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 الــذالالخ الزمشٍـــح فٌ طـــموص المضــاء علي أتوفَض فٌ مصز المذٍمح
 

 ٍمني خالذ دمحم خَزً لالشا مصطفيأمَمح /أ.د.أٍمه عثذ الفراح وسٍزً /أ.د.
 

 ملخص الثحث

ؼزوذادػ٠ِ أُٜز٤ٖٔ  ٠ال ٣خل ُٔ أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ٓب٤ٛخ ٝدٝس أثٞك٤ظ ك٢ رؼط٤َ دٝسح إٌُٞ اُز٢  ثبُ

كأثٞك٤ظ ٣ُؼذ سٓضاً ُِؾش ٝاُالٝعٞد ٝاُؼذّ، ٝئٕ ُْ ٣زْ  ؛ٛب أُؼجٞد اُخبُن ٓ٘ز ثذا٣خ خِن إٌُٞأهش

ئعشاء اُطوٞط اُالصٓخ ُٔؾبُٝخ اُونبء ػ٤ِٚ، كوذ ٣ٌٕٞ رُي ثٔضبثخ اٗوطبع ُؾِوبد دٝسح اُضٖٓ ك٢ 

ً ثٔضبث خ اُؼٞدح ُٔظبٛش إٌُٞ ٓٔب هذ ٣ؾذس ٜٗب٣خً ُِٔظبٛش ا٤ٌُٗٞخ أُ٘ظٔخ، ٝهذ ٣ٌٕٞ رُي أ٣نب

اُلٞم٠ األص٤ُخ اُز٢ رُٔضَ ٓظبٛش اُالٝعٞد ٝاُؼذّ. ُٝزُي كوذ ؽشؿ أُقش١ اُوذ٣ْ عبٛذاً ٝثٌبَٓ 

ك٢ إٌُٞ. ئعزطبػزٚ إٔ ٣إد١ اُطوٞط ٖٓ أعَ ٓؾبسثخ ٛزا اٌُبئٖ اُؾش٣ش اُز١ ٣ؼ٤ن دٝسح اُضٖٓ 

ؾٌَ كؼ٢ِ ػ٠ِ عغذ أثٞك٤ظ كإ رِي اُطوٞط رإصش ث ٖٝٓ أعَ رٞافَ ٓغش٣بد اُضٖٓ ا٢ٌُٗٞ أُ٘ظْ

ٝػ٠ِ ظِٚ ٝػ٠ِ سٝؽٚ ٝػ٠ِ هش٣٘ٚ )اٌُب(، ًٔب رغِجٚ هٞاٙ ٝرؾشم عغذٙ ؽز٠ ٣ل٠٘ ٣ِٜٝي، ٝٗز٤غخ 

. ٝهذ اػزٔذد هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ ػ٠ِ ُزُي ك٠ٜ رغبػذ ك٢ اٗزقبس أُؼجٞد سع ػ٠ِ أثٞك٤ظ

اُذالُخ اُذ٤٘٣خ زا اُجؾش اُنٞء ػ٠ِ اُذالالد ٝأُنب٤ٖٓ اُشٓض٣خ ٝاُؼ٘بفش أُغزخذٓخ ك٤ٜب، ٣ٝغِو ٛ

، ٝٓذٟ سٓض٣خ رِي اُذالالد ٝأُنب٤ٖٓ أُغزخذٓخ ٝأُـضٟ اُشٓض١ ك٢ هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ

 .ك٢ رِي اُطوٞط

  اُذالالد، اُشٓض٣خ، هوٞط، اُونبء ، رذ٤ٓش ، أثٞك٤ظ، أُؼزوذاد اُذ٤٘٣خالكلماخ الذالح: 
  Abstract 

 

There is no doubt that all the mythologists know the essence and the role of Apophis in 

disrupting the cycle of the universe which was approved by the creator deity since the 

beginning of the creation of the universe. Apophis is a symbol of evil, non-existence and 

nothingness. From this standpoint of view, the ancient Egyptians used to practice some 

important rituals in order to fight the evils of Apophis. These rituals actually affect 

Apophis's body, his shadow, his soul, his ka. They also rob his powers and burns his body 

until he perishes. Moreover, these rituals help Ra to conquer Apophis. The rituals of 

elimination of Apophis depended on the symbolic connotations, contents and the items 

used in them. This research highlights on the religious connotations and symbolic 

significance in the rituals of the elimination of Apophis. 
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 مــــمذمـــح

، ٝك٢ ػبٓخ   رؼزجش اُشٓض٣خ ٖٓ أْٛ اُو٤ْ اُز٢ ًبٗذ عبئذح ك٢ اُؾنبسح أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ثقلخ  

ؼزوذاد ُٔ ٝك٢ ٝاهغ األٓش، كجبُشؿْ ٖٓ إٔ اُشٓٞص أُغغِخ ػ٠ِ . خبفخ   أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ثقلخ   اُ

ٓجٜش، ئال أٜٗب هذ  ٢٘كعذسإ أُوبثش ٝأُؼبثذ ٓب صاُذ رظٜش ك٢ فٞسح ٗوٞػ ثذ٣ؼخ، ُٜٝب ٓظٜش 

رخل٢ ٝساء عٔبُٜب اُجذ٣غ اٌُض٤ش ٖٓ األعشاس ٝأُؼب٢ٗ اُـبٓنخ، ٓٔب ٣ِو٢ ػ٠ِ ػبرو٘ب ٓغئ٤ُٞخ اُجؾش 

ٝك٤ٔب ٣زؼِن ثبُشٓٞص ك٢ اُطوٞط اُغؾش٣خ، كوذ  ٝاٌُؾق ػٖ اُذالُخ ٝأُؼب٢ٗ اُؾو٤و٤خ ُزِي اُشٓٞص.

ٌَ ٝأفِٚ ٝؽذح ٝاؽذح، ٝػ٠ِ رُي كإ ًبٕ ُِٔقش١ اُوذ٣ْ اػزوبد كٌش١ خبؿ، كٜٞ ٣شٟ ك٢ اُؾ

ِٓٔٞعخ اُشٓض ثبُ٘غجخ ُٚ ٝاهغ ٝؽو٤وخ
(1)

ال ٣خل٢ ػ٠ِ أُٜز٤ٖٔ ثبُذ٣بٗخ أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ٓب٤ٛخ ٝ.  

ٝدٝس أثٞك٤ظ ك٢ رؼط٤َ دٝسح إٌُٞ اُز٢ أهشٛب أُؼجٞد اُخبُن ٓ٘ز ثذا٣خ خِن إٌُٞ، كأثٞك٤ظ ٣ُؼذ 

٣زْ ئعشاء اُطوٞط اُالصٓخ ُٔؾبُٝخ اُونبء ػ٤ِٚ، كوذ ٣ٌٕٞ رُي سٓضاً ُِؾش ٝاُالٝعٞد ٝاُؼذّ، ٝئٕ ُْ 

ثٔضبثخ اٗوطبع ُؾِوبد دٝسح اُضٖٓ ك٢ إٌُٞ ٓٔب هذ ٣ؾذس ٜٗب٣خً ُِٔظبٛش ا٤ٌُٗٞخ أُ٘ظٔخ، ٝهذ ٣ٌٕٞ 



 (0202 مارس) الثامنالعدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

 

2 

 

 

رُي أ٣نبً ثٔضبثخ اُؼٞدح ُٔظبٛش اُلٞم٠ األص٤ُخ اُز٢ رُٔضَ ٓظبٛش اُالٝعٞد ٝاُؼذّ. ُٝزُي كوذ ؽشؿ 

وذ٣ْ عبٛذاً ٝثٌبَٓ ئعزطبػزٚ إٔ ٣إد١ اُطوٞط ٖٓ أعَ ٓؾبسثخ ٛزا اٌُبئٖ اُؾش٣ش اُز١ أُقش١ اُ

٣ؼ٤ن دٝسح اُضٖٓ ٝٓشًت أُؼجٞد سع، ٖٝٓ أعَ رٞافَ ٓغش٣بد اُضٖٓ ا٢ٌُٗٞ أُ٘ظْ.كإ رِي 

اُطوٞط رإصش ثؾٌَ كؼ٢ِ ػ٠ِ عغذ أثٞك٤ظ ٝػ٠ِ ظِٚ ٝػ٠ِ سٝؽٚ ٝػ٠ِ هش٣٘ٚ )اٌُب(، ًٔب رغِجٚ 

. شم عغذٙ ؽز٠ ٣ل٠٘ ٣ِٜٝي، ٝٗز٤غخ ُزُي ك٠ٜ رغبػذ ك٢ اٗزقبس أُؼجٞد سع ػ٠ِ أثٞك٤ظهٞاٙ ٝرؾ

ٝعذ٣ش ثبُزًش، كوذ رْ اُزؼشف ػ٠ِ أْٛ اُطوٞط اُخبفخ ثبُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ اُز٢ ًبٗذ رزْ ك٢ 

، ؽ٤ش س٣٘ذ-ثشٓ٘شأُؼبثذ أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ٖٓ خالٍ ًزبة "رؾذ٣ذ اُخِن ُشع ٝهٜش أثٞك٤ظ"ك٢ ثشد٣خ 

٣ؾزَٔ ٛزا اٌُزبة ػ٠ِ عجغ هوٞط أعبع٤خ ُزذ٤ٓش أثٞك٤ظ. ٣ٝزنؼ إٔ ٛزٙ اُطوٞط هذ رْ روغ٤ٜٔب ئ٠ُ 

عجغ كقٍٞ ؽز٢ ٣ٌٕٞ ر٘ل٤زٛب أعَٜ ػ٠ِ اٌُبٖٛ. ٝهذ ًبٕ ٖٓ أُؼزبد إٔ ٣زْ رؾذ٣ذ ٛزٙ اُلقٍٞ 

ش األعٞد. ُزٌٕٞ ثزُي ٤ٔٓضح ػٖ اُ٘ـ، ٝاُز١ ًبٕ ٣ٌزت ثبُؾج اُغجؼخ ثؼ٘ب٣ٖٝ رٌزت ثبُؾجش األؽٔش

ٝخبفخ ك٤ٔب ٣زؼِن  ًٔب ٣ظٜش ٖٓ اُجشد٣خ ؽشؿ اٌُبٖٛ ػ٠ِ ر٘ل٤ز اُطوٞط ك٢ ؽٌَ رؼ٤ِٔبد ٓؾذدح

اُطوغخرِي اُزٞه٤زبد أُ٘بعجخ ألداء رُي كنالً ػٖ ثبُٔٞاد أُغزخذٓخ، ٝ
(2 )

 طموص المضاء . وذرضمه

 ٍلٌ: مافٌ الُمعرمذاخ المصزٍح المذٍمح  أتوفَض علي

 فَض:طمظح الثصك علي أتو .1

رؼزجش ٛزٙ اُطوغخ ٝاؽذح ٖٓ أْٛ اُطوٞط اُز٢ ًبٗذ رزْ ُزؾو٤ش ٝرذ٤ٗظ أثٞك٤ظ، ٣ٝجذأ ر٘ل٤ز ٛزٙ    

اُطوغخ ٖٓ خالٍ ه٤بّ اٌُبٖٛ ثبُجقن أسثغ ٓشاد ػ٠ِ رٔضبٍ ؽٔؼ٢ ألثٞك٤ظ، صْ ٣زِٞ ثؼل أٌُِبد 

اُخبفخ راد اُطبثغ اُغؾش١ ُزؼغ٤ض هٞرٚ أٓبّ أُؼجٞداد
(3)

. 

 تالمذم الَظزى طمظح طحك أتوفَض .2

٣وّٞ اٌُبٖٛ ك٢ ٛزٙ اُطوغخ ثٞمغ رٔضبٍ ألثٞك٤ظ أٝ هطغ ٖٓ أٝسام اُجشد١ أُشعّٞ ػ٤ِٜب    

ػ٠ِ األسك، ٝثؼذ رُي ٣وّٞ ثغؾوٜب ثبُوذّ ا٤ُغشٟ أسثؼخ  "أثٞك٤ظ، ٝأُٞفٞف ك٤ٜب ثبعْ "ػذٝ سع 

 ٓشاد.

 طمظح أخذ الُزمح لضزب أتوفَض  .3

زخذاّ ُسٓؼ ؽذ٣ذ١ أٝ أداح ٓؼذ٤ٗخ ؽبدح ُنشة سأط اُزٔضبٍ اُؾٔؼ٢ ٣وّٞ اٌُبٖٛ ك٢ ٛزٙ اُطوغخ ثبع   

 ألثٞك٤ظ، أٝ ُطؼٖ فٞس أثٞك٤ظ أُشعٞٓخ ػ٠ِ أٝسام اُجشد١.

 طمظح أخذ الظكَه لضزب أتوفَض .4

٣غزخذّ اٌُبٖٛ ك٢ ٛزٙ اُطوغخ ٗقَ ؽبد ٖٓ ؽغش اُقٞإ ُوطغ سأط اُزٔضبٍ اُؾٔؼ٢   

 جؼخ أعضاء ْٜٓ٘ اُشأط.ألثٞك٤ظ، ؽ٤ش ٣زْ روط٤غ اُزٔضبٍ ئ٠ُ ع

 طمظح ذمََذ أتوفَض  .5

ٝك٢ ٛزٙ اُطوغخ ٣وّٞ اٌُبٖٛ ثبعزخذاّ خ٤و أعٞد ُزو٤٤ذ اُزٔضبٍ اُؾٔؼ٢ ألثٞك٤ظ، ؽ٤ش ٣زْ ُق 

اُخ٤و ؽٍٞ اُزٔضبٍ عجغ ٓشاد، ػ٠ِ إٔ ٣زْ ػوذ اُخ٤و ثؼذ ًَ ُلخ ًبِٓخ، ٤ُقجؼ ػذد اُؼوذ عجغ 

ػوذ
(4)

 . 

 طمظح وضع أتوفَض فٌ النار  .6

اٌُبٖٛ ك٢ ٛزٙ اُطوغخ ثٞمغ رٔضبٍ ؽٔؼ٢ ألثٞك٤ظ، ًٝزُي هطغ اُجشد١ أُشعّٞ ػ٤ِٜب فٞس  ٣وّٞ  

 أثٞك٤ظ ك٢ ٓٞهذ ٗبس ٗؾبع٢.

 الرعوٍذج الظحزٍح الرٌ  ذُرلي عنذ وضع ذمثال عثة فٌ النار          .7

ٍ ك٢ اُ٘بس، ٣جذأ اٌُبٖٛ ٛزٙ اُطوغخ ثبُجقن أسثغ ٓشاد ػ٠ِ اُزٔضبٍ اُؾٔؼ٢ ألثٞك٤ظ، صْ ٣نغ اُزٔضب  

ٝهذ  ٝثؼذ اٗقٜبس اُزٔضبٍ، ٣جقن ػ٤ِٚ اٌُبٖٛ ٓشح أخشٟ أسثغ ٓشاد، ٣ٝجذأ ثزالٝح اُزؼ٣ٞزح اُغؾش٣خ.

س٣٘ذ إٔ ٛزٙ اُزؼ٣ٞزح رز٠ِ ػ٠ِ فٞسح ُؼجت ٓشعٞٓخ ػ٠ِ ٝسهخ ثشد١ عذ٣ذح -ثشد٣خ ثشٓ٘ش د رًش 

ثبُؾجش األخنش، ؽز٠ ثبُؾجش األخنش، ٣ٝغت إٔ ٣ُق٘غ رٔضبٍ ٖٓ اُؾٔغ ُؼجت ٌٓزٞة ػ٤ِٚ اعٔٚ 

٣ٞمغ ك٢ اُ٘بس ٤ُؾزشم أٓبّ سع ػ٘ذٓب ٣ظٜش ٗلغٚ ك٢ اُقجبػ ٝك٢ ٝهذ اُظ٤ٜشح، ٝأ٣نبً ك٢ أُغبء 

ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ سع ك٢ اُـشة؛ ك٢ اُغبػخ اُغبدعخ ٖٓ ا٤َُِ، ٝك٢ اُغبػخ اُضبٓ٘خ ٖٓ اُٜ٘بس، ٝك٢ ٜٗب٣خ 

غبدط ٖٓ اُؤش اُغذ٣ذ، ٝك٢ اؽزلبٍ ا٤ُّٞ أُغبء، ٝٝهذ اإلؽزلبٍ ثبُؤش اُغذ٣ذ، ٝك٢ اؽزلبٍ ا٤ُّٞ اُ
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اُخبٓظ ػؾش ٖٓ اُؤش اُغذ٣ذ، ٝثبُٔضَ ًَ ٣ّٞ. ٝإٔ ػجت ػذٝ سع عٞف ٣ذٓش ثٞاعطخ اُؼبفلخ 

ً ُوذ دٓش ػجت. ك٤غت إٔ ٣ُ  رٞمغ ثوب٣بٙ ك٢ ٝػبء ك٤ٚ صْ  ٘بساُؾشم ك٢ اُ٘برغخ ػٖ ؽشٝم سع، ؽوب

ً ُزُي ٣غت إٔ رإد١ ٛزٙ اُطوغخ ك٢ اُغبػخ اُغبدعخ ٖٓ  ثٍٞ، ٣ٝش٢ٓ ألػ٠ِ ك٢ ًزِخ ٝاؽذح. ٝكوب

ا٤َُِ، ٝك٢ اُغبػخ اُضبٓ٘خ ٖٓ اُٜ٘بس، ٝرنغ ػجت ك٢ اُ٘بس، ٝرجقن ػ٤ِٚ، ك٢ ثذا٣خ ًَ عبػخ ٖٓ 

ا٤ُّٞ ؽز٠ ٣خزل٢ اُظَ. ٝثؼذ رُي ك٢ اُغبػخ اُغبدعخ ٖٓ اُٜ٘بس، ٣غت إٔ ٣ٞمغ ػجت ك٢ اُ٘بس، 

. ٣ٝغت إٔ رإد١ رُي ٓغذداً nHA-Hrاُضؼجبٕ ٗؾبؽش  ٣ٝجقن ػ٤ِٚ، ٝرغؾوٚ ثوذٓي ا٤ُغشٟ ُذؽش صئ٤ش

ك٢ اُغبػخ اُضبٓ٘خ ٖٓ اُٜ٘بس، ُزجؼذ ػجت ؽز٠ ال ٣ٜبعْ ٓشًت أُؼجٞد سع. ٣ٝغت إٔ رإد١ ٛزٙ 

اُطوٞط أ٣نبً ػ٘ذٓب رٜت اُؼبفلخ ٖٓ اُغٜخ اُؾشه٤خ ٖٓ اُغٔبء، ٝػ٘ذٓب ٣غزوش سع ك٢ اُـشة ٢ٌُ 

بء. ٣ٝغت إٔ رإد١ ٛزٙ اُطوغخ ُٔ٘غ اُطوظ اُغ٤ئ ٖٓ رٔ٘غ اُؼبفلخ ٖٓ اُزقبػذ ك٢ ؽشم اُغٔ

اُزضا٣ذ ك٢ اُغٔبء، ُٝٔ٘غ اُؼٞافق اُشػذ٣خ ٖٓ اُزضا٣ذ ك٢ اُغٔبء. ٝك٢ اُـبُت ٣غت إٔ رإد١ ٛزٙ 

اُطوغخ مذ اُؼٞافق ؽز٠ رؾشم اُؾٔظ ٣ٝذٓش ػجت رٔبٓبً؛ ٝرؼْ أُ٘لؼخ ػ٠ِ ٖٓ ٣إد١ رِي 

ٌخ أُٞر٠، ٝعزؼط٢ اُوٞح ُٜزا اُؾخـ ٤ُؾقَ ػ٠ِ اُطوٞط ػ٠ِ األسك، ٝرؼْ أُ٘لؼخ ػ٠ِ ِٓٔ

ٖٝٓ ًَ اُؾشٝس" أُخبهشأػ٠ِ أُوبٓبد، ٝعز٘غ٤ٚ ٖٓ 
(5)

 . 

 فٌ الُمعرمذاخ المصزٍح المذٍمح الذالالخ الزمشٍح فٌ طموص المضاء علي أتوفَض

 رمشٍح الثصك .1

ذ٣٘خ إٔٝ )ػ٤ٖ ٗظش٣خ اُخِن ك٢ ٓ اُؾنبسح أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ، ك٢ ظٜشد كٌشح اُجقن ألٍٝ ٓشح ك٢

ؽٔظ ؽب٤ُبً(، ٝاُز٢ رُؼزجش ٖٓ أهذّ ٓزاٛت اُخِن اُز٢ كغشد ٗؾأٙ إٌُٞ ك٢ ٓقش اُوذ٣ٔخ، ؽ٤ش 

ًبٕ ػجبسح ػٖ ٤ًبٕ ٓبئ٢ مخْ أهِن ػ٤ِخ ئعْ )ٕٗٞ(،  ثذا٣زٚأٝمؾذ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ إٔ إٌُٞ ك٢ 

َ اُز١ ٣غ٠ٔ )اُجٖ ثٖ( ٗؾغبس ا٤ُٔبٙ ػ٘ٚ ثضؽ ُِٞعٞد رَ، ٝهذ ظٜش أُؼجٞد آرّٞ ػ٠ِ ٛزا اُزاٝػوت 

ٝٛٞ ؽغش ٛش٢ٓ اُؾٌَ، ٣ٝشٟ أفؾبة ٛزٙ اُ٘ظش٣خ إٔ أُؼجٞد اُخبُن آرّٞ عٔغ ث٤ٖ خقبئـ 

ً ٖٓ أُؼجٞداد، ػ٘ذٓب ثقن ٝػطظ كخِن أُؼجٞد٣ٖ )ؽٞ  اُزًٞسح ٝاألٗٞصخ، ٝخِن ٖٓ ٗلغٚ صٝعب

ٝرل٘ٞد(، صْ أًَٔ خِن ثبه٢ أُؼجٞداد ٤ٌُزَٔ ربعٞع ٤ِٛٞث٤ُٞظ أُوذط.
(6)

ٖٝٓ ٛ٘ب أفجؼ ُِجقن  

ك٢ ثؼل األؽ٤بٕ ٓذٍُٞ ا٣غبث٢ ػ٘ذ أُقش١ اُوذ٣ْ، ؽ٤ش ًبٕ ثٔضبثخ اُ٘جزخ األ٠ُٝ ُلٌشح اُزٌبصش 

ٝاإلٗغبة، ٝرُي ػ٘ذٓب كؼِٜب أُؼجٞد آرّٞ، ٝثقن ٖٓ كٔٚ ٤ُ٘غت أُؼجٞداد، ٝٛٞ ٓب ٣ٌٖٔ رغ٤ٔزٚ 

وذّ ٝؽز٠ ٣ٞٓ٘ب اُؾب٢ُ، إٔ اُجقن اُؾنبساد ٝاألْٓ ٓ٘ز اُ ٓؼظْٖٝٓ أُؼشٝف ك٢  .ثبُجقن اُخِو٢

ٖٓ األكؼبٍ اُز٢ ٣وّٞ ثٜب األؽخبؿ ثـشك اُزؾو٤ش ٝاُزذ٤ٗظ، ٝٛٞ ٓب ٣ٌٖٔ رؼش٣لٚ ثبُجقن اُؼذائ٢، 

ٝاُز١ ٣ٔضَ ٓقذساً ُِنشس ُٖٔ ٣زْ اُجقن ػ٤ِٚ، ٝثبُزب٢ُ ٣ٌٖٔ رلغ٤ش كؼَ اُجقن اُز١ ًبٕ ٣زْ ك٢ 

ًٔب ٣ٌٖٔ رلغ٤ش  ،٣زْ ٖٓ أعَ رذ٤ٗظ ٝرؾو٤ش أثٞك٤ظاُطوٞط اُخبفخ ثبُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ، ثأٗٚ ًبٕ 

كؼَ اُجقن ػ٠ِ أثٞك٤ظ ك٢ ٛزٙ اُطوغخ ثأٗٚ ػجبسح ػٖ سد كؼَ دكبػ٢ ٓؾبثٚ ُطج٤ؼخ اُضؼجبٕ اُز١ 

٣جقن اُغْ ٖٓ كٔٚ، ٝثبُزب٢ُ ك٤ٌٖٔ اػزجبس اُجقن سد كؼَ ػٌغ٢ ٣وّٞ ثٚ اٌُبٖٛ ُشد اُؾش ئ٠ُ 

أثٞك٤ظ.
(7)

زبط أًضش ٖٓ رلغ٤ش ُلؼَ اُجقن ك٢ هوغخ اُجقن ػ٠ِ ٝٓٔب عجن رًشٙ، ٣ٌٖٔ اعز٘ 

أثٞك٤ظ، كبالعز٘زبط األٍٝ ٣زِخـ ك٢ إٔ اٌُبٖٛ ٣جقن ػ٠ِ أثٞك٤ظ رؾجٜبً ثبُٔؼجٞد آرّٞ اُز١ اعزؼبٕ 

ثبُجقن ًوٞح عؾش٣خ ُِخِن، ٝثبُزب٢ُ كإ اٌُبٖٛ ٛ٘ب ٣غزؼ٤ٖ ثوٞح كؼَ اُجقن، ٌُٖٝ ُز٘ل٤ز ؿشك 

بط اُضب٢ٗ ُلؼَ اُجقن، ػجبسح ػٖ كؼَ ػذائ٢ مذ أثٞك٤ظ، ٝرُي آخش ٝٛٞ ُؼٖ أثٞك٤ظ. ٝاالعز٘ز

ثـشك رذ٤ٗغٚ ٝرؾو٤شٙ ٝعؼِٚ ِٓؼٕٞ ئ٠ُ أثذ األثذ٣ٖ، ؽ٤ش رزؾذ اُزؼب٣ٝز اُغؾش٣خ ٓغ كؼَ اُجقن 

ُزؾٌَ هبهخ عؾش٣خ رؼَٔ ػ٠ِ رو٤َِ ؽإٔ أثٞك٤ظ ٝرؾو٤شٙ. أٓب االعز٘زبط اُضبُش، ك٤ٌٖٔ ك٢ إٔ اُجقن 

ػ٢ ٣وّٞ ثٚ اٌُبٖٛ ُشد ؽش أثٞك٤ظ، ٝرُي اُلؼَ ٓأخٞر ٖٓ هج٤ؼخ اُضؼجبٕ اُز١ ػجبسح ػٖ سد كؼَ دكب

٣جقن اُغْ ٖٓ كٔٚ.
 (8)

 

 ركزار أرتع مزاخالرمشٍح  .2

أُؽ٤ش ك٢ هوٞط هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ ئ٠ُ مشٝسح ه٤بّ اٌُبٖٛ ثزٌشاس اُزؼب٣ٝز أٝ األكؼبٍ    

خ ٝسٓض٣خ خبفخ كشمذ اعزخذآٚ ك٢ ٛزٙ اُغؾش٣خ أسثغ ٓشاد، ٝٛٞ ٓب ٣إًذ إٔ ُٜزا اُشهْ دالُ

اُطوٞط اُز٢ رزؼِن ثزذ٤ٓش األػذاء ْٜٝٓ٘ أثٞك٤ظ. ٤ُٝظ رُي ثـش٣ت ػٖ اُؾنبسح أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ 
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 ُٓ ؼزوذ كٌش١ آٖٓ ثٚ أُقش١ اُوذ٣ْ، ٓٔب خِق ُ٘ب اُؼذ٣ذ اُز٢ عؼِذ ٌَُ ؽئ سٓض٣خ ٝدالُخ ٓج٤٘خ ػ٠ِ 

بٛذ٣ٖ رلغ٤شٛب ٝكْٜ ٓؼب٤ٜٗب.ٖٓ اُشٓٞص ٝأُؼبُْ اُـبٓنخ اُز٢ ٗؾبٍٝ ع
(9)

ٛزا ٣ٝشٓض اُشهْ أسثؼخ  

ػ٘ذ أُقش١ اُوذ٣ْ ٌُِٔبٍ ٝاُؾ٤ُٞٔخ، ٝٛٞ ٖٓ أًضش األسهبّ اُز٢ ظٜشد ك٢ اُلٕ٘ٞ ٝاُطوٞط ك٢ 

ٓقش اُوذ٣ٔخ، كؼ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، كوذ ًبٗذ اُذ٣بٗخ أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ٤ِٓئخ ثٔغٔٞػبد سثبػ٤خ، ًأٝالد 

اد اُغ٘بئض٣خ األسثغ، ٝهٞاُت اُطٞة اُغؾش٣خ األسثؼخ اُز٢ ًبٗذ رٞمغ ك٢ ؽٞسط األسثؼخ، ٝأُؼجٞد

أُوبثش، ٝهشٝد اُجبثٕٞ األسثؼخ
(10) 

ٝك٢ ٗظش٣خ خِن األؽ٤ٖٗٞٔ، ٝهجوبً ُِلِغلخ اُالٛٞر٤خ، كل٢ ثبد١ء . 

 األٓش ُْ ٣ٌٖ ٛ٘بى ؽ٢ء عٟٞ اُالٝعٞد ٝاُلٞم٠ اُز٢ رخ٤َ أُقش١ اُوذ٣ْ أٜٗب ا٤ُٔبٙ األص٤ُخ، ٝإٔ

هٞآٜب ٣ؼزٔذ ػ٠ِ أسثغ خٞاؿ ٣ٔضَ ًَ ْٜٓ٘ صٝع٤ٖ رًش ٝأٗض٠ ٖٓ أُؼجٞداد
(11)

ًٔب ٣زٔزغ أ٣نبً ،  

اُشهْ أسثؼخ ثأ٤ٔٛخ خبفخ ػ٘ذ أُقش١ اُوذ٣ْ، ٝرُي ٌُٞٗٚ ٣ٔضَ ػذد اإلرغبٛبد األسثؼخ، اُؾٔبٍ 

، ًٔب ٣ؾزَ ٝاُغ٘ٞة ٝاُؾشم ٝاُـشة، كبُؾٔبٍ ٝاُغ٘ٞة ٛٔب أُؾٞس٣ٖ اُشئ٤غ٤ٖ ُزذكن ٜٗش ا٤َُ٘

االرغبٙ اُؾٔب٢ُ ٌٓبٗخ ًج٤شح ٓ٘ز ػٜذ اُذُٝخ اُوذ٣ٔخ، ؽ٤ش ًبٗذ اُؼو٤ذح اُغ٘بئض٣خ رؾ٤ش ئ٠ُ إٔ أُزٞك٠ 

عٞف ٣٘زوَ ٖٓ اُؼبُْ اُذ١ٞ٤ٗ ئ٠ُ اُؼبُْ ا٥خش، ٣ٝ٘ذٓظ ٓغ اُ٘غْ اُوطج٢ اُؾٔب٢ُ )اُ٘غْ اُز١ ال 

، ٝثٌِٔٔخ األؽ٤بء ٝاألٓٞاد، كٌبٕ ٣ٔٞد(. أٓب اُؾشم ٝاُـشة كوو اسرجطب ثشؽِخ اُؾٔظ ا٤ٓٞ٤ُخ

اُغبٗت اُؾشه٢ ٖٓ ا٤َُ٘ ٛٞ أٌُبٕ اُز١ ٣٘ؼْ ك٤ٚ أُقش١ اُوذ٣ْ ثبُؼ٤ؼ ك٢ اُؾ٤بٙ اُذ٤ٗب، ٝاُغبٗت 

اُـشث٢ ٛٞ ٌٓبٕ ٌِٓٔخ أُٞر٠
(12) 

وذ رًشد ٓزٕٞ األٛشآبد اُذػبئْ األسثغ ُِغٔبء اُز٢ ُفٞسد . ُٝ

ب أُؽ٤ش ك٢ ٗقٞؿ اُؼقش أُزأخش ئ٠ُ ؽٞسط ًٔؼجٞد ػ٠ِ ٤ٛئخ أسثؼخ أسعَ ُِجوشح ا٤ٌُٗٞخ. ًٔ

عٔب١ٝ، ٝٛٞ ٣ؾٌْ أسًبٕ إٌُٞ األسثؼخ، ٝاُز٢ ٣ُشعؼ إٔ رٌٕٞ األسك، ٝاُغٔبء، ٝاُغ٘خ، ٝاُؼبُْ 

ا٥خش.
(13)

إٔ اُشهْ أسثؼخ ٣شرجو ثبُؾٔظ٣ُٝؼزوذ   
(14)

ٓٔب ٣إًذ ػ٠ِ ٓذٟ روذّ أُقش١ اُوذ٣ْ ٝئثذاػٚ  

ٛزٙ اُؼالهخ اُز٢ رشثو ث٤ٖ اُشهْ أسثؼخ ٝاُؼو٤ذح اُؾٔغ٤خ. ٝثزُي ٣ٌٖٔ ك٢ ػِْ اُلِي، ؽ٤ش رٞفَ ئ٠ُ 

رلغ٤ش اعزخذاّ اُشهْ أسثؼخ ك٢ هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ ثأٗٚ ٣ذػْ سؽِخ ٓؼجٞد اُؾٔظ سع اُز١ 

اُؼبُْ ا٥خش، كٖٔ خالٍ رٌشاس ك٢ ٌِٓٔخ أُٞر٠ ٣ٝٔش خالُٜب ػ٠ِ ٌِٓٔخ األؽ٤بء ك٢ األسك، 

أسثغ ٓشاد، ًَ ٓشح ٣ٜذف ٖٓ خالُٜب ؽٔب٣خ ٝدػْ اُؾٔظ أص٘بء رغُٜٞب ث٤ٖ األسك اُزؼ٣ٞزح اُغؾش٣خ 

ٝاُغٔبء ٝاُغ٘خ ٝاُؼبُْ ا٥خش. ٝثبُزب٢ُ ك٤ٌٖٔ اُوٍٞ أٗٚ سهْ ٢ًٗٞ اعزخذّ ك٢ هوٞط رذ٤ٓش أػذاء سع 

ًٞٗٚ ٖٝٓ أٌُٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ اعزخذاّ اُشهْ أسثؼخ ٗبرظ ػٖ . ُؾٔب٣خ سًبئض إٌُٞ األسثغ ٝعٜبرٚ األف٤ِخ

٣ؾ٤ش ئ٠ُ اُغٜبد األسثغ اُخبفخ ثبُغغذ اُجؾش١، ْٝٛ اُغٜبد ا٠٘ٔ٤ُ ٝا٤ُغشٟ ٝاألٓب٤ٓخ ٝاُخِل٤خ
(15)

  

ٝثزُي ٣زنؼ إٔ ٛزا اُشهْ سهْ ٓوذط الػزجبسٙ سٓض ٛبّ ُؾٔب٣خ إٌُٞ ٝاُغغذ. ٝهذ  رٌشس اعزخذاّ   

ً ك٢ اُطوٞط اُشهْ أسثؼخ ٤ُظ كوو ك٢ اُطوٞط اُغؾش٣خ اُخبفخ ثبُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ، ٝ ئٗٔب أ٣نب

األخشٟ أُخزِلخ، ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ اإلؽزلبالد اُخبفخ ثزز٣ٞظ أُِي، ٝاُز٢ ٣ظٜش ك٤ٜب ٝٛٞ ٣ِو٢ 

األعْٜ األسثؼخ ػ٠ِ اُ٘وبه اُشئ٤غ٤خ ٌُِٕٞ، أٝ ٣ظٜش ك٤ٜب ٝٛٞ ٣طِن أسثؼخ ه٤ٞس ٗبؽ٤خ اإلرغبٛبد 

ٚ. ًٔب ؽِٔذ هوٞط اُزط٤ٜش، ٓضَ هوغخ األسثؼخ ٌُِٕٞ ٣ّٞ اُزز٣ٞظ أٝ ك٢ اُؼ٤ذ ا٤ُٞث٢ِ٤ اُخبؿ ث

ئهالم اُجخٞس رالٝح رؼب٣ٝز ًال٤ٓخ روبٍ أسثغ ٓشاد، ًٝبٗذ ٓٞعٜخ ُؾٔب٣خ اُ٘وبه اُشئ٤غ٤خ 

األسثؼخ.
(16)

ً أ٤ٔٛخ سهْ أسثؼخ ك٢ اُطوٞط اُخبفخ ثؾٔب٣خ إٌُٞ، ؽ٤ش ٣زْ ك٢ ٛزٙ   ًٔب رظٜش أ٣نب

ً ػ٠ِ سٓٞص أػذاء ٓقش، صْ رؾشم فٞس األػذاء ك٢  اُطوٞط رق٣ٞش أُؼجٞد أٝص٣ش٣ظ ٝٛٞ ٝاهلب

أسثؼخ أٝا٢ٗ، ثؾ٤ش ٣ؼِٞ ًالً ٜٓ٘ب صؼجبٕ ُِؾٔب٣خ ػ٠ِ أسًبْٜٗ األسثؼخ، ٝرٌٕٞ ٓؾبهخ ثأعٔبء 

اإلرغبٛبد األسثؼخ ُؾٔب٣خ إٌُٞ ٝئخنبػخ رؾذ اُغ٤طشح.
(17)

ُٔشعؼ إٔ ٝث٘بءً   ا ػ٠ِ ٓب عجن، كٖٔ اُ

٠ أثٞك٤ظ ُٚ ػالهخ ٓجبؽشح ثؾٔب٣خ إٌُٞ، ٝرُي رٌشاس ف٤ؾ اٌُالّ أسثغ ٓشاد ك٢ هوٞط اُونبء ػِ

ٖٓ خالٍ ؽٔب٣خ اُغٜبد األف٤ِخ األسثغ ٌُِٕٞ، ؽ٤ش ٣زٌٕٞ ثزٌشاس اُق٤ـخ أسثغ ٓشاد، أسثؼخ دسٝع 

ؽٔب٣خ، ثؾ٤ش ٣خزـ ًَ دسع ثؾٔب٣خ عٜخ ٖٓ اُغٜبد عٞاء اُؾٔب٤ُخ أٝاُغ٘ٞث٤خ أٝاُؾشه٤خ أٝاُـشث٤خ، 

أسثؼخ ٓشاد هٞالً ٝكؼالً. ًٔب ٣ل٤ذ ٛزا اُزٌشاس أ٣نبً ك٢ ؽٔب٣خ  ٝٛزا ٣لغش رٌشاس اُجقن ػ٠ِ أثٞك٤ظ

سًبئض إٌُٞ األسثغ، ًٔب عجن اُزًش
(18) 

. 
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 رمشٍح اطرخذام المذم الَظزى .3

اُوذّ ا٤ُغشٟ ٖٓ اُغغذ ك٢ عؾن أثٞك٤ظ، ٓٔب ٣ذٍ ػ٢ِ رأص٤ش اُوذّ ا٤ُغشٟ ك٢  اٌُبٖٛ اعزخذاّ   

 ً إٔ ُِغٜخ ا٤ُغشٟ أ٤ٔٛخ خبفخ ك٢ اُؾنبسح أُقش٣خ  كبػ٤ِخ اُطوغخ ٗلغٜب. ٖٝٓ اُضبثذ ػ٤ِٔب

اُوذ٣ٔخ، كؼ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، كوذ ًبٕ ٣شاػ٢ ك٢ ٗؾذ اُزٔبص٤َ أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ إٔ رٌٕٞ اُوذّ ا٤ُغشٟ 

اُغٜخ  ثبُوشة ٖٓٓزوذٓخ ُألٓبّ ػٖ اُوذّ ا٠٘ٔ٤ُ، ٣ٝشعؼ إٔ اُغجت ٝساء رُي ٣شعغ ئ٠ُ ٝعٞد اُوِت 

ٝهذ أٝمؾذ اُِـبد اُغب٤ٓخ إٔ اُوِت ٣ؾ٤ش ئ٠ُ ٓؼب٢ٗ اُؼوَ ٝاُٞػ٢  ا٤ُغشٟ ٖٓ اُغغذ اُجؾش١،

ٝاُن٤ٔش ٝأُؾبػش ٝاُؼٞاهق، ٝهذ ٝفق أُقش٣ٕٞ اُوذٓبء اُوِت ثأهٞاٍ ػذ٣ذح ٜٓ٘ب " هِت 

اإلٗغبٕ ٛٞ سثٚ"
 (19) 

ًٔب ًبٕ أُزٞك٠ ٣ٞمغ ػ٠ِ عبٗجٚ األ٣غش أص٘بء دك٘ٚ، ٝرُي ثذءاً ٖٓ ػقش ٓب ، 

ساد اُجذاس١ ٝٗوبدح، صْ اعزٔش خالٍ األعش ا٤ٌُِٔخ األ٠ُٝ ٝؽز٠ ٝهذ ٓزأخش هجَ األعشاد ك٢ ؽنب

ٖٓ اُذُٝخ اُٞعط٠، ٝهذ أٝمؾذ ٓزٕٞ األٛشآبد إٔ أُِي أُزٞك٠ ًبٕ ٣شهذ ػ٠ِ عبٗجٚ األ٣غش 

ؽز٠ ٣جؼش ٖٓ عذ٣ذ ٣ٝغزذ٣ش ئ٠ُ عبٗجٚ األ٣ٖٔ ٢ٌُ ٣زِو٠ اُوشاث٤ٖ
(20)

صْ أفجؼ ك٢ اُؼقٞس اُزب٤ُخ ، 

ٞك٠ ػ٠ِ ظٜش٣ٙٞمغ أُز
(21)

ًٔب ًبٕ ٣زْ ؽن كزؾخ فـ٤شح ك٢ اُغبٗت األ٣غش ٖٓ عغذ أُزٞك٠  

العزخشاط أؽؾبئٚ إلرٔبّ ػ٤ِٔخ اُزؾ٤٘و.
(22)

٣ٝGoyonزًش  
)23 (

إٔ اٌُٜ٘خ ًبٗٞا ٣غزخذٕٓٞ ا٤ُذ 

ا٤ُغشٟ ك٢ أٓٞس اُزؾ٤٘و، ٝاعزخشاط األؽؾبء، ٝرُي األٓش ًبٕ عبئذاً ك٢ ٓؼظْ ؽؼٞة اُؾشم 

بٗذ ا٤ُذ ا٤ُغشٟ رغزخذّ ُألؽ٤بء اُوزسح أٝ ؿ٤ش اُ٘ظ٤لخ.األٝعو، ؽ٤ش ً
(24)

ًٝ٘ز٤غخ ُٔب عجن رًشٙ،  

ثٞعٞد اُوِت ك٢ اُغٜخ ا٤ُغشٟ ٖٓ ٣زج٤ٖ إٔ اعزخذاّ اُوذّ ا٤ُغشٟ ك٢ هوغخ عؾن أثٞك٤ظ، هذ ٣شرجو 

بء ػ٠ِ ، ٝثبُزب٢ُ كإ اعزخذاّ اٌُبٖٛ ُِوذّ ا٤ُغشٟ ٣ٔذٙ ثبُوٞح ٖٓ اُوِت ُالعزؼبٗخ ثٜب ُِوناُغغذ

اُؾش ٝعؾن أثٞك٤ظ أعلَ هذٓٚ، ٣ٝزلن رُي ٓغ كٌش أُقش١ اُوذ٣ْ ك٢ روذ٣ْ اُوذّ ا٤ُغشٟ ُزٔبص٤َ 

أُِٞى، ؽ٤ش ٣ٞعذ اُوِت ك٢ اُغبٗت األ٣غش، ٝثبُزب٢ُ كٜٞ ٣ٔضَ ٓقذس هٞح رؼِٞا اُوذّ ا٤ُغشٟ، 

اُغجت ٝساء  ٣ٝغزط٤غ أُِي ٖٓ خالُٜب إٔ ٣خنغ أػذائٚ أعلَ هذٓٚ. ٖٝٓ عٜخ أخشٟ، كوذ ٣شعغ

اعزخذاّ اُوذّ ا٤ُغشٟ ك٢ عؾن أثٞك٤ظ، ئ٠ُ االسرجبه اُٞص٤ن ث٤ٖ اُغٜخ ا٤ُغشٟ ٖٓ اُغغذ ٝأُٞد 

ٝاُؼبُْ ا٥خش، رُي االسرجبه اُز١ ٣زنؼ ٖٓ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُظبٛش، ُؼَ أٜٛٔب دكٖ أُزٞك٠ ػ٠ِ اُغبٗت 

األ٣غش، ًٔب عجن اُزًش.
(25)

 

 مح والظكَهرمشٍح اطرخذام الزُ  .4

اُُشٓؼ ًبٕ ٣غزخذّ ثؾٌَ ٝاهؼ٢ ك٢ فذ ٛغٔبد األػذاء ٝاُونبء ػ٤ِْٜ، كبعزخذٓٚ أُقش١  ئٕ     

اُوذ٣ْ ك٢ اُطوٞط اُغؾش٣خ ًغالػ عؾش١ ُِونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ ٝاُزخِـ ٖٓ ؽشٝسٙ. ٝهذ ٣ٌٕٞ 

اعزخذاّ اُُشٓؼ ك٢ هوغخ هؼٖ أثٞك٤ظ، ثٔضبثخ ٓؾبًبح ُٔب ٣ؾذس ك٢ اُؼبُْ ا٥خش، ئر رؾز١ٞ ًزت 

ا٥خش ػ٠ِ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُ٘بظش اُز٢ رقٞس هؼٖ أثٞك٤ظ ثبعزخذاّ اُُشٓؼ، ٝثبُزب٢ُ كوذ ٣ٌٕٞ  اُؼبُْ

ٓؼ ك٢ ٛزٙ اُطوغخ ٖٓ أعَ ٓغبٗذح أُؼجٞداد ثغالػ عؾش١ ٣ؼضص هٞاْٛ ك٢ اعزخذاّ اٌُبٖٛ ُِشُ 

ٛزا ٖٝٓ أُؼشٝف إٔ اُغٌب٤ًٖ ٝاُخ٘بعش رؼذ ٖٓ أْٛ األعِؾخ ٝأًضشٛب . اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ

ً ك٢ ٓقش اُوذ٣ٔخ، ؽ٤ش ًبٗذ رغزخذّ ُِٔجبسصح ٝاُوزبٍ أُجبؽشاعز ،خذآب
(26)

ُٜٝزا األٓش ًبٕ ٖٓ  

اُطج٤ؼ٢ اعزخذآٜب ك٢ ٓضَ ٛزٙ اُطوٞط اُز٢ ًبٗذ رٜذف ئ٠ُ ٓؾبسثخ هٟٞ اُؾش اُلٞم٣ٞخ أُزٔضِخ 

ك٢ أثٞك٤ظ.
(27) 

 طثع عمذ تالخَظ األطود رمشٍح ذمََذ أتوفَض .5

ٗٚ ٣زْ رو٤٤ذ أثٞك٤ظ ثغجغ ُػوذ ٖٓ اُخ٤و األعٞد، ٖٝٓ أُؼشٝف إٔ اُشهْ رًُش ك٢ ٛزٙ اُطوغخ أ     

عجؼخ ٣شٓض ٌُِٔبٍ، ًٔب اسرجو رُي اُشهْ ثبٌُض٤ش ٖٓ أُؼجٞداد ٝأُؼزوذاد اُذ٤٘٣خ ك٢ ٓقش اُوذ٣ٔخ، 

كبُٔؼجٞد سع ُٚ عجؼخ أسٝاػ، ًٝبٕ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُؼجٞداد أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ُْٜ عجغ ٤ٛئبد، ٓضبٍ ػ٠ِ 

ي اُؾزؾٞساد اُغجغ،رُ
(28)

ً  رًشًٔب  ػذد عجغ ثوشاد ك٢ ئؽذٟ رؼب٣ٝز ًزت أُٞر٠. أ٣نب
(29)

ٝرٞمؼ  

ئؽذٟ رؼب٣ٝز ًزت أُٞر٠ إٔ أُزٞك٠ ٣ؾ٠٤ ثلنَ عجغ أسؿلخ ٖٓ اُخجض، ٓوذ٤ٖٓ ٖٓ أُؼجٞد ؽٞسط، 

شكخ ٝأُؼجٞد عؾٞر٢، ًٔب ًبٕ ُِؼبُْ ا٥خش عجغ ثٞاثبد ًبٕ ػ٠ِ أُزٞك٠ اعز٤بصْٛ ٖٓ خالٍ ٓؼ

عجغ ص٣ٞد ٓوذعخ، ٝأؿِت اُزؼب٣ٝز اُغؾش٣خ ًبٗذ رشدد  ٠أعٔبء ؽشاعْٜ، ٝهذ ًبٕ ٣وذّ ُِٔزٞك

أٌُِبد عجغ ٓشاد
(30)

ٝهذ دخَ اُشهْ عجؼخ ك٢ ػالط أُشم٠ ك٢ ٓقش اُوذ٣ٔخ، ؽ٤ش ًبٕ ٣وذّ . 
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ٔبً أ٣بّ. ًٝبٕ هذ٣ 7ُِٔش٣ل دٝائٚ ك٢ عجؼخ فؾٕٞ، أٝ ٣أخز دٝائٚ ػ٠ِ عجغ عشػبد، أٝ ٣وغْ ػ٠ِ 

٣ؼوذ عجغ ػوذاد ٣شرذ٣ٜب أُش٣ل ؽٍٞ سهجزٚ ٖٓ أعَ اُؾلبء، كٜ٘بى رؼ٣ٞزح ػالع٤خ رٞمؼ إٔ 

(Turin pap. 135 8-9ؽٞسط ف٘غ رِي اُؼوذ اُغجؼخ ُزٔزـ اُغْ )
(31)

  . 

ٝٓٔب عجن ٣زج٤ٖ إٔ اُشهْ عجؼخ ُٚ هذع٤خ ًج٤شح ػ٘ذ أُقش١ اُوذ٣ْ، ٖٝٓ أُشعؼ إٔ ٣ٌٕٞ اُغجت ك٢ 

غجغ ػوذ، ٛٞ اسرجبه رُي اُشهْ ثبُٔؼجٞد سع، ٝاُز١ ًبٕ ُٚ عجؼخ أسٝاػ، ًـإٔ روّٞ رو٤٤ذ أثٞك٤ظ ث

اُؼوذ اُغجغ ثامؼبف هٞح أثٞك٤ظ أٓبّ األسٝاػ اُغجؼخ ُِٔؼجٞد سع.
(32)

ٝك٤ٔب ٣زؼِن ثبُؼوذح، ك٠ٜ ٖٓ  

سرجطذ ثؾٌَ ٝص٤ن ثبُغؾش، ٓ٘ز كغش اُؾنبسح أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ٝؽز٠ ا٥ٕ، اأْٛ أُظبٛش اُز٢ 

ً ٓب ًبٕ ٣زْ سثو اُزٔبئْ ثخ٤ٞه ع٤ٌٔخ ٓؼوٞدح. ٝرظٜش ٝ ئخزقذ اُؼوذح ثوٞح عؾش٣خ عش٣ؼخ. ٝؿبُجب

اُوٞح أُالصٓخ ك٢ اُؼوذح ك٢ اُلقَ اُضب٢ٗ ٝاألسثؼ٤ٖ ٖٓ ًزت أُٞر٠ ػ٠ِ ٤ٛئخ سٓض ُِوذسح اُخل٤خ 

"ؽذ"ئ٢٘ٗ اُؼوذح اُخبفخ ثبُٔؼجٞد أُٞعٞد داخَ ؽغشح اإل ،ُإلٗجبد
(33)

العزخذاّ اُخ٤و ٝثبُ٘غجخ ، 

األعٞد ك٢ رو٤٤ذ أثٞك٤ظ، كٖٔ أُؼشٝف إٔ اُخ٤و األعٞد ًبٕ ٣غزخذّ ك٢ اُطوٞط اُغؾش٣خ ك٢ رِغ٤ْ 

األسٝاػ ثـشك اُغ٤طشح ٝاُونبء ػ٤ِٜب.
(34)

٣ٝشعؼ أٗٚ رْ اعزخذاّ اُخ٤و رٝ إُِٞ األعٞد، ٗظشاً ُٔب  

ذ٣ٔخ، ؽ٤ش أٗٚ ٣شٓض ُِٔٞد ٣ٝؾ٤ش ٣زٔزغ ثٚ إُِٞ األعٞد ٖٓ سٓض٣خ خبفخ ك٢ اُذ٣بٗخ أُقش٣خ اُو

ًبٗذ ر٤ٔٔخ اُغؼشإ ُِٝؼبُْ ا٥خش اُز١ ٣ؾٌٔٚ أٝص٣ش٣ظ. ًٔب ًبٕ إُِٞ األعٞد سٓضا ُِٔؼجٞد أٝص٣ش، 

أُغزخذٓخ ُؾٔب٣خ عغذ أُزٞك٠ رِٕٞ ثبُِٕٞ األعٞد، ًٝزُي ًبٕ إُِٞ األعٞد ٣شٓض ئ٠ُ ا٤َُِ 

رغزخذّ اُؾلش اُغٞداء ك٢ أٓٞس اُغؾش ًذالُخ ػ٠ِ ٝأُٞد، ًٝبٕ إُِٞ أُلنَ ػ٘ذ اُغؾشح، ًٝبٗذ 

أُٞد ٝرذ٤ٓش األػذاء، ًٝبٕ اُؾغش األعٞد ُٚ سٓض٣خ ه٣ٞخ ًٝبٕ ٣غزخذّ ك٢ ف٘بػخ رٔبص٤َ اُؾلبء
(35)

 

كِزُي ٖٓ أٌُٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ اُـشك ٖٓ اعزخذاّ اُخ٤و األعٞد ك٢ هوٞط رو٤٤ذ أثٞك٤ظ، ٛٞ رو٤٤ذ ، 

، ًٔب ُٞ ًبٕ ٣زْ رو٤٤ذٙ ٝاؽبهزٚ ثب٤َُِ ٝاُظالّ ٝاُغؾش ظالّأثٞك٤ظ ثخ٤و ٣ؾَٔ سٓٞص أُٞد ٝاُ

ٝأُٞد
(36)

 . 

 رمشٍح اطرخذام النار .6

اُوذ٣ْ اُ٘بس سٓضاً ُِزط٤ٜش ٝهشد األسٝاػ اُؾش٣شح، ألٜٗب أهقذ هٞح عذ ٝأثبدد  ١اػزجش أُقش  

ؼزوذ أٜٗب رطشد ٣ ١اُؾش. ًٝزُي ٗغذ ٖٓ ث٤ٖ فلبد أُؼجٞدح ربٝسد )كشط اُٜ٘ش( اُؾؼِخ أٝ اُِٜت اُز

رطٜش أُزٞك٠ ٖٓ  ٢اُؼقش أُزأخش ًبٗذ أُؾبػَ ؿبُجبً ٓب رؾشم ً ٢األسٝاػ اُؾش٣شح اُخطشح. ٝك

رقٞساد اُؼبُْ  ٢اُزٞاث٤ذ، كوذ ُؼجذ عطٞح اُ٘بس أُذٓشح دٝساً ػظ٤ٔبً ك ُٔزٕٞ. ٝهجوبً ٢اُذٗظ األسم

ْ أٝ ػ٠ِ أع٘ؾزْٜ ٣ِزٜٕٔٞ أػذاء ا٥خش. ًٔب إٔ أُؼجٞداد اُز٣ٖ ٣ؾِٕٔٞ ػالٓخ اُ٘بس كٞم سؤعٜ

ٓؼجٞد اُؾٔظ
(37)

اُوذ٣ْ هذسح اُ٘بس اُلبئوخ ٝرخ٤ِٜب ٓٞعٜخ مذ أُزٗج٤ٖ ٝمذ  ١وذ أدسى أُقشُٝ. 

٢ أػذاء أُؼجٞد سع، ًٔب ٣غزؼ٤ٖ أُِي ثبُ٘بس ُزؾ٤ٔٚ ٖٓ ؽش األػذاء، ٝرٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓٞافِخ ؽ٤برٚ ك

اُؼبُْ ا٥خش
(38)

اُوذ٣ْ، ٝاعزخذٜٓب ًٞع٤ِخ إلٗضاٍ اُؼوبة  ١أُقش رٖٛ ٢وذ رجِٞسد كٌشح اُؾشم كُٝ. 

أُإًذ ػ٠ِ األػذاء ُوذسرٜب ػ٠ِ اُزذ٤ٓش ٝاالك٘بء
(39)

 ٖٓ دساعخ هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ ٣زنؼٝ، 

ً ُشٓض٣زٜب اُذ٤٘٣خ، ئر   رٌٕٞإٔ اعزخذاّ اُ٘بس ك٢ رِي اُطوٞط ٤ُظ كوو ُلؼِٜب اُزذ٤ٓش١، ٝاٗٔب أ٣نب

ٖٓ صْ ك٢ٜ رؾَٔ فلبرٚ، ٝرٌٕٞ أداح ه٣ٞخ ك٢ رذ٤ٓش أثٞك٤ظ ٝاُونبء ػ٤ِٚ. اُ٘بس سٓضاً ُِٔؼجٞد سع، ٝ

ًٔب أدخَ اٌُٜ٘خ ػ٘قش اُ٘بس ك٢ اُطوٞط اُغؾش٣خ اُز٢ ًبٗذ رزْ ك٢ أُؼبثذ ُٔؾبسثخ هٟٞ اُؾش، 

ُزٌٕٞ ثزُي ػ٠ِ ٗلظ ٝر٤شح أُؼجٞداد اُز٢ رؾبسة هٟٞ اُؾش ك٢ اُؼبُْ ا٥خش
(40) 

. 

 ً  رمشٍح اطرخذام  ورق الثزد .7

ؽَٔ ٗجبد اُجشد١ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُشٓض٣بد أُوذعخ ك٢ اُؾنبسح أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ، كوذ ًبٕ سٓضاً      

ٌُِٔٔخ اُؾٔبٍ ٓ٘ز أٝاخش ػقش ٓب هجَ األعشاد، ؽ٤ش فٞس ػ٠ِ سأط ٓؤؼخ أُِي اُؼوشة، 

ؽذح ٝفال٣خ أُِي ٗؼشٓش، ٝهذ اٗذٓظ ٓغ صٛشح اُِٞرظ ٤ُٔضَ ػالٓخ اُغٔبرب١ٝ اُز٢ رشٓض ئ٠ُ ٝ

ٌِٓٔز٢ اُؾٔبٍ ٝاُغ٘ٞة، ًٔب ئرخز ٖٓ ؽٌِٚ فُٞغبٕ ُِٔؼجٞدح ؽزؾٞس ٝعخٔذ، ٝهذ أؽ٤ش ئ٠ُ ٗجبد 

اُجشد١ اُز١ ٣ٞعذ ك٢ أؽشاػ اُذُزب ك٢ أعطٞسح ئ٣ض٣ظ ٝأٝصس٣ظ ؽ٤ش أخلذ ع٤وبٕ اُ٘جبد ئ٣ض٣ظ 

اُؼ٘خ ًٔب ًبٗذ ػالٓخ ، ٝئثٜ٘ب ٖٓ عذ اُؾش٣ش، كِزُي اًزغت ٗٞع ٖٓ سٓض٣خ اُؾٔب٣خ ٝاالٗزقبس

رق٘غ ٖٓ ثبهخ أصٛبس ٣زْ سثطٜب ٓؼبً ثغ٤وبٕ اُجشد١ ُزوذّ ًوشثبٕ ُِٔؼجٞداد
(41)

ًٔب اعزخذٓذ ثؼل ، 
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األعضاء ٖٓ ٗجبد اُجشد١ ك٢ رش٤ًت اُجخٞس، ئر ًبٕ ٣زْ رغل٤لٜب ٝؽشهٜب ك٤زخِق ػٜ٘ب ٓبدح رٝ سائؾخ 

ر٤ًخ رذخَ ك٢ رش٤ًت اُجخٞس اُز١ ًبٕ ٣ؾشهٚ اٌُٜ٘خ ك٢ أُؼبثذ
(42)

٘غجخ العزخذاّ اُجشد١ ك٢ ٝثبُ. 

هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ، كوذ عجن اُزًش، إٔ اٌُبٖٛ ًبٕ ٣ُؾنش ٝسهخ ثشد١ عذ٣ذح ٤ُغزخذٜٓب ك٢ 

اُطوٞط اُغؾش٣خ ُِونبء ػ٠ِ اُضؼجبٕ أثٞك٤ظ، ٖٝٓ ٛزا أُ٘طِن ٣ٌٕٞ ٖٓ اُنشٝس١ كْٜ سٓض٣خ 

اُوذ٣ٔخ، ػِٔبً ثأٗٚ ًبٗذ رٞعذ  اعزخذاّ ٗجبد اُجشد١ ػ٠ِ ٝعٚ اُزؾذ٣ذ ك٢ اُطوٞط اُغؾش٣خ ك٢ ٓقش

اُؼذ٣ذ ٖٓ أدٝاد اٌُزبثخ األخشٟ، ٓضَ اُغِٞد ٝاألخؾبة ٝاألؽغبس ٝاُلخبس ٝاألٝعزشاًب. ٖٝٓ 

أُشعؼ إٔ ٣ٌٕٞ اُغجت ك٢ اخز٤بس اٌُٜ٘خ ُِجشد١ ًٔبدح ٌُِزبثخ ك٢ هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ، ٛٞ 

خ رزٌٕٞ ثؾٌَ أعبع٢ ٖٓ أ٤ُبف عشػخ اؽزشام ٝسم اُجشد١، ٝرُي ٗظشاً ٌُٞٗٚ ٓبدح ػن٣ٞ

دسعخ  150اُغ٤ُِٞٞص، رِي األ٤ُبف اُز٢ رلوذ ٓزبٗزٜب ٝهٞرٜب ٝرزلؾْ ػ٘ذ دسعخ ؽشاسح أػ٠ِ ٖٓ 

ٓئ٣ٞخ
(43)

ٝثبُطجغ كإ رِي اُخقبئـ اُز٢ ٣زٔزغ ثٜب ٝسم اُجشد١ ٖٓ ؽ٤ش عشػخ االؽزشام، رل٤ذ . 

ك٤ظ، ؽ٤ش أٗٚ ثٌزبثخ اعْ أثٞك٤ظ أٝ ًض٤شاً ك٢ رؾو٤ن اُـشك ٖٓ اُطوٞط اُغؾش٣خ ُِونبء ػ٠ِ أثٞ

سعْ فٞسح ُٚ ػ٠ِ ٝسهخ ثشد١ رقجؼ رِي اُٞسهخ ؽئ ٓبد١ ٣غغذ أثٞك٤ظ، ٣ٌٕٝٞ ٖٓ اُغَٜ 

اُزخِـ ٖٓ أثٞك٤ظ ثاُوبء ٝسهخ اُجشد١ ك٢ اُ٘بس، ؽ٤ش رؾزشم عش٣ؼبً ٝثبُزب٢ُ ٣ؾزشم أثٞك٤ظ ٣ٝؾؼش 

ثؼزاة اُ٘بس ؽز٠ ٣ل٠٘ رٔبٓبً، ٝال ٣زجو٠ ٓ٘ٚ عٟٞ اُشٓبد
(44)

ًٝٔب عجن اُزًش، كإ ٗجبد اُجشد١ ًبٕ . 

٣غزخذّ ك٢ رش٤ًت اُجخٞس اُز١ ٣غزخذٓٚ اٌُٜ٘خ ك٢ هشد األسٝاػ اُؾش٣شح، ٝثبُزب٢ُ كوذ ٣ٌٕٞ اعزخذاّ 

اُجشد١ ك٢ هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ ُٚ سٓض٣خ ك٢ اُؾٔب٣خ ٝئثؼبد هٟٞ اُؾش. ٝثبإلمبكخ ُٔب عجن، 

ك٢ هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ، الػزجبسٙ سٓضاً ُِؾٔب٣خ، ٝرُي كوذ ٣شعغ اُغجت ك٢ اعزخذاّ اُجشد١ 

ٓ٘ز ػقش اُشػبٓغخ، ٝٓب رالٙ، ًٝزُي ك٢ اُؼقش٤٣ٖ ا٤ُٞٗب٢ٗ اُشٝٓب٢ٗ، ؽ٤ش ارخزد أُؼجٞداد 

ثبعزذ، ٝعخٔذ، ٝٓ٘ؾ٤ذ، ٖٓ اُجشد١ سٓضاً ُِؾٔب٣خ ٖٓ ًَ األسٝاػ اُؾش٣شح
(45)

. 
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ٞٗخ اُخنشاء ٖٓ أْٛ أُٞاد أُِٞٗخ اُز٢ اعزخذٜٓب أُقش١ اُوذ٣ْ ٓ٘ز ػقٞس ٓب رؼزجش أُبدح أُِ    

هجَ اُزبس٣خ، ٝرُي ُِؾقٍٞ ػ٠ِ إُِٞ األخنش اُز١ ٣ؾَٔ دالالد سٓض٣خ ػذ٣ذح ك٢ اُلٌش أُقش١ 

اُوذ٣ْ.
(46)

ٝهذ ًبٕ ٓؼذٕ أُال٤ًذ )ًشثٞٗبد اُ٘ؾبط اُوبػذ٣خ( ٖٓ أْٛ ٓقبدس اُؾقٍٞ ػ٠ِ إُِٞ  

ك٢ ٓقش اُوذ٣ٔخ، ؽ٤ش ًبٕ ٣ٞعذ ثٞكشح ك٢ ع٤٘بء ٝك٢ فؾشاء ٓقش اُؾشه٤خ. ُٝوذ اسرجو  األخنش

إُِٞ األخنش ثبُٔؼجٞدح ٝاع٤ذ، اُشثخ اُؾب٤ٓخ ُٔقش اُغل٠ِ، ٝسثٔب ُع٤ٔذ ثٜزا اإلعْ ُزؼجش ػٖ 

ثٞفلٜب رؼ٢٘ إُِٞ األخنش، ٝهذ  wADاُؾجبة ٝاُزغذد ٝاُ٘نٞط. ٝهذ أؽبس هبٓٞط ثش٤ُٖ ئ٠ُ ًِٔخ 

ً اعزخذٓذ ُٞفق  آزذ ٓلّٜٞ أٌُِخ ٤ُؾَٔ ٓؼبٕ أخشٟ، ٓضَ اُغؼبدح ٝاُ٘غبػ ٝاإلصدٛبس، أ٣نب

٠اُؾ٢ء اُغ٤ِْ أُؼبك
(47) 

ًبٕ إُِٞ األخنش ثؾٌَ ػبّ ٣شٓض ئ٠ُ اُؾ٤بٙ ٝاُؾٔب٣خ، ٝٛٞ ً٘ب٣خ ، ُٝوذ 

ػٖ اُؾ٢ء اإل٣غبث٢، ًٔب ٣ؼزجش إُِٞ أُنبد ُِٕٞ األؽٔش اُز١ ًبٕ ٣شٓض ئ٠ُ اُؾش
(48) 

٣ٝقؼت . 

رلغ٤ش اعزخذاّ اُؾجش األخنش ٌُزبثخ ئعْ أثٞك٤ظ أٝ ُشعْ فٞسح ُٚ ك٢ اُطوٞط اُغؾش٣خ اُخبفخ 

ثبُونبء ػ٤ِٚ، ؽ٤ش ٣ٞعذ رنبد ك٢ اُشٓض٣خ، كوذ رًشٗب ك٤ٔب عجن إٔ إُِٞ األخنش ٣ؼزجش سٓضاً ُِخ٤ش 

ش ٝاُلٞم٠ ٝاُظالّ، ٝثبُزب٢ُ ٝاُزغذ٣ذ ٝاُجؼش ٝاُؾ٤بح ًِٜٝب أٓٞس ئ٣غبث٤خ، أٓب أثٞك٤ظ كٜٞ ٣شٓض ُِؾ

٣ٌٕٞ اعزخذاّ إُِٞ األخنش ٖٓ األٓٞس أُؾ٤شح، ٝخبفخ ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ ٛ٘بى إُٔٞ أخشٟ رشٓض ُِؾش 

ٝرشرجو ثبُ٘بس ٝاُذّ، ٓضَ إُِٞ األؽٔش، كٖٔ أُؼشٝف إٔ أُقش١ اُوذ٣ْ ًبٕ ٣غزخذّ اُؾجش األؽٔش 

ش ػٖ اُؾش، ًٝزُي ٌُزبثخ األ٣بّ اُ٘ؾظ ٝاُؾإّ ٖٓ ك٢ اٌُزبثخ ثذٍ اُؾجش األعٞد ٌُِِٔبد اُز٢ ًبٗذ رؼج

اُغ٘خ، ًٔب ًبٕ إُِٞ األؽٔش ٣غزخذّ ٌُزبثخ ئعْ أثٞك٤ظ أٝ ئعْ أُؼجٞد عذ
(49)

ٝثبُشؿْ ٖٓ فؼٞثخ .  

ٖ اعز٘زبط إٔ اٌُبٖٛ اعزخذّ إُِٞ األخنش ك٢ رِي اُطوٞط ًذالُخ ػٖ ٤ٌٔرلغ٤ش رُي األٓش، ك

أُٞد، ؽ٤ش أٗٚ ثٌزبثخ ئعْ أثٞك٤ظ )ػ٠ِ ٝسهخ ثشد١ أٝ ػ٠ِ رٔضبٍ اٗزقبس اُخ٤ش ٝاُؾ٤بح ػ٠ِ اُؾش ٝ

ؽٔؼ٢ ألثٞك٤ظ( ثِٕٞ ٣شٓض ُِٔؼجٞد أٝص٣ش ٣ٝشٓض ُِؾ٤بح ٝئػبدح اُجؼش، ٝثبُزب٢ُ كٜٞ د٤َُ ػ٠ِ سٓض٣خ 

اإلٗزقبس أُغزٞؽبح ٖٓ أعطٞسح اُقشاع ث٤ٖ أُؼجٞد أٝص٣ش٣ظ ٝأُؼجٞد عذ.
(50) 

ٝساء اعزخذاّ إُِٞ األخنش ك٢ هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ، ٛٞ ٖٝٓ أٌُٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ اُغجت      

اُزذ٤َُ ػ٠ِ ثوبء ٝاعزٔشاس٣خ اُخ٤ش اُز١ ٣شٓض ئ٤ُٚ إُِٞ األخنش ثؼذ ك٘بء اُؾش اُز١ ٣شٓض ئ٤ُٚ 
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أثٞك٤ظ، ؽ٤ش ٖٓ أُؼشٝف إٔ أُال٤ًذ، أُبدح أُِٞٗخ أُغزخذٓخ ك٢ رؾن٤ش إُِٞ األخنش ػجبسح 

ثبُزب٢ُ ك٠ٜ ال رؾزشم ثغُٜٞخ ٓضَ ٝسم اُجشد١ أٝ اُؾٔغ. ٝثزُي كٖٔ خالٍ ػٖ ٓبدح ؿ٤ش ػن٣ٞخ، ٝ

ؽشم ٝسم اُجشد١ أٝ اُزٔضبٍ اُؾٔؼ٢ أٌُزٞة ػ٤ِٜٔب ثبعزخذاّ ٛزٙ أُبدح اُخنشاء رؾزشم هٟٞ 

اُؾش اُنبسح ٝرزؾشس هٟٞ اُخ٤ش اُ٘بكؼخ
(51)

األخنش ئ٠ُ  ٝهذ ٣شعغ اُغجت ك٢ اعزخذاّ إُِٞ. 

االسرجبه اُٞص٤ن ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ٗجبد اُجشد١ اُز١ ٣شٓض ُِؾٔب٣خ ٖٓ األسٝاػ اُؾش٣شح )ًٔب عجن اُزًش(، 

ٝثزُي كإ اعزخذاّ إُِٞ األخنش ك٢ ٛزٙ اُطوٞط ٣ٌٕٞ ثـشك اُؾٔب٣خ أ٣نبً، كٔضَ ٛزٙ اُطوٞط 

٣ؾبٍٝ اُونبء ػ٤ِٜب، ألٕ رزطِت اُؾٔب٣خ ُٔ٘لز اُطوغخ ٗلغٚ، كٜٞ ٣وق أٓبّ هٞح ؿبٓنخ ٣ٝؾبسثٜب ٝ

أرجبع اُضؼجبٕ أثٞك٤ظ ٖٓ األسٝاػ اُؾش٣شح ٖٓ أٌُٖٔ إٔ رؾبٍٝ ئ٣زاءٙ، ٝثبُزب٢ُ كالثذ ٝإٔ ٣ؾز٢ٔ ثوٞح 

ٗجبد اُجشد١، ُٔب ُٚ ٖٓ هٟٞ خل٤خ رغزط٤غ إٔ رؾ٢ٔ ٝرجؼذ اُؾش. ٝهذ ٣ٌٕٞ اعزخذاّ إُِٞ األخنش 

أًضش كبػ٤ِخ ك٢ اُؾٔب٣خ مذ اُوٟٞ اُلٞم٣ٞخ اُز٢  ػ٠ِ ٝسهخ اُجشد١ ُزٔض٤َ ٗجبد اُجشد١ اُؾ٢، ٤ٌُٕٞ

٣ؾبسثٜب.
(52)
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اعزخذّ أُقش١ اُوذ٣ْ أُٞاد ا٤ُِ٘خ ًبُؾٔغ ٝاُط٤ٖ ٝدٖٛ اُؾ٤ٞاٗبد ك٢ اُطوٞط اُغؾش٣خ، كٔضَ      

اد ٝاُجؾش ٛزٙ أُٞاد رل٤ذ اُغؾشح ُـشك د٢٘٣ ًأٗٚ ٣زؾجٚ ثبُٔؼجٞد اُخبُن خّ٘ٞ اُز١ ٣ؾٌَ أُؼجٞد

ثٞاعطخ ػغِزٚ اُلخبس٣خ ٖٓ اُط٤ٖ،
(53)

٣ٝٔضَ ؽٔغ ػغَ اُ٘ؾَ اُؾٔغ األعبع٢ اُز١ ًبٕ ٣غزخذّ ك٢  

هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ، ؽ٤ش أٗٚ ك٢ األعبط ٛٞ اُؾٔغ اُٞؽ٤ذ اُز١ اعزخذّ ك٢ ٓقش اُوذ٣ٔخ، 

أُغزؼبس، ًٝبٕ ُٚ ػذح اعزخذآبد، ؽ٤ش اعزؼَٔ ًٔبدح الفوخ، ًٝبٕ ٣ضجذ ثٚ خقالد اُؾؼش 

ٝأ٣نبً اعزخذّ ك٢ اُزؾ٤٘و، ٝك٢ رضج٤ذ األُٞإ، ًٝزُي ف٘ؼذ ٓ٘ٚ اُزٔبص٤َ ٝاُزٔبئْ اُغؾش٣خ
(54)

وذ ، ُٝ

أؽ٤ش ك٢ األعبه٤ش اُوذ٣ٔخ ئ٠ُ إٔ أُؼجٞد سع ث٠ٌ كغوطذ ٖٓ ػ٤٘٤ٚ اُذٓٞع ػ٠ِ األسك كزؾُٞذ 

دٓٞع أُؼجٞد سع. ُٝوذ ئ٠ُ ٗؾِخ، ٝف٘ؼذ اُ٘ؾِخ هشؿ اُؼغَ، ٌٝٛزا ف٘غ اُؾٔغ ًٝزُي اُؼغَ ٖٓ 

اعزخذّ اُوذٓبء أُقش٤٣ٖ ٛزٙ األعطٞسح ُزلغ٤ش ٤ًل٤خ ٓغ٢ء اُ٘ؾَ ٝاُؼغَ ئ٠ُ اُؼبُْ. ٝرؾ٤ش 

اُ٘قٞؿ اُوذ٣ٔخ ئ٠ُ إٔ أُقش٤٣ٖ اعزؼِٔٞا ٤ًٔبد ًج٤شح ٖٓ اُؼغَ ٓ٘ز ػقش اُذُٝخ اُوذ٣ٔخ. 

ُٔقٞسح ك٢ ثؼل ٓوبثش ٝرٞمؼ "ؿشكخ اُلقٍٞ" ك٢ ٓؼجذ أث٢ ف٤ش )األعشح اُخبٓغخ( ٝأُؾبٛذ ا

؛ ػ٤ِٔبد رشث٤خ اُ٘ؾَ، ٝعٔغ اُؼغَ )ثبُزذخ٤ٖ( ٝٝمؼٚ ك٢ هذٝس،  26، 19، 18ه٤جخ ٖٓ األعشاد 

ٝهذ ف٘ؼٞا اُخال٣ب ٖٓ اُلخبس، ٝسثٔب ف٘ؼٞٛب ًزُي ٖٓ أٗبث٤ت ٖٓ أػٞاد اُـبة ُٝقوٞٛب ٓؼبً 

ثبُط٤ٖ
(55)

ألعشح األ٠ُٝ،ٝهذ أؽ٤ش ئ٢ُ ؽشكخ )ٓٞصن ٓؼب٤٣ش اُؾٔغ( أٍٝ ٓشح ك٢ ػقش ا. 
(56)

ًٝبٕ  

أُشًض اُشئ٤غ٢ العزخشاط ؽٔغ اُ٘ؾَ ٛٞ اُٞعٚ اُجؾش١، ٝرُي ٗظشاً إلرغبع أسام٤ٚ اُضساػ٤خ، 

ٝٝكشح اُضٛٞس ثٚ، ُٝزُي رْ اخز٤بس اُ٘ؾَ ًشٓض ُٔقش اُؼ٤ِب
(57) 

( أؽذ ٣ٝ1ٞمؼ )اُؾٌَ سهْ . 

، ٤ًل٤خ اعزخشاط أُقش١ أُ٘بظش ثٔوجشح سخ٤ٔشع ٖٓ ػقش اُذُٝخ اُؾذ٣ضخ، األعشح اُضبٓ٘خ ػؾش

اُوذ٣ْ ألهشاؿ ؽٔغ اُؼغَ ٖٓ خ٤ِخ اُ٘ؾَ
(58)

 . 

 
 ، ٗوالً ػٖ:TT 100(: ٓؾٜذ ٣ٞمؼ ٤ًل٤خ ئعزخشاط أهشاؿ ؽٔغ اُؼغَ ٖٓ خ٤ِخ اُ٘ؾَ، ٓوجشح سخ٤ٔشع 1ؽٌَ )

egypt-ancient-in-bees-ages-the-throughout-http://drbeekeeper.com/2013/02/bees 

A photograph from Abd el Wahab, The apiculture in Egypt, 2008. 

(Date of access 19
th
 of Feb. 2021) 

http://drbeekeeper.com/2013/02/bees-throughout-the-ages-bees-in-ancient-egypt
http://drbeekeeper.com/2013/02/bees-throughout-the-ages-bees-in-ancient-egypt
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ئ٠ُ رُي ٛٞ  ٝك٤ٔب ٣زؼِن ثبعزخذاّ اُؾٔغ ك٢ هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ، كٖٔ أُشعؼ إٔ اُذاكغ     

ٝعٞد اُؾٔغ ثٞكشح ٓٔب ٣ز٤ؼ رق٤٘غ رُي اٌُْ اٌُج٤ش ٖٓ اُزٔبص٤َ اُؾٔؼ٤خ اُز٢ ًبٗذ رغزخذّ ك٢ 

اُطوٞط اُغؾش٣خ ثؾٌَ ٢ٓٞ٣. ٛزا ثبإلمبكخ ئ٠ُ ًٕٞ اُؾٔغ ٓبدح ٤ُ٘خ عِٜخ اُزؾ٤ٌَ، ٝثبُزب٢ُ كإ 

ٝاُزٌِلخ أُشرلؼخ اُز٢ اعزخذٜٓب ك٢ رؾ٤ٌَ رٔبص٤َ أثٞك٤ظ ٣ٞكش أُغٜٞد أُن٢٘ ٝاُٞهذ اُط٣َٞ 

رزطِجٜب ػ٤ِٔخ ٗؾذ اُزٔبص٤َ ٖٓ ٓٞاد أخشٟ ٓضَ األؽغبس ٝاألخؾبة. ًٔب إٔ اُؾٔغ ٣زٔزغ ث٤ٔضح 

أخشٟ، ٠ٛٝ دسعخ اإلٗقٜبس أُ٘خلنخ، ؽ٤ش ال رزٞكش رِي ا٤ُٔضح ك٢ أُٞاد األخش١ عِٜخ اُزؾ٤ٌَ 

سح ٓبدح فِجخ ٝه٣ٞخ. ٝث٘بءاً ػ٠ِ ٓضَ اُط٤ٖ، ٝاُز١ ٣زٔبعي ثؼذ اُؾشم، ٣ٝزؾٍٞ ئ٠ُ اُلخبس ك٢ فٞ

ٓب عجن ٣ٌٕٞ اعزخذاّ اُؾٔغ ك٢ رؾ٤ٌَ رٔبص٤َ أثٞك٤ظ، ٛٞ اُؾَ األٓضَ، ؽ٤ش أٗٚ ثٔغشد ٝمغ ٛزٙ 

اُزٔبص٤َ اُؾٔؼ٤خ ك٢ اُ٘بس، كاٜٗب ر٘قٜش ثغُٜٞخ ٝرلوذ ؽٌِٜب رٔبٓبً، رُي األٓش اُز١ ٣غبْٛ ثؾٌَ ًج٤ش 

ٝٛٞ اُل٘بء اٌُبَٓ ُألػذاء. ًٔب إٔ اُؾٔغ ٓبدح ٣غَٜ  ك٢ رؾو٤ن اُـشك أُ٘ؾٞد ُٔضَ ٛزٙ اُطوٞط،

عؾوٜب ثٞاعطخ اُوذّ، ٝرُي ثبُٔوبسٗخ ثبٌُض٤ش ٖٓ أُٞاد األخشٟ اُز٢ اعزخذٜٓب أُقش١ اُوذ٣ْ ك٢ 

ٗؾذ اُزٔبص٤َ ٓضَ األؽغبس ٝاألخؾبة.
(59)

 

   رمشٍح الرعاوٍذ الظحزٍح .11

ع٢ ػ٠ِ اُزؼب٣ٝز اُغؾش٣خ عٞاء أُوشٝءح اػزٔذ أُقش١ اُوذ٣ْ ك٢ اُطوٞط اُغؾش٣خ ثؾٌَ أعب     

أٝ أٌُزٞثخ، ؽ٤ش ًبٕ االػزوبد اُغبئذ إٔ أٌُِخ ُٜب هبهخ خل٤خ ٝهٟٞ ٓؼ٤٘خ ٣ٌٖٔ اعزخذآٜب ٝرؾش٣ٌٜب 

ؽغت سؿجخ اُغبؽش عٞاء ُِخ٤ش أٝ ُِؾش، كبٌُِٔخ اُز٢ رٌزت ٌٖٓٔ إٔ رؾل٢ أٝ رٔشك، ٌٖٓٔ إٔ 

ً ُٔب رج٢٘ أٝ رذٓش، ؽز٠ أٜٗب ٌٖٓٔ إٔ رجؼش ؽخ ـ ٖٓ أُٞد ٝرؼ٤ذٙ ُِؾ٤بح ٓشح أخشٟ، ٝرُي ٝكوب

سأ٣٘بٙ ك٢ اُ٘قٞؿ اُغ٘بئض٣خ اُز٢ ًبٗذ رؾز١ٞ ػ٠ِ رؼب٣ٝز رغبػذ أُزٞك٠ ك٢ اُؼبُْ ا٥خش، ٓٔب ٣ذٍ 

ػ٠ِ ئ٣ٔبٕ أُقش١ اُوذ٣ْ ثوٞح أٌُِخ أٌُزٞثخ ٝأُوشٝءح، ك٠ٜ اُٞع٤ِخ اُز٢ ٖٓ خالُٜب ٣غزط٤غ 

ح ػ٠ِ اُطبهخ اُغؾش٣خ ٝرٞع٤ٜٜب ُزؾو٤ن ؿشك ٓؼ٤ٖ. ئرٕ كبٌُِٔخ ُٜب اُوذسح اُغبؽش أٝ اٌُبٖٛ اُغ٤طش

ػ٠ِ االعزذػبء أُؼ١ٞ٘ ٌُِبئٖ اُز١ ٣زْ اُغؾش ٖٓ أعِٚ، ٝسثٔب أُوقٞد ٖٓ رُي اعزذػبء سٝؽٚ أٝ 

هش٣٘ٚ. ٝهذ ُػشف ك٢ اُذ٣بٗخ أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ إٔ أُؼجٞد عؾٞر٢ ٛٞ سة أٌُِخ أُوذعخ، ٝٛٞ اُز١ 

ُجؾش أُؼشكخ ٝأسؽذْٛ ئ٠ُ ٤ًل٤خ ًزبثخ اُقٞسح اُشٓض٣خ اُز٢ رغزخذّ ك٢ اُطوٞط اُغؾش٣خ، ٓ٘ؼ ا

ً رٔزِي اُوٟٞ اُغؾش٣خ اُ٘بثؼخ  ٝثبُزب٢ُ كإ اٌُزبثخ أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ٝخبفخ ا٤ُٜشٝؿ٤ِل٤خ ًبٗذ دائٔب

ٖٓ أُؼجٞد عؾٞر٢ ٗلغٚ.
(60)

ثٞك٤ظ اُز٢ ٝك٢ ئؽذٟ اُزؼب٣ٝز اُؾل٤ٜخ اُخبفخ ثطوٞط اُونبء ػ٠ِ أ 

ًبٗذ روبّ ك٢ اُقجبػ، رًش أُؼجٞد عؾٞر٢ أٗٚ عٞف ٣ذٓشٙ ٖٓ خالٍ رؼب٣ٝزٙ ًٔب ٢ِ٣: "سع عٞف 

٣نؼق ٖٓ هٞاى، ٝئ٣ض٣ظ ه٤ذري ٝٗلز٤ظ رؼ٤ن ؽشًزي، رؼب٣ٝز عؾٞر٢ عٞف رذٓشى، ٝسٝؽي ُْ رؼذ 

ٖٓ ث٤ٖ ثو٤خ األسٝاػ"
(61)

ٓض٣خ ػ٤ٔوخ، ٖٝٓ ٝعٜخ ٗظش أُقش١ اُوذ٣ْ، كإ أٌُِخ رؾَٔ ٓؼب٢ٗ س. 

ك٢ٜ رٔزِي اُوذسح ػ٠ِ اإلرقبٍ ٓغ أُؼجٞداد، ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ اإلرقبٍ ؿ٤ش أُشئ٢. ًٔب ًبٕ ٣زْ ًزبثخ 

أٝ سعْ اٌُبئ٘بد اُز٢ رٔضَ اُؾش ٝاُلٞم٠ ثأؽٌبٍ ؿ٤ش ٌٓزِٔخ أٝ ٓؾٞٛخ ٝرُي ُغؼِٜب ًبئ٘بد مؼ٤لخ 

م٣ٞخ. ًٔب ًبٕ أُقش١ اُوذ٣ْ ٝؿ٤ش مبسح، ٝثزُي كٜٞ ٣غزؼ٤ٖ ثوٞح اٌُزبثخ ُِزخِـ ٖٓ اُوٟٞ اُلٞ

٣شعْ فٞس ُِؾ٤ٞاٗبد أُلزشعخ اُخطشح ٢ٛٝ ٓطؼٞٗخ ثغ٤ٌٖ أٝ خ٘غش ك٢ اُشأط أٝ اُظٜش، ٝاُغجت 

ك٢ رُي ٣شعغ ئ٠ُ االػزوبد اُغبئذ ثإٔ اٌُزبثخ أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ أُوذعخ رقجؼ ثٞاعطخ اُغؾش أداح 

كبػِخ ك٢ اُونبء ػ٠ِ اُؾش
(62)

ٌُِٔخ رِؼت دٝساً سئ٤غ٤بً ُٜٝب رأص٤ش عؾش١ ك٢ ُٝزُي ٣ٌٖٔ اُوٍٞ، إٔ ا. 

اُطوٞط اُغؾش٣خ، ؽ٤ش إٔ أٌُِبد أُقبؽجخ ُألكؼبٍ ك٢ اُطوٞط اُغؾش٣خ رٔذ اُؾشًبد اُطوغ٤خ 

ثبُوٞح اُالصٓخ ٝاُطبهخ اُز٢ رغؼِٜب راد رأص٤ش د٢٘٣ عؾش١. ُٝزا ٗغذ ك٢ اُذ٣بٗخ أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ، إٔ 

ٔخ اُخبُوخ رغغذد ك٢ ٓؼجٞد٣ٖ، ٝٛٔب "ؽٞ" أٌُِخ اُخبُوخ ٝاُز١ هذٓبء أُقش٤٣ٖ اػزجشٝا إٔ اٌُِ

رؾبسى ٓغ ع٤ب أُٔضَ ُِؾٌٔخ ٝأُؼشكخ، ٝأُؼجٞد "ؽٌب" ٓؼجٞد اُوٟٞ اُغؾش٣خ ٝاُطبهخ أُ٘زغخ،
(63)

 

ٝثبُزب٢ُ كإ اُزؼب٣ٝز اُغؾش٣خ اُز٢ رز٠ِ ك٢ هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ ُٜب دٝس ًج٤ش ٝكؼبٍ ك٢ 

اُز٢ رؾبسة أثٞك٤ظ ك٢ اُؼبُْ ا٥خش. ٓغبػذح أُؼجٞداد
(64) 
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ُؼَ ٖٓ أْٛ األكؼبٍ اُطوغ٤خ اُز٢ ًبٗذ رغشٟ ك٢ هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ، ٛٞ ٝمغ اُشٓبد      

أُزجو٢ ٖٓ ؽشم ٝسم اُجشد١ أٌُزٞة ػ٤ِٚ ئعْ أثٞك٤ظ، ك٢ ٝػبء ٖٓ اُجٍٞ، ر٤ٜٔذاً ُٞمؼٚ ٓشح 

ؼ ٖٓ ٛزٙ اُطوغخ ؽشؿ اٌُبٖٛ ػ٠ِ اعزخذاّ اُغبئَ اُنبس اُز١ ٣خشط ٖٓ أخشٟ ك٢ اُ٘بس. ٣ٝزن

عغْ اإلٗغبٕ ٝرُي ُزؾز٤ذ ٝثؼضشح اُجوب٣ب اُنبسح ألثٞك٤ظ،
(65)

٣ٌٖٝٔ رلغ٤ش رُي ثأٗٚ ٗٞع ٖٓ اُزؾو٤ش  

.ألثٞك٤ظ ٝاُزذ٤ٗظ
(66) 

 رمشٍح الولد   .12

ؾذ٣ذ ٛزٙ األٝهبد ك٢ ثشد٣خ ًبٗذ هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ رغشٟ ك٢ أٝهبد ٓؼ٤٘خ، ٝهذ رْ ر     

. ٛزا ٝهذ اخزبس أُقش١ اُوذ٣ْ رٞه٤ذ اُغبػخ اُغبدعخ ٖٓ ا٤َُِ ٤ٌُٕٞ ٤ٓؼبد ٓؾذد ٣زٌشس س٣٘ذ-ثشٓ٘ش

ك٤ٚ ًَ ٣ّٞ ؽشم فٞسح ألثٞك٤ظ ك٢ هوغخ ئُوبء أثٞك٤ظ ك٢ اُ٘بس. ٖٝٓ أُؼشٝف أٗٚ ك٢ اُغبػخ 

ظ، ٝرذٝس ث٤ْٜ٘ أؽذاس اُقشاع اُز١ ٣ؾذس اُغبثؼخ ٖٓ ا٤َُِ ٣ِزو٢ أُؼجٞد سع ثؼذٝٙ اُِذٝد أثٞك٤

 ً ، ُٝزُي كٖٔ أٌُٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ اُـشك ٖٓ ؽشم فٞسح ألثٞك٤ظ ك٢ (2)أٗظش اُؾٌَ سهْ  ٤ٓٞ٣ب

اُغبػخ اُغبدعخ )٤ُالً(، ٛٞ رذػ٤ْ أُؼجٞداد ك٢ اُؼبُْ ا٥خش، ٣ٝشعغ رُي ُالػزوبد اُغبئذ ُذ١ 

ك٢ رٞه٤ذ كؼَ اُطوغخ، ٖٝٓ أعَ رُي رغشٟ أُقش١ اُوذ٣ْ ثؾذٝس اسرجبه ٝرٞافَ ث٤ٖ اُؼب٤ُٖٔ 

رِي اُطوغخ ك٢ اُغبػخ اُغبدعخ ٖٓ ا٤َُِ ٤ُنؼق ٖٓ هٞح أثٞك٤ظ هجَ ُوبئٚ ٓغ أُؼجٞد سع ك٢ اُغبػخ 

اُغبثؼخ ٖٓ ا٤َُِ، ًٔب أؽ٤ش ك٢ ٛزٙ اُطوٞط ئ٠ُ أٗٚ رْ اخز٤بس ٛزا اُزٞه٤ذ، ألٗٚ ٣ٔ٘غ صئ٤ش أثٞك٤ظ 

ا٤ِ٤ُِخ ك٢ اُؼبُْ ا٥خش. اُز١ ٣شػت أُؼجٞداد أص٘بء سؽِزْٜ
(67)

 

ًٔب ًبٗذ رِي اُطوغخ رزْ أ٣نبً ك٢ اُغبػخ اُضبٓ٘خ ٖٓ اُٜ٘بس، ٝهذ رًش ك٢ ًزبة اُٜ٘بس ٖٓ ٓوجشح       

ك٢ اُ٘ـ اُخبؿ ثبُغبػخ اُضبٓ٘خ ٖٓ ًزبة اُٜ٘بس، إٔ أُؼجٞداد ٣ؾؼشٕٝ أُِي سٓغ٤ظ اُغبدط، 

 ٓٞمٞػ ثبُ٘ـ اُزب٢ُ: ثبُغؼبدح ثؼذٓب رْ رثؼ اُضؼجبٕ أثٞك٤ظ، ًٔب ٛٞ

(68)
 

NTrwim. s xftsxrtaApp 
"ئٕ أُؼجٞداد ٣ؾؼشٕٝ ثغؼبدح ػ٘ذٓب رْ رثؼ أثٞك٤ظ"
(69) 

 

 ,Warburton، ٗوالً ػٖ:٣ٔضَ اُقشاع ث٤ٖ أثٞك٤ظ ٝأُؼجٞداد ك٢ اُؼبُْ ا٥خش، اُغبػخ اُغبثؼخ، اإل٢ٓ دٝاد (: ٓؾٜذ2ؽٌَ )

D., The Egyptian Amduat,Daimon Verlag, 

(Switzerland, 2007), 214-215 

ٝثبُزب٢ُ ٣زنؼ إٔ اُغبػخ اُضبٓ٘خ ٖٓ اُٜ٘بس، ٠ٛ ٗوطخ ٛبٓخ ك٢ اُشؽِخ اُٜ٘بس٣خ ُِٔؼجٞد سع، ك٠ٜ رٔضَ 

اُزٞه٤ذ اُز١ خشط ٓ٘ٚ أُؼجٞداد ٖٓ فشاػْٜ ٓغ أثٞك٤ظ ٝاٗزقبسْٛ ػ٤ِٚ ٝؽؼشْٝٛ ث٘ؾٞح 

م أثٞك٤ظ ً٘ٞع ٖٓ اُذػْ ٝاُزأ٤ًذ ػ٠ِ هزَ أثٞك٤ظ ٝاالٗزقبس االٗزقبس، ًٝبٗذ روبّ هوغخ ؽش

ػ٤ِٚ.
(70)

ٝثقلخ ػبٓخ، كوذ رْ رؾذ٣ذ ٓٞاػ٤ذ اُطوٞط ك٢ اُقجبػ هجَ ظٜٞس اُؾٔظ، ٝك٢ ٝهذ  

اُظ٤ٜشح، ػ٘ذٓب ٣ِٔغ سع ك٢ اُغٔبء، ٝأ٣نبً ك٢ أُغبء أص٘بء رغٞاٍ سع ك٢ ٌِٓٔخ أُٞر٠، ًٔب أٗٚ ًبٕ 

ك٢ ثذا٣خ ًَ عبػخ، ٝرُي ؽز٠ رٌٕٞ رِي اُطوٞط ثٔضبثخ دسع ؽٔب٣خ دائْ ٣زْ ؽشم رٔضبٍ ألثٞك٤ظ 

ٝٓغزٔش خالٍ عبػبد ا٤ُّٞ، ٣غبْٛ ك٢ ئمؼبف هٞح أثٞك٤ظ ثؾٌَ ٓغزٔش، ٓٔب ٣ٌٖٔ أُؼجٞداد ٖٓ 

فذ ٛغٔبرٚ ٝاُونبء ػ٤ِٚ ك٢ ك٢ أٟ ٝهذ
(71)

ك٢  رغشًٟبٗذ هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ . ُٝوذ  

ي ك٢ أٝهبد اُؼٞافق اُشػذ٣خؽبالد اُطوظ اُغ٢٤ء، ًٝزُ
72)

اػزوذ أُقش١ اُوذ٣ْ إٔ ٛزٙ  ؛ ؽ٤ش

اُظٞاٛش اُغ٣ٞخ رؾٌَ ػالٓخ خطش ٝرٜذ٣ذ ػ٠ِ إٌُٞ ثأعشٙ، ٝثبُزب٢ُ رزغجت ك٢ امطشاة ٓشًت 

أُؼجٞد سع، ٣ٌٕٝٞ أثٞك٤ظ ك٢ أهٟٞ ؽبالرٚ، ُٝزُي ٣غشع اٌُٜ٘خ ك٢ ئهبٓخ هوٞط اُونبء ػ٠ِ 

ٝهبد، ؽز٠ رنؼق هٞح أثٞك٤ظ، ٝرغزوش األؽٞاٍ اُغ٣ٞخ، ٖٝٓ صْ رؾشم أثٞك٤ظ ك٢ أُؼبثذ ك٢ ٛزٙ األ
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اُؾٔظ ٖٓ عذ٣ذ، ٣ٝغوو أثٞك٤ظ، ٝرؼْ أُ٘لؼخ ثؾٌَ ػبّ ػ٠ِ األسك، ٝػ٠ِ ٌِٓٔخ أُٞر٠
(73)

 .

هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ ك٢ ٝثبإلمبكخ ُِزٞه٤زبد اُغبثن رًشٛب، كوذ ؽشؿ اٌُبٖٛ ػ٠ِ ئعشاء 

اُؤش ثبُؤش اُغذ٣ذ، ٝك٢ ا٤ُّٞ اُغبدط ٝا٤ُّٞ اُخبٓظ ػؾش ٖٓ ظٜٞس األٝهبد اُخبفخ ثبالؽزلبٍ
(74)

  

ٖٝٓ أُؼشٝف إٔ اُؤش ًبٕ ٣زٔزغ ثأ٤ٔٛخ ًج٤شح ك٢ ٓقش اُوذ٣ٔخ، ُٝزُي كوذ اسرجطذ ثٚ ٓؼظْ    

االؽزلبالد. ٝهذ كغش أُقش١ اُوذ٣ْ ٗؾأح اُؤش ٝٝعٞدٙ ثجؼل األعبه٤ش اُز٢ ٗغغٜب ؽٍٞ ٛزا ا٤ٌُبٕ 

اُـبٓل اُز١ ٤٘٣ش عٔبء ا٤َُِ، ٣ٝزنؼ رُي ٖٓ خالٍ ًزبة "ٛالى اُجؾش٣خ" اُز١ ٝسد  اُغٔب١ٝ

ٌٓزٞثبً ػ٠ِ عذسإ ٓوبثش ِٓٞى اُذُٝخ اُؾذ٣ضخ، ؽ٤ش ٣زًش: إٔ أُؼجٞد سع ًبٕ ٣غٌٖ اُغٔبء ٝراد 

ٓشح هبٍ: "ٗبدٝا ٢ُ عؾٞر٢، كأؽنشٝٙ ئ٤ُٚ ك٢ اُؾبٍ، كزؾذس سع ئ٠ُ عؾٞر٢ ٝهبٍ: ُزٌٖ أٗذ ك٢ 

، كأٗذ ك٢ ٌٓب٢ٗ ٛزا ٗبئجبً ػ٢٘، ٝعٞف ا٥خشٔبء ك٢ ٌٓب٢ٗ ئثبٕ رِي اُلزشح اُز٢ أم٢ء ك٤ٜب اُؼبُْ اُغ

٣ذػٞى اُ٘بط ث٘بئت سع". ًٔب أٝمؾذ أعطٞسح اُقشاع ث٤ٖ ؽٞسط ٝعذ ٗظش٣خ أخشٟ ُ٘ؾأٙ 

اُؤش، كزًشد إٔ اُؤش عبء ٖٓ ٗطلخ ؽٞس
(75) 

 . 

اُ٘برغخ ػٖ فشاػٚ ٓغ اُضؼجبٕ، ًٔب ٝسد ك٢ ٓزٕٞ  اسرجطذ دٝسح اُؤش ثافبثخ أُؼجٞد سع ُٝوذ  

، ٝهذ ًبٗذ رغشٟ هوغخ خبفخ رزْ ك٢ ا٤ُّٞ BD 115ٝك٢ ًزت أُٞر٠  CT 154اُزٞاث٤ذ اُلوشح 

اُغبدط ٖٓ اُؤش اُغذ٣ذ، رزؼِن ثزُي اُقشاع، ٣ٝٞمؼ اُ٘ـ اُز١ عبء ك٢ ٓزٕٞ اُزٞاث٤ذ، إٔ 

طشدٙ، ٝإٔ رُي عٞف ٣ؾذس ك٢ ا٤ُّٞ اُغبدط ٖٓ أُؼجٞد سع عٞف ٣٘قت األػالّ أٓبّ اُضؼجبٕ ٣ٝ

اُؤش اُغذ٣ذ، ٝثبُزب٢ُ اسرجو ؽٌَ اُٜالٍ ثلْ سع أُقبة
(76)

ٝهذ ًبٗذ اُذٝسح اُؤش٣خ رجذأ ثظٜٞس .  

اُؤش اُغذ٣ذ، ٝر٘ز٢ٜ ُؾظخ اًزٔبُٚ ػ٘ذٓب ٣قجؼ ثذساً، ٝرؼشف االؽزلبالد ثبُؤش اُغذ٣ذ 

،psDntywثـ
)77(

ً ٣ٝطِن ػ٠ِ ٛزا اُؼ٤ذ أ٣ن  أ١ ثذا٣خ اُؾٜش، tby Abdب
(78)

ٛزا ٝهذ ًبٕ ٤ُِّٞ   

اُغبدط ك٢ اُذٝسح اُؤش٣خ أ٤ٔٛخ ًج٤شح، ؽ٤ش رض٣ذ ًضبكخ مٞء اُؤش ك٢ ٛزا ا٤ُّٞ، ٝثبُزب٢ُ ًبٕ 

. ًٔب إٔ ٛزا ا٤ُّٞ ٣snwtؾزلَ ثزُي ا٤ُّٞ ًٞاؽذ ٖٓ أْٛ أ٣بّ اُذٝسح اُؤش٣خ، ٝأهِن ػ٠ِ ٛزا اإلؽزلبٍ 

٤خ ٣ٔضَ ٣ّٞ اُشثغ األٍٝ ٖٓ اُؾٜش اُؤش١، ٝٛٞ ٣ّٞ آزالء ػ٤ٖ ؽٞسط، ٝا٤ُّٞ ٣ؼذ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُلٌِ

، ٝئرؾبدٛب ٓؼٚ wD3tاُز١ رْ ك٤ٚ ٓغبٝاح اُؤش ثأٝص٣ش٣ظ، ٝٝمغ اُؤش ك٢ ػ٤ٖ 
(79) 

ًٔب ؽظ٠ ، 

ا٤ُّٞ اُخبٓظ ػؾش ثأ٤ٔٛخ ًج٤شح ك٢ ٓقش اُوذ٣ٔخ، ؽ٤ش اػزجشٙ أُقش١ اُوذ٣ْ ثذا٣خ اُ٘قق اُضب٢ٗ، 

ثٚ ًؼ٤ذ ٗقق اُؾٜش ٝع٢ٔ "ػ٤ذ اُؤش أٌُزَٔ" ٝاؽزلَ
(80)

،iaHwrٝأهِن ػ٤ِٚ  
(81)

ٝهذ ًبٕ ٣زْ ك٢  

ٛزا ا٤ُّٞ ثؼل األػ٤بد ا٤ٌُِٔخ ٝاألػ٤بد اُذ٤٘٣خ ًؼ٤ذ إٓٓٞ، ٝرُي ٌُٕٞ ٛزا ا٤ُّٞ ٣ٔضَ ٣ّٞ اًزٔبٍ 

ؾٔظ ٝاُؤش،اُؤش، ٖٝٓ اُ٘بؽ٤خ ا٤ُٔضُٞٞع٤خ ػ٘ذ أُقش١ اُوذ٣ْ كٜٞ ٣ّٞ "ٓوبثِخ اُضٞسإ" أ١ اُ
(82)

 

ٝاٗزقبس اُ٘ٞس ػ٠ِ هٟٞ اُظالّ، ٝظٜش رُي ثٞمٞػ ك٢ رق٣ٞش اٗزقبس اُؤش )ك٢ ؽٌَ هشؿ 

ًٔب اػزجش ا٤ُّٞ اُخبٓظ ػؾش سٓض الًزٔبٍ ػ٘بفش اُوٞح، كبألسثبة رزٞدد  ،اُؤش ػ٠ِ ؽضٓخ اُجشد١(

عٌبٕ األسك ك٢ ٝرقؼذ ُٚ ػ٠ِ عِْ ٖٓ أسثؼخ ػؾش دسعخ، ًٔب ٣ؼِٖ ًَ ٝاؽذ ٖٓ اُزبعٞع، ًٝزُي 

االؽزلبٍ "ئٕ ػ٤ٖ اُؤش ٓٔزِئخ"
(83)

 . 

 
 ، ٗوالً ػٖ:اًزٔبٍ اُؤش، ٝرٔزالء ػ٤ٖ ؽٞسط، ٓؼجذ ؽزؾٞس، دٗذسح(: ٓؾٜذ ٣ٞمؼ 3ؽٌَ )

https://www.pinterest.com/pin/111604896994052919/visual-

search/?x=16&y=10&w=530&h=202&cropSource=6 

(Date of access 19
th
 of Feb. 2021). 

ُٝوذ كغش أُقش٣ٕٞ اُوذٓبء ظبٛشح خغٞف اُؤش ثجؼل األعبه٤ش اُذ٤٘٣خ، ًٔب ٝفلٞٛب ثجؼل   

اُزؼج٤شاد ٓضَ "ئٕ اُغٔبء ُْ رؼبٗن اُؤش ؽ٤ش ًبٗذ رٞعذ كز٘خ ًج٤شح ثبُجالد"
(84)

٣ٝذٍ ٛزا اُ٘ـ ػ٠ِ  

٢ اُجالد أدد ئ٠ُ ظالّ إٔ أُقش٤٣ٖ اُوذٓبء ًبٗٞا ٣شعؼٕٞ خغٞف اُؤش ئ٠ُ ٝهٞع أؽذاس ٓإعلخ ك
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اُؤش ٝػذّ ظٜٞسٙ، ٝك٢ ثؼل األؽ٤بٕ ًبٕ ٣ظٜشٕٝ ظالّ اُؤش ػ٠ِ أٗٚ ئؽبسح ألؽذاس ٤ًٗٞخ آر٤خ. 

اػزجش أُقش١ اُوذ٣ْ اُخغٞف ٗز٣ش ؽإّ ٓوزشٕ ثأؽذاس ٓؾضٗخ، ُٝزُي ًبٗذ اُطوٞط ٝاُزؼب٣ٝز  ُوذٝ

، ٝاُز٢ ٣شرجو ؽذٝصٜب ثؾٌَ أعبع٢ رإد١ ٖٓ أعَ اُؾٔب٣خ ٝاُٞهب٣خ ٖٓ ؽذٝس ٛزٙ اُظبٛشح ا٤ٌُٗٞخ

ثأثٞك٤ظ
(85)

 . 

 مضمون الذراطح 

، ٝك٢ ػبٓخ   رؼزجش اُشٓض٣خ ٖٓ أْٛ اُو٤ْ اُز٢ ًبٗذ عبئذح ك٢ اُؾنبسح أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ثقلخ  

ؼزوذاد ُٔ ٝك٢ ٝاهغ األٓش، كجبُشؿْ ٖٓ إٔ اُشٓٞص أُغغِخ ػ٠ِ . خبفخ   أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ثقلخ   اُ

ٓجٜش، ئال أٜٗب هذ  ك٢٘ثذ ٓب صاُذ رظٜش ك٢ فٞسح ٗوٞػ ثذ٣ؼخ، ُٜٝب ٓظٜش عذسإ أُوبثش ٝأُؼب

رخل٢ ٝساء عٔبُٜب اُجذ٣غ اٌُض٤ش ٖٓ األعشاس ٝأُؼب٢ٗ اُـبٓنخ، ٓٔب ٣ِو٢ ػ٠ِ ػبرو٘ب ٓغئ٤ُٞخ اُجؾش 

ٝك٤ٔب ٣زؼِن ثبُشٓٞص ك٢ اُطوٞط اُغؾش٣خ، كوذ  ٝاٌُؾق ػٖ اُذالُخ ٝأُؼب٢ٗ اُؾو٤و٤خ ُزِي اُشٓٞص.

ٕ ُِٔقش١ اُوذ٣ْ اػزوبد كٌش١ خبؿ، كٜٞ ٣شٟ ك٢ اُؾٌَ ٝأفِٚ ٝؽذح ٝاؽذح، ٝػ٠ِ رُي كإ ًب

ال ٣خل٢ ػ٠ِ أُٜز٤ٖٔ ثبُذ٣بٗخ أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ٓب٤ٛخ ٝدٝس ٝ. ِٓٔٞعخ اُشٓض ثبُ٘غجخ ُٚ ٝاهغ ٝؽو٤وخ

ظ ٣ُؼذ سٓضاً أثٞك٤ظ ك٢ رؼط٤َ دٝسح إٌُٞ اُز٢ أهشٛب أُؼجٞد اُخبُن ٓ٘ز ثذا٣خ خِن إٌُٞ، كأثٞك٤

ُِؾش ٝاُالٝعٞد ٝاُؼذّ، ٝئٕ ُْ ٣زْ ئعشاء اُطوٞط اُالصٓخ ُٔؾبُٝخ اُونبء ػ٤ِٚ، كوذ ٣ٌٕٞ رُي 

ثٔضبثخ اٗوطبع ُؾِوبد دٝسح اُضٖٓ ك٢ إٌُٞ ٓٔب هذ ٣ؾذس ٜٗب٣خً ُِٔظبٛش ا٤ٌُٗٞخ أُ٘ظٔخ، ٝهذ ٣ٌٕٞ 

ٛش اُالٝعٞد ٝاُؼذّ. ُٝزُي كوذ ؽشؿ رُي أ٣نبً ثٔضبثخ اُؼٞدح ُٔظبٛش اُلٞم٠ األص٤ُخ اُز٢ رُٔضَ ٓظب

أُقش١ اُوذ٣ْ عبٛذاً ٝثٌبَٓ ئعزطبػزٚ إٔ ٣إد١ اُطوٞط ٖٓ أعَ ٓؾبسثخ ٛزا اٌُبئٖ اُؾش٣ش اُز١ 

٣ؼ٤ن دٝسح اُضٖٓ ٝٓشًت أُؼجٞد سع، ٖٝٓ أعَ رٞافَ ٓغش٣بد اُضٖٓ ا٢ٌُٗٞ أُ٘ظْ.كإ رِي 

سٝؽٚ ٝػ٠ِ هش٣٘ٚ )اٌُب(، ًٔب رغِجٚ  اُطوٞط رإصش ثؾٌَ كؼ٢ِ ػ٠ِ عغذ أثٞك٤ظ ٝػ٠ِ ظِٚ ٝػ٠ِ

. هٞاٙ ٝرؾشم عغذٙ ؽز٠ ٣ل٠٘ ٣ِٜٝي، ٝٗز٤غخ ُزُي ك٠ٜ رغبػذ ك٢ اٗزقبس أُؼجٞد سع ػ٠ِ أثٞك٤ظ

ٝعذ٣ش ثبُزًش، كوذ رْ اُزؼشف ػ٠ِ أْٛ اُطوٞط اُخبفخ ثبُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ اُز٢ ًبٗذ رزْ ك٢ 

، ؽ٤ش س٣٘ذ-ثشٓ٘شن ُشع ٝهٜش أثٞك٤ظ"ك٢ ثشد٣خ أُؼبثذ أُقش٣خ اُوذ٣ٔخ ٖٓ خالٍ ًزبة "رؾذ٣ذ اُخِ

٣ؾزَٔ ٛزا اٌُزبة ػ٠ِ عجغ هوٞط أعبع٤خ ُزذ٤ٓش أثٞك٤ظ. ٣ٝزنؼ إٔ ٛزٙ اُطوٞط هذ رْ روغ٤ٜٔب ئ٠ُ 

عجغ كقٍٞ ؽز٢ ٣ٌٕٞ ر٘ل٤زٛب أعَٜ ػ٠ِ اٌُبٖٛ. ٝهذ ًبٕ ٖٓ أُؼزبد إٔ ٣زْ رؾذ٣ذ ٛزٙ اُلقٍٞ 

ٕٞ ثزُي ٤ٔٓضح ػٖ اُ٘ـ، ٝاُز١ ًبٕ ٣ٌزت ثبُؾجش األعٞد. ُزٌ اُغجؼخ ثؼ٘ب٣ٖٝ رٌزت ثبُؾجش األؽٔش

ٝخبفخ ك٤ٔب ٣زؼِن  ًٔب ٣ظٜش ٖٓ اُجشد٣خ ؽشؿ اٌُبٖٛ ػ٠ِ ر٘ل٤ز اُطوٞط ك٢ ؽٌَ رؼ٤ِٔبد ٓؾذدح

ر٘ل٤ز هوٞط ٞط. ُٝوذ ًبٕ اُطورِي اُزٞه٤زبد أُ٘بعجخ ألداء رُي كنالً ػٖ ثبُٔٞاد أُغزخذٓخ، ٝ

رٜذف ئ٠ُ ٓ٘غ ٓخبهش اُوٟٞ ٓؾذدح ُٜب دالُزٜب اُشٓض٣خ ؛ ك٢ٜ اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ ك٢ أٝهبد 

اُلٞم٣ٞخ ؽز٠ ٣غزط٤غ اُؤش ئًٔبٍ دٝسرٚ، ٣ٝغزط٤غ أُزٞك٠ اُجؼش ٖٓ عذ٣ذ، كؼ٘ذٓب ٣جذأ ٛالٍ اُؤش 

اُغذ٣ذ ثبُظٜٞس )ؿبُجبً ك٢ ا٤ُّٞ اُضب٢ٗ أٝ اُضبُش ٖٓ اُؾٜش(، ٣جذأ ًٜ٘خ أُؼجذ ك٢ ئهبٓخ هوٞط ؽشم 

ظ ؽز٠ ٣نؼق ٝرخش هٞاٙ أٓبّ أُؼجٞداد، ٝثزُي ٣نٖٔ ثذء دٝسح اُؤش، ٝئًزٔبٍ ٓشاؽَ رٔضبٍ أثٞك٤

ٝك٤ٔب ٣زؼِن ثبخز٤بس ا٤ُّٞ  .ٗٔٞٙ ك٢ خالٍ األ٣بّ اُزب٤ُخ، ٝرغ٘ت ؽذٝس ظبٛشح ئخزلبء اُؤش أٝ خغٞكٚ

ز١ رٌزَٔ اُغبدط ػ٠ِ ٝعٚ اُزؾذ٣ذ إلعشاء رِي اُطوٞط، كإ رُي ٣شعغ ٌُٕٞ ٛزا ا٤ُّٞ ٣ٔضَ ا٤ُّٞ اُ

ك٤ٚ أعضاء ػ٤ٖ ؽٞسط أُقبثخ، ُٝزُي كإ ر٘ل٤ز رِي اُطوٞط ٣ٌٕٞ ثـشك ئمؼبف هٟٞ اُؾش، 

ٝؽٔب٣خ ػ٤ٖ ؽٞسط ؽز٠ رزْ ٓشاؽَ ؽلبؤٛب
 

أٓب ا٤ُّٞ اُخبٓظ ػؾش، ٝاُز١ ٣ٔضَ ٓ٘زقق اُؾٜش . 

عغ اُؤش١، كٖٔ أُشعؼ إٔ اُغجت ك٢ اخز٤بسٙ ٤ًّٞ ٓؾذد إلعشاء هوٞط اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظ، ٣ش

ٌُٞٗٚ ا٤ُّٞ اُز١ ٤٘٣ش ك٤ٚ اُؤش عٔبء اُذ٤ٗب، ؽ٤ش إٔ ظٜٞس اُؤش ٣ؼ٢٘ إٔ اُ٘قش هذ رؾون ٝإٌُٞ 

أفجؼ ٓغزوش، ٣ٝغ٤ش ػ٠ِ ٗظبٓٚ اُز١ ؽذدرٚ أُؼجٞداد. ٝثبُ٘غجخ إلعشاء اُطوٞط ك٢ أٝهبد خغٞف 

٣ٜذد اُ٘ظبّ ا٢ٌُٗٞ، كٖٔ أُؼشٝف إٔ رِي اُظبٛشح ٖٓ ٝعٜخ ٗظش أُقش١ اُوذ٣ْ، ًبٗذ رٔضَ ؽش اُؤش، 

كؼ٘ذٓب ال ٣ظٜش اُؤش ك٢ اُغٔبء، ٣ؼْ اُظالّ، ٝر٘زؾش اُلٞم٠، ٣ٝؾزذ اُقشاع ث٤ٖ أثٞك٤ظ ٝأُؼجٞد سع، 

ٓٔب ٣ؾٌَ رٜذ٣ذ ٌَُ ػ٘بفش اُ٘ظبّ ا٢ٌُٗٞ. ٝثبُزب٢ُ ٣ٌٕٞ اُـشك ٖٓ ئهبٓخ اُطوٞط ك٢ رِي األٝهبد، 

 . ت ك٢ رِي اُظبٛشح، أ١ اُونبء ػ٠ِ أثٞك٤ظٛٞ ؽٔب٣خ اُؼبُْ ٖٓ هٟٞ اُؾش، ٝاُونبء ػ٠ِ ٖٓ ٣زغج
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 شٌ الثحثحوا
                                                 

":ٕ٢ هوٞط اُونبء ػ٠ِ اثٞك٤ظ ك ٛزا اُجؾش ٓغزخِـ ٖٓ سعبُخ ٓبعغز٤ش ُِجبؽضخ ٠٘ٔ٣ خبُذ دمحم خ٤ش١ ثؼ٘ٞا 

 د./ أ٣ٖٔ ٝص٣ش١؛ أ.د./أ٤ٓٔٚ اُؾبٍ.  "،رؾذ ئؽشاف:أ.ب٣خ ػقش االعشاد أُقش٣خ اُوذ٣ٔخٜٗٓقش اُوذ٣ٔخ ؽز٠ 

عبٓؼخ اُل٤ّٞ.  -٤ًِخ ا٥صبس -أُقش٣خ  أعزبر ا٥صبس ٝاُؾنبسح أُقش٣خ، ٝسئ٤ظ هغْ ا٥صبس 
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 تصوير القىفذ علي الفىون الصغري في العصريه اليوواوي والروماوي في مصر
  

 أسماء دمحم أحمذ سيذ  مىي خبر/د. حسان عامر /أ.د.

 
 الملخص :

يزٕبٚي اٌجؾش
5

كهاٍخ رٖٛيو اٌمٕفل في ِٖو اٌمليّٗ فالي اٌؼٖويٓ اٌيٛٔبٔي ٚاٌوِٚبٔي في اٌفْٕٛ  

ٕفل ػٕل اٌّٖوي اٌمليُ ٚاهرجبٛٗ ثبٌفىو اٌؼمبئلي ٌليٗ ،ؽيش اٍزّو اٌٖغوي ،ٚمٌه  ٌزٛٙيؼ أّ٘يخ اٌم

رٖٛيو اٌمٕفل في اٌفٓ اٌّٖوي اٌمليُ فالي اٌؼٖويٓ اٌيٛٔبٔي ٚاٌوِٚبٔي ،ٚاٌني ثلإِٔن ػٖو اٌلٌٚٗ 

اٌمليّخ ؽيش لبَ اٌفٕبْ ثزٖٛيو اٌمٕفل ػٍي علهاْ اٌّمبثو ،ٚاٍزّو ونٌه فالي ػٖوي اٌلٌٚٗ اٌٍٛطي 

ؽيش لبَ اٌفٕبْ اٌّٖوي اٌمليُ ثزْىيً اٌىضيو ِٓ اٌزّبئُ ٚاألفزبَ اٌزي ارقند ّىً اٌمٕفل ،ٚفي ٚاٌؾليضٗ 

اٌؼٖو اٌّزأفو أهرجٜ اٌمٕفل ثجؼ٘ اٌّؼجٛكاد ػٍي علهاْ اٌّؼبثل ٚاهرجٜ ثفىوٖ ْٔأح اٌقٍك في ِليٕخ 

اٌؼٖويٓ اٌيٛٔبٔي أٚٔٛ ،ٚهثّب وبٔذ وً ٘نٖ األٍجبة ٘ي اٌلافغ ٚهاء أٍزّواهيخ رٖٛيو اٌمٕفل في 

 ٚاٌوِٚبٔي .

 يزّٚٓ اٌجؾش ػوٗ الّىبي اٌفْٕٛ اٌٖغوي اٌزي ّىٍذ ػٍي ٘يئخ اٌمٕفل ٚ٘ي :

 ) اٌزّبصيً اٌفقبهيخ اٌٖغيوح )اٌزواوٛرب 

  اٌَّبهط 

  األٚأي 

 يَجمٙب ِملِٗ ػٓ اٌمٕفل في اٌفٓ اٌّٖوي اٌمليُ ِٕن ػٖو اٌلٌٚٗ اٌمليّخ ٚؽزي ػٖو اٌلٌٚٗ اٌؾليضخ .

 الذاله  الكلماث

 لٕفل _فْٕٛ ٕغوي _األٚأي _اٌَّوعخ _اٌزواوٛرب 

  

Abstract 
The research

2
 deals with the study of depicting the hedgehog in ancient Egypt during the 

Greek and Roman period in the minor arts, in order to clarify the importance of the hedgehog 

in the ancient Egyptian and its connection with his ideological thought, as the hedgehog 

depiction continued in ancient Egyptian art during the Greek and Roman period, Which began 

since the period  of the old kingdom, where the artist photographed the hedgehog on the walls 

of tombs, and continued as well during the two period of the middle and new kingdom, where 

the ancient Egyptian artist formed a lot of amulets and seals that took the form of a hedgehog, 

and in the late period, the hedgehog was associated with some deities on the walls of temples 

and was associated with the idea of the emergence of creation In “Ono”, and perhaps all of  

these reasons motivated the continuity of the depiction of the hedgehog in the Greek and 

Roman period. 

The research includes a presentation of the forms of m arts that were formed in the form of a 

hedgehog, namely: 

 Terracotta figurines 

 Lamp 

 Vessel 

It is preceded by an introduction to the hedgehog in ancient Egyptian art from the period of 

the old kingdom until the period of the new kingdom. 
Key words: 

Qunfad, Minor Art, lamps, Vessel, Terracotta 
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 مقذمه: 

ػبُ اٌّٖوي اٌمليُ في رٕبغُ ِغ اٌؾيٛأبد اٌزي ػبّذ ِٓ ؽٌٛٗ ِالؽظبً ٌزٍه اٌزفبٕيً اٌزي ِييد 

ً ػاللخ فويلح ِٚقزٍفخ ِغ ٘نٖ اٌؾيٛأبد اٌزي رؼيِ ِٓ ؽٌٛٗ وً ؽيٛاْ ػٓ اآلفو ِىٛٔب
3

،فىبْ  

ِٕٙب، اٌّٖوي يوػي ٚيوٚٗ اٌؾيٛأبد اٌَّزأَٔخ ٚيقوط في هؽالد اٌٖيل ٌٖيل اٌّزٛؽِ 

فىبٔذ اٌؾيٛأبد ٘ي ِٖله اٌطؼبَ ٍٚٚيٍخ ٔمً ٚفي ثؼ٘ األؽيبْ ٘ي ِٖله ٌجؼ٘ األكٚيخ اٌزي 

وبٔذ رَزقلَ في ػالط ثؼ٘ األِواٗ، ٚوبٔذ ِؼظُ اٌؾيٛأبد في ٚاكي إٌيً إِٓٗ ٚغيو فطوح 

اٍزطبع اٌّٖوي اٌمليُ اْ يمَٛ ثبٍزئٕبٍٙب ٚروثيزٙب ٚاالٍزفبكح ِٕٙب وّٖله ٌٍغناء
4

 

 فذ في الفه المصري القذيم :القى

َػَوَف اٌّٖوي اٌمليُ اٌمٕفل
5
وأؽل اٌؾيٛأبد اٌجويخ اٌزي رؼيِ في اٌٖؾواء  ،ٚهٍُ اٌفٕبْ اٌّٖوي  

اٌمليُ اٌمٕفل ػٍي علهاْ اٌّمبثو رمويجب ِٕن ػٖو األٍوح اٌقبَِخ ِٓ اٌلٌٚخ اٌمليّخ ،ؽيش يٛعل ِٕظو 

هاْ ِمجوح "ثزبػ ؽزت"ٌمٕفل يقوط ِٓ ِقجأ َِّٚه ثفأه ػٍي أؽلي عل
6

في ٍمبهح ،ٚيٖٛه اٌمٕفل  

ػٍي علهاْ ِمجوح "ِويوٚوب"
7

ٚ٘ٛ ِملَ وموثبْ ؽيش يؾًّ أصٕبْ ِٓ اٌوعبي ٕٕلٚليٓ ثلافً وً  

( ، ٚهٍُ اٌمٕفل ػٍي علهاْ ِمجوح "فَٕٛ ؽزت" أؽلي ِمبثو ثٕي ؽ5َٕٕٓلٚق لٕفل ٌٛؽٗ هلُ ) 
8
 

 اٌزي روعغ ٌؼٖو اٌلٌٚخ اٌٍٛطي.

 

ِملِبد اٌَفٓ ثبٌمٕفل اٌني يزٕجأ ثبرغبٖ اٌويبػ ،ٚلل ػضو في عييوح أٌفٕزيٓ في أٍٛاْ ػٍي  وبٔذ رييٓ

 اٌؼليل ِٓ ّٔبمط اٌمٛاهة اٌزي يييٓ ِملِزٙب اٌمٕفل .

ٌُ يأوً اٌّٖوي اٌمليُ اٌمٕفل فال يٛعل أي كٌيً ػٍي أوً اٌّٖوي اٌمليُ ٌٍمٕفل ،ٌٚىٕٗ ا٘زُ  ثٙنا 

اٌٖؾواء ،ٚهٍّٗ ػٍي اٌؼليل ِٓ علهاْ اٌّمبثو ٕٕٚغ اٌؼليل ِٓ  اٌؾيٛاْ اٌجوي اٌني يؼيِ في

اّىبي اٌفْٕٛ اٌٖغوي )وبٌزّبئُ ٚاألفزبَ ٚاألٚأي ٚاٌزّبصيً اٌٖغيوٖ ( ػٍي ٘يئخ اٌمٕفل اٌزي روعغ 

ئٌي اٌؼٖٛه اٌّقزٍفخ ِٓ اٌزبهيـ اٌّٖوي اٌمليُ ،ففي ػٖو اٌلٌٚخ اٌٍٛطي وبٔذ رٖٕغ اٌزّبصيً ِٓ 

ٍْٛ هِي اٌقٖٛثٗ ٚاٌٍْٛ األىهق ،ٚإٔجؾذ اٌزّبصيً في ػٖو اٌلٌٚٗ اٌؾليضٗ اٌقيف أفٚو اٌ

 رٖٕغ ِٓ اٌجوٚٔي ٚ٘نا يؼل كٌيً ػٍي أّ٘يخ ؽيٛاْ اٌمٕفل اٌني هثّب للٍٗ اٌّٖوي اٌمليُ .

ٕؼذ رّبئُ اٌمٕفل ػٍي ٔفٌ ّىً  رّبئُ اٌغؼواْ ،ٚفي ثؼ٘ األؽيبْ األفوي وبٔذ رٖٕغ اٌزّبئُ  ُٕ
ِؾفٛه ػٍي ظٙو اٌزّيّٗ لٕفلػٍي ّىً عؼواْ ٚ

9
 . 

ّىٍذ األٚأي اٌزي أرقند ّىً اٌمٕفل في ِٖو اٌمليّٗ ػٍي ّىً أٚأي ٚاٍؼٗ ،ٚوبٔذ رَزقلَ في 

ؽفع َِبؽيك اٌييٕٗ أٚ هثّب ٌؾفع اٌّواُ٘
50
 اٌزي ٕٕؼذ ِٓ عَل اٌمٕفل.  

أؽل اٌّؼجٛكاد ،ٌٚىٓ في ٚ ٌُ يؾٕٜ اٌّٖوي اٌمليُ اٌمٕفل ،ٌُٚ يورجٜ اٌمٕفل في اٌفىو اٌّٖوي اٌمليُ ث

ػٖو األٍوح اٌَبكٍخ ٚاٌؼْوْٚ ٕٛه اٌمٕفل ػٍي أؽلي علهاْ ِمبثو اٌٛاؽبد اٌجؾويخ في ِمجوح 

"ثبٕٔزيٛ"
55

ػٍي هأً اٌّؼجٛكٖ "ػجٌ" 
52

ٍيلح اٌَّبء ،ؽيش رٖٛه اٌّؼجٛكح في ٘يئخ ٍيلح ٚ٘ي  

ثوا ٚيؼٍٛ هأٍٙب لٕفلٚالفٗ رورلي ثبهٚوخ ّؼو ٛٛيٍٗ رًٖ ئٌي اٌىزفيٓ ٚيييٓ هأٍٙب ؽيخ اٌىٛ
53
 

 .   ( 2ٌٛؽٗ هلُ )

 تصوير القىفذ في العصريه اليوواوي والروماوي :

 اٍزّو رٖٛيو اٌمٕفل في اٌؼٖويٓ اٌيٛٔبٔي ٚاٌوِٚبٔي  ٚرٛعل  اٌؼليل ِٓ اٌزّبصيً

اٌزواوٛرب  اٌزي رٖٛه اٌمٕفل  في اٌّزبؽف اٌؼبٌّيخ اٌّقزٍفخ ،ٚلل أٔزظ اٌفٕبْ في ٘نا 

ػٍي ّىً لٕفل هثّب الٔٙب رٖله ٔفٌ ٕٛد ٘نا اٌؾيٛاْ ٚ٘ٛ يجؾش  اٌؼٖو فْقْيبد

 (  ،ٚفيّب يٍي ّوػ ٌزّبصيً اٌزواوٛرب اٌزي ػٍي ّىً لٕفل : 3ػٓ ٛؼبِٗ ٌٛؽٗ هلُ )

 التماثيل الفخاريت الصغيرة :

 
األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

: 

 لٕفل 54رّضبي

 (3ٌٛؽٗ هلُ )  ــــــو  : هلــــُ األصــــــــــــــ

 غيو ِؼوٚف ِىــــــبْ اٌؼــضٛه  :
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 اٌّزؾف اٌيهاػي  ِــىـبْ اٌـؾفـع   :

 ّٛي ثٕي ِبئً ٌالؽّواه ِبكح اٌٖٕـــــغ   :

 ٍُ رمويجب 6 االثـــــــؼــــــــــــبك   :

 (55)اٌّيالكي ؟ 3-2اٌموْ  اٌــــــــزــــــأهيـــــــــ    :

يٖٛه اٌزّضبي لٕفل ٚالف ػٍي لبػلح  ـٕٛـــــــف    :اـٍــــــــ

، يأوً (56)َِزطٍيخ اٌْىً ،ِٚورفؼخ لٍياًل 

اٌمٕفل ِٓ ػٕبليل اٌؼٕت ٚ٘ي ػجبهح ػٓ صالصخ 

ػٕبليل ٔؾزٙب اٌفٕبْ ثْىً ثبهى ػٓ اٌمبػلح ، 

ََٔؾَذ اٌفٕبْ ّٛن اٌمٕفل ػجبهح ػٓ فطٛٛ 

ٛٛيٍخ ثبهىٖ ػٓ عَل اٌمٕفل اٌّّزٍئ ، رجلٚ 

ِؼ اٌٛعٗ غيو ٚاٙؾخ ٚهثّب مٌه ثَجت ِال

رؼوٗ اٌزّضبي ٌٍزٍف ،األمْ ٕغيوح ٚثبهىٖ 

ِٓ أػٍي اٌوأً ،ٚيٛعل فٜ يفًٖ ثيٓ عَل 

 اٌمٕفل ٚهأٍٗ .

ُٕٕغ اٌزّضبي ِٓ اٌمبٌت آؽبكي اٌْىً 
 ،ٚيٛعل آصبه ٌٍْٛ األؽّو ػٍي اٌزّضبي .

 Boutanin 2012 ,P. 126 ,no.630 إٌْو اٌؼٍّي  :

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو األصــــ

: 

 رّضبي لٕفل 

 ( 4ٌٛؽٗ هلُ ) هلــــُ األصــــــــــــــــو  :

 غيو ِؼوٚف  ِىــــــبْ اٌؼــضٛه  :

 اٌّزؾف اٌّٖوي  ِــىـبْ اٌـؾفـع   :

 ّٛي ثٕي ِبئً ٌالؽّواه  ِبكح اٌٖٕـــــغ   :

 مويجب ٍُ ر4 االثـــــــؼــــــــــــبك    :

 اٌضبٌش اٌّيالكي–اٌموْ اٌضبٔي  اٌــــــــزــــــأهيـــــــــ    :

يٖٛه اٌزّضبي اٌمٕفل ٚ٘ٛ ٚالف ػٍي لبػلح  اـٍـــــــــٕٛـــــــف    :

 57َِزطيٍخ اٌْىً ِورفؼخ  ،ٚيٕظو ٌألِبَ

،ََٔؾَذ اٌفٕبْ ّٛن اٌمٕفل ػجبهح ػٓ وواد 

 ٕغيوح ثبهىٖ 

ٕغيوح ٚثبهىٖ   ََّىً اٌفٕبْ أهعً اٌمٕفل 

ػٓ اٌمبػلح ، اٌؼيْٛ ِٕؾٛرٗ ٔؾذ ثبهى ،اٌفُ 

ٚاألٔف ِّزلٖ ٌالِبَ ،األمْ وجيوح ِٚورفؼٗ 

 الػٍي . 

 

 Boutanin 2014 ,P.453 ,no.334 إٌْو اٌؼٍّي   : 

 

األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

: 

 رّضبي لٕفل 

 (5)  ٌٛؽٗ هلُ هلــــُ األصــــــــــــــــو : 

 غيو ِؼوٚف  ِىـــبْ اٌؼــضٛه :

 اٌّزؾف اٌيهاػي  ِــىـبْ اٌـؾفـع : 

 ّٛي ثٕي ِبئً ٌالؽّواه  ِبكح اٌٖٕــــغ  : 

 ٍُ رمويجب 6 االثـــــــؼــــــــــــبك   : 

 غيو ِؼوٚف  اٌــــــــزــــــأهيــــــــــ  : 

مف ثلْٚ لبػلح ،ٚيجلٚ أْ يٖٛه اٌزّضبي لٕفل ي اـٍـــــــــٕٛــــــــف  : 
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،يٖٛه اٌفٕبْ  58اٌمبػلح لل رؼوٙذ ٌٍىَو

اٌْٛن ػجبهح ػٓ فطٛٛ ٛٛيٍخ رّزل ػٍي ظٙو 

اٌمٕفل ِٚٓ أػٍي لبَ اٌفٕبْ ثزؾنين٘ب ثقطٛٛ ِبئٍخ 

،اٌؼيْٛ ٌٛىيخ اٌْىً ٔؾزٙب اٌفٕبْ ثْىً ثبهى 

،ٚلبَ اٌفٕبْ أيٚب ثأظٙبه ثإثإ اٌؼيٓ ثٍْٛ ثٕي 

،ٚؽلك ّىٍٗ ػجبهح ػٓ ِقزٍف ػٓ ثبلي اٌؼيٓ 

كائوح ، األٔف ػجبهح ػٓ صمجيٓ ٚاٌفُ ػجبهح ػٓ 

 فٜ ِبئً ،األمْ وجيوح ِٕٚزٖجٗ الػٍي .

ال رظٙو أهعً اٌزّضبي هثّب الٔٗ رؼوٗ ٌٍىَو 

 فٙي غيو ٚاٙؾٗ 

 Boutanin 2012 , p 127 ,no.844 إٌْو اٌؼٍّي :

 

ألصــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ا

: 

 لٕفل رّضبي 

 ( 6ٌٛؽٗ هلُ ) هلــــُ األصــــــــــــــــو : 

 غيو ِؼوٚف  ِىـــبْ اٌؼــضٛه :

Glyptoteket ِــىـبْ اٌـؾفـع :  ِزؾف اٌفٓ    

 ّٛي ثٕي ِبئً ٌالؽّواه  ِبكح اٌٖٕــــغ  : 

 ٍُ رمويجب 7 االثـــــــؼــــــــــــبك   : 

 هِٚبٔي ػٖو  اٌــــــــزــــــأهيــــــــــ  : 

يٖٛه اٌزّضبي لٕفل يمف ػٍي لبػلح ٚيٕظو ئٌي  اـٍـــــــــٕٛــــــــف  : 

األِبَ
59

، اٌمٕفل ٌٗ عَل ِّزٍئ أٌٍِ ٚ٘ٛ ػٍي  

 ػىٌ ثبلي إٌّبمط اٌّؼوٚٙٗ

رجلٚ ِالِؼ اٌٛعٗ ٚاٙؾٗ اٌؼيْٛ ٕغيوح 

ِْٚلٚكربْ األٔف ٚاٌفُ ِّلٚكيٓ ٌألِبَ ،ٚاٌفُ 

ػجبهح ػٓ فٜ ثَيٜ 
20
. 

ٕبْ أهعً اٌمٕفل ِّزٍئ أيٚب ٌٚٙبؽٛافو َٔؾذ اٌف

ِٓ أٍفً ػجبهح ػٓ فطيٓ ثبهىيٓ أفميٓ ،ٕٚ٘بن 

ثمبيب الصبه اٌٍْٛ األثي٘ ػٍي ظٙو اٌزّضبي 

 ٚاٌمبػلح. 

  Fjeldhangen 1995 ,P.192 no.192 إٌْو اٌؼٍّي :

 

 المسارج الفخاريت :

 

ألصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ا

: 

عخَِو
25
 ػٍي ّىً لٕفل  

 ( 7ٌٛؽٗ هلُ ) هلــــُ األصــــــــــــــــــــو  : 

 غيو ِؼوٚف ِىــــــبْ اٌؼــضٛه  :

 ِزؾف اٌزبهيـ ٚاٌفٓ ثغيٕف  ِــىـبْ اٌـؾفـع   :

 ّٛي ثٕي ِبئً ٌالؽّواه ِبكح اٌٖٕـــــغ   :

 ٍُ رمويجب 55 االثـــــــؼــــــــــــبك   :

 اٌّيالكي  3-2اٌموْ  ــأهيـــــــــ    :اٌــــــــزــــ

َِوعخ يؼٍٛ٘ب رّضبي يٖٛه لٕفل اـٍـــــــــٕٛـــــــف    :
22

يؼٍٛ  

اٌمٕفل ؽبًِ ٌالَِبن ثبٌَّوعخ
23

، اٌَّوعخ  

ماد فٛ٘ٗ ٚاؽلٖ َِزليوح رٛعل ػٕل ؽبفخ 

اٌَّوعخ ،ٚرورىي اٌَّوعٗ ػٍي لبػلح 
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ِورفؼخ لٍيال
24
 . 

الف ػٍي يٖٛه اٌفٕبْ اٌمٕفل ٚ٘ٛ ٚ 

اٌَّوعخ ٚيٕظو ٌألِبَ ، ٌٗ أمْ ٕغيوٖ 

ِٚغٛفٗ ِٕٚزٖجخ الػٍي ،رجلٚ ِالِؼ اٌٛعٗ 

ٚاٙؾٗ اٌؼيْٛ ٔؾزٙب اٌفٕبْ ٔؾذ غبئو 

،ٚاألٔف ٚاٌفُ ِّزليٓ ٌألِبَ  ،األٔف ػجبهح 

 ػٓ صمجيٓ ٚاٌفُ ػجبهح ػٓ فٜ ثَيٜ . 

 Boutanin 2014 ,p453 ,no.332 إٌْو اٌؼٍّي  :

 األواوي :

 

آٔيٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو:ألصا
25
 ػٍي ّىً لٕفل  

 (8ٌٛؽٗ هلُ ) هلــــُ األصــــــــــــــــــــو : 

 غيو ِؼوٚف ِىــــــبْ اٌؼــضٛه :

 اٌّزؾف اٌجويطبٔي  ِــىـبْ اٌـؾفـع  : 

 ّٛي هِبكي غبِك اٌٍْٛ ِبكح اٌٖٕـــــغ  : 

 ٍُ رمويجب52االهرفبع  بك    : االثـــــــؼــــــــــــ

األٚي لجً اٌّيالك )اٌؼٖو –اٌموْ اٌضبٔي  اٌــــــــزــــــأهيـــــــــ   :

 اٌجطٍّي(

ئٔبء ػٍي ّىً لٕفل اـٍـــــــــٕٛـــــــف   : 
26

يمف ػٍي لبػلح   

ِورفؼٗ لٍيال،ٌٗ فٛ٘ٗ  رٛعل في ِٕزٖف 

ظٙو اٌزّضبي 
27

ٚ٘ي ػجبهٖ ػٓ فزؾٗ ، 

ٙب ػٕك اإلٔبء ٚ٘ٛ اٍطٛأي ٕغيوٖ ٚاٍفٍ

اٌْىً ِٚورفغ لٍيال ، ٌالٔبء ِمج٘ يّزل ِٓ 

فٛ٘خ األٔبء ٚيورىي ػٍي ِإفوح اٌمٕفل، 

ٚعَُ اٌمٕفل ثيٚبٚي اٌْىً يجوى ِٕٗ كٚائو 

ٕغيوٖ يوِي ثٙب اٌفٕبْ الّٛان اٌمٕفل،  

ِالِؼ اٌٛعٗ ٚاٙؾٗ اٌؼيْٛ ِؾفٛهح رجلٚ 

ُ ٚاالٔف ِٕجؼغخ ٚ اٌٛعٕزيٓ ثبهىريٓ ٚاٌف

ػجبهح ػٓ فٜ ثَيٜ ِؾفٛه ٚاٌْبهة لبَ 

اٌفٕبْ ثٕؾزٗ ػجبهٖ ػٓ فطٛٛ ثَيطخ أفميخ 

ػٍي عبٔجي ٚعٗ اٌمٕفل ،األمْ ِلثجٗ ٚرُ 

أٙبفزٙب ٌٍزّضبي ثؼل رْىيٍٗ ، أهعً اٌمٕفل 

لٖيوح علا ٚاٌّقبٌت ٔؾزٙب اٌفٕبْ ثقطٛٛ 

هأٍيخ ثَيطخ ،اٌزّضبي ِٖٕٛع ثطويمخ 

ِٚغطي اٌمبٌت اٌّىْٛ ِٓ صالصخ أعياء 

 . ثطجمخ ِٓ اٌٍْٛ األٍٛك

 .Bailey 2008 , P.183,PL.134 ,no إٌْو اٌؼٍّي : 

3742. 

 

ألصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ا

: 

 آٔيٗ ػٍي ّىً لٕفل   

 ( 9ٌٛؽٗ هلُ ) هلــــُ األصــــــــــــــــــــو : 

 غيو ِؼوٚف ِىــــــبْ اٌؼــضٛه :

 اٌّزؾف اٌجويطبٔي  ؾفـع  :ِــىـبْ اٌـ

ّٛي ٔيٍي  هِبكي اٌٍْٛ ِغطي ثطجمٗ ِٓ  ِبكح اٌٖٕـــــغ  :

 اٌٍْٛ االٍٛك
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 8ٍُاالهرفبع  االثـــــــؼــــــــــــبك  :

األٚي لجً اٌّيالك )اٌؼٖو –اٌموْ اٌضبٔي  اٌــــــــزــــــأهيـــــــــ   :

 اٌجطٍّي(

ي ّىً لٕفل يمف ػٍي لبػلح ئٔبء ػٍ اـٍـــــــــٕٛـــــــف  :

ثَيطٗ،ٌٗ فٛ٘ٗ  رٛعل في ِٕزٖف ظٙو 

اإلٔبء
28

، ٚػٍي عبٔجي اٌفٛ٘ٗ  ِمجٚيٓ 

يّزلاْ ِٓ اٌفٛ٘ٗ ٚيورىياْ ػٍي ثلْ اإلٔبء، 

ِالِؼ اٌٛعٗ ٚاٙؾٗ اٌؼيْٛ ٌٛىيخ رجلٚ 

ٚعفْٛ ِٕؾٛرٗ فٜ ثَيٜ  ٚاالٔف ٕغيو ٚ 

 اٌٛعٕزيٓ ثبهىريٓ ٚاٌفُ ػجبهح ػٓ فٜ ثَيٜ

ِالِؼ اٌٛعٗ أٙب ٌْقٔ ٔٛثي يؼزمل ِٓ 

ٚاالٔبء كِظ ثيٓ ٕٛهح إٌٛثي ٚعَل اٌمٕفل 

ٚلبَ اٌفٕبْ ثؾفو اٌلٚائو ػٍي اٌغَل ٌيٛٙؼ 

َٕغ اٌفٕبْ اٌزّضبي ّٛن اٌمٕفل ، ثطويمخ  َٕ

 اٌمبٌت اٌّىْٛ ِٓ عيئيٓ.

 .Bailey 2008, P.183, PL.134, no إٌْو اٌؼٍّي : 

3743. 

 

 التحليل الفىي :

 ثيل الفخاريت :أوال التما

يٖٛه اٌفٕبْ اٌمٕفل في رّبصيً اٌزواوٛرب أِب ٚالف أٚ عبٌٌ ػٍي لبػلٖ ، يييٓ عَل اٌمٕفل  ٔمبٛ ؽبكح 

ثبهىٖ ٌٍزؼجيو ػٓ ّٛن اٌمٕفل ،ٚفي ثؼ٘ إٌّبمط رىْٛ أعَبك٘ب ٔبػّٗ
29

( ٚ٘ي 6فمٜ ٌٛؽخ هلُ )  

رْجٗ في مٌه رّبصيً اٌقٕبىيو
30

ب ثزؾليل ًّ  اٌقٜ اٌفبًٕ ثيٓ هأً اٌمٕفل ٚعَلٖ ، ،ٌٚىٓ يٙزُ اٌفٕبْ كائ

ٚ٘ٛ فٜ ثبهى ثيٓ أمْ اٌمٕفل ٌيجلأِٓ فٍفٗ ثزؾليل اٌقطٛٛ اٌجبهىٖ اٌزي رؼجو ػٓ ّٛن اٌمٕفل، ٚيٖٛه 

اٌفٕبْ اٌمٕفل في ثؼ٘ إٌّبمط اآلفوي ٚ٘ٛ يأوً اٌؼٕت
35
 (.4ٌٛؽٗ هلُ ) 

ل أفوي ٕغيوٖ ِضً اٌزّضبي اٌني يٛعل يٖٛه اٌفٕبْ اٌمٕفل ٚؽيلًا ،ٚأؽيبًٔب أفوي يٖٛهٖ اٌفٕبْ ِغ لٕبف

في ِزؾف
32

Celveland   ٚاٌني يٖٛه لٕفل ٚالف ٚيأوً ِغ ئصٕيٓ ِٓ اٌمٕبفل اٌٖغيوٖ ٚاٌني يوي

kozloff  أْ ٘نا اٌزّضبي يٖٛه اٌمٕفل في ؽيبرٗ اٌطجيؼيٗ وٛاٌل يأوً ِغ ٕغبهٖ اٌني يغٌٍ لوفٖبء

إهؿ ثبٌموْ األٚي ،اٌضبٔي اٌّيالكي أي اٌؼٖو ُٚ٘ يمفْٛ أِبِٗ في ٚٙغ ِٛاعٙٗ ٌٗ،ٚ٘نا اٌزّضبي ي

 اٌوِٚبٔي .

ق .َ ػضو ػٍي ٘نا  580-550يٖٛه لٕفل ٚيإهؿ ثبٌؼبَ   Celvelandيٛعل رّضبي آفو في ِزؾف 

اٌزّضبي في اٌيٛٔبْ ٚرؼزجو رّبصيً اٌمٕفل في اٌفٓ اٌيٛٔبٔي لٍيٍٗ ٚوبْ رٖٛيوٖ ػٍي األٚأي أوضو ٚمٌه 

ٛٔبٔي ثبٌْو ٚأٔٗ ٔنيو ّإَالٔٗ اهرجٜ في اٌفىو اٌي
33

،ٚيٛعل رّضبي آفو يٖٛه لٕفل أيٚب ٌٚىٕٗ ػضو   

ق.َ ،ٚيٛعل رّضبي يْجٗ اٌمٕفل في اٌٍٛفو  525-550ػٍيٗ في ٔمواٛيٌ في ِٖو ٚيإهؿ اٌزّضبي ثبٌؼبَ 

أيٚب ٚ٘ٛ يأوً اٌؼٕت  ٌٚىٓ يوي 
34

Dunand  ٜأٔٗ رّضبي فأه ٌٚيٌ لٕفل ػٍي اٌوغُ ِٓ ٚعٛك اٌق

ي يزّيي ثٗ اٌمٕفل ثيٓ األمٔيٓ ٚاٌني يفًٖ ثيٓ اٌوأً ٚظٙو اٌمٕفل اٌّييٓ ثبٌقطٛٛ اٌجبهىٖ اٌفبًٕ اٌن

 ٌٍزؼجيو ػٓ ّٛن اٌمٕفل. 

ٕؼذ رّبصيً اٌفقبهيخ ٌٍمٕفل ثطويمخ اٌمبٌت أِب اٌضٕبئي اٌّىْٛ ِٓ عيئيٓ ٚثلْٚ لبػلح ،أٚ ِٓ اٌمبٌت  ُٕ
ّزجؼخ في ٕٕبػخ اٌزّبصيً اٌفقبهيخ اٌٖغيوٖ اآلؽبكي اٌّىْٛ ِٓ عيء ٚاؽل ، ٚ٘ي ٛويمٗ اٌٖٕبػخ اٌ

ؽيش وبٔذ رْىً اٌزواوٛرب أِب ثبٌزْىيً ثبٌيل ػٍي ػغٍخ اٌفقبهٔي أٚ  ٚفي أغٍت أػّبي اٌزواوٛرب

ثبٌمٛاٌت أٚ أْ رَزقلَ ٘نٖ اٌطويميزٓ ِؼًب
35

،ٚأغٍت ٘نٖ اٌمٛاٌت وبٔذ ِٖٕٛػٗ ِٓ اٌغجٌ ،ٚمٌه  

و ػٍيٙب في اٌيٛٔبْ ٚاٌزي وبٔذ رٖٕغ ِٓ اٌطّي ؽيش وبٔذ ػٍي ػىٌ لٛاٌت رّبصيً اٌزواوٛرب اٌزي ػض

٘ي اٌّبكٖ اٌَّزقلِٗ في ٕٕبػخ اٌمٛاٌت في ٘نٖ اٌجالك ،يؾزفع اٌّزؾف اٌّٖوي
36

في اٌمب٘وٖ ثؼلك  



 (0202 مارس) الثامنالعدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

20 

 

 

ِٓ ٘نٖ اٌمٛاٌت اٌزي ٕٕؼذ ثٙب اٌزواوٛرب ،ٚاٌزّبصيً اٌجوٚٔييٗ ٚاٌزي ػضو ػٍي أغٍجٙب في ِٖو في 

  Edgar.ِٕف ٚمٌه وّب موو 

ٕؼذ رّبصيً اٌمٕبفل في اٌؼٖويٓ اٌيٛٔبٔي ٚاٌوِٚبٔي  ِٓ اٌطّي اٌّيىي اٌّبئً ٌالؽّواه ٚ٘ٛ  ُٕ
اٌطّي اٌني أزْو في ِٖو اٌَفٍي

37
أي اٌلٌزب ٚٚاكي إٌيً ،ٚ يزّيي ّٛي األهٗ اٌيهاػيخ في  

ثزٕٛع  ِٖو في ٘نٖ إٌّطمخ ثأٗ يؾزٛي ػٍي لله وجيو ِٓ اٌّٛاك اٌؼٚٛيخ ٚاٌؾليل ،ٚاٌني يزّيي

أٌٛأٗ ثيٓ اٌٛهكي ٚاألؽّو ٚاٌوٕبٕي اٌلاوٓ ٚاٌني يزؾٛي ِغ ػٍّيخ اٌؾوق ئٌي اٌٍْٛ اٌجٕي أٚ 

األؽّو، ٚهثّب يّىٓ أْ َٔزٕزظ ِٓ ٘نا اٌوأي  اْ ٘نٖ اٌزّبصيً هثّب روعغ ئٌي ِٕطمخ اٌلٌزب ؽيش أْ 

ٛٔيخ ؽيش وبٔذ رٖٕغ ٘نٖ اٌزّبصيً غيو ِؼوٚف أِبوٓ اٌؼضٛه ػٍيٙب ،ٚمٌه ػٍي ػىٌ اٌؼٖٛه اٌفوػ

 أغٍت رّبصيً اٌمٕفل ِٓ اٌفيبٌٔ األفٚو ٚاألىهق . 

رّييد أغٍت رّبصيً اٌمٕفل ثّالِؼ اٌٛعٗ اٌٛاٙؾٗ ؽيش اٌؼيْٛ اٌجبهىٖ ٚيظٙو ٘نا ثٛٙٛػ في اٌٍٛؽٗ 

( ،ٚاألمْ اٌّلثجٗ ،ٚهثّب الْ اٌفٕبْ أهاك اٌزأويل ػٍي أُ٘ ٕفبد ؽيٛاْ اٌمٕفل ٚ٘ي اٌوؤيٗ 5هلُ )

 أصٕبء اٌظالَ ،ٚلٛح اٌَّغ ،ٌنٌه أ٘زُ اٌفٕبْ ثزٖٛيو ػيْٛ ٚأمْ اٌمٕفل. اٌغيلٖ

 

 ثاويًا المسارج : 

وبٔذ اٌَّبهط اٌزي ييفوفٙب رٖٛيو ؽيٛاْ اٌمٕفل لٍيٍخ ،ٚهثّب ٘نا إٌّٛمط ِؾً اٌلهاٍخ ٘ٛ اٌٛؽيل 

اٌني يٖٛه َِوعٗ ٚيؼٍٛ٘ب رّضبي اٌمٕفل اٌني يؼٍٛ عَلٖ ِمج٘ اٌَّوعٗ
38
اهٍخ أٔٗ هثّب ، ٚروي اٌل 

أْ اٌفٕبْ أهاك اٌوثٜ ثيٓ للهح اٌمٕفل ػٍي اٌوؤيخ ٌياًل ٚاٌَّوعٗ اٌزي رَبػل األَٔبْ ػٍي اٌوؤيخ في 

اٌظالَ ٌنٌه أٍزقلَ رّضبي اٌمٕفل وؼٕٖو ىفوفي ٌٍَّوعٗ ، ٚرٛعل اٌؼليل ِٓ إٌّبمط األفوي اٌزي 

رٖٛه رّبصيً ٌؾيٛأبد رؼٍٛ اٌَّوعٗ ٌؼً أوضو٘ب ٘ٛ اٌموك
39

ٕٕؼذ اٌَّوعخ ثطويمخ اٌمبٌت ، 
40
 

 اٌّىْٛ ِٓ عيئيٓ ، ِٓ اٌطّي اٌّيىي اٌجٕي اٌّبئً ٌالؽّواه . 

ٚيوعغ ٘نا اٌطواى ِٓ اٌَّبهط اٌني يٖٛه رّضبي ٌؾيٛاْ فٛق َِوعٗ ٌٍؼٖو اٌوِٚبٔي ،ؽيش رٛعل 

َِوعٗ في اٌّزؾف اٌجويطبٔي
45

ػضو ػٍيٙب ثّٖو في ٔمواٛيٌ ػجبهح ػٓ َِوعٗ يؼٍٛ٘ب كيه  

اٌموْ األٚي اٌّيالكي، ٚفي ثالك اٌيٛٔبْ ظٙو أيٚب  –و ٚرإهؿ ثٕٙبيخ اٌموْ األٚي لجً اٌّيالك ٕغي

٘نا اٌطواى ِٓ اٌَّبهط ِٕن اٌؼٖو اٌوِٚبٔي اٌموْ اٌضبٔي اٌّيالكي فمل ظٙو ٘نا اٌطواى في "وٛهٔش 

"
42

ب ِب ثيٓ آكِيخ ، ٚفي أيطبٌيب ٚعل اٌىضيو ِٓ ٘نٖ اٌَّبهط اٌزي يييٕٙب رّضبي ٚافزٍفذ أّىبٌٙ 

ٚآفوي ؽيٛأيخ
43

 . 

 

 ثالثًا األواوي : 

أٍزقلَ اٌفٕبْ اٌمٕفل وؼٕٖو ىفوفي ٌيفوفخ األٚأي اٌزي روعغ ئٌي اٌؼٖويٓ اٌيٛٔبٔي ٚاٌوِٚبٔي، 

ٚلل رطٛهد أّىبي ٘نٖ األٚأي ِٓ ِي٘ويبد ٚاٍؼٗ ئٌي لٛاهيو ووٚيٗ ماد فٛ٘ٗ ِٚمج٘ ،ٚهثّب أْ 

ثيٕٙب ٚثيٓ  اٌفٕبْ أغٍجٙب وبٔذ أٚأي رغّيٍيٗ وأٚأي اٌىؾً ؽيش رّيي اٌمٕفل ثمٛح اٌوؤيٗ ٌليٗ ٌياًل فوثٜ

نٖ اٌمٖٛ ٌّؾزٛي اإلٔبء ٚأي ػٍي ّىً اٌمٕفل ٍزٕزمً ٘رٍه األٚأي ؽيش اػزمل أٗ ػٕلِب رْىً األ

.ٚثبٌزبٌي ئٌي َِزقلِٙب  

رّييد أغٍت األٚأي اٌزي ػٍي ّىً اٌمٕفل أْ ثلْ األٔبء ٘ٛ عَل اٌمٕفل ٚيىْٛ ووٚي اٌْىً ،ِٚغطي 

ثؾجيجبد رْجٗ ّٛن اٌمٕفل ، ٚيؼٍٛ ظٙو اٌمٕفل هلجخ اإلٔبء ٚػبكح ِب رىْٛ ِيٚكٖ ثّمجٚيٓ أٚ ِمج٘ 

ٔزْود ٘نٖ األٚأي ٚثىضوح أصٕبء اٌؼٖويٓ اٌيٛٔبٔي ٚاٌوِٚبٔي ٚػضو ٚاؽل يورىي ػٍي عَل اإلٔبء ،أ

ػٍي اٌىضيو ِٕٙب ّٙٓ أكٚاد ِّفيٌ اٌَٛكاء
44
 .  

ٕغ اإلٔبء ِٓ ّٛي إٌيً اٌني هثّب أؽوق في ٔمٔ األوَغيٓ فيٖجؼ ٌٛٔٗ أٍٛك أٚ ِبئً ٌٍوِبكي  ُٕ
األٍٛك هثّب ٌزمٍيل األٚأي اٌيٛٔبٔيخ  اٌّؼوٚفٗ ثبٍُ "اريىب" ماد اٌٍْٛ

45
. 

وثّب ٘ي أٚأي عٕبئييخ رٛٙغ كافً اٌّمبثو أٚ أٙب وبٔذ رٛٙغ فاألٚأي ٘نٖ افزٍف اٌغوٗ ِٓ 

،ؽيش أْ اٌمٕفل يقوط ّٛوٗ ٌٍلفبع ػٓ ٔفَٗ ٙل فطو اٌضؼبثيٓ ٚغيو٘ب ِٓ وزّبئُ ٚرؼبٚين ٌٍؾّبيخ 

ّٓ ِغّٛػخ فٛويٗ اٌؾيٛأبد اٌّفزوٍٗ ، صُ ثؼل ىٚاي اٌقطو يلفً ّٛوٗ ِوٖ آفوي ،ٚيٛعل ئٔبء ٙ
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ثّزؾف اٌٍٛفو ػضو ػٍيٗ في ٕب اٌؾغو
46

، ؽيش يٖٛه اٌفٕبْ في ٘نا اإلٔبء اٌمٕفل ٚ٘ٛ في ٌؾظخ  

 كافؼٗ ػٓ ٔفَٗ ٚيجوى ّٛوٗ ٌٍقبهط .

ا٘زُ اٌفٕبْ ثزٛٙيؼ ِالِؼ اٌمٕفل ػٍي األٚأي اٌزي ارقند ّىً لٕفل يّىٓ ِالؽظخ االفزالف ثيٓ 

( لبَ اٌفٕبْ ثزٖٛيو ِالِؼ اٌمٕفل ثبلوة ِب يىْٛ 8ي اٌٍٛؽٗ هلُ ) ِالِؼ ٚعٗ اٌمٕفل في اإلٔبءيٓ ،ف

ٌْىً اٌمٕفل في اٌطجيؼيٗ  ٚاٌزي ٘ي ػجبهح ػٓ هأً ٕغيوٖ  ثلْٚ هلجٗ ٌٚٗ أمٔبْ ٚػيٕبْ ٕغويزبْ 

( اثزؼل اٌفٕبْ ػٓ ِالِؼ اٌمٕفل وضيوا ٚهثّب ٘ي ِالِؼ  9ٚفُ ِّزل ٌألِبَ  ٌٚىٓ في اٌٍٛؽٗ هلُ ) 

ٌْقٔ ٔٛثي 
47

( أْ األهعً ٕغيوٖ 8ٚػٕل رٖٛيو األهعً في اإلٔبءيٓ ٔالؽع في اٌٍٛؽخ هلُ ) ،

( األهعً ِضٕيٗ ٌٍقٍف ٕٚغيوٖ رْجٗ 9ٚلٖيوٖ ٚرجوى ثْىً ثَيٜ ػٓ اٌمبػلٖ ، ٌىٓ في اٌٍٛؽٗ هلُ )

 أهعً اٌٚفلع.

ٕغ اٌفٕبْ األ. ٓ صالصخ ( األٔبء ِٖٕٛع ثطويمخ اٌمبٌت اٌّىْٛ 8ٌِٛؽخ هلُ ) ثطويمخ اٌمبٌت ٚأيَٕ

، رإهؿ األٚأي اٌزي رأفن ( اإلٔبء ِٖٕٛع ثطويمخ اٌمبٌت اٌّىْٛ ِٓ عيئيٓ 9أعياء ،ٌٛؽخ هلُ )

 اٌضبٔي لجً اٌّيالك.–ّىً اٌمٕفل ثبٌؼٖو اٌجطٍّي اٌموْ األٚي 

( ٘ٛ ِٓ ٛواى "األوًَٛ"8يؼزجو اإلٔبء ٌٛؽٗ هلُ )
48

( ٘ٛ ِٓ ٔٛع أٚأي 9،أِب اإلٔبء ٌٛؽٗ هلُ ) 

"األهيجبًٌٛ"
49

ٚاٌزي أزْود في ِٕطمخ اٌجؾو اٌّزٍٜٛ ٚاللذ أزْبه ٚاٍغ في ِٖو فبٕخ في  

ِٕطمخ ٔمواٛيٌ
50
. 

ٚيوي اٌؼٍّبء أْ اٌفٕبْ أٍزقلَ ّىً ؽيٛاْ اٌمٕفل ٌزْىيً ٘نٖ األٚأي هثّب ٌٍوثٜ ثيٓ اٌمٕفل ٚاٌّواُ٘ 

 ٚاٌلْ٘ٛ اٌزي وبٔذ رَزقٍٔ ِٓ ٘نا اٌؾيٛاْ.

األٚي ػجبهٖ ػٓ عَل لٕفل ٚهأً ثطٗ ٚػضو ػٍي  ْ ػٍي ّىً لٕفليٛعل  في اٌّزؾف اٌجويطبٔي ئٔبءا

ٚرْىيً األٚأي ثٙنا اٌْىً اٌّووت  ق.َ،550٘نا اإلٔبء في "هٚكً" ّوق اٌيٛٔبْ ٚيإهؿ ثبٌؼبَ 

هثّب يزّٕي ٌفٓ اٌغوٍٚزيه ٚ٘ٛ فٓ ِٚؾه ٌٚىٕٗ يٕفن ػٍي اٌقيف ٚلل أّزٙود ثٗ اٌّلهٍخ 

ّجبٌغخ اٌْليلٖ في رٖٛيو األّيبء غيو ٚاٙؾٗ هثّب إلٙفبء اٌَىٕلهيخ اٌّٖويخ اٌزي رّييد ثبٌ

اٌَقويخ ٚاٌٚؾه
55

( 8،وّب يٛعل رّضبي آفو ايٚب في اٌّزؾف اٌجويطبٔي يْجٗ ئٔبء ٌٛؽخ هلُ )  

 ق .َ.  5590-ق.َ  5320ٌٚىٕٗ ِْىً ثبٌيل ٚػضو ػٍيٗ في لجوٓ ٚيإهؿ ثبٌؼبَ 

 

 

 وتائح البحث :

 

ثزٖٛيو اٌمٕفل ٚاٍزّواه رٖٛيوٖ في ِٖو فالي اٌؼٖويٓ اٌيٛٔبٔي يوعغ اٌَجت هثّب ٚهاء اال٘زّبَ 

ٚاٌوِٚبٔي ػٍي اٌوغُ ِٓ أْ اٌّٖوي اٌمليُ ٌُ يملً ٘نا اٌؾيٛاْ ٘ٛ أٍٍٛة ؽيبح ٘نا اٌؾيٛاْ 

ٔفَٗ
52

،فيزّيي اٌمٕفل ثبٔٗ يٖؾٛ ٛٛاي اٌٍيً ٚيزغني ػٍي اٌضؼبثيٓ ٚاٌفئواْ، يٛعل رٖٛيو ٌٍمٕفل في  

ه اٌمٕفل ٚ٘ٛ يقوط ِٓ ِقجأٖ ٚيَّه ثفأه في فّٗ ، فبػزجو اٌّٖوي اٌمليُ اٌمٕفل ِمجوح ثزبػ ؽزت يٖٛ

 ٘ٛ هِي ٌٍٕٙٚخ .

يلافغ اٌمٕفل ػٓ ٔفَٗ ِٓ فطو اٌضؼبثيٓ فيقوط ّٛوٗ ٌلهء فطو ٘نٖ اٌضؼبثيٓ اٌَبِٗ ٚثّغوك ِوٚه 

ٍٛن في ؽيبح ٘نا اٌقطو يؼٛك ِوٖ آفوي ٌْىٍٗ اٌطجيؼي ٚيجلٚ أْ اٌّٖوي اٌمليُ لل الؽع ٘نا اٌَ

 اٌمٕفل ِٚٓ ٕ٘ب هثٜ اٌّٖوي اٌمليُ ثيٓ اٌمٕفل 

ٚاٌّيالك ِٓ عليل
53

، ٚ٘ٛ ػٍي ػىٌ اٌفىو اٌيٛٔبٔي اٌمليُ اٌني وبْ يؼزجو اْ اٌمٕفل ٘ٛ ٔنيو ّإَ  

 ٚهثّب ٌٙنا اٌَجت ٌُ يىضو ِٓ رٖٛيو اٌمٕفل. 

ٔي ٌٚىٓ ِغ ثؼ٘ في اٌفْٕٛ اٌٖغوي فالي اٌؼٖويٓ اٌيٛٔبٔي ٚاٌوِٚباٌمٕفل  اٍزّو رٖٛيو

اٌزطٛهاد اٌجَيطٗ ؽيش إٔجؾذ اٌزّبصيً رٖٕغ ِٓ اٌطّي ثلال ِٓ اٌفيبٌٔ ، رزطٛهد ّىً األٚأي 

ٌزٖجؼ إٔغو ؽغّب ٚلل أفزٍفذ أٍزقلاِٙب ِغ ظٙٛه رميٕبد ؽليضٗ في ٕٕبػزٙب ِضً رمٕيخ اٌيفوفخ 

 اٌَٛكاء.  

اٌٛؽيل اٌني رُ ػوٙٗ في ٘نا اٌجؾش ٘ٛ رؼزجو اٌَّبهط اٌزي ّىٍذ ػٍي ٘يئخ لٕفل لٍيٍٗ ٌٚىٓ اٌّضبي 

 َِوعٗ يؼٍٛ٘ب رّضبي ػٍي ّىً لٕفل ، ٚ٘ٛ أؽل ٛوى اٌَّبهط اٌوِٚبٔيخ اٌزي ٚعلد في ِٖو. 
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 (5ٌٛؽٗ هلُ )

 
 Osborn ,1998 ,P23    :ِٕظو ٌؾبٍِخ اٌمواثيٓ ِٓ ِمجوح ثزبػ ؽزت ثَمبهح اٌّٖله 

https://osirisnet.net/mastabas/mererouka/e_mereruka_01.htm 

 (2ٌٛؽخ هلُ )

 
 :ِٕظو ٌٍّؼجٛكٖ "ػجٌ" ِٓ ِمجوح " ثبٕٔزيٛ " ثبٌٛاؽبد اٌجؾويخ "اٌّٖله  

Osborn ,1998 ,P23 

 

(3ٌٛؽخ هلُ )   

 
 Boutantin 2012,p126اٌّٖله  630 رّضبي لٕفل ِىبْ اٌؾفع اٌّزؾف اٌيهاػي  هلُ اٌؾفع

https://osirisnet.net/mastabas/mererouka/e_mereruka_01.htm
https://osirisnet.net/mastabas/mererouka/e_mereruka_01.htm
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( 4ٌٛؽخ هلُ )  

 

 
 Boutantin 2014,p453اٌّٖله  TN31/8/27/8رّضبي لٕفل ِىبْ اٌؾفع اٌّزؾف اٌّٖوي هلُ اٌؾفع 

 

(5ٌٛؽخ هلُ )   

 

 
 Boutantin 2012,p127اٌّٖله  844رّضبي لٕفل ِىبْ اٌؾفع اٌّزؾف اٌيهاػي  هلُ اٌؾفع 
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( 6ٌٛؽخ هلُ )  

 

 
 اٌّٖله  AE.I.N443هلُ اٌؾفع  Glyptoteketلٕفل ِىبْ اٌؾفع ِزؾفرّضبي 

Fjeldhangen 1995 ,no.192 ,p.192 

 

(7ٌٛؽخ هلُ )   

 
 p399 Boutantin 2014اٌّٖله55793َِوعٗ ػٍي ّىً لٕفل ِىبْ اٌؾفع ِزؾف ربهيـ اٌفٓ ثغٕيف هلُ اٌؾفع 
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( 8ٌٛؽخ هلُ )  

 

        
 

 

 اٌّٖله EA15475ع اٌّزؾف اٌجويطبٔي هلُ اٌؾفع أبء ػٍي ّىً لٕفل ِىبْ اٌؾف

 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA15475 /20/12/2020 

 

 

 

(9ٌٛؽخ هلُ )   

 

 

        
 

 

 اٌّٖلهEA15480اٌجويطبٔي هلُ اٌؾفع أبء ػٍي ّىً لٕفل ِىبْ اٌؾفع اٌّزؾف 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA1548020/12/2020   
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https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA15480
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 حواشي البحث
                                                 

 ،اٌمب٘وحعبِؼخ  -وٍيخ اآلصبه -أٍزبم اآلصبه ٚاٌؾٚبهح اٌّٖويخ . 

 اٌمب٘وحعبِؼخ  -وٍيخ اآلصبه -، اٌَّبػلأٍزبم اآلصبه اٌّٖويخ .  

ِفزْخ اصبه ثٛىاهح اٌَيبؽخ ٚاآلصبه 
(5)
َِغٍٗ ثمَُ اآلصبه اٌيٛٔبٔيخ اٌوِٚبٔيخ ،ثىٍيخ اآلصبه ،عبِؼخ اٌمب٘وح ،أٍزىّباًل ٌجؤبِظ  زيو٘نا اٌجؾش ٘ٛ عيء ِٓ هٍبٌخ ِبعَ.

و رٖٛيو اٌؾيٛأبد في اٌفْٕٛ اٌٖغوي في اٌؼٖويٓ اٌيٛٔبٔي ٚاٌوِٚبٔي في ِٖ  ثؼٕٛاْ :  اٌّبعَزيو ثٕظبَ اٌَبػبد اٌّؼزّلٖ

 .ك/ِٕي عجو.،أ.َ "كهاٍخ في ربهيـ اٌفٓ" رؾذ ئّواف: أ.ك/ ؽَبْ ػبِو
(2)This research is part of a master's thesis registered in the Greco-Roman Archeology Department, Faculty 

of Archeology, Cairo University, as a continuation of the master's program with the credit hours system 

entitled : : Animal representation in the minor arts during the and   Greaco - Roman period in Egypt,  

”study in art history” Supervised by Prof.Dr. Hassan Amer Dr. Mona Gaber  
(3)

 . Betz 2015 ,P.22   

(4) . Christensen 2005 ,P.89-90 
(5)

أٔٛاػٗ ،ٚيؼزمل أْ إٌٛع اٌني ّبع رٖٛيوٖ في ِٖو ٘ٛ إٌٛع ٘ٛ أؽل اٌؾيٛأبد اٌزي رٕزّي ٌٍمٛهاٗ  ٚاٌزي رؼلكد   . 

ؽيش وبٔذ كائّب رٖٛه ِالِؼ ٚعٗ اٌمٕفل ثٍٍْٛ األٍٛك ٌٍّٚييل ػٓ أٔٛاع اٌمٕفل هاعغ    paraechinus desertiاٌّؼوٚف ثـ 

 . 568-566ٓ  2050:أيّٓ ؽَٓ اٌلْ٘بْ 

خ ٚ٘ٛ ٕبؽت رؼبٌيُ ثزبػ ؽزت اٌْٙيوٖ في ربهيـ ِٖو اٌمليّٗ ،رمغ . وبْ ٚىيوا في ػٙل اٌٍّه عل وبهع  ِٓ األٍوح اٌقبَِ(4)

  ،ٌٍّٚييل ػٓ ٘نٖ اٌّمجوح. ِمجورٗ في ّّبي  ٍمبهح ٚاٌزي رزّيي ثوٍِٛبرٙب اٌوائؼخ

                                           
(7)

ب ثّمجورٗ اٌزي ػٍي ّىً ِٖطجٗ في ٍمبهح  . وبْ ٚىيوا  في ػٙل اٌٍّه "رزي" أؽل ٍِٛن األٍوٖ اٌَبكٍخ ،ٚيْزٙو ِويوٚو 

ؽغوٖ فىبٔذ ِٓ أوجو اٌّٖبٛت ِٓ ػٙل اٌملِبء اٌّٖوييٓ ،ٚرييٓ  32ٚاٌزي رمغ ثبٌموة ِٓ ٘وَ "ريزي " في ٍمبهح ،رزىْٛ ِٓ 

 :ٌٍّٚييل ػٓ ٘نٖ اٌّمجوح هاعغ أغٍت علهأٙب ِٕبظو ِٓ اٌؾيبح اٌيِٛيٗ ْٚٔبٛبد ِقزٍفٗ ِضً ْٔبٛ اٌزؼليٓ 

                                                           https://osirisnet.net/mastabas/mererouka/e_mereruka_01.htm 
(8)

ثو ٌٍٕجالء ؽيش ِٓ ػٖو اٌلٌٚخ اٌٍٛطي إٔجؼ ؽىبَ قو ٚأغٍجٙب ِمبٖٚرُٚ عجبٔخ ِٕؾٛرٗ في اٌ،. رمغ عٕٛة ِليٕخ اٌّيٕب    

 ٚفَٕٛ ؽزت ٘ٛ أؽل األِواء اٌني ٌٗ ِمجوٖ في ِمبثو ثٕي ؽَٓ .،اٌّمبٛؼبد ييْٕٛ ِمبثوُ٘ في ِمبٛؼزُٙ 
(9)

 .Andrews 1994 ,P.64  ػبكح ِب وبٔذ رٖٕغ رّبئُ اٌمٕفل ِٓ اٌيْت األفٚو فمل هثٜ اٌّٖوي اٌمليُ ثيٓ اٌمٕفل ٚئػبكح

 الك ِٓ عليل ٌٍّٚييل هاعغ: اٌّي
     Osborn 1988,P23 ,Petrie 1914,P.47                                                                                                         

(50)
 575ٓ، 5986ؽَٓ ػجل اٌوؽّٓ فطبة  . 

(55)
ٚلل أػيل اٍزقلاِٙب ،ِٓ إٌّبظو  لمٛهٖ في اٌٖقو ٚيييٓ علهأٙب اٌؼلي. ٘ي أؽلي ِمبثو األٍوح اٌَبكٍخ ٚاٌؼْوْٚ إٌّ  

   Bassir 2014 ,P.173-180ي ٌٍّٚييل ػٓ ٘نٖ اٌّمجوٖ هاعغ :ِوٖ أفوي في اٌؼٖو اٌوِٚبٔ

 اٌّؼجٛكٖ ػجٌ ٘ي ِؼجٛكٖ ِؾٍيخ للٍذ في اٌٛاؽبد ٚهثّب رُ اٌوثٜ ثيٕٙب ٚثيٓ اٌمٕفل ؽيش أٔٗ ؽيٛاْ ٕؾواٚي ٚيؼيِ في.4

   .،ٚيؼزجو ٘نا ٘ٛ اٌزٖٛيو اٌٛؽيل رمويجب اٌّىزْف ئٌي اآلْ اٌني يٖٛه اٌّؼجٛكٖ ػجٌ ٚػٍي هأٍٙب اٌمٕفل اٌٛاؽبدِٕطمخ 
(53)

 . Osborn 1998 ,P.23 ,  ٌٍَّٓٚييل ػٓ أهرجبٛ اٌمٕفل ثبٌّؼجٛكٖ ػجٌ ٚرٖٛيوٖ ػٍي علهاْ ِؼجل "٘يجٌ" هاعغ :أيّٓ ؽ

 .587-578, ٓ 2050اٌلْ٘بْ 
(54)

وفذ اٌزّبصيً اٌفقبهيخ اٌٖغيوح )اٌزواوٛرب( في ِٖو ِٕن ؽٚبهح اٌجلاهي ثّؾبفظخ أٍيٛٛ ،ٚاٍزّو ظٙٛه ٘نٖ اٌزّبصيً ػُ  . 

 .ٚاٌوِٚبٔي ٌيٛٔبٔيفالي اٌؼٖو اٌفوػٛٔي أيٚب ،ٌٚىٕٙب رطٛهد ٚىاك أزْبه٘ب في اٌؼٖويٓ ا
 (15)

. Boutanin 2014 ,P.453 ,no.333 ٌّاٌضبٌش اٌّيالكي-ٖوي ِٚإهؿ ثبٌموْ اٌضبٔيرّضبي لٕفل ِؾفٛظ في اٌّزؾف ا  
 (16)

.Boutanin 2012 ,P.126 ,no. 630 ,  اٌّيالكي , perdrizet 1921 no. 408 , Dunand 1990 no.890 . 
(17)

  . Boutanin 2014 ,P.453 ,no.334                                                                                                                        

  
(18)

 . Boutanin 2012 ,P. 127 ,no.844 
(19)

 . Fjeldhangen 1995 ,P.192 no.192. 
(20)

 . Schmidt 1911 , E775 ,fig .171. 
(25)

رؼلكد أّىبي اٌَّبهط في ِٖو في اٌؼٖويٓ اٌيٛٔبٔي ٚاٌوِٚبٔي ،ٚرؼلكد ِغبالد اٍزقلاِٙب فبٌجؼ٘ ِٕٙب اٍزقلَ . 

ٚاٌّجبٔي اٌؼبِخ وبٌؾّبِبد ٚوبٔذ رملَ وٕنٚه في اٌّؼبثل ،ٚرؼل اٌَّبهط عيء ِٓ األصبس اٌغٕبئيي ٌٍّزٛفي  ءح إٌّبىيإلٙب

،ٌٚزؼلك اٍزقلاِبد اٌَّبهط رورت ػٍي مٌه افزالف أّىبٌٙب ٚٛوق رْىيٍٙب ٌٍّٚييل ػٓ أّىبي اٌَّبهط ٚاٍزقلاِزٙب ٚٛوق 

 : ٕٕبػزٙب هاعغ

 .Walters,1914,pl. XIV, 250,ٓ  2007ثٙيخ ّب٘يٓ  , 247, ٓ 2005ػيد ىوي لبكًٚ 
(22)

 .  ,  1994 ,p422 , pl. 122 no. 1151 ,no.1152 اٌضبٔي اٌّيالكي.  -ِإهفخ ثبٌموْ األٚي  
(23)

. رٕمَُ اٌَّبهط اٌوِٚبٔيخ ئٌي صالصخ أٛاع  َِبهط ٌٙب ِمج٘ ٌزؼٍيمٙب ، َِبهط ٌٙب يل ٌؾٍّٙب ،َِٚبهط ٌيٌ ٌٙب يل الٔٙب  

 . 248247-,ٓ  2005ٛٙغ ػٍي اٌّبئلح ،ٌٍّٚييل ػٓ اٌَّبهط اٌوِٚبٔيخ ٚرٖٕيفٙب هاعغ : ػيد لبكًٚ ر
(24)

 . Boutanin, 2014 ,p453 ,no.332 

https://osirisnet.net/mastabas/mererouka/e_mereruka_01.htm
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(25)

رؼلكد أٔٛاع األٚأي ماد األّىبي اٌؾيٛأيخ ِٚٓ ٘نٖ األٔٛاع ) األوًَٛ ،أهيجبًٌٛ ،ٍيغب ، اٌّلاِغ األٚٔغٕزبهيب (  . 

 ع في ِٖو اٌمليّٗ ٚأزْود في اٌؼٖويٓ اٌيٛٔبٔي ٚاٌوِٚبٔي أيٚب.ٚػوفذ ٘نٖ األٔٛا
(26)

 . Niemeier 1988 , P.257 ,PL.113 ,no.649  اٌضبٔي اٌّيالكي –اإلٔبء ِإهؿ ثبٌموْ األٚي  
(27)

 .  Bailey 2008, P.183, PL.134no 3742. 
(28)

 .  Bailey 2008 , P.183, PL.134,no 3743. 
(29)

 .Osborn ,1998 ,p22-23. 
(30)

 Osborn . ٌُ يّيي اٌؼٍّبء ثيٓ رٖٛيو اٌمٕفل ٚاٌقٕييو فبٕخ في ِٕبظو اٌٖيل اٌّجىوٖ ٌٍّٚييل ػٓ ٘نا اٌقٍٜ هاعغ : 

,1998 ,p23 . 
(35)

   هاعغ : . ٌيٌ اٌمٕفل ٘ٛ اٌؾيٛاْ اٌٛؽيل اٌّٖٛه ٚ٘ٛ يأوً اٌؼٕت ،اٌفأه ِٓ اٌمٛهاٗ اٌّٖٛهح أيٚب ٚ٘ي رأوً اٌؼٕت 

Fischer 1994, no.1136 ,pl. 120  ٚاألهأت ايٚب ٕٛهد ٚ٘ي رأوً اٌؼٕت رٛعل َِوعٗ في اٌّزؾف اٌجويطبٔي ِٖٚٛه،

 Bailey 2006 ,P247 ,PL.42 ,2017Qػٍيٙب أهٔت يأوً اٌؼٕت هاعغ : 
(32)

 . Walker 1996 ,P.60 ,no.87 
(33)

 . Mackay 2016 ,P.233. 
(34)

 .  Dunand 1990 ,P.299 , no.908. 

. 555 ,ٓ 2005. لبكًٚ
(35)

  
(36)

 . Edgar 1903 ,P.I 

ٚرؼل ٛويمخ ٕٕبػخ اٌزّبصيً ثطويمخ اٌمبٌت أؽل أُ٘ ٛوق ٕٕبػخ اٌزواوٛرب في ِٖو في اٌؼٖويٓ اٌجطٍّي ٚاٌوِٚبٔي ،ٚاٌمبٌت 

 اٌّىْٛ ِٓ ّطويٓ في ؽبفخ أؽل٘ب يٛعل صمٛة ٌيًَٙ رضجيذ اٌطوف األفو ِٓ اٌمبٌت ثٙب ،ٚيزُ ٚٙغ لطؼخ ِٓ اٌطّي اٌٍيٓ في

وً ٖٔف ِٓ ّطوي اٌمبٌت صُ يزُ رضجيذ اٌطوفيٓ ثجؼُٚٙ اٌجؼ٘ ػٓ ٛويك اٌضمٛة اٌّٛعٛكٖ في أؽل اٌطوفيٓ ٌٍّٚييل ػٓ ٘نا 

  Edgar 1903 ,P.XV-XVI  :األٍٍٛة في ٕٕبػخ اٌزّبصيً هاعغ

ٌزّضبي أٚ اٌظٙو يىْٛ أٌٍِ ٚغيو ٚوضيوا ِب وبْ يزُ رْىيً اٌغيء األِبِي فمٜ ِٓ اٌزّضبي ثبٍزقلاَ اٌمبٌت اِب اٌغيء اٌقٍفي ِٓ ا

ِٕؾٛد ،ّٚبع أٍزقلاَ اٌمٛاٌت في ٕٕبػخ اٌزواوٛرب أوضو الٔٙب رَبػل في أٔزبط أوجو ػلك ِٓ اٌزّبصيً ٚفي ٚلذ لٖيو  

christina2012,P581 

ٌ ػٓ ٛويك ٛوق ٕٕبػخ اٌفبيٕ Friedmanٚرزْبثٗ ٕٕبػخ اٌزواوٛرب ِغ ٕٕبػخ اٌفيبٌٔ ثطويمخ اٌمٛاٌت ٌنٌه يّىٓ ِواعؼخ 

 Friedman 1988,P.18اٌمبٌت ِغ ػوٗ اٌٖٛه رٛٙؼ ِواؽً اٌزٖٕيغ  ٌٍّييل هاعغ :   
(37)

 252, ٓ 2005. لبكًٚ   

. ؽيش رزىْٛ اٌَّوعٗ ػبكح ِٓ ػلح أعياء ٘ي عَُ اٌَّوعٗ ٚاٌني يؾزٛي ػٍي فياْ اٌييذ ،ٕؾٓ اٌَّوعٗ ٘ٛ ػجبهح (38)

وف ثأّىبي ِقزٍفٗ ٚيؾزٛي ػٍي فزؾخ ٕت اٌييذ ٚاٌني يىْٛ ػجبهح ػٓ ػٓ عيء َِطؼ يؼٍٛ عَُ اٌَّوعٗ ػبكح ِب ييف

فزؾٗ كائويخ ٕغيوٖ ،ٚفٛ٘خ اٌَّوعٗ ٚاٌزي ػبكح ِب رىْٛ فزؾٗ ٚاؽلٖ أفزٍف ّىٍٙب ِب ثيٓ ِضٍش أٚ لٍت ,في ّٔبمط وضيوح رٛعل 

ٍي ِٓ اٌَّبهط ؽيش رٛعل وضيو ِٓ أوضو ِٓ فٛ٘ٗ ٌٍَّوعٗ اٌٛاؽلٖ ،ٚأفو عيء في اٌَّوعٗ ٘ٛ اٌّمج٘ اٌني ٌُ يىٓ عيء أٍب

 اٌَّبهط ثال ِمج٘ ،ٚأفزٍفذ أّىبي اٌّمبث٘ ٌٍَّبهط ، ٚأؽيبٔب وبْ يييٕٙب ِٛٙٛػبد ِقزٍفٗ .  
(39)

 . Boutantin2014,P.356 ,no.238 ,Dunand1990,p300, no. 912 

  .
(40)

بهٔي ، أزْود ٛويمخ ٕٕبػخ  اٌَّبهط وبٔذ رٖٕغ اٌَّبهط في ِٖو ثطويمزيٓ اٌمبٌت ٚاٌزْىيً ثبٌيل ػٍي ػغٍخ اٌفق  

، ٕٕٚؼذ  Thomas 2013,P.9ٌٍّييل هاعغ : ثبٌمبٌت في ِٖو فبٕخ في ٔمواٛيٌ ِٕن ِٕزٖف اٌموْ اٌضبٌش لجً اٌّيالك

أغٍت اٌَّبهط ِٓ ّٛي إٌيً ٚوبٔذ رزُ ػٍّيخ اٌؾوق ِغ ٔمٔ األوَغيٓ ٌٍؾٖٛي ػٍي اٌٍْٛ األٍٛك ، أٚ يإوَل ٌٍؾٖٛي ػٍي 

 . 254-255،ٓ 2005ؽّواه ٌٍّٚييل ػٓ ٛوق ٕٕبػخ اٌَّبهط هاعغ : لبكًٚ كهعٗ األ
(45)

 . Bailey 1988 ,P.244 no.1995Q 
(42)

. ٘ي أؽلي أُ٘ ٚأوجو اٌّلْ اٌيٛٔبٔيخ ٚاٌزي لبَ اٌيٛٔبٔيٓ ،٘لَ اٌوِٚبْ ٘نٖ اٌّليٕٗ ٚثؼل مٌه لبِٛا ثجٕبئٙب ِليٕٗ عليلٖ ٚعؼٍٛا 

 ِٕٙب ػبّٕٗ ٌٍيٛٔبْ .
(43)

 .Broneer 1930 ,P.89 ,no.535 ,walters ,1914 ,P.74 ,no.497 . 
(44)

 . Boutanin 2012 ,P.53 
(45)

. وبٔذ ٔمواٛيٌ ِٓ أُ٘ اٌّواوي اٌزي ػضو ثٙب ػٍي أٚأي أريىيب اٌَٛكاء ٚ٘ي رإهؿ ثبٌموْ اٌَبثغ لجً اٌّيالكي ،ٚيزّيي ٘نا إٌٛع ِٓ 

ٚػبكح ِب يىْٛ ّٛي ثٕي ِؾّو ٚيزُ ؽولٗ ٌيًٖ ئٌي كهعخ اٌوِبكي ٚيزُ رطغزيزٗ ثطجمٗ ت لٍيٍخ علا  ،ٛائاٌفقبه ثبٔٗ ِٓ ّٛي عيل علا ٚثٗ ّ

 ِٓ اٌٍْٛ األٍٛك اٌّيعظ ،ٚػضو ثٕمواٛيٌ ػٍي وضيو ِٓ األٚأي  ٚاألوٛاة اٌزي رُ رْىيٍٙب ػٍي ٘نا اٌطواى  ،ٚيؼزمل في اٌجلايٗ أْ ٘نا

 ٌٍطواى ِٓ 

 Venit 1988, P.67-71 ِٖو هاعغ : اٌيٛٔبْ ،ٌٍّٚييل ػٓ ٘نا اٌطواى فياٌفقبه اٌيٛٔبٔي وبْ يزُ اٍزيواكٖ ِٓ ثالك 

ٚيوي صوٚد ػىبّٗ : أْ ٘نٖ اٌيفبهف اٌغليلٖ اٌزي ٛوأد ػٍي اٌفٓ اٌيٛٔبٔي في ٘نٖ اٌفزوٖ ٘ي ِؾبوبٖ ٌٍزٖٛيو اٌغلاهي في ٘نٖ اٌفزوٖ 

 . 598،ٓ 5982ٌٍّٚييل هاعغ :ػىبّٗ 
(46)

 . Perdrizet 1921,P.149 , no. 408 
(47)

 . Bailey 2008 , P.183,no. 3743 ,PL.134 
(48)

. ٚ٘ٛ أؽل أٔٛاع األٚأي األغويميخ ٚاٌزي وبٔذ رَزقلَ ٌؾفع اٌييٛد اٌؼطويخ ،ٕٚ٘بن اٌؼليل ِٓ أٔٛاع األٚأي األغويميخ اٌزي أفزٍفذ 

  288-587،ٓ  5982، ػىبّخ  34-35،ٓ  2050أّىبٌٙب ٚونٌه أٍزقلاِٙب ٌٍّٚييل ػٓ األٚأي هاعغ : ِٕي ؽغبط 

 
(49)

،ٚهثّب ٘ٛ ٕغيو ٌيًَٙ ؽٍّٗ ِٓ أعً اٌزؼطيو ٍٛاء في إٌّيي أٚ  أٚ اٌلْ٘ٛ اٌييذ ٚؽفع . ٚ٘ٛ ئٔبء ٕغيو اٌْىً يَزقلَ ٌٛٙغ

 .ثبٌقبهط ِضً أِبوٓ ِّبهٍخ اٌويبٙخ 
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(50)

هي ٚاٌضمبفي ثيٓ ِٖو ٚثالك اٌيٛٔبْ ،ٚلل . ٘ي َِزٕٛٛٗ أغويميٗ أٍَٙب األغويك اٌنيٓ ػبّٛا في ِٖو ،ٚوبٔذ ٘ي ِووًيا ٌٍزجبكي اٌزغب 

 ْٔأد لجً ِليٕخ األٍىٕلهيخ .
(55)

 . 66، ٓ  2005. لبكًٚ  
(52)

 . Boutanin 2012 ,p53. 
(53)

 . Osborn ,1998 ,p23.                                                                                                                  
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برقم  انمظري انكبير محفىظة بمخبزن انمتحفجىبئسية ان ةنهىحعهمي وشر "

1395" 

 دمحم أحمذ دمحم حسه /دكتىر

 ٓض٣غ ئصاعح اُجذش اُؼ٢ِٔ ثٔزذق اس٘برٕٞ

 انمقذمة :

صعاؿخ اُِٞدبد ثلٌَ ػبّ رؼزجغ ٖٓ أْٛ اُضعاؿبد اُز٠ ٣ٌٖٔ ٖٓ سالُٜب اُزؼغف ػ٠ِ اُؼض٣ض ٖٓ      

ز٠ رل٤ض ك٠ صعاؿخ اُذ٤بح اُض٤٘٣خ ٝاالجزٔبػ٤خ  ٝاالهزوبص٣خ ٝاُـ٤بؿ٤خ ُِٔوغ١ أُؼِٞٓبد اُٜبٓخ اُ

 اُوض٣ْ.

د٤ش إٔ صعاؿخ اُِٞدبد اُشبهخ ثبُِٔٞى ٝا٧كغاص ك٠ ٓوغ اُوض٣ٔخ رٌلق اُؼض٣ض ٖٓ اُذوبئن ك٠ 

ج٤ٔغ اُ٘ٞاد٢ ا٤ٓٞ٤ُخ ؿٞاء ُِِٔي أٝ اُلغص ٝطُي ٖٓ سالٍ اٌُزبثبد ٝاُغٓٞػ ٝأُ٘بظغ أُوٞعح 

 ػ٠ِ ٛظٙ اُِٞدبد .

اُِٞدخ ػجبعح ػٖ هطؼخ طاد كٌَ ٛ٘ضؿ٢، رُ٘ذذ ػبصح ٖٓ اُذجغ أٝ اُشلت ٓـزط٤ِخ اُلٌَ، ٝك٢ 

أؿِت ا٧د٤بٕ رٌٕٞ طاد هٔخ ٓوٞؿخ، ٝػبصح ٓب ٣زْ اُ٘وق ػ٢ِ ٝجٚ ٝادض أٝ أًضغ ثؼض ػ٤ِٔخ هوِٜب، 

ٝػبصح ٓب رٌٕٞ اُِٞدخ ٓـز٘ضح ا٢ُ دبئَ صاسَ ٓووٞعح أٝ ٓؼجض
1
  . 

غ اُِٞدبد طاد اُؤخ أُوٞؿخ ا٢ُ ػوغ ٓب هجَ ا٧ؿغاد، ًٝبٗذ ك٠ ثضا٣خ ا٧ٓغ ؿ٤غ ٓ٘وٞكخ رغج

ًٝبٗذ رٞجض ك٠ ٓضاسَ ا٧ًٞار ٝأُ٘بٍن اُـ٤ٌ٘خ، رطٞع اؿزشضاّ اُِٞدبد ٓ٘ظ ثضا٣خ ا٧ؿغح ا٢ُٝ٧ 

كأهجذذ رـزشضّ ًغٓؼ ٤ٌُِِٔخ ًٝٝؼذ ك٠ ٓضاسَ أُوبثغ ٝاسَ ًٞح، ٝأهجذذ اُ٘وٞف رزٌٖٔ 

ؿْ ٝأُوبة هبدت أُوجغح ٝاُز٢ ُػغكذ ثبؿْ ) اُِٞدبد اُج٘بئؼ٣خ(ا
9i

، ٖٝٓ أٓضِخ ٛظٙ اُِٞدبد ُٞدخ 

أُِي )جذ( عاثغ ِٓٞى ا٧ؿغح ا٢ُٝ٧ ٢ٛٝ ٓذلٞظخ ك٠ ٓزذق اُِٞكغ
3ii.

 

ٝٓ٘ظ ا٧ؿغح اُضب٤ٗخ أ٤ًلذ ا٢ُ اُِٞدخ ٓ٘ظغ ٣وٞع هبدت اُِٞدخ جبُؾ ٝأٓبٓٚ ٓجٔٞػخ ٖٓ 

ُجُٞخ اُٞؿط٢ أهجخ اؿزشضاّ اُِٞدبد ٖٓ ا٧ك٤بء أُزؼبعف ػ٤ِٜب ٝأُأُٞكخ اُوغاث٤ٖ، ٝك٢ ػوغ ا

ًؼ٘وغ أؿبؿ٢ ٖٓ اُؼ٘بهغ أُؼٔبع٣خ  صاسَ أُوبثغ ًٝبٗذ رـ٢ٔ ثبُِٞدبد اُج٘بئؼ٣خ، ٝك٢ أُؼبثض 

ؿ٤ٔذ ثبُِٞدبد اُ٘ظع٣خ أٝ اُِٞدبد اُزظًبع٣خ
3

، ٝهض ًبٕ أُوغ٣ٕٞ ٣وٕٞٓٞ ث٘وق صػٞارْٜ ٝهٞعْٛ 

بد دجغ٣خ ًبٗذ رًٞغ صاسَ أُؼبثض ُػغكذ ثبُِٞدبد اُ٘ظع٣خ ػ٢ِ ُٞد
4 

. 

ٝك٢ ػوغ اُضُٝخ اُذض٣ضخ أهجخ كٌَ اُِٞدبد ًٔب ًبٕ ك٠ ػوغ اُضُٝخ اُٞؿط٢ ٖٓ د٤ش اُلٌَ 

ٝاالؿزشضاّ ٝظٜغد ٗٞع جض٣ض ك٠ طُي اُؼوغ ٢ٛٝ اُِٞدبد اُشلج٤خ أُـطبح ثطجوخ ٖٓ اُجن 

ك٠ ػوغ اُضُٝخ اُذض٣ضخ ٛضف أسغ ٝٛٞ أُـبٛٔخ ك٠ رؼ٤٤ٖ إُِٔٞ ِٓٞٗخ ٝٓؼسغكخ، ًٝبٕ ُِٞدبد 

(، ثب٩ًبكخ Axt-Atnاُذضٝص أُوغ٣خ  أٝ أُضٕ ٓضَ ا٧عثؼ٤ٖ ُٞدخ اُز٢ ًبٗذ رذضص دضٝص ٓض٣٘خ )

ئ٢ُ ػضح ُٞدبد ًٝؼذ ػ٢ِ اُذضٝص اُج٘ٞث٤خ ث٤ٖ ٓوغ ٝاُ٘ٞثخ
5

 

أُؼبثض ثٞاؿطخ ا٧ٓغاء  ك٠وبّ ًٝبٕ ٛ٘بى ٗٞع آسغ ٖٓ اُِٞدبد ُػغف ثبُِٞدبد اُزظًبع٣خ ًبٗذ رُ 

ث٘بء اُؼٔبعح  ك٠ُزٌٕٞ كبٛضًا ػ٢ِ اُذٔالد اُذغث٤خ اُز٢ رْ االٗزوبع ك٤ٜب ػ٢ِ ا٧ػضاء، أٝ ٗلبٍ أُِي 

اُض٤٘٣خ اُشبهخ ثبُٔؼجٞصاد
6 

. 

ًبٕ اُٜضف ٖٓ اُِٞدبد اُج٘بئؼ٣خ ٛٞ اُزأ٤ًض ػ٢ِ ٝجٞص ػبُْ ا٥سغح ُِٔزٞك٢، د٤ش ًبٗذ رذز١ٞ ػ٢ِ 

ِٔزٞك٢ ٝػبئِزٚ ْٝٛ ٣زؼجضٕٝ ُؼضص ٓشزِق ٖٓ ا٥ُٜخ أٝ ٣زوغة ُْٜ أث٘بئْٜ ٝأهبعثْٜ ٝرذز١ٞ ٓ٘بظغ ُ

اُؼبُْ ا٥سغ ك٠ػ٢ِ ثؼي ا٧صػ٤خ ُِوغاث٤ٖ ٝاُضػٞاد ُِٔزٞك٢ 
7 

. 

اسزِلذ أُٞاص اُز٢ اؿزشضٜٓب أُوغ١ اُوض٣ْ ك٠ ه٘بػخ اُِٞدبد، كل٢ اُجضا٣خ اؿزشضّ ا٧دجبع ٓ٘ظ 

، د٤ش اؿزشضٓٞا اُجال٤ٓض اُز٢ ًبٗذ رز٤ٔؼ ثجٔبٍ كٌِٜب ٣ٝوٕٞٓٞ ثزل٤ٌِٜب ػوٞع ٓب هجَ اُزبع٣ز

٤ُو٘ؼٞا ٜٓ٘ب ا٧ٝا٢ٗ اُذجغ٣خ 
8.

 

ػجبعح ػٖ هطؼخ ٖٓ اُذجغ أٝ اُشلت طاد أكٌبٍ ٓزؼضصح ٜٓ٘ب ٓب ٛٞ ٓـزط٤َ اُلٌَ ٜٝٓ٘ب ٓب  خ داُِٞ

 .بٍ ا٧ثٞاة ا٤ُٔٛٞخ ٛٞ طاد هٔخ ٓوٞؿخ أٝ ٛغ٤ٓخ اُلٌَ , ًٔب إٔ ٛ٘بى ُٞدبد ًبٗذ رأسظ أكٌ
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اُج٘بئؼ١ ثبُجؼش ٝاُشِٞص ُظُي هبّ ثزؼ٣ٝض أُوجغح ثٔجٔٞػخ ًبِٓخ ٖٓ ا٧صبس  ٣ْاُوضٟ ٖٓ أُوغآ

اصد عكب٤ٛخ أُزٞك٠ ٝرأ٤ٖٓ صػاٝأػزوض أٗٚ ًِٔب ػاصد أُوز٤٘بد صاسَ أُوجغح  ٝاُِٞدبد اُج٘بئؼ٣خ,

ًبٕ روض٣ْ اُوغاث٤ٖ ٖٓ اْٛ اُؼٞآَ اُز٠ سغ ُظُي ٥ر٘ؼٔٚ ك٠ اُؼبُْ ا اػصاصٝهُٞٚ ئ٠ُ اُجؼش ٝا٩د٤بء ٝ

رـبػض أُزٞك٠ ك٠ عدِزٚ ُِؼبُْ ا٧سغ ثـالّ ػٖ ٍغ٣ن رؼ٣ٝض أُزٞك٠ ثٔب ٣ِؼٓٚ ٖٓ  هغاث٤ٖ ٓشزِلخ ، 

ًٝبٗذ اْٛ ا٧ؿب٤ُت اُل٤٘خ أُـزشضٓخ ك٠ رٔض٤َ اٗٞاع اُوغاث٤ٖ أُشزِلخ ػ٠ِ اُِٞدبد اُج٘بئؼ٣خ رز٘ٞع 

ك٠ أُوجغحػ أٝ اُـبئغ ػ٠ِ اُِٞدبد اُج٘بئؼ٣خ ٓب ث٤ٖ اُ٘وق اُجبع
9

 ,ًٔب إٔ اُِٞدبد اُج٘بئؼ٣خ ٢ٛ 

ا٧ؿغاد, هجَ  اُز٠ اؿزشضٓذ ك٠ ٓوغ ٓ٘ظ ػوغ ٓب اُج٘بئؼ٨ُ١صبس  أُؼٔبع١ئدضٟ ػ٘بهغ اُلٖ 

ػ٠ِ ٔضِخ سغ ٖٓ سالٍ اُوغاث٤ٖ ا٥ًُٔٝبٗذ ًزؼ٣ٞظح ُؼٞصح عٝح أُزٞك٠ ًٝٔبٕ ٝجٞصٙ ك٠ اُؼبُْ ا

ُٜب  ُشبعج٢ااُـطخ 
13,

ػوٞع ٓوغ اُوض٣ٔخ ُْٝ ٣وزوغ ٛظا كوَ ػ٠ِ أُوبثغ  ؿبُج٤خؿزٔغ طُي ك٠ اٝ 

ثَ ًٝؼذ أ٣ٌبً ك٠ أُؼبثض اُج٘بئؼ٣خ ٓ٘ظ ثضا٣خ ػوغ ا٧ؿغاد 
11
. 

 صعاؿخ اُذض٣ضخ، اُضُٝخ ثؼوغ رإعر٣ز٘بٍٝ اُجذش ٝهق ٝرغجٔخ اُ٘ن أُٞجٞص ػ٢ِ اُِٞدخ اُز٢ 

 ث٘ظبّ اُشط٤خ اُ٘بد٤خ ٖٓ رز٤ٔؼ ٝاُز٠ أُجٔٞػخ ٛظٙ ر٤ٔؼ اُز٠ ٣ٞخٝاُِـ ٝاُشط٤خ اُل٤٘خ اُزطٞعاد

Hybrid script اُشبم ا٧ؿغٟ ٝاُزـِـَ أُجٔٞػخ ٛظٙ أهذبة أؿٔبء صعاؿخ اُٜج٤٘خ اٌُزبثبد 

 اُؼ٢٘ٓ اُزأع٣ز اُِٞدبد، سالٍ ٖٓ ٝاالهزوبص٣خ ٝاُض٤٘٣خ االجزٔبػ٤خ اُذ٤بح أُظبٛغ ٝٓؼغكخ ثْٜ،

 .اُذٌْ ٝؿ٘خ اُِٞدخ، هبدت اؿْ ٍغ٣ن ػٖ ُِٞدبد

 (5شكم رقم )

 
 بطبقة انتعريف:

 GEM-5931 عهْ اُِٞدخ

 

 (آ٘ز٢ س٘ز٢ أٝػ٣غ) ُِٔؼجٞص اُوغاث٤ٖ ُزوض٣ْ ه٤ـخ رٔضَ ُٞدخ ٝهق اُِٞدخ

 أُزذق أُوغٟ اٌُج٤غ ٌٓبٕ اُذلع اُذب٢ُ

 أُزذق أُوغٟ ثبُزذغ٣غ ٌٓبٕ اُذلع اُوض٣ْ

 أث٤ضٝؽ ٌٓبٕ اُؼضٞع ػ٤ِٜب

 ػوغ اُضُٝخ اُذض٣ضخ ُزأع٣زا

 اُذجغ اُج٤غ١ ٓبصح اُو٘غ

 .5.8cmاُـٔي  -20cmاُؼغى  – 30cmاُطٍٞ أُوبؿبد
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 ج٤ضح دبُخ اُذلع

 وطف انهىحة:

رز٤ٔؼ اُِٞدخ أٜٗب طاد هٔخ ٓوٞؿخ ٖٓ أػ٠ِ ٨ٔ٣ هٞؽ اُؤخ أص٤ٖ٘ ٖٓ ػ٢٘٤ اُٞجبد ٣زٞؿطْٜ ػالٓخ 

ٓوـٔخ ئ٠ُ صالس أهـبّ , اُوـْ ا٧ٍٝ: ٣ظٜغ ك٤ٚ اثٖ  , ٝاُِٞدخwsuأؿلِٜب ًبؽ اُوغاث٤ٖ vnاُلٖ

أُزٞك٠ ٣ٔـي ث٤ضٙ ا٠٘ٔ٤ُ ػالٓخ اٗبء اُذؾ ٣وت أُبء ػ٠ِ ٓبئضح اُوغاث٤ٖ ٣ٝضٙ ا٤ُـغٟ ئٗبء اُجشٞع 

٣وضٜٓٔب ئ٠ُ هبدت اُِٞدخ ٝػٝجزٚ د٤ش ٣جِـبٕ ػ٠ِ ًغؿ٢ ٝك٠ اُٞؿَ ٓبئضح هغاث٤ٖ, ٝك٠ اُجؼء 

بثخ أُوغ٣خ اُوض٣ٔخ, ٝك٠ اُجؼء اُضبُش ٓ٘ظغ ُـ٤ضربٕ جبُـزبٕ، اُـ٤ضح اُضب٢ٗ ؿطغإ أكو٤بٕ ٖٓ اٌُز

ا٠ُٝ٧ رٔـي ث٤ضٛب ا٤ُـغٟ ػٛغح اُِٞرؾ ٝروغثٜب ٖٓ أٗلٜب، اُـ٤ضح اُضب٤ٗخ رٔـي ػالٓخ ك٠ ٣ضٛب عثٔب 

 رٌٕٞ ػالٓخ "اُؼ٘ز".

 انىقىش انمظبحبة:

 

Htp di nsw (n) Wsir xnty imnt intr aA HqA Dt Inpw tpy Dw .f di .f Ax m p 

 

هغثبٕ  ٣وضٓٚ أُِي ٧ٝػ٣غ ئٓبّ اُـغث٤٤ٖ أُؼجٞص اُؼظ٤ْ ٝأٗٞث٤ؾ اُغاثي كٞم ججِخ ُؼِٚ ٣ؼط٤ٚ اُغٝح 

 ك٠ اُـٔبء.

 

 انتعهيق عهً انىض:

Htp di nsw 

وغثبٕ ٠ٛٝ ٖٓ ؿْ ه٤ـخ روض٣ْ اُبأُوغٟ اُوض٣ْ ُزوض٣ْ اُوغثبٕ ٝػغكذ ث ٜبؿزشض٢ٛٓ ه٤ـخ ُـ٣ٞخ ا

ٝٓٞائض  ا٤ُٔٛٞخٝا٧ثٞاة   صبع أُوغ٣خ ٓضَ ٝاجٜبد أُوبثغ٧اُو٤ؾ اُز٠ رغص ثٌضغح ػ٠ِ ا أًضغ

اُوغاث٤ٖ ٝاُزٞاث٤ذ ٝاُِٞدبد
19

ُٔ  ٖٓ أُِٞى ٝا٧كغاص، ؿزشضٜٓب ًالً ا, ٝ أُوغٟ اُوض٣ْ  ادؼزوضٍٝجوبً ُ

غاث٤ٖ كوض ًبٕ ٣ُذٌغ اُطؼبّ ئ٠ُ ػ٠ِ ٓب ٣وضّ ُٚ ٖٓ ه ثوبء أُزٞك٠ ك٠ اُؼبُْ ا٥سغ اػزٔضكوض 

أُزٞك٠ ُزأًَ ٖٓ ٛظٙ ا٧ٍؼٔخ ( ًب )د٤ش رزج٠ِ  ا٢ُٔٛٞأُووٞعح ٣ًٝٞغ ُِٔزٞك٠ ػ٘ض اُجبة 

ً ٌُٝٔبٕ ػضّ  ً ٤ُٝؾ ٓبص٣ب  خٛظٙ اُو٤ـ اؿزشضاّاُوغاث٤ٖ ُِٔزٞك٠ صاسَ أُوجغح كوض رْ  اٗوطبعٓؼ٣ٞ٘ب

اُغاثؼخ حٝاُز٠ ثضأد ٓ٘ظ ا٧ؿغ
13

ػٖ االؿزـ٘بء اُطؼبّ ُِٔزٞك٢  ًٔب ٣ٌٔ٘ٚ  ٞك٤غ,رؼَٔ ػ٠ِ ًٔبٕ ر

ك٢ اُؼبُْ ا٥سغ ٚخ ٝاؿزٔغاع رـظ٣زٓـبػضح اٌُٜ٘
14

 . 

 أهم انعىبطر انفىية  انممثهة عهً قمة انهىحة:

ٗجض إٔ اُل٘بٕ هـْ اُِٞدخ ئ٠ُ صالس أجؼاء؛ اُجؼء ا٧ٍٝ، د٤ش أؿزشضّ أؿِٞة اُذلغ اُجبعػ ك٠ ػ٤ٖ 

اُلٖ، ٣ٝظٜغ كشن ٣وضّ هغثبٕ اُجشٞع ٝاُ٘ج٤ظ ُِٔزٞك٠ اُظٟ ٣جِؾ اُٞجبد ًٝأؽ اُوغاث٤ٖ ٝػالٓخ 

ثجبٗت ػٝجزٚ د٤ش ُٕٞ جـْ اُغجبٍ ثبُِٕٞ أُذٔغ ٝطُي ُِضالُخ ػ٠ِ إٔ اُغجَ أُوغٟ اُوض٣ْ 

٣شغط ُِؼَٔ رذذ دغاعح اُلٔؾ أُذغهخ ُٕٝٞ جـْ اُـ٤ضح ثبُِٕٞ ا٧هلغ اُجبٛذ ً٘ب٣ٚ ػٖ ٝجٞصٛب 

ٗالدع إٔ ا٧ؿِٞة اُل٢٘ اُظٟ رْ ثٚ ر٘ل٤ظ اُِٞدخ عصئ ًٝؼ٤ق د٤ش إٔ ك٠ أُ٘ؼٍ ٍٞاٍ اُٞهذ، ٝ

اُل٘بٕ ُْ ٣غاػ٠ اُ٘ـت اُزلغ٣ذ٤خ ك٠ جـْ ا٧كشبم أُٔض٤ِٖ ػ٠ِ اُِٞدخ ٝهض ٣ضٍ طُي ػ٠ِ ًؼق 

اُذبُخ االهزوبص٣خ ُوبدت اُِٞدخ، ػ٠ِ اُغؿْ ٖٓ إٔ ٍغ٣وخ جِـخ أُزٞك٠ ٝػٝجزٚ ك٤ٜب دغم ٖٓ 

 ك٠ ًٝغ اُ٘ج٤َ. هبدت اُِٞدخ ثزٔض٤ِٚ

اُجؼء اُضب٢ٗ، ٝر٘بٍٝ ٍغ٣وخ ر٘ل٤ظ اُ٘وق ُِشَ ا٤ُٜغٝؿ٤ِل٢ ك٤ٜب ػضّ ر٘ـ٤ن ئ٠ُ دض ًج٤غ، ٝاُوـْ 

اُضبُش، ٗجض ر٘ل٤ظ اُ٘ـت اُزلغ٣ذ٤خ عصئ ئ٠ُ دض ٓب ك٠ جـْ اُـ٤ضربٕ اُغاًؼزبٕ ك٠ ًٝغ رؼجض١ 

ـي ثأدض اُؼالٓبد عثٔب رٌٕٞ ػالٓخ ا٠ُٝ٧ رٔـي ثؼٛغح اُِٞرؾ صالُٚ ػ٠ِ ا٩د٤بء ٝاُزجضص ٝاُضب٤ٗخ رٔ

 "ػ٘ز".

 انتهجئة وطريقة انكتببة فً وظىص انهىحة .
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ٝطُي ٖٓ د٤ش صعاؿخ ا٧كٌبٍ اٌُزبث٤خ ٌُِِٔبد ٝاُزطٞعاد اُز٠ ظٜغد ؿٞاء أؿٔبء آُٜخ أٝ أكشبم 

 ٝه٤ؾ روض٣ْ اُوغاث٤ٖ، ٍٝغ٣وخ ًزبثخ اُِٞدبد ٍٝغ٣وخ اؿزـالٍ اُلغاؽ ػ٠ِ اُِٞدخ 

 nٓغ ا٧سظ ثؼ٤ٖ االػزجبع ًزبثخ دغف  sث٘ٞ ثبُلٌَ اٌُبَٓ ٝٓشون أُؼجٞص ٓز٢ ظٜغد كؼ٘ض ًزبثخ ا

 ,Barta، ٖٓ سالٍ اُغجٞع ٌُزبة  di.f  &Axt m pt(، ٝك٢ ػجبعح cursiveثلٌَ ٓشزوغ )

Opfer Formal  ٝثبُ٘ـجخ ُِغٓٞػ اُض٤٘٣خ أُوٞعح ك٠ هٔخ اُِٞدبد ؿٞف أعجغ ُِٔغاجغ اُز٢ ،

 ٞع ر٘بُٝذ ٛظا أًُٞ

، ٓ٘ظ ثضا٣خ ظٜٞع اُلٌَ Wsir، ػ٘ض ًزبثخ كٌَ اؿْ أُؼجٞص  Htp di nswٝػ٘ض اُزؼ٤ِن ػ٢ِ ه٤ـخ 

ً الؿْ أٝػ٣غ ظٜغ ٓ٘ظ ػٜض أُِي  Brightثٜظا االؿْ ، ٝهض طًغ  إٔ ًزبثخ اؿْ إٔ ٛ٘بى كٌالً ٓشزِلب

 ؿ٘ٞؿغد.

 انسمبت انخطية وجذول انعالمبت فً انهىحة:

بُشَ اُٜج٤ٖ ٝٛٞ رطٞع ُِشَ ا٤ُٜغٝؿ٤ِل٢ دز٢ ٝهَ ئ٢ُ كٌَ ظٜغ ك٠ اُِٞدبد ٓب ٣ؼغف ث

ٝاُشط٤خ أُشزِلخ ُؼالٓبد اُِٞدخ  ٓشزوغ، ٝهض ٝرذُٞذ اُؼض٣ض ٖٓ اُضعاؿبد ُضعاؿخ ا٧كٌبٍ اٌُزبث٤خ

ٝؿٞف أهّٞ ثززجغ رطٞع أكٌبٍ ٛظٙ اُؼالٓبد أُٞجٞصح ك٠ اُِٞدبد ٝػَٔ رأه٤َ ُٜب ثضا٣خ ٖٓ ػوغ 

 اُضُٝخ اُوض٣ٔخ دز٢ اُؼوغ أُزأسغ  

 ""Htp-di-nswمثبل: تطىر أشكبل انكتببة فً طيغة 

 ث٘لؾ ًبٗذ اُوض٣ٔخ أُوغ٣خ اُزوض٣ْ ه٤ؾ ، ج٤ٔغ(أُِي ٣ؼط٤ٜب ٛجٚ) اُوض٣ٔخ أُوغ٣خ اُزوض٣ْ ه٤ـخ

 رغص اُو٤ؾ ٛظٙ ًٝبٗذ ُٜب، اُوغاث٤ٖ روض٣ْ ٣زْ اُز٢ ا٥ُٜخ ك٢ اُز٘ٞع ٖٓ ًج٤غاً  هضعاً  ٛ٘بى ٌُٖٝ اُزغ٤ًجخ

 .ٝاُزٞاث٤ذ اُوغاث٤ٖ ٝٓٞائض ا٤ُٔٛٞخ ٝا٧ثٞاة اُِٞدبد ٝ أُوبثغ ٝاجٜبد ػ٢ِ ثٌضغح

ً  ًزجذ ٌُٜٝ٘ب ػٔٞص٣خ ًبٗذ اُو٤ـخ رٌُزت ثطغ٣وخ  ٝهض اُضب٢ٗ االٗزوبٍ ػوغ ٓ٘ظ أكو٤خ  ثطغ٣وخ أ٣ٌب

 ػوغ ك٠ اُطغ٣وخ ثٜظٙ ًزجذ أٜٗب Smither ٣غٟ د٤ش ٗلـٜب اُو٤ـخ ًزبثخ كٌَ رطٞع ػ٠ِ ٍغأ

 ا٧ؿغح ٓ٘ظ اُطغ٣وخ ثٜظٙ ًزجذ ث٤٘ٔب ،di ػ٠ِ Htp روضٓذ د٤ش اُٞؿط٠ ٝاُضُٝخ ا٧ٛغاّ ٗوٞم

 ك٠ اُو٤ـخ أكٌبٍ ٓوبعٗٚ سالٍ ٖٓ ٌُٖٝ,  Htp ػ٠ِ di ٓذروض د٤ذ اُذض٣ضخ ٝاُضُٝخ ػلغ اُغاثؼخ

 اُل٤ٌِٖ ثٌال ًزجذ أٜٗب رج٤ٖ اُغٝٓب٢ٗ ا٤ُٞٗب٢ٗ اُؼوغ٣ٖ دز٠ ا٧ؿغح اُغاثؼخ ٖٓ ثضا٣خ اُؼوٞع ًَ

 . اُؼوٞع ًَ ك٠

٣ًٞخ كٌَ اُؼالٓبد اُٞاعصح ك٠ اُِٞدخ ٝكٌِٜب ا٧ه٢ِ ك٠ هبٓٞؽ جبعصٗغ ٝؿٞف أهّٞ ك٠  جضٍٝ

اُؼوٞع ٝػَٔ ٓوبعٗخ ُِؼالٓبد ك٠ ُٞدبد  ػجغ اؿخ رطٞع أكٌبٍ ٛظٙ اُؼالٓبد ٛظا اُلوَ ثضع

 اُضعاؿخ :

عهٜٔب ػ٘ض 

 جبعصٗغ

كٌِٜب ك٢ 

 اُِٞدخ

عهٜٔب ػ٘ض  اُغهْ اُؼالٓخ

 جبعصٗغ

كٌِٜب ك٠ 

 اُِٞدخ 

 اُغهْ اُؼالٓخ
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 انذراسة انتحهيهية وانىتبئج

هضٓذ اُِٞدخ ٓؼِٞٓبد ٛبٓخ ػٖ ٍج٤ؼخ اُـٔبد اُل٤٘خ ٝاُِـ٣ٞخ ٝاُض٤٘٣خ سالٍ ػوغ اُضُٝخ اُذض٣ضخ, 

 ٞدبد اُضعاؿخ د٤ش اكزِٔذٝٓؼغكخ اُـغى اُض٢٘٣ ٝاُج٘بئؼ١ ٝاالجزٔبػ٢  ُِؼ٘بهغ أُٔضِخ ػ٠ِ ُ

أُ٘بظغ , صعاؿخ رذ٤ِ٤ِخ ُٜظٙ أُ٘بظغ ٝاُ٘وٞمػ٠ِ ػضص ًج٤غ ٖٓ  اُجذشًٔٞٞع اُِٞدخ اُشبهخ ث

ٛظٙ اُِٞدبد, ثب٩ًبكخ ئ٠ُ رذ٤َِ أُلغصاد اُؼبٓخ ػ٠ِ  رـج٤ِٜبر٤ًٞخ أُـؼٟ ٝاُٜضف ٖٓ  ٓغ

 اُٞاعصح ك٠ ٗوٞم اُِٞدبد ًٓٞٞع اُضعاؿخ  

 -٠ِ اُِٞدخ ًٓٞٞع اُجذش اٌُض٤غ ٖٓ أُ٘بظغ ٝأٌُِبد ًبُزب٢ُ:ٝعص ثبُ٘ن أُٞجٞص ػ

 WDAtعيه وجبت  -

ػ٠ِ اُِٞدبد ٓ٘ظ ػوغ ا٧ؿغح اُضب٤ٗخ ٝظٜغد ػ٠ِ اُزٞاث٤ذ ك٠ ٜٗب٣خ  WDAtُوض ظٜغد ػ٤ٖ 

ا٧ؿغح اُـبصؿخ ًٝبٗذ رؼزجغ ٝؿ٤ِخ ُِذٔب٣خ ٝصكغ اُلغ ٝعٓؼاً ُِوذخ ٝاُللبء ًٔب أٜٗب ر٤ٔٔخ ُِذع 

, ٝٝؿ٤ِخ أُزٞك٠ ُِ٘ظغ ثٜب ػ٠ِ ٤ٓٞٓبئٚ أٝ رٔضبُٚ ٖٝٓ صْ ٣زٌٖٔ أُزٞك٠ اُ٘ظغ ػ٠ِ ٖٓ 15خٝاُذٔب٣

،٣ٝغٟ ًال 17, ثب٩ًبكخ ئ٠ُ صٝعٛب ك٠ اُزـ٤َٜ ػ٠ِ أُزٞك٠ عؤ٣خ ًٞء اُذ٤بح٣16وضٕٓٞ ُٚ اُوغاث٤ٖ

 ٖٓBlackman-Barguet ُٜٔب ٓب إٔ اُضالُخ اُغٓؼ٣خ ُؼ٢٘٤ اُٞجبد ُزـٔذب ُِٔزٞك٠ ثإٔ ٣غٟ ٖٓ سال

إٔ ػ٢٘٤ اُٞجبد عٓؼ ُِوذخ ٝاُللبء ٝاُزجض٣ض  Radwan، ٣ٝغٟ ٣18ضٝع دُٞٚ ٖٓ ٓجغ٣بد اُذ٤بح

 19ٝاُذٔب٣خ ٝاُـؼبصح ٠ٛٝ رٔضَ ُِٔزٞك٠ ٓوضعا ُِذ٤بح ٝاٌُٞء

 "vn"عالمة انشه:   

٤ُٝؾ ثٜب ًٝبٗذ رٔضَ ثلٌَ ٓـزض٣غ mnvُػغكذ ػالٓخ اُلٖ ك٠ ػوغ اُضُٝخ اُذض٣ضخ ثبؿْ   

ٝهض ظٜغد ٓ٘ظ ػوغ ثضا٣خ ا٧ؿغاد ًٝبٕ اؿزشضآٜب ٤ٌِٓب ك٠ ػٜض أُِي "صٕ" سبٓؾ ِٓٞى اؿزطبُخ 

ا٧ؿغح ا٠ُٝ٧، صْ اٗزوِذ ئ٠ُ ُٞدبد ا٧كغاص ك٠ ػوغ اُضُٝخ اُٞؿط٠ ًٝبٗذ أًضغ ك٤ٞػب ك٠ اُؤخ 

ٌُٖٝ ك٠ ٓـزٟٞ ٓ٘شلي ػ٠ِ ػٌؾ اُضُٝخ اُذض٣ضخ د٤ش هٞعد WDAt أُوٞؿخ ُِٞدبد ث٤ٖ ػ٢٘٤ 

ٝطُي  vnأٝ ث٘لؾ أُـزٟٞ، ٝأُـؼٟ اُض٢٘٣ ُذِوخ  WDAtك٠ ٓـزٟٞ أػ٠ِ ه٤ِالً ٖٓ ػ٢٘٤  vnدِوخ 

اٜٗب ٓغرجطخ ثلغٝم ٝؿغٝة اُلٔؾ ك٠ إٓ ٝادض ٖٝٓ صْ اُضٝعح ا٤ٓٞ٤ُخ ُغة   Piankoffٍجوب ُغأٟ 

بدت رغٓؼ ُِذ٤بح ٝاُزجض٣ض ٝثظُي رٌلَ ُِٔزٞك٠ ه vnثإٔ دِوخ  Hölzlاُلٔؾ ٝثؼضٚ ٖٓ جض٣ض، ٣ٝظًغ 

 اُِٞدخ ا٧ٓضاص ٝاُؼٕٞ ك٠ اُؼبُْ ا٥سغ ٝرٔض هبدت اُٞدٚ ثوٞح ؿذغ٣خ ًض ا٧ٓغاى.

 :wsuكأش انقرابيه    -
ٛٞ ًأؽ اُوغاث٤ٖ ٝهض ظٜغ ٛظا ا٧ٗبء ػ٠ِ هْٔ اُِٞدبد ٓ٘ظ ػوغ اُضُٝخ اُٞؿط٠ ٝأؿزٔغ دز٠ اُؼوغ 

ٟ ٤ُجؼش ٖٓ جض٣ض ؛ ٝػ٘ضٓب ٣أر٢ اُجط٠ِٔ ٝاُغٝٓب٢ٗ ٝٛٞ ٣غٓؼ ئ٠ُ أرذبص ًْٝ أػٌبء أُزٞك٠ ٓغح أسغ

كغثٔب ٣أَٓ أُزٞك٠ ٖٓ رو٣ٞغٛٔب ػ٠ِ اُِٞدخ ٤ُزذون ُٚ اُذٔب٣خ اٌُبِٓخ ًض ًَ  vnٛظا ا٧ٗبء ٓغ دِوخ 

 ٓب هض ٣إط٣ٚ ك٠ اُؼبُْ ا٥سغ.

            : 
٣ٝل٤غ ئ٠ُ  ٢ٝاُغٝٓبٗ ا٤ُٞٗب٢ٗ ٣ٖاُؼوغ ٠دزٝاؿزٔغ ئٓبّ اُـغث٤٤ٖ ٝهض ظٜغ ٛظا اُِوت ٓ٘ظ اُضُٝخ اُوض٣ٔخ 

ُوت ثٚ ثؼي أُؼجٞصاد ا٧سغٟ  ٝهضكبُـغة ٛٞ ٌٓبٕ صكٖ أُزٞك٤ٖ ,  ,دب٠ٓ ج٘بئؼ١صٝع أٝػ٣غ ًٔؼجٞص 

 . 93اُظٟ ك٠ اُـغة  ٠ٕ٘ٓٞ عع ٝؿ٤غْٛ ٖٓ أُؼجٞصاد , ًٔب أكبع أ٣ٌبً ئ٠ُ أُزٞك٠ ثٔؼآٝ جٞٗئٓضَ 

nTr- aA 

ٝٛٞ ٖٓ أًضغ ا٧ُوبة  ٝاُغٝٓب٢ٗ ا٤ُٞٗب٢ُٗؼوغ٣ٖ أُؼجٞص اُؼظ٤ْ ظٜغ ٛظا اُِوت ٓ٘ظ اُضُٝخ اُوض٣ٔخ دز٠ ا

ك٤ٞػبً ُِٔؼجٞص أٝػ٣غ, ٝإٔ أُؼجٞص اُؼظ٤ْ ًبٕ ٓؼجٞص ُؼبُْ أُٞر٠ ٝر٘ؼٌؾ هلبرٚ ك٠ ٤ٛئزٚ ا٥ص٤ٓخ ٝٛظا 

٣٘طجن ػ٠ِ ا٩ُٚ أٝػ٣غ , ٝهض ُوت ثٚ اُؼض٣ض ٖٓ أُؼجٞصاد ٓضَ إٓٓٞ عع ٝ ئٗجٞ ٝأٝػ٣غ , ًٔب اؿزشضّ 

أُزٞك٠ سالٍ اُضُٝخ اُوض٣ٔخ ,ٌُٖٝ ك٠ اُضُٝخ اُٞؿط٠ أهجخ ٛظا اُِوت ٣ل٤غ ئ٠ُ ًِوت ُِِٔي اُذ٠ ٝ

ٝصسَ ٛظا   PAأُؼجٞص أٝػ٣غ رذض٣ضاً ,أٓب ك٠ اُضُٝخ اُذض٣ضخ أؿزشضّ ًولخ ُِِٔي أُزٞك٠ رـجوٜب ا٧صاح 

 .اُِوت أ٣ٌبً ك٠ ا٧ُوبة اُض٤٘٣خ ٌُٜ٘خ ٛظٙ أُؼجٞصاد
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Inpw  
", ٠ٛٝ ٓلزوخ ٖٓ اُغٓؼ اُؼبّ ا٢ٌُِٔ االثٖأٟ "(  Inpw) ؿْثبٔوغ٣خ اُوض٣ٔخ ٣ؼغف أٗجٞ ك٠ اُ٘وٞم اُ

ثؼض ئًبكخ دغف  اٗجٞؿْ ك٠ ا٤ُٞٗب٤ٗخ ئ٠ُ ال, ٝرؼ٠٘ اثٖ أُِي , ٝهض دغف ٛظا اا٢ٌُُِٔطلَ ٖٓ اُج٤ذ 

ٓ٘ظ اُؼوغ اُؼز٤ن ٝطًغد أػ٤بصٙ ك٠ ؿجالد  أُؼجٞص اٗجٞ, ٝهض ػغف 91)ؽ( اُز٠ رضٍ ػ٠ِ ا٧ػالّ

اُضُٝخ اُوض٣ٔخ رغجغ ئ٠ُ ٌِٔٔخ أُٞر٠ ك٠ اثزٜبالد اًُ غح ا٠ُٝ٧ ػ٠ِ دجغ ثبُغٓٞ, ٝٗٞصٟ ثٚ ؿ٤ضا٧ؿ

,ًٝبٗذ ػجبصرٚ أهضّ ٖٓ ػجبصح أٝػ٣غ د٤ش ًبٕ عئ٤ؾ  ج٘بئؼ١ج٤ضح ٝهغثبٕ  صك٘ٚٝاُٞؿط٠ ٖٓ أجَ ًٔبٕ 

 .99أٝػ٣غأُؼجٞص ئُٜخ أُٞر٠ هجَ ثؼش 

 اُوذغاء دبكخ ػ٠ِ ٤ُالً  ٣ذّٞ ًبٕ ٧ٗٚ  أُ٘لؼخ ُجِت أٝ ُِلغ اروبء ا٧ٓغ ثبصئ ك٠ ئٗجٞ أُؼجٞص ُػجض

ً  اُوجٞع ٣٘جق اُججبٗبد ٖٓ ثبُوغة  ٌُٖٝ,  أُ٘لؼخ جِت أٝ ُلغٙ اروبء ػجضٝٙ ُظُي, أُٞر٠ ػظبّ ػٖ ثذضب

ً  ػجبصرٚ أُجـٞا اٌُٜ٘خ  .93رذ٤َ٘ ػ٠ِ ٝأُلغف أُٞر٠ دب٠ٓ ثولزٚ ٣ؼجض ٝأهجخ آسغ صٞثب
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مه بزديت عىخ إف إن خىسو أوثى العقاب )الزخمت(تعويذة 
1

 
 

 إيىاس علي أحمذ سيذان

 جامعت المىيا -كليت اآلداب -مذرس مساعذ
 الملخص:

)ِٓ خالي اٌجشد٠خ سلُ   أٔضٝ اٌؼمبةر١ّّخ  رؾبٚي اٌجبؽضخ ِٓ خالي ٘زا اٌجؾش إٌمبء اٌنٛء ػٍٝ 

JE:95867 أُ٘ اٌزّبئُ اٌزٟ رغزخذَ ٌٍّٛرٝ ٚاألؽ١بء ػٍٝ ٚاؽذح ِؼزجش ثبٌّزؾف اٌّقشٞ( ٚاٌزٟ ر ٓ

ألؽ١بء، إٌٝ عبٔت اعزخذاِٙب وز١ّّخ ٌؾّب٠خ ؽبٍِٙب ِٓ ااٌذ٠ٛ١ٔخ ؽذ اٌغٛاء، فىبٔذ رغزخذَ فٟ اٌؾ١بح 

ٌؾّب٠خ اٌّٛرٝ فٟ اٌؼبٌُ ا٢خش ؽ١ش رُٛمغ ػٍٝ ػٕك اٌّزٛفٝ فٟ ٠َٛ اٌذفٓ ٌزىفً ٌٗ اٌؾّب٠خ فٟ اٌؼبٌُ 

ِٓ وزبة اٌّٛرٝ  751أرٜ أٚ مشس ، ِّٚب ٠ذي ػٍٝ أ١ّ٘زٙب رخق١ـ اٌزؼ٠ٛزح ا٢خش ٚرذفغ ػٕٗ أٞ 

 ٌٙب.

 ػٕخ إف إْ خٕغٛ. -أٚص٠ش -أٔضٝ اٌؼمبة -751رؼ٠ٛزح  -وزبة اٌّٛرٝ -ثشد٠خ الكلماث الذالت:

ٚلذ  ش ثذا٠خ األعشادإٌٝ ػق أٔضٝ اٌؼمبةرشعغ اٌجذا٠بد األٌٚٝ ٌظٙٛس ػالِخ  المقذمت:

ٚرشرجو أٔضٝ اٌؼمبة ثبٌّؼجٛدح "ٔخجذ" ٚرؼزجش  .١خؼقٛس اٌزبس٠خهٛاي اٌٗ ع١ثّىبٔٗ ٚلذاذ اؽزفظ

سًِضا ٌٙب، ٚلذ فٛسد اٌّؼجٛدح "ٔخجذ" ِٕز ثذا٠خ اٌؼقٛس اٌزبس٠خ١خ فٟ ١٘ئخ أٔضٝ إٌغش اٌزٞ ال 

٠ضاي ٠ظٙش أؽ١بًٔب فٟ ِقش اٌؼ١ٍب، ٚرقٛس ػبدحً فٟ ٚمغ عبٔجٟ أٚ ثبألعٕؾخ ِفشٚدح فٟ ٚمغ 

فٟ ِخبٌجٙب، ؽ١ش رؾ١ش ٘زٖ اٌؼالِخ إٌٝ األثذ٠خ أٚ  Snِب رقٛس ِّغىخ ثؼالِخ  ِجبؽش. ٚػبدحً 

اٌالٔٙبئ١خ
2
فٟ اٌىزبثخ ِٕز ٔقٛؿ األ٘شاَ ُػشفذ ػالِخ أٔضٝ اٌؼمبة .

6
، صُ اِزذد إٌٝ إٌقٛؿ 

ِؾً اٌذساعخ( 751ؽذٜ رؼ٠ٛزارٗ )اٌزؼ٠ٛزح إٚاٌىزت اٌذ١ٕ٠خ ِٚٓ أّ٘ٙب وزبة اٌّٛرٝ ؽ١ش روشد 

٠ٚطٍك ٞ أرٜ ٚدفغ اٌنشس ػٕٗ. أضٝ اٌؼمبة ِٓ اٌز٘ت ٌزؼٍك ػٍٝ سلجخ اٌّزٛفٝ ٌزؾ١ّٗ ِٓ ر١ّّخ أٔ

 ٠ٚزوش ٔـ ِٓ إدفٛ ِب ٠ٍٟ:  Hwrtػٍٝ أٔضٝ اٌؼمبة أ٠ًنب اٌزغ١ّخ 

 
di.i n.k Hwrt Hr Hn Haw.k nb(w) 

4
 

 "إٟٔ أ٘جه أٔضٝ اٌؼمبة ِٓ أعً أْ رؾّٟ وً أػنبءن"

اٌؾّب٠خ ِٓ وْٛ أٔضٝ اٌؼمبة رّضً اٌشثخ اٌؾب١ِخ ٌّقش اٌؼ١ٍب "ٔخجذ"  ٚرغزّذ ر١ّّخ أٔضٝ اٌؼمبة فىشح

ٚاٌزٟ رقٛس وض١ًشا ٚ٘ٝ رؾٍك فٛق اٌٍّه ٌؾّب٠زٗ وّب أٔٙب رقٛس فٛق أػزبة ِذاخً اٌّمبثش ٚاٌّؼبثذ 

 ٌٕفظ اٌغشك ٚ٘ٛ اٌؾّب٠خ.

 
rA n nrt  n nbw  dd r xx n Axw 

 "سلجخ اٌّجشأ ؽٛي مغرِٛٓ اٌز٘ت  أٔضٝ اٌؼمبة )اٌشخّخ(رؼ٠ٛزح "

ٌُ رظٙش ٘زٖ اٌزؼ٠ٛزح فٟ ِزْٛ اٌزٛاث١ذ
5

خ ػؾش زبعؼاألعشح اٌ، ٚلذ ظٙشد ٘زٖ اٌزؼ٠ٛزح ألٚي ِشح فٟ 

 P.Buscaثشد٠خ ػٍٝ 
6

 Marseille 292ٚثشد٠خ  ،
1
فٟ  اٌزؼ٠ٛزح صُ أزؾشد، ِٓ ػقش االٔزمبي اٌضبٌش 

ْلذَ ٌٙزٖ اٌزؼ٠ٛزح ؽزٝ ا٢ٚال رٛعذ ٔغخ أ، اٌؼقش اٌّزأخش
8

ثأٔضٝ اٌؼمبة  ، ٘زٖ اٌزؼ٠ٛزح خبفخ

)اٌشخّخ( وز١ّّخ ٌؾّب٠خ اٌّزٛفٝ، ٚاٌشعُ اٌّقبؽت ٌٙب ٠قٛس أٔضٝ اٌؼمبة ٔبؽشح عٕبؽ١ٙب لبثنخ 

 .Snأٚ اٌؼالِخ  anxػٍٝ ػالِخ اٌؾ١بح 

 JE:95867 - SR: 4/968رقم البزديت :         ثبٌزؾش٠ش اٌّزؾف اٌّقشٞالبزديت :   مكان حفظ

 .26األعشح  -اٌؼقش اٌّزأخشتاريخ البزديت:               ِغٌٙٛخ اٌّقذسالبزديت:  مكان اكتشاف



 (0202 مارس) الثامنالعدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

61 

 

 

فٟ اٌجشد٠خ ُوزجذ ثخو  22، 28رؾًّ سلُ  ٌٛؽخ ِٓ اٌجشدٞ رزنّٓ ًٔقب ع١ذًا ِٓ اٌؾفع الـــوصــف:

 28ؽخ ٚامؼ ثبٌؾجش األعٛد، أِب اٌؼٕٛاْ ٚثذا٠خ اٌزالٚح ٚاٌزؼ١ٍّبد وزجذ ثبٌؾجش األؽّش، رزنّٓ اٌٍٛ

 ، ُوزجذ فٟ عطٛس أفم١خ ٚامؾخ.22عضء ِٓ اٌزؼ٠ٛزح صُ اعزىٍّذ فٟ اٌٍٛؽخ 

 

 
rA n nrt  n nbw  dd r xx n Axw Dd mdw in Wsir nTr mr anx f n xnsw ii Ast 
xns.n=s niwt  

Dart.n=s st StAw n @r m pr=f nw idHw ib=f khs mAa=f Dw sdmi.n=f gs dpt  
wD.n=f HqA idbw ir=f a-n aHA aA sxA.n=f  irtyw di=f snD=f qmAw=f  Sft Sft=f 

mwt=f  wrt  
ir=s sAw=f sdd iw.w n @r.s Dd mdw Hr nrt  nbw sS rA pn Hr=s rdit tw m sAw 

Axw pn  
iqr hrw n smA-tA Ss mAa HH n sp  

 "سلجخ اٌّجشأ ؽٛي رٛمغِٓ اٌز٘ت  أٔضٝ اٌؼمبة )اٌشخّخ(رؼ٠ٛزح " -:التزجمت

عبءد إ٠غٗ ٚهبفذ اٌّذ٠ٕخ ٚثؾضذ ػٓ ٌمذ ٚح ثٛاعطخ أٚص٠ش٠ظ ِؾجٛة الإٌٗ ػٕخ إف إْ خٕغٛ: رال

رقجت ػشلًب،  عج١ٕٗٚ، ِغَّٛلٍجٗ وبْ ، ٚػٕذِب خشط ِٓ األؽشاػ ِٓ أعً ؽٛسطِىبْ عشٞ 

رزوش ِب ؽذس، ػظ١ُ الٔٗ  صٚعٟأنُ إٌٝ ؽبفخ اٌّشوت فأِش ؽبوُ  اٌؾٛاهئ أْ ٠ُؼًّ ٌٗ لزبي ٚ

 ٠ٟأر ٚرشػؼ ٌِٓٗ اٌؾّب٠خ،  ٚفشدٚأِٗ اٌؼظ١ّخ ، ٚخٍك اٌخٛف ٚأْ ٠ىْٛ ِخ١فًب، خٛف ِٕٗاٌ ٚٔؾش

 إٌغش اٌز٘ج١خ رُىزت ٘زٖ اٌزؼ٠ٛزح ػ١ٍٙب ٚرٛمغ وز١ّّخ ٌٙزا اٌّجشأ أٔضٝ . رالٚح ػٍٝ ر١ّّخ اثٕٙب ِٓ أعً

 .ٔبفؼخ ؽمًب ِال١٠ٓ اٌّشاد ،فٟ ٠َٛ اٌذفٓ اٌجبسص

  -اث اللغويت والحضاريت:التعليق

-  nrt  ًِٕز ٔقٛؿ األ٘شاَ،  وزجذ ر١ّّخ "أٔضٝ اٌؼمبة" ثٙزا اٌؾى

ٚفٟ اٌؼقش اٌّزأخش وزجذ  ، ٚوزجذ فٟ اٌذٌٚخ اٌؾذ٠ضخ ثبٌؾىً 

، ، أِب فٟ اٌؼقش ا١ٌٛٔبٟٔ اٌشِٚبٟٔ وزجذ ثبٌؾىً 
2

، ٚػبدحً ِب 

ؽٛس هجمب ٌّب رٛمغ ػٍٝ ػٕك أٚ فذس اٌّزٛفٝ ٌزّٕؾٗ ؽّب٠خ اٌّؼجٛدح إ٠غخ وّب ؽّذ اثٕٙب 

 عبء فٟ ٔـ اٌزؼ٠ٛزح.

-  xx  "ػٕك"-سلجخ
70

اٌؾ١ٛاْ اٌّؼٍمخ ػٍٝ  سأط  ثّخقـ xxُوزجذ وٍّخ   

 ثبٌؾىً    ػقب ٚأؽ١بٔب رىزت ثّخقـ لطؼخ اٌٍؾُ اٌقغ١شح
77

 ُوزجذ ٚ 

 Turin 1791ثبٌّخقق١ٓ ِؼب فٟ ثشد٠خ 
72
. 

ٕؼُ -ِجشأ" Axw  وزجذ وٍّخ   - "ِزغٍٟ -ُِ
76
فٟ إٌـ ثٙزا اٌؾىً  

Marseille 291 ثشد٠خ فٟ ٚوزجذ ثبٌؾىً 
74

 Turinفٟ ثشد٠خ   ٚ، 
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1791 
75

 ٠شٜ ػجذ اٌؼض٠ض فبٌؼٚ. 
76

و١بٔب ٔٛسا١ٔب ٚأٔٗ ٠ؼجش رؼٕٟ "ٔٛسأٟ"،   Axوٍّخ اْ 

 خِؾزمخ ِٓ وٍّ  Ax ٚأْ وٍّخٛي إ١ٌٗ األثشاس فٟ اٌؼبٌُ ا٢خش، ٠زؾ

Axw "ٔٛس اٌؾّظ" 
71
 ٚأٔٙب رؾ١ش ٌنٛء اٌؾّظ ٚٔٛس٘ب. 

 اخزٍف ػٕٛاْ اٌزؼ٠ٛزح ِٓ ٔغخخ إٌٝ أخشٜ وّب ٠ٍٟ: -

 
rA n nri.t  n nbw  (di r) xx n Ax 78

 

 
rA n nrt  n nbw  di r xx n Axw 72 

 
rA n nri.w n nbw 20 

-  Wsir27
أفجؼ اعُ اٌّؼجٛد ٚ ٠خ األعشح اٌغبدعخأزؾشد اٌؼم١ذح األٚص٠ش٠خ ِغ ثذا 

ٚوبْ ٘زا اٌٍمت ٠غجك أعّبء اٌّٛرٝ، ٚفٟ اٌؼقش اٌّزأخش افجؼ اعُ أٚص٠ش ٌمت ٌٍّٛرٝ، 

اٌزشو١جخ  27الإٌٙخ ؽزؾٛس ٠غجك اعُ اٌغ١ذاد اٌّزٛفبح ثذال ِٓ أٚص٠ش، ٚظٙشد فٟ األعشح 

فٝٚاعُ اٌّزٛ n أٞ اعُ اٌّؼجٛد أٚص٠ش ٚأداح الإمبفخn + NNأٚص٠ش+
22

ؽ١ش وبْ اٌٍّه ، 

)أٚص٠ش: فالْ(  اٌّزٛفٝ ٠زؾذ ِؼٗ فٟ اٌؼبٌُ ا٢خش ٠ٚقجؼ أٚص٠ًشا، ٚأفجؼ وً ِزٛفٝ ٠ٍُمت ثــ

أٞ اٌّزٛفٝ فالْ
26
. 

"٠طٛف" xns وزت اٌفؼً -
24

 فٟ ثٙزا اٌؾىً فٟ إٌـ ٚثبٌؾىً  

Marseille 291 ثشد٠خ
25

 Turin 1791فٟ ثشد٠خ   ٚثبٌؾىً، 
26

 ٚاعزجذي ثبٌفؼً، 

 xn زٛلف""٠
21

 p.Vatikan 48832ثشد٠خ  فٟ 
28

 xnt  ٚوزت اٌفؼً  ،

pRyerson فٟ ثشد٠خ 
22
. 

-  idHw  أؽشاػ اٌذٌزب" ٠زوش لبِٛط ثش١ٌٓ أْ وٍّخ" 

ٚاعزّشد ؽزٝ اٌؼقش ا١ٌٛٔبٟٔ اٌشِٚبٟٔ اٌذٌٚخ اٌٛعطٝ ظٙشد ِٕز ػقش
60

 ٚسدد، ٚلذ 

"ِٓ األؽشاػ" فغجك وٍّخ األؽشاػ ؽشف   nw idHw فٟ إٌـ 

p.Colon. Aeg  10207ثبٌٕـ ٚثشد٠خ  nw اٌزٞ وزت  nاٌغش 
 67

 ثشد٠خٚ، 

Marseille 291
62

pRyerson  ثشد٠خٚ، 
66

فٟ ثشد٠خ  m ، ث١ّٕب وزت ؽشف اٌغش 

Turin 1791 
64
. 

 ِزذالٖ فٟ إٌـ ثّخقـ ٔجبد اٌجشدٞ رٚ ثشاػُ وٍّخ ٚلذ وزجذ  -

اٌؾٛاسع  اٌمش٠خ راد اٌؼؾت ٚصالس ؽشه اٌغّغ، ث١ّٕب وزجذ ثّخقـ ِخقـ ٚ

p.Colon. Aeg  10207اٌّزمبهؼخ فٟ ثشد٠خ 
 65

Marseille 291 ثشد٠خٚ، 
66

 ٚثشد٠خ، 

pCologny  
61

 . 

ِغَّٛ" -"لٍك khs   ٚسدد وٍّخ -
68

 ثبٌٕـ، ٚٚسدد  ثٙزا اٌؾىً 

khAs  10207فٟ ثشد٠خ  p.Colon. Aeg
 62

 nhs بٌفؼًث١ّٕب اعزجذٌذ ث، 
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"٠غز١مع"
40

 Turin 1791ثشد٠خ فٟ  
47

 Marseille ثشد٠خفٟ  nhs  ٚوزت ،

291
42

أرٜ" -"مشس khb  ٚاعزجذٌذ ثىٍّخ، 
46
pRyerson  ثشد٠خ فٟ 

44
. 

Marseille 291"ِشوت" فٟ إٌـ ٚثشد٠خ  dpt ٚسدد وٍّخ  -
45

، ٚوزجذ 

 tp  10207فٟ ثشد٠خ  p.Colon. Aeg
 46

 dpt-nTr ٚاعزجذٌذ ثىٍّخ ، 

 Turin 1791ثشد٠خ فٟ "اٌّشوت اٌّمذط" 
41

  pCologny ٚثشد٠خ، 
48

 . 

ثّؼٕٝ "صٚط" "صٚط ِٓ" ِٓ وٍّخ  a-nعبء اٌّقطٍؼ   -
42

 ٚؽشف اٌغش 

n. 

فٟ إٌـ ِشر١ٓ ٚ٘ٝ إٌغخخ اٌٛؽ١ذح اٌزٟ ٚسدد  Sft Sft  وزجذ وٍّخ  -

ف١ٙب ِىزٛثخ ثٙزا اٌؾىً سثّب ٠شعغ رٌه إٌٝ أْ اٌىبرت وبْ ٠ٍُّٝ ػ١ٍٗ فغّؼٙب ِشر١ٓ فىزجٙب 

جشد٠خ ٚصالس ؽشه اٌغّغ ثّؼٕٝ "اٌخٛف"وّب ٘ٝ، ٚلذ وزجذ  فٟ إٌـ ثّخقـ اٌ
50

  ،

  10207ثشد٠خ فٟ  ثؼالِخ سأط اٌىجؼ ِٚخقـ ؽٛس ػٍٝ اٌؾبًِ ث١ّٕب وزجذ 

p.Colon. Aeg
 57

وشاِخ" -ثّؼٕٝ "عالٌخ 
52

فٟ ، ٚوزجذ أ٠ًنب ثبٌؾىً 

Marseille 291ثشد٠خ 
56

  pCologny ثشد٠خفٟ  ، ٚثبٌؾىً  
54
. 

٠شرغف" -"٠شرؼؼ sdd.t  وزت اٌفؼً -
55

ثٙزا اٌؾىً ثبٌٕـ، ٚوزت ثبٌؾىً   

Marseille 291فٟ ثشد٠خ  
56

 -"٠ؼغض sid  ٚاعزجذي ثبٌفؼً، 

"٠نؼف
51

 p.Vatikan 48832ثجشد٠خ  
58

 Turinثشد٠خ فٟ  ٚوزت ثبٌؾىً   ،

1791 
52

p.Colon. Aeg  10207"٠خبف" فٟ ثشد٠خ  snd ٚاعزجذي ثبٌفؼً  ،
 

60
. 

"مذ" فٟ إٌغخ  r ِٓ أعً" ثبٌؾشف -"ِٓ nاعزجذي ؽشف اٌغش   -

األخشٜ
67
. 

ثّؼٕٝ "ؽٛسط" ٌٚىٓ أفجؾذ  r@اٌقمش  وبْ ِٓ اٌّؼزبد لشاءح ػالِخ  -

"اثٓ" ِٕز اٌؼقش اٌّزأخش صُ أزؾشد فٟ ٔقٛؿ اٌؼقش  sAرٕطك  r@اٌقمش ػالِخ 

اٌجطٍّٟ
62

، ٚلذ ٚسد رٌه فٟ ثؼل اٌّٛامغ إٌبدسح فٟ اٌؼقش اٌّزأخش ِٕٙب اٌزؼ٠ٛزح ِؾً 

 اٌذساعخ. 

"ر١ّّخ" sAwذ وٍّخ وزج  -
66

p.Colon. Aeg  10207ٚثشد٠خ ثبٌٕـ  
 64

ثشد٠خ ٚ، 

Turin 1791 
65

 Marseilleفٟ ثشد٠خ "ر١ّّخ"  wDA.t  ، ث١ّٕب اعزجذٌذ ثىٍّخ

291
66
. 

p.Colon. Aegوزت ٘زا اٌغضء ثبٌٕـ ٚثشد٠خ   -
 61

 ث١ّٕب وزت، 

Ax pn ٟثشد٠خ  فp.Vatikan 48832 
68

 Turin 1791ثشد٠خ ٚ ،
62

فٟ ثشد٠خ  Axٚوزت  ،

Marseille 291
10
. 
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 . hrw رّضً ػالِخ لشؿ اٌؾّظ ٚاٌؾشهخ اٌشأع١خ وزبثخ ِخزقشح ٌىٍّخ  -

- hrw n smA-tA ٠َٛ اٌذفٓ" وزجذ فٟ إٌـ ثٙزا اٌؾىً، ث١ّٕب وزجذ" hrw n smA m tA 

Marseille 291فٟ ثشد٠خ  "٠َٛ الإرؾبد ثبألسك"
17
. 

 -الذراست الخطيت:

 اٌىٍّخ

/سلُ 

 اٌغطش

       

7  
 

 
  

 

2   

 

   

6       

4 
   

   

 

أْ اٌؼالِبد اٌّىزٛثخ ٚامؾخ ٚلش٠جخ عذا ِٓ األفً ٚي ٠زنؼ ِٓ اٌغذ -التعليق الخطي:

ا١ٌٙشٚغ١ٍفٟ سغُ رىشاس٘ب أوضش ِٓ ِشح إال أْ اٌىبرت ٌُ ٠زخٍٝ ػٓ عّخ اٌٛمٛػ، ٚلذ وزجذ ثذا٠خ 

ٟ عّه وزت ثبٌؾجش األعٛد، ٚٔالؽع ص٠بدح فأِب ثبلٟ اٌزؼ٠ٛزح  اٌؼٕٛاْ ٚثذا٠خ اٌزالٚاد ثبٌؾجش األؽّش

  .xx- sdmi- wD- qmA- pn- sA- iqrاٌخو ٌجؼل اٌؼالِبد سثّب ٔزظ ِٓ ص٠بدح اٌؾجش ِضً: 

ِشر١ٓ فٟ ٔـ اٌزؼ٠ٛزح ِشح ثبٌؾجش األؽّش فٟ اٌؼٕٛاْ ِٚشح ثبٌؾجش  rAوزجذ وٍّخ   -7

األعٛد فٟ اٌزؼ١ٍّبد، ٚٔالؽع اصد٠بد عّه اٌؼالِخ ٚاٌؾشهخ اٌشأع١خ فٟ اٌؾجش األعٛد ػٓ 

 األؽّش.

2-  nrt  وزجذ فٟ إٌـ ِشر١ٓ ثبٌؾجش األؽّش ِشح فٟ اٌؼٕٛاْ ِٚشح فٟ اٌزؼ١ٍّبد

ِّب أدٜ إٌٝ م١بع ِالِؼ سأط اٌطبئش  4ٚٔالؽع اصد٠بد اٌؾجش فٟ وزبثخ اٌىٍّخ فٟ اٌغطش 

ٌٚىٓ ثبٌؾجش األعٛد  3فٟ اٌغطش mwtوّب وزت اٌطبئش فٟ وٍّخ  7ػىظ اٌزٟ فٟ اٌغطش 

ٚرظٙش ف١ٗ أ٠نب ص٠بدح اٌؾجش خبفخ فٟ اٌشأط ٚاٌشع١ٍٓ، ٚأدٜ رٌه إٌٝ ظٙٛس اٌؼالِخ ثؾىً 

Mollerِخزٍف ػّب عبء فٟ 
 12

  ،،. 

6- @r  ٚٔالؽع ارقبي اٌّخقـ  4، 2وزت اعُ اٌّؼجٛد ؽٛس ِشر١ٓ فٟ اٌغطش

عبء اٌّخقـ  4ش ، ث١ّٕب فٟ اٌغط2ؽٛس ػٍٝ اٌؾبًِ ثظٙش هبئش اٌقمش فٟ اٌغطش 

 ِٕفقً ػٓ هبئش اٌقمش ٚٔغذ اٌؾجش ٠ضداد فٟ وزبثخ اٌطبئش خبفخ فٟ اٌز٠ً ٚاٌشع١ٍٓ.

4- Axw  ثؾىً  7وزجذ فٟ اٌغطش  4، 7وزجذ ِشر١ٓ ثبٌؾجش األعٛد فٟ اٌغطش

ٔغذ اعزطبٌخ فٟ ِٕمبس ٚسع١ٍٓ اٌطبئش ِّب أدٜ إٌٝ رؾبثه اٌطبئش  4ٚامؼ أِب فٟ اٌغطش 

 ِٚخقـ اٌىٍّخ سثّب ٔزظ ِٓ ص٠بدح اٌؾجش. xوّب ٔغذ رؾبثه ث١ٓ ؽشف  ثبٌىٍّخ اٌزٟ رغجمٗ،

5- Dd mdw ٠جذٚ أْ اٌّغبؽخ لذ  4، 7طش ِىزٛثخ ِشر١ٓ ثبٌؾجش األؽّش فٟ اٌغ

فجبٌغ اٌىبرت فٟ رقغ١ش اٌؼالِبد خبفخ فٟ وٍّخ رؾىّذ فٟ اٌىبرت فٟ وزبثزٙب ثؾىً وج١ش 

Dd   ٟاخزضي اٌؼالِبد فٟ وٍّخ  فٕغذٖ 7اٌغطش فDd  لش٠جخ عذًا فٟ اٌّشر١ٓ ثؾىً وج١ش ٝ٘ٚ
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ٔغذ اصد٠بد فٟ عّه  mdwأِب وٍّخ  ِٓ ؽىً وزبثزٙب فٟ ا١ٌٙشاه١مٟ اٌغ١ش ِأٌٛف 

هجمب ٌّب  ، ، ثؾىً ِخزٍف ػٓ اٌّؼزبد  اٌؼالِبد ٚظٙٛس ػالِخ ػقب اٌّؾٟ 

 Mollerٚسد فٟ 
16

Verhoevenهجمب ٌـ  26، ٚلذ ظٙش ٘زا اٌؾىً ٌٍؼالِخ فٟ األعشح 
 14

. 

ِشح ثبٌؾجش األؽّش ِٚشح ثبٌؾجش األعٛد ٚٔالؽع اصد٠بد فٟ  4وزجذ ِشر١ٓ فٟ اٌغطش   -6

 .Hrٚاٌؾشهخ اٌشأع١خ وّب ٔالؽع ٚعٛد أوضش ِٓ إٔؾٕبءح فٟ ػالِخ اٌٛعٗ  Hrعّه اٌؼالِخ 

ػٕخ إف إْ خٕغٛ فٟ ٘زٖ اٌزؼ٠ٛزح  وزت اعُ فبؽت اٌجشد٠خ  -1

ٌىبرت ِخقـ اٌجشد٠خ ٌىٍّخ ػٕخ سثّب وبْ ٠مقذ ثؾىً ِخزٍف ػٓ ثبلٟ اٌجشد٠خ فمذ أمبف ا

 ثٙب وٍّخ ػٕخ اٌؾ١بح ٚأخطأ ٚوزجٙب ثٙزا اٌؾىً فٟ االعُ.

Verhoevenهجمب ٌـ  26فٟ ثذا٠خ األعشح   aHAظٙش ٘زا اٌؾىً ٌؼالِخ   -8
 15

. 

 الخاتمت:
ا -

 لذ "أٔضٝ اٌؼمبة"ْ ر١ّّخ أ٠ٚجذٚ  ٌؾّب٠خ ؽبٍِٙب ِٓ أٞ مشسأٔضٝ اٌؼمبة ر١ّّخ عزخذِذ 

رُٛمغ ػٍٝ ػٕك اٌّزٛفٝ فٟ ؽ١ش  ِٓ األؽ١بءٌٍّٛرٝ أوضش اعزخذِذ ٌألغشاك اٌغٕبئض٠خ 

 .٠َٛ اٌذفٓ ٌزىفً ٌٗ اٌؾّب٠خ فٟ اٌؼبٌُ ا٢خش

فٟ اٌؾ١بح ا٢خش٠ٚخ،  أٔضٝ اٌؼمبة ثّب ٠ؤ٠ذ دٚس ػالِخ  751اِذرٕب ٔقٛؿ اٌزؼ٠ٛزح  -

ٟ اٌّزٛفٝ رؼطّٚزٛفٝ ٌٍؾّب٠خ، اٌز٘ج١خ رٛمغ ػٍٝ سلجخ اٌ "أٔضٝ اٌؼمبة"أْ ر١ّّخ ؽ١ش ٚسد 

 لٛح ١ٌقجؼ سًٚؽب هب٘شح.

اٌقشاع ث١ٓ ؽٛس ٚعذ اٌغضء اٌخبؿ  ِقذس ٌذساعخ أعطٛسح 751رؼزجش ٔقٛؿ اٌزؼ٠ٛزح  -

 ثطفٌٛخ ؽٛس ٚرشث١زٗ فٟ أؽشاػ اٌذٌزب ٚاٌذٚس اٌزٞ ٌؼجزٗ أِٗ إ٠غٗ ٌؾّب٠زٗ.

ٔزؾشد فٟ "اثٓ" ِٕز اٌؼقش اٌّزأخش صُ ا sAرٕطك  r@اٌقمش  أفجؾذ ػالِخ  -

 ٔقٛؿ اٌؼقش اٌجطٍّٟ.

ارغُ اٌخو ا١ٌٙشاه١مٟ ٌٍزؼ٠ٛزح ثأٔٗ ِّٕك ٚٚامؼ رزغٗ ػالِبرٗ ِٓ ا١ّ١ٌٓ إٌٝ ا١ٌغبس ٚأْ  -

 اٌؼالِبد لش٠جخ عذا ِٓ األفً ا١ٌٙشٚغ١ٍفٟ.

اعزخذَ اٌىبرت اٌؾجش األعٛد ٚاألؽّش، ٌٚىٓ الزقش اعزخذاَ اٌؾجش األؽّش ػٍٝ اٌؼٕٛاْ اٌزٞ  -

ؼ٠ٛزح، ٚثذا٠خ اٌزالٚاد ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠غت اٌم١بَ ثٙب ٌمٛح ٚفبػ١ٍخ ٠ٛمؼ اٌٙذف ِٓ اٌز

 اٌزؼ٠ٛزح.

اخزضاي اٌىبرت ٌجؼل اٌؼالِبد ثؾىً وج١ش ِّب أدٜ إٌٝ ظٙٛس٘ب ثؾىً ٠ؾجٗ ا١ٌٙشاه١مٟ  -

 اٌغ١ش ِأٌٛف سغُ ٚمٛػ اٌؼالِبد.
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 مكانة املهندس سننموت فى عصر امللكة حتشبسوت

 حنان حممود امني عثمان
 يفرش أشار تانًُٛا انشًانٛح

 انًقذيح

ٌمذ وبْ ٌٍؼّبسح ػٕذ لذِبء اٌّقش١٠ٓ اٌّىبْ األٚي فٛمؼٛ٘ب ػٍٟ سأط اٌفْٕٛ األخشٞ، 

بسٞ ػٕذُ٘ ٚخقٛ٘ب ثؼٕب٠زُٙ ٌُٚ ٠نٕٛا ػ١ٍٙب ثغٙٛدُ٘ ٚأِٛاٌُٙ ٚسعبٌُٙ فال ػغت أْ ؽظٟ اٌّؼّ

ثأػٍٟ اٌّشارت فٟ ا١ٌٙئخ االعزّبػ١خ
(1)

، ثبػزجبسُ٘  أعبط اٌفٓ اٌز٠ٓ رغزٕذ ئ١ٌُٙ ِّٙخ رؾ١١ذ اٌّؼبثذ 

ٚاٌّمبثش ٚخالفٙب ٟٚ٘ ِؾو آِبي اٌغ١ّغ ٚال ع١ّب اٌٍّٛن ٚ األِشاء اٌز٠ٓ وبْ ال ُ٘ ٌُٙ عٛٞ رخ١ٍذ 

ػٕٛاْ ػظّزُٙ فٟ ؽ١برُٙ ٚٚع١ٍخ  روشاُ٘ ثؼذ اٌّٛد ٚرّزؼُٙ ثبٌؾ١بح اٌضب١ٔخ فٟ ِٕضي الئك ٘ٛ

سفب١٘زُٙ ثؼذ ِّبرُٙ 
(2)

ٚأعّبء أٌٚئه إٌّٙذع١ٓ ِذٚٔخ فٟ وض١ش ِٓ اٌّؼبثذ ٚاٌّذافٓ ِٚٓ أُّ٘ٙ  ،

إٌّٙذط " عّٕٕٛد " ِٕٙذط اٌٍّىخ ؽزؾجغٛد ِٓ األعشح اٌضبِٕخ ػؾش 
(3)

، وبْ ِٓ وجبس سعبي 

١٘شٚغ١ٍف١خ رذي ػٍٟ أٔٗ وبْ وج١ش ػقشٖ ، أؽذ رّبص١ٍٗ ِؾفٛظ فٟ ِزؾف ثش١ٌٓ ٠غغً ٔقٛؿ 

أٚف١بء اثٕخ اٌٍّىخ ٚٚس٠ضخ األسم١ٓ
(4)

، ٚلذ أعٕذد ئ١ٌٗ أػّبي وض١شح أخشٞ ٚوبْ ثال ؽه اٌّمشة 

اٌشعّٟ ٌٍٍّىخ ثؼذ ٚفبح صٚعٙب ٚلجً ثٍٛؽ أخ١ٙب عٓ اٌشؽذ 
(5)

، لبَ ثزؾ١١ذ ِؼبثذ وض١شح ٌٍٍّىخ أّ٘ٙب  

، ِمجشرٗ فٟ اٌغٙخ اٌجؾش٠خ اٌؾشل١خ ٌغجً اٌمٛسٔخ ٚوبٔذ ِؼجذ اٌذ٠ش اٌجؾشٞ ٚثٗ أوجش ِغٍخ ِؼشٚفخ 

آ٠خ فٟ اٌغّبي 
(6)

. 

ٌمذ رّىٕذ " ؽزؾجغٛد " ِٓ أْ رؾ١و ٔفغٙب ثؾبؽ١خ ِٓ اٌشعبي األل٠ٛبء اٌز٠ٓ رّىٕذ ثفنٍُٙ ِٓ    

االعزّشاس فٟ اؽزفبظٙب ثبٌغٍطبد ٚاٌٍّى١خ.
(7)

ٚوبْ أثشصُ٘ " عّٕٕٛد " ٚٔؼشف ػٓ " عّٕٕٛد "  

فٟ اٌجذا٠خ سعالً غ١ش رٞ أ١ّ٘خ اٌٌّٛذ ٌٚىٕٗ اسرمٝ عش٠ؼبً ٚفبس أؽذ اٌّفن١ٍـٓ ٌذٜ اٌٍّىخ  أٔٗ وبْ

ؽزؾجغٛد .
(8)

 

  يكاَح سًُُٕخ

ٚفً عّٕٕٛد ٌّىبٔخ ٌُ ٠قً ا١ٌٙب اؽذ ِٓ ػبِخ اٌؾؼت ٚٔغذ ِٓ اٌؾٛا٘ذ االصش٠خ ِب ٠إوذ ٘زا 

 اٌشاٜ, ف١زوش إٌـ اٌّزوٛس ػٍٝ رّضبٌٗ ثبٌّزؾف اٌجش٠طبٔٝ 

 

 EA1513ذًصال سًُُٕخ تانًرذف انثزٚطاَٗ 
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 Roehrig, C. H., Dreyfus, R., & Keller, C. A. (Eds.). (2005). Hatshepsut, fromَقال عٍ 

queen to Pharaoh. Metropolitan Museum of art, p.121. 

 ٔانذٖ ٚقٕل فّٛ :

تذ  انرٗ جعهرُٗ عيًٛا " قزرخ سٛذذٗ َعًرٓا عهٗ سٔجح االنّ "درشثسٕخ"نٛرٓا ذعٛش انٗ اال

ٔجعهرُٗ يًراسا ٔرقرُٗ انٗ يقذيح انًسؤنٍٛ الَٓا اعرزفد ترقذيٗ ٔذفٕقٗ  فعُٛرُٗ الكٌٕ انًشزف 

  عهٗ يُشنٓا ٔتٛد انًهك نٛرٓا ذعٛش ٔذشدْز انٗ االتذ ٔكاٌ ذذد اشزافٗ دكى االرض تاكًهٓا".

 ٚ٘زا ِب ٠ٛمؼ ٌٕب ِىبٔخ عّٕٕٛد اٌزٝ ِٕؾزٙب ٌٗ اٌٍّىخ.

 

   َقال عٍ :CG597 ًصال سًُُٕخ ذ

2004)p:227Bernard V. Bothmer( 

 . CG597ٚٔـ اخش ػٍٝ رّضبي 

قزب انذقٛقٙ نهًهك، انذ٘ ٚعًم يا ًٚذدّ سٛذِ ٕٚيٛاً، انًشزف عهٗ ياشٛح آيٌٕ،  ًُ إَُٙ ان

"سًُُٕخ". إَُٙ }..{ يذثٕب انعذانح، انذ٘ ال ٚرذٛش )ألدذ(، انذ٘ ٚسعذ تكالو سٛذج األرضٍٛ 

رذذز تاسى ْٛزاكَٕٕتٕنٛس )نقة داكى َخٍ(، كاٍْ ياعد، "سًُُٕخ". إَُٙ ) ًُ درشثسٕخ(، ان

انذ٘ ٚذخم تانذة، ٔٚخزض تانًذح، انذ٘ ُٚسعذ قهة انًهك ٕٚيٛاً، انسًٛز ُيذٚز انقصز، "سًُُٕخ". 

 إَُٙ انذ٘ أجعهّ ُيشدْز، }انذ٘ ٚعذ{

ٙ انجهساخ ٔدذ٘، ٔانًشزف عهٗ إَُٙ أعيى انعيًاء فٙ كم األرض، ٔقاض"عّٕٕٛد". ٠مٛي: 

يعثذ }آيٌٕ{.
(9)
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 َقال عٍ: E11057ذًصال سًُُٕخ تًرذف انهٕفز 

Barbotin, C. 2017,fig23)  ) 

وبْ عّٕٕٛد ِٕٙذعب ِؼّبس٠ب ِز١ّض ٠ظٙش ٘زا ٚامؾب فٝ رّضبي ٌٗ ثّزؾف اٌٍٛفش ٚ٘ٛ ٠ؾًّ ؽجً 

سامٝ اٌضساػ١خ ٚاعزئغبس٘ب ٚؽغبة اٌّغبؽخ سثّب وبٔذ ٌم١بط االسامٝ لجً اٌجٕبء اٚ ٌم١بط اال

اٌّؾقٛي ثٙب, فبْ ِٓ اٌّإوذ أٗ وبْ ٌٗ اٌذٚس اٌشئ١غٝ فٝ وبفخ اػّبي اٌجٕبء ٚاٌزؾ١ذ ٚوبْ ٠شأط 

اٌّؾبعش اٌخبفخ ثغ١ّغ ِؼبثذ ِقش, ِٚغ اْ اغٍت رق١ّّبرٗ ٘ٝ ِغزٛؽبٖ ِٓ رق١ّّبد لذ٠ّخ اال 

شٚػ ِؼجذ اٌذ٠ش اٌجؾشٜ ٚاٌنٍغ اٌّمٛط أٗ اثذع ف١ٙب ٚامفٝ ػ١ٍٙب هبثؼٗ اٌخبؿ ٚا١ٌّّض وق

ثجؾ١شح اؽشٚ. 
(10)

 

ٚرشٜ اٌجبؽضخ اْ فىشح رق١ّّبرٗ اٌّغزٛؽبٖ ِٓ اٌمذ٠ُ سثّب ٠شعغ ٘زا ٌشغجخ اٌٍّىخ ؽزؾجغٛد ٔفغٙب 

 الٔٙب وبٔذ دائّب رزوش اٌٍّٛن اٌمذاِٝ ٚرزؾجٗ ثُٙ ِؾبٌٚخ ِٕٙب اصجبد افٌٛٙب اٌٍّى١خ.

وج١ش ٍِٚؾٛظ فمذ ٠شٜ اٌجؼل اْ عّٕٕٛد وبْ ِنطش اْ ٠ؼشك ِٚٓ ا٘زّبَ ؽزؾجغٛد ثبٌفٓ ثؾىً 

ػ١ٍٙب ع١ّغ اٌّخططبد ٚ٘ٝ ِٓ رخزبس اٌّؾبس٠غ اٌزٝ عٛف رٕفز ٚرغّؼ ٌٗ ثبٔؾبء٘ب. 
(11)

 

ٌٚغّٕٕٛد ػذد ٘بئً ِٓ اٌزّبص١ً  ٔؾزٙب عّٕٕٛد ٌٕفغٗ ٟٚ٘ ِٛصػخ ػٍٝ اغٍت ِزبؽف اٌؼبٌُ, ٌٚىٓ 

عٛدح اٌزٕف١ز ٚهش٠مخ اٌزق٠ٛش ٚاٌّٛاد اٌّغزخذِخ ع١ّؼٙب  ١ٌظ رٌه فمو اٌزٜ ٠ذػٛ اٌٝ اٌذ٘ؾخ فبْ

٠ؾٙذ ػٍٝ ِىبٔخ عّٕٕٛد اٌزٝ سثّب ٌُ ٠قً ا١ٌٙب اؽذ ػجش اٌزبس٠خ. 
(12)

، وزٌه ػضش ٌٗ ػٍٟ رّضبي ِٓ  

اٌغشا١ٔذ األعٛد ٠ؾب٘ذ ف١ٗ ٚ٘ٛ ِؾزنٓ األ١ِشح ٔفشٚ سع ، ٚرّضبي ِٓ ؽغش اٌىٛاسرض٠ذ ٚعذ فٟ 

ػٍٟ ٔمٛػ فٟ اٌذ٠ش اٌجؾشٞ، ٚلطؼخ ِٓ رّضبي ِٓ اٌغشا١ٔذ اٌشِبدٞ ػضش ِؼجذ ِٛد ثبٌىشٔه، ٚػضش 

ػ١ٍٙب فٟ ادفٛ، ٚرّضبي ِٓ اٌغشا١ٔذ اٌشِبدٞ ٌٗ ٚ٘ٛ ِّغه ثبأل١ِشح ٔفشٚسع ػضش ػ١ٍٗ فٟ خج١ئخ 

اٌىشٔه.
(13)

 

ثذ ٚاْ وً ٘زح اٌزّبص١ً ٌُ رىٓ اال د١ًٌ ٌّىبٔزٗ ػٕذ اٌٍّىخ فمذ عّؾذ ٌٗ اْ ٠م١ُ صّبص١ً ٌٗ فٝ وً اٌّؼب

٠قٛس ٔفغٗ فٛق وً عذاس ٠ٚزوش اعّٗ ثؼذ اعّٙب ِجبؽشح فٝ وً ِؼبثذ ِقش اٌؼ١ٍب ٚاٌغفٍٝ ِٚٓ ث١ٓ 

 ٘زٖ اٌزّبص١ً اٌزّضبي اٌزٜ ػضش ػ١ٍٗ ثبٌىشٔه ؽ١ش ِضً عّٕٕٛد ساوؼب ٠ٚزمذِٗ ٔبٚٚعب رض٠ٕٗ اؽذٜ 
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ٛد ِٚٓ اعً اْ سؤٚط ؽزؾٛس ٚلذ ٔمؼ ػ١ٍٗ إٌـ اٌزبٌٟ: "ِٓ اعً اْ ٠جمٝ عّٕٕٛد فٝ ِؼجذ ِ

٠زٍمٝ اٌمشاث١ٓ اٌزٝ رمذَ ٌٙزٖ االٌٙخ اٌؼظ١ّخ, ٌىٝ ٠شمٝ اٌٍّه, ٌٗ اٌؾ١بح االثذ٠خ ٚؽزٝ ٠ؾزفع اٌجؾش 

ثزوشاٖ ػٍٝ ِش اٌغ١ٕٓ" 
(14. )

 

ٚلذ ػٙذ ئ١ٌٗ وّب لذِٕب اإلؽشاف ػٍٟ رٕؾئخ األ١ِشح " ٔفشٚسع " اٌزٟ وبٔذ رطّغ اٌٍّىخ ؽزؾجغٛد 

اٌجالد ، ٚلذ ؽظٟ ثٍمت عذ٠ذ ثٙزٖ إٌّبعجخ ٘ٛ " ٚاٌذ٘ب ِٚشث١ٙب  فٟ أْ رؼذ٘ب ٌزخٍفٙب ػٍٟ ػشػ

اٌؼظ١ُ " ، ٌٚؼً أ١ّ٘خ عّٕٕٛد رزنؼ ِٓ رّضب١ٌٓ ػضش ػ١ٍّٙب ، وبٔب ٘جخ ِٓ اٌٍّىخ اٌّؼزشفخ ثفنٍٗ 

اٌّمشح ثخذِبرٗ ، ٚأؽذ اٌزّضب١ٌٓ ثجش١ٌٓ ٚا٢خش ثبٌّزؾف اٌّقشٞ 
. (15)

 

 

 ذًصال سًُُٕخ  َقال عٍ:

p.116)-Roehrig, C. H., Dreyfus, R., & Keller, C. A. (Eds.). (2005 

ٚلذ عغً ػٍٟ اٌزّضب١ٌٓ ٔقبْ ٠ىبداْ ٠زؾبثٗ ِإداّ٘ب ٚٚظبئفٗ ػ١ٍٙب ، ٠ٚغغً رّضبي ثش١ٌٓ ػٍٟ  

ٌغبْ عّٕٕٛد " ٌمذ وٕذ ٔج١ال ٠ؾجٕٟ ِٛالٞ ٠ٚؾشوٕٟ فٟ خطو ع١ذح األسم١ٓ ، ٠ّٚزذؽٕٟ أِبَ 

 األسم١ٓ
(16)

ٌن١بػٗ فٟ األسك وٍٙب ٚوٕذ سئ١غب ٌٍشؤعبء ِٚذ٠شا ٌّذ٠شٞ  ، ٚلذ ػ١ٕٕٟ سئ١غب

األػّبي ٚوٕذ رؾذ ئِشرٗ فٟ األسك وٍٙب ِٕز ِٛد عٍفٗ ، وٕذ فٟ ؽ١برٟ رؾذ ئِشح ع١ذح 

األسم١ٓ ٍِه اٌٛعٗ اٌمجٍٟ ٚاٌجؾشٞ ِبػذ وبسع اٌزٟ رؼ١ؼ ئٌٟ األثذ 
(17) . 

١ّ٘خ اٌّىبٔخ اٌزٝ ٚفً ا١ٌٙب إٌمٛػ اٌخبفخ ثبٌزّضبي رج١ٓ ا 42114أِب رّضبي اٌمب٘شح 

عّٕٕٛد ٚو١ف اعزطبع اْ ٠غؼً ِٛاسد اٌّؼجذ فٝ لجنزٗ فّٓ اُ٘ االٌمبة ِشالت اٌّبؽ١خ ٚاٌّزؾذس 

 ثبعُ اٌٍّه ع١ذ االسم١١ٓ. 
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 َقال عٍ: 42114ذًصال يرذف انقاْزج 

Legrain, G. 1906, pl,xlvi 

ة اٌٍّىخ فبؽجخ األسٚاػ اٌم٠ٛخ ، ِٚٓ ٠ٚؾًّ األٌمبة اٌزب١ٌخ اٌغذ٠ذح غ١ش ِب روشٔب ِضً: ِؾجٛ

فٟ لٍت " ؽٛس" اٌظب٘ش فٟ" ه١جخ " 
(18 )

، ٚاٌّؾشف ػٍٟ اٌجمشاد اٌغ١ٍّخ ٍِه " آِْٛ " ، ١ِٚش 

اٌج١ذ اٌؼظ١ُ ٌٍٍّه ، ٚاٌغ١ّش اٌٛؽ١ذ ، ِٚذ٠ش ث١ذ إٌغ١ظ  ٌإلٌٗ " آِْٛ " ، ِٚٓ ٔمٛػ ٘زا اٌزّضبي 

فٟ " ه١جخ " ٚ" أسِٕذ " ٚ" اٌذ٠ش اٌجؾشٞ " ٚ" ِؼجذ  ٔؼٍُ أْ " عّٕٕٛد " وبْ ِٛوال ثىً اٌّجبٟٔ

ِٛد ". 
(19)

 

صُ ٠مٛي ٌٕب ئٔٗ ػظ١ُ اٌؼظّبء فٟ وً األسك لبهجخ ، ٚاٌزٞ ٠غّغ ٌٗ ث١ٓ إٌبط ٚاٌشعٛي اٌؾم١مٟ ، 

ِٚٙذٞ األسم١ٓ ثٍغبٔٗ ، ٚوب٘ٓ " ِبػذ " ) ئٌٙخ اٌؼذي ( ، ِٚذ٠ش اٌمقش ، ٚاٌغ١ّش ، ِٚذ٠ش أػ١بد 

ِذ٠ش اٌّذ٠ش٠ٓ ، ِٚذ٠ش أػّبي ث١ذ اٌفشػْٛ ، ِٚذ٠ش اٌقٕبع ، ٚاٌّؾشف ػٍٟ وً وٕٙخ وً اإلٌٙخ ، ٚ

" ِٕزٛ " فبؽت " أسِٕذ " ِٚشؽذ إٌبط 
(20)

، ٚسئ١ظ األسك لبهجخ ، ٚسئ١ظ هبئفخ اٌىٕٙخ ، 

ٚاٌّؾشف ػٍٟ ث١ٛد اإلٌٙخ " ١ٔذ " ٚؽبعت ٍِه اٌٛعٗ اٌجؾشٞ ٌىً اٌغّبس ، ٚاٌّشافك ٌٍفشػْٛ فٟ 

األعٕج١خ فٟ اٌغٕٛة ٚاٌؾّبي ٚاٌؾشق ٚاٌغشة . وً اٌجالد
(21)

 

 يٍ اْى انُصٕص انًذكٕرج عهٗ ْذا انرًصال ٔانرٗ ذٕضخ اًْٛح سًُُٕخ:

"ٌمذ ِٕؾٕٝ اْ ٠ىْٛ ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزّبص١ً ِٓ وً ٔٛع ِٓ اٌؾغش اٌقٍت اٌض١ّٓ ٌّؼجذ اِْٛ 

ثبٌىشٔه" 
(22)

 

ٛ اْ رغّؼ ٌٗ اٌٍّىخ ثبْ ٠ّزٍه ِمجشر١ٓ, فٙزح ٌٚؼً اُ٘ ِب ٠إوذ اْ عّٕٕٛد رّزغ ثّىبٔخ ػب١ٌخ ٘

اٌّمبثش ِب٘ٝ اال أؼىبط ٌٍّىبٔخ اٌزٝ ؽقً ػ١ٍٙب عّٕٕٛد.
)23(

ٚ٘زا ثبالمبفخ اٌٝ اخز١بس افنً  

االِبوٓ ٌىال اٌّمجشر١ٓ.
(24)

فبؽذاّ٘ب فٝ ِٕطمخ رالي اٌؾ١خ ػجذ اٌمشٔخ ، ٚاٌضب١ٔخ داخً اٌؾشَ اٌّمذط  

ٌّؼجذ اٌذ٠ش اٌجؾشٜ. 
(25)

 

ثأٔٗ " وج١ش اٌىجشاء فٟ اٌجالد اٌزٞ ٠شعغ  tt71ٌٚمذ ٚفف عّٕٕٛد ٔفغٗ ػٍٟ عذساْ ِمجشرٗ  

ئ١ٌٗ فٟ رقش٠ف وً ؽئْٛ اٌذٌٚخ ... اٌزٞ ٠ؾشف ػٍٟ ِٛاسد اٌؾّبي ٚاٌغٕٛة ، اٌزٞ ٠ؾشف ػٍٟ وً 

ِب ٠أرٟ ئٌٟ ِقش ِٓ اٌجالد األعٕج١خ
(26)

 بة ، ٚػٍٝ عذساْ غشفخ اٌذفٓ ٔمؾذ ٌٗ ٔمٛػ د١ٕ٠خ ِٓ وز
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اٌّٛرٝ ٚاٌزٝ ٌُ رظٙش فٝ اٌذٌٚخ اٌؾذ٠ضخ اال ٌٍٍّٛن, ٠ٚض٠ٓ عمف ٘زح اٌؾغشح خش٠طخ فٍى١خ ِٓ اُ٘ 

اٌّؾب٘ذ اٌفٍى١خ فٝ ِقش اٌمذ٠ّخ ٚاٌزٝ ٘ٝ ا٠نب لبفشح ػٍٝ اٌٍّٛن ِضً ع١زٝ االٚي ٚاخش ٍِٛن 

اٌشػبِغخ. ٚ٘زا ؽشف ١ٌظ ثؼذٖ ؽشف. 
(27)

بة اعزضٕبئٝ ٠ؼزجش ٘زا اٌجٚٚعذ ثبٌّمجشح ثبة ّٚ٘ٝ   

ٌىٛٔٗ ِٓ اٌىٛاسرض٠ذ ٚ٘ٝ ِبدح وبٔذ ِمزقشح ػٍٝ اٌٍّٛن فمو, وّب رذي ثمب٠ب اٌطالء ػٍٝ اعزخذاُِٙ 

١ٌٍٔٛٓ االخنش ٚاالصسق ٚوبٔذ لذ عشد اٌؼبدح العزخذاَ اٌٍْٛ االففش ٚالزقش االصسق ٚاالخنش 

 ٌخبسط وبٔٙب ع١شا١ٔذ.ػٍٝ اٌغ١شا١ٔذ ٌٚىٓ ٕ٘ب اعزخذَ ِبدح اٌىٛاسرض٠ذ ٚص٠ٕٙب ؽزٝ رجذٚ ِٓ ا
(28)

 

ئٌٟ ٔقٛؿ ِٓ ػٙذ اٌذٌٚخ اٌمذ٠ّخ 353ٚرؼٛد إٌقٛؿ اٌذ١ٕ٠خ اٌزٟ ٚعذد فٟ ِمجشرٗ 
(29)

، ٚوبٔذ  

أفال خبفخ ثبٌفشاػٕخ ٍِٛن ِقش ، وزٌه ظٙشد ٔقٛؿ ِمجشح عّٕٕٛد ِٓ اٌذٌٚخ اٌؾذ٠ضخ 

وّخطٛهبد  فٟ ِمجشح ثأع١ٛه فٟ ػٙذ عٕٛعشد األٚي
(30)

ظش أْ إٌـ اٌّٛعٛد ، ٠ٚؼزجش ٍِفزب ٌٍٕ 

ثؾأْ اٌّٛرٟ فٟ ِمجشح عّٕٕٛد ٘ٛ إٌـ اٌّزوٛس خالي اٌذٌٚخ اٌٛعطٟ ، ٚاٌزٟ وبْ أفٍٙب ِٓ ػٙذ 

اٌذٌٚخ اٌمذ٠ّخ ٚوبٔذ رغزخذَ فٟ اٌطمٛط اٌذ١ٕ٠خ فمو ، ٌُٚ رغزخذَ فٟ همٛط اٌّٛرٟ . 
(31)

 

ّٛد اٌؾفبظ ػٍٝ فٍزٗ اْ اؽشاف عّٕٕٛد ػٍٝ اػّبي اٌٍّىخ فٝ ِؼجذ٘ب ثبٌذ٠ش اٌجؾشٜ مّٓ ٌغٕٕ

ثبٌٍّىخ ٚثبٌٕقت اٌززوبسٜ اٌخبؿ ثٙب, فمذ وؾف ػٓ عزْٛ رق٠ٛشا ٌغّٕٕٛد ثبٌّؼجذ فٝ اٚمبع 

رؼجذ٠خ ِخزٍفخ اِب ٚالفب اٚ ساوؼب اٚ ِخجأ خٍف اثٛاة اٌّؼجذ
(32)

فأْ ِؼجذ اٌٍّىخ " ؽزؾجغٛد " وبْ را  

بف١ش ثبة خؾجٟ ٠فزؼ ئٌٟ اٌذاخً ، سد٘بد ػظ١ّخ رإدٞ ئٌٟ ِمبف١ش ػذح، ٚلذ وبْ ٌىً ِٓ ٘زٖ اٌّم

ٚػٕذِب ٠مبَ اؽزفبي وبْ اٌىٕٙخ ٠فزؾْٛ األثٛاة ، ٠ٚمِْٛٛ ثأداء اٌؾؼبئش ، فٍُ ٠ّىٓ ثٙزٖ اٌى١ف١خ أْ 

٠ٛعذ فشد فٟ اٌّمقٛسح ٚاٌجبة ِغٍك ػ١ٍٗ ، ٚػٍٟ رٌه ٌُ ٠ىٓ فٟ ئعزطبػخ ئٔغبْ أْ ٠شٞ ِب وبْ 

ْٛ ِفزٛؽب ، ٚلذ اعزفبد " عّٕٕٛد " ِٓ ٘زا اٌٛمغ ، ِخجأ ػٍٟ اٌغذاس اٌٛالغ خٍف اٌجبة ػٕذِب ٠ى

فأِش ثشعُ فٛسرٗ ٚ٘ٛ ٠زؼجذ أِبَ ا٢ٌٙخ ، ٚلذ وٍف ٔؾبرب أْ ٠ىشس ٘زٖ اٌقٛسح ٠ٚنؼٙب فٟ اٌغذساْ 

خٍف ثبة وً ِمقٛسح أٚ خضأخ فٟ اٌّؼجذ ، ٚلذ ٔؾذ وال ِٕٙب ثّب ٠ٕبعت اٌّمبَ ، ػٍٟ أْ ٠غؼً 

ىْٛ دائّب ِٛاعٙخ ٌٍّزثؼ.اٌقٛسح رزغٗ ١ّ٠ٕب أٚ ؽّبال ٌز
(33)

  

ٚلذ وزت أِبَ وً فٛسح ف١غخ ااٌذػبء اٌزٞ ٠زٍٟ ٠ٚزجؼٗ ثبعُ " عّٕٕٛد " ، ٚاٌٛالغ وبْ ٘زا 

اٌؼًّ ٠ؼذ عشأح ِٕمطؼخ إٌظ١ش ، ئر ئْ رٌه ِٓ ؽك اٌٍّٛن ٚؽذُ٘ ، فُٙ اٌز٠ٓ وبٔٛا ٠قٛسْٚ فٟ 

٠شعُ فٟ ِضً ٘زٖ األؽٛاي ئال ئرا وبْ ربثؼب  ِؾشاة اٌّؼجذ ٌّٕبعبح ا٢ٌٙخ ، ٌُٚ ٠ىٓ ألؽذ ِٓ اٌؾؼت أْ

ٌٍفشػْٛ ٚؽغت ، ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ وبْ ٠شعُ ثقٛسح فغ١شح عذا ثبٌٕغجخ ٌٍفشػْٛ " .
(34)

, ٚوبْ  

ا٠نب ٌٗ ٔؾٛ ػؾش٠ٓ خضأخ فغ١شح أٚ ٠ض٠ذ ٌؾفع أدٚاد اٌؼجبدح 
(35.)

 

زْٛ ِٕظش رؼجذٜ ٌٗ ٚاْ ظٓ اٌجؼل اْ عّٕٕٛد فؼً فؼٍزٗ ٘زٖ فٝ اٌغش ٚال رؼٍُ اٌٍّىخ أٗ ٚمغ ع

٘زا عجت أمالة ؽزؾجغٛد ػ١ٍٗ ٚأٙب اسادد اٌزخٍٝ ػٕٗ ٌٚىٓ و١ف ٠ؾذس رٌه ٚلذ وزت عّٕٕٛد 

ػٍٝ عذاس اٌّذخً اٌّإدٜ اٌٝ اٌمبػخ اٌّغزؼشمخ اٌؾّب١ٌخ أٗ ٚمغ وً ٘زح إٌّبظش ثٕبءا ػٍٝ 

ذ ٚوبْ ٠شاٖ وً ِٓ رقش٠ؼ ِٓ اٌٍّىخ ؽزؾجغٛد ثٕفغٙب ٚٚمغ ٘زا إٌـ فٝ ِىبْ ٚامؼ ثبٌّؼج

٠ش٠ذ اْ ٠ذخً اٌٝ اٌّؼجذ.
(36)

 

ٚوبْ ِٓ اٌغش٠ت ا٠نب وزبثخ اعُ عّٕٕٛد ثغٛاس اعُ اٌٍّىخ فٛق أؽغبس األعبعبد اٌخبفخ ثّمقٛسح 

ؽزؾٛس ثبٌذ٠ش اٌجؾشٞ ف١زوش إٌـ : " ... ؽزؾٛس سثٗ ه١جٗ اٌزٟ رشأط لذط األلذاط ، اإلٌٗ اٌّىزًّ 

" .  ِبػذ وبسع ، ِٚذ٠ش اٌمقش عّٕٕٛد
(37)
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 اخلامتة:

٠زنؼ ٌٕب ِٓ اصبس عّٕٕٛد أٗ لجل ػٍٝ وً ِٛاسد اٌذٌٚخ ٚوبٔذ ٌٗ اوضش ِٓ رغؼْٛ ٚظ١فخ ٌٚمت 

ٚاعزطبع عّٕٕٛد اْ ٠ؾقً ػٍٝ اٌىض١ش ِٓ االصبس اٌزٝ ٌُ ٠ؾقً ػ١ٍٙب اٜ ٔج١ً ِضٍٗ ِٓ لجً, فجٕٝ 

فٝ  tt71بٌذ٠ش اٌجؾشٜ, ٚاٌضب١ٔخ ٚاٌزٝ رمغ فٝ ؽشَ ِؼجذ ؽزؾجغٛد ث  tt353ٌٕفغٗ صالصخ ِمبثش االٌٚٝ 

ِٕطمخ اٌؾ١خ ػجذ اٌمشٔخ, ٚاٌضبٌضخ ػجبسح ػٓ مش٠ؼ سِضٜ ثغجً اٌغٍغٍخ.وّب خقـ ٌٕفغٗ ػذد ِٓ 

اٌزّبص١ً وّب ا٘ذد ٌٗ اٌٍّىخ ػذدا اخش ؽزٝ ٚفً ِغّٛع اٌزّبص١ً اٌزٝ خققذ ٌٗ اسثؼخ ٚػؾشْٚ 

 رّضبي رٕٛػذ ث١ٓ اٌىزٍٗ ٚاٌغبٌظ ٚاٌشاوغ ٚاٌٛالف.
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 حصٌير  الوعبٌد "سج" في أسطٌرة قرص الشوس الوجنخ
 

 ىشام إبراىين نعين                                                                                                

 األثار قسن –بادث دكخٌراه                                                    

 

 :  هقذهت  

رؼذ  أصطٛسح لشص اٌشّش اٌّجٕخ ِٓ أجًّ ٚأُ٘ األصبط١ش اٌزٝ إسرجطذ ثبٌّؼجٛد "صذ" ٚػذٖٚ       

"دٛسس"  فٕجذ ٔض األصطٛسح ِمزشًٔب ثبٌظٛس اٌّٛضذخ ِٕمًٛشب ػٍٝ اٌظف اٌثبٔٝ ِٓ اٌضطخ 

ٌزٜ اٌذاخٍٝ ٌٍجذاس اٌغشثٝ اٌّذ١ظ ثذشَ ِؼجذ إدفٛ ٠ٚضُ اٌضطش اٌثبٔٝ ٚدذٖ صزخ ػشش ِٕظًشا  األِش ا

 ٠جؼً ٔض األصطٛسح ٚث١مخ ربس٠خ١خ فٝ غب٠خ األ١ّ٘خ .

ٚاٌظٛس اٌفٛرٛغشاف١خ ٌٙب  641إٌٝ  641ثٕشش اٌٍٛدبد اٌزظ٠ٛش٠خ ثشلُ ِٓ  Chassiantلبَ "شبصٕب" 

ِٓ وزجٗ ػٓ "ِؼجذ إدفٛ" ٚٔض األصطٛسح ثبٌزفظ١ً فٟ  61ٚفٟ اٌجزء سلُ  255إٌٝ  261ِٓ سلُ 

 (6.)655طفذخ إٌٝ  611اٌجزء اٌضبدس  ِٓ طفذخ 

ثٕشش ٔض األصطٛسح ثبٌٍغخ اٌّظش٠خ اٌمذ٠ّخ ٚرشجّزٙب   Wallis Baudge(5) ٚلبَ "ٚاٌش ثب٠ذج" 

   The Legends of the Godsإٌٝ اٌٍغخ  اإلٔج١ٍز٠خ ٚأضبف ِؼٙب ثؼض اٌٍٛدبد ٚرٌه فٟ وزبثٗ 

 The Journal Egyptian(  ثزشجّخ األصطٛسح فٟ ِجٍخ 5)Fairman وّب لبَ  "ف١شِبْ"  

Archaeology    ""J,E,A  ْٚٔشش ثؼذ٘ب فٟ ٔفش اٌّجٍخ ثالوّب ،Blackman  ثبإلشزشان ِغ

 (4ػٓ ٘زٖ األصطٛسح .)  Fairman ف١شِبْ 

 

 ( اٌٍّه ٠شزشن ِغ دٛسس فٝ طؼٓ فشس إٌٙش "صذ"6ِٕظش سلُ )

اٌظٛسح اٌشاثؼخ. اٌظف اٌثبٟٔ )األٚصظ(  5ِىبْ إٌّظش : اٌٛجٗ اٌذاخٍٟ ٌٍضٛس اٌجذاس اٌغشثٟ اٌجزء 

(2) 

 شخظ١بد إٌّظش : صذ ، اٌٍّه ، دٛسس اٌجذذرٟ ، سع دٛس أخزٝ ، دزذٛس ، ػشزبسٚد .

 
 ًصف الونظر :

٠ظٛس اٌّؼجٛد "صذ " ػٍٝ ١٘ئخ فشس ٔٙش، ٠ٚظٛس اٌّؼجٛد "دٛسس اٌجذذرٝ" ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأس  

٠ٚظٛس "دٛسس اٌجذذرٝ"  طمش ػٍٝ ظٙش لبسة ٚسأس اٌظمش ػٍٝ والً ِٓ ِمذِخ اٌمبسة ٚخٍف١زٗ 
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ٚالفبً ِزمذِبً ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ٌألِبَ، ِشرذ٠بً اٌّئزس اٌمظ١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً اٌثٛس ٠ٚشرذٜ لالدح 

٠ّٚضه ثب١ٌذ ا١ٌّٕٝ سِخ ٠طؼٓ ثٗ فشس إٌٙش ٚثب١ٌذ ا١ٌضشٜ دجً ٠ٚؼٍٛ سأصٗ  (wsx)اٌظذس اٌؼش٠ضخ 

اٌٛجٗ ِٙشُ ، خٍف "دٛسس اٌجذذرٝ" فٝ اٌمبسة رظٙش  اٌزبج اٌّزدٚج رزمذِٗ د١خ اٌىٛثشا ٠ٚجذٚ أْ 

اٌّؼجٛدح "دزذٛس" ٚالفخ ِزمذِخ ثمذِٙب ا١ٌّٕٝ ٌألِبَ ٚرشرذٜ اٌشداء اٌط٠ًٛ اٌذبثه ٚرشرذٜ اٌزبج 

٠ٚظٙش  (anx) اٌذزذٛسٜ رشفغ ٠ذ٘ب ا١ٌّٕٝ ثّضزٜٛ اٌظذس ٌٍزذ١خ ٚثب١ٌذ ا١ٌضشٜ رمجض ػٍٝ ػالِخ 

ب ، ٚخٍف "دزذٛس"  ًّ ٠ظٙش اٌّؼجٛد "سع دٛس اخزٝ" ث١ٙئخ سجً ثشأس طمش جبٌضبً ػٍٝ اٌٛجٗ ِٙش

ً اٌّئزس اٌمظ١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً اٌثٛس  اٌؼشط رٚ ِضٕذ لظ١ش فٛق لبػذح ػش٠ضخ ِشرذ٠ب

٠شفغ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ ثّضزٜٛ اٌظذس ٌٍزذ١خ ٚثب١ٌذ ا١ٌضشٜ ٠مجض  (wsx)٠ٚشرذٜ لالدح اٌظذس اٌؼش٠ضخ 

 سأصٗ لشص اٌشّش .( ٠ٚؼٍٛ (anxػٍٝ ػالِخ 

خٍف اٌمبسة رظٙش اٌّؼجٛدح "ػشزشٚد" ٚالفخ ػٍٝ ػجٍخ دشث١خ رشرذٜ اٌشداء اٌط٠ًٛ اٌذبثه ٠ٚؼٍٛ 

سأصٙب لشص اٌشّش رّضه ث١ذ٘ب ا١ٌّٕٝ صٛط ٚثب١ٌذ ا١ٌضشٜ ٌجبَ خ١ٛي اٌؼجٍخ اٌذشث١خ  اٌزٝ رجش٘ب 

ٛس اٌؼبشش فٛق ِظطجخ ث١ٙئزٗ أسثؼخ خ١ٛي ٚاٌخ١ً رطب اٌؼذٚ ثضٕبثىٙب ، أِبُِٙ ٠ظٙش اٌٍّه ثط١ٍّ

ً اٌّئزس اٌمظ١ش اٌذبثه ِزمذِبً ثمذِٗ ا١ٌضشٜ ٌألِبَ ٠ٚزذٌٝ ِٓ خٍفٗ شش٠ظ ط٠ًٛ ٍِزف  اٌٍّى١خ ِشرذ٠ب

اٌٛجٗ ٠ظٙش ِٙشّبً  (wsx)دٛي اٌخظش ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً ثٛس ٠ٚشرذٜ لالدح اٌظذس اٌؼش٠ضخ 

 (1شس إٌٙش . )٠ّٚضه اٌٍّه ثىٍزب ٠ذ٠ٗ سِخ ٠شبسن ثٗ "دٛسس" فٝ طؼٓ ف

 

 ( دٌرس ًاقف على ظير الويا "سج".2هنظر رقن )

اٌظف اٌثبٟٔ )األٚصظ( اٌظٛسح  5: اٌٛجٗ اٌذاخٍٟ ٌٍضٛس اٌجذاس اٌغشثٟ اٌجزء  هكاى الونظر

 (7األٌٚٝ.)

 : صذ ، دٛسس دجٕٛ ، دٛسس اٌجذذرٝ ، ١ِٓ ، سع دٛس اخزٝ، أرجبع دٛسس. شخصياث الونظر

 
 ًصف الونظر : 

ّؼجٛد "صذ" ػٍٝ ١٘ئخ اٌّٙب األث١ض ، ٠ٚظٛس اٌّؼجٛد "دٛسس دجٕٛ" ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأس ٠ظٛس اٌ

ب ثمذِٗ ا١ٌضشٜ ٌألِبَ ِشرذ٠ًب اٌّئزس اٌمظ١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً  ًِ طمش ٚالفًب ػٍٝ ظٙش ِٙب ِزمذ

ٙب ٚثب١ٌذ ٠ّٚضه ثب١ٌذ ا١ٌّٕٝ سًِذب ٠ضؼٗ فٝ سلجخ اٌّ (wsx)اٌثٛس ٠ٚشرذٜ لالدح اٌظذس اٌؼش٠ضخ 

ا١ٌضشٜ دجً ٠م١ذ ث١ٗ األصشٜ ٠ٚؼٍٛ سأصٗ اٌزبج اٌّزدٚج رزمذِٗ د١خ اٌىٛثشا ، أِبَ "دٛسس دجٕٛ" 

٠ظٙش اٌّؼجٛد "١ِٓ" ػٍٝ دبًِ فٝ ِمذِخ اٌمبسة ػٍٝ ١٘ئخ سجً ٚالفًب ػبس٠ًب ػضٖٛ اٌزوشٜ ِٕزظت 

 ٠ٚشرذٜ ربج ِىْٛ ِٓ س٠شز١ٓ ٍِزظمز١ٓ .
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١٘ئخ فشس ٔٙش ، ٠ٚظٛس اٌّؼجٛد "دٛسس اٌجذذرٝ" ث١ٙئخ آد١ِخ ٠ٚظٛس اٌّؼجٛد  "صذ" أ٠ًضب ػٍٝ 

ثشأس طمش ػٍٝ ظٙش لبسة ٚسأس اٌظمش ػٍٝ والً ِٓ ِمذِخ اٌمبسة ٚخٍف١زٗ ٠ٚظٛس "دٛسس 

ب ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ٌألِبَ ِشرذ٠ًب اٌّئزس اٌمظ١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً اٌثٛس  ًِ اٌجذذرٝ" ٚالفًب ِزمذ

٠ّٚضه ثب١ٌذ ا١ٌّٕٝ سًِذب ٠طؼٓ ثٗ اٌّؼجٛد "صذ" اٌزٞ ٠ظٙش  (wsx)خ ٠ٚشرذٜ لالدح اٌظذس اٌؼش٠ض

فٟ ١٘ئخ فشس ٔٙش ، ٚثب١ٌذ ا١ٌضشٜ دجً ٠ٚؼٍٛ سأصٗ اٌزبج اٌّزدٚج رزمذِٗ د١خ اٌىٛثشا ، خٍف 

ب  ًِ "دٛسس اٌجذذرٝ" فٝ اٌمبسة ٠ظٙش اٌّؼجٛد "سع دٛس اخزٝ" ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأس طمش ٚالفًب ِزمذ

َ  ِشرذ٠ًب اٌّئزس اٌمظ١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً اٌثٛس ٠ٚشرذٜ لالدح اٌظذس ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ٌألِب

 (  ٠ٚwAsّضه ثب١ٌذ ا١ٌّٕٝ طٌٛجبْ ) (wsx)اٌؼش٠ضخ 

( ٠ٚؼٍٛ لشص اٌشّش ٚخٍف لبسة "دٛسس" ٠ظٙش لبسة أخش (anxٚثب١ٌذ ا١ٌضشٜ ٠مجض ػٍٝ ػالِخ 

ب ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ٌألِبَ ٠ٚشرذٜ ف١ٗ أرجبع دٛسس "شّضٛ دٛس" ٠ظٛس أدذُ٘ ٚالفًب ػٍٝ اٌم ًِ بسة ِزمذ

 اٌشداء اٌمظ١ش اٌذبثه ٠ّٚضه ثىٍزب ٠ذ٠ٗ دجً ٠مجض ثٗ ػٍٝ ِجّٛػخ ِٓ األصشٜ داخً اٌمبسة.

 

 ( دٌرس البذذحي ًأحباعو يطعناى الخوساح "سج".3هنظر رقن )

 اٌظف اٌثبٟٔ )األٚصظ( اٌظٛسح اٌشاثؼخ. 5اٌٛجٗ اٌذاخٍٟ ٌٍضٛس اٌجذاس اٌغشثٟ اٌجزء :  هكاى الونظر

(1) 

 : صذ ، دٛسس اٌجذذرٟ ، سع دٛس اخزٟ ، أرجبع دٛسس . شخصياث الونظر

 
 ًصف الونظر:

٠ظٛس اٌّؼجٛد "صذ" ػٍٝ ١٘ئخ رّضبح د١ث ٠ظٙش فٟ اٌمبسة اٌثبٟٔ "األٚصظ" اٌّؼجٛد "دٛسس 

َٛ ثطؼٓ اٌزّضبح ٚٔالدع أْ اٌمبسة ِمذِزٗ ٚخٍف١زٗ ػٍٝ شىً طمش ٠ٚظٛس "دٛسس اٌجذذرٟ ٚ٘ٛ ٠م

ب ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ِشرذ٠ًب اٌّئزس اٌمظ١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً  ًِ اٌجذذرٟ ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأس طمش ِزمذ

ٛ ٠ٚؼٍ (wsx)ثٛس ٠ّضه ث١ذٖ ا١ٌّٕٝ طٌٛجبْ سًِذب ٚثب١ٌذ ا١ٌضشٜ ػالِخ دجاًل ٠ٚز٠ٓ طذسٖ لالدح 

سأصٗ اٌزبج اٌّزدٚج رزمذِٗ د١خ اٌىٛثشا ٠ٚمف خٍفٗ فٝ اٌمبسة اٌّؼجٛد "سع دٛس اخزٟ" ث١ٙئخ آد١ِخ 

ثشأس طمش ِزمذِب ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ِشرذ٠ًب اٌّئزس اٌمظ١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً ثٛس ٠ّضه ث١ذٖ 

ؼٍٛ سأصٗ اٌزبج ٠ٚ (wsx)( ٠ٚز٠ٓ طذسٖ لالدح (anx( ٚثب١ٌذ ا١ٌضشٜ ػالِخ  wAsا١ٌّٕٝ طٌٛجبْ )

اٌّزدٚج رزمذِٗ د١خ اٌىٛثشا ، ٠ٚمف فٟ اٌمبسث١ٓ األٚي ٚاٌثبٌث ارجبع دٛسس دب١ٍِٓ اٌشِبح وٟ 

 ٠ضبػذٚا دٛسس اٌجذذرٟ فٟ اٌمضبء ػٍٝ أػذائٗ.

 



 (0202 مارس) الثامنالعدد                                                                       البحوث والدراسات األثرية جملة

22 

 

 

 

 ( دٌرس البذذحي يخعقب الخوساح "سج" .4هنظر رقن )

اٌثبٟٔ )األٚصظ( اٌظٛسح األٌٚٝ. اٌظف  5: اٌٛجٗ اٌذاخٍٟ ٌٍضٛس اٌجذاس اٌغشثٟ اٌجزء  هكاى الونظر

(9) 

 : صذ ، دٛسس اٌجذذرٟ ، دجٛرٟ ، سع دٛس أخزٟ، أرجبع دٛسس. شخصياث الونظر

 
 ًصف الونظر :

٠ظٛس اٌّؼجٛد "صذ" ػٍٝ ١٘ئخ رّضبح ٚلذ طؼٓ ِٓ لجً اٌّؼجٛد "دٛسس اٌجذذرٟ " اٌزٞ ٠ظٛس 

ِٓ ِمذِخ اٌمبسة ٚخٍف١زٗ ٠ٚظٛس  ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأس طمش ػٍٝ ظٙش اٌمبسة ٚسأس اٌظمش ػٍٝ والً 

ً اٌّئزس اٌمظ١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً  ً ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ٌألِبَ ِشرذ٠ب ً ِزمذِب "دٛسس اٌجذذرٝ" ٚالفب

٠ٚؼٍٛ سأصٗ اٌزبج اٌّزدٚج اٌزٞ رزمذِٗ د١خ اٌىٛثشا ،  (wsx)اٌثٛس ٠ٚشرذٜ لالدح اٌظذس اٌؼش٠ضخ 

ضشٞ دجاًل ، ٚخٍف اٌّؼجٛد "دٛسس اٌجذذرٟ ٠ظٙش اٌّؼجٛد ٠ّٚضه فٟ ٠ذٖ ا١ٌّٕٝ سًِذب ٚفٟ ا١ٌذ ا١ٌ

ً اٌّئزس اٌمظ١ش  ً ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ٌألِبَ ِشرذ٠ب "جذٛرٟ" ث١ٙئخ آد١ِخ ٚسأس طبئش أثٛ ِٕجً  ٚالفبً ِزمذِب

٠ٚؼٍٛ سأصٗ اٌزبج اٌّشوت  ٚلذ  (wsx)اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً اٌثٛس ٠ٚشرذٜ لالدح اٌظذس اٌؼش٠ضخ 

 ٟ جبٔج١ٗ د١ٌاًل ػٍٝ اٌزجج١ً ٚاألدزشاَ ٌٍّؼجٛد "دٛسس اٌجذذرٟ" .رذٌذ رساػ١ٗ إٌ

خٍف اٌّؼجٛد "جذٛرٟ" ٠ظٛس اٌّؼجٛد "سع دٛس أخزٟ" ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأس طمش ِزمذِب ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ 

ً اٌّئزس اٌمظ١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً ثٛس ٠ّضه ث١ذٖ ا١ٌّٕٝ طٌٛجبْ  ) ( ٚثب١ٌذ  wAsِشرذ٠ب

٠ٚؼٍٛ سأصٗ لشص اٌشّش اٌزٞ رزمذِٗ د١خ اٌىٛثشا  (wsx)( ٠ٚز٠ٓ طذسٖ لالدح (anxا١ٌضشٜ ػالِخ 

، أِبَ اٌمبسة ِٕظخ ٠ظٛس فٛلٙب  اٌّؼجٛد "دٛسس اٌجذذرٟ" ثجضُ أصذ ٚسأس آد١ِخ ٠شرذٞ ربج 

اٌُّٙٙ ٚ٘ٛ ٠فزه ثبإلػذاء ٠ٕٚشت ف١ُٙ ِخبٌجخ ، ٚأِبَ إٌّظخ لبسة ثششاع ٠مف ػ١ٍٗ أدذ أرجبع 

ب ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ٌألِبَ ٠ٚشرذٞ اٌشداء اٌمظ١ش اٌذبثه ٠ّضه ث١ذٖ ا١ٌّٕٝ "دٛسس اٌجذذر ًِ ٟ" ٚالفًب ِزمذ

 سًِذب ٠طؼٓ ثٗ اٌزّضبح "صذ" .
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 نخائج البذث 

رظٛس إٌّبظش اٌزٟ ػشضٙب اٌجبدث أصطٛسح لشص اٌشّش اٌّجٕخ ٚاٌزٟ رجضذ أٔزظبس  اٌّؼجٛد 

 "دٛسس" ػٍٝ  اٌّؼجٛد "صذ" 

ٟ األصطٛسح ثؼذح أشىبي ف١ظٛس ػٍٝ ١٘ئخ ، فشس إٌٙش ، ٚاٌّٙب اٌج١ضبء ، طٛس اٌّؼجٛد "صذ" ف

 ٚاٌزّضبح .

ُّطٍك فٟ ٘زٖ األصطٛسح .  طٛس اٌّؼجٛد "صذ" ػٍٝ أٔٗ اٌشش اٌ

ب فٟ ج١ّغ اٌّؼبسن فٟ ٘زٖ األصطٛسح ألٔٗ ٠ّثً اٌشش ٠ٚجت أْ ٠ٙزَ  ًّ طٛس صذ ػٍٝ أٔٗ اٌّٙزَٚ دائ

 اٌخ١ش "دٛسس" اٌشش "صذ" .

 ً "صذ" فٟ ِؼظُ اٌّؼبسن ثبٌطؼٓ ِٓ لجً "دٛسس" ِٚٓ ٠ؼبٚٔٗ .٠زُ لز

 طٛس "صذ" ٚ٘ٛ فٟ اٌّبء ٠ٚزُ طؼٕٗ ِٓ لجً "دٛسس" اٌزٞ ٠مف فٟ غبٌج١خ إٌّبظش ػٍٝ اٌمبسة .

 طٛس اٌّؼجٛد "دٛسس" فٟ طشاػٗ ِغ اٌّؼجٛد "صذ" فٟ غبٌج١خ إٌّبظش ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأس طمش .

فٟ أصطٛسح لشص اٌشّش اٌّجٕخ ِؼجٛداد وث١شح ِثً  ػبْٚ "دٛسس" فٟ طشاػٗ ِغ "صذ"

 "اٌّؼجٛد " سع دٛس أخزٟ" ٚ " ػشزبسٚد ٚ "دزذٛس" ٚ " ١ِٓ" ٚ "جذٛرٟ" .

 أوثش اٌّؼجٛداد ظًٙٛسا ِغ "دٛسس" ٌّؼبٚٔزٗ فٟ اٌذشة ضذ "صذ" ٘ٛ اٌّؼجٛد "سع دٛس أخزٟ" .
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 دٌاشي البذث

 
                                                 

(
6
ٍّزْٛ ٚاٌطمٛس ِٓ اٌّظش٠خ اٌمذ٠ّخ إٌٝ ( ، أصبط١ش ِؼجذ إدفٛ )ششح ٚرشجّخ 5115ٌِذضٓ ٌطفٝ اٌض١ذ : ) (

 .576اٌؼشث١خ ( ، ِشاجؼخ دمحم طبٌخ ، اٌمب٘شح ، طــــ 
(2)

 Wallis, B., (1912), Legends of the Egyptian Gods: Hieroglyphic Texts and Translations, 

New York , p.IV. 

(
3
) 

 
Fairman, H. W.(1935) “The Myth of Horus at Edfu- I, JEA (21).p. 26. 

(
4
) Blackman, A. M. and Fairman H. W. (1942) “The Myth of Horus at Edfu-II,  JEA 

(28).p. 32. 
 

1
) Chassinat, E., (1960) Le Temple d' Edfou, (10) vols, Le Caire. PL.CXLVI.) 

 

(
1
 اٌذساصخ اٌٛطف١خ ِٓ إػذاد اٌجبدث ِب ٌُ ٠شبس إٌٝ غ١ش رٌه . (

1) Edfou, X,PL.CXLVI.) 
1
)
 
Edfou, X,PL.CXLVI.) 

 

 

 
1) Edfou, X,PL.CXLVI.) 
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 على سج حْرس إًخصارحصْير الوعبْد سج في أسطْرة 

 ُشام إبراُين ًعين

 قسن األثار –باحث دكخْراٍ 

 هقذهت : 

رؼذ أعطٛسح أٔزصبس اٌّؼجٛد "دٛسط" ػٍٝ اٌّؼجٛد " عذ" ِٓ أُ٘ األعبط١ش ٚأشٙش٘ب ػٍٝ ِش 

جذاس اٌغشثٟ ، رجغذ اٌزبس٠خ ، رٛجذ ٘زٖ األعطٛسح ػٍٝ اٌغٛس اٌخبسجٟ ٌّؼجذ إدفٛ ثبٌغطخ اٌذاخٍٟ ٌٍ

األعطٛسح ِشادً أٔزصبس اٌّؼجٛد "دٛسط" ػٍٝ اٌّؼجٛد "عذ" . ٠شرً ِمذِخ األعطٛسح اٌّؼجٛد 

"جذٛرٟ" ٚخبرّخ األعطٛسح ٠شرٍٙب وج١ش اٌّشر١ٍٓ فٟ ١٘ئخ "إ٠ّذٛرت" ٚص٠ش اٌٍّه "صٚعش" أدذ 

ٍِٛن األعشح اٌثبٌثخ .)
1
) 

 The Journal Egyptian Archaeologyِجٍخ ثزشجّخ األعطٛسح فٟ   Fairmanلبَ  "ف١شِبْ"  

ػٓ ٘زٖ   Fairman ثبإلشزشان ِغ ف١شِبْ  Blackman، ٚٔشش ثؼذ٘ب فٟ ٔفظ اٌّجٍخ ثالوّبْ     

.) 03، 12، 15، 11األعطٛسح ، ٔششد فٟ األػذاد 
1
) 

ثزشجّخ ٘زٖ األعطٛسح فٟ سعبٌزٗ ١ًٌٕ دسجخ  Alliot, Mauriceوّب لبَ أ٠ًضب "ِٛس٠ظ ا١ٌٛد " 

) Le Culte d ’Horus a Edfouٌذوزٛساٖ ِٓ جبِؼخ ثبس٠ظ ثؼٕٛاْ ا
0

(، ٚلبَ اٌىبرت "إ٠ز١ٓ 

 Le Texte dramatiqueثزأ١ٌف وزبة ػٓ ٘زٖ األعطٛسح ثؼٕٛاْ   Drioton, Etienneدس٠ٛرْٛ" 

d ’Edfou (.
4
) 

 حْرس البحذحي ّالولك يطعٌاى فرس الٌِر* "سج" في رأسَ .( 1رقن )ر هٌظ

))اٌغفٍٟ( اٌصٛسح اٌثبٌثخاٌصف األٚي 4ٌجذاس اٌغشثٟ اٌجضء اٌٛجٗ اٌذاخٍٟ ٌٍغٛس ا: هكاى الوٌظر
5

) 

 عذ ، اٌٍّه، دٛسط اٌجذذرٟ ، إ٠ض٠ظ ، جذٛرٟ ، دٛس خٕزٟ خزٟ .: شخصياث الوٌظر 
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 ّصف الوٌظر : 

ؼٓ فٟ سأعٗ ِٓ لجً اٌّؼجٛد "دٛسط اٌّؼجٛد "عذ" ػٍٝ ١٘ئخ فشط ٔٙش ٚلذ ط   ٠صٛس إٌّظش

" ٚاٌٍّه ِؼًب ، ٠صٛس اٌّؼجٛد "دٛسط اٌجذذرٟ" ػٍٝ اٌمبسة ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأط صمش ِزمذِب  اٌجذذرٟ

ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ِشرذ٠بً اٌّئضس اٌمص١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً ثٛس ٠ّغه ث١ذٖ ا١ٌّٕٝ سًِذب ٠طؼٓ ثٗ 

٠ٚؼٍٛ  (wsx)٠ٚض٠ٓ صذسٖ لالدح فشط إٌٙش "عذ"  ٚثب١ٌذ ا١ٌغشٜ دجاًل ٠شثظ ثٗ فشط إٌٙش ، 

ب ثمذِٗ ا١ٌغشٞ ٌألِبَ  ًِ سأعٗ اٌزبج اٌّضدٚج رزمذِٗ د١خ اٌىٛثشا ، ٚأِبِٗ اٌٍّه ٠مف ػٍٝ ِٕصخ ِزمذ

٠ٚشرذٞ اٌشداء اٌمص١ش اٌذبثه ٠ٚؼٍٛ سأعٗ ربج اٌُّٙٙ ٚ"٠ّغه اٌٍّه ثىٍزب ٠ذ٠ٗ سًِذب ١ٌشبسن 

 جذذرٟ " ."دٛسط اٌجذذرٟ" فٟ طؼٓ فشط إٌٙش "عذ" فٟ سأعٗ ، خٍف اٌّؼجٛد "دٛسط اٌ

رظٙش اٌّؼجٛدح "إ٠ض٠ظ" فٟ ١٘ئخ آد١ِخ وبٍِخ ٚالفخ ِزمذِخ ثمذِٙب ا١ٌّٕٟ ٠ٚؼٍٛ سأعٙب اٌزبج 

، ٚخٍف "إ٠ض٠ظ"  ((anxاٌذزذٛسٞ ، ٚرشفغ ٠ذ٘ب ا١ٌّٕٟ ٌٍزذ١خ ٚفٟ ٠ذ٘ب ا١ٌغشٞ رّغه ثؼالِخ 

د١ِخ ثشأط ٠صٛس اٌّؼجٛد "دٛس خٕزٟ خزٟ" ثذجُ صغ١ش ٚخٍفُٙ ٠صٛس اٌّؼجٛد  "جذٛرٟ" ث١ٙئخ آ

ً اٌّئضس اٌمص١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً ثٛس  طبئش اثٛ ِٕجً ِزمذِب ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ٌألِبَ ِشرذ٠ب

٠ٚؼٍٛ سأعٗ اٌزبج اٌّشوت ٠ّٚغه ثىٍزب ٠ذ٠ٗ إضّبِٗ ثشدٞ ، ٚخٍف  (wsx)٠ٚض٠ٓ صذسٖ لالدح 

١ٌّٕٝ ِشرذ٠بً "جذٛرٟ" ٠صٛس اٌّؼجٛد "دٛسط اٌجذذرٝ" ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأط صمش ِزمذِب ثمذِٗ ا

( ٚثب١ٌذ ا١ٌغشٜ  wAsاٌّئضس اٌمص١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً ثٛس ٠ّغه ث١ذٖ ا١ٌّٕٝ صٌٛجبْ  )

٠ٚؼٍٛ سأعٗ اٌزبج اٌّضدٚج رزمذِٗ د١خ اٌىٛثشا ، رمف خٍفٗ  (wsx)٠ٚض٠ٓ صذسٖ لالدح  ((anxػالِخ 

ِغزٜٛ اٌصذس ٚث١ذ٘ب ا١ٌغشٜ  اٌّؼجٛدح "إ٠ض٠ظ" رشرذٜ اٌشداء اٌذبثه اٌط٠ًٛ رشفغ ٠ذ٘ب ا١ٌّٕٝ فٝ

رشرذٜ فٛق سأعٙب اٌزبج اٌذزذٛسٜ.) (wsx)٠ٚض٠ٓ صذسٖ لالدح  ((anxرمجض ػٍٝ ػالِخ 
6
) 

 ( طعي رأس فرس الٌِر "سج" .2هٌظر رقن )

 اٌصف األٚي )اٌغفٟ( اٌصٛسح األٌٚٝ. 1اٌٛجٗ اٌذاخٍٟ ٌٍغٛس اٌجذاس اٌغشثٟ اٌجضء هكاى الوٌظر : 

(
7

) 

، دٛسط اٌجذذرٟ ، جذٛرٟ ، و١ٍٛثبرشا اٌثبٌثخ ، أ١ِشاد ِصش اٌؼ١ٍب ،  عذ شخصياث الوٌظر :

 أ١ِشاد ِصش اٌغفٍٟ .
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 ّصف الوٌظر :

٠صٛس اٌّؼجٛد "عذ" ػٍٝ ١٘ئخ فشط ٔٙش ٚلذ ط ؼٓ فٟ سأعٗ ِٓ لجً اٌّؼجٛد "دٛسط اٌجذذرٟ" 

داء اٌمص١ش اٌذبثه اٌزٞ ٠صٛس خٍف اٌمبسة ٚالفًب ػٍٝ ِٕصخ ٠زمذَ ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ٌألِبَ ٠ٚشرذٞ اٌش

اٌزٞ ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً ثٛس ٠ٚؼٍٛ سأعٗ اٌزبج اٌّضدٚج ٚرزمذَ اٌزبج د١خ اٌىٛثشا ، ٠ّٚغه ثىٍزب ٠ذ٠ٗ 

 سًِذب ٠طؼٓ ثٗ فشط إٌٙش "عذ" فٟ سأعٗ .

٠ٚصٛس اٌّؼجٛد "دٛسط اٌجذذرٝ" ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأط صمش ػٍٝ ظٙش اٌمبسة ٚسأط اٌصمش ػٍٝ  

ً ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ٌألِبَ ِشرذ٠بً والً ِٓ ِمذِخ اٌمبسة ٚ ً ِزمذِب خٍف١زٗ ٠ٚصٛس "دٛسط اٌجذذرٝ" ٚالفب

٠ٚؼٍٛ سأعٗ  (wsx)٠ٚشرذٜ لالدح اٌصذس اٌؼش٠ضخ اٌّئضس اٌمص١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً اٌثٛس 

اٌزبج اٌّضدٚج اٌزٞ رزمذِٗ د١خ اٌىٛثشا ، ٠ّٚغه فٟ ٠ذٖ ا١ٌّٕٝ سًِذب ٚفٟ ا١ٌذ ا١ٌغشٞ عًٛطب ، ٚخٍف 

ً ِزمذِبً ا ٌّؼجٛد "دٛسط اٌجذذرٟ ٠ظٙش اٌّؼجٛد "جذٛرٟ" ث١ٙئخ آد١ِخ ٚسأط طبئش أثٛ ِٕجً  ٚالفب

ً اٌّئضس اٌمص١ش اٌذبثه ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً اٌثٛس  ٠ٚشرذٜ لالدح اٌصذس ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ٌألِبَ ِشرذ٠ب

ٌجذذرٟ" ٚفٟ ٠ذٖ ٠ٚؼٍٛ سأعٗ اٌزبج اٌّشوت ، ٠شفغ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ ١ٌجبسن ثٙب "دٛسط ا (wsx)اٌؼش٠ضخ 

أِبَ اٌمبسة ػٍٝ إٌّصخ رصٛس اٌٍّىخ "و١ٍٛثبرشا ،  ( (anxا١ٌغشٞ إضّبِخ ثشدٞ ٚػالِخ اٌذ١بح

اٌثبٌثخ" ٚالفخ ػٍٝ ِٕصخ ِزمذِٗ ثمذِٙب ا١ٌغشٞ ٚرشرذٞ اٌشداء اٌط٠ًٛ اٌذبثه ٠ٚؼٍٛ سأعٙب اٌزبج 

ب ٠ذ٠ٙب صالصً رذشوٙب اٌش٠شٟ ِىْٛ ِٓ س٠شز١ٓ ٠زٛعطٗ لشص اٌشّظ ٚلشٟٔ ثمشح ، ٚرّغه ثىٍز

رذ١خ ٌٍّؼجٛد "دٛسط اٌجذذرٟ" ، خٍف اٌٍّىخ "و١ٍٛثبرش اٌثبٌثخ" فٟ اٌصف اٌؼٍٛٞ أ١ِشاد ِصش 

اٌؼ١ٍب رشرذٞ وً ِٕٙٓ سداء ط٠ًٛ دبثه ٠ٚذٍّٓ وً ِٕٙٓ دفٛف ادزفبًًل ثبألٔزصبس اٌؼظ١ُ ػٍٝ 

 "عذ" ، فٟ اٌصف اٌغفٍٟ أ١ِشاد ِصش اٌغفٍٟ ٠ٚذٍّٓ وً ِٕٙٓ اٌذفٛف.

 



 (0202 مارس) الثامنالعدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

61 

 

 

 (  ّقْف حْرس البحذحي فْق ظِر فرس الٌِر "سج".3هٌظر رقن )

 اٌصف األٚي )اٌغفٟ( اٌصٛسح اٌثب١ٔخ. 1اٌٛجٗ اٌذاخٍٟ ٌٍغٛس اٌجذاس اٌغشثٟ اٌجضء هكاى الوٌظر : 

(
8

) 

عذ ، دٛسط اٌجذذرٟ ، إ٠ض٠ظ ، رفٕٛد ، خَٕٛ دٛس ٚس ، خَٕٛ اٌفٕز١ٓ ، ٔجذ  :شخصياث الوٌظر 

 ٠ظ ، دٛس ٚس، أٔٛس٠ظ، ٚثٛاٚد.دٛد ، أٚصٚس٠ظ أٔٛفش

 

 ّصف الوٌظر : 

ب  ًِ ٠صٛس اٌّؼجٛد "عذ" ػٍٝ ١٘ئخ فشط ٔٙش ٚفٛق ظٙشٖ ٠صٛس اٌّؼجٛد "دٛسط اٌجذذرٟ" ِزمذ

ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ إٌٟ األِبَ ٠ٚشرذٞ اٌشداء اٌمص١ش اٌذبثه اٌزٞ ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً ثٛس ٠ٚؼٍٛ سأعٗ اٌزبج 

ّغه ثىٍزب ٠ذ٠ٗ سًِذب ٠طؼٓ ثٗ فشط إٌٙش "عذ" فٟ سأعٗ ، اٌّضدٚج اٌزٞ رزصذسٖ د١خ اٌىٛثشا ٠ٚ

ٚخٍف "دٛسط اٌجذذرٟ" رصٛس اٌّؼجٛدح "إ٠ض٠ظ" ٚالفخ ِزمذِٗ ثمذِٙب ا١ٌّٕٝ ٌألِبَ ٚرشرذٞ اٌشداء 

ٚث١ذ٘ب ا١ٌّٕٝ  (anx)اٌط٠ًٛ اٌذبثه ٠ٚؼٍٛ سأعٙب اٌزبج اٌذزذٛسٞ ٚرّغه فٟ ٠ذ٘ب ا١ٌغشٞ ػالِخ 

رغٕذ رساع "دٛسط اٌجذذرٟ اٌّشفٛػخ إٌٟ أػٍٝ ، أِبُِٙ ٠مف صف١ٓ ِٓ اٌّؼجٛداد فٟ اٌصف 

 اٌؼٍٛٞ رصٛس اٌّؼجٛدح "رفٕٛد" ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأط أعذ  ٚالفخ ِزمذِٗ ثمذِٙب ا١ٌغشٞ ٌألِبَ .

ٌىٛثشا ٚرّغه ٚرشرذٞ رفٕٛد اٌشداء اٌط٠ًٛ اٌذبثه ٠ٚؼٍٛ سأعٙب لشص اٌشّظ اٌزٞ رزمذِٗ د١خ ا

، خٍف اٌّؼجٛدح "رفٕٛد"  ((anxٚث١ذ٘ب ا١ٌّٕٝ ػالِخ  (wADٚرّغه ث١ذ٘ب ا١ٌغشٜ صٌٛجبْ )

ب ثمذِٗ ا١ٌغشٜ ٌألِبَ ٠ٚشرذٞ –٠صٛس اٌّؼجٛد "خَٕٛ  ًِ دٛس ٚس" ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأط صمش ٚالفًب ِزمذ

٠ّغه ث١ذٖ  (wsx) ٠ضخاٌصذس اٌؼش ٠ٚشرذٜ لالدحاٌشداء اٌمص١ش اٌذبثه اٌزٞ ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً ثٛس 

٠ٚؼٍٛ سأعٗ اٌزبج اٌّشوت ، ٚخٍفٗ ٠صٛس  ((anx( ٚثب١ٌذ ا١ٌّٕٝ ػالِخ  wAsا١ٌغشٜ صٌٛجبْ )

ب ثمذِٗ ا١ٌغشٜ ٌألِبَ ٠ٚشرذٞ اٌشداء  ًِ اٌّؼجٛد "خَٕٛ اٌفٕز١ٓ" ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأط صمش ٚالفًب ِزمذ

٠ّغه ث١ذٖ  (wsx) اٌؼش٠ضخ اٌصذس ٠ٚشرذٜ لالدحاٌمص١ش اٌذبثه اٌزٞ ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً ثٛس 

 ٠ٚؼٍٛ سأعٗ اٌزبج اٌّشوت . ((anx( ٚثب١ٌذ ا١ٌّٕٝ ػالِخ  wAsا١ٌغشٜ صٌٛجبْ )
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دٛد" ث١ٙئخ آد١ِخ ٚالفخ ِزمذِٗ ثمذِٙب ا١ٌغشٞ ٌألِبَ ٚرشرذٞ  –خٍف خَٕٛ رصٛس اٌّؼجٛدح "ٔجذ 

غشٜ صٌٛجبْ اٌشداء اٌط٠ًٛ اٌذبثه ٠ٚؼٍٛ سأعٙب اٌزبج اٌذزذٛسٞ  ٚرّغه ٚرّغه ث١ذ٘ب ا١ٌ

(wAD)  ٚث١ذ٘ب ا١ٌّٕٝ ػالِخanx))  ِٗخٍفٙب رصٛس اٌّؼجٛدح "إ٠ض٠ظ" ث١ٙئخ آد١ِخ ٚالفخ ِزمذ ،

ثمذِٙب ا١ٌغشٞ ٌألِبَ ٚرشرذٞ اٌشداء اٌط٠ًٛ اٌذبثه ٠ٚؼٍٛ سأعٙب اٌزبج اٌذزذٛسٞ  ٚرّغه ٚرّغه 

٠صٛس اٌّؼجٛد  ، ٚفٟ اٌصف اٌغفٍٟ ((anxٚث١ذ٘ب ا١ٌّٕٝ ػالِخ  (wADث١ذ٘ب ا١ٌغشٜ صٌٛجبْ )

ب ثبٌمذَ ا١ٌغشٜ ٌألِبَ ٠ٚشرذٞ اٌشداء اٌط٠ًٛ اٌذبثه  -"أٚصٚس٠ظ ًِ أٔٛفش٠ظ" ث١ٙئخ آد١ِخ وبٍِخ ِزمذ

 ٠ٚؼٍٛ سأعٗ اٌزبج األٚص٠شٞ ٠ّٚغه ثىٍزب ٠ذ٠ٗ اٌغٛط .

ب ثمذِٗ ا١ٌغشٜ  ٌألِبَ ٠شرذٜ اٌّئضس  ًِ خٍفٗ ٠صٛس اٌّؼجٛد "دٛس ٚس" ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأط صمش ِزمذ

٠ّغه ث١ذٖ ا١ٌغشٜ  (wsx) اٌصذس اٌؼش٠ضخ ٠ٚشرذٜ لالدح ٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ً ثٛس اٌذبثهاٌمص١ش 

٠ٚؼٍٛ سأعٗ اٌزبج اٌّضدٚج ، خٍفٗ ٠صٛس اٌّؼجٛد  ((anx( ٚثب١ٌذ ا١ٌّٕٝ ػالِخ  wAsصٌٛجبْ )

ب ثمذِٗ ا١ٌغشٜ ٌألِبَ ٠شرذٜ اٌّئضس اٌمص١ش اٌذبثه ًِ ٍفٗ ٠زذٌٝ ِٓ خ "أٔٛس٠ظ" ث١ٙئخ آد١ِخ وبٍِخ ِزمذ

( ٚثب١ٌذ ا١ٌّٕٝ  ٠wAsّغه ث١ذٖ ا١ٌغشٜ صٌٛجبْ ) (wsx) اٌصذس اٌؼش٠ضخ ٠ٚشرذٜ لالدح ر٠ً ثٛس

٠ٚؼٍٛ سأعٗ اٌزبج اٌش٠شٟ اٌّىْٛ ِٓ أسثغ س٠شبد ، خٍفٗ ٠صٛس اٌّؼجٛد ٚثٛاٚد ١٘ئخ  ((anxػالِخ 

ب ثمذِٗ ا١ٌغشٜ ٌألِبَ ٠شرذٜ اٌّئضس اٌمص١ش اٌذبثه ًِ  ٠ٚشرذٜ لالدح ً ثٛس٠زذٌٝ ِٓ خٍفٗ ر٠ آد١ِخ ِزمذ

ٚسأعٗ  ((anx( ٚثب١ٌذ ا١ٌّٕٝ ػالِخ  ٠wAsّغه ث١ذٖ ا١ٌغشٜ صٌٛجبْ ) (wsx) اٌصذس اٌؼش٠ضخ

 رظٙش ِٙشّٗ .

 (  حقطيع أّصال "سج""4هٌظر رقن )

 اٌصف األٚي )اٌغفٟ( اٌصٛسح اٌشاثؼخ . 1اٌٛجٗ اٌذاخٍٟ ٌٍغٛس اٌجذاس اٌغشثٟ اٌجضء هكاى الوٌظر : 

(
9
 ) 

 عذ ، ا٠ّذٛرت ، اٌٍّه ثط١ٍّٛط اٌثبٟٔ ػشش .ر : شخصياث الوٌظ
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 ّصف الوٌظر :

٠صٛس اٌّؼجٛد "عذ" ث١ٙئخ فشط إٌٙش ٠ٚمَٛ جضاس ثزمط١غ أٚصبٌٗ ، ٠ٚصٛس اٌجضاس ث١ٙئخ آد١ِخ 

ب ثمذِٗ ا١ٌغشٜ ٌألِبَ  ٠ٚشرذٞ اٌشداء ٌمص١ش اٌذبثه ٠ّٚغه ث١ذٖ ا١ٌّٕٝ عى١ًٕب ٠مطغ ثٙب  ًِ وبٍِخ ِزمذ

ب ثمذِٗ أٚصبي فشط ا ًِ ٌٕٙش "عذ" )اٌٛجٗ ِٙشُ(، ٚخٍف اٌجضاس ٠صٛس "أ٠ّٛدزت" ٚالفًب ِزمذ

٠ٚشرذٜ لالدح اٌصذس  ا١ٌغشٜ ٌألِبَ ٠ٚشرذٞ اٌشداء اٌط٠ًٛ اٌذبثه ِٓ اٌىزبْ ٚفٛق اٌشداء جٍذ اٌفٙذ

٠ّٚغه ثىٍزب ٠ذ٠ٗ إضّبِٗ ثشدٞ ٠مشاء ِشراًل ِٕٙب )اٌٛجٗ ِٙشُ( ، خٍف )إ٠ّٛدزت(  (wsx)اٌؼش٠ضخ 

ب ثمذِٗ ا١ٌغشٜ ٌألِبَ ٠ٚشرذٜ اٌشداء اٌمص١ش اٌذبثه ٠ ًِ صٛس اٌٍّه "ثط١ٍّٛط اٌثبٟٔ اٌؼبشش"  ِزمذ

٠ّٚغه ثىٍزب ٠ذ٠ٗ ٚػبء ٠مَٛ ِٓ خالٌٗ ثإطؼبَ إٚصٖ فٝ فّٙب  (wsx)٠ٚشرذٜ لالدح اٌصذس اٌؼش٠ضخ 

 ٚاإلٚصٖ ِذد ػٕمٙب ٔذٖٛ .

 ًخائج البحث 

 سط" ػٍٝ اٌّؼجٛد "عذ" .رصٛس األعطٛسح ِشادً أٔزصبس اٌّؼجٛد "دٛ -

 فشط ٔٙش . ١٘ئخ٠صٛس اٌّؼجٛد "عذ" فٟ غبٌج١خ إٌّبظش ػٍٝ  -

 ٠صٛس اٌّؼجٛد "دٛسط" فٟ ج١ّغ إٌّبظش ث١ٙئخ آد١ِخ ثشأط صمش . -

 ٠ مزً اٌّؼجٛد "عذ" فٟ غبٌج١خ األعطٛسح ػٓ طش٠ك اٌطؼٓ ثبٌشِخ . -

 ٠شبسن اٌٍّه اٌّؼجٛد "دٛسط" فٟ ػ١ٍّخ اٌطؼٓ فٟ ثؼض إٌّبظش . -

ِشبسوخ اٌٍّٛن فٟ ػ١ٍّخ اٌطؼٓ ألْ اٌٍّه ٠ّثً اٌخ١ش ٠ٚجت أْ ٠شبسن اٌّؼجٛد فٟ اٌمضبء  -

 ػٍٝ اٌشش .

٠صٛس اٌىث١ش ِٓ اٌّؼجٛداد اٌزٟ رؼب٠ٓ لزً "دٛسط" ٌـ "عذ" ُٚ٘ )جذٛرٟ ، إ٠ض٠ظ ،  -

رفٕٛد ، خَٕٛ دٛس ٚس ، خَٕٛ اٌفٕز١ٓ ، ٔجذ دٛد ، أٚصٚس٠ظ أٔٛفش٠ظ ، دٛس ٚس، 

 د ( .أٔٛس٠ظ، ٚثٛاٚ

 أوثش اٌّؼجٛداد ظًٙٛسا ثشفمخ "دٛسط"  ٘ٛ اٌّؼجٛد "جذٛرٟ" . -

٠شرذٞ " اٌّؼجٛد "دٛسط" فٟ ج١ّغ إٌّبظش اٌزبج اٌّضدٚج  د١ًٌ ػٍٝ أٔٗ اٌّغ١طش ػٍٝ  -

 ِصش اٌؼ١ٍب ٚاٌغفٍٟ .
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 حواشي البحث

                                                 

(
1
( ، أعبط١ش ِؼجذ إدفٛ )ششح ٚرشجّخ ٌٍّزْٛ ٚاٌطمٛط ِٓ اٌّصش٠خ اٌمذ٠ّخ إٌٝ 1330ِذغٓ ٌطفٝ اٌغ١ذ : ) (

 .171دمحم صبٌخ ، اٌمب٘شح ، صــــ  اٌؼشث١خ ( ، ِشاجؼخ

)
2
) Blackman, A. M. and Fairman H. W. (1943) “The Myth of Horus at Edfu-II 

(Continued),” JEA (29): p.2. 

(
3
)Alliot, Maurice (1949) Le Culte d ’Horus a Edfou au temps des Ptolemees, Vol. 1. BdE 

(20). Cairo: IFAO.p.1.  

4)  Drioton, Etienne (1948) Le Texte dramatique d ’Edfou. SASAE( 11). Cairo: ) 

IF AO.p.1 

 

*فشط إٌٙش ٘ٛ د١ٛاْ ضخُ جذاً ِٚخ١ف ٚلٜٛ ٚششط ٘ٛ رجغ١ذ ٌٍّؼجٛد "عذ" ًٚل ٠غزط١غ أدذ أْ ٠مضٝ ػ١ٍٗ إًل 

ً ثذٛسط  ثطؼٓ فشط إٌٙش وّّثً ٌٍّؼجٛد اٌٍّه ثمٛرٗ اٌخبسلخ وّّثً ٌذٛسط لب٘ش األػذاء ، ف١مَٛ اٌٍّه ِزشجٙب

 "عذ" ِثٍّب ٠فؼً دٛسط ف١ٗ. ٌٍّض٠ذ ساجغ:

 .150( ، لشاث١ٓ ا٢ٌٙخ فٝ ِصش اٌمذ٠ّخ ،  رشجّخ ع١ٙش ٌطف هللا ، اٌمب٘شح ، صــــــ1313ع١ٍفٝ وٛف١ً : ) -
1 

) Chassinat, E., (1960) Le Temple d' Edfou, (10) vols, Le Caire.,PL.CXLVI.) 
 

(
6
 . ِب ٌُ ٠شبس إٌٝ غ١ش رٌه ػذاد اٌجبدثإِٓ  خاعخ اٌٛصف١اٌذس (

1 
)Edfou, X,PL.CXLVI.) 

 
1
)
 
Edfou, X,PL.CXLVI.) 

 
1
)
 
Edfou, X,PL.CXLVI.) 
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مظاهر تهجين زمن انمضارع األول من خالل انتراكية انهغىيح نهمرحهح انكالسيكيح 

 انمتأخرج

 
 أحمد عهي ترقي تالل

 ثبدش صوزٛعاٖ و١ٍخ ا٢صبع جبِؼخ اٌف١َٛ –ِفزق أصبع ِوغ٠خ ثٛػاعح ا٢صبع 

 

 مهخص انثحث

١ٍخ ٌٍزغاو١ت ٠زٕبٚي اٌجذش صعاؿخ ِظب٘غ رٙج١ٓ ػِٓ اٌٌّبعع األٚي ِٓ سالي صعاؿخ رذ١ٍ    

  اٌٍغ٠ٛخ ٌٍّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح، د١ش ٠جضأ ثبٌّمضِخ ١ٍ٠ٗ رؼغ٠ف ػِٓ اٌٌّبعع األٚي

ٚػاللزٗ ثبٌزغو١جخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّؼغٚفخ ثبٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ اٌىبطثخ، ١ٍ٠ٗ ػغى ِفوً ٌٍزغاو١ت اٌٍغ٠ٛخ 

ىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح، ١ٍ٠ٗ ػغى اٌّزأسغح ٌؼِٓ اٌٌّبعع األٚي اٌزٟ ٚعصد فٟ ٔوٛم اٌّغدٍخ اٌ

ٙجٕخ ٌٍّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ  ُّ ٙجٕخ اٌزٟ الزوغ ظٙٛع٘ب فمَ فٟ إٌوٛم اٌ ُّ رفو١ٍٟ ٌٍزغاو١ت اٌٍغ٠ٛخ اٌ

اٌّزأسغح، ٚأس١ًغا رزٕبٚي اٌشبرّخ أُ٘ إٌزبئج اٌزٟ ظٙغد فٟ ِزٓ اٌجذش. ١ٍ٠ٗ لبئّخ اإلسزوبعاد 

 ٚلبئّخ اٌّغاجغ اٌؼغث١خ ٚاألجٕج١خ.

 –اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌّزأسغح  –اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌىالؿ١ى١خ  –)اٌزٙج١ٓ اٌٍغٛٞ مفتاحيح انكهماخ ان

ػِٓ اٌّبًٟ  –ػِٓ اٌّبًٟ اٌزبَ  –ػِٓ اٌٌّبعع األٚي  -اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح 

 اٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ اٌىبطثخ(. –ػِٓ اٌّـزمجً األٚي  - إٌبلن 
  

 مقدمح

اٌمض٠ّخ اٌؼض٠ض ِٓ اٌضٛعاد اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ أصد إٌٝ ظٙٛع ثؼي اٌزطٛعاد  كٙضد اٌٍغخ اٌّوغ٠خ    

ؼج١ّخ، رٍه اٌضٛعاد اٌذٌبع٠خ اٌزٟ رؼىؾ ِضٜ اٌزأص١غاد اٌـ١بؿ١خ ٚاٌّجزّؼ١خ  ُّ اٌىزبث١خ ٚإٌذ٠ٛخ ٚاٌ

اٌزٟ اجزبدذ اٌّجزّغ اٌّوغٞ اٌمض٠ُ. د١ش ٠ٕمـُ إٌظبَ اٌٍغٛٞ اٌّوغٞ ٚفمًب ٌألؿٍٛة اٌزٕظ١غٞ 

ٚاألؿٍٛة اٌزذ١ٍٍٟ ٌٍجٍّخ اٌفؼ١ٍخ ٚاٌجٍّخ اإلؿ١ّخ إٌٝ ِغدٍز١ٓ عئ١ـ١ز١ٓ؛ اٌّغدٍخ األٌٚٝ  اٌّغوت

ٟ٘ "اٌٍغخ اٌّوغ٠خ اٌغؿ١ّخ" اٌزٟ ُؿجٍذ ثٙب إٌوٛم اٌٍّى١خ ٚاٌض١ٕ٠خ ٚاألصث١خ، أِب اٌّغدٍخ اٌضب١ٔخ 

 صاع٠خ.فٟٙ "اٌٍغخ اٌّوغ٠خ اٌغ١غ عؿ١ّخ" اٌزٟ ُؿجٍذ ثٙب ٔوٛم اٌّؼبِالد ا١ِٛ١ٌخ ٚاإل

إٌٝ صالس ِغادً ٌغ٠ٛخ فغػ١خ ٟٚ٘ ِغدٍخ اٌٍغخ اٌّجىغح  -اٌٍغخ اٌغؿ١ّخ-رٕمـُ اٌّغدٍخ األٌٚٝ    

Old Egyptian  ِٚغدٍخ اٌٍغخ اٌىالؿ١ى١خ اٌٛؿ١طخ ،Middle Egyptian   ٚأس١ًغا ِغدٍخ اٌٍغخ ،

ٌُ ٠ىٓ ١ٌٚض ٌذظخ اثضاع، ، إال أْ اإلٔزمبي ث١ٓ رٍه اٌّغادً اٌٍغ٠ٛخ اٌفغػ١خ Late Egyptianاٌّزأسغ 

 ٚإّٔب اؿزغغق ِـبدخ ػ١ِٕخ وج١غح اؿزّغد ٌّب ٠ؼ٠ض ػٓ األٌف ػبَ.

ٚلض ارـّذ رٍه إٌوٛم اٌزٟ رٕزّٟ ٌزٍه اٌّـبدخ اٌؼ١ِٕخ اٌؼغ٠ٌخ ثّب ٠ؼغف ثبؿُ "اٌزٙج١ٓ فٟ     

اٌٛؿ١طخ  اٌٍغخ اٌّوغ٠خ اٌمض٠ّخ"، ٚاٌزٟ أٍٍك ػ١ٍٙب ػٍّبء اٌٍغخ اٌّوغ٠خ اٌمض٠ّخ ِوطٍخ اٌٍغخ

، ٚطٌه ٌّب رذٍّٗ ٔوٛم رٍه اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ ِٓ ػٕبهغ Medio-Late Egyptianاٌّزأسغح 

ٌغ٠ٛخ ِـزذضصخ رٕزّٟ ٌٍّغدٍخ اٌّزأسغح ِٓ اٌٍغخ، ثبإلًبفخ إٌٝ اٌذفبظ ػٍٝ ثؼي اٌـّبد اٌغئ١ـخ 

 ٌٍّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌىالؿ١ى١خ اٌٛؿ١طخ.
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اٌمض٠ّخ فٟ ِغدٍزٙب اٌىالؿ١ى١خ ِٓ ػٕوغٞ اإلؿٕبص رزىْٛ اٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ فٟ اٌٍغخ اٌّوغ٠خ     

األؿبؿ١١ٓ ّٚ٘ب اٌفؼً ٚاٌفبػً وؼٕبهغ أؿبؿ١خ ٌٍجٍّخ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ـزمُ اٌّؼٕٝ ِٓ سالٌٙب فمَ، 

ِغ إدزّب١ٌخ ٚعٚص اٌّفؼٛي ثٗ إطا وبْ اٌفؼً ِزؼض٠ًب، ٚفٟ دبالد أسغٜ ٠أرٟ اٌجبع ٚاٌّجغٚع وجٍّخ 

ٕبص األؿبؿ١١ٓ فٟ اٌجٍّخ.ظغف١خ ربثؼخ ثؼض ػٕوغٞ اإلؿ
(1)

 

ٚف١ّب ٠زؼٍك ثؼِٓ دضٚس اٌفؼً ف١أرٟ اٌفؼً فٟ ػِٓ اٌٌّبعع ػٕضِب ٠أرٟ ِجغصًا ِٓ أٞ أصاح رـجمٗ     

فززذٛي اٌجٍّخ إٌٝ ػِٓ اٌّبًٟ،  n  أٚ دغف ١ٍ٠ٗ، أِب إطا ٚعص اٌفؼً ِزجًٛػب ثبٌّؤكغ اٌؼِٕٟ 

اٌزٟ ٠أرٟ ػ١ٍٙب اٌفؼً فٟ ػِٓ اٌٌّبعع، ٚأد١بًٔب ِب أِب ه١غخ اٌّـزمجً فزأرٟ ػبصح فٟ ا١ٌٙئخ طارٙب 

وّؤكغ ػِٕٟ ٌٍّـزمجً. w ٠ٌبف ٌٍفؼً دغف 
((2

 

وّب كٙضد إٌوٛم األصث١خ اٌىالؿ١ى١خ ظٙٛع ثؼي األفؼبي اٌّـبػضح اٌزٟ رـشضَ ٌإلكبعح إٌٝ     

٠ض ِٓ اٌظٞ ٠ـزشضَ فٟ اٌؼض aHa.n ػِٓ اٌّبًٟ اٌمووٟ وّب ٘ٛ اٌذبي ِغ اٌفؼً اٌّـبػض 

اٌزغاو١ت اٌٍغ٠ٛخ اٌىالؿ١ى١خ ٚاٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح.
 وّب اؿزشضِذ اٌو١غخ اٌفؼ١ٍخ  (3)

sDm.in.f  ٌٓإلكبعح اٌؼ١ِٕخ ٌٍّبًٟ، أِب اٌو١غز١ٓ اٌفؼ١ٍز١ sDm.xr.f   ٚ

 sDm.kA.f .ًفمض اؿزشضِزب ٌإلكبعح اٌؼ١ِٕخ ٌٍّـزمج
(4)

 

عح ٌغ٠ٛخ وجغٜ أٍبدذ ثبٌٕظبَ اٌفؼٍٟ اٌىالؿ١ىٟ أِب اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌّزأسغح فمض كٙضد صٛ     

VSO
(5)

SVOٚألغد إٌظبَ اٌفؼٍٟ اٌجض٠ض  
(6)

اٌظٞ ٠مٌٟ ثزغ١١غ اٌّٛاًغ اٌزم١ٍض٠خ ٌؼٕبهغ اإلؿٕبص  

ٟ٘ اٌو١غخ اٌفؼ١ٍخ  iw.f  sDm اٌغئ١ـخ ٌٍجٍّخ اٌفؼ١ٍخ، د١ش أًذذ اٌو١غخ اٌفؼ١ٍخ 

اٌزٟ اػصأذ ثٙب صٕب٠ب   sDm.fاٌو١غخ  اٌم١بؿ١خ ٌٍّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌّزأسغح ثض٠ٍخ ػٓ

إٌوٛم اٌىالؿ١ى١خ.
(7)

 

 

ٚلض رؼبظّذ أصٚاع األفؼبي اٌّـبػضح ٚاٌّؤكغاد اٌؼ١ِٕخ فٟ اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌّزأسغح، د١ش      

ظٙغد اٌؼض٠ض ِٓ اٌو١غ اٌفؼ١ٍخ طاد اٌضالالد اٌؼ١ِٕخ اٌّذضصح اٌزٟ ٠وؼت دوغ٘ب فٟ ٘ظا اٌؼغى 

ال أْ رٍه اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ لض كٙضد ظٙٛع ػِٓ اٌٌّبعع األٚي ٚاٌّـزمجً األٚي اٌزمض٠ّٟ اٌّٛجؼ، إ

ٚاٌّـزمجً اٌضبٌش، ٚاٌّبًٟ اٌزبَ ٚاٌّبًٟ اٌّـزّغ، ٌٚؼً أُ٘ ِب ١ّ٠ؼ رٍه اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ ٘ٛ ظٙٛع 

ض اٌٍغخ اٌمجط١خ. ٚف١ّ ٌُ ب األػِٕخ اٌضب١ٔخ اٌزٟ وبٔذ إٌٛاح ٌألػِٕخ اٌضب١ٔخ اٌزٟ اؿزمغد فٟ َػ ًً ب ٠ٍٟ ػغ

ٙجٕخ طاد اٌوٍخ ثأػِٕخ اٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ اٌزٟ الزوغ ظٙٛع٘ب ػٍٝ  ُّ ٌٍو١غ ٚاٌزغاو١ت اٌٍغ٠ٛخ اٌ

 ٔوٛم اٌّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح.

 تعريف زمن انمضارع األول

٠ُؼض ػِٓ اٌٌّبعع األٚي ِٓ اٌؼالِبد اٌٍغ٠ٛخ اٌجبعػح ٌٍّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌّزأسغح، ٠ٚؼزجغ ػِٓ     

األٚي ٘ٛ دٍمخ اٌٛهً ث١ٓ اٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ ٚاٌجٍّخ غ١غ اٌفؼ١ٍخ طاد اٌشجغ اٌظغفٟ ٚث١ٓ  اٌٌّبعع

.Pseudoverbal constructionاٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ اٌىبطثخ 
(8)

 

ف ػِٓ اٌٌّبعع األٚي ػٍٝ أٔٗ رغو١جخ ٌغ٠ٛخ ِىٛٔخ ِٓ كطغ٠ٓ عئ١ـ١ٓ؛ األٚي ِّٕٙب      د١ش ٠ُؼغَّ

٠ٚؼبًِ ِؼبٍِخ اٌّجزضأ فٟ اٌجٍّخ اإلؿ١ّخ أٚ اٌفبػً فٟ اٌجٍّخ ٠أرٟ فٟ اًٌّٛغ األٚي ِٓ اٌجٍّخ 
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اٌفؼ١ٍخ، ٠ٚأرٟ ٘ظا اٌؼٕوغ األٚي ِٓ اٌجٍّخ إِب فٟ اٌو١غخ اإلؿ١ّخ أٚ اٌو١غخ ا١ٌٌّغ٠خ، ٚفٟ دبي 

  tw أْ ٚعص اٌفبػً ١ًّغ٠ًب فالثض أْ ٠أرٟ ١ًًّغا ِغوجًب اٌظٞ ٠زىْٛ ثضٚعٖ ِٓ اٌٛدضح اٌٍغ٠ٛخ 

morpheme فًب إ١ٌٙب ا١ٌٌّغ اٌّزوً ٌٍلشن األٚي أٚ اٌلشن اٌضبٟٔ، أِب اٌلشن اٌضبٌش ٌُِب

ٌٍّؤٔش، ث١ّٕب ٠أرٟ  st  ٌٍّظوغ أٚ  sw اٌّفغص ثٕٛػ١ٗ ف١أرٟ ِطبثمًب ١ٌٌٍّغ اٌّزؼٍك ؿٛاء 

ٌٍلشن اٌضبٌش اٌجّغ. st ا١ٌٌّغ 
(9)

 

ٟٔ ِٓ اٌجٍّخ ٠ٚؼبًِ ِؼبٍِخ أِب اٌلطغ اٌضبٟٔ ِٓ ػِٓ اٌٌّبعع األٚي ف١أرٟ فٟ اًٌّٛغ اٌضب     

 adverbial فٟ اٌجٍّخ اإلؿ١ّخ أٚ اٌجٍّخ اٌظغف١خ اٌزبثؼخ  adverbial predicate اٌشجغ اٌظغفٟ

phrase .فٟ اٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ
(10)

 

ٚأد١بًٔب ِب ٠أرٟ ٘ظا اٌلطغ اٌضبٟٔ ثضْٚ ػٕوًغا فؼ١ًٍب، د١ش ٠أرٟ ظغفًب ِىب١ًٔب أٚ جبع ِٚجغٚع،      

ذفبظ ػٍٝ اٌطج١ؼخ اٌفؼ١ٍخ ٌٍجٍّخ، فّٓ اٌّّىٓ أْ ٠أرٟ ٘ظا اٌلطغ اٌضبٟٔ ِىًٛٔب دغف ٌٚىٓ فٟ ؿج١ً اٌ

ِزجًٛػب ثبٌّوضع اٌفؼٍٟ اٌشبم ثأفؼبي  m ِزجًٛػب ثبٌّوضع اٌفؼٍٟ، أٚ دغف اٌجغ  Hr اٌجغ 

اٌذغوخ فمَ صْٚ غ١غ٘ب ِٓ األفؼبي.
(11)

ٍْ ٔبصعح ٠أرٟ ٘ظا اٌلطغ األس١غ ِٓ جٍّخ اٌٌّبعع   ٚفٟ أد١ب

،pseudo-participleاألٚي إؿُ فبػً وبطة 
(12)

 Stative oldصيغة الحال الخبرية أٚ  

perfective.(13)
 

ٌإلكبعح إٌٝ ػِٓ اٌٌّبعع   iw ٠ٚأرٟ ػِٓ اٌٌّبعع األٚي أد١بًٔب ثؼض اٌّؤكغ اٌؼِٕٟ     

، أٚ ثؼض iw.f  (Hr)  sDm ًّٓ اٌزغو١جخ  circumstantial first presentاٌظغفٟ 

إٌٝ ػِٓ اٌّبًٟ.ٌإلكبعح  wn غ اٌؼِٕٟ اٌّؤك
(14)

أْ ه١غخ اٌٌّبعع األٚي  ٠ٚČernyل١غ  

ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ل١غ إٌٝ ػِٓ اٌٌّبعع أٚ اٌّبًٟ اػزّبصًا ػٍٝ اٌذمبئك اٌزٟ رظٙغ٘ب اٌجٍّخ ٚفك 

.ٌٍجٍّخ أّٔبٍ ػ١ِٕخ ِؼ١ٕخ ٚفمًب ٌٍظغف١خ اٌؼِب١ٔخ
(15)

 

هً اٌٍغخ اٌّوغ٠خ اٌمض٠ّخ فٟ اٌبعع األٚي فٟ أٚرغاو١ت ػِٓ آٌِّ اؿزمغاع غغُ ٚػٍٝ اٌ     

ٙجٕخ ٌٍّغدٍخ  ُّ ِغدٍزٙب اٌّزأسغح، إال أٔٙب لض ظٙغد ثبؿزشضاِبرٙب اٌّزؼضصح فٟ ِزٓ إٌوٛم اٌ

ًّٓ رغاو١جًب ٌغ٠ٛخ إِب ًّٓ رغاو١جٙب اٌٍغ٠ٛخ اٌّزأسغح، ٚ إِب اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح، ٚوبْ ٘ظا اٌظٙٛع

ٙجٕخ الزوغ ظٙٛع٘ب فمَ فٟ   رٍه اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اإلٔزمب١ٌخ.ُِ

 انتراكية انهغىيح انمتأخرج نسمن انمضارع األول في انمرحهح انكالسيكيح انمتأخرج:

  Subject + preposition + noun after preposition انتركيثح انهغىيح  -1

ضغ٘ب لغثًب رؼزجغ رٍه اٌزغو١جخ ٟ٘ أثـَ اٌزغاو١ت اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ رٕزّٟ ٌؼِٓ اٌٌّبعع األٚي ٚأو    

ٌٍو١غخ اٌىالؿ١ى١خ غ١غ اٌفؼ١ٍخ طاد اٌشجغ اٌظغفٟ، ٚطٌه ثـجت ػضَ ادزٛائٙب ػٍٝ فؼً أٚ ِوضع 

فؼٍٟ،
(16)

د١ش ٚلض ٚعصد رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ فٟ اٌؼض٠ض ِٓ ٔوٛم اٌّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح،  

ٚعصد ػٍٝ ؿج١ً اٌظوغ فٟ ِزٓ ِؼب٘ضح اٌؼبَ اٌذبصٞ ٚاٌؼلغ٠ٓ
(17)

ّـ١ؾ اٌضبٟٔ" اٌزٟ ٌٍٍّه "عػ 

ُّـجٍخ ػٍٟ اٌـجً اٌـفٍٝ ِٓ اٌجضاع اٌغغثٟ ٌٍٛاجٙخ  أثغِٙب ِغ اٌٍّه اٌذ١ضٟ "سبرٛؿ١ٍٟ اٌضبٌش"، ٚاٌ

  اٌشبعج١خ ِٓ لبػخ األػّضح اٌىجغٜ ٌّجّٛػخ ِؼبثض اٌىغٔه، د١ش ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ:
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( (18  

st  m-di.i  m  mtr 

إُٔٙ ِؼٟ فٟ اٌّؼب٘ضح.
(19)

 

زغو١جخ طارٙب فٟ ِزٓ ٔن ثغص٠خ األس٠ٛٓٚلض ٚعصد اٌ    
(20)

ػٍٝ ٌـبْ األر األهغغ "ثبرب"   

 BAtA :ٍٟد١ش ٚعص إٌن وّب ٠ 

 

 

 (21)
 

xr  mk  tw.T  m-di.i  m  sxr  n  mwt.(i)  xr  pAy.T  hAy  m-di.i  m  sxr  n  it.i  xr  pA  aA  r.i  m  

ntf  sxpr  wi 

َّٝ وأِٟ ِٗ فأِٔذ ثبٌٕـجخ إٌ  ((22، ٚػٚجه ثبٌٕـجخ ٌٟ وأثٟ، ٚ٘ٛ )األر( األوجغ ٌٟ ٚ٘ٛ ِٓ أٚجضٟٔ.أزج

 

٠الدع أْ رٍه اٌجٍّخ لض رٙجٕذ رٙج١ًٕب ٔو١ًب، د١ش رجضأ اٌجٍّخ ثبألصاح اٌىالؿ١ى١خ غ١غ اٌّـٕضح     

 mk،
(23)

١ٍ٠ٙب ِجبكغح رغو١جخ اٌٌّبعع األٚي اٌّجغصح ِٓ اٌفؼً طاد اإلكبعح اٌٍغ٠ٛخ  

اٌّزأسغح،
(24)

اٌظٞ ٚعص  ntf ززُ اٌجٍّخ ثب١ٌٌّغ اإلؿٕبصٞ ٌٍلشن اٌضبٌش اٌّفغص اٌّظوغٚرش 

، ٠ُٚؼض اٌزمض٠ُ ِٓ أجً sxpr  wi فٟ ِذً فبػً ِمضَ ِٓ أجً اٌزٛو١ض ػٓ اٌجٍّخ اٌزب١ٌخ 

ِٓ اٌـّبد اٌٍغ٠ٛخ اٌىالؿ١ى١خ. Anticipatory Emphasisاٌزٛو١ض 
(25)

 

  + Infinitive mSubject + انتركيثح انهغىيح  -2

فٟ رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ ؿبثمًب ٌٍّوضع اٌّلزك ِٓ أفؼبي اٌذغوخ ٚأد١بًٔب  mاؿزشضَ دغف اٌجغ     

٠أرٟ ِغ ثؼي األفؼبي اٌّزؼض٠خ، ٚرل١غ رٍه اٌزغو١جخ ػ١ًِٕب إٌٝ ػِٓ اٌٌّبعع غ١غ اٌّذضص، ٚلض 

،Anastasi Iٚعصد رٍه اٌزغو١جخ فٟ ِزٓ ثغص٠خ أٔـزبؿٟ األٌٟٚ 
(26)

ن ٠ذًّ د١ش ٚعصد فٟ ٔ 

 ؿّبد اٌٙج١ٕ١خ اٌٍغ٠ٛخ ِب ث١ٓ اٌّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ ٚاٌّغدٍخ اٌّزبسغح وّب ٠ٍٟ:

 

 

 
(27)
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iTi.n.f  spyt  sw  aq  m  nA  nty  binw  sw  Sbn  m  nA  mhwt  SAsw  iri.f  

 sw  m  qAi  n  aAmw 

١ٛٞ.األكغاع، ٠ٚشزٍَ ِغ كؼت اٌلبؿٛ، ٠ٚزٕىغ وأؿ ٌمض أسظ اٌجمب٠ب، ١ٌضسً ِغ
(28)

 

 

رزجٍٝ ِظب٘غ اٌٙج١ٕ١خ اٌٍغ٠ٛخ إٌو١خ فٟ ِزٓ رٍه اٌفمغح، فمض ثضأد ثبٌو١غخ اٌفؼ١ٍخ اٌىالؿ١ى١خ      

،iTi.n.f  spytفٟ جٍّخ  sDm.n.fاٌم١بؿ١خ ٌؼِٓ اٌّبًٟ 
(29)

١ٍ٠ٙب جٍّز١ٓ فٟ ػِٓ اٌٌّبعع األٚي  

،sw  aq   ٚsw  Sbnاٌظٞ ٠ٕزّٟ ٌٍّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌّزأسغح ّٚ٘ب 
(30)

ٙجٕخ ِٓ   ُِ ٚرُشززُ اٌفمغح ثجٍّخ 

 iri.f  swفمض ثضأد اٌجٍّخ ثو١غخ فؼ١ٍخ والؿ١ى١خ  iri.f  sw  m  qAi  n  aAmwاٌطغاػ األٚي ٟٚ٘ 

فٟ ِذً ِفؼٛي ثٗ، ١ٍ٠swٙب ا١ٌٌّغ اٌّزؼٍك  sDm.fرذزٛٞ ػٍٝ ه١غخ 
(31)

إال أْ ا١ٌٌّغ اٌّزؼٍك  

sw ص اٌّظوغ فٟ ِذً فبػً فٟ جٍّخ اٌٌّبعع ٠ضسً ثوفزٗ ١ًًّغا ِغوجًب ٌٍلشن اٌضبٌش اٌّفغ

ٟٚ٘ ه١غخ ٌغ٠ٛخ ِزأسغح. sw  m  qAiاألٚي 
(32) 

وّب ٚعصد رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ ػٍٝ جضعاْ ِؼجض اٌىٕبئؾ   
 

ٌٍٍّه ؿ١زٟ األٚي، ٌإلكبعح إٌٝ ػِٓ 

 ، د١ش ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ:present continuousاٌٌّبعع اٌّـزّغ 

 

 (33)
 

ir  m-xt  Hm.f  m  Tsi  m  rxw  itrw aSAw 

ٚثؼض أْ ؿبع جالٌزٗ ٌؼضح أ١ِبي ِؼٍِٛخ.
(34)

 
 

  + Infinitive  HrSubject +انتركيثح انهغىيح  -3

رؼزجغ رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ ِٓ أُ٘ اٌزغاو١ت اٌزٟ رل١غ إٌٝ ػِٓ اٌٌّبعع األٚي ٚاٌزٟ لض كبع   

ٙجٕخ اٌىالؿ١ى١ ُّ خ اٌّزأسغح، د١ش ٚعصد ػٍٝ ؿج١ً اؿزشضاِٙب فٟ ِزٓ ٔوٛم اٌّغدٍخ اإلٔزمب١ٌخ اٌ

O. OIC 16991 اٌظوغ فٟ ِزٓ أٚؿزغاوْٛ
(35)

ٌإلكبعح إٌٝ ػِٓ اٌٌّبعع غ١غ اٌّذضص، د١ش ٚعص  

 إٌن وّب ٠ٍٟ:

 

 

 
(36)

 

tw.i  Hr  bAk  m  nA  xrw  n  msw-nsw  r  sHn  pAy.i  nb  r  ir(t) 

إٟٔ أػًّ فٟ ِمبثغ أثٕبء اٌٍّه اٌزٟ أِغ ؿ١ضٞ أْ رُل١ض.
(37) 

وّب ٚعصد اٌزغو١جخ طارٙب فٟ ِزٓ ٌٛدخ إٌوغ اٌشبهخ ثبٌٍّه "ِغٔجزبح" اٌّذفٛظخ فٟ اٌّزذف      

،CG 34025اٌّوغٞ رذذ علُ 
(38)

 ٚلض ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ: 
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(39)

 

st  Hr  sDd  m  nA  nxt  iri  (Mry  n  ptH  Htp  Hr  mAat)  m  tHnw 

َْ اإلٔزوبعاد اٌزٟ دممٙب )  ٛ ِغٔجزبح دزت دغ ِبػذ( ػٍٝ لجبئً اٌزذٕٛ.٠َٚمُوُّ
(40)

 

 

  Subject + Infinitiveانتركيثح انهغىيح  -4

رز١ّؼ رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ ثبؿزٙالي اٌفبػً فٟ اًٌّٛغ األٚي ِزجًٛػب ِجبكغح ثبٌّوضع، صْٚ     

ػِٓ  االؿزؼبٔخ ثأٍٞ ِٓ دغٚف اٌجغ فٟ اًٌّٛغ اٌضبٟٔ، ٚرل١غ رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ ػ١ًِٕب إٌٝ

اٌٌّبعع األٚي،
(41)

ٚلض كبع اؿزشضاِٙب فٟ ِزٓ ٔوٛم اٌّغدٍخ اإلٔزمب١ٌخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح، فمض  

اٌزؼ١ّ١ٍخ، Lansingٚعصد فٟ ه١غزٙب إٌّف١خ ػٍٝ ؿج١ً اٌظوغ فٟ ِزٓ ثغص٠خ 
(42)

د١ش ٚعص إٌن  

 وّب ٠ٍٟ:

 

(43)
 

xr  iri.i  qnqn.k  m  xt  nbt  xr  bn  tw.k  sDm 

ثىً ػوب، )ٌٚىٕه( ال رـّغ. ٚلض ًغثزه
(44)

 

 

كب٘ضًا ج١ًٍب ػٍٝ اؿزّغاع اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌٙج١ٕخ دزٝ  Lansingرؼزجغ رٍه اٌفمغح ِٓ ثغص٠خ      

١ٍ٠ٙب اٌو١غخ اٌفؼ١ٍخ  xrٔٙب٠خ األؿغح اٌؼلغ٠ٓ، د١ش رجضأ اٌجٍّخ األٌٚٝ ثبألصاح اٌىالؿ١ى١خ غ١غ اٌّـٕضح 

 iriفٟ ِذً ِفؼٛي ثٗ ٌٍفؼً  qnqn.kاٌزٟ رجؼزٙب اٌّوضع  iri .i فٟ جٍّخ sDm.fاٌىالؿ١ى١خ اٌم١بؿ١خ 

١ٍ٠ٙب  xrٟٚ٘ ه١غخ فؼ١ٍخ والؿ١ى١خ ِٓ اٌضعجخ األٌٚٝ. أِب اٌجٍّخ اٌضب١ٔخ فمض ثضأد ثبألصاح غ١غ اٌّـٕضح 

اٌضاٌخ ػٍٝ ػِٓ اٌٌّبعع  tw.i  sDmاٌزٟ ٚعصد فٟ اٌجٍّخ ٌٕفٟ ه١غخ  bnأصاح إٌفٟ اٌّزأسغح 

 رٕزّٟ ٌٍّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌّزأسغح. األٚي ٚاٌزٟ

  

ٚلض ٚعصد رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ ٌؼِٓ اٌٌّبعع األٚي فٟ ِزٓ أؿطٛعح اٌذك ٚاٌجٙزبْ اٌّـجٍخ     

اٌضب١ٔخ، Chester Beattyػٍٝ ثغص٠خ 
(45)

 د١ش ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ: 

 

(46)
 

tw.k  ptr  pAy  kAmn  nty  Hmsi  r-gs  pA  sbA  pAy.k  it  pAy 
 

ظغ اٌغجً األػّٟ اٌظٞ ٠جٍؾ ثجبٔت اٌجبة، إٔٗ أث١ه.أ
(47)
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  Subject + Old Perfectiveانتركيثح انهغىيح  -5

، إال أٔٙب رز١ّؼ ػٕٙب ثزغ١غ  Subject + Infinitiveاكزمذ رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ ِٓ اٌزغو١جخ اٌـبثمخ   

،Old Perfectiveكىً اٌج١ٕخ اٌٍغ٠ٛخ ٌٍّوضع ٚرذٌٛٗ إٌٝ ه١غخ اٌذبي 
(48)

ظٙغد ه١غخ اٌذبي ٚلض  

فٟ ٔوٛم اٌّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ ػٍٝ أٔٙب اكزمبق فؼٍٟ ٠ٌبف إ١ٌٙب ٚدضاد ٌغ٠ٛخ رشزٍف ثئسزالف 

إٌٝ اٌلشن األٚي ًّٓ اٌو١غخ  kwi  morepheme. اٌٛدضح ٌبفرا١ٌٌّغ اٌلشوٟ، د١ش 

إٌٝ اٌلشن اٌضبٟٔ  ti morepheme. اٌٛدضح ٌبفر، ث١ّٕب sDm.kwi  اٌٍغ٠ٛخ

إٌٝ اٌلشن فزٌبف  w morepheme. أِب اٌٛدضح، sDm.ti  ٍغ٠ٛخٌٓ اٌو١غخ اًّ

.sDm.w  اٌضبٌش ًّٓ اٌو١غخ اٌٍغ٠ٛخ
(49)

ٚلض اػزبص اٌّوغٞ اٌمض٠ُ اؿزشضاَ ه١غخ اٌذبي  

فٟ إٌوٛم اٌىالؿ١ى١خ ٌإلكبعح إٌٝ ػِٓ اٌّبًٟ اٌزبَ إٌّزٟٙ.
(50)

 

رُؼضُّ كب٘ضًا ػٍٝ رٙج١ٓ اٌزغاو١ت اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ كجَّذ فٟ ٠ٚؼزمض اٌجبدش أْ رٍه اٌزغو١جخ فٟ دض طارٙب     

اٌّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح إٌٝ أْ اكزض ػٛص٘ب فٟ اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اٌّزأسغح، د١ش اؿزشضَ اٌّوغٞ 

اٌزٟ رؤكغ ػ١ًِٕب ٌؼِٓ اٌّبًٟ اٌزبَ ًّٓ ػٕبهغ  Old Perfectiveاٌمض٠ُ ه١غخ اٌذبي اٌىالؿ١ى١خ 

 ػِٓ اٌٌّبعع األٚي.

ٙجٕخ اٌزٟ رؤعر ٌغ٠ًٛب ثبٌّغدٍخ       ُّ ٚلض كبع اؿزشضاَ رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ فٟ إٌوٛم اٌ

ػٍٝ ؿج١ً  sDm.kwi، فمض ٚعصد ِغ اٌلشن األٚي Medio-Late Egyptianاٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح 

 اٌظوغ فٟ ِزٓ ثغص٠خ األس٠ٛٓ، د١ش ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ:
 

 

 

 

 
(51)

 

di.t  iri.tw  sksk  pA  aS  n  pr-aA  anx.(w)  wDA.(w)  snb.(w)  Xry  st  r.i  tm  dit  

anx.kwi  ptr  tw.i  anx.kwi  m  ra  iw.i  m  kA 

ب" فٟ ِىبٟٔ، ٌظٌه ٌٓ  ًّ ؼبفًب ؿ١ٍ ُِ ٌمض رـججِذ أْ رُضِغ أكجبع اٌوٕٛثغ اٌشبهخ ثبٌفغػْٛ "ف١ٍذ١ب 

ِٗ إٟٔ ال أػاي أد١ب وضٛع. ٠جؼٍٕٟ أػ١ق، أزج
(52)

 

فٟ ِزٓ ٔن اٌؼبَ اٌشبِؾ اٌظٞ ٠ـجً  sDm.tiب ٚعصد رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ ِغ اٌلشن اٌضبٟٔ وّ    

ُّـجً ػٍٝ اٌـجً اٌـفٍٟ ِٓ اٌجضاع اٌلغلٟ ِٓ  جبٔجًب ِٓ ِؼغوخ لبصف ٌٍٍّه "عػّـ١ؾ اٌضبٟٔ" اٌ

لبػخ األػّضح اٌىجغٜ ٌّؼجض األلوغ،
(53)

 د١ش ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ: 
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 (54) 

tw.k  ii.ti  m  pA  hrw  bw  wAH.k  iwaw 

ػٕضِب رؼٛص ا١ٌَٛ فال رزغن ٚع٠ضًب.
(55)

 

 

فٟ ِزٓ ثغص٠خ  sDm.wاٌلشن اٌضبٌش ٚأس١ًغا ٚعصد اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ اٌشبهخ ثو١غخ اٌذبي ِغ     

Lansing:ٍٟد١ش ٚعص إٌن وّب ٠ ، 

 
(56)

 

pA  waw  HDn.w 

َّْ اٌجٕٛص ٠ؼبْٔٛ. إ
(57)

 
 

 

 انمضارع األول في انمرحهح انكالسيكيح انمتأخرج: انتراكية انهغىيح انُمهجنح نسمن - ب
 
 

  zero morpheme verb   Hr + subject +انُمهجنحانتركيثح انهغىيح  -1

ٙجٕخ ػٍٝ ٔوٛم ػوغ اٌغػبِـخ، الؿ١ّب ِغ أفؼبي اإلصعان اٌزٟ     ُّ الزوغ ظٙٛع رٍه اٌزغو١جخ اٌ

اٌٌّبعع، د١ش رضي ػٍٟ أجبػ فؼً ، ٚرل١غ رٍه األفؼبي ػ١ًِٕب ٌؼِٓ stativeال رؼطٟ ه١غ سجغ٠خ 

روبػضٞ ِزىغع ٠ضي ػٍٝ اٌؼبصح، وّب رل١غ إٌٝ اٌمضعح أٚ ػضَ اٌمضعح ػٍٝ اإلصعان اٌذـٟ ٌألك١بء.
(58)

 

 zeroٚلض ػغفذ رٍه األفؼبي ث١ٓ أٚؿبٍ ثبدضٟ اٌّغدٍخ اٌّزأسغح ِٓ اٌٍغخ اٌّوغ٠خ اٌمض٠ّخ ثبؿُ     

morpheme verbs ٌٍغ٠ٛخ اٌؼائضح"، د١ش رأرٟ رٍه األفؼبي فٟ ثٕبئٙب "أفؼبي هفغ٠خ اٌٛدضاد ا

اٌم١بؿٟ اٌّؼزبص صْٚ أٞ اًبفبد،
(59)

٠طٍك ػ١ٍٗ  ِٕفغصًا ثٙظا اٌلىً  sDmفؼٕضِب ٠أرٟ اٌفؼً  

zero morpheme  ٌٚىٓ ػٕضِب ٠أرٟ ٌِبػف اٌذغف األس١غsDmm ًفئٔٗ   ثٙظا اٌلى

.٠verb with m morphemeـّٟ 
(60)

 

ٌإلكبعح إٌٝ ػٕبهغ غ١غ فؼ١ٍخ وبٌٌّبئغ ػٍٝ ؿج١ً   zero morphemeوّب ٠ـزشضَ ِوطٍخ     

اٌّضبي اٌزٟ ِٓ اٌّفزغى أْ رزجغ اٌفؼً فٟ ِذً فبػً أٚ ِفؼٛي ثٗ، ٌٚىٓ ٠زُ اؿمبٍٙب وزبث١ًب 

اٌزٟ رل١غ إٌٝ األفؼبي طاد اإلكزمبق اٌٛادض  "٠ٚΦ "phaiُـزؼبى ػٕٙب فٟ اٌضالٌخ اٌوٛر١خ ثبٌؼالِخ 

زُ اؿمبٍٙب وزبث١ًب.ٚاٌٌّبئغ اٌزٟ ٠
(61)

 

ٙجٕخ فٟ ِزٓ ٔن رفـ١غ األدالَ اٌّـجً ًّٓ اٌفمغح اٌؼبكغح ِٓ      ُّ ٚلض ٚعصد رٍه اٌزغو١جخ اٌ

 " اٌضبٌضخ، د١ش ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ:Chester Beattyٚجٗ ثغص٠خ "
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(62)

 

Dd  mdw  in  s  rs.f  Hr  st.f  my  n.i  spy  mwt.(i)  Ast  mT  tw.i  Hr  mAA.Φ wAi.Φ  

im.i  m  dmi.(i) 

ِٗ إٟٔ أعاِن رجزؼِض  َّٝ ٠ب أِٟ إ٠ؼح، أزج َّٝ فٍزأِد إٌ رغر١ً ثٛاؿطخ اٌغجً ػٕضِب ٠ـز١مع ِٓ ِىبٔٗ: فٍزأِد إٌ

ػٕٟ فٟ ِض٠ٕزٟ.
(63)

 

 

لض دظف وزبث١ًب إلٔٗ جبء  t  ٠ٚالدع فٟ اٌجٍّخ اٌـبثمخ أْ ا١ٌٌّغ اٌّزوً ٌٍلشن اٌضبٟٔ اٌّؤٔش   

ثّؼٕٝ "٠غٜ"، ٚجبء فبػاًل ًِّٕٛػب ِٓ اٌوغف  mAA ِّٕٛع ِٓ اٌوغف ثؼض اٌفؼً ِفؼٛاًل ثٗ 

اٌزٟ رل١غ  "Φ "phaiثّؼٕٝ "٠جزؼض"، ٌظٌه اؿزؼٌٕب ػٕٗ ثبٌؼالِخ  wAi ثؼض اٌفؼً 

وّب ؿجمذ اإلكبعح ِغ األفؼبي اٌم١بؿ١خ  zero morphemeإٌٝ اٌؼٕبهغ اٌٍغ٠ٛخ طاد اإلكزمبق اٌٛادض 

، وّب sDm ٍغ٠ٛخ اٌؼائضح اٌزٟ رغص صْٚ ٚدضاد ٌغ٠ٛخ إًبف١خ ِضً اٌفؼً هفغ٠خ اٌٛدضاد اٌ

رل١غ إٌٝ اٌؼٕبهغ اإلؿ١ّخ إٌّّٛػخ ِٓ اٌوغف اٌزٟ ٠زُ اؿمبٍٙب وزبث١ًب ِٓ اٌجٍّخ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼزجغ 

ظب٘غح ٌغ٠ٛخ فٟ األؿغر١ٓ اٌزبؿؼخ ػلغ ٚاٌؼلغ٠ٓ.
(64)

 

 

ٙجٕخ فٟ       ُّ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌإلكبعح إٌٝ ػِٓ  Lansingِزٓ ثغص٠خ ٚلض ٚعصد رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ اٌ

 اٌٌّبعع اٌّـزّغ، د١ش ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ:

 

 (65)
 

sw  Hr  wD.Φ  m  Abw  Xni.Φ  Xry  r.f  r  Htp  st.f  m  wAst 

صُ ٠غبصع ِٓ إ١ٌفٕز١ٓ إٌٝ أْ ٠وً إ١ٌٙب ١ٌـزغ٠خ فٟ ِىبٔٗ فٟ ١ٍجخ.
(66)

 

 

نإلشارج إنى زمن  infinitive Hr/ (m  + subject+    xr  ir +  (انُمهجنحانتركيثح انهغىيح  -2

 انماضي

اٌضاٌخ  Subject + (m / Hr) + infinitiveرٙجٕذ رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ ػٓ اٌزغو١جخ اٌّزأسغح    

ػٍٝ ػِٓ اٌٌّبعع األٚي،
(67)

 xr  irإال أٔٙب لض رٙجٕذ ِٓ سالي إًبفخ اٌٛدضح اٌٍغ٠ٛخ  

،xr ٚ ir ٓ ّ٘باٌّىٛٔخ ِٓ أصار١ٓ غ١غ ِـٕضر١
(68)

خٍ رٙج١ٍٕٟ آسغ رّضً فٟ   َّ ٍ َِ ثبإلًبفخ إٌٝ 

 رغ١غ اإلكبعح اٌؼ١ِٕخ ِٓ ػِٓ اٌٌّبعع األٚي إٌٝ ػِٓ اٌّبًٟ.
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فٟ رٍه اٌزغو١جخ ٌإلكبعح اٌؼ١ِٕخ إٌٝ ػِٓ اٌّبًٟ، د١ش  xr  ir  رـزشضَ اٌزغو١جخ     

ٍفخ، د١ش رضسً ػٍٝ ؿج١ً اٌظوغ ًّٓ رـزشضَ رٍه اٌزغو١جخ فٟ اٌؼض٠ض ِٓ اٌضالالد اٌؼ١ِٕخ اٌّشز

ثّؼٕٝ "ثؼض ػضح أ٠بَ"، وّب رضسً ًّٓ  xr  ir  hrw اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ 

  xr  ir  m  rwhA ػٕبهغ اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ 

n  hrw  2  ."ٌٟفٟ ِـبء ا١ٌَٛ اٌزب"
(69)

 

أؿطٛعح فٟ ِزٓ   infinitive   m + +  subject  xr  ir +ٚلض ٚعصد اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ      

 اٌوغاع ث١ٓ دٛع ٚؿذ ٌإلكبعح إٌٝ ػِٓ اٌّبًٟ، د١ش ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ:

 

 
(70)

 

xr  ir  sw  m  nai  Xry  nA  Snw 

ا٢ْ لض ؿبعد أؿفً األكجبع.
(71)

 

 

ِٓ سالي اؿزجضاي   infinitive   Hr + +  subject  xr  ir +ث١ّٕب ٚعصد اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ     

ب إٌٝ ػِٓ اٌّبًٟ، د١ش ٚعص ف Hrثذغف اٌجغ  mدغف اٌجغ  ًٌ ٟ ِزٓ ثغ٠ضح األس٠ٛٓ ٌإلكبعح أ٠

 إٌن وّب ٠ٍٟ:
 

 

 

 (72)
 

xr  ir  pA  Sw  Hr  Htp  iw.f  Atp.f  sty  nb  n  sxt  m  pAy.f  sxr  nty  ra  nb 

ٚػٕضِب غغثذ اٌلّؾ )اٌظً(، دًّ أػلبة اٌذمً ثطغ٠مزٗ اٌّؼزبصح وً ٠َٛ.
(73)

 

 

 نإلشارج إنى زمن انمستقثم infinitive   r + subject +هجنحانمُ انتركيثح انهغىيح  -3

ِٓ أُ٘ اٌزغاو١ت اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ رٙجٕذ فٟ  infinitive  r + subject +رُؼض اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ    

اٌّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح، فمض ٔبي ِٕٙب اٌزٙج١ٓ اٌٍغٛٞ ِٓ د١ش اٌجٕبء ٚاٌزغو١ت ِٓ سالي اؿزجضي 

، فٌاًل ػٓ رٙج١ٕٙب رٙج١ًٕب ِصال١ًٌب ِٓ إٌبد١خ r ثذغف اٌجغ  Hr  أٚ m دغف اٌجغ 

 اٌؼ١ِٕخ ِٓ سالي اإلكبعح إٌٝ ػِٓ اٌّـزمجً األٚي ثضاًل ِٓ ػِٓ اٌٌّبعع.

ٙجٕخ ٚث١ٓ اٌجٕبء      ُّ ٚفٟ ؿ١بٍق ِزوً؛ الثض ِٓ اإلكبعح إٌٝ ًغٚعح اٌز١١ّؼ ث١ٓ رٍه اٌزغو١جخ اٌ

ٝ ػِٓ اٌّـزمجً اٌضبٌش اٌظٞ كبع اؿزشضاِٗ فٟ اٌضاي ػٍ iw.f  r sDm اٌٍغٛٞ 

اٌّغدٍخ اٌّزأسغح ِٓ اٌٍغخ اٌّوغ٠خ اٌمض٠ّخ.
(74)
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ٙجٕخ ػٍٝ جضعاْ ِؼجض اٌىٕبئؾ      ُّ ٚلض ٚعصد رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ اٌ
 

ٌٍٍّه ؿ١زٟ األٚي، ٌإلكبعح إٌٝ 

 ػِٓ اٌّـزمجً، د١ش ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ:

 

 (75)
 

st  r  sswn  HDi  sxrw.i 

ف ٠ُؼبلِجْٛ وً ِٓ ٠فـض سططٟ.ؿٛ
(76)

 

 

  stative verb   Hr + subject +انُمهجنحانتركيثح انهغىيح  -4

ٙجٕخ إٌٝ ِب ٠ؼغف ثزٙج١ٓ اإلؿزشضاِبد اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ أهبثذ اٌزغاو١ت       ُّ رل١غ رٍه اٌزغو١جخ اٌ

ٌٍغ٠ٛخ اٌّؼزبصح اٌٍغ٠ٛخ فٟ اٌّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح، د١ش رٙجٕذ رٍه اٌزغو١جخ ػٓ اٌزغو١جخ ا

،infinitive  Hr + subject +ٌٌٍّبعع األٚي 
(77)

إال أْ رٍه اٌو١غخ وبٔذ رُذزُ ػٍٝ دغف اٌجغ  

 Hr ٟأْ ٠أرٟ ِزجًٛػب ثّوضع ِلزك ِٓ فؼً دغوactivity verb  أِب رٍه اٌزغو١جخ فمض رٙجٕذ ،

لزمًب ِٓ اٌفؼً اٌٛهفٟ  stative verbِزجًٛػب ثفؼً سجغٞ  Hr ِٓ سالي اؿزشضاَ دغف اٌجغ ُِ

 Hri ،"ثّؼٕٟ "٠ـزؼض
(78)

سطبً وزبث١ًب غ١غ ِؼزبص رىغاعٖ فٟ ٔوٛم  Bluhmsonٚ٘ٛ ِب ٠ؼزمضٖ  

اٌّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح.
(79)

 

ٙجٕخ ٌُ ٠لْغ اؿزشضاِٙب فٟ رٍه اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اإلٔزمب١ٌخ، د١ش      ُّ ٠ُظوغ أْ رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ اٌ

اٌظوغ فٟ ِزٓ ٔن ِؼغوخ لبصف اٌّؤعر ثبٌؼبَ اٌشبِؾ ِٓ ػٙض اٌٍّه عػّـ١ؾ ٚعصد ػٍٝ ؿج١ً 

ُّـجً ػٍٝ اٌـجً اٌـفٍٟ ِٓ اٌجضاع اٌلغلٟ ِٓ لبػخ األػّضح اٌىجغٜ ٌّؼجض اٌضبٟٔ اٌّـجً  اٌ

،األلوغ
(80)

 د١ش ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ: 

 

 

 
 

 (81)
 

Twi.i  Hr  Hri.kwi  r  aHA  mi  kA  spd  tw.i  xa.kwi  r.sn  mitt  MnTw  apr.kwi  m  

Xkrw  n  qnt  nxt 

إٟٔ أؿزؼض وٟ ألبرً ِضً اٌضٛع اٌّب٘غ، ٚأرجٍٝ رجبُ٘ٙ ِضً ِٛٔزٛ، ٚأرجٙؼ ثُذٍَّخ اٌلجبػخ ٚاٌمٛح.
(82)
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نإلشارج إنى زمن انماضي انتاو   infinitive   Hr +iw.f +انُمهجنحانتركيثح انهغىيح  -5

Pluperfect 

اٌّزأسغح اٌضاٌخ ػٍٝ  ِٓ اٌو١غ اٌٍغ٠ٛخ iw.f  (Hr)  sDm  ٠خاٌٍغٛرؼزجغ اٌو١غخ     

ثؼض  ْ ٠أرٟأ، طٌه اٌؼِٓ اٌظٞ ِٓ اٌّّىٓ circumstantial first presentاٌٌّبعع اٌظغفٟ ػِٓ 

إٌٝ ػِٓ اٌّبًٟ.ٌإلكبعح  wn اٌّؤكغ اٌؼِٕٟ 
(83)

 

اٌّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ  لض رٙجٕذ ػ١ًِٕب فٟ  iw.f  (Hr)  sDmإال أْ ه١غخ اٌٌّبعع اٌظغفٟ     

.Pluperfectاٌّزأسغح، د١ش أهجذذ رـزشضَ ٌإلكبعح إٌٝ ػِٓ اٌّبًٟ اٌزبَ 
(84)

ٚلض ٚعصد رٍه  

ٙجٕخ ٌإلكبعح إٌٝ ػِٓ اٌّبًٟ اٌزبَ فٟ  ُّ األٌٟٚ، د١ش ٚعص  Anastasiِزٓ ثغص٠خ اٌو١غخ اٌٍغ٠ٛخ اٌ

 إٌن وّب ٠ٍٟ:

 
(85)

 

  kmy.k  tw  iw.k  Hr  Dd  mtr 

ثٕفـه ػٕضِب أص١ٌذ اٌلٙبصح )ًض ٔفـه(. ٚلض اػزغفذ
(86)

 

رجضع اإلكبعح إٌٝ أْ اٌجٍّخ اٌـبثمخ لض ثضد ػ١ٍٙب ؿّبد اٌٙج١ٕ١خ إٌو١خ اٌزٟ رظٙغ فٟ ٔوٛم     

اٌّغدٍخ اإلٔزمب١ٌخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح، د١ش ثضأد رٍه اٌجٍّخ اٌغئ١ـ١خ ثجٍّخ ربثؼخ أٌٚٝ رزٌّٓ 

ضَ ٌإلكبعح إٌٝ ػِٓ اٌٌّبعع،اٌزٟ رـش sDm.fاٌو١غخ اٌىالؿ١ى١خ 
(87)

٠ٚزجؼٙب ا١ٌٌّغ اٌّزؼٍك  

فٟ ِذً ِفؼٛي ثٗ صاي ػٍٝ اٌظار١خ ٔظًغا ٌٛعٚص اٌفبػً ٚاٌّفؼٛي ثٗ  twٌٍلشن اٌضبٟٔ اٌّفغص اٌّظوغ 

ِٓ ٔفؾ اٌجٕؾ ٚاٌؼضص،
(88)

  iw.fث١ّٕب ثضأد اٌجٍّخ اٌضب١ٔخ ثو١غخ اٌٌّبعع األٚي اٌظغفٟ اٌّزأسغح  

Hr  sDm  ػِٓ اٌّبًٟ اٌزبَ فٟ رٍه اٌجٍّخ.اٌضاٌخ ػ ٍٝ
(89)

 

ٙجٕخ فٟ ِزٓ ثغص٠خ "األ١ِغ اٌّمضٚع ػ١ٍٗ ثبٌّٛد" صاٌخ ػٍٝ ػِٓ       ُّ وّب ٚعصد رٍه اٌزغو١جخ اٌ

 اٌّبًٟ اٌزبَ، د١ش ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ:

 

90) )
 

iw.f  Hr  xdi  m-sA  ib.f  Hr  xAst  iw  anx.f  m  tp  n  iAwt  nb  n  xAst 

كّباًل ػجغ اٌوذغاء ِزجؼًب لٍجٗ، ٚوبْ ٠ؼ١ق ػٍٝ أفًٌ ِبك١خ اٌوذغاء ج١ّؼٙب. إٔٗ ط٘ت
(91)

 

 

ال رشزٍف اٌجٍّخ األس١غح ػٓ ؿبثمزٙب وض١ًغا، فمض ارـّذ ٟ٘ األسغٜ ثـّبد اٌٙج١ٕ١خ إٌو١خ، فمض    

  iw.f  Hrثضأد رٍه اٌجٍّخ اٌغئ١ـ١خ ثجٍّخ ربثؼخ ٚعصد فٟ ه١غخ اٌٌّبعع اٌظغفٟ اٌّزأسغح 

sDm،َاٌضاٌخ فٟ رٍه اٌجٍّخ ػٍٝ ػِٓ اٌّبًٟ اٌزب
(92)

أِب صبٟٔ اٌُجًّ اٌزبثؼخ فمض ٚعصد فٟ اٌو١غخ  
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اٌظٞ ٠زٌّٓ اإلكبعح إٌٝ  Imperfectiveاٌضاٌخ ػٍٝ ػِٓ اٌّبًٟ إٌبلن  iw sDm.fاٌىالؿ١ى١خ 

رىغاع اٌذضس أٚ اؿزّغاعٖ فٟ ػِٓ اٌّبًٟ.
(93)

 

ٙجٕخ فٟ ِزٓ ٌٛدخ إٌوغ اٌشبهخ ثبٌٍّه "ِغٔجزبح" ٚثظاد اٌى١ف١خ ٚعصد رٍه اٌزغو١جخ ا      ُّ ٌ

 ، ٚلض ٚعص إٌن وّب ٠ٍٟ:CG 34025اٌّذفٛظخ فٟ اٌّزذف اٌّوغٞ رذذ علُ 
 

 

 
(94)

 

spr.f  r  xAst.f  iw.f  Hr sbi  wpwtyw  

ٚػٕضِب ٚهً إٌٝ ثٍضٖ ]األجٕجٟ[ أعؿً اٌّجؼٛص١ٓ. 
(95)

 

 

 خاتمح انثحث

ذش أُ٘ إٌزبئج اٌزٟ رٛهً إ١ٌٙب ِٓ سالي صعاؿزٗ ٌّظب٘غ رٙج١ٓ ٠ـزؼغى اٌجبدش فٟ سبرّخ اٌج   

 ػِٓ اٌٌّبعع األٚي ِٓ سالي اٌزغاو١ت اٌٍغ٠ٛخ ٌٍّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح، ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ:

  ٠ؼزجغ ػِٓ اٌٌّبعع األٚيFirst Present  أُ٘ اٌـّبد اٌٍغ٠ٛخ طاد اٌوٍخ ثبٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ ِٓ

 اٌّزأسغح.

 عع األٚي ٘ٛ اٌٛع٠ش اٌلغػٟ ٌٍو١غخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّؼغٚفخ ثبٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ ٠ؼزجغ ػِٓ اٌٌّب

 .Pseudoverbal constructionاٌىبطثخ 

  ٠زفك ػِٓ اٌٌّبعع األٚي ِغ اٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ اٌىبطثخ فٟ ثٕبئٙب اٌٍغٛٞ، د١ش ٠زفمب فٟ ٚجٛص اٌّجزضأ

ٌجغ ٚاٌّوضع فٟ اًٌّٛغ أٚ اٌفبػً فٟ اًٌّٛغ األٚي ِٓ اٌجٍّخ، ٚاٌشجغ اٌّىْٛ ِٓ دغف ا

 اٌضبٟٔ ِٓ اٌجٍّخ.

  ٟ٠شزٍف ػِٓ اٌٌّبعع األٚي ػٓ اٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ اٌىبطثخ فٟ و١ٕٛٔخ اٌفبػً ا١ٌٌّغٞ اٌظٞ ٠أرٟ ف

، ث١ّٕب ٠أرٟ اٌفبػً mkأٚ ِزؼٍمًب ِـجٛلًب ثبألصاح  iwاٌجًّ اٌفؼ١ٍخ اٌىبطثخ ِزواًل ِـجٛلًب ثبألصاح 

 .twوجًب ِـجٛلًب ثبٌٛدضح اٌٍغ٠ٛخ ا١ٌٌّغٞ فٟ ػِٓ اٌٌّبعع األٚي ِغ

  ٠أرٟ اٌلطغ األس١غ ِٓ جٍّخ اٌٌّبعع األٚي فٟ أد١بْ ل١ٍٍخ إؿُ فبػً وبطةpseudo-

participle ٚصيغة الحال الخبرية ، أStative old perfective. 

  ِٟٕ٠أرٟ ػِٓ اٌٌّبعع األٚي أد١بًٔب ثؼض اٌّؤكغ اٌؼiw   ٌٟإلكبعح إٌٝ ػِٓ اٌٌّبعع اٌظغف

circumstantial first present  اٌزغو١جخ ًّٓiw.f  (Hr)  sDm ِٟٕأٚ ثؼض اٌّؤكغ اٌؼ ،wn 

 .إٌٝ ػِٓ اٌّبًٌٟإلكبعح 

  ُاٌّزأسغح، إال أٔٙب لض  خ اٌٍغ٠ٛخّغدٍاٌهً ارغاو١ت ػِٓ اٌٌّبعع األٚي فٟ أٚاؿزمغاع عغ

ٙجٕخ ٌٍّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ ا ُّ ٌّزأسغح، ٚوبْ ٘ظا ظٙغد ثبؿزشضاِبرٙب اٌّزؼضصح فٟ ِزٓ إٌوٛم اٌ

ٙجٕخ الزوغ ظٙٛع٘ب فمَ إِب ًّٓ رغاو١جٙب اٌٍغ٠ٛخ اٌّزأسغح، ٚ إِب اٌظٙٛع ُِ ًّٓ رغاو١جًب ٌغ٠ٛخ 

 فٟ رٍه اٌّغدٍخ اٌٍغ٠ٛخ اإلٔزمب١ٌخ.

  رؼزجغ اٌزغو١جخSubject + preposition + noun after preposition  أثـَ اٌزغاو١ت ٟ٘

ٚي ٚأوضغ٘ب لغثًب ٌٍو١غخ اٌىالؿ١ى١خ غ١غ اٌفؼ١ٍخ طاد اٌشجغ اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ رٕزّٟ ٌؼِٓ اٌٌّبعع األ

 .اٌظغفٟ، ٚطٌه ثـجت ػضَ ادزٛائٙب ػٍٝ فؼً أٚ ِوضع فؼٍٟ
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  رؼزجغ اٌزغو١جخ+ Infinitive HrSubject +   أُ٘ اٌزغاو١ت اٌزٟ رل١غ إٌٝ ػِٓ اٌٌّبعع ِٓ

ٙجٕخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح.األٚي ٚاٌزٟ لض كبع اؿزشضاِٙب فٟ ِزٓ ٔوٛم اٌّغدٍخ اإلٔزمب١ٌخ اٌ ُّ 

 ُّٙجٕخ ػٍٝ ٔوٛم  zero morpheme verb  Hr + subject + الزوغ ظٙٛع اٌزغو١جخ اٌ

، ٚرل١غ رٍه stativeػوغ اٌغػبِـخ، الؿ١ّب ِغ أفؼبي اإلصعان اٌزٟ ال رؼطٟ ه١غ سجغ٠خ 

بصح، وّب األفؼبي ػ١ًِٕب ٌؼِٓ اٌٌّبعع، د١ش رضي ػٍٟ أجبػ فؼً روبػضٞ ِزىغع ٠ضي ػٍٝ اٌؼ

 رل١غ إٌٝ اٌمضعح أٚ ػضَ اٌمضعح ػٍٝ اإلصعان اٌذـٟ ٌألك١بء.

  رُؼض اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ+ infinitive  r + subject  أُ٘ رغاو١ت ػِٓ اٌٌّبعع األٚي اٌٍغ٠ٛخ ِٓ

اٌزٟ رٙجٕذ فٟ اٌّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح، فمض ٔبي ِٕٙب اٌزٙج١ٓ اٌٍغٛٞ ِٓ د١ش اٌجٕبء 

، فٌاًل ػٓ رٙج١ٕٙب رٙج١ًٕب ِصال١ًٌب rثذغف اٌجغ  Hrأٚ  mاؿزجضي دغف اٌجغ ٚاٌزغو١ت ِٓ سالي 

 ِٓ إٌبد١خ اٌؼ١ِٕخ ِٓ سالي اإلكبعح إٌٝ ػِٓ اٌّـزمجً األٚي ثضاًل ِٓ ػِٓ اٌٌّبعع.

 ٙجٕخ ُّ إٌٝ ِب ٠ؼغف ثزٙج١ٓ اإلؿزشضاِبد  stative verb  Hr + subject + رل١غ اٌزغو١جخ اٌ

غاو١ت اٌٍغ٠ٛخ فٟ اٌّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح، د١ش رٙجٕذ رٍه اٌزغو١جخ اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ أهبثذ اٌز

لزمًب ِٓ اٌفؼً اٌٛهفٟ  stative verbِزجًٛػب ثفؼً سجغٞ  ِٓ سالي اؿزشضاَ دغف اٌجغ ُِ

Hri ."ثّؼٕٟ "٠ـزؼض 

  اٌّزأسغح اٌٍغ٠ٛخرٙجٕذ اٌو١غخ iw.f  (Hr)  sDm  ِٓاٌٌّبعع اٌظغفٟ اٌضاٌخ ػٍٝ ػ

circumstantial first present ػ١ًِٕب فٟ اٌّغدٍخ اٌىالؿ١ى١خ اٌّزأسغح، د١ش أهجذذ  رٙج١ًٕب

 .Pluperfectرـزشضَ ٌإلكبعح إٌٝ ػِٓ اٌّبًٟ اٌزبَ 
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) Wente, E., "A Letter of Complaint to the Vizier to", p. 255. 
38

ق. َ( عاثغ ٍِٛن األؿغح اٌزبؿؼخ  1203-1213( ٟ٘ اٌٍٛدخ اٌلؼغ٠خ اٌزٟ رشٍض طوغٜ أزوبع اٌٍّه ِغٔجزبح )(
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BM. EA 10682-1  ِٕظ أْ أ٘ضا٘ب اٌـ١غAlfred Chester Beatty  َ٠جٍغ ٍٛي اٌجغص٠خ 1930إٌٝ اٌّزذف ػب ،َ
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 تحُت فً ضُء األكتشبفبت اَثرٌة انحذٌثً

 ) انمخزن انمتحفً ببألشمُوٍٍه ومُرخبً(
 

 محضه مبٌر فرج هللا عطًٍ

 

 انمقذمة

 

أحزم انًؼجٕد رحٕد يكبَخ كجٛشح فٙ انذٚبَخ انًظشٚخ, حٛث كبٌ نّ انفضم فٙ اخزشاع كم انفٌُٕ 

ة انكهًبد انًقذعخ " ٔرنك إلَجبصح فٙ ٔقذ عًٙ "س ،ٔانفهك, ٔانكزبثخ ،ٔانؼهٕو, ٔانحغبة ٔانُٓذعخ

 أخزشاع انٓٛشٔغهٛفّٛ
 ا1ا

كبَذ يُطقخ " ْشيٕثٕنٛظ يبجُب " فٙ يظش انٕعطٗ انًشكض انذُٚٙ األكجش نؼجبدح رحٕد فٙ انزبسٚخ 

انًظش٘ انقذٚى
2

ْٔٙ ٔانزٙ رًثم اإلقهٛى انخبيظ ػشش يٍ أقبنٛى يظش انؼهٛب ٔرحذٚذاً يذُٚخ  ،

كى شًبل غشة يذُٚخ يهٕ٘ ػهٗ انضفّ انغشثّٛ  8ْٔٙ رقغ ػهٗ ثؼذ  ،األقهٛىاألشًٍَٕٛٛ ػبطًخ ْزا 

نهُٛم
3

 

"َٕٔ", ْٕٔ ثًؼُٗ " يذُّٚ األسَت انجش٘ ",   wnwٔقذ ُػشفذ ْزِ انًذُٚخ فٙ انؼظٕس انًجكشِ  ثبعى 

هٗ ٔسثًب اشزق ْزا األعى يٍ أعى اإلقهٛى انخبيظ ػشش َفغّ انز٘ أرخز سيض "األسَت انجش٘ يحًٕالً ػ

, ٔأطهق ػهٛٓب ْزا األعى َغجخ انٗ انقٕٖ اٜصنٛخ انثًبَّٛ Hmnw حبيم ", كًب ػشفذ قذًٚبً ثأعى خًُٕ

انزٙ ركشد فٙ يزْت انخهق انًُزغت انٗ ْزِ انًذُٚخ ٔقذ حشف ْزا األعى فٙ انقجطٛخ انٗ شًٌٕ, 

د ْشيظ ْٕٔ اعى ٔنكٍ ػشفذ فٙ انؼظشٍٚ انَٕٛبَٙ ٔانشٔيبَٙ ثأعى "ْشيٕثٕنٛظ" أ٘ يذُّٚ انًؼجٕ

انًؼجٕد اإلغشٚقٙ "ْشيظ" انز٘ ٔحذ يغ " رحٕد " رحٕد انشة انًحهٙ نهًذُٚخ
4
.  

* بعض انقطع اَثرٌة فً انمخزن انمتحفً ببألشمُوٍٍه ) انتً ٌرخع تأرٌخٍب نهعصرٌٍه انٍُوبوً 

 َانرَمبوً(

 
 يالحظبد رأسٚخٓب انًبدح ٔطفٓب سقًٓب طٕسح انقطؼّ

 

156 

 

ػٍ رًثبل  انقطؼّ ػجبسح

نطبئش االٚجظ سيض 

انًؼجٕد رحٕد فٙ 

 ً  انٕضغ جبنغب

 

جغى انزًثبل يٍ 

ٔانًُقبس  ،انخشت

ٔاألسجم ٔانًؤخشح 

ٔٚقف  ،يٍ انجشَٔض

انزًثبل ػهٗ قبػذح 

 خشجٛخ

 

انؼظشٍٚ 

انَٕٛبَٙ 

 انشٔيبَٙ

 

 

 

انقطؼّ ػجبسح ػٍ رًثبل  265

نطبئش األٚجظ سيض 

انًؼجٕد رحٕد فٙ 

 ً  انٕضغ جبنغب

نزًثبل خشت جغى ا

يغطٗ ثطجقخ يٍ 

ٔانًُقبس  ،انجض

ٔاالسجم ٔانًؤخشح 

 يٍ انجشَٔض

انؼظشٍٚ 

انَٕٛبَٙ 

 انشٔيبَٙ

 

 

انقطؼخ ػجبسح ػٍ رًثبل  482

نطبئش األٚجظ سيض 

نهًؼجٕد رحٕد فٙ 

 ً  انٕضغ ٔاقفب

انزًثبل يٍ انجشَٔض 

 ثبنكبيم

انؼظشٍٚ 

انَٕٛبَٙ 

 انشٔيبَٙ
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151 

 

انقطؼخ ػجبسح ػٍ رًثبل 

بئش األٚجظ انشيض نط

 انًقذط نإلنّ رحٕد

رًثبل يٍ انخشت 

يذٌْٕ أثٛض يُقبسح 

ٔأسجهّ ٔيؤخشرّ يٍ 

انزًثبل ٚقف  ،انجشَٔض 

 ػهٗ قبػذح خشجٛخ

انؼظشٍٚ 

انَٕٛبَٙ 

 انشٔيبَٙ

 

 

انقطؼخ ػجبسح ػٍ رًثبل  284

نطبئش األٚجظ انشيض 

 انًقذط نألنّ رحٕد

انزًثبل يٍ انجشَٔض 

 ػهٗ قبػذح خشجّٛ

شٍٚ انؼظ

انَٕٛبَٙ 

 انشٔيبَٙ

 

 

انقطؼخ ػجبسح ػٍ رًثبل  059

طغٛش نقشد انجبثٌٕ 

انشيض انًقذط نإلنّ 

 رحٕد

انؼظشٍٚ  رًثبل يٍ انفٛبَظ

انَٕٛبَٙ 

 انشٔيبَٙ

 

 

انقطؼخ ػجبسح ػٍ رًثبل  142

نطبئش األٚجظ فٙ 

انٕضغ ٔاقفبً انشيض 

 ،انًقذط نألنّ رحٕد 

ٕٚجذ ربج األرف ػهٗ 

 سأط انطبئش

ثبل يٍ انخشت انزً

ػهٗ قبػذح خشجّٛ 

االسجم ٔانًُقبس يٍ 

 انجشَٔض

انؼظشٍٚ 

انَٕٛبَٙ 

 انشٔيبَٙ

 

 

352 

 

انقطؼخ ػجبسح ػٍ رًثبل 

نطبئش األٚجظ انشيض 

 انًقذط نإلنّ رحٕد

انزًثبل كبيال يٍ 

 ،انحجش انجٛش٘

 ً  ٔانقبػذح أٚضب

 انؼظشٍٚ انَٕٛبَٙ انشٔيبَٙ

 

انقطؼخ ػجبسح ػٍ رًثبل  15

جش انجٛش٘ نقشد يٍ انح

انجبثٌٕ ْٕٔ انشيض 

 انًقذط نإلنّ رحٕد

انزًثبل يٍ انحجش 

 انجٛش٘

 انؼظشٍٚ انَٕٛبَٙ انشٔيبَٙ
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انقطؼخ ػجبسح ػٍ رًثبل  28

نطبئش األٚجظ فٙ 

 ً  انٕضغ جبنغب

انزًثبل يٍ يبدح 

األنجبعزش يب ػذا 

انًُقبس ٔاألسجم يٍ 

يبدح انجشَٔض ػهٗ 

 قبػذح خشجّٛ

 انؼظشٍٚ انَٕٛبَٙ انشٔيبَٙ

 

انقطؼخ ػجبسح ػٍ طبئش  21

األٚجظ انشيض انًقذط 

نهًؼجٕد رحٕد فٙ 

ٔػهٗ  ،انٕضغ ٔاقفبً 

انقبػذح انخشجٛخ يٍ 

انخهف َشٖ سعى غبئش 

 نشكم انطبئش

انزًثبل يٍ انخشت 

ٔانًُقبس ٔاالسجم يٍ 

انجشَٔض ٔانقبػذح 

 خشجٛخ

 

 وتبئح انذراصة :

ْٕٔ انشكم األكثش أَزشبساً نزحٕد فٙ انزًبثٛم انخبطخ ثبنًؼجٕد ْٕٔ  أٌبش : تمبثٍم عهى شكم  -أ

 284 ،265 ،156شكم سئٛغٙ يٍ أشكبل انًؼجٕد رحٕد انًٕجٕدح فٙ انًخضٌ انًزحفٙ أسقبو : )

،151، 284، 142 ،184، 352، 28، 21 . ) 

حٛث  ،خ يٍ أشكبل رًبثٛم رحٕدٔٚبرٙ ْزا انشكم فٙ انًشرجخ انثبَٛتمبثٍم عهى شكم قرد انبببُن :  -ة

قشد انجبثٌٕ ْٕ سيض سئٛغٙ  أٚضبً يٍ سيٕص ٔاشكبل انًؼجٕد رحٕد انًٕجٕدح فٙ انًخضٌ انًزحفٙ 

 (.26 ،41 ،15 ، 059أسقبو : ) 

أكثش األشكبل نزحٕد ثبنٓٛئخ اٜديٛخ ٔسأط أثٙ يُجم تمثبل بٍٍئة أوضبن برأس ابً مىدم :  -ج

ً فٙ انًُبظش انًظٕسح  ػهٗ جذساٌ انًؼبثذ ٔانًقبثش انزٙ ٚشجغ رأسٚخٓب نهؼظشٍٚٛ انَٕٛبَٙ خبطزب

 ( فٙ انًخضٌ انًزحفٙ ًَٕرجبً نزنك انٓٛئخ.538ٔرًثبل سقى ) ،ٔانشٔيبَٙ

طٕس رحٕد فٙ ْزٍٚ انقطؼزٍٛ ثشعى غبئش ْٕٔ فٙ تصٌُر تحُت عهى قطع مه انحدر اندٍري :  -د

 ( فٙ انًخضٌ انًزحفٙ.415 ،248ًالٌ أسقبو )انٓٛئخ اٜديٛخ ٔسأط أثٙ يُجم ًْٔب انهزاٌ ٚح

خظض انًظش٘ انقذٚى فٙ انؼظشٍٚ انَٕٛبَٙ تصٌُر تحُت عهى تببُت نطٍُر األٌبش:  -ي

ٔانشٔيبَٙ رٕاثٛذ طغٛشح نذفٍ طبئش األٚجظ ٔقشد انجبثٌٕ  ٔقذ طٕسد ػهٗ ْزح انزٕاثٛذ يٍ 

 ضٌ انًزحفٙ.( فٙ انًخ165انخبسج يُبظش نإلنّ رحٕد يثبل نزنك قطؼخ سقى )

رًثبل قشد يٍ  26 ،21 ،142 ،يذٌْٕ أثٛض 115 ،يغطبِ ثبنجض 265 ،156قطع خشبٍة:  -َ

 ربثٕد يٍ انخشت.165 ،انخشت ٔانزبج ثشَٔض 

 .284 ،282قطع برَوزٌة : 

 .28قطع مه األنببصتر: 

 .538 ،536 ،41 ،059قطع مه انفٍبوش : 

 168 ،45 ،451 ،248 ،15 ،352قطع مه انحذر اندٍري: 

 

رجٍٛ نُب يٍ انجذأل انغبثقخ أٌ رحٕد قذ طٕس ثأشكبل قشد انجبثٌٕ ٔربسح ثطبئش األٚجظ ٔربسح فٙ ْٛئخ 

ٔقذ كبَذ  ،أٔ انجشَٔض ،آديٛخ ٔسأط أثٙ يُجم ٔكبَذ رظُغ أجغبو األٚجظ يٍ انخشت أٔ األنجبعزش

ٛم رظُغ يٍ االنجبعزش أٔ أكثشٚخ انزًبثٛم رظُغ يٍ انخشت ثًُقبس ٔأسجم ثشَٔض َٔغت قهٛهخ يٍ انزًبث

 ٔطٕسد رًبثٛم انجبثٌٕ يٍ يبدح انفٛبَظ أٔ انخشت أٔ انحجش انجٛش٘.  ،انجشَٔض
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 انكهماث وانخعبٍراث انذانت عهى انفطاد اإلداري فً وؿىؼ انذونت انحذٌثت

 

مىى عاؾم أحمذ انطٍذ انذضىقً
 )*(

 

 مهخؽ انبحث:

 

ٚرُأل ْزا انثحث انكهًاخ ٔانرؼثٛشاخ انذانح ػهٗ يخرهف يظاْش انفغاد اإلداس٘ فٙ يظش انمذًٚح 

ح انحذٚثح، ٔػظش االَرمال انثانث، ٔانرٙ اعرخذيٓا انًظش٘ انمذٚى، يٍ ٔالغ َظٕص ػظش انذٔن

ٔانؼظش انًرأخش، يثم انششٕج، ٔانغشلح، ٔاالخرالط، ٔانرضٔٚش، ٔاالحرٛال، ٔرنك يٍ حٛث يؼُاْا، 

ٔانًشحهح انراسٚخٛح انرٙ ظٓشخ تٓا، كًا ٚرضًٍ أيثهح ػهٗ تؼض انُظٕص انرٗ ٔسدخ فٛٓا 

 ٔدالالذٓا انًخرهفح.

 احخٍال -غع  –حسوٌر  –الش اخخ –رغىة  –انكهماث انذانت : فطاد 

 انرغىة:  –أوالً 

1.   fqA(w):
(1)

 

 كهًح يٍ ػظش انذٔنح انٕعطٗ ذؼُٙ "سشٕج"، كثش اعرخذايٓا فٙ َظٕص انذٔنح انحذٚثح، يثم:
  1904مه بردٌت بىنىوٍا  4انىؽ رقم:

(2) 

 

pA nTr n sp-tpy pA TAty n pA nHm(w) bn sw Ssp Hr 

fqA(w) n aDA(w) 

 ٔل، ٔصٚش انفمشاء، ال ٚمثم سشأٖ يٍ انًزَثٍٛ.""سب انضيٍ األ

2.   nkt(w):
(3)

 

ظٓشخ فٙ انذٔنح انٕعطٗ ٔاعرًشخ حرٗ انؼظش انًرأخش، ْٔٙ ذؼُٙ: "أ٘ شٙء"، ٔ"شٙء 

: pA طغٛش"، ٔ"شٙء"، ٔظٓشخ فٙ َظٕص انذٔنح انحذٚثح يغ أداج انرؼشٚف 

 pA nkt(w):ٔاعرُخذيد تًؼُٗ "سشٕج" فٙ ػذج َظٕص، يُٓا ، 

  124وؽ بردٌت ضىنج:
(4)

 

 
(iw) (P)A-nb (Hr) rdit nkt(w) n (sS) Qny-Hr-xpS.f 

mtw.f (Hr) Sdi.f 

 ")ٔ( أػطٗ تا َة سشٕج إنٗ )انكاذة( لٍ حش خثشف فمثهٓا."

3.   xt(w):
(5)

 

كهًح يرؼذدج انًؼاَٙ، يثم "شٙء"، ٔ"يًرهكاخ"، ٔػُذيا ذشذثظ تضًٛش انًهكٛح ٚظثح يؼُاْا 

 ٛش انًهكٛح ػهٗ ُيمذيٓا، أ٘ انشاشٙ، ٔٔسدخ تٓزا انًؼُٗ فٙ:"سشٕج" ٔٚؼٕد ضً

  1881وؽ بردٌت مخحف حىرٌه رقم:
(6)

 
iw pAy 

HAty-a 

Ssp n.w xt(w).w iw.f xA.w 
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(8)"ٔأخز يُٓى ْزا انحاكى سشٕذٓى ٔأطهك عشاحٓى".
 

4.  DbA(w):
(8)

 

اتم نشٙء"، ٔنمذ ٔسدخ كهًح يُز ػظش انذٔنح انمذًٚح ذؼُٙ "يكافأج"، ٔ"تذل"، ٔ"ذؼٕٚض"، ٔ"يم

 تًؼُٗ "سشٕج" فٙ ػذج َظٕص، يثم:

  بردٌت حػٍطخر بٍخً األونى(P. Chester Beaty I, recto):
(0)

 

 
iw Dd.tw n.i m-ir DAy st-Hmt nbt r DbA(w) tAy wxAt 

 "نمذ لٛم نٙ: ال ذؼثش تأ٘ ايشأج يماتم سشٕج )يٍ( انكؼك".

 اإلخخالش وانطرقت: –ثاوٍا 

انهغح انًظشٚح انمذًٚح انكهًاخ انًؼثشج ػٍ يؼاَٙ انغشلح، ٔفٙ كثٛش يٍ األحٛاٌ نمذ ذؼذدخ فٙ 

اعرخذيد َفظ انكهًاخ نهرؼثٛش ػٍ االخرالط، خاطح فٙ َظٕص انثشدٚاخ انرٙ عجهد ذفاطٛم 

اػرشافاخ نظٕص انًماتش ٔانًؼاتذ انزٍٚ كاٌ يٍ تُٛٓى تؼض كُٓح انًؼاتذ، ٔػًال انجثاَح انًهكٛح، 

 داساخ انًخرهفح؛ يُٓا:ٔيٕظفٕ اإل

1.  Awi-Drt:
(19)

 

 تًؼُٗ "ًٚذ ٚذِ" أ٘ ٚغشق، ٔسدخ فٙ:

 :بردٌت آبىث
(11)

 
iw Awy nA 

iTAyw 

Drt.w r.w 

 "ٔيذ انهظٕص أٚذٚٓى ػهٛٓى".

2.   iTA:
(12)

 

 فؼم يٍ ػظش انذٔنح انحذٚثح تًؼُٗ: "ٚغشق"، ٔ"ٚغرٕنٙ ػهٗ"، ٔسد فٙ َظٕص ػذج، يُٓا:

  124وؽ بردٌت ضىنج:
(13)

 

 
iw.w Hr iTA (st) r tAy.f aHat r-tnw hrw mtw.f smn 4 

wxA(w) m tAy.f aHat m nAy inr(w)   

 أػًذج فٙ يمثشذّ تٓزِ انحجاسج". 4ٔأخزْٔا )عشلْٕا( إنٗ يمثشذّ كم ٕٚو ٔألاو ْٕ "

3.  iTi:
(14)

 

 فؼم يرؼذد انًؼاَٙ: "ٚأخز"، ٔٚغرٕنٙ ػهٙ"، ٔ"ٚغشق"، ٔسد تٓزا انًؼُٗ فٙ:

 ىرووخى رقم وؽ أوضخراكىن حA. 11:
(15)

 

 
iTi.f nA AHt m sxt iTi.f  2 m wAD-smw 
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 )حضيح( يٍ انخضشٔاخ". 2")نمذ( اعرٕنٗ ػهٗ أساضٛٓى انرٙ فٙ انحمم ٔعشق 

 

4.  wgg:
(16)

 

كهًح يٍ ػظش انذٔنح انٕعطٗ، ذؼُٙ "َمض"، ٔ"يجاػح"، ٔ"اخرالط"، ٔاعرخذيد فٙ تؼض 

 َظٕص انذٔنح انحذٚثح تًؼُٗ اخرالط، يثم:

 1881ؽ بردٌت مخحف حىرٌه رقم و:
(11)

 

 
xr-ir m HAt-sp 1 n nsw (1qA-MAat-Ra 4tp-n-Imn) anx 

wDA snb pA nTr aA iw.f ir wgg aSA m nA it 

"ٔفٙ انغُح األٔنٗ يٍ )حكى( انًهك )حما ياػد سع عرة اٌ آيٌٕ(، فهٛحٛا ٔنٛغؼذ ٔنٛظح اإلنّ 
 انؼظٛى، لاو تاخرالط انكثٛش يٍ انحثٕب".

5.   nwi:
(18)

 

فؼم يٍ انذٔنح انٕعطٗ يؼُاِ "ٚجًغ"، اعرخذو فٙ َظٕص انذٔنح انحذٚثح ٔيا تؼذْا تًؼُٗ "ٚغشق"، 

 ٔ"ٚغرٕنٙ ػهٗ شٗء"، ٔ"ٚأخز تذٌٔ إرٌ"، ٔسد فٙ:

  19954وؽ بردٌت انمخحف انبرٌطاوً رقم:
(10)

 
iw.n 

(Hr) nwi 

pA nbw igm.n.n im.w 

 "ٔنمذ عشلُا انزْة انز٘ ٔجذَاِ ػهٛٓى".

6.  nHm:
(29)

 

فؼم يٍ ػظش انذٔنح انمذًٚح ٔنّ يؼاَٙ كثٛشج يُٓا "ٚحشو يٍ"، ٔ"ٚأخز تؼٛذاً"، ٔ"ٚغشق"، ٔظٓش 

 تٓزا انًؼُٗ فٙ:

  16001وؽ أوضخراكىن مخحف جامعت غٍكاجى رقم:
(21)

 

 
nHm n.n XAr 1½ m ipt it m r a r 3 i dit.w n.n m XAr 

1½ m ipt iwtn 

كٛظ َٔظف يٍ انحثٕب تًكٛال انٕٚثح، نكٙ  ُٚؼطٗ نُا كٛظ َٔظف ")نمذ( عُشق يُا تانفؼم )أًٚضا( 
 ".يٍ انٕٚثح يٍ انرشاب

8.  hAw:
(22)

 

 فؼم يٍ ػظش انذٔنح انمذًٚح ٚؼُٙ: "ٚأخز"، ٔ"ٚغرٕنٙ ػهٗ"، ٔسد تٓزا انًؼُٗ فٙ انذٔنح انحذٚثح فٙ:

  1881وؽ بردٌت مخحف حىرٌه رقم:
(23)

 

 
iw.s ms 5 kmAw n mr-wr iw.f ini.w iw.f ir hAw.w m sxt 

 "نمذ ٔنذخ خًغح ػجٕل يُذٚظ، نمذ أحضشْى، نمذ عشلٓى يٍ انحمم".
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7.  xbA:
(24)

 

فؼم ظٓش فٙ َظٕص األْشاو تًؼُٗ ٚمطغ، ٔٚأخز يٍ، ٔٚمهم، ٔٚخفض، ٔاعرخذو نهذالنح غٛش 

 انًثاششج ػهٗ انغشلح يٍ لشاتٍٛ اٜنٓح:

 :وؽ نىحت غػىق زعٍم انمػىظ
(25)

 

 
rmT nb nty iw.w xb n pA(y).f Htpw-nTr 

 ")ٔ( أ٘ شخض ٚغشق يٍ لشاتُّٛ اإلنٓٛح".

8. sqni :
(26)

 

 فؼم ٚؼُٙ ٚؤر٘، ٔٚخشب؛ اعرخذو نٛشٛش إنٗ االخرالط تشكم غٛش يثاشش فٙ:

  وؽ أوضخراكىن(O. Toronto A II, rt. 12-30):
(21)

 

 
x(r)-ptr Hry-mDAw Nxt-sbk i.sqa tA st aA(t) (n) pr-

aA anx wDA snb nty tw.i m im.s 

 "."إَرثّ، إٌ سئٛظ انًجإٚ َخد عٕتك ٚؤر٘ يخضٌ انًهك انكثٛش فهٛحٛا ٔنٛغؼذ ٔنٛظح انز٘ أَا فّٛ

19. Ssp :
(28)

 

ٔسد ْزا انفؼم فٙ َظٕص األْشاو، ٔنّ يؼاَٙ كثٛشج يُٓا ٚأخز، ٔٚغرمثم، ٔٚمثم، ٔٚشرش٘، ٔاعرخذو 

 فٙ َظٕص انذٔنح انحذٚثح أٚضاً تًؼُٗ ٚغشق أٔ ٚخرهظ، يثم:

  1881بردٌت مخحف حىرٌه رقم وؽ (P. Turin 1887):
(20)

 

 
xr-ir pAy Hry-wsxt …….Ssp.f 40 n dbn n ….. pr-HD n 

pr-3nm 

 دتٍ يٍ )....( يٍ خضاَح يؼثذ خُٕو". 49"اٌٜ، أخز لائذ انغفُٛح 

11.   gbi:
(39)

 

ٌِ ظٓشخ ْزِ انكهًح فٙ َظٕص ػظش االَرمال األٔل ٔانذٔنح انٕعطٗ ٔانذٔنح انحذٚثح، ٔن ٓا يؼا

 يرؼذدج يُٓا: "ػٕص"، ٔ"حاجح"، ٔ"احرٛاج"، كًا ظٓشخ تًؼُٗ "َمض" أٔ"ػجض" فٙ ُػٓذج فٙ:

  314وؽ أوضخراكىن دٌر انمذٌىت رقم:
(31 )

 

 
mtw.sn (qA)i pAy.tn gbi 

 "."عٕف )ٚكشفٌٕ( انؼجض )فٙ ػٓذذك(

12.  grg:
(32)

 

 كهًح يٍ ػظش انذٔنح انمذًٚح تًؼُٗ "احرٛال"، ظٓشخ فٙ:

 :وقع وحً آمىن بانكروك
(33)
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Hna pAy nTr aA xr (n) nAw sS(w) rwDw(w) Hwnty(w) Hr 

nA spw-n-grg i.ir.n.w 

 "ثى ػالة اإلنّ انؼظٛى انكرثح، ٔانًشالثٍٛ، ٔانًششفٍٛ تغثة أػًال االحرٛال انرٙ اسذكثْٕا".

13.   TAwt:
(34)

 

 كثٛشج، يُٓا:كهًح يٍ ػظش انذٔنح انٕعطٗ تًؼُٗ: "عشلح"، ٔسدخ فٙ يٕاضغ 

  1881وؽ بردٌت مخحف حىرٌه رقم:
(35)

 

 
sxA-r pA TAwt iry wa wDAt m pr 3nm 

 "إذٓاو تغشلح ػٍٛ ٔجاخ يٍ يؼثذ خُٕو".

 انخسوٌر وغهادة انسور: –ثانثاً 

1.   aDA:
(36)

 

 طفح يٍ ػظش انذٔنح انٕعطٗ ذؼُٙ يضٔس، ٔسدخ فٙ ػذج َظٕص، يُٓا: 

 : وقع مه مقبرة مص بطقارة
(31)

 

 
Hna.f Xr wa n dnyt aDA(t) m Drt.f 

 "ٔيؼّ ٔثٛمح يضٔسج فٙ ٚذِ".

2.   saDA:
(38)

 

 فؼم يٍ انذٔنح انحذٚثح تًؼُٗ "ٚضٔس"، ٔسد فٙ ػذج يٕاضغ، َزكش يُٓا:

  (:19414وؽ حعانٍم أمىمىبً )بردٌت انمخحف انبرٌطاوً رقم
(30) 

 
m-ir saDA biAt Hr arq(w) mtw.k HD sxr(w) n nTr 

 م فٙ انذفاذش فرفغذ ذؼانٛى اإلنّ"."ال ذضٚف انذخ

3.   shA:
(49)

 

ظٓشخ ْزِ انكهًح فٙ َظٕص انذٔنح انحذٚثح، ْٔٙ ذؼُٗ: "كزب"، ٔ"غش"، ٔ"خذاع"، ٔٔسدخ 

 تًؼُٗ انشٓادج انضٔس فٙ:

  (:19414وؽ حعانٍم أمىمىبً )بردٌت انمخحف انبرٌطاوً رقم
(41 ) 

 
m-ir shA rmT n tA qnbt mtw.k rmn pA mAat 

 يضهاًل نهُاط فٙ لاػح انًحكًح حرٗ ال ذظهى طاحة انحك". "ال ذكٍ
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 انغع وانمغانطت فً انمكاٌٍم: –رابعاً 

1.  Hba:
(42)

 

 كهًح يٍ ػظش انذٔنح انحذٚثح ٔيؼُاْا انخطأ أٔ انغش فٙ كٛم انحثٕب، ٔسدخ فٙ:

  (:19414حعانٍم أمىمىبً )بردٌت انمخحف انبرٌطاوً رقم
(43) 

 
m-iry wa rA m pA xAy mtw.k Hba Tst Xnw 

 "ال ذرؼأٌ يغ انٕصاٌ فرغش فٙ َظٛة اإلداسج".

 خاحمت:

ذثٍٛ يٍ خالل ْزِ انذساعح أٌ انهغح انًظشٚح انمذًٚح فٙ ػظش انذٔنح انحذٚثح ثشٚح تانًفشداخ 

ٔانرؼثٛشاخ انذانح ػهٗ يخرهف إَٔاع انفغاد اإلداس٘، ٔانرٙ ٔظفٓا انًظش٘ انمذٚى فٙ عٛاق انُظٕص 

ثاشش ٔغٛش يثاشش ػٍ انششٕج ٔاالخرالط ٔغٛشْا يٍ يظاْش انفغاد اإلداس٘، ٔأٌ نرؼثش تشكم ي

 xt(w)تؼضٓا لذ اعرًش فٙ انهغح انؼايٛح انًظشٚح حرٗ انٕٛو، فؼهٗ عثٛم انًثال، اعرخذيد كهًح 

ٔكهراًْا ذؼُٙ "شٙء"، ْٕٔ يا  nkt(w) نهذالنح ػهٗ انششٕج، ٔكزنك كهًح  

"إد٘ نّ  ْزا فٙ انهغح انؼايٛح نهرؼثٛش ػٍ انششٕج أٔ انثمشٛش، فُٛمال ٚغرخذيّ انًظشٌٕٚ حرٗ ٕٚيُا

ٔيؼُاِ انحشفٙ "ٔاعغ انٛذ"، نهذالنح ػهٗ  Awi-Drt كًا اعرخذو ذؼثٛش حاجح". 

انغشلح، ٔيا صنُا َغرخذو َفظ انرؼثٛش حرٗ ٕٚيُا ْزا ػُذيا َمٕل "إٚذِ طٕٚهح" ْٕٔ َفظ انًؼُٗ. كًا 

نثالغح انرٙ ذًرغ تٓا انًظش٘ انمذٚى ٔإجادذّ نهغح، يًا يكُّ يٍ اعرخذاو تُٛد ْزِ انذساعح يذٖ ا

 انكثٛش يٍ انكهًاخ نهرؼثٛش ػٍ انفغاد اإلداس٘ ٔذطٕٚؼٓا فٙ عٛاق يخرهف انُظٕص.
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 حىاغً انبحث
                                                 
جايؼح انماْشج ٔانثحث  يشرك يٍ سعانرٓا نُٛم دسجح انًاجغرٛش فٙ  –كهٛح اٜثاس  –)*( تاحثح ياجغرٛش تمغى اٜثاس انًظشٚح 

 يٕضٕع :

 "انفغاد اإلداس٘ فٙ يظش انمذًٚح يُز انذٔنح انحذٚثح ٔحرٗ َٓاٚح األعشج انثالثٍٛ".
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 اضافاث جذيذة لعمالث السلطان الجركسي الملك الظاهر تمربغا

 م(8642هـ/278(

 ا.د/ دمحم محمود علي الجهيني

 عبٓؼخ ع٘ٞة اُٞاك١ -اٍزبم االصبه االٍال٤ٓخ ٝػ٤ٔل ٤ًِخ االصبه االٍجن 

 ملخص البحث

ػبهكب ًٔب ًبٕ  خْغبػؽٌْ اَُِطبٕ اُظبٛو رٔوثـب صٔب٤ٗخ ٝف٤َٖٔ ٣ٞٓب ٝهل ر٤ٔيد ّق٤ٖزٚ ثبُ

، افوعذ و٢ٓ اُْ٘بة ُٝؼت اُوٓؼٓبٛوا ث اُؾوة آالدثٖ٘بػخ  ػبهكبثؤٗٞاع اُلو٤ٍٝخ ٝاكو اُؼوَ، 

كاه ٍي اُؼِٔخ ك٢ كزوح ؽٌٔٚ اهثؼخ ٛوى ٖٓ اُلٗب٤ٗو كٚال ػٖ ٛواى ٗبكه ٖٓ اُلًِٞ ؽِٔذ ع٤ٔؼٜب 

َ هٗي  اٌُؤً اُن١ أٍٚ ثبُقٜ اَُ٘ـ ا٢ًُِٞٔٔ ،ٝاُوبثٚ ٝاُز٢ عبءاد ك٢ اُـبُت ؿ٤و ٌٓزِٔخ ، ٣ؾٔ

ارقنٙ ٤ُ٘وِ ػ٢ِ كٍِٞٚ ٓضِٔب ًبٕ ّبئؼب ػ٢ِ ػٔالد اٍزبمٙ اَُِطبٕ عؤن ثٔب ٤ْ٣و ا٢ُ ٝكبء ٓ٘وطغ 

اُ٘ظ٤و ًٔب إ رِي اُؼٔالد هل ّبع ػ٤ِٜب ٖٓ ػ٘بٕو اُيفوكخ ٓبٛٞ ػ٢ِ ٤ٛئخ ٓٞعبد ٓزٌَوح ٓلوكح 

٢ُ اٍزٔواه٣خ ٗظْ اَُي ٓغ ٝىفبهف ٓغلُٝخ ًبُز٢ ّبػذ ػ٢ِ ٗوٞك عؤن ٝثوٍجب١ ثٔب ٤ْ٣و ا

رـ٤٤و اٍْ اَُِطبٕ ،ٝثبُزب٢ُ كول عبءد ػٔالرٚ اٙبكخ عل٣لح ُٔب ٛٞ ٓؼوٝف ػٖ ػٔالد أُٔب٤ُي 

 اُغواًَخ ثٞعٚ ػبّ ٝػٔالد اَُِطبٕ رٔوثـب ثٞعٚ فبٓ. 
Abstract 

The region of Tamerbugha was fifty-eight days, his character was distinguished by 

courage, as was the wealthy of mind, aware of the types of horsemanship and the 

manufacture of war machines. The ring of the cup which he took to engrave his money on 

his money, as was common on the coins of his teacher, Sultan Jaqumaq, indicating 

unrivaled loyalty. Also, these coins have been popularly decorated with elements in the 

form of single chipped waves and braided motifs such as those common on the coins of 

Jaqumaq and Barsbay, indicating continuity. The minting was organized with the change 

of the sultan’s name, and thus his coins came a new addition to what is known about the 

Circassian Mamluk coins in general and the Sultan Tamerbugha coins in particular 

 

 كٌِ  –ك٣٘به  –ثِجب١  –عؤن  –ثوٍجب١ –رٔوثـب  –ػِٔخ –ٌٍخ –: ٍِطبٕ الكلماث المفتاحيت

 مقذمت 

ُطج٤ؼخ اُلزوح اُي٤٘ٓخ ػٖ كالالد ػلح  ق كهاٍخ أًٌَُٞبد ثٞعٚ ػبّ ٝاالٍال٤ٓخ ثٞعٚ فبٓرٌْ

ٝرلَو اُؼل٣ل ٖٓ عٞاٗت ؽٚبهرٜب ا٤َُب٤ٍخ ٝاالهزٖبك٣خ، ًٔب رٌْق ػٖ أثؼبكٛب اُز٢ رْ ٌٍٜب ك٤ٜب 

 .بػ٤خأُ٘وّٞخ ػ٤ِٜب ػٖ ٓؼزولارٜب َٝٗظ ؽ٤برٜب االعزٔ ٌزبثبرٜبًٔب رؼجو ث ل٤٘خ ٝاُضوبك٤خ،اُ

اُطواى، ٝاُلػبء ػ٢ِ أُ٘بثو، ثغبٗت اٌَُخ ٢ٛ اؽل أْٛ ّبهاد أُِي اُضالصخ ًٔب ٛٞ ٓؼِّٞ ثؤٕ ٝ

أٜٗب ٝصبئن ه٤ٍٔخ ال ٣ٌٖٔ اُطؼٖ ك٤ٜب ثَُٜٞخ ٝاُقطؤ ك٤ٜب ٗبكه ٢ٛٝ أُوعغ اُوئ٢َ٤ إم ٓب ر٘بهٚذ كب

ض٤وح ٝؽوبئن ربه٣ق٤خ أِٜٛٔب اُوٝا٣بد، ك٢ٜ ثنُي رؼل ٖٓ أْٛ ٖٓبكه اُزبه٣ـ إم رٌْق ُ٘ب ػٖ فلب٣ب ً

 .أُؤهفٕٞ

إم ٝاُٞظبئق ٝاُوٗٞى األٍٔبء ٝاألُوبة ٔؼوكخ ًٜٞٗب ٖٓلها ٝص٤وب ُكهاٍزٜب ا٣ٚب ك٢ ٝرٌٖٔ أ٤ٔٛخ 

أٜٗب رَِٜ اُٚٞء ػ٢ِ اٌُض٤و ٖٓ ؽٞاكس اُزبه٣ـ كزظٜو ثؼ٘ ٓب ؿٔ٘ ٝر٤ٚق إ٤ُٚ ٓب ٍوٜ ٖٓ 

ع٤ٔغ أؽٞاٍ اُلُٝخ  ٌرؼٌ ػٖوٛبغَ ألؽلاس أ٣ل١ اَُ٘بؿ ٝٓب أَٛٔ ػٔلا أٝ ٍٜٞا، ك٢ٜ ثٔضبثخ ٍ

  .ل٤٘خا٤َُب٤ٍخ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاالهزٖبك٣خ ٝاُل٤٘٣خ ٝاُ

ٝهل ؽظ٤ذ اٌَُخ االٍال٤ٓخ ثبٌُض٤و ٖٓ اُجبؽض٤ٖ االعبٗت ٝاُؼوة اُن٣ٖ ر٘بُٝٞا كزوارٜب ٝاٗٞاػٜب 

٢ رٖجؼ ٓزلاُٝخ ث٤ٖ اعٔبال ٝاكواكا ًٔب رؼوٙٞا ُلٝه ٌٍٜب ٝاُوبئ٤ٖٔ ػ٢ِ اكاهرٜب ٝرؼ٤٤ٖ ػ٤بهٛب ؽز

 ا٣بك١ اُ٘بً ك٢ ٓغزٔؼبرٜب .

ؿ٤و إ ٛ٘بى ٖٓ اُوطغ اُ٘ول٣خ اُز٢ هل رٌْق ُ٘ب ٓ٘لوكح
1

فٖبئٔ ٓؾلكح ػٖ ّق٤ٖخ اُؾبًْ اُن١  

رؾَٔ أٍٚ ٝاُطواى اُل٢٘ اُن١ فوعذ ثٚ ٖٓ ؽ٤ش اٌُزبثبد ٝاالُوبة رِوت ثٜب ٝاُٞظبئق رب٢ٗ ّـِٜب  

ؼ٘ ٝظبئلٚ اُز٢ ّـِٜب هجَ ٍِط٘زٚ ، ٖٝٓ ٛنٙ اُوطغ ٝاُوٗٞى اُز٢ ارقنٛب رؼج٤وا ػٖ ث

ثؤٍْ أُِي اُظبٛو رٔوثـب اُن١ ؽٌْ ٖٓو ٓلح صٔب٤ٗخ ٝف٤َٖٔ ٣ٞٓب ٖٓ  3،ٝك٤َِٖ ٗؾب2ٖ٤٤ٍك٣٘به
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ّ كٖٔ ٛٞ اَُِطبٕ اُظبٛو رٔوثـب ؟اّبه ٕبؽت اُ٘غّٞ اُياٛوح1462ٛـ/ 272ػبّ 
4

اُظبٛو ا٢ُ إ  

/ ٛـ224 ػبّٗؤٛ، عِجٚ ربعو ك٢ ٕـوٙ إ٠ُ اُْبّ ك٢ ؽلٝك رٔو ثـب ًبٕ ه٢ٓٝ اُغٌ٘ ٖٓ هج٤ِخ أه

كبّزواٙ األ٤ٓو ّب٤ٖٛ اُيهك ًبُ ّ 1421
5

اُظبٛو  ٠ إٔ ٌِٓٚ أُِيـ٤و إُرٌِٔٚ اُصْ  ٛواثٌِ ٗبئت 

عؤن
6
 .هجَ إٔ ٣ز٠ُٞ اَُِط٘خّ 1424ٛـ/ 227ك٢ ػبّ  

إٔ رَِطٖ هوثٚ ٝأكٗبٙ ٝعؼِٚ  ٝثؼل ٝعؼِٚ ٖٓ عِٔخ ٓٔب٤ٌُٚ اُقٞآ ثٚعؤن ػزوٚ أُِي اُظبٛو ا

فب٤ٌٕب
7

فبىٗلاها ٍالؽلاها ٓلح صْ عؼِٚ 
2

إٓوح ػْوح ّ 1443 / ٛـ 246ػبّ صْ أٓوٙ ك٢ أٝافو   

آهجوكٟاال٤ٓو ثلالا ٖٓ 
4

ا٤ٓوافٞه اُن١ ًبٕ ٣ْـَ ٖٓ٘ت  
11

ػ٠ِ مُي ٓلح ٣ِٞٛخ ٝٛٞ ٓؼلٝك ، ٝظَ 

٤ٗخإ٠ُ إٔ ٗوِٚ إ٠ُ اُلٝاكاه٣خ اُضب َِطب٣ّٕٞ ماى ٖٓ فٞآ اُ
11

ثلالا ٖٓ كٝالد ثبٟ أُؾٔٞك١  

أُؤ٣ل١
12
 .اُن١ هه٢ إ٠ُ رولٓخ أُق 

ُٝلٙ أُٖ٘ٞه ػضٔبٕ كجو٢  ٝرَِطٖ ثؼلٙ اَُِطبٕ عؤن   ظَ رٔوثـب ك٢ ٛنا أُٖ٘ت ؽز٠ ٓبد

اَُِطبٕ أُٖ٘ٞه  ثـب ػ٘ل مُي ٛٞ ٓلثو أٌُِٔخ اُلؼ٢ِ، ؽز٠ ٝهؼذ اُلز٘خ ث٤ٖرٔو

٢ٛٝ اُٞاهؼخ اُز٢ فِغ ك٤ٜب أُِي أُٖ٘ٞه ػضٔبٕ ٝرَِطٖ ٖٓ ثؼلٙ  االّوف ا٣٘بٍ أربثٌٚ ٝث٤ٖ ػضٔبٕ

ٔوبرِخ األربثي إ٣٘بٍ ٛٞ رٔوثـب ٓغ ثًبٕ اُوبئْ  األّوف إ٣٘بٍ ٝكاّ اُوزبٍ ث٤ٖ اُطبئلز٤ٖ ٍجؼخ أ٣بّ

ٛو٣خفغلا٤ّزٚ اُظب
13
. 

صْ ٗوِٚ إ٠ُ ؽجٌ ػبٓب ًبٓال، ثبالٌٍ٘له٣خ  ٍٝغ٘ٚ،ٝػ٘لٓب رَِطٖ إ٣٘بٍ ٝاٗزٖو أَٓي رٔوثـب 

ٞاد، ٍغ٘ٚ ٗؾٞ ٍذ ٍ٘ ُزٌٕٞ ٓلح ، ٞادثبُْبّ، ؽ٤ش ظَ ثبُٖج٤جخ أًضو ٖٓ فٌٔ ٍ٘ 14اُٖج٤جخ

ٓل٣٘خ   ثئٛالم ٍواػ رٔوثـب ٝأٓوٙ ثبُزٞعٚ إ٠ُ األّوف إ٣٘بٍ أٓوّ 1452/ ٛـ  262ػب٢ّ أٝافو ٝك

٣ٝو٤ْ ثٜب، كَبه رٔوثـب إ٠ُ ٌٓخ ٝعبٝه  ٌٓخ  ٤ُزغٜي ثٜب ٣ٝزٞعٚ ٓغ ٍْٓٞ اُؾبط اُْب٢ٓ إ٠ُكْٓن 

كؼبك رٔوثـب  ّ 1463/ ٛـ265 ػبّك٢  ظبٛو فْولّ رَِطٖ اُ ، ؽز٠ّ 1461/ ٛـ 263ثٜب ٍ٘خ 

كؤًوٓٚ أُِي اُظبٛو صْ أٗؼْ ػ٤ِٚ ثئٓوح ٓبئخ ٝرولٓخ أُق اُوبٛوح إ٠ُ
15

ػٞٙب ػٖ عبٗجي األّوك٢  

أُْل
16

١ هُج٘ ػ٤ِٚ، ٝفِغ ػ٤ِٚ ك٢ ا٤ُّٞ أُنًٞه ثبٍزوواهٙ هأً ٗٞثخ اُ٘ٞةاُن 
17

ػٞٙب ػٖ  

ث٤جوً األّوك٢ فبٍ أُِي اُؼي٣ي ٣ٍٞق اُن١ هُج٘ ػ٤ِٚ أ٣ٚب كلاّ ػ٠ِ مُي إ٠ُ إٔ أفوط أُِي 

اُظبٛو فْولّ األربثي عوثبُ إ٠ُ صـو ك٤ٓبٛ ثطبال ٝاٍزوو ػٞٙٚ ك٢ األربث٤ٌخ األ٤ٓو هبْٗ أ٤ٓو 

٘وَ  رٔوثـب إ٠ُ إٓوح ٓغٌِٓغٌِ ك
12

ٛـ  264ػٞٙب ػٖ هبْٗ أُنًٞه، ٝمُي ك٢ ّٜو هٓٚبٕ ٍ٘خ  

كبٍزٔو ك٢ إٓوح ٓغٌِ إ٠ُ إٔ ٓبد أُِي اُظبٛو فْولّ ك٢ ػبّو ّٜو هث٤غ األٍٝ ٝرَِطٖ أُِي 

اُظبٛو ٣ِجبٟ كٖبه رٔوثـب  أربثي اُؼَبًو
14

اُن١ ٕبه ٍِطبٗب ػٞٙب ػٖ أُِي اُظبٛو ٣ِجبٟ  

ُِجالك.
21

 

، ٝهل عٌِ ثٖله خ رٔوثـبارّلن ع٤ٔغ أًبثو األٓواء ٖٓ ٍبئو اُطٞائق ػ٠ِ ٍِط٘ ١ُٝٔب فِغ ثِجب

أُوؼل ثبإلٍطجَ اَُِطب٠ٗ أُؼوٝف ثبُؾواهخ، ٝؽٚو اُق٤ِلخ أَُز٘غل ثبهلل أثٞ أُظلو ٣ٍٞق، 

ُت أهثبة ٝاُوب٠ٙ اُْبكؼ٠ ٝاُوب٠ٙ اُؾ٘ل٠، ٝرقِّق أُب٠ٌُ ُزٞػٌٚ، ٝاُؾ٘ج٠ِ إلثطبئٚ، ٝؽٚو ؿب

خاُلُّٝخ ٝاألػ٤بٕ ٝثب٣ؼٞٙ ثبَُِط٘
21

ٝرِوت ثبُِٔي )اُظبٛو( ًَبثو٤ٚ. ُْٝ ٣ٌل ٣َزوو ؽز٠  272،ٍ٘خ 

صبهد ػ٤ِٚ أُٔب٤ُي كقِؼٞٙ ُٝٝٞا األربث٢ٌ )هب٣زجب١( كؤًوّ رٔوثـب ٤ٍٝوٙ إ٠ُ ك٤ٓبٛ ٤ِٛوب 

ػ٤ل إ٠ُ اإلٌٍ٘له٣خ اُْبّ، كوج٘ ػ٤ِٚ ك٢ ؿيح ٝأ كؤهبّ ه٤ِال ٝاََٗ ٛبهثب ٣و٣ل .اٌُوآخ ٖٕٓٞ

ٍغ٤٘ب، كؤهبّ إ٠ُ إٔ رٞك٢ ثٜب. ًٝبٕ ّغبػب ػبهكب ثؤٗٞاع اُلو٤ٍٝخ ٝاكو اُؼوَ، ٝرَ٘ت إ٤ُٚ أ٤ّبء 

٣ٞٓب 52ٝه٢ٓ اُْ٘بة ُٝؼت اُوٓؼ. ٓلح ٍِط٘زٚ  اُؾوة ًض٤وح ٖٓ آالد
22
. 

ى ، ك٢ ٛنٙ أُلح ا٤َ٤ُوح ٖٓ اُؾٌْ اُن١ اؽبٛزٚ اُزآٓواد فوعذ ػٔالد مٛج٤خ ػ٢ِ صالصخ ٛو

ٝػٔالد ٗؾب٤ٍخ رؾَٔ اٍْ ٛنا اَُِطبٕ ُْٝ ٗؼضو ُٚ ػ٢ِ ػٔالد ك٤ٚخ
23

ؽ٤ش آٌٖ اُؼضٞه ػ٢ِ  

ك٣٘به ٝك٤َِٖ ٣ؾٔالٕ أٍٚ ُٝوجٚ،ثبالٙبكخ ا٢ُ ااُوٗي اُن١ ارقنٙ ّبهح ُٚ ،ؽ٤ش ّزَٔ اُل٣٘بهاُن١ 

ُٝخ ٍْ ك٢ ًزبثبد اُٞعٚ ػ٢ِ ىفوكخ ٓغل11،24ٍْ ٝاهرلبع  11،64عواّ ٝهطو 3،37عبء ثٞىٕ 

روَْ اُٞعٚ ا٢ُ صالصخ ّطت اٍٝطٜب اًجوٛب ٝاُز٢ رٚٔ٘ذ.....ٛبٕ أُِي اُع../ٝاُْطت االٍلَ 

ٓزغٜب ا٢ُ اػ٢ِ ، آب  4رٖٚٔ االٍْ  رٔوثـب  ٓؼغٔب اػالٙ ٌَّ ىفوك٢ ٣ٔبصَ ٌَّ إٌَُٞ اٝ اُؼلك 

ٝأُزٖٚٔ  اُظٜو كول اّزَٔ ػ٢ِ  صالصخ ّطت ا٣ٚب ثٞاٍطخ فط٤ٖ َٓزو٤ٔ٤ٖ االٍٜٝ ْٜٓ٘ اًجوْٛ 

ّٜبكح اُزٞؽ٤ل ؿ٤و ٌٓزِٔخ ث٤ٖـخ ال اُٚ اال ا ُْٝ ٣ٌزَٔ ثؼل ؽوف االُق ُلع اُغالُخ  آب اُٚ كول ٗلن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%82%D9%85%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%82%D9%85%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D9%82%D9%85%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A5%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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ٝاُْطت االٍلَ رٖٚٔ / دمحم هٍٍٞ ؽ٤ش ظٜو عيء ٖٓ ؽوف اُالّ ك٢ ًِٔخ هٍٍٞ  5اػالٛب اُوهْ 

 ُقٜ اَُ٘ـ ا٢ًُِٞٔٔ.آب اُْطت االػ٢ِ كول رٖٚٔ ُلظخ اُغالُخ ٝع٤ٔغ رِي اٌُزبثبد ٗلند ثب

ٓغْ ػ٢ِ ٝعٜٚ ًزبثبد ٣ووأ ٜٓ٘ب 12عواّ ٝهطوٙ 2،23آب اُلَِبٕ كول عبء االٍٝ ثٞىٕ 

عواّ 2،24أُِي...رٔوثـب ػي ..../ٝػ٢ِ ًبَٓ  اُظٜو هٗي اٌُؤً، آب اُلٌِ االفو كول عبء ثٞىٕ 

َٓ اُظٜو هٗي ٓغْ  رٖٚٔ ًزبثبد ثبُٞعٚ ٣ووأ ٜٓ٘ب أُِي اُع ...رٔوثـب / ٝػَ ًب17ٝهطو 

اٌُؤً
24

،رِي ٢ٛ أَُبد اُز٢ رٚٔ٘زٜب ٛنٙ اُؼٔالد ٝاُز٢  ٗز٘بُٜٝب ك٢ ٛنا اُجؾش ٌُِْق ػٖ 

فٖبئٔ رِي اٌَُخ ٓوبهٗخ ثٔب رْ ٌٍٜب هجَ إلاهٛب ٝٓب رْ ٌٍٚ ثؼل ر٢ُٞ ػوُ اَُِط٘خ ا٤ًُِٞٔٔخ 

ثبّزٔبٍ اُٞعٚ ٝاُظٜو ػ٢ِ  ٍِطبٕ افو ،كِول ًبٗذ اُلٗب٤ٗو اُزٔوثـ٤خ ٝاُز٢ ٜٓ٘ب اُل٣٘به أُْبه ا٤ُٚ

ٍطو٣ٖ ٖٓ اٌُزبثبد ثبُقٜ اَُ٘ـ ا٢ًُِٞٔٔ ٓؾٖٞهإ ث٤ٖ صالصخ ٕلٞف اكو٤خ ٖٓ ّواكبد ػ٢ِ ٤ٛئخ 

 ٝههخ ٤ٗبر٤خ صالص٤خ اُلٖٞٓ ٝكن اُٖ٘ٞٓ اُزب٤ُخ :

اُٞعٚ ىؽوكخ اُْواكبد / اَُِطبٕ أُِي اُظبٛو / اثٞ ٍؼ٤ل رٔوثـب اٍلَ اُيفوكخ اُْواكبد ، آب 

ك٤زٖٚٔ ىفوكخ اُْواكبد / ال اُٚ اال هللا / دمحم هٍٍٞ هللا /اٍلَ مُي ىفوكخ اُْواكبداُظٜو 
25 

 ،ٝثالؽع إ ٛنا اُطواى ُْ ٣ظٜو ػ٤ِٚ ٌٓبٕ اَُي ٝا٣ٚب ُْ ٣ظٜو ػ٤ِٚ ربه٣ـ اَُي .

آب اُطواى اُضب٢ٗ ٖٓ كٗب٤ٗوٙ كول عبء ثٌزبثبد ك٢ اُٞعٚ ٖٓ صالصخ اٍطو ث٤٘ٔب عبءد ًزبثبد اُظٜو ٖٓ 

 طو٣ٖ ٓؾٖٞهح ث٤ٖ ىفبهف ث٤ٜئخ االٓٞاط أُزٌَوح أُزغٜخ ا٢ُ ا٤َُبه ٝكن اُٖ٘ٞٓ اُزب٤ُخ :ٍ

، آب اُظٜو كول 272اُٞعٚ ىفوكخ االٓٞاط أُزٌَوح ،اَُِطبٕ أُِي )اُطبٛو*/)اثٞ(ٍؼ٤ل اٗوثـب، /

ٓٞاط أُزٌَوح رٖٚٔ ىفوكخ االٓٞاط أُزٌَوح /ال اُٚ اال هللا/ دمحم هٍٍٞ هللا /ٝاٍلَ مُي ىفوكخ اال

1464ّٛـ/ 272ٝهل ف٢ِ ا٣ٚب ٛنا اُطواى ٖٓ مًو ٌٓبٕ ٌٍٚ ث٤٘ٔب رْ رَغ٤َ ربه٣ـ اَُي ٝٛٞ 
26 

. 

آب اُطواى اُضبُش ٖٓ كٗب٤ٗو ٛنا اَُِطبٕ كول عبء ٓزٚٔ٘ب ك٢ ًزبثبد اُٞعٚ ٍطوإ ث٤ٖ ىفوكخ اكو٤خ 

ٛو ، )اثٞ(ٍؼ٤ل رٔوثـب ػي ٖٗوٙ ٍٝل٤ِخ ٖٓ االٓٞاط أُزٌَوح أُزغٜخ ا٢ُ ا٤َُبه ٖٜٝٗب أُِي اُظب

،ٝػ٢ِ اُظقو صالصخ اٍطو ٣َٖ صالصخ فطٞٛ ُلو٤خ ٖٜٗب اُٜل)١(/ ال اُٚ اال هللا/)دمحم(هٍٍٞ )هللا( 

٣ٝ٘لوك ٛنا اُطواى ثٞعٞك ػجبهح ػي ٖٗوٙ ثٌزبثبد اُٞعٚ ًٔب ٣ز٤ٔي ثبُغٔغ ث٤ٖ اٍزقلاّ ىفوكخ 

بثبد ك٢ ًال ٖٓ اُٞعٚ ٝاُظٜو ًٔب ُْ ٣ظٜو ػ٢ِ االٓٞاط أُزٌَوح ٝاُقطٞٛ االكو٤خ ُِلَٖ ث٤ٖ اٌُز

ٛنا اُطواى ربه٣ـ ٌٝٓبٕ ٌٍٚ
27
 . 

آب اُطواى اُواثغ اُن١ ٣ز٘بُٝٚ اُجؾش ٖٓ اُ٘وٞك اُنٛج٤خ كول عبء ثَٔبد ٓؾزِلخ ػٖ اُطوى اَُبثوخ   

ٌَْ ٢ٛ ػ٢ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :ؽ٤ش اّزَٔ اُٞعٚ ػ٢ِ  ّو٣ط٤ٖ ٖٓ االٓٞاط أُزٌَوح اُؼ٣ِٞخ ٝاَُل٤ِخ ث

٤ٔ٣يٛب ػٖ رِي اُز٢ عبءد ثٌَْ ٓ٘لوك ك٢ اُطوى اَُبثوخ ٛنٙ االّوٛخ  روَْ ٝعٚ اُل٣٘به  ا٢ُ صالصخ 

اهَبّ اًجوٛب اٍٝطٜب ؽ٤ش ٗلن ثٚ ًزبثبد ثقٜ اُضِش ا٢ًُِٞٔٔ ؿ٤و ٓ٘وٞٛخ  رووأ .....ٛبٕ أُِي 

ٓٞاٙؼٜب ٖٓ االٍْ اُظب..../ٝاُوَْ االٍلَ ٗلن ثٚ اٍْ اَُِطبٕ ثبُقٜ اَُ٘ـ ٓغ ٝٙغ اُ٘وٜ ك٢ 

 /رٔوثـب ٓغ ر٤ٌَْ ؽوف االُق ثؼالٓخ اُْلح اُز٢ عبءد ا٢ُ ٣َبهٙ ٝك٢ َٓبكخ اهَ ٖٓ اهرلبػٚ ، آب 

اُظٜو كول رْ رو٤َٔٚ ٖٓ فالٍ فط٤ٖ َٓزو٤ٔ٤ٖ ا٢ُ صالصخ اهَبّ  اًجوٛب اٍٝطٜب اُز٢ اّزِٔذ ػ٢ِ 

ٓغ ٝٙغ إٌَُٞ اػ٢ِ اُٜبء ك٢ ًِٔخ اُٚ ّٜبكح اُزٞؽ٤ل ؿ٤و ٌٓزِٔخ ثقٜ اُضِش ث٤ٖـخ ال اُٚ اال ا.../ 

،ٝك٢ اُوَْ اَُل٢ِ اًزٔبٍ ّٜبكح اُزٞؽ٤ل ثناد اُ٘ٞع ٖٓ اُقطٞٛ ثٖجـخ  دمحم هٍٞا../ٝك٢ اُوَْ 

(ٝهل رالؽع ػ٢ِ ٛنا االٕلاه إ ٍبؽخ اُٞعٚ ٝاُظٜو ُْ ري 1اُؼ١ِٞ هللا ثقٜ اَُ٘ـ ا٤ُِٖ )ُٞؽخ 

٢ اُطوى اَُبثوخ ُؼٔالد ٛنا اَُِطبٕ ،االٓو اُن١ ٤ْ٣و ا٢ُ ًبك٤خ ُز٘ل٤ن ًبَٓ اُؼجبهاد اُز٢ ٝعلٗبٛب ك

ؽلٝس هٔ ُؾٞاكٚ ٓٔب ٗغْ ػ٘ٚ ٤ٙبع اُؾوٝف اُضالصخ اال٢ُٝ ٖٓ ًِٔخ اَُِطبٕ ٢ٛٝ )ا،ٍ، ً(، ٓغ 

٤ٙبع  ؽوك٢ )ٛـ،ه،١( اُز٢ ٣ٌزَٔ ثٜٔب ُو٤ٚ اُظبٛو١ اُن١ رجو٢ ٓ٘ٚ) اُظب( كوٜ ،ٝكل ٗغب اُوَْ 

ٍْ اَُِطبٕ ٓٞهؼب ٣جزؼل ثٚ ػٖ ؽٞاف اُل٣٘به كغبء االٍْ ًبٓال ٓ٘وٞٛب اَُل٢ِ ٖٓ اُؤ الؽزالٍ ا

)رٔوثـب(، ٝك٢ اُظبٛو ا٣ٚب اؽلصذ ا٣ٚب ظبٛوح اُؤ ٤ٙبػب ُِلظخ اُغالُخ اُز٢ رجو٢ ٜٓ٘ب ؽوف 

االُق كوٜ ،ك٢ ّقبكح اُزٞؽ٤ل ٤ٙٝبع ؽوف اُالّ ك٢ ًِٔخ هٍٍٞ ك٢ اُوَْ االٍلَ آب ُلظخ اُغالُخ 

١ٞ كول عبءد ثقوٝف ٤ُ٘خ ال رْجٚ ٗٞع اُقٜ ك٢ اٌُزبثبد اُز٢ رٚٔ٘زٜب أُ٘طوزبٕ ك٢ اُوَْ اُؼِ

اٍُٞط٢ ٝاَُل٤ِخ ,ٝثبُزب٢ُ ٣زٚؼ ر٘ٞع اُقطٞٛ أَُزقلٓخ كٚال ػٖ افزالف ر٘ل٤ن ؽوٝكٜب ،ًنُي 

كبٕ ٗوٞك ٛنا اَُِطبٗٞاُ٘ؾب٤ٍخ  هل اٗلوكد ثَٔبد فبٕخ ثٜب ٝرٔضَ ٗلهح ك٢ ٗٔبمعٜب ؽ٤ش ُْ ٗؼضو اال 
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ػ٢ِ ٗٔٞمع٤ٖ كوٜ اّوٗب ا٢ُ ٓب اّزَٔ ػ٤ِٚ ٝع٤ٜٜٔب ٝٝظٜو٣ٜٔب اُن١ ٤ٔ٣يٛٔب ٝعٞك هٗي اٌُؤً 

اُن١ ٣ؾزَ ًبَٓ َٓبؽز٤ٜٔب ، ٝؽز٢ ٗزج٤ٖ إَ ٛواى اُل٣٘به اُزٔوثـ٢ ، ٝكٍِٞٚ اُ٘ؾب٤ٍخ ثؼل 

ٜل اَُِطبٕ اٍزؼواٗ اٍٝ اٍزقلاّ ُٜنا اٌَُْ اُن١ ٣ٌٖٔ إ ٗطِن ػ٤ِٚ اُ٘ب٤٤ٗو اُو٤ٌٗخ اٌُزبث٤خ ك٢ ػ

االّوف   ثوٍجب١ 
22

،ؽ٤ش ٝعلٗب مُي ك٢ ٛوى كٗب٤ٗوٙ
24

،ٝاُز٢ عبء اُطواى االٍٝ ٜٓ٘ب ثزو٤َْ ٝعٚ  

اُل٣٘به ا٢ُ اهثؼخ اهَبّ ثبٍزقلاّ االٓٞاط أُزٌَوح أُ٘لوكح ٝاُز٢ ر٤َو ٓزغٜخ ا٢ُ ا٤َُبه ، ؽ٤ش 

/اَُِطبٕ أُِي االّوف/اثٞ ٍغَ ك٢ رِي االهَبّ اُز٢ اٝعلرٜب اُٖ٘ٞٓ اٌُزبث٤خ اُزب٤ُخ ثبُوبٛوح

اُٖ٘و ثوٍجب١ ػي ٖٗوٙ/ ػبّ رَغ ٝػْو٣ٖ ٝصٔبٗٔب٣خ/آب اُظٜو كول رٖٚٔ ّٜبكح اُزٞؽ٤ل ٓٞىػخ 

ػ٢ِ اهثؼخ ٓ٘بٛن ثٞاٍطخ اُقطٞٛ أُزٌَوح أُ٘لوكح ث٤ٖـخ اهٍِٚ /ال اُٚ اال هللا/ دمحم هٍٍٞ هللا / 

ثبُٜل١ 
31

ُؼل٣ل ٖٓ اُ٘ٔبمط اُز٢ رْ ر٘بُٜٝب ك٢ اُلهاٍخ ،ٝٛنا اُطواى هل ٍبك ك٢ ػٜل ٛنا اَُِطبٕ ثب

اُو٤ٔخ اُز٢ هلٜٓب ٌُِٔزجخ اُؼوث٤خ االٍزبم اُلًزٞه اُ٘جوا١ٝ ػٖ اٌَُخ االٍال٤ٓخ ك٢ ٓٔ ػٖو 

 ٍال٤ٖٛ أُٔب٤ُي اُغواًَخ .

ًٔب اٍزقلّ ٛنا اُطواى ه٢ ػٜٞك اَُال٤ٖٛ اُزب٤٤ُٖ ك٘غل اَُِطبٕ اثٞ أُؾبٍٖ ٣ٍٞق ثٖ 

ثوٍجب١
31،

ٓزٔبصِخ ٓغ ٛواى اث٤ٚ االٍٝ ٖٓ اُلٗب٤ٗو اَُبثن مًوٙ ،ًٔب ّبػذ ػ٢ِ كٗب٤ٗو  ؽ٤ش عبءد

اَُِطبٕ اُظبٛو عؤن 
32

،ؽ٤ش عبءد ًزبثبد اُٞعٚ ٝاُظٜو ك٢ كٗب٤ٗوٙ كافَ كائوح فط٤خ ٓغ رو٤َْ 

اَُبؽخ ثٞاٍطخ صالصخ ٖٓ اُقطٞٛ أُزٔٞعخ أُ٘لوكح  ا٢ُ صالصخ  ٓ٘بٛن
33

ٝىػذ كافِٜب اٌُزبثبد   

ؾٞ اُزب٢ُ ثبُوبٛوح /اَُِطبٕ أُِي اُظبٛو / اثٞ ٍؼ٤ل عؤن ػي ٖٗوٙ / اص٤ٖ٘ اهثؼ٤ٖ ػ٢ِ اُ٘

صٔبٗٔب٣خ، آب اُظٜو كول هَٔذ ٍبؽزٚ ا٣ٚب ا٢ُ صالصخ ٓ٘بٛن ثٞاٍطخ ماد اُقطٞٛ أُزٌَوح رٚٔ٘ذ 

ّٜبكح اُزٞؽ٤ل ث٤ٖـخ اهٍِٚ/ ال اُٚ اال هللا / دمحم هٍٍٞ هللا /ثبُٜل١
34

١ اٍزٔو ،ٝٛنا اُطواى ٛٞ اُن

 إلاهٙ ٤ِٛخ كزوح ؽٌٔٚ ٓغ افزالف ٗٔبمعٚ ثبفزالف ٍ٘ٞاد اَُي .

ؿ٤و إ ٛنا اُطواى هل رْ رـ٤٤وٙ ك٢ ػٜل اَُِطبٕ أُٖ٘ٞه اثٞ اَُؼبكاد ػضٔبٕ 
35

ؽ٤ش افزل٢ االٛبه 

اُن١ ٣ؾجٜ ثٌزبثبد اُٞعٚ ٝاُظٜو ،ٝرٚٔ٘ذ ًزبثبد اُٞعٚ اُز٢ رٞىػذ ػ٢ِ صالصخ ٓ٘بٛن ثٞاٍطخ 

بٕ ٖٓ اُؾج٤جبد أُزٔبٍخ ٖٜٗب اثٞ اَُؼبكاد ػضٔبٕ /اَُِطبٕ أُِي أُٖ٘ٞه / ٙوة ٕلبٕ ٓزٞاى٣

ثبُوبٛوح ، كٕٝ اصجبد ربه٣ـ اَُي ،آب اُظٜو كول رْ رو٤َْ ٍبؽزٚ ا٣ٚب ا٢ُ ه٤َٖٔ  ثٞاٍطخ ٕلبٕ 

،٣ٝالؽع  ٓزٞاى٣بٕ ٖٓ اُؾج٤جبد أُزٔبٍخ  ٣زٖٚٔ اَُطو االٍٝ ال اُٚ اال هللا / ٝاُضب٢ٗ دمحم هٍٍٞ هللا

إ اُؾج٤جبد أُزٔبٍخ أُيكٝعخ اُز٢ رٌَْ فطٞٛب اكو٤خ ُزو٤َْ ٍبؽخ اُٞعٚ ٝاُظٜو ا٢ُ اهَبٜٓب اُز٢ 

ٗلند كافِٜب اٌُزبثبد اُز٢ اّوٗب ا٤ُٜب رظٜو ك٢ كٗب٤ٗو ٛنا اَُِطبٕ الٍٝ ٓوح ،ًٔب ٝإ ٛنٙ اُلٗب٤ٗو 

٣٘به ٝاؽل ٙوة اُوبٛوح ال ٣ؾَٔ ربه٣ـ رؼل ٖٓ اًضو كٗب٤ٗوأُٔب٤ُي  ٗلهح ،كال٣ٞعل ك٢ اُؼبُْ ؿ٤و ك

ٌٍٚ ٣ؾزلع ثٚ ٓزؾق كْٓن ،ٝصالصخ افو٣ٖ ٙوة كْٓن ك٢ ٓزبؽق كْٓن ٝاٍزبٗجٍٞ 

٣ٞ٤ٗٝٞهى
36

،ٝٛٞ ٖٓ اُلٗب٤ٗو ماد اُطوى اُلو٣لح ًبُز٢ ر٤ٔي ثٜب ا٣ٚب كٗب٤ٗو رٔوثـب اُن١ ٛٞ 

 ٓٞٙٞع ٛنا اُجؾش ٝأُزوبهة ك٢ كزوح ؽٌٔٚ ٓغ اثٞ اَُؼبكاد ػضٔبٕ   .

ًٔب اٍزٔو ٛواى اُلٗب٤ٗو اُو٤ٌٗخ ه٢ ػٜل اَُِطبٕ ا٣٘بٍ 
37

ؽ٤ش ػبكد ًزبثبد اُٞعٚ ٝاُظٜو رؾ٤ٜ ثٜب 

كائوح فط٤خ ًٔب هَٔذ ٍبؽخ اُٞعٚ ثبٍزقلاّ صالصخ ٕلٞف اكو٤خ ٖٓ ىفبهف االٓٞاط أُزٌَوح 

قٜ اَُ٘ـ ًَ هَْ ٍطو ًزبث٢ ث  أُ٘لوكح أُزغٜخ ا٢ُ ا٤َُبه ٝاُز٢ هَٔزٜب ا٢ُ اهثؼخ اهَبّ  ْٙ

، آب اُظٜو 257ا٢ًُِٞٔٔ ٖٜٗب ٣بُوبٛوح/ اَُِطبٕ أُِي االّوف /اثٞ اُٖ٘و ا٣٘بٍ ػي ٖٗوٙ/ػبّ 

كول ْٙ صالصخ اهَبّ ثبٍزقلاّ صالصخ فطٞٛ اكو٤خ
32

االف٤و اٍلِٚ ٕق ٖٓ اُؾج٤جبد أُزٔبٍخ ٙٔذ  

دمحم هٍٍٞ هللا.ٛنٙ االهَبّ صالصخ اٍطو ثقٜ اَُ٘ـ ا٢ًُِٞٔٔ  ٖٜٗب هللا/ ال اُٚ اال هللا/ 
34

٣ٝزٚؼ ك٢ 

ٛنا اُطواى اٍزٔواه٣زٚ ٓ٘ن ػٜل االّوف ثوٍجب١ ٓغ رؤصوٙ ثبٍزقلاّ اُؾج٤جبد أُزٔبٍخ اُز٢ ظٜود 

ك٢ كٗب٤ٗو ٍِلٚ اثٞ اَُؼبكاد ػضٔبٕ ثٔب ٤ْ٣و ا٢ُ ر٘ل٤ن كاه اُٚوة ُِطوى اُز٢ رؾزلع ثٜب ٓغ 

 ٍٔٚ.اٙبكبد هل رٌٕٞ ثٔٞاكوخ اَُِطبٕ اُن١ ٣ؤٓو ٣ٚوة اٌَُخ ثؤ

ٝك٢ ػٜل اَُِطبٕ أُؤ٣ل اث٢ اُلزؼ ّٜبة اُل٣ٖ اؽٔل ثٖ اَُِطبٕ ا٣٘بٍ ٝاُن١ ر٢ُٞ اَُِطخ ثؼل ا٣ٚ 

ُٝٔلح اهثؼخ اّٜو ٝصالصخ ا٣بّ
41

اٍزٔو اُطواى أُْبه ا٤ُٚ ،ك٢ ٤ٛئخ اُٞعٚ ثبٍزقلاّ  ىفوكخ االٓٞاط  

ج٤جبد أُزٔبٍخ ٓغ اٗزوبٍ أُزٌَوح ،ٝاٍزقلاّ اُقطٞٛ االكو٤خ ك٢ رو٤َْ ٍبؽخ اُظٜو ٓوزوٗخ ثبُؾ

اُزبه٣ـ ٝاٍْ كاه اَُي اػ٢ِ ٝاٍلَ ًزبثبد اُظٜو
41

،ًٔب اٍزٔو اُطواى مارٚ ك٢ ػٜل اَُِطبٕ اُظبٛو 
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ّ ،ٝاُن١ اٍزٔو ك٢ اُؾٌْ ُٔلح 1461ٛـ:265اث٢ ٍؼ٤ل فْولّ ،ٝاُن١ ر٢ُٞ اَُِط٘خك٢ ماد اُؼبّ 

ّ 1462ٛـ/272ٍجغ ٍ٘ٞاد ٓززب٤ُخ ؽز٢ رٞكبٙ هللا ك٢ ؿبّ 
42

ؽ٤ش ظٜود ماد اُٖ٘ٞٓ اٌُزبث٤خ ٓغ ،

اٍزقلاّ اُؾج٤جبد أُزٔبٍخ االكو٤خ ُزو٤َْ ٍبؽخ اُٞعٚ ،ٝاُظٜو ثٔب ٤ْ٣و ا٢ُ اٍزقلاّ ماد اُطواى 

اُن١ اٍزقلٓٚ ٍِلٚ ك٢ ٍي ػٔالرٚ،ٝاٍزقلاّ ىفوكخ االٓٞاط أُزٌَوح ك٢ إلاهاد افو١ ٓٔب 

ٞء ٓب ُل٣ٜب ٖٓ اٌّبٍ ثل٤َُ اٍزٔواه ٤ْ٣و ا٢ُ ؽو٣خ كاه اُٚوة ك٢ ٍي ػٔالد اَُال٤ٖٛ ك٢ ٙ

اُطواى اُؼبّ ُِلٗب٤ٗو ٓ٘ن ػٜل ثوٍجب١ ا٢ُ ػٜل ؽْولّ ٓغ كٞاهم ٛل٤لخ ك٢ رـ٤٤و ٓٞاٙغ ثؼ٘ 

اُؼجبهاد اٝ اُلٓظ ك٢ اٍزقلاّ اُقطٞٛ االكو٤خ ٓغ اُؾج٤جبد أُزٔبٍخ ،ٝاٍزقلاّ ىفوكخ االٓٞاط 

،ًٔب ظٜو ك٢ ك٣٘به ثبٍْ اَُِطبٕ اُظبٛو اث٢ ٍؼ٤ل  أُزٌَوح ٓ٘لوك ح ُزو٤َْ ٍبؽخ اُٞعٚ ٝاُظٜو 

ّ ُٝٔلح فَٔخ ٝفَٖٔ ٣ٞٓب ،ؽ٤ش رؼل 1462ٛـ/ ٤ٍ272ق اُل٣ٖ ثِجز٢ اُنة ر٢ُٞ اُؾٌْ ك٢ ػبّ 

ٗوٞكٙ ٖٓ اٗله اُؼٔالد ا٤ًُِٞٔٔخ ك٢ اُؼبُْ ٝهل ر٤ٔي اؽلٛب ثبٍزقلاّ اُقطٞٛ أُزٌَوح ك٢ رو٤َْ 

زبث٤بٕ اثبُٞعٚ الٍٝ اَُِطبٕ أُِي اُظبٛو / ٝاُضب٢ٗ :اثٞ ٍبؽخ اُٞعٚ ٝاُظٜو ٓغ رل٣ٖٝ ٍطوإ ً

ٍؼ٤ل ثِجب١ ػي ٖٗوٙ،ّٜٝبكح اُزٞؽ٤ل ثبُظٜو 
43

،ٖٝٓ ٛنا اُؼوٗ ٣زج٤ٖ ُ٘ب إ كٗب٤ٗو اُظبٛو رٔوثـب 

 هل ر٤ٔيد ثَٔبد ٝفٖبئٔ ٓزلوكح افزِلذ ػٔب ٍجن ػوٙٚ ٗغِٜٔب ك٤ٔب ٢ِ٣ :

ك٢ رو٤َْ ٍبؽخ اُٞعٚ ك٢ رِي اُلٗب٤ٗو ٓغ ٝعٞكٛب اٍزقٔذ اُقطٞٛ أُزٌَوح أُيكٝعخ  الٍٝ ٓوح 

ثوِخ ك٢ رو٤َْ ٍبؽبد اُظٜو ،ٝا٤َُٔ ا٢ُ اٍزقلاّ اُقطٞٛ أَُزو٤ٔخ ك٢ اُزو٤َْ /ٝٛٞ ٓب ٣ؼل اٍزؾلاس 

ػٔب ًبٕ ػ٤ِٚ اٍِٞة اُزو٤َْ أُزجغ ٍبثن ٝاُن١ اٍزقلٓذ ك٤ٚ االٓٞاط أُزٌَوح أُ٘لوكح ٝا٣ٚب 

 .بر٤خ صالص٤خ اُْواكبد أُ٘لنح ٖٓ ٝههخ ٗج

اٍزقلاّ اُقٜ اَُ٘ـ ا٢ًُِٞٔٔ ك٢ ر٘ل٤ن ًزبثبد ٝعٚ ٛنا اُل٣٘به ،ٓغ اٍزقلاّ فٜ اُضِش ا٢ًُِٞٔٔ ك٢ 

 ر٘ل٤ن ًزبثبد اُظٜو  ّؤٕ  ٗٔبمط ٖٓ اُطوى اُضالصخ اَُبثوخ .

د كولإ اُل٣٘به ك٢ اُطواى اُواثغ العياء ٖٓ ًزبثبرٚ اُوو٣جخ ٖٓ اُٜبِٓ اُلائو١ ُِٞعٚ ٝاُز٢ عبءا

ٗز٤غخ ػلّ كهخ ٝٙغ اُقبرْ أُلٕٝ ػ٤ِٚ ًزبثبد اُٞعٚ ػ٢ِ اُٖل٤ؾخ اُنٛج٤خ ،اٝ ٗز٤غخ ُؤ اعياء 

 ٖٓ  ؽٞاف اُل٣٘به ،ٝٛٞ ٓب ٣٘ل٤ٚ ػلّ ٝعٞك ٗؤ ك٢ ًبَٓ اٍزلاهح  االٛبه اُلائو١ ُٚ.

٢ كًِٞ اٍزقلاّ هٗي اٌُؤً اُن١ ّـَ ًبَٓ ٍبؽخ اُوًِٞ اُ٘ؾب٤ٍخ ُٜنا اَُِطبٕ ،ٝاُن١ ًبٕ ٣٘لن ػِ

اٍزبمٙ اَُِطبٕ اُظبٛو عؤن ،رؤ٤ًلا ُٞالئٚ ٝاٗزٔبئٚ ٝٛٞ ٛ٘ب ٖٓ اٗله ٗٔبمط اُلًِٞ اُز٢ ِٕٝز٘ب ُٜنا 

 . اَُِطبٕ

آب ك٤ٔب ٝهك ػ٢ِ اُل٣٘به ٓٞٙٞع ٛنا اُجؾش ٖٓ اُوبة كٌبٗذ ػ٢ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ : اَُِطبٕ ، أُِي ، 

 ك٤ٌٖٔ اٍزؼواٜٙب ك٤ٔب ٢ِ٣ : اُظبٛو، اثٞ ٍؼ٤ل ، ػي ٖٗوٙ  صْ االٍْ اُؼِْ رٔوثـب

 اَُِطبٕ:

ك٢ اُِـخ ٖٓ اَُالٛخ ٝاُزَِٜ ثٔؼ٢٘ اُوٜو السلطان
44

،ٖٝٓ ٛ٘ب اِٛن ػ٢ِ اُٞا٢ُ ٝهل ٝهك اُِلع ك٢ 

ا٣بد هوا٤ٗخ ػل٣لح ثٔؼ٢٘ اُؾغخ ٝاُجوٛبٕ 
45

ٝٛند اُِوت ُْ ٣ٖجؼ ُوجب ػبٓب اال ثؼل إ رـِت أُِٞى 

صوٝا ثبَُِطخ كْٜٝٗ ٝثنُي ارقنٝا ُوت اَُِطبٕ ٍٔخ ػبٓخ ُْٜ ثبُْوم ٓضَ ث٢٘ ث٣ٞٚ ػ٢ِ اُقِلبء ٝاٍزؤ

،ًٔب ًبٕ ٣طِن ًِوت ػبّ ػ٢ِ اَُالعوخ ،صْ رؾلك ٓلُُٞٚ  ًؾبًْ اػظْ
46

،ٝهل اٍزؼَٔ اُِوت ك٢ اُلُٝخ 

اال٣ٞث٤خ ، صْ ٝهس أُٔب٤ُي اُِوت ػْٜ٘ ،ؽ٤ش ٕبه ُوجب ػبٓب ػ٢ِ اُؾبًْ االػ٢ِ 
47

ؽ٤ش عبء ٛنا 

ٔٔب٤ُي اثزلاء ٖٓ ؽٌْ اَُِطبٕ اُظبٛو ث٤جوً، ٝؽز٢ افوْٛ ،ثبٍزض٘بء ثوًخ فبٕ اُِوت ُغ٤ٔغ ؽٌبّ اُ

ثٖ اُظبٛو ث٤جوً ، ٝدمحم ثٖ ٛطو ك٢ اُؼٖو اُغو٢ًَ
42

 

 الملك:

ُوت ٣طِن ػ٢ِ  اُوئ٤ٌ االػ٢ِ َُِِطخ اُي٤٘ٓخ ،ؽ٤ش اِٛن ك٢ ٛنا اُؼٖو ثٔلُٞالرٚ أُقزِلخ اُز٢ 

عبٗت اَُِطبٕ ،ٝاُ٘ؼذ اُقبٓ ػ٢ِ هئ٤ٌ اُلُٝخ  ػوكذ ك٢ اُؼٖو اال٣ٞث٢ ، كٖبه ٣طِن ا٢ُ

االػ٢ِ ،ًٝبٕ ٛنا اُِوت ٣وك ك٢ رور٤ت  االُوبة ث٤ٖ ُوت اَُِطبٕ ، ٝاُ٘ؼذ اُقبٓ 
44

،ًٔب ٛٞ اُؾبٍ 

ك٢ ٕبؽت ٛنا اُل٣٘به اُن١ ًبٕ ٗؼزٚ اُقبٓ اُظبٛو ٤ً٘ٝزٚ اثٞ ٍؼ٤ل
51

٢ٛٝ ا٣ٚب ٤ً٘خ ثوهٞم ثٖ   

ٝا٣ٚب ٤ً٘خ هبٖٗٞح اُـٞه١ ٖٓ ثؼلٙ  اٌٗ ٝعؤن ٝفْولّ ٝثِجب١ ٖٓ ٍبثو٤ٚ
51 

ًٝٝبٕ ك٢ اُـبُت 

االػْ رب٤ُب ُِوت اَُِطبٕ
52 

 كٌبٕ ٢َٔ٣ اَُِطبٕ أُِي ٓضِٔب ٝهك ػ٢ِ ٛنا اُل٣٘به.
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 الظاهر:

ٖٓ اُظٜٞه  ثٔؼ٢٘ اُـِجخ ، ٝٛٞ ٖٓ اُوبة اُ٘ؼٞد اُقبٕخ اُز٢ اِٛوذ ػ٢ِ ثؼ٘ اُقِلبء 

٢ٔ  اثٞ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ اُؾبًْ ثؤٓو هللا ، ؽ٤ش ػوف ثؤٍْ ٝاَُال٤ٖٛ، كِول اِٛن ػ٢ِ اُق٤ِلخ اُلبٛ

اُظبٛو الػياى ك٣ٖ هللا
53

، ًٔب اِٛن ػ٢ِ اُظبٛو ؿبى١ ثٖ اَُِطبٕ ٕالػ اُل٣ٖ ، ٝاُظبٛو ث٤جوً ، 

ٝاُظبٛو عؤن  ٝاُظبٛو ثِجب١ ٖٓ هجِٚ ، ٖٝٓ هجِْٜ  اُظبٛو ثوهٞم
54 

. 

 ابو سعيذ 

اٍزبمٙ اُظبٛو عؤن ، ٖٝٓ ثؼلٙ ارقنٛب اَُِطبٕ فْولّ صْ  ٢ٛ ٤ً٘خ فبٕخ ثٜنا اَُِطبٕ اُن١ هِل ثٜب

اَُِطبٕ ثِجب١ ٝهل ًبٗذ ٖٓ هجَ ٤ً٘خ فبٕخ ثبَُِطبٕ اُظبٛو ثوهٞم 
55
. 

 تمربغا 

أٍٚ ٖٓ االٍٔبء اُز٢ ر٤ْو ا٢ُ هٞح  رٔوثـب اُظبٛو١، أثٞ ٍؼ٤ل: ٖٓ ِٓٞى كُٝخ أُٔب٤ُي ثٖٔو 

ؼ٤ٖ رٔو ثٔؼ٢٘ اُؾل٣ل ثـب ثٔؼ٢٘ اُضٞه ٝأُؼ٢٘ اُجؤً ٝاُْلح كٜٞ ٖٓ اٍْ رو٢ً ٌٕٓٞ ٖٓ ٓوط

االعٔب٢ُ اُضٞه اُغبٓؼ ً٘ب٣خ ػٖ هٞح اُجؤً ٝاُْلح 
56

 227. اّزواٙ اُظبٛو عؤن ثٖٔو ٕـ٤وا ٍ٘خ 

ٝػ٤ٖ   1452ٛـ /  244ٍ٘خ  ُِؾظ إٔ ٍبكو أ٤ٓوا ك٢ أُ٘بٕت ا٢ُ  ، ٝهثبٙ، كبهرو٠ ّ 1431/ٛ 

عؤن. صْ ٗل٢ إ٠ُ اإلٌٍ٘له٣خ ٍٝغٖ ثٜب ٗؾٞ ٍذ ٤ٍٖ٘. )ٓولّ أُق( ك٢ كُٝخ أُٖ٘ٞه ػضٔبٕ اثٖ 

 .ٝٗوِٚ األّوف إ٣٘بٍ إ٠ُ ٌٓخ، كؤهبّ ثٜب ٗؾٞ صالس ٍ٘ٞاد

ٝأػبكٙ فْولّ إ٠ُ ٖٓو. ٢ُٝٝ )أربث٤ٌخ( اُؼَبًو ك٢ كُٝخ اُظبٛو ثِجب١. ُٝٔب فِغ ثِجب١ ارلن أٓواء 

ٝٛٞ اَُِطبٕ االهثؼ٤ٖ  ظبٛو( ًَبثو٤ٚٝرِوت ثبُِٔي )اُ 272اُؼَبًو ػ٠ِ ر٤ُٞزٚ اَُِط٘خ كجب٣ؼٞٙ ٍ٘خ 

ٖٓ اَُال٤ٖٛ االرواى اُن٣ٖ رُٞٞا ؽٌْ ٖٓو،ٝاَُِطبٕ اُضب٢ٗ ٖٓ االهٝاّ 
57

ُْٝ ٣ٌل ٣َزوو ؽز٠  

صبهد ػ٤ِٚ أُٔب٤ُي كقِؼٞٙ ُٝٝٞا األربث٢ٌ )هب٣زجب١( كؤًوّ رٔوثـب ٤ٍٝوٙ إ٠ُ ك٤ٓبٛ ٤ِٛوب 

، كوج٘ ػ٤ِٚ ك٢ ؿيح ٝأػ٤ل إ٠ُ اإلٌٍ٘له٣خ اُْبّ كؤهبّ ه٤ِال ٝاََٗ ٛبهثب ٣و٣ل .اٌُوآخ ٖٕٓٞ

ٍغ٤٘ب، كؤهبّ إ٠ُ إٔ رٞك٢ ثٜب. ًٝبٕ ّغبػب ػبهكب ثؤٗٞاع اُلو٤ٍٝخ ٝاكو اُؼوَ، ٝرَ٘ت إ٤ُٚ أ٤ّبء 

٣ٞٓب 52ٓلح ٍِط٘زٚ ًٝبٗذ  ٝه٢ٓ اُْ٘بة ُٝؼت اُوٓؼ اُؾوة ًض٤وح ٖٓ آالد
52

، 

 الخاتمت

بف ك٢ كزوح اُؾٌْ اُو٤ٖوح اُز٢ رٞالٛب  ا٢ُ ٓب ٝٓٔب ٍجن ٣ٌٖٔ إ َٗز٘زظ إ اُظبٛو رٔوثـب هل اٙ

ٛٞ ٓؼوٝف ٖٓ أًٌَُٞبد اُغو٤ًَخ َُبثو٤ٚ ك٣٘بها ٣ٔزبى ثَٔبد ىفوك٤خ ، رٔضَ اٍزقلاّ اُيفوكخ 

(  ثل٣ال ػٖ ىفوكخ  أُٞعبد 2( ٝعؤن) ُٞؽخ 3أُغلُٝخ اُز٢ ّبػذ ػ٢ِ ػٔالد ثوٍجب١ )ُٞؽخ 

و١ ٝاُز٢ رزٔبصَ ٓغ ػٔالد ٍبثو٤ٚ، ثبالٙبكخ ا٢ُ أُزٌَوح اُز٢ ّبػذ ػ٢ِ ٛوى ػٔالرٚ االف

ك٢ ر٘ل٤ن اٌُزبثبد اُز٢ عبءد ؿ٤و ٌٓزِٔخ ػ٢ِ ٍبؽخ اُٞعٚ ٝاُظٜو  اٍزقلاّ اُقٜ اَُ٘ـ ا٢ًُِٞٔٔ 

،ػٌٌ ٓب عبءد ػ٤ِٚ اٌُزبثبد ك٢ ػٔالد ٍبثو٤ٚ ،ؿ٤و اٜٗب ر٤ٔيد ًض٤وا ك٢ مُي ٓغ ػٔالد اٍزبمٙ 

ٍزقلاّ اُوٗٞى ٝفبٕخ هٗي اٌُؤً ػ٢ِ ظٜو هطؼز٤ٖ ٖٓ اُظبٛو عؤن ، ًٔب ر٤ٔيد ا٣ٚب  ثب

اُلًِٞ اُجوٝٗي٣خ ػ٢ِ اُوؿْ اٗٚ ُْ ٣ز٢ُٞ ٝظ٤لخ اَُبه٢ فالٍ ؽ٤برٚ ،ؿ٤و إ ٛنا اُوٗي ٝعل ا٣ٚب 

(  ثٔب ٤ْ٣و ا٢ُ رؤصوٙ اُْل٣ل ثٚ اٝ إ ٗظْ كاه اَُي 4ػ٢ِ كهاْٛ ٝكًِٞ اٍزبمٙ اُظبٛو عؤن)ُٞؽخ 

اُ٘ظْ اُز٢ ًبٗذ ػ٤ِٜب ٝهذ ٍِط٘خ اُظبٛو عؤن، كبٍزٔود ٓغ اٍزجلاٍ  ك٢ إلاه اُؼِٔخ ًبٗذ ثناد

االٍٔبء ،ٝٛٞ االهوة ا٢ُ أُ٘طن ، ًٔب إ اٍزقلاّ اُزو٤َْ اُضالص٢ ُٞعٚ ٝظٜو اُؼِٔخ ثبٍزقلاّ 

أُٞعبد أُزٌَوح اٝ اُيفوكخ أُغلُٝخ هل عبءد ٓزْبثٜخ ا٢ُ ؽل ًج٤و ٓغ اُوٗٞى اٌُزبث٤خ ا٤ًُِٞٔٔخ 

٘وَْ ا٢ُ صالصخ ّطت اًجوٛب اٍٝطٜب رٚٔ٘ذ ًزبثبد ر٤ْو ا٢ُ اٍْ ٝاُوبة اَُِطبٕ ٓغ اُلػبء ٝاُز٢ ر

ُٚ ثؼجبهح ػي ٖٗوٙ ك٢ ًض٤و ٖٓ اُ٘ٔبمط ثٔب ٣ٌٖٔ إ ٗطِن ػ٤ِٜب اُلٗب٤ٗو اُو٤ٌٗخ اُز٢ ر٤ْو ا٢ُ 

 اَُِطبٕ كٕٝ ؿ٤وٙ ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ اػزجبهٛب ٓزؤصوح ثٜب ٖٓ اعَ ٓي٣ل ٖٓ اُزق٤ٖٔ .
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 ٛـ273-272( ك٣٘به ثؤٍْ أُِي اُظبٛو رٔوثـب 1ُٞؽخ )

        
 

 ( ك٣٘به ثؤٍْ اَُِطبٕ اُظبٛو عؤن2ُٞؽخ )

 

 
 ( ك٣٘به ثبٍْ اَُِطبٕ اُظبٛو ثوٍجب3١ُٞؽخ )

 
 ( كهْٛ ثبٍْ اَُِطبٕ اُظبٛو عؤن4ُٞؽخ )
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 حواشي البحث
                                                 

1 
كهاٍبد ك٢ اصبه اُٖٞٛ ك٤ْٜ كزؾ٢ اثوا٤ْٛ ؽغزي١ ،كهاٍخ ْٝٗو ُلهْٛ ٢ًِٞٔٓ عو٢ًَ ٗبكه أُؾلٞظ ثٔزؾق ٤ًِخ االكاة عبٓؼخ ٍٞٛبط،

 722-767،ٓ ٓ 21اُؼوث٢ ، 
2
 Baldawin Cataloge , N,429 

3
-567دمحم ؽبٓل ٍالٓخ اُيهك ،أًٌَُٞبد االٍال٤ٓخ ك٢ ثالك اُْبّ ك٢ اُؼٖو٣ٖ اال٣ٞث٢ ٝا٢ًُِٞٔٔ ًٖٔله ربه٣ق٢ )كهاٍخ ربه٣ق٤خ ٝصبئو٤خ() 

 622، 621،ُٞؽخ 214ّ ، ٓ 2112ّ(ٓبعَز٤و ،اُغبٓؼخ االٍال٤ٓخ ثـيح ،1517-1171ٛـ/ 422

 اثٖ رـو١ ثوك١ )اثٞ أُؾبٍٖ عٔبٍ اُل٣ٖ (، اُ٘غّٞ اُياٛوح ك٢ ِٓٞى ٖٓو ٝاُوبٛوح ، 4

،آب  ٖٓ اُيهك اُؼوث٤خ ًٝبُ اُلبه٤ٍخ اُز٢ رل٤ل االرٖبف ٝٛٞ ٖٓطِؼ ًبٕ ٣طِن ك٢ ػٜل أُٔب٤ُي ػ٢ِ ٕبٗغ االٍِؾخ ،ٝاُؼبَٓ ػ٢ِ ٤ٕبٗزٜب 5

أُؼغْ اُغبٓغ ك٢ أُٖطِؾبد األ٣ٞث٤خ ٝا٤ًُِٞٔٔخ اٗظو ؽَٖ ؽالم،ػجبً ٕجبؽ ،  أُقٖٔ ُؾلع اَُالػ ٝاُؼزبكأٌُبٕ اُيهكفبٗخ ك٢ٜ 

،كاه اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ٝاُؼضٔب٤ٗخ ماد األٍٕٞ اُؼوث٤خ ٝاُلبه٤ٍخ اُزو٤ًخ أُٖطِؾبد اإلكاه٣خ ٝاُؼٌَو٣خ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝاالهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُؼبئ٤ِخ

 ،1444 ،ٓ ، ّ116 

(. ٝٛٞ اُواثغ ٝاُضالصٕٞ ٖٓ ِٓٞى اُزوى، 1453 -  1432عٔؤن اُؼالئ٢ اُظبٛو١ ٤ٍق اُل٣ٖ أثٞ ٍؼ٤ل، ٛٞ ٍِطبٕ ٖٓ أُٔب٤ُي اُجوع٤خ، ر٠ُٞ 6

 331، ٓ ، 16غوًٌ اٗظو ،ثٖ رـو١ ثوك١ ،أُٖله ٗلَٚ ط ٝاُؼبّو ٖٓ ِٓٞى اُ

٢ اُِـخ اُلبه٤ٍخٝ"١"٢ٛ ُالكواك ك٢ اُِـخ اُلبه٤ٍخ  ٝروّٞ ٓوبّ اُز٤ٖٗٞ ك٢ اُقب٢ٌٕ  ٖٓ فبٓ اُؼوث٤خ ،ٝى ٢ٛ ػالٓخ اُزٖـ٤و ٝاُزؼظ٤ْ ك 7

ز٤ٔيٕٝ االٍْ أُلوك ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ،ٝهل اِٛن أُٖطِؼ ك٢ اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ ػ٢ِ عٔبػخ ٖٓ أُٔب٤ُي ٣قزبهْٛ اَُِطبٕ  ٖٓ ٓٔب٤ٌُٚ االعالة ٣

 72، ٓ،أُؼغْ اُغبٓغ قبٕخ اٗظو ؽَٖ ؽالم،ػجبً ٕجبؽ ، ػٖ ؿ٤وْٛ ٖٓ أُٔب٤ُي ثؾَٔ ٤ٍٞكْٜ اٍزؼلاكا ُِٜٔٔبد اُ

اُقبىٗلاه ٖٓطِؼ ًبٕ ٣طِن ك٢ اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ ػ٢ِ ٖٓ ٣زٖل١ ُقياٗخ اَُِطبٕ ا١ ٝى٣و ٓب٤ُخ اَُِطبٕ اٗظو ؽَٖ ؽالم ،ػجبً ٕجبؽ ،  2

 22أُوعغ ٗلَٚ،ٓ،
4

ِطب٤ٗخ  صْ ٕبه فب٤ٌٕب ٝهأً ٗٞثخ اُغٔلاه٣خ ك٢ كُٝخ أُؤ٣ل ٤ّـ ، ٝظَ اال٤ٓو اهجوك١ ،اعل ٓٔب٤ُي اُظبٛو ثوهٞم ًبٕ ٖٓ عِٔخ أُٔب٤ُي اَُ 

ٔٔب٤ُي ٌٛنا ؽز٢ اٗؼْ ػ٤ِٚ اَُِطبٕ عؤن ثبٓوح ػْوح،صْ ر٢ُٞ آوح اُؾظ ك٢ ثؼ٘ ا٤َُٖ٘،صْ رْ ر٤ٌِلٚ ثبُزٞعٚ ا٢ُ ٌٓخ أٌُوٓخ  ٓولٓب ػ٢ِ اُ

 153، ٓ، 16و١ ثوك١ ،أُٖله اَُبثن ،ط ّ اٗظو  ثٖ رـ1443ٛـ/247اَُِطب٤ٗخ ٝظَ ثٜب ا٢ُ إ رٞك٢ ػبّ 

اال٤ٓوافٞه ،ٛٞ ا٤ٓو االٍطجالد اَُِطب٤ٗخ ،ٕٝبؽت ٛنا أُٖ٘ت ًبٕ ٖٓ اعَ االٓواء ك٢ اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ اٗظو ؽَٖ ؽالم ، ػجبً  11

 22ٕجبؽ ، أُوعغ اَُبثن ، ٓ، 

أُؼ٢٘ َٓٔي اُلٝاح ا١ اٌُبرت ٝاُز٢ ًبٗذ ر٘وَْ ا٢ُ كهعبد ك٢ اُلٝاكاه٣خ ،ٖٓ كٝاح اُؼوث٤خ ٝكاه اُز٢ رؼ٢٘ َٓٔي ثبُِـخ اُلبه٤ٍخ ك٤ٖجؼ  11

-43اُجالٛ اَُِطب٢ٗ ؽ٤ش ٣قزٔ ًج٤وْٛ ثزٞه٤غ اُوٍبئَ اَُِطب٤ٗخ ،ٝر٤َِْ اُجو٣ل َُِِطبٕ اٗظو ؽَٖ ؽالم ،ػجبً ٕجبؽ ، أُوعغ ٗلَٚ ،ٓ، 

44 

ل٣به أُٖو٣خ ًبٕ ا٤ٓوا ع٤ِال ؽَٖ اٌَُْ ٜٓبثب ٝهٞها ٣َٞٛ اُوبٓخ كٝالد ثب١ أُؤ٣ل١ أُؾٔٞك١  ،اؽل ٓول٢ٓ االُٞف ٝاُلٝاكاه اٌُج٤و ثبُ 12

ٛـ/       ّ هج٘ ػ٤ِٚ أُِي أُٖ٘ٞه ػضٔبٕ 256ٛـ/       ٓٞاُضب٤ٗخ 244ٓبٛوا ثبُؼبة اُلو٤ٍٝخ ٝالٙ اَُِطبٕ عؤن آبهح اُؾبط ٓوربٕ اال٢ُٝ ػبّ 

ٛـ/   257ا٤ٓوا ُٔبئخ ٝٓولٓب ػ٢ِ اُق ك٢ ٍبثغ ػْو ّٜو هث٤غ االٍٝ ٍ٘خ   اثٖ عؤن ٓغ افو٣ٖ ٍٝغٖ ثبالٌٍ٘له٣خ  ثؼلٛب ػبك ا٢ُ اُوبٛوح

ّ اٗظو اَُقب١ٝ ) دمحم ثٖ  1453ٛـ/  257ّ،كِْ رطَ ٓلرٚ ؿ٤و ا٣بٓب ه٤ِِخ ٝٓوٗ ا٣بٓب صْ ٓبد ك٢ ٣ّٞ اَُجذ اٍٝ عٔبك١ االفوح  ٖٓ ٍ٘خ  1453

ء اُالٓغ ك٢ اػ٤بٕ اُووٕ اُزبٍغ ، اُغيء اُضبُش ، كاه اُغ٤َ ث٤وٝد ، ٓ، ّ (، ا1447ُٞٚ-1427ٛـ/412-231ػجل اُوؽٖٔ ثٖ دمحم ٌّٔ اُل٣ٖ 

221-221 

اُقغلاُ اٝ اُقْلاُ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُٔب٤ُي ْٗؤٝا ػ٘ل ٤ٍل ٝاؽل، ٢ٛٝ ًِٔخ ٌٓٞٗخ ٖٓ فٞاعخ  ثٔؼ٢٘ ا٤َُل ،ٗبُ الؽوخ رل٤ل أُْبهًخ اٗظو  13

 23ؽَٖ ؽالم ، ػجبً ٕجبؽ، أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ ، 

ج٤جخ،ٓووٙ هِؼخ اُٖج٤جخ ٢ٛٝ ٖٓ اعَ اُوالع ٝآ٘ؼٜب  ًبٗذ ٝال٣خ ٕل٤وح اُزبثؼخ ُؾبٙوح كْٓن ٤ِ٣ٜب ٗبئت ٖٓ اع٘بك اُؾِوخ اٝ ٓول٤ٜٓب ؽجٌ اُٖ 14

ٛـ  ( ٕجؼ االػ٢ْ ك٢ ٕ٘بػخ االْٗب ،اُغيء 221ػٖ ٗبئت كْٓن  صْ ا٤ٙلذ ا٢ُ ٝا٢ُ ثب٤ٗبً اٗظو اُوِوْ٘ل١ ) ّٜبة اُل٣ٖ اؽٔل ثٖ ػ٢ِ د

 115، ٓ، 12، ط 211 اُواثغ ٓ

ا٤ٓو ٓبئخ ٓولّ اُق ،هرجخ ػٌَو٣خ ٤ًِٞٔٓخ ٣زٞالٛب ا٤ٓو ٣وأً ٓبئخ كبهً ٝهذ اَُِْ ٣ٝزولّ ػ٢ِ اُق ٝهذ اُؾوة،ْٝٛ ٖٓ اًبثو اهثبة  15

 24اُٞظبئق ٝاُٞالح ٝاُ٘ٞاة ،اٗظو ؽَٖ ؽالم ، ػجبً ٕجبؽ ،أُوعغ ٗلَٚ ٓ، 

 1461ّٛـ/ ٤ُ265ي اُغواًَخ ، رووه رؼ٤٤٘ٚ ٖٓ ٓول٤ٖٓ االُٞف ك٢ هٓٚبٕ ٍ٘خ عب٢ٗ ثي االّوك٢ أُْل، ٛٞ اؽل آواء أُٔب 16

م هأً ٗٞثخ اُ٘ٞة ُوجب ٥ٓو أُٔب٤ُي اَُِطب٤ٗخ ْٝٛ اػظْ االع٘بك ّؤٗآ ٝاٝكوْٛ اهطبػب ْٜٝٓ٘ رؤٓو االٓواء هرجخ ثؼل هرجخ اٗظو ؽَٖ ؽال 17

 25-24،ػجبً ٕجبؽ ، أُوعغ ٗلَٚ ،ٓ، 

 ا٤ٓوٓغٌِ  12

ؼَبًو ،االربثي اٝ االٛبثي ًِٔخ رو٤ًخ رزؤُق ٖٓ ٓوطؼ٤٤ٖ ارب اٝ اٛب ثٔؼ٢٘ اة ،ٝثي ثٔؼ٢٘ اال٤ٓو ٢ٛٝ رؼ٢٘ االة اال٤ٓو ًٝبٕ ٣ز٢ُٞ اربثي ا14ُ

٤ي أُٔبُ إُٞب٣خ  ػ٢ِ االٓواء ٝاَُال٤ٖٛ اُوٖو ،آب أُؼ٢٘ ٛ٘ب كٜٞ هبئل اُغ٤ِ اٗظو،دمحم ػجل اُـ٢٘ االّوو ،اربثي اُؼَبًو ك٢ اُوبٛوح  ػٖو

  21ّ ،ٓ، 2113ّ،، ٌٓزجخ ٓلث٢ُٞ ، اُوبٛوح ،اُطجؼخ اال٢ُٝ ،1517-1322ٛـ/423-724اُغواًَخ )

ظبٛو ٤ٍق اُل٣ٖ ثِجب١ ثٞ ٖٗو أثٞ ٍؼ٤ل ٤ٍق اُل٣ٖ اال٣٘ب٠ُ أُؤ٣لٟ ٍِطبٕ اُلُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُجوع٤خ اُظبٛو ثِجب١،، ٛٞ اَُِطبٕ اُ 21

ّ ٝهل رقط٠ اَُجؼ٤ٖ ٖٓ ػٔوٙ ،ؽٌْ  4/1467ٛـ272ػبّ عٌِ ػ٠ِ ػوُ ٖٓو ك٢ ،ٟ أُغٕ٘ٞ )اُْو٤ًَخ( اَُبثغ ػْو ، ٢ٍٔ ك٢ ّجبثٚ  ثِجب

 371،  361،ٓ 16اٗظو ثٖ رـو١ ثوك١ ، أُٖله اَُبثن ،ط   1467ّك٣َٔجو  7ُٔلح ّٜو٣ٖ إال أهثؼخ أ٣بّ ؽز٠ ػيٍ ك٢  ٕٞه٣ب

 372،ٓ  16اثٖ رـو١ ثوك١ ، أُٖله ٗلَٚ ،ط 21

 27ّ اُغيء اُضب٢ٗ، كاه اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ، ٓ ف٤و اُل٣ٖ اُيه٢ًِ االػال 22

و ُْ ٣ْو ًزبة اٌَُخ االٍال٤ٓخ ك٢  ٖٓو ػٖو أُٔب٤ُي اُغواًَخ ُالٍزبم اُلًزٞه اُ٘جوا١ٝ ا٢ُ ٝعٞك ػٔالد ك٤ٚخ ُٜنا اَُِطبٕ ًٔب ُْ ٣ْ 23

 211-214،ٓ  172-176اٌُزبة ا٣ٚب ا٢ُ ٝعٞك ػٔالد ٗؾب٤ٍخ اٗظو ٓ  

ٖٓ هٍبُخ دمحم ؽبٓل ٍالٓخ  622،  621ْٓ اٗظو ُٞؽخ  17،ٝهطوٙ 2،24ْٓ،آب اُلٌِ اُضب٢ٗ كٞىٗٚ 12ْ، ٝاُوطو ع2،23ٝىٕ اُلٌِ االٍٝ  24

-1171ٛـ/422 -567اُيهك، أًٌَُٞبد االٍال٤ٓخ ك٢ ثالك اُْبّ ك٢ اُؼٖو٣ٖ اال٣ٞث٢ ٝا٢ًُِٞٔٔ ًٖٔله ربه٣ق٢ )كهاٍخ ربه٣ق٤خ ٝصبئو٤خ 

 214ّ ٓ، 2112ٍال٤ٓخ ثـيح، ٓبعَز٤و ؿ٤وْٓ٘ٞهح ،اُغبٓؼخ اال -ّ  ( ٤ًِخ االكاة 1517
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ّ    ٓ 1443هُـذ اُ٘جوا١ٝ ، ربٌٍخ االٍال٤ٓخ ك٢ ٖٓو )ػٖو أُٔب٤ُي اُغواًَخ  (ٓوًي اُؾٚبهح اُؼوث٤خ ُالػالّ ٝاُْ٘و ، اُوبٛوح ، 2525

113 

 114-113هاكذ اُ٘جوا١ٝ ، أُوعؾ اَُبثن ٓ ٓ  26

 114هاكذ اُ٘جوا١ٝ ، أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ  27

ّ  اٗظو أُوو٣ي١)رو٢ 1432ٛـ/241ّ ٝظَ ك٢ اُؾٌْ ُٔلح ٍذ ػْوح ٍ٘خ ؽز٢ رٞك٢ ػبّ 1422ٛـ/ 225ر٢ُٞ االّوف ثو٤ٍب١ اُؾٌْ ٍ٘خ  22

ْٗو 3،4ّ ،=1434ْٗو دمحم ٖٓطل٢ ى٣بكح  كاه اٌُزت  1،2ٓغِل ػ 12اعياء ك٢  4ٛـ( اَُِٞى ُٔؼوكخ كٍٝ أُِٞى ،245اُل٣ٖ اعٔل ثٖ ػ٢ِ د 

 1151، 617ّ اُغيء اُواثغ اُوَْ اُضب٢ٗ ٓ  1473-1471اٌُزت  ٍؼ٤ل ػبّٞه كاه

29 Lane poole,(S) ,Catalogue of oriental Coins in the British Museum Vol,IV,the Coinage of                      

Egypt(A.H.358-922under the fatimee khaleefehs, the Ayyoobees And the Memlook Sultans.      

London,1879,N,655        

 75هأكذ اُ٘جوا١ٝ ، أُوعغ اَُبثن  ، ٓ،  3131

ّ أُوو٣ي١ ،أُٖله اَُبثن ٓ، 1432ٛـ/242-241ٛٞ اُؼي٣ي عٔبٍ اُل٣ٖ  اثٞ أُؾبٍٖ ر٢ُٞ اَُِط٘خ ثؼل اث٤ٚ االّوف ثوٍجب١ ٖٓ ػبّ  31

1151 

 ّ 1453ٛـ/257ّ ؽز٢ رٞكبٙ هللا ك٢ ػبّ 1432ٛـ/242ر٢ُٞ اَُِط٘خ ػبّ  32

33  

33 Lane poole,(S) ,Catalogue of oriental Coins in the British Museum Vol,IV,the Coinage of                      

Egypt(A.H.358-922under the fatimee khaleefehs, the Ayyoobees And the Memlook Sultans.      

London,1879,N,663      

 22وعغ اَُبثن ، ٓ ، هأكذ اُ٘جوا١ٝ ، أُ 34

ٓؾز٢ ّٜو هث٤غ االٍٝ ٖٓ ٗلٌ اُؼبّ  ا١ ُٔلح اهثؼ٤ٖ ٣ٞٓب اٗظو أُوو٣ي١ 1453ٛـ/257ر٢ُٞ اَُِط٘خ ٓلح صالصخ اّٜو ٖٓ أُؾوّ ٖٓ ػبّ  35

 ،أُٖله ٗلَٚ ، ٓ  

 27هاكذ اُ٘جوا١ٝ ، أُوعغ اَُبثن ، ٓ ـ  3636

ّ اٗظو  اثٖ ا٣بً )  دمحم ثٖ 1461ٛـ/265ح صٔبٕ ٍ٘ٞاد ٤ٗٝن ؽ٤ش رٞك٢ ػبّ ّ ٝظَ ك٢ ٍلح اُؾٌْ ٓل1453ٛـ/257ر٢ُٞ ػوُ ٖٓو ػبّ  37

 367ّ، اُغيء اُضب٢ٗ ،ٓ، 1463اؽٔل ثٖ ا٣بً اُؾ٘ل٢  ( ثلائغ اُيٛٞه ك٢ ٝهبئغ اُلٛٞه،رؾو٤ن ك دمحم ٖٓطل٢  اُوبٛوح 

32 Lane Poole , Op.Cit, N,668                                                                                                                                  

ُخ اُ٘ج٢ ؽ٤ضش رْ ر٘ل٤ن ٛواىٓقزِق ٣ؼزٔل ػ٢ِ كائوح ك٢ ٍٜٝ ٍبؽخ اُٞعٚ ثٜب اٍْ ا٣٘بٍ ٝؽُٜٞب اُوبثٚ ،ٝػ٢ِ اُظٜو ّٜبكح اُزٞؽ٤ل ٝاالهواه ثوٍب

 دمحم

 27هاكذ اُ٘جوا١ٝ ، أُوعغ ٗلَٚ ،ٓ ،  34

 367، ٓ ، 2اثٖ ا٣بً ،أُٖله ٗلَٚ ،ط   41

 47هاكذ اُ٘جوا١ٝ ، أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ ،   41

 455، 376اثٖ ا٣بً ، أُٖله ٗلَٚ ، ٓ  42

 112هاكذ اُ٘جوا١ٝ ،أُوعغ اَُبثن ، ٓ ، 43

 152ّ ،ٓ ، 1465، ثـلاك 2-1ط  21ٜٓبة كه٣ِٝ ُطل٢، االُوبة ػ٢ِ أًٌَُٞبد اال٣ِقب٤ٗخ ، ٓغِخ ٍٞٓو ،أُغِل  44

 323ّ  ،، ٓ ، 1424ؽَٖ اُجبّب ، االُوبة االٍال٤ٓخ ك٢ اُزبه٣ـ ٝاُٞصبئن ٝاالصبه اُلاه اُل٤٘خ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ ، اُوبٛوح  45

 325ؽَٖ اُجبّب ، أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ ،  46

 324ؽَٖ اُجبّب ، أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ،  47

 23 ػجل أُ٘ؼْ ٓبعل،ٗظْ كُٝخ ٍال٤ٖٛ أُٔب٤ُي ٝهٍْٜٞٓ ك٢ ٖٓو ،ٓ ، 42

 511ؽَٖ اُجبّب ، أُوعغ اَُبثن ، ٓ ،  44

ّ  ٓغِخ أُٞهك اُؼلك 1516 -1251ٛـ/422-642دمحم ثبهو اُؾ٢٘٤َ ،ا٢ٌُ٘ ٝاالُوبة ػ٢ِ ٗوٞك أُٔب٤ُي اُجؾو٣خ ٝاُجوع٤خ ك٢ ٖٓو ٝاُْبّ ، 51

 67ّ ،ٓ ،  1475االٍٝ ، 

 71دمحم ثبهو اُؾ٢٘٤َ ، أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ ،  51

 23ٗظْ كُٝخ ٍال٤ٖٛ أُٔب٤ُي ٝهٍْٜٞٓ ك٢ ٖٓو ، ٓ ، ػجل أُ٘ؼْ ٓبعل ،  52

 64-62، دمحم ثبهو اُؾ٢٘٤َ ، أُوعغ اَُبثن ،ٓ ، 324-323ؽَٖ اُجبّب ، أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ،  5353

 46دمحم ثبهو اُؾ٢٘٤َ ، أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ ،  54

 71دمحم ثبهو اُؾ٢٘٤َ ، أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ،  55

، ػجلهللا ػط٤خ ػجل اُؾبكع ،ٓؼغْ أٍبء ٍال٤ٖٛ  27ّ ٓ ، 1441اُزبه٣ق٤خ ك٢ اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ ، كْٓن ، دمحم اؽٔل كٛٔبٕ ، ٓؼغْ االُِلبظ   56

ك٢ اصبه  ٝآواء أُٔب٤ُي ثٖٔو ٝاُْبّ ٖٓ فالٍ ٓب ٝهك ػ٢ِ ػٔبئوْٛ ٝك٢ أُٖبكه ٝاُٞصبئن اُزبه٣ق٤خ ، االرؾبك اُؼبّ ُالصبه٤٣ٖ اُؼوة ،كهاٍبد

 655و ، ٓ ، اُٖٞٛ اُؼوث٢ ،أُؤرٔو اُؼبّ

 373اثٖ رـو١ ثوك١ )عٔبٍ اُل٣ٖ اثٞ أُؾبٍٖ ( اُ٘غّٞ اُياٛوح ك٢ ِٓٞى ٖٓو ٝاُوبٛوح ، اُغيء اَُبكً ػْو ، ٓ  57

 27اُيه٢ًِ )ف٤و اُل٣ٖ ( االػالّ،اُغيء اُضب٢ٗ  ، ٓ،  52
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 مذرست وخاوماة اٌسٍطان اٌظاهز بزلىقىمىش اٌىتابيت باٌ

 

 أحمذ عصاَ اٌذيه دمحم أوىر مىسيد . 

 ممذمــــت :

َّ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ثبُِـخ اُؼشث٤خ أصشاً ثبُـبً دكغ أُغ٤ِٖٔ         ُوذ ًبٕ ُ٘ضٍٝ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ػ٠ِ اُ٘ج٢ ف

ب٣خ ٝاإلٛزٔبّ كؤعزطبػٞا ثغٜٞدْٛ اُز٢ ثزُٞٛب ك٢ ألٕ ٣خقٞا اٌُزبثخ اُؼشث٤خ ك٢ كْٜ٘ٞٗ ثبٌُض٤ش ٖٓ اُشػ

ً ا٤ُٜب هج٤ؼخ اُخو اُؼشث٢ ٝأؽٌبٍ ٝؽشٝكٚ اُز٢ ٤ٛؤد اُلشؿ اٌُض٤شح ُِزؾغ٤ٖ  ٛزا اُؾؤٕ ٓنبكب

ٝاُز٣ٞ٘غ إٔ ٣قِٞا ثلٖ اُخو ا٢ُ أع٠ٔ ٓشاؽَ اإلصدٛبس
ٔ 
. 

   

ٚ ر٤ٔ٘بً ٝرجشًبً ثٚ ٝخبفخ ك٢ ًزبثخ ٝهذ ًبٕ ٗز٤غخ ُٜزا اإلٛزٔبّ ثبُخو اُؼشث٢ إٔ أٗزؾش أعزخذآ        

ا٣٥بد اُوشآ٤ٗخ اٌُش٣ٔخ ػ٢ِ أُ٘ؾآد أُؼٔبس٣خ ٝا٥صبس اُل٤٘خ األخشٟ ٛزا ا٢ُ عبٗت اعزخذآٚ ثقلخ 

أعبع٤خ ثبُٞاعٜبد اُخبسع٤خ ٝاُٞاعٜبد اُذاخ٤ِخ أُطِخ ػ٢ِ اُقؾٖ ً٘قٞؿ رؤع٤غ٤خ ، ُْٝ رٌٖ ٛزٙ 

ٖٓ اُضخبسف اُز٢ رِؼت دٝساً سئ٤غ٤بً ك٢ اُلٖ اإلعال٢ٓ ٝظ٤لخ اُخو اُؼشث٢ كوو ار أفجؼ ثذٝسٙ 
ٕ
 . 

 

ُْٝ ٣ٌٖ أُغِٕٔٞ أٍٝ األْٓ اُز٢ أعزؼِٔذ اٌُزبثخ ك٢ صخشكخ اُؼٔبئش ٝاُزؾق ٝا٥صبس اُل٤٘خ ، كوذ         

عجوْٜ ك٢ رُي أَٛ اُؾشم األهق٠ ، ًٔب ػشكٚ اُـشث٤ٕٞ ك٢ اُؼقٞس اُٞعط٠ ، ٝأهشة ٓضبٍ ػ٠ِ 

خ ُِضخشكخ ٖٓ األْٓ اُغبثوخ ػ٠ِ اإلعالّ ك٢ ٓقش اُلشػ٤ٗٞخ ٝٗشٟ رُي ك٢ اٌُزبثبد اعزخذاّ اٌُزبث

األصش٣خ ػ٠ِ عذسإ أُؼبثذ ٝأُوبثش ، ٌُٖ ٤ُظ ثوذس ٓبعزخذٓٚ اُلٖ اإلعال٢ٓ
ٖ 
. 

ٝهذ أٗزؾش اُخو اُؼشث٢ ك٢ اإلٓجشاهٞس٣خ اإلعال٤ٓخ ًِٜب ، ٝأر٤ؼ ُٚ إٔ ٣قَ ك٠ ٗؾٞ أسثؼخ         

بٍ صخشك٢ ُْ ٣قَ ا٤ُٚ خو آخش ك٠ ربس٣خ اُجؾش٣خ ٝأفجؼ ػ٘قشاً أعبع٤بً ٖٓ ػ٘بفش هشٕٝ ا٠ُ عٔ

اُضخشكخ ك٠ اُلٕ٘ٞ اإلعال٤ٓخ ، ٌٝٛزا ٗشٟ إٔ اُؼٔبئش اإلعال٤ٓخ ُٜب هبثغ خبؿ ، ٌُٜٝ٘ب رز٤ٔض ثؼنٜب 

ٝك٠  ػٖ ثؼل ٝرخزِق ثغجت األهب٤ُْ ٝاُؼقٞس أُخزِلخ ، كبُؼٔبئش رخزِق ك٢ ٓٞاد اُج٘بء ٝك٠ اُشعْ

أٗٞاع األػٔذح ٝر٤غبٜٗب ٝاُؼوٞد ٝأُآرٕ ٝاُوجبة ٝك٢ مشٝة أُٞاد اُز٢ رٌغ٠ ثٜب اُغذسإ 

ٝاُضخبسف اُٜ٘ذع٤خ ٝاُ٘جبر٤خ ٝاٌُزبث٤خ اُز٢ رض٣ٜ٘ب
ٗ
 . 

 

ٓذسعخ ٝخبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم
٘
 

 

 81ٔاصش سهْ :  

 ّ .8ٖٙٔ/8ٖٗٔ –ٛـ 18ٙ/188اُزبس٣خ : 

ؽبسع اُ٘ؾبع٤ٖ ثؾبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا أُٞهِغ  : ؽ٠ ث٤ٖ اُوقش٣ٖ
ٙ.
 

 

: ٣غبٝسٛاب ٓاٖ اُ٘بؽ٤اخ اُؾأب٤ُخ اُؾاشه٤خ ٓذسعاخ اُؾاذ٣ش اٌُب٤ِٓاخ ٝٓاٖ اُ٘بؽ٤اخ  األصشٗجزح ٓخزقشٙ ػٖ 

اُغ٘ٞث٤خ اُـشث٤خ ٓذسعخ اُ٘بفش دمحم ثٖ هالٕٝٝ
1
خٞاٗن دُٝاخ أُٔب٤ُاي اُجشع٤اخ  أٍٝٝرؼزجش رِي اُخبٗوبح  

٠ دُٝخ أُٔب٤ُي اُغشاًغخٝصبُش أُ٘ؾبد أُؼٔبس٣خ ك
8
ٝهذ ث٤٘ذ ػِا٠ عاضء ٓاٖ اسك اُوقاش اُلابه٠ٔ  

اُـشثاا٠ اُقااـ٤ش ًٝاابٕ ٌٓبٜٗااب ك٘ااذم ٓؼااشٝف ثبعااْ خاابٕ اُضًاابح
9
ًاابٕ ُٞسصااخ اُ٘بفااش دمحم ثااٖ هااالٕٝٝ  

 ثؼٔبسح ٓذسعزٚ ٝك٤ٚ ه٤َ : أخٞس أ٤ٓشعشًظ اُخ٠ِ٤ِ  ٝأٓشكغزجذُٜب اُغِطبٕ ثوطؼخ اسك 

 سعخ            كبهذ ػ٠ِ اسّ ٓغ عشػخ اُؼَٔاُظبٛش اُغِطبٕ ٓذ أٗؾبءهذ 

عبءد ُخذٓزٚ             فْ اُقخٞس رغشٟ ػ٠ِ ػغَ ا٣ٌٕل٠ اُخ٠ِ٤ِ 
ٔٓ
 

رٟ اُوؼاذح  8ٛـ ٝهذ اثزذاء ػٔبسرٜب ك٠ ٣ّٞ اُخٔا٤ظ 18ٙسعت ع٘خ  ٕٗكجذا ثٜذّ خبٕ اُضًبح ٣ّٞ االؽذ 

 . ٔٔٛـ 188خ ٖٓ سعت ع٘ ٕٔٛـ ٝاكززؾٜب اُغِطبٕ اُظبٛش ٣ّٞ اُخ٤ٔظ 18ٙع٘خ 
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اٌىتاباث اٌتذواريت باٌخاوماة
12

: 

اُٜبٓاخ ٝك٤ٔاب ٣ِا٠ عاٞف ٣ازْ  اُزؤع٤غا٤خرؾزٟٞ اُخبٗوابح ػِا٠ ٓغٔٞػاخ ٓاٖ اٌُزبثابد اُذ٤٘٣اخ ٝاُ٘قاٞؿ 

 رًشٛب :

 

 اٌىتابت بىاجهت ومذخً اٌخاوماة : أوال

 واجهت اٌخاوماة اٌتً تطً عًٍ شارع اٌمعش : أعًٍاٌىتابت  -1

اُؾشكبد أُغا٘٘خ ٝفالٞف  أعلَاُٞاعٜخ اُغ٘ٞث٤خ اُؾشه٤خ ُِخبٗوبح  أػ٠ِٟ ٣ٔزذ ٝٛٞ ؽش٣و ًزبث٠ ؽغش

اُخبٗوابح ٌٓزاٞة ثابُخو  رؤعا٤ظأُوشٗقبد اُز٠ رؾ٠ِ اُٞاعٜخ ٝٛا٠ ػجابسح ػاٖ ٗاـ هشاٗا٠ ٤ِ٣اٚ ٗاـ 

 ( ٕ -ٔ) بدِٞؽاُاُضِش اُغ٠ِ اُجبسص ٣ٝٔزذ ثطٍٞ اُٞاعٜخ ٝروطؼٚ ٝاعٜخ أُذخَ ٝٗقٚ : اٗظش 

 

َُ  أػٞر: )  يميه واجهت اٌمذخً ًأعٍاٌىتابت  َُِي كَْنا ِْ رَ ِؽ٤ ِٖ اُشه َٔ ْؽ ِ اُشه ِْ َّللاه ثبهلل ٖٓ اُؾ٤طبٕ اُشع٤ْ ثِْغ

( ِْ ُْؼَِظا٤ َِ ا ُْلَْن ُ رُٝ ا َّللاه َٝ ْٖ ٣ََؾبُء  َٓ  ِٚ ِ ٣ُْئر٤ِ (َّٕٔللاه
ٖٔ 
ٛازٙ أُذسعاخ أُجبسًاخ ٝاُخبٗوابح ٓٞالٗاب  ثبٗؾابء أٓاش

ٝأُغا٤ِٖٔ ٗقاشح اُـاضاح  اإلعاالّب ٝاُاذ٣ٖ اثاٞ عاؼ٤ذ ثشهاٞم عاِطبٕ اُغِطبٕ أُِي اُظبٛش عا٤ق اُاذ٤ٗ

ٝأُغاب٤ًٖ ً٘اض اُطابُج٤ٖ فابؽت اُاذ٣بس أُقاش٣خ ٝاُاجالد  األ٣زابّٝأُغبٛذ٣ٖ ؽب٠ٓ ؽٞصح اُذ٣ٖ رخاش 

 أ٤ٓاشهللا رؼاب٠ُ أُواش اُغا٤ل٠ عاشًظ اُخ٤ِِا٠  اُا٠اُؾب٤ٓخ ػض هللا ٗقشٙ ٝرُي ك٠ ٓجبؽشح اُؼجاذ اُلو٤اش 

 ( أ٣بٓٚهللا  أداّعؼ٤ذ ثشهٞم  أثٞاُظبٛش أُِي  أخٞس

 األٍٝ: ) ثٔؾٔذ ٝاُٚ ٣ب سة اُؼب٤ُٖٔ ًٝبٕ اُلاشاؽ كا٠ ٓغازَٜ سث٤اغ  يسار واجهت اٌمذخً أعًٍاٌىتابت 

 ع٘ٚ صٔبٕ ٝصٔب٤ٖٗ ٝعجؼٔبئخ ( .

 

 اُغِغزبٕ ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ ٣ٝغبس أُذخَ : أػ٠ِاٌُزبثخ  -ٕ

ػِا٠  األثا٤لبث٠ ؽغشٟ ثبُخو اُضِش اُجابسص ثابُِٕٞ ٌٓزٞثخ ػ٠ِ ؽش٣و  ًز هشآ٤ٗخ آ٣خ٠ٛٝ ػجبسح ػٖ 

 ؽٔشاء ٖٓ اُضخبسف اُ٘جبر٤خ اُذه٤وخ ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ ٣ٝغبس أُذخَ ٝٗقٜب :  أسم٤خ

ِّ ا٥ِخا األ٣ٖٔاُ٘ـ ػ٠ِ اُغبٗت  ْٞ ٤َا ُْ ا َٝ  ِ َٖ ثِاب ه ا َٓ ْٖ آ ا َٓ  ِ َغبِعذَ َّللاه َٓ ُش  ُٔ ب ٣َْؼ َٔ ِْ اِٗه ِؽ٤ ِٖ اُشه َٔ ْؽ ِ اُشه ِْ َّللاه ِش : ) ثِْغ

َ كَؼََغ٠ أُ ( اٗظش ُٞؽخ ) ْْ ٣َْخَؼ اِاله َّللاه َُ َٝ ًَبحَ  آر٠َ اُضه َٝ َّ اُقهالحَ  أَهَب َٖٝ)  

َٖ ) األ٣غشاُ٘ـ ػ٠ِ اُغبٗت  زَِذ٣ ْٜ ُٔ ُْ ْٖ ا ِٓ ٌُُٞٗٞا  َ٣ ْٕ َُئَِي أَ ْٝ ْغاِغِذ 8ٔ: ) َٔ ُْ ابَسحَ ا َٔ ِػ َٝ َُْؾابّطِ  ْْ ِعاوَب٣َخَ ا زُ ِْ ( أََعؼَ

َٖ ثِ  َٓ ْٖ آ َٔ ًَ  ِّ َُْؾَشا ِّ ا٥ِخشِ ا ْٞ َ٤ ُْ ا َٝ  ِ ب ه
ٔٗ
ٝف٠ِ هللا ػ٠ِ ع٤ذٗب دمحم ٝػ٠ِ اُٚ ٝعِْ رغا٤ِٔب ًض٤اشا 

ٔ٘
(. اٗظاش  

  (ُٗٞؽخ )

 

 اٌىتابت عًٍ واجهت باب اٌخاوماة مه اٌخارج : ثاويا 

٣ؾذ ٝاعٜخ دُلز٠ ثبة اُخبٗوبح ؽش٣طبٕ ًزبث٤بٕ ٗؾبع٤بٕ ٣ؾقشإ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ٔب عزخ سٗٞى ثبعْ اُغِطبٕ 

 أسثاغٗؾبعا٤خ خناشاء اُِإٞ ٌٓاشسح  أسما٤خػِا٠  األفالشثبُخو اُضِاش اُجابسص ثابُِٕٞ  اُظبٛش ثشهٞم

 ٗغ٤ٔخ ٝك٤ٔب ٠ِ٣ ٗـ رِي اٌُزبثبد :  أهجبمٓشاد ٓشر٤ٖ ثٌَ دُلخ داخَ 

 

 اٌباب :   أعًٍاٌىتابت  -1

 اُغِطبٕ اُظبٛش ثبُخو اُضِش اُجبسص ٝٗقٚ :  أُوبة٠ٛٝ ػجبسح ػٖ ؽش٣و ًزبث٠ ٗؾبع٠ ٣ؾزٟٞ ػ٠ِ 

 (.٣ٖ٘ٔ: ) ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ أُِي اُظبٛش ع٤ق اُذ٤ٗب ( . اٗظش ُٞؽخ )اال أُقشاعـ ٗ

 ٝأُغ٤ِٖٔ ( . اإلعالّ: ) ٝاُذ٣ٖ اثٞ عؼ٤ذ ثشهٞم عِطبٕ  ٣غشاال أُقشاعٗـ 

 

 اُجبة :     أعلَاٌُزبثخ  -ٕ

 اُجبسص ٝٗقٚ :  اُغِطبٕ اُظبٛش ثبُخو اُضِش  أُوبة٠ٛٝ ػجبسح ػٖ ؽش٣و ًزبث٠ ٗؾبع٠ ٣ؾزٟٞ ػ٠ِ 

 ٝأُغب٤ًٖ ٗقشح اُـضاح ٝأُغبٛذ٣ٖ ػض ٗقشٙ ( . األ٣زب٣ّٖٔ : ) رخش اال أُقشاعٗـ 

 ع٘ٚ صٔبٕ ٝصٔب٤ٖٗ ٝعجؼٔبئخ ( . األ٣ٍٝغش : ) ًٝبٕ اُلشاؽ ك٠ ٓغزَٜ سث٤غ اال أُقشاعٗـ 
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ب . ٣غش ك٠ ؽبُاخ عا٤ئخ ٝثؼال اُؾاشٝف هاذ كواذد ٓٔاب ٣قاؼت ٓاٖ هاشاءح اُا٘ـ ثٜااال أُقشاعٝٗـ 

 ( ٙاٗظش ُٞؽخ )

 

 األخش:  ٠ٛٝ ػجبسح ػٖ عزخ سٗٞى اص٤ٖ٘ ثٌَ دُلخ اؽذٛٔب ٣ؼِٞا  اٌىتابت باٌزوىن اٌتً تتىسط اٌباب -ٖ

ثؾ٤اش اٗاٚ ػ٘اذ ؿِان اُجابة  األخاشٟػ٠ِ اُذُلاخ  ٝأًًَٔزت ٗقق اُشٗي ػ٠ِ دُلخ  آخش٣ٖؿ٤ش س٤ٌٖٗ 

ٌُااٖ عٜاخ أُلقاالد ٣ٌٝزٔاَ ػِاا٠  األًٍٝزات ٓاٞاصٟ ُِشٗاي  األخاشاُشٗااي  ا٣ٕواشاء اُشٗاي كا٠ ؽا٤ٖ 

ٝٛٞ ػجبسح ػاٖ ٗاـ ٌٓزاٞة كا٠ فاٞسح ؽاش٣و ًزابث٠ ػِا٠ هجان ٗغٔا٠ ٗؾبعا٠  أ٣نب األخشاُغبٗت 

 ٣زٞعطٚ سٗي اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم ػ٠ِ ٓقشاػ٠ اُجبة ثبُخو اُضِش اُجبسص ٝٗقٚ :

 ( 1ٞؽخ ): اٗظش ُ األخشاُز٠ ٣ٞعذ اص٤ٖ٘ ْٜٓ٘ ثٌَ دُلخ ٣ٝؼِٞا اؽذْٛ  األسثغٗـ اُشٗٞى 

 اُظبٛش ثشهٞم

 ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ  

 ػض ٗقشٙ

 

 ( 8: اٗظش ُٞؽخ ) اآلخزيهاٌىتابت باٌزوىيه 

 ثشهٞم                                                    

 أثٞي ) اُغِطبٕ أُِي اُظبٛش ( اُظبٛش أُئ٣ذ أُ٘قٞس ـــــــي أُِـــــــِطبٕ أُبُـــػض ُٔٞالٗب اُغ )

 . ( ٤ذ ثشهٞم ػض هللا ٗقشٙعؼ

 ػض ٗقشٙ                                                  

 

 اٌىتابت عًٍ باب اٌخاوماة مه اٌخٍف :  -4

 أٝعاطٚ ٝأخاشاُجابة  أػِا٠ًزبث٤خ ثٞاهغ ؽش٣و  أؽشهخؽ٤ش ًزت ثٌَ دُلخ ٖٓ دُلز٠ ثبة اُخبٗوبح صالصخ 

ْٝٛ ػجبسح ػٖ ٗاـ دػابئ٠ ٣زٞعاطٚ سٗاي ُِغاِطبٕ  ؽشهٚأاُجبة ٝهذ رؾبثٚ ٗـ اُضالس  أعلَٝاُضبُش 

اُشٗاٞى هاذ ًزجاٞا ثابُخو اُضِاش  إخؾج٤خ ك٠ ؽ٤ٖ  أسم٤خاُظبٛش ثشهٞم ًزت ثبُخو اُضِش اُجبسص ػ٠ِ 

 ( 9اُـبئش ك٠ اُخؾت ٝٗقٜب : اٗظش ُٞؽخ )

 

 ثشهٞم  

 قشٙ ( .) ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ أُِي  اُغِطبٕ أُِي اُظبٛش  اُظبٛش ثشهٞم ػض هللا ٗ

 ػض ٗقشٙ  

 

 اٌىتابت بذرواة اٌذخىي واٌذهٍيش اٌذي يسبك اٌصحه : ثاٌثا

 

 اٌىتابت عًٍ باب اٌذرواة اٌمؤدي ٌٍذهٍيش : -1

ًزجب ثبُخو اُضِاش اُجابسص ٣زٞعاطٜٔب  أعلِٚ ٝاألخشاُجبة  أػ٠ٛٝ٠ِ ػجبسح ػٖ ؽش٣ط٤ٖ ًزبث٤٤ٖ اؽذٛٔب 

خؾج٤خ ٣ٝزؾابثٚ ٗاـ اُؾاش٣و اُؼِاٟٞ ٓاغ اُؾاش٣و  سٗي ُِغِطبٕ ثشهٞم ثبُخو اُضِش اُـبئش ػ٠ِ ؽؾٞح

 (.ٓٔاُغل٠ِ ٝٗقٜٔب : اٗظش ُٞؽخ )

 

 ثشهٞم

 ) ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ أُبُي ا  اُغِطبٕ أُِي اُظبٛش  ُِٔي اُظبٛش ثشهٞم ػض هللا ٗقشٙ ( .

 ػض ٗقشٙ

 

 اٌىتابت بصحه اٌخاوماة : رابعا

 

 بسط :ًزبثخ اُوجخ اُخؾج٤خ اُز٠ رؼِٞ اُلٞاسح ٖٓ اُخ -ٔ
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ٔٓٙ 

 

 

اُخذ٣ٟٞ ػجابط ؽِٔا٠ اُضاب٠ٗ  أمبكٜبٓ٘ز٤ٜخ ثبُ٘ـ اُزبع٤غ٠ ُِلٞاسح ٝاُز٠  هشآ٤ٗخ٠ٛٝ ػجبسح ػٖ ا٣خ 

 ػ٘ذ رغذ٣ذٙ ُِخبٗوبح ٠ٛٝ ٌٓزٞثخ ػ٠ِ ؽش٣و ًزبث٠ خؾج٠ ثبُخو اُضِش اُجبسص ٝٗقٚ :

َُْؾ٢ُّ اُْ  َٞ ا ُٛ ُ ال اََُِٚ ااِله  ِْ َّللاه ِؽ٤ ِٖ اُشه َٔ ْؽ ِ اُشه ِْ َّللاه ادِ ) ثِْغ َٞ َٔ ب ك٢ِ اُغه َٓ  َُُٚ ٌّ ْٞ ال َٗ َٝ ُّ ال رَؤُْخزُُٙ ِعَ٘خٌ  ب ك٢ِ  و٤َُّٞ َٓ َٝ
 َٕ ال ٣ُِؾ٤ُطٞ َٝ  ْْ ُٜ لَ ِْ ب َخ َٓ َٝ  ْْ ِٜ َٖ أ٣َِْذ٣ ب ث٤َْ َٓ  ُْ ِٚ ٣َْؼَِ ْ٘ذَُٙ اِاله ثِبِْرِٗ ْٖ رَا اُهِز١ ٣َْؾلَُغ ِػ َٓ ِٚ ااِله األَْسِك  ِٔ ِْ ْٖ ِػ ِٓ  ثَِؾ٢ٍْء 

 ًُ ِعَغ  َٝ ب َؽبَء  َٔ ادِ ثِ َٞ َٔ ُ اُغه ُْ ) ْشِع٤ُّٚ ُْؼَِظ٤ ٢ُِِّ ا ُْؼَ َٞ ا ُٛ َٝ ب  َٔ ُٜ ال ٣َئُٞدُُٙ ِؽْلُظ َٝ األَْسَك  ( فذم هللا اُؼظ٤ْ َٕ٘٘ٝ

ػجبط ؽ٠ِٔ اُضب٠ٗ  األػظْٛزٙ اُوجخ أُجبسًخ ٖٓ كنَ هللا رؼب٠ُ ع٤ذٗب ٝٓٞالٗب اُخذ٣ٟٞ  ثبٗؾبء أٓش

 (.ٕٔ -ٔٔ) بدِٞؽاُاٗظش ٝصالصٔبئخ ٝػؾش ٛغش٣خ(  أُقك٠ ع٘خ  أ٣بٓٚهللا  أداّ

 

 وتابت اٌمبت اٌخشبيت اٌتً تعٍى اٌفىارة مه اٌذاخً : -2

اُخذ٣ٟٞ ػجبط ؽ٠ِٔ اُضب٠ٗ ػ٘اذ  أمبكٜبٓ٘ز٤ٜخ ثبُ٘ـ رغذ٣ذ ُِلٞاسح ٝاُز٠  هشآ٤ٗخ آ٣خ٠ٛٝ ػجبسح ػٖ 

 أسما٤خث٤نابء ِٓغابء ػِا٠  ثؤؽشفرغذ٣ذٙ ُِخبٗوبح ٠ٛٝ ٌٓزٞثخ ػ٠ِ ؽش٣و ًزبث٠ خؾج٠ ثبُخو اُضِش 

 ٝسد٣خ ٝٗقٚ : 

ٌَبَسٟ َؽزه٠ رَؼْ  ْْ ُع ُ ْٗز أَ َٝ ُ٘ٞا ال رَْوَشثُٞا اُقهالحَ  َٓ َٖ آ ب اُهِز٣ َٜ ِْ ٣َب أ٣َُّ ِؽ٤ ِٖ اُشه َٔ ْؽ ِ اُشه ِْ َّللاه ال ) ثِْغ َٝ  َٕ ب رَوُُُٞٞ َٓ ٞا  ُٔ َِ

ْٝ َػ٠َِ عَ  ْشَم٠ أَ َٓ  ْْ ُ ًُ٘ز  ْٕ اِ َٝ ـْزَِغُِٞا  ٍَ َؽزه٠ رَ ً ااِله َػبثِِش١ َعج٤ِ ْٝ ُعُ٘جب َ ُْـَبئِِو أ ْٖ ا ِٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ْٝ َعبَء أََؽذٌ  َ لٍَش أ

 َ ٕه َّللاه ْْ اِ ٌُ أ٣َِْذ٣ َٝ  ْْ ٌُ ِٛ ُعٞ ُٞ َغُؾٞا ثِ ْٓ ً كَب ٞا َفِؼ٤ذاً َه٤ِّجب ُٔ ٔه بًء كَز٤ََ َٓ ْْ رَِغذُٝا  ْْ اَُِّ٘غبَء كََِ ُ ْغز َٓ اً َؿلُٞساً ال ّٞ َٕ َػلُ ب ًَ  

ثٔجبؽشح ُغ٘خ ؽلع  األكخْؽ٠ِٔ اُضب٠ٗ ػجبط  األػظْعذدد ٛزٙ اُجشًخ ك٠ ػقش اُخذ٣ٟٞ  ٙٔ(ٖٗ)

 ( ٖٔ) خِٞؽاُٛغش٣خ سهٔٚ اؽٔذ ٣ٞعق ( . اٗظش  ٝأُقػؾش ٝصالصٔبئخ  أسثؼخاُؼشث٤خ ػبّ  ا٥صبس

 

 وتابت صزة اٌفىارة :  -3

رؾش ػ٠ِ اُـغَ ٝاُطٜابسح ٝٛا٠ ٌٓزٞثاخ ػِا٠ ؽاش٣و ًزابث٠ خؾاج٠ ثابُخو  هشآ٤ٗخ أ٣خ٠ٛٝ ػجبسح ػٖ 

 (.ٗٔٝسد٣خ ٝٗقٚ : اٗظش ُٞؽخ ) أسم٤خػ٠ِ ث٤نبء ِٓغبء  ثؤؽشفاُضِش 

َشاكِنِ  َٔ ُْ ْْ ا٠َُِ ا ٌُ أ٣َِْذ٣َ َٝ  ْْ ٌُ َٛ ُعٞ ُٝ ْْ ا٠َُِ اُقهالحِ كَبْؿِغُِٞا  زُ ْٔ ُ٘ٞا اِرَا هُ َٓ َٖ آ ب اُهِز٣ َٜ ) ٣َب أ٣َُّ
ٔ1
  . ) 

 

 : األربعتجذران اٌصحه مه جهاته  أعًٍاٌىتابت  -4

ٛزٙ اُخبٗوبح ٠ٛٝ ٌٓزٞثخ ػِا٠ ؽاش٣و ًزابث٠  اٗؾبءبء ٖٓ ٓ٘ز٤ٜخ ث٘ـ االٗزٜ هشآ٤ٗخ آ٣خ٠ٛٝ ػجبسح ػٖ 

ثؼل اُلٞافَ اُ٘جبر٤خ ٝٗـ رِي اٌُزبثاخ ٛا٠ : اٗظاش  ا٣٥بدؽغشٟ ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص ٝرزخَِ 

 (.ٙٔ-٘ٔاُِٞؽبد )

ُ ال اََُِٚ اِ  أػ٠ِاٌُزبثخ  ِْ َّللاه ِؽ٤ ِٖ اُشه َٔ ْؽ ِ اُشه ِْ َّللاه ُّ ال رَؤُْخازُُٙ اُغبٗت اُغ٘ٞث٠ اُؾشه٠ : ) ثِْغ و٤َُّاٞ ُْ َُْؾ٢ُّ ا َٞ ا ُٛ اله 

ادِ  َٞ َٔ ب ك٢ِ اُغه َٓ  َُُٚ ٌّ ْٞ ال َٗ َٝ ْٖ رَا اُهِز١( ِعَ٘خٌ  َٓ ب ك٢ِ األَْسِك  َٓ َٝ 

ال  أػ٠ِاٌُزبثخ  َٝ  ْْ ُٜ لَ ِْ ب َخ َٓ َٝ  ْْ ِٜ َٖ أ٣َِْذ٣ ب ث٤َْ َٓ  ُْ ِٚ ٣َْؼَِ ْ٘ذَُٙ اِاله ثِبِْرِٗ َٕ اُغبٗت اُؾٔب٠ُ اُؾشه٠ : ) ٣َْؾلَُغ ِػ ٣ُِؾ٤ُطاٞ

ادِ  َٞ َٔ ا ُ اُغه ًُْشِعاا٤ُّٚ ِعااَغ  َٝ اب َؽاابَء  َٔ ِٚ اِاله ثِ اا ِٔ ِْ ْٖ ِػ اا ِٓ ُْ  ثَِؾا٢ٍْء  ُْؼَِظاا٤ اا٢ُّ ا ِِ ُْؼَ َٞ ا اا ُٛ َٝ اب  َٔ ُٜ ال ٣َئُااٞدُُٙ ِؽْلُظ َٝ األَْسَك  َٝ
(ٕ٘٘.) ِٖ ٣ َشاَٙ ك٢ِ اُذِّ ًْ  ( ال اِ

ْٖ ا أػ٠ِاٌُزبثخ  ِٓ ْؽذُ  َٖ اُشُّ ِ كَوَاْذ اُغبٗت اُؾٔب٠ُ اُـشث٠ : ) هَْذ رَج٤َه ْٖ ثِاب ه ِٓ ٣ُاْئ َٝ لُاْش ثِبُطهابُؿِٞد  ٌْ َ٣ ْٖ ا َٔ ُـ٢َِّ كَ

( ٌْ ٤ ِِ ٤ٌغ َػ ِٔ ُ َع َّللاه َٝ ب  َٜ َُ َّ صْو٠َ ال اِٗلَقب ُٞ ُْ حِ ا َٝ ُْؼُْش َغَي ثِب ْٔ (  8ٔ(ٕٙ٘اْعزَ ْٖ ِٓ  ِٚ ٍَ ا٤َُِْ ب أُِٗض َٔ ٍُ ثِ ُعٞ َٖ اُشه َٓ  آ

ئْ  أػ٠ِاٌُزبثخ  ُٔ ُْ ا َٝ  ِٚ ُم اُغبٗت اُغ٘ٞث٠ اُـشث٠ : )َسثِّ ِٚ ال ُٗلَاّشِ ِِ ُسُعا َٝ  ِٚ ًُزُجِا َٝ  ِٚ زِا ٌَ الئِ َٓ َٝ  ِ َٖ ثِاب ه ا َٓ ٌَّ آ ًُ  َٕ ُٞ٘ ِٓ
ِق٤ُش ) َٔ ُْ ا٤ََُِْي ا َٝ َب  أََهْؼَ٘ب ُؿْلَشاََٗي َسث٘ه َٝ ْؼَ٘ب  ِٔ هَبُُٞا َع َٝ  ِٚ ِِ ْٖ ُسُع ِٓ َٖ أََؽٍذ  (8ٕ٘ث٤َْ

ٔ9
فذم هللا اُؼظ٤ْ ٝسعُٞٚ  

 صٔبٕ ٝصٔب٤ٖٗ ٝعجؼٔبئخ ( .ع٘ٚ  األٍٝاٌُش٣ْ ًٝبٕ اُلشاؽ ك٠ ٓغزَٜ سث٤غ 

 

اُغ٘ااٞث٠ اُـشثاا٠ ٝاُؾاأب٠ُ  اإل٣ااٞا٤ٖٗاُزاا٠ روااغ ػِاا٠ عاابٗج٠  أثااٞاة األسثااغػِاا٠ ٌٓغااِز٤ٖ  اٌُزبثااخ - ٘

 اُغذ أُلزٞؽخ ػ٠ِ اُقؾٖ : األثٞاةاُؾشه٠ ٖٓ 

ٌٓزٞثخ ػ٠ِ ؽش٣و  ًزبث٠ ؽغاشٟ  هشآ٤ٗخ آ٣خؽ٤ش ٣ٌز٘ق ًَ ثبة ٜٓ٘ٔب  ٌٓغِز٤ٖ ٣ؼِٞا رِي أٌُغِز٤ٖ 

 و اُضِش اُجبسص ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ ٣ٝغبس أُذخَ ٝٗقٜب :ثبُخ
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ٔٓ1 

 

 

َٖ ) األ٣ٔااٖاُاا٘ـ ػِاا٠ اُغبٗاات  ِ٘اا٤ ِٓ ٍّ آ ااب ثَِغااال َٛ ِْ اْدُخُِٞ ِؽ٤ ِٖ اُااشه َٔ ْؽ ِ اُااشه ِْ َّللاه ااب كِاا٢ ٙٗ:) ثِْغاا َٓ ََٗضْػَ٘ااب  َٝ  )

ٍَّ اِ(  ْٖ ِؿ ِٓ  ْْ ِٛ  ُفذُِٝس

َٖ  األ٣غااشاُاا٘ـ ػِاا٠ اُغبٗاات  ٤ ِِ زَوَاابثِ ُٓ اٗاابً َػَِاا٠ ُعااُشٍس  َٞ ااب 1ٗ): ) ْخ َٜ ْ٘ ِٓ  ْْ اا ُٛ ااب  َٓ َٝ ااب ََٗقااٌت  َٜ ْْ ك٤ِ ُٜ اا غُّ َٔ ( ال ٣َ

( َٖ ْخَشِع٤ ُٔ (8ٗثِ
ٕٓ 

 فذم هللا ( 

 

اُغ٘اٞث٠ اُـشثا٠  اإل٣اٞا٤ٖٗاُزا٠ رواغ ػِا٠ عابٗج٠  أثاٞاة األسثغاٌُزبثخ ثبُزـؾ٤خ اُ٘ؾبع٤خ اُز٠ رؼِٞا  -ٙ

 اُغذ أُلزٞؽخ ػ٠ِ اُقؾٖ : األثٞاةٝاُؾٔب٠ُ اُؾشه٠ ٖٓ 

ًَ ثبة ثٚ رـؾ٤خ ٗؾبعا٤خ ٣زٞعاطٚ سٗاي اُغاِطبٕ ثشهاٞم كا٠  أػ٠ِجبى ٓغزط٤َ ؽ أثٞاة األسثغ٣ٝؼِٞ 

 صالصخ اعطش ٝٗقٚ :

 أُِي اُظبٛش

 ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ

 ثشهٞم   

 

 اُؾٔب٠ُ اُـشث٠ : اإل٣ٞإاٌُزبثخ ػ٠ِ ٌٓغِز٤ٖ اُجبث٤ٖ اُِزإ ٣وؼبٕ ػ٠ِ عبٗج٠  -1

ٖ ا٣خ هشا٤ٗخ ٌٓزٞثخ ػ٠ِ ؽش٣و  ًزبث٠ ؽغشٟ ؽ٤ش ٣ٌز٘ق ًَ ثبة ٜٓ٘ٔب  ٌٓغِز٤ٖ ٣ؼِٞا رِي أٌُغِز٤

 ثبُخو اُضِش اُجبسص ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ ٣ٝغبس أُذخَ ٝٗقٜب:

ِْ (  األ٣ٖٔاُ٘ـ ػ٠ِ اُغبٗت  ِؽ٤ ِٖ اُشه َٔ ْؽ ِ اُشه ِْ َّللاه  : ) ثِْغ

َٖ ) األ٣غشاُ٘ـ ػ٠ِ اُغبٗت  ٤ِ٘ ِٓ ٍّ آ َٛب ثَِغال (ٙٗ: )اْدُخُِٞ
ٕٔ
 ) 

 

ٞؽخ ػ٠ِ اُقؾٖاُغذ أُلز األثٞاة أػ٠ِاٌُزبثخ  -8
ٕٕ
 : 

اُجبة ًزت ػ٤ِٚ ثبُخو اُضِش اُجبسص اُِوبة اُغِطبٕ  أػ٠ِٝٛٞ ػجبسح ػٖ ؽش٣و ًزبث٠ ٗؾبع٠ ٣ٔزذ 

 ٝٗقٚ : أثٞاةاُظبٛش ثشهٞم ٣ٝزٌشس ٛزا اُ٘ـ ٓغ ٗقٞؿ اُغذ 

 : ) ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ أُبُي أُِي اُظبٛش اُؼبُْ اُؼبَٓ( . األ٣ٖٔٗـ اُؾش٣و 

 أثاٞ) اُؼبدٍ اُـبصٟ أُغبٛذ أُشاثو أُضبؿش أُئ٣ذ أُ٘قٞس ع٤ق اُذ٤ٗب ٝاُذ٣ٖ : األ٣غشٗـ اُؾش٣و 

 عؼ٤ذ ثشهٞم ػض ٗقشٙ ( . 

 

 اُقؾٖ اُغذ اُغبُق رًشٛب ٖٓ اُخِق :  أثٞاةاٌُزبثخ ػ٠ِ  -9

اؽاشهٚ ٝٛاْ  األسثاغًزبث٤اخ ٝهاذ رؾابثٚ ٗاـ  أؽاشهخ أسثؼاخ األثاٞاةؽ٤ش ًزت ثٌَ دُلخ ٖٓ دُلز٠ رِي 

 أسما٤خـ دػبئ٠ ٣زٞعطٚ سٗاي ُِغاِطبٕ اُظابٛش ثشهاٞم ًزات ثابُخو اُضِاش اُجابسص ػِا٠ ػجبسح ػٖ ٗ

 اُشٗٞى هذ ًزجٞا ثبُخو اُضِش اُـبئش ك٠ اُخؾت ٝٗقٜب :  إخؾج٤خ ك٠ ؽ٤ٖ 

 ثشهٞم                                                         

 ظبٛش ثشهٞم ػض هللا ٗقشٙ ( .) ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ أُِي  اُغِطبٕ أُِي اُظبٛش  اُ

 ػض ٗقشٙ                                                       

 

 اُوجِخ : ثب٣ٞإاٌُزبثخ  خبٓغب

 اُوجِخ : ا٣ٞإٓذخَ  أػ٠ِاٌُزبثخ  -ٔ

عٞداء  أسم٤خػ٠ِ  األث٤لاُوجِخ ٌٓزٞة ثبُخو اُضِش ثبُِٕٞ  ا٣ٞإٓذخَ  أػ٠ِؽ٤ش ٣ٞعذ ٗـ ًزبث٠ 

 ٗقٜب:

  ٝؽذٙ دمحم سعُٞٚ ( .) هللا

 ثبة أُ٘جش ٝعبٗج٤ٚ : أػ٠ِاٌُزبثخ  -ٕ

ٝٛاا٠ ػجاابسح ػااٖ ٗااـ ربع٤غاا٠ ٌٓزااٞة كاا٠ عااطش٣ٖ ثاابُخو اُضِااش اُجاابسص أُاازٛت ػِاا٠ ُٞؽااخ خؾااج٤خ 

ثبة أُ٘جش ٝرزٌشس ػ٠ِ ًَ عبٗت ٓاٖ اُغابٗج٤ٖ ٝٗقاٜب ٛاٞ ٗلاظ اُا٘ـ أُٞعاٞد ػِا٠  أػ٠ِٓغزط٤ِخ 
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ٝٗقاٜب : اٗظاش ُٞؽاخ  -اُغاِطبٕ ثشهاٞم ثبٗؾابئٚ أٓاشاالفا٠ِ اُازٟ  ٝٛٞ ٓ٘جش ؿ٤ش أُ٘جاش -ثبة أُ٘جش

(ٔ1.) 

 ٛزا أُ٘جش أُجبسى اُغِطبٕ أُبُي  اٗؾبء) 

 عؼ٤ذ عؤن ػض ٗقشٙ ( .  أثٞأُِي اُظبٛش دمحم 

 

 خىسة اٌمىبز : أعًٍاٌىتابت  -3

و اُضِاش اُجابسص خاٞصح أُ٘جاش ثابُخ أػِا٠ٌٓزٞثخ ػِا٠ ؽاش٣و  ًزابث٠ خؾاج٠  هشآ٤ٗخ آ٣خ٠ٛٝ ػجبسح ػٖ 

 ث٤٘خ إُِٞ ٝٗقٜب : أسم٤خأُزٛت ػ٠ِ 

رَُسٝا اُْ  َٝ  ِ ِش َّللاه ًْ ا ا٠َُِ ِر ْٞ ؼَِخ كَبْعؼَ ُٔ ُُْغ ِّ ا ْٞ َ٣ ْٖ ِٓ ُِِقهالحِ  ُ٘ٞا اِرَا ُِٗٞد١  َٓ َٖ آ ب اُهِز٣ َٜ ْٕ ) ٣َب أ٣َُّ ْْ اِ ا ٌُ ْْ َخ٤ْاٌش َُ ا ٌُ ُِ ج٤ََْغ رَ

( َٕ ٞ ُٔ ْْ رَْؼَِ الحُ كَبٗزَِؾُشٝا ك٢ِ األَْسِك ( كَبِرَا هُِن٤َْذ اُقه 9ًُ٘زُ
ٕٖ
 . ) 

 

 اٌىتابت باٌشبابيه اٌجصيت اٌتً تعٍىا جذار اٌمبٍت : -4

ؽجبث٤ي عق٤خ ٓلشؿخ ٝٓـؾا٤خ ثضعابط ِٓإٞ راد ػواٞد ٓذثجاخ رؼِاٞا عاذاس اُوجِاخ ٝهاذ  أسثغؽ٤ش ٣ٞعذ 

 ًزت ثٌَ ْٜٓ٘ عِٔخ ثبُخو اُضِش ٝٗقْٜ :

 : ػض ُٔٞالٗب األٍٝاُؾجبى 

 : اُغِطبٕ أُِياُؾجبى اُضب٠ٗ 

 اُؾجبى اُضبُش : اُظبٛش ثشهٞم

 اُؾجبى اُشاثغ : ػض ٗقشٙ 

 

 بايىان اٌمبٍت : األوسطسمف اٌزواق  بأسفًاٌىتابت اٌمحيطت  -5

ٌٓزٞثخ ػ٠ِ  هشآ٤ٗخ آ٣خاُشًٖ اُؾشه٠ ٝر٘ز٠ٜ ػ٘ذ اُشًٖ اُغ٘ٞث٠ ٠ٛٝ ػجبسح ػٖ  أهق٠ٖٓ  رجذأ٠ٛٝ 

 ُجبسص أُزٛت ٝٗقٜب :ؽش٣و  ًزبث٠ خؾج٠ ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ ا

ج٤ِ٘بً ) ُٓ ِْ اِٗهب كَزَْؾَ٘ب ََُي كَزْؾبً  ِؽ٤ ِٖ اُشه َٔ ْؽ ِ اُشه ِْ َّللاه زَُٚ ٔ) ثِْغ َٔ ْه ِْٗؼ ٣ُزِ َٝ َش  ب رَؤَخه َٓ َٝ ْٗجَِي  ْٖ رَ ِٓ  َّ ب رَوَذه َٓ  ُ ـِْلَش ََُي َّللاه َ٤ ُِ  )

ْغزَِو٤ٔبً ) ُٓ ِذ٣ََي ِفَشاهبً  ْٜ َ٣ َٝ ُ َٕػ٤ََِْي  ُْ٘قَشَى َّللاه َ٣ َٝ ٤َ٘خَ كِا٢ هُُِاِٞة ٖ َْٗقاشاً َػِض٣اضاً )(  ٌِ ا ٍَ اُغه اَض ْٗ َٞ اُهاِز١ أَ ا ُٛ  )

ادِ  َٞ َٔ ا ِ ُعُ٘اٞدُ اُغه ِ ه َٝ  ْْ ِٜ ابِٗ َٔ اَغ ا٣ِ َٓ بٗابً  َٔ ٤َاْضدَادُٝا ا٣ِ ُِ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ اْئ ُٔ ُْ ٤ٔابً ) ا ٌِ ٤ِِٔابً َؽ ُ َػ َٕ َّللاه اب ًَ َٝ األَْسِك  َٝٗ ََ ٤ُاْذِخ ُِ  )

َ٘بِد عَ  ِٓ ْئ ُٔ ُْ ا َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ِ ا ْ٘ذَ َّللاه َُِي ِػ َٕ رَ ب ًَ َٝ  ْْ ِٜ ْْ َع٤ِّئَبرِ ُٜ ْ٘ لَِّش َػ ٌَ ُ٣ َٝ ب  َٜ َٖ ك٤ِ ُِِذ٣ بُس َخب َٜ ْٗ ب األَ َٜ ْٖ رَْؾزِ ِٓ  ٘هبٍد رَْغِش١ 

صاً َػِظ٤ٔبً ) ْٞ ٖه ٘كَ ِ َظا َٖ ثِاب ه ًَبِد اُظهاب٤ِّٗ ْؾاِش ُٔ ُْ ا َٝ  َٖ ٤ ًِ ْؾاِش ُٔ ُْ ا َٝ َ٘بكِوَبِد  ُٔ ُْ ا َٝ  َٖ َ٘بكِِو٤ ُٔ ُْ َة ا ٣ُؼَزِّ َٝ  ) ْْ ِٜ ِء َػَِا٤ْ ْٞ ا اُغه

ِقاا٤شاً ) َٓ َعاابَءْد  َٝ  َْ اا٘ه َٜ ْْ َع اا ُٜ أََػااذه َُ َٝ  ْْ ُٜ َُؼَااَ٘ َٝ  ْْ ِٜ ُ َػَِاا٤ْ َؿِنااَت َّللاه َٝ ِء  ْٞ اا ادِ ٙدَائِااَشحُ اُغه َٞ َٔ اا ِ ُعُ٘ااٞدُ اُغه ِ ه َٝ  ) 

٤ٔبً ) ٌِ ُ َػِض٣ضاً َؽ َٕ َّللاه ًَب َٝ األَْسِك  َٝ1)
ٕٗ
 (.9ٔ-8ٔفذم هللا ( . اٗظش اُِٞؽبد ) 

 : ٕ٘ثخ اُز٠ رزٞعو ؽ٤٘خ أُؾشاة ثغذاس اُوجِخاٌُزب -ٙ

ٌٓزٞثخ ػ٠ِ ؽش٣و  ًزبث٠ سخب٠ٓ ػ٠ِ ؽاٌَ ٓغازط٤َ ًزات ثٌاَ ماِغ ٓاٖ  هشآ٤ٗخ آ٣خ٠ٛٝ ػجبسح ػٖ 

ٝهاذ ًزات اُا٘ـ  أعالِٚاٌُزبثاخ ٓاٖ ٣ٔا٤ٖ أُؾاشاة ٝر٘زٜا٠  رجاذأؽ٤اش  اُوشآ٤ٗاخ ا٣٥اخعضء ٓاٖ  أمالػٚ

 (.ٕٓ) ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص ٝٗقٜب : اٗظش ُٞؽخ

٤َ٘هيَ  ُِّ َٞ بِء كََُِ٘ َٔ َي ك٢ِ اُغه ِٜ ْع َٝ ِْ هَْذ ََٗشٟ رَوََُِّت  ِؽ٤ ِٖ اُشه َٔ ْؽ ِ اُشه ِْ َّللاه  ) ثِْغ

ُعٞ ُٝ ا  ُُّٞ َٞ ْْ كَ ًُ٘زُ ب  َٓ َؽ٤ُْش  َٝ  ِّ َُْؾَشا ْغِغِذ ا َٔ ُْ َي َؽْطَش ا َٜ ْع َٝ  ٍِّ َٞ َٛب كَ  هِْجَِخً رَْشَمب

َٖ أُٝرُٞا ٕه اُهِز٣ اِ َٝ ْْ َؽْطَشُٙ  ٌُ َٛ  ْْ ِٜ ْٖ َسثِّ ِٓ َُْؾنُّ  ُ ا َٕ أَٗٚه ٞ ُٔ زَبَة ٤ََُْؼَِ ٌِ ُْ  ا

( َٕ ُِٞ َٔ ب ٣َْؼ ٔه ٍَ َػ ُ ثِـَبكِ ب َّللاه َٓ َٝٔٗٗ)
ٕٙ
  ِٚ ا َػ٤َِْا ُ٘اٞا َفاُِّٞ َٓ َٖ آ ب اُهاِز٣ َٜ َٕ َػ٠َِ اُ٘هج٢ِِّ ٣َب أ٣َُّ ٌَزَُٚ ٣َُقُِّٞ الئِ َٓ َٝ  َ ٕه َّللاه اِ

٤ِِٔبً ) ٞا رَْغ ُٔ َعِِّ َٝ٘ٙ)
ٕ1
 . ) 

 

 ػوذ أُؾشاة : أػ٠ِثخ اٌُزب -1

 سخب٤ٓخ عٞداء ٗقٜب: أسم٤خػ٠ِ  األث٤ل٣ٝؼِٞا ػوذ أُؾشاة ٗـ ٌٓزٞة ثبُخو اُضِش ثبُٔؼغٕٞ 

 ) هللا ٝؽذٙ دمحم سعُٞٚ ( .

 اُوجِخ : إل٣ٞإاُغذاس اُؾٔب٠ُ ٝاُغذاس اُغ٘ٞث٠  أػ٠ِاٌُزبثخ  -8
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 أػِا٠ثؾاش٣ط٤ٖ ٗؾبعا٤٤ٖ ٓاٖ  ؽ٤ش ٣ٞعذ ؽجٌبٕ ثٌَ عذاس ٣ـِن ػ٤ِٜٔب ثٔقشاػ٤ٖ ٓاٖ اُخؾات ص٣٘اب 

ثٌاَ دُلااخ ٝاُ٘قابٕ ٓزؾاابثٜبٕ  أؽااشهخ أسثؼاخرًااش ثٜٔاب ٗااـ دػابئ٠ رًااش ك٤اٚ اعااْ أُ٘ؾا٠ كاا٠  ٝأعالَ

 ٗقٜٔب:

 ) ػض ُٔٞالٗب اُغطبٕ اُظبٛش ثشهٞم (

 اُوجِخ : إل٣ٞإاٌُزبثخ ػ٠ِ ٓقشاػ٠ اُؾجب٤ًٖ ثبُغذاس اُؾٔب٠ُ  -9

ؽااش٣طبٕ ٗؾغاا٤بٕ ٗوااؼ ػ٤ِٜٔااب ٗااـ دػاابئ٠  ٝأعاالَ أػِاا٠ٝٛٔااب ٓقااشاػ٤ٖ ٓااٖ اُخؾاات ٣ؾااذٛٔب ٓااٖ 

 أُ٘ؾ٠ ٝٗقٜٔب :

 ثشهٞم                                                            

 ) ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ أُِي  اُغِطبٕ أُِي اُظبٛش  اُظبٛش ثشهٞم ػض هللا ٗقشٙ ( .

 ٗقشٙػض                                                         

 اُوجِخ : إل٣ٞإاٌُزبثخ ػ٠ِ ٓقشاػ٠ اُؾجب٤ًٖ ثبُغذاس اُغ٘ٞث٠  -ٓٔ

ؽااش٣طبٕ ٗؾغاا٤بٕ ٗوااؼ ػ٤ِٜٔااب سٗااي أُ٘ؾاا٠  ٝأعاالَ أػِاا٠ٝٛٔااب ٓقااشاػ٤ٖ ٓااٖ اُخؾاات ٣ؾااذٛٔب ٓااٖ 

 ثشهٞم         ٝٗقٜٔب:                                       

 ش  اُظبٛش ثشهٞم ػض هللا ٗقشٙ () ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ أُِي  اُغِطبٕ أُِي اُظبٛ

 ػض ٗقشٙ                                                         

 

 اٌُزبثخ ثبُوجخ : عبدعب

 

 

 اُجبة أُئدٟ ُِذ٤ِٛض اُز٠ رغجن اُشؽجخ ثبُوجخ : ٝأعلَ أػ٠ِاٌُزبثخ  -ٔ

صٝاس اُزشثااخ ُٝاازالٝح  ٝهجوااب ُِؾااشٝه اُزاا٠ هشسٛااب اُٞهااق كاابٕ رِااي اُشؽجااخ ًبٗااذ رغاازخذّ العاازشاؽخ

ػااٖ ؽااش٣ط٤ٖ  ًزاابث٤٤ٖ ٗؾبعاا٤٤ٖ ثاابُخو اُضِااش  اُجاابة ٝٛاا٠ ػجابسح ٝأعاالَ أػِاا٠ٝٗغااذ ًبرجااخ  8ٕاُواشإ

 (.ٕٓاُجبة ٝٗقٜب : اٗظش ُٞؽخ ) أعلَاُجبة اٌُزبثخ اُز٠  أػ٠ِاُجبسص ٝرطبثن اٌُزبثخ اُز٠ 

 ٗـ اُذُلخ ا٠٘ٔ٤ُ : ) ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ 

 ي اُظبٛش ثشهٞم (ٗـ اُذُلخ ا٤ُغشٟ : أُِ

 

 اٌُزبثخ ػ٠ِ اُجبة اُزٟ ٣ئدٟ ُِذسًبح اُز٠ رغجن اُزشثخ : -ٕ

 أسما٤خٝٛٞ ػجبسح ػٖ ؽش٣ط٤ٖ ًزبث٤٤ٖ ٣ؾز٣ٞبٕ ػ٠ِ  ٗـ دػبئ٠ ٌٓزاٞة ثابُخو اُضِاش اُجابسص ػِا٠ 

 اُجبة ٝٗقٜٔب : ٝأعلَ أػ٠ِخؾج٤خ 

 ٗـ اُذُلخ ا٠٘ٔ٤ُ : ) ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ 

 ِي اُظبٛش ثشهٞم (ٗـ اُذُلخ ا٤ُغشٟ : أُ

 

 اٌُزبثخ ػ٠ِ اثٞاة اٌُزج٤بد اُضالصخ أُٞعٞدح ثبُشؽجخ عبُلخ اُزًش : -ٖ

 أسما٤خٝٛٞ ػجبسح ػٖ ؽش٣ط٤ٖ ًزبث٤٤ٖ ٣ؾز٣ٞبٕ ػ٠ِ  ٗـ دػبئ٠ ٌٓزاٞة ثابُخو اُضِاش اُجابسص ػِا٠ 

 اُجبة ٝٗقٜٔب : ٝأعلَ أػ٠ِخؾج٤خ 

 ٗـ اُذُلخ ا٠٘ٔ٤ُ : ) ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ 

 ا٤ُغشٟ : أُِي اُظبٛش ثشهٞم (ٗـ اُذُلخ 

 

داخَ اُزشثخ ا٠ُاُجبة )اُؾغبة( اُخؾج٠ أُئدٟ  أػ٠ِاٌُزبثخ  -ٗ
ٕ9 
: 

٠ٛٝ ػجبسح ػٖ ُٞؽخ ربع٤غ٤خ ٌٓزٞثخ ك٠ عطش٣ٖ ػ٠ِ ُٞؽخ خؾج٤خ ٓغزط٤ِخ ثبُخو اُضِش اُجبسص اػ٠ِ 

 ( ثبُجّٞ اُشعبُخ .91ثبة اُجبة اُخؾ٠ أُئدٟ ُِزشثخ ٝٗقٜب : اٗظش ُٞؽخ )
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ٛزٙ اُوجخ أُجبسًخ ٖٓ كنَ هللا رؼب٠ُ ٓٞالٗب اُغِطبٕ أُِي اُظبٛش  ثبٗؾبء أٓشبسم ميحرلا نمحرلا هللا ) 

عا٘ٚ صٔابٕ ٝصٔاب٤ٖٗ  األٍٝعؼ٤ذ ثشهٞم ػض هللا ٗقشٙ ٝرُي ثزبس٣خ ٓغازَٜ سث٤اغ  أثٞع٤ق اُذ٤ٗب ٝاُذ٣ٖ 

 ٝعجؼٔبئخ ( .

 

 عوق اُوجخ : ثؤػ٠ِاٌُزبثخ أُؾ٤طخ  -٘

ٓ٘ز٤ٜاخ ثا٘ـ ربع٤غا٠  هشآ٤ٗخ أ٣خُٔ٘طوخ االٗزوبٍ ك٠ اُوجخ ٠ٛٝ ػجبسح ػٖ  األٍُٝٔشثغ ٠ٛٝ أُؾ٤طخ ثب

 أسما٤خاُغِطبٕ  ثشهٞم ٌٓزٞثخ ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ أُزٛت ػ٠ِ ؽش٣و ًزبث٠ خؾج٠ ػ٠ِ  أُوبةٝرًش 

 صسهبء ٣ؾ٤و ثغوق اُوجخ ٝٗقٜب :

ِْ رَجَبَسَى اُهِز١ اِ  ِؽ٤ ِٖ اُشه َٔ ْؽ ِ اُشه ِْ َّللاه ابُس ) ثِْغ َٜ ْٗ اب األَ َٜ ْٖ رَْؾزِ ا ِٓ ُِاَي َع٘هابٍد رَْغاِش١  ْٖ رَ ا ِٓ ََ َُاَي َخ٤ْاشاً  ْٕ َؽبَء َعؼَ

َْ َُااَي هُُقااٞساً ) ٣َْغؼَاا ٛاازٙ اُوجااخ أُجبسًااخ ٝأُااذكٖ أُجاابسى . ثبُٔذسعااخ أُجبسًااخ  ثبٗؾاابء أٓااش ٖٓ(َٓٔٝ

شهٞم اُؼبُْ اُؼبدٍ أُغبٛاذ عؼ٤ذ ث أثٞٝاُخبٗوبح ٓٞالٗب اُغِطبٕ أُبُي أُِي اُظبٛش ع٤ق اُذ٤ٗب ٝاُذ٣ٖ 

ٝأُغاا٤ِٖٔ ٗقاشح اُـااضاح  اإلعاالّهللا ٝاُزاب٠ُ ٌُزابة هللا عااِطبٕ  ثااؤٓشأُاشاثو أُئ٣اذ اُـاابصٟ . اُؾابًْ 

ٝأُغبٛااذ٣ٖ ؽااب٠ٓ ؽااٞصح اُااذ٣ٖ رخااش اال٣زاابّ ٝأُغااب٤ًٖ فاابؽت اُقااذهبد ٝأُؼااشٝف أُـ٤ااش ٌُااَ 

٣ب سة اُؼاب٤ُٖٔ ًٝابٕ اُلاشاؽ كا٠  أػٔبُُٚؾبد ٝخزْ ثبُقب أؽٌبٓٚٝاػض  أ٣بٓٚهللا  أدآّظِّٞ ِٜٝٓٞف 

 ع٘ٚ صٔبٕ ٝصٔب٤ٖٗ ٝعجؼٔبئخ(  األٍٝٓغزَٜ سث٤غ 

 

 ًزبثخ أُؾشاة ثبُوجخ : -ٙ

ٌٓزٞثااخ ػِاا٠ ؽااش٣و  ًزاابث٠ سخااب٠ٓ ثاابُخو اُضِااش اُغِاا٠ اُجاابسص أُاازٛت  هشآ٤ٗااخ آ٣ااخٝٛاا٠ ػجاابسح ػااٖ 

 ٝٗقٜب :

ِْ ٣ظ ) ِؽ٤ ِٖ اُشه َٔ ْؽ ِ اُشه ِْ َّللاه َٝ ٔ) ثِْغ  )( ِْ ٤ ٌِ َُْؾ ِٕ ا ُْوُْشآ َٖ )ٕا ٤ ِِ ْشَع ُٔ ُْ ْٖ ا ِٔ ٍْ )ٖ( اِٗهَي َُ ْغزَِو٤ ُٓ ( ٗ( َػ٠َِ ِفَشاٍه 

( ِْ ِؽ٤ ُْؼَِض٣ِض اُشه ََ ا َٕ )٘رَِ٘ض٣ ْْ َؿبكُِِٞ ُٜ ْْ كَ ُٛ ب أُِٗزَس آثَبُإ َٓ ٓبً  ْٞ ُِزُِ٘زَس هَ ْْ ال ٙ(  ا ُٜ ْْ كَ ِٛ ضَاِش ًْ ٍُ َػَِا٠ أَ ْٞ وَ ُْ ( َُوَْذ َؽنه ا

( َٕ ُٞ٘ ِٓ َٕ )( ٣1ُْئ ُؾٞ َٔ ْو ُٓ  ْْ ُٜ ِٕ كَ ٢َ ا٠َُِ األَْرهَب ِٜ ْْ أَْؿالالً كَ ِٜ َ٘ب ك٢ِ أَْػَ٘بهِ ِْ ْْ َعاذّاً 8اِٗهب َعؼَ ِٜ ِٖ أ٣َْاِذ٣ ْٖ ثَا٤ْ ا ِٓ َ٘ب  ِْ َعؼَ َٝ  )

( َٕ ْْ ال ٣ُْجِقُشٝ ُٜ ْْ كَ ُٛ ْْ َعذّاً كَؤَْؿَؾ٤َْ٘ب ِٜ ِل ِْ ْٖ َخ ِٓ ْْ رُ٘ازِ 9َٝ ّْ َُا ْْ أَ ُٜ ْْ أَأَٗازَْسرَ ِٜ اٌء َػَِا٤ْ َٞ َع َٝ  )( َٕ ُ٘اٞ ِٓ ْْ ال ٣ُْئ ُٛ ( ْٓٔس

( ٍْ اِش٣ ًَ أَْعٍش  َٝ ِلَشحٍ  ـْ َٔ ْشُٙ ثِ ُْـ٤َِْت كَجَّؾِ َٖ ثِب َٔ ْؽ َخِؾ٢َ اُشه َٝ َش  ًْ ْٖ ارهجََغ اُزِّ َٓ ب رُِ٘زُس  َٔ ر٠َ ٔٔاِٗه ْٞ ا َٔ ُْ ُٖ ُْٗؾا٢ِ ا ( اِٗهاب َْٗؾا

ب َٓ َه َؽ٢ٍْء أْؽَق٤َْ٘بُٙ ك٢ِ اِ ًُ َٝ  ْْ ُٛ آصَبَس َٝ ٞا  ُٓ ب هَذه َٓ زُُت  ٌْ َٗ َٝ( ٍٖ ج٤ِ ُٓ ُْوَْش٣َاِخ اِْر ٍّٕٔ  اضاَلً أَْفاَؾبَة ا َٓ  ْْ ُٜ اْمِشْة َُ َٝ  )

( َٕ ْشَعُِٞ ُٔ ُْ َٛب ا َٕ )َٖٔعبَء ْشَعُِٞ ُٓ  ْْ ٌُ ٍُِش كَوَبُُٞا اِٗهب ا٤َُِْ ْصَٗب ثِضَب ب كَؼَضه َٔ ُٛ ٌَزهثُٞ ِٖ كَ ْْ اص٤َْْ٘ ِٜ َ٘ب ا٤َُِْ ِْ ( هَبُُٞا ٗٔ( اِْر أَْسَع

 ِٓ ْْ اِاله ثََؾااٌش  اازُ ْٗ اب أَ َٓ( َٕ اِزثُٞ ٌْ ْْ اِاله رَ اازُ ْٗ ْٕ أَ ْٖ َؽاا٢ٍْء اِ اا ِٓ  ُٖ َٔ ْؽ ٍَ اُااشه ااب أَٗاَض َٓ َٝ ْْ ٘ٔضَُِْ٘ااب  ٌُ ُْ اِٗهااب اَُِاا٤ْ َااب ٣َْؼَِاا ( هَاابُُٞا َسثُّ٘

( َٕ ْشَعُِٞ ُٔ َُٔٙ( ُٖ ج٤ِ ُٔ ُْ ُْجاَلُؽ ا ب َػ٤ََِْ٘ب اِاله ا َٓ َٝ  )ٔ1)ٖٔ. ) 

 

 هبه٤خ أُؾشاة ثبُوجخ : أػ٠ِاٌُزبثخ  -1

سخب٤ٓاخ ث٤نابء رًاش ٓاشر٤ٖ ثابُٔؾشاة ٓاشح  أسما٤خػِا٠  األعاٞدُخ هللا ثابُٔؼغٕٞ ؽ٤ش ٗغذ ُلع اُغال

 هبه٤خ ػوذ أُؾشاة ثبُوجخ . أػ٠ِثغٞف أُؾشاة ٝٓشح 

 

 اٌُزبثخ ثبُؾجبث٤ي اُغق٤خ اُز٠ رؼِٞا اُؾش٣و اٌُزبث٠ اُغبثن اعلَ عوق اُوجخ : -8

غذاس اُوجِخ ٝؽجبى ك٠ اُغٜخ أُوبثِاخ ُٜاب ؽ٤ش ٣ؼِٞا اُؾش٣و اٌُزبث٠ اُغبثن صالس ؽجبث٤ي عق٤خ اص٤ٖ٘ ث

 عق٤خ أُؼؾوخ ثبُضعبط إُِٔٞ ٗـ دػبئ٠ ٗقٚ : أسم٤خٝهذ ًزت ك٤ٚ ثبُخو اُضِش أُلشؽ ػ٠ِ 

 ثشٝام اُوجِخ : ) ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ ( األٍٝاُؾجبى 

 اُؾجبى اُضب٠ٗ ثشٝام اُوجِخ : ) اُظبٛش ثشهٞم (

 ػض ٗقشٙ (اُؾجبى أُٞعٞد ثبُغٜخ أُوبثِخ : ) 

 

 أُٞعٞدح ثبُوجخ : ٝاألثٞاةاٌُزبثخ ثبُؾجبث٤ي اُخؾج٤خ  -9

ؽ٤ش رؾزٟٞ اُوجخ ػ٠ِ صالس ؽجبث٤ي خؾج٤خ اص٘بٕ ثشٝام اُوجِخ ٣طالٕ ػ٠ِ ؽبسع أُؼض ٝٝاؽذ ثبُغذاس 

اُوجِخ ًٔب رؾزٟٞ ػ٠ِ ثبة خؾج٠ ثبُغذاس اُؾٔب٠ُ اُؾشه٠ ٣ٝلزؼ ػ٠ِ  ا٣ٞإاُغ٘ٞث٠ اُـشث٠ ٣طَ ػ٠ِ 
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ًزبث٤اخ ٝهاذ رؾابثٚ ٗاـ  أؽاشهخ أسثؼاخًج٤شح ٝهذ ًزت ثٌَ دُلخ ٓاٖ دُلزا٠ رِاي اُؾاجبث٤ي ٝاُجابة  خضاٗخ

ْٝٛ ػجبسح ػٖ ٗاـ دػابئ٠ ٣زٞعاطٚ سٗاي ُِغاِطبٕ اُظابٛش ثشهاٞم ًزات ثابُخو اُضِاش  أؽشهٚ األسثغ

 اُشٗٞى هذ ًزجٞا ثبُخو اُضِش اُـبئش ك٠ اُخؾت ٝٗقٜب :  إخؾج٤خ ك٠ ؽ٤ٖ  أسم٤خاُجبسص ػ٠ِ 

 

 ثشهٞم                                                        

 ) ػض ُٔٞالٗب اُغِطبٕ أُِي  اُغِطبٕ أُِي اُظبٛش  اُظبٛش ثشهٞم ػض هللا ٗقشٙ ( .

 ػض ٗقشٙ                                                      

 

 

 

اٌُزبثخ ثشهجخ اُوجخ -ٓٔ
ٖٕ
 : 

ًَ ٜٓ٘ب ؽش٣و ًزابث٠ ًزات ك٤اٚ ٗاـ رغذ٣اذ اُوجاخ ٝهاذ  أعل٠َٗ ؽجبث٤ي عق٤خ ؽ٤ش ٣ض٣ٖ سهجخ اُوجخ صٔب

 خؾج٤خ ٝٗقٜب : أسم٤خًزت اُ٘ـ ثبُخو اُضِش اُجبسص أُزٛت ػ٠ِ 

 : عذدد ٛزٙ اُوجخ ٖٓ كنَ هللا  األٍٝاُؾجبى  أعلَاٌُزبثخ 

 اُؾجبى اُضب٠ٗ : رؼب٠ُ ٝعض٣َ ػطبئٚ اُؼ٤ْٔ أعلَاٌُزبثخ 

  األػظُْضبُش : ك٠ ػقش خذ٣ٞ ٓقش اُؾجبى ا أعلَاٌُزبثخ 

 األكخْاُؾجبى اُشاثغ : ػجبط ؽ٠ِٔ اُضب٠ٗ  أعلَاٌُزبثخ 

 ك٠ ٝأػ٠ِ أ٣بٓٚهللا  أداّاُؾجبى اُخبٓظ :  أعلَاٌُزبثخ 

 ٝأػالٓٚ أ٣ُٞزٚاُؾجبى اُغبدط : اُخبكو٤ٖ  أعلَاٌُزبثخ 

 ػؾش أسثؼخاُؾجبى اُغبثغ : ك٠ ع٘خ  أعلَاٌُزبثخ 

 ٛغش٣خ ٝأُقى اُضبٖٓ : ٝصالصٔبئخ اُؾجب أعلَاٌُزبثخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (0202 مارس)الثامن العدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

ٕٔٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٗـ هشا٠ٗ  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ُٔٞؽخ ) 

 -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -بسع أُؼض أػ٠ِ ٝاعٜخ اُخبٗوبح اُز٠ رطَ ػ٠ِ ؽ -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُؾغشٟ  -٤ِ٣ٚ ٗـ ربع٤غ٠ 

 ّ .8ٖٙٔ/8ٖٗٔ –ٛـ 18ٙ/188 -ثبُِـخ اُؼشث٤خ 
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ٗـ هشا٠ٗ  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ُٕٞؽخ ) 

 -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -ٝاعٜخ اُخبٗوبح اُز٠ رطَ ػ٠ِ ؽبسع أُؼض أػ٠ِ  -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُؾغشٟ  -٤ِ٣ٚ ٗـ ربع٤غ٠ 

 ّ .8ٖٙٔ/8ٖٗٔ –ٛـ 18ٙ/188 -ثبُِـخ اُؼشث٤خ 

 

 

 -ٗـ هشا٠ٗ  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ُٖٞؽخ ) 

ثبُِـخ  -ػ٠ِ أسم٤خ ٗجبر٤خ ؽٔشاء  -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -أػ٠ِ اُغِغخ ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ أُذخَ  -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُؾغشٟ 

 ّ .8ٖٙٔ/8ٖٗٔ –ٛـ 18ٙ/188 -اُؼشث٤خ 
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 -ٗـ هشا٠ٗ  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ُٗٞؽخ ) 

ثبُِـخ  -ػ٠ِ أسم٤خ ٗجبر٤خ ؽٔشاء  -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -أػ٠ِ اُغِغخ ػ٠ِ ٣غبس أُذخَ  -٣و اٌُزبث٠ اُؾغشٟ ثبُؾش

 ّ .8ٖٙٔ/8ٖٗٔ –ٛـ 18ٙ/188 -اُؼشث٤خ 
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 -ٗـ دػبئ٠  - خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ُ٘ٞؽخ ) 

 –ٛـ 18ٙ/188 -ثبُِـخ اُؼشث٤خ  -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -أػ٠ِ ثبة اُخبٗوبح اُشئ٤غ٠  -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُ٘ؾبع٠ 

ٖٔ8ٗ/ٖٔ8ٙ. ّ 

 

 

 -ٗـ دػبئ٠  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ُٙٞؽخ ) 

 –ٛـ 18ٙ/188 -ثبُِـخ اُؼشث٤خ  -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -أعلَ ثبة اُخبٗوبح اُشئ٤غ٠  -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُ٘ؾبع٠ 

ٖٔ8ٗ/ٖٔ8ٙ. ّ 
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ٔٔٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبُشٗي اٌُزبث٠  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  1ُٞؽخ ) 

 ّ .8ٖٙٔ/8ٖٗٔ –ٛـ 18ٙ/188 -ثبُِـخ اُؼشث٤خ  -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ  -ثوجنز٠ ثبة اُخبٗوبح اُشئ٤غ٠  -اُ٘ؾبع٠ 
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ٔٔ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ئ٠ ٗـ دػب -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  8ُٞؽخ ) 

 –ٛـ 18ٙ/188 -ثبُِـخ اُؼشث٤خ  -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -ثقشح ثبة اُخبٗوبح اُشئ٤غ٠  -ثبُشٗي اٌُزبث٠ اُ٘ؾبع٠ 

ٖٔ8ٗ/ٖٔ8ٙ. ّ 

 

 

 -ٗـ دػبئ٠  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  9ُٞؽخ ) 

 -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -أػ٠ِ ٝأعلَ ثبة اُذسًبح أُلزٞػ ػ٠ِ اُذ٤ِٛض أُئدٟ ُقؾٖ اُخبٗوبح  -اٌُزبث٠ اُخؾج٠  ثبُؾش٣و

ّ .8ٖٙٔ/8ٖٗٔ –ٛـ 18ٙ/188 -ثبُِـخ اُؼشث٤خ 
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ٔٔ8 

 

 

 

 

ٗـ هشا٠ٗ  -ش ثشهٞم خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛ -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ُٓٔٞؽخ ) 

ؽٍٞ اُوجخ اُخؾج٤خ اُز٠ رؼِٞا اُلٞاسح اُز٠ رزٞعو فؾٖ اُخبٗوبح ٖٓ  -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُخؾج٠  -ٓ٘ز٠ٜ ث٘ـ اٗؾبء اُلٞاسح 

 ٛـ .ٖٓٔٔ –ثبُِـخ اُؼشث٤خ  -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -اُخبسط 

 

ٗـ هشا٠ٗ  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ ػقش اُذُٝخ ا -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ُٔٔٞؽخ ) 

ؽٍٞ اُوجخ اُخؾج٤خ اُز٠ رؼِٞا اُلٞاسح اُز٠ رزٞعو فؾٖ اُخبٗوبح ٖٓ  -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُخؾج٠  -ٓ٘ز٠ٜ ث٘ـ اٗؾبء اُلٞاسح 

ٛـ .ٖٓٔٔ –ثبُِـخ اُؼشث٤خ  -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -اُخبسط 
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ٔٔ9 

 

 

 

 

 

 

 

ٗـ هشا٠ٗ  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح  ( : ُٕٔٞؽخ ) 

ؽٍٞ اُوجخ اُخؾج٤خ اُز٠ رؼِٞا اُلٞاسح اُز٠ رزٞعو فؾٖ اُخبٗوبح ٖٓ  -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُخؾج٠  -ٓ٘ز٠ٜ ث٘ـ رغذ٣ذ اُلٞاسح 

 ٛـ .ٖٓٔٔ –ثبُِـخ اُؼشث٤خ  -بء ِٓغبء ػ٠ِ أسم٤خ ٝسد٣خ ثؤؽشف ث٤نثبُخو اُضِش اُغ٠ِ  -اُذاخَ 
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ٕٔٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٗـ هشا٠ٗ  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ُٖٔٞؽخ ) 

 .-ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ  -اُلٞاسح اُز٠ رزٞعو فؾٖ اُخبٗوبح ٖٓ اُذاخَ  ثقشح اُوجخ اُخؾج٤خ اُز٠ رؼِٞا -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُخؾج٠  -

 ٛـٖٗٔٔ -ثبُِـخ اُؼشث٤خ  -ثبُذٛبٕ األث٤ل ػ٠ِ أسم٤خ ث٤٘خ إُِٞ 

ٗـ هشا٠ٗ  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ُٗٔٞؽخ ) 

 -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -أػ٠ِ عذاس فؾٖ اُخبٗوبح ٖٓ عٜبرٚ األسثغ  -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُؾغشٟ  -ربع٤غ٠ ٓ٘ز٠ٜ ث٘ـ 

. 8ّٖٙٔ/8ٖٗٔ –ٛـ 18ٙ/188 -ثبُِـخ اُؼشث٤خ 
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ٕٔٔ 

 

 

هشا٠ٗ ٗـ  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ُ٘ٔٞؽخ ) 

 -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -أػ٠ِ عذاس فؾٖ اُخبٗوبح ٖٓ عٜبرٚ األسثغ  -ثبه٠ اُؾش٣و اٌُزبث٠ اُؾغشٟ  -ٓ٘ز٠ٜ ث٘ـ ربع٤غ٠ 

 ّ .8ٖٙٔ/8ٖٗٔ –ٛـ 18ٙ/188 -ثبُِـخ اُؼشث٤خ 

 

ٗـ  -غِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم خبٗوبح اُ -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ٙٔٞؽخ ) ُ

ثبُِـخ اُؼشث٤خ  -ك٠ عطش٣ٖ  -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص أُزٛت  -أػ٠ِ ثبة أُ٘جش  -ثبُِٞؽخ اٌُزبث٤خ اُخؾج٤خ أُغزط٤ِخ  -ربع٤غ٠ 

. 
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ٕٕٔ 

 

 

 

ٗـ هشا٠ٗ  -شهٞم خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ث -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  1ُٔٞؽخ ) 

 -ثبُِـخ اُؼشث٤خ  -ػ٠ِ أسم٤خ صسهبء  –ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص أُزٛت  -أعلَ عوق ا٣ٞإ اُوجِخ  -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُخؾج٠  -

ّ .8ٖٙٔ/8ٖٗٔ –ٛـ 18ٙ/188
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ٕٖٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

رٌج٤ش ُِ٘ـ  -اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  خبٗوبح -ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ٤خ  -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  8ُٔٞؽخ ) 

ثبُِـخ  -ػ٠ِ أسم٤خ صسهبء  -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص أُزٛت  -أعلَ عوق ا٣ٞإ اُوجِخ  -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُخؾج٠  -اُوشا٠ٗ 

 ّ .8ٖٙٔ/8ٖٗٔ –ٛـ 18ٙ/188 -اُؼشث٤خ 
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ٕٔٗ 

 

 

 

 

 

ٗـ هشا٠ٗ  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -٤ًِٞخ اُغشًغ٤خ ػقش اُذُٝخ أُٔ -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  9ُٔٞؽخ ) 

 –ٛـ 18ٙ/188 -ثبُِـخ اُؼشث٤خ  -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -٣زٞعو ؽ٤٘خ أُؾشاة ثبُوجِخ  -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُشخب٠ٓ  -

ٖٔ8ٗ/ٖٔ8ٙ. ّ 

ٗـ دػبئ٠  -خبٗوبح اُغِطبٕ اُظبٛش ثشهٞم  -٤خ ػقش اُذُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ اُغشًغ -ؽبسع أُؼض ُذ٣ٖ هللا  -اُوبٛشح ( :  ُٕٓٞؽخ ) 

 -ثبُِـخ اُؼشث٤خ  -ثبُخو اُضِش اُغ٠ِ اُجبسص  -أػ٠ِ ٝأعلَ األثٞاة ثبُذسًبح أُئد٣خ ُِوجخ  -ثبُؾش٣و اٌُزبث٠ اُخؾج٠  -

 . 8ّٖٙٔ/8ٖٗٔ –ٛـ 18ٙ/188
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ٕٔ٘ 

 

 

 

 حىاشي اٌبحث
                                                 

1
 . 1ّٖٔ ، ؿ 19ٗٔٛـ /88ٗدمحم سصم : دساعبد ك٢ اُؼٔبسح االعال٤ٓخ ٓغٔٞػخ اثٖ ٓضٛش أُؼٔبس٣خ ثبُوبٛشح ػبفْ  - 
ٕ
، ؿ  ٤ًِٕٓٔٔاخ ا٥داة ، عبٓؼاخ هبٗطاب ، ٢٘ٓ دمحم صاٛش أ٤ٖٓ ثذ٣ش : ٓذسعخ عٔبٍ اُذ٣ٖ األعازبداس ، سعابُخ ٓبعغاز٤ش ؿ٤اش ٓ٘ؾاٞسح ،  - 

ٔٓٗ . 
ٖ
صش٣اخ ثؼٔابئش ٓؾبكظاخ ًلاش اُؾا٤خ ٓاٖ اُؼقاش٣ٖ أُِٔا٢ًٞ ٝاُؼٔاب٢ٗ ، سعابُخ ٓبعغاز٤ش ؿ٤اش ػضح ػ٢ِ ػجاذ اُؾ٤ٔاذ ؽاؾبرخ : اٌُزبثابد األ - 

 . ٔ، ؿ  99ٙٔ٘ؾٞسح ، أُغِذ األٍٝ ، ٤ًِخ ا٥داة ، عبٓؼخ هبٗطب ، ٓ

 ُِٔض٣ذ أٗظش:

 . ٖٕٙؿ  –عالّ : داس اُشائذ اُؼشث٢ ث٤شٝد د. ص٢ً دمحم ؽغٖ : كٕ٘ٞ اإل -
ٗ
 . ٔ، ؿ  9٘ٙٔص٠ً دمحم ؽغٖ: أهِظ اُلٕ٘ٞ اُضخشك٤خ ٝاُزقب٣ٝش اإلعال٤ٓخ ،ٓطبثغ عبٓؼخ اُوبٛشح ، اُوبٛشح ،  - 
٘
ٛاـ 1ٗٔعؼ٤ذ ثشهٞم ثٖ اٗـ ثٖ ػجذهللا اُغشًغ٠ اُؼضٔب٠ٗ ا٤ُِجـبٟٝ ٖٓ ثالد اُغشًظ ُٝذ ع٘خ  أثٞاُغِطبٕ أُِي اُظبٛش ع٤ق اُذ٣ٖ  ٛٞ -

اٌُاشى صاْ  اُا٣٠ِجـب اُخبف٠ٌ ًٝبٕ اعٔٚ اُط٘جـب كغٔبٙ ثشهٞم ُ٘زاٞء ػ٤٘اٚ ٝثؼاذ ٓوزاَ ٣ِجـاب ٗلا٠ ثشهاٞم  ا٠ُثبػٚ اُخٞاعٚ كخش اُذ٣ٖ ػضٔبٕ 

 أ٤ٓاشصاْ  أخاٞس أ٤ٓاشٝػٔاَ  أُاقٓبئاخ ٓواذّ  أٓاشحثؼذ ٓوزَ االؽشف ؽؼجبٕ صْ اُطجِخبٗاخ صاْ  أسثؼ٤ٖ أٓشحذٓخ االؽشف ؽؼجبٕ ٝر٠ُٞ اُزؾن ثخ

ربعاغ ػؾاش ؽاٜش سٓنابٕ عا٘خ  األسثؼابءًج٤ش كبربثي ُِؼغٌش ك٠ دُٝخ أُ٘قٞس ػِا٠ ثاٖ أُِاي االؽاشف ؽاؼجبٕ ٝهاذ را٠ُٞ اُؾٌاْ ظٜاش ٣اّٞ 

ِٓٞى اُغشاًغاخ ٝاُخابٓظ ٝاُؼؾاش٣ٖ ٓاٖ ِٓاٞى اُزاشى  أٍٝؽبط ؽل٤ذ أُِي اُ٘بفش دمحم ثٖ هالٕٝٝ ٝٛٞ  أ٤ٓشؼ ٛـ ثؼذ خِغ أُِي اُقب18ُٗ

ٝعاجؼخ ٝػؾاش٣ٖ ٣اّٞ  أؽاٜشٛـ ثؼذ إ داّ ؽٌٔٚ عزخ عا٤ٖ٘ ٝصٔب٤ٗاخ 19ٔع٘خ  األخشعٔبدٟ  ٘ثبُذ٣بس أُقش٣خ ٝخِغ ٖٓ اُغِط٘خ ٤ُِخ االص٤ٖ٘ 

ٛاـ كؾٌاْ ُٔاذح رغاؼخ 19ٕفالش عا٘خ  ٗٔ األسثؼابء٣اّٞ  أخاشٟاُغِط٘خ ٓاشح  ا٠ُُؾٌْ اُجالد صْ ػبد  ٟأخشؽبط ٓشح  أ٤ٓشأُِي اُقبُؼ  ٝأػ٤ذ

ٝعجؼخ ٝػؾش٣ٖ ٣ّٞ ؽ٤ش راٞك٠ ٣اّٞ اُغٔؼاخ ٗقاق ؽاٞاٍ عا٘خ  أؽٜش أسثؼخ٣ّٞ ٤ُقَ ٓغَٔ ؽٌٔٚ عزخ ػؾش ع٘خ ٝ  اال أؽٜشع٤ٖ٘ ٝصٔب٤ٗخ 

٣اٞٗظ اُاذٝاداسٟ ثقاؾشاء  األ٤ٓاشثؾاٞػ رشثزاٚ خابسط ثابة اُ٘قاش ثغاٞاس رشثاخ  ٛـ ٝهذ ثِؾ اُضالصخ ٝاُغز٤ٖ ٖٓ اُؼٔش ػ٘ذ ٝكبراٚ ٝدكا8ٖٓٔ

 اُغؼبداد ص٣ٖ اُذ٣ٖ أُِوت ثلشط ثٖ ثشهٞم ٝاْٛ ٓب رشًٚ ٓذسعزٚ اُؼظ٤ٔخ ثخو ث٤ٖ اُوقش٣ٖ . أثٞأُٔب٤ُي ٝهذ رشى اث٘ٚ 

اثاٖ رـاشٟ ثاشدٟ : /  ٖٗٔ -ٕٖٔ، ؿ ؿ  ٖعاـ  / أُوش٣اضٟ : اُخطاو ،: اُغِطبٕ ثشهٞم ٓئعظ دُٝخ أُٔب٤ُي اُغشاًغخ  ا٣ٔبٕ ؽٌشٟ -

اُؼٔش  ثؤث٘بء/ اثٖ اُؾغش اُؼغوال٠ٗ : اٗجبء اُـٔش  ٕٔ -ٓٔ، ؿ ؿ  ٖ/ اُغخبٟٝ : اُنٞء اُالٓغ ، عـ  8ٔٔ، ؿ  ٔٔاُ٘غّٞ اُضاٛشح ، عـ 

 9ؾ٘ج٠ِ : ؽازساد اُازٛت ، ٓاظ ٝٓب ثؼذٛب / اثٖ اُؼٔبد اُ ٖٙ٘، ؿ ؿ  ٘/ اثٖ خِذٕٝ : ربس٣خ اثٖ خِذٕٝ ، عـ  9ٙ -ٙٙ، ؿ ؿ  ٖ، عـ 

 .1ٔ -ٙٔ، ؿ ؿ 
ٙ
 ٖٔ، ؿ  ٕ، عـ ػ٠ِ ثبؽب ٓجبسى : أُشعغ اُغبثن  -
1
 ٓٓ٘أُشعغ اُغبثن ، ؿ  ػبفْ سصم : -
8
 1ٖ، ؿ  ٔ، م  ٖاُؼٔبسح ، عـ  أهِظػبفْ سصم :  -
9
 9ٖٔؽغٖ ػجذ اُٞٛبة : أُشعغ اُغبثن ، ؿ  -
ٔٓ
 ٘ٙ، ؿ  األؽجبةاثٖ ا٤ًَُٞ : رؾلخ  -
ٔٔ
/ ؽغاٖ ػجاذ  ٕٓٓ -98ٔ -91ٔ، ؿ  ٔٔ/ اثٖ رـشٟ ثشدٟ : اُ٘غّٞ اُضاٛشح ، عاـ  81ٔ-1ٓٔ -1ٙٔ، ؿ  ٘وش٣ضٟ : اُغِٞى ، عـ أُ -

  ٖٙ، ؿ  ٔ، م  ٖ، عـ  اإلعال٤ٓخاُؼٔبسح  أهِظ/ ػبفْ دمحم سصم ،  9ٖٔاُٞٛبة : أُشعغ اُغبثن ، ؿ 
ٕٔ
 عجن ٝرْ ٗؾش ٓؼظْ رِي اُ٘قٞؿ اٗظش : -

  91ٔ-9ٗٔ/ ؽغٖ ػجذ اُٞٛبة ، أُشعغ اُغبثن ، ؿ ؿ  ٕٓٔ -9ٔجذ اٌُش٣ْ : أُشعغ اُغبثن ، ؿ ؿ دُٝذ ػجذ هللا ػ -

Saleh lamei mostafa : madrasa hanqah und mausoleum des barquq in kairo pp 76-84- 

M.) Corpus Inscriptionum Arabicrum( paris1903) Tome xix Pp481-485 )Van Berchem-        
ٖٔ
 ٗ/ عٞسح اُغٔؼخ ا٣خ  ٕٔ آ٣خ -عٞسح اُؾذ٣ذ  -
ٔٗ
 9ٔ -8ٔ آ٣خ –عٞسح اُزٞثخ  -
ٔ٘
 اٗظش : أٝمؾذٌُٖٝ اُ٘ـ اٗز٠ٜ ػ٘ذ ٓب  ا٣٥خ آخشاُ٘ـ ًَ ٖٓ ػبفْ دمحم سصم ٝدُٝذ ػجذ هللا ػجذ اٌُش٣ْ ؽز٠  أًَٔ -

/ ػبفاْ سصم : اُخ٘واٞاد اُقاٞك٤خ ،  9ٕربس٣خ٤اخ ، ؿ  أصش٣اخدُٝذ ػجذ هللا ػجذ اٌُش٣ْ : اُخٞاٗن ك٠ اُؼقش اال٣اٞث٠ ٝأُِٔا٠ًٞ دساعاخ  -

 8ٖ، ؿ  األٍٝ، اُوغْ  ٖاُؼٔبسح ؛ عـ  أهِظ/ ػبفْ سصم :  ٗٓ٘ -ٖٓ٘، ؿ ؿ  ٕعـ
ٔٙ
 ٖٗ آ٣خ -عٞسح اُ٘غبء  -
ٔ1
 ٙ آ٣خ -عٞسح أُبئذح  -
ٔ8
 ٕٙ٘ -ٕ٘٘ آ٣خ -عٞسح اُجوشح  -
ٔ9
 8ٕ٘ آ٣خ -عٞسح اُجوشح  -
ٕٓ
 8ٗ -ٙٗ آ٣خ -عٞسح اُؾغش  -
ٕٔ
 ٙٗ آ٣خ -سح اُؾغش عٞ -
ٕٕ
 . ٝإ ًبٕ ؽش٣و صخشك٠ ٤ُٝظ ؽش٣و ًزبث٠ األثٞاةرِي  أعل٣َٞعذ ؽش٣و ٗؾبع٠  -
ٕٖ
 ٓٔ -9 آ٣خ -عٞسح اُغٔؼخ  -
ٕٗ
 1 -ٔ آ٣خ -عٞسح اُلزؼ  -
ٕ٘
ؾو٤واخ اُا٘ـ ٝإ ًابٕ كا٠ اُ 9ٗٔ ا٣٥اخؽزا٠ دُٝذ ػجذ هللا ػجذ اٌُش٣ْ  اُخٞاٗان كا٠ اُؼقاش اال٣اٞث٠ ٝأُِٔا٠ًٞ  ك٠ سعبُخ  ا٣٥خ أًِٔذ -

 ٗٗٔ ا٣٥خاٗز٠ٜ ػ٘ذ 
ٕٙ
 ٗٗٔ  آ٣خ -عٞسح اُجوشح  -
ٕ1
 ٙ٘ آ٣خ - األؽضاةعٞسح  -
ٕ8
 ٗٔ٘، ؿ  ٕػبفْ سصم : اُخ٘وٞاد اُقٞك٤خ ، عـ -
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ٕ9
اُوجخ ثزِي أُذسعخ ًٝبٕ رُي ك٠ ٣ّٞ اُخ٤ٔظ ساثغ ػؾش ؽاٜش  ا٠ُ أث٘بئٚاٗظ ٝسكبح خٔغخ ٖٓ  األ٤ٓشٗوَ أُِي اُظبٛش ثشهٞم سكبح ٝاُذٙ  -

 ٛـ188ع٘خ   ا٥خشحٔبدٟ ع

   8ٙٔ، ؿ  ٘أُوش٣ضٟ : اُغِٞى ، عـ -
ٖٓ
 ٓٔ آ٣خ -عٞسح اُلشهبٕ  -
ٖٔ
  1ٔ -ٔ آ٣خ -عٞسح ٣ظ  -

   ا اُ٘ـ الٍٝ ٓشحزِ ٣٘ؾش ٛ -ٕٖ
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 ًذرسح وخاَقاج انسهطاٌ االشزف تزسثايانكراتاخ األثزيح ت

 

 أحًذ عصاو انذيٍ دمحم أَىر يىسيد . 

 يقذيــــح :

ٌُ ٠ىٓ اٌّغٍّْٛ أٚي األُِ اٌزٟ أعزعٍّذ اٌىزبثخ فٟ صخشفخ اٌعّبئش ٚاٌزؾف ٚا٢صبس اٌف١ٕخ ، فمذ         

اٌعقٛس اٌٛعطٝ ، ٚألشة ِضبي عٍٝ عجمُٙ فٟ رٌه أً٘ اٌؾشق األلقٝ ، وّب عشفٗ اٌغشث١ْٛ فٟ 

اعزخذاَ اٌىزبثخ ٌٍضخشفخ ِٓ األُِ اٌغبثمخ عٍٝ اإلعالَ فٟ ِقش اٌفشع١ٔٛخ ٚٔشٜ رٌه فٟ اٌىزبثبد 

 . ٔاألصش٠خ عٍٝ عذساْ اٌّعبثذ ٚاٌّمبثش ، ٌىٓ ١ٌظ ثمذس ِبعزخذِٗ اٌفٓ اإلعالِٟ

ٙب ، ٚأر١ؼ ٌٗ أْ ٠قً فٝ ٔؾٛ أسثعخ ٚلذ أٔزؾش اٌخو اٌعشثٟ فٟ اإلِجشاهٛس٠خ اإلعال١ِخ وٍ        

لشْٚ اٌٝ عّبي صخشفٟ ٌُ ٠قً ا١ٌٗ خو آخش فٝ ربس٠خ اٌجؾش٠خ ٚأفجؼ عٕقشاً أعبع١بً ِٓ عٕبفش 

اٌضخشفخ فٝ اٌفْٕٛ اإلعال١ِخ ، ٚ٘ىزا ٔشٜ أْ اٌعّبئش اإلعال١ِخ ٌٙب هبثع خبؿ ، ٌٚىٕٙب رز١ّض 

ٍفخ ، فبٌعّبئش رخزٍف فٟ ِٛاد اٌجٕبء ٚفٝ ثعنٙب عٓ ثعل ٚرخزٍف ثغجت األلب١ٌُ ٚاٌعقٛس اٌّخز

اٌشعُ ٚفٝ أٔٛاع األعّذح ٚر١غبٔٙب ٚاٌعمٛد ٚاٌّآرْ ٚاٌمجبة ٚفٟ مشٚة اٌّٛاد اٌزٟ رىغٝ ثٙب 

 . ٕاٌغذساْ ٚاٌضخبسف إٌٙذع١خ ٚإٌجبر١خ ٚاٌىزبث١خ اٌزٟ رض٠ٕٙب

 ً فٝ اٌؾفبظ عٍٝ أعّبء أً٘ ٚلذ ٌعجذ اٌىزبثبد عٍٝ ا٢صبس اٌّعّبس٠خ ٚاٌفْٕٛ اٌضخشف١خ دٚساً ٘بِب

اٌقٕعخ ِٓ خطبه١ٓ ٚٔمبؽ١ٓ ٚ ِضخشف١ٓ ٚؽشف١١ٓ عٍٝ ِخزٍف ِغ١ّبرُٙ ٚؽشفُٙ ، فنالً عٓ 

 . ٖرغغ١ٍُٙ ألعّبء إٌّؾئ١ٓ ٌٙزٖ ا٢صبس ِٓ ؽىبَ ٚعاله١ٓ ٚأِشاء عٍٝ اخزالف ٚظبئفُٙ

 4يذرسح وخاَقاج انسهطاٌ االشزف تزسثاي

 

 1٘ٔ:   اثز رقى

 َ .ٕٗٗٔ/ٖٕٗٔ –٘ـ 6ٕ1/ 6ٕٙ:  انراريخ

 .ٙعٕذ رمبهع ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا ِع ؽبسع اٌغىخ اٌغذ٠ذح ٘: ِٕطمخ اٌقبغخ  انًىقِع

: أٔؾئذ رٍه اٌّذسعخ عٍٝ لطعخ اسك ثٙب عذح ؽٛا١ٔتذ ٚل١بعتش وبٔتذ ِٛلٛفتخ  األثز عٍ يخرصزِ َثذج

ٚاٌتزٜ  6عتٛق اٌعٕجتش١٠ٓٚ –عتبِع اٌّطٙتش ؽب١ٌتب  –ف١ّب ثت١ٓ اٌّذسعتخ اٌغت١ٛف١خ  1عٍٝ اٌّذسعخ اٌمطج١خ

٠ٚطتتً متتٍعٙب  ٠ٚٔٓعتتشف ٘تتزا اٌّىتتبْ ا١ٌتتَٛ ثغتتٛق اٌعطتتبس٠ٓ 9وتتبْ عتتغٓ عتتشف ثبعتتُ ؽتتجظ اٌّعٛٔتتخ

اٌغٕٛثٝ عٍٝ ؽبسع اٌؾّضاٜٚ اٌقتغ١ش ٚلتذ أختزد اٌّذسعتخ فزتشح ه٠ٍٛتخ ٌجٕبئٙتب ِّتب أدٜ اٌتٝ رنتبسة 

ٚمتش٠ؼ  –سثتبه  – ٠ٍٚؾتك ثزٍته اٌّذسعتخ ِغتبوٓ ٌٍقتٛف١خ ٔٔألٛاي اٌّئسخ١ٓ فٝ رؾذ٠تذ عتٕخ أؾتبئٙب

ٚلذ خقـ اإل٠ٛاْ اٌغٕٛثٝ اٌؾشلٝ ٌٍّز٘ت اٌؾٕفٝ ث١ّٕتب اٌّتز٘ت  ِٕٔٚىزجخ وج١شح ٚعج١ً ٠عٍٖٛ وزبة

انشممًانً انشممزقً انًممذاة انًممانكً  اٌؾتتبفعٝ دسط فتتٝ اإل٠تتٛاْ اٌؾتتّبٌٝ اٌغشثتتٝ فتتٝ ؽتت١ٓ ؽتتغً اإل٠تتٛاْ

 .  13واإليىاٌ انجُىتً انغزتً انًذاة انحُثهً

 
: ٌٍّذسعتخ صتالس ٚاعٙتبد ؽغش٠تخ اٌشئ١غت١خ ِٕٙتب رطتً عٍتٝ ؽتبسع اٌّعتض  ٗٔعخ اٌزخط١و اٌؾبٌٝ ٌٍّذس

ٚ٘ٝ اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌؾشل١خ ٠ٚمع ِذخٍٙب فٝ ألقٝ اٌطشف اٌغٕٛثٝ ٚعٍٝ ٠غبس اٌّذخً ٠ٛعتذ ؽتجبن 

ٌٍزغتتج١ً ٠عٍتتٖٛ ٚاعٙتتخ اٌىزتتبة وّتتب رؾزتتٜٛ اٌٛاعٙتتخ أ٠نتتب عٍتتٝ ا١ٌّتت١ٓ عٍتتٝ لبعتتذح اٌّئزٔتتخ ٚفتتٝ إٌبؽ١تتخ 

اٌؾشل١خ رٛعذ اٌٛاعٙخ اٌضب١ٔخ ٚاٌزٝ رطً عٍٝ ؽتبسح اشؽتشف١خ فتٝ ؽت١ٓ اْ اٌٛاعٙتخ اٌضبٌضتخ رطتً اٌؾّب١ٌخ 

عٍٝ ؽبسع اٌؾّضاٜٚ اٌقغ١ش ٚثٙب ؽجبن اٌزغج١ً اٌضبٔٝ ٚثغٛاسٖ ثعل اٌّؾالد اٌزغبس٠تخ اٌزتٝ رؾغتت 

غٕٛثٝ ٠فنٝ اٌٛاعٙخ ٠ٍٚٝ اٌّذخً دسوبح اٌذخٛي ٚاٌزٝ رؾزٜٛ فٝ مٍعٙب اٌؾّبٌٝ ٚاٌغٕٛثٝ ِذخالْ اٌ

ٚثبلٝ ٍِؾمبد اٌّذسعخ ث١ّٕب اٌّذخً اٌؾّبٌٝ  -ِغزط١ٍخ اٌؾىً ٚراد ؽجبو١ٓ ٌٍزغج١ً  -اٌٝ ؽغشح اٌغج١ً

ف١ئدٜ اٌٝ اٌذ١ٍ٘ض اٌّتئدٜ ٌقتؾٓ اٌّذسعتخ ٚاٌتزٜ ٠فتزؼ ع١ٍتٗ اسثتع اثتٛاة فتٝ متٍعٗ اٌغٕتٛثٝ اؽتذّ٘ب 

ٍّىزجخ ٚاٌشاثع ٠ئدٜ ٌذٚسح ا١ٌّبٖ ٠ئدٜ ٌٍىزبة ٚثعل اٌخالٜٚ ٚاٌضبٔٝ ٠فزؼ عٍٝ ِضٍِخ ٚاٌضبٌش ٠قعذ ٌ

ٚا١ٌّنبح ٠ٕٚزٙٝ اٌذ١ٍ٘ض ثجبة رٚ ِقشاع١ٓ ٠فزؼ عٍٝ فؾٓ اٌّذسعخ ٚ٘ٛ فؾٓ ِىؾتٛف ِٚغتزط١ً 
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اٌؾىً ٠فزؼ ع١ٍٗ أسثع أثٛاة اصٕبْ ثبٌٕبؽ١تخ اٌؾتّب١ٌخ اٌؾتشل١خ ٚا٢ختشاْ ثبٌٕبؽ١تخ اٌغٕٛث١تخ اٌغشث١تخ ٚ٘تٝ 

ا١ٌّبٖ ٠ٚؾت١و ثبٌقتؾٓ أسثعتخ ا٠ٛأتبد أوجش٘تب ا٠تٛاْ  أثٛاة رئدٜ اٌٝ خٍٛاد اٌقٛف١خ ٚاٌنش٠ؼ ٚدٚسح

اٌمجٍخ ٚاٌزٜ ٠زقذسٖ اٌّؾشاة ٠ٚمع عٍٝ ١ّ٠ٕٗ إٌّجش ٠ٚمتع ِتذخً اٌنتش٠ؼ فتٝ اٌتشوٓ اٌؾتشلٝ ٌٍقتؾٓ 

 ٘ٔٚ٘ٛ ٠ئدٜ ٌذسلبعخ رئدٜ ثذٚس٘ب ٌٍنش٠ؼ ٚاٌزٜ ٠ؾزٜٛ عٍٝ لجش٠ٓ دفٓ ثّٙب صٚعخ اٌغتٍطبْ ٚاثٕتٗ

 : 16انكراتاخ انرذكاريح تانًذرسح

رؾزٜٛ اٌّذسعخ عٍٝ ِغّٛعتخ ِتٓ اٌىزبثتبد اٌذ١ٕ٠تخ ٚإٌقتٛؿ اٌزؤع١غت١خ اٌٙبِتخ ٚف١ّتب ٠ٍتٝ عتٛف ٠تزُ 

 روش٘ب :

 أٚش اٌىزبثخ أعٍٝ ٚاعٙخ اٌّذسعخ ِٚذخٍٙب :

 انكراتح أعهً واجهح انًذرسح انرً ذطم عهً شارع انًعز : -1

ٍتٝ ٔتـ لشأتٝ ١ٍ٠تٗ ٔتـ ٚ٘ٛ عجبسح عٓ ؽش٠و وزتبثٝ ؽغتشٜ ٠ّزتذ أعٍتٝ ٚاعٙتخ اٌّذسعتخ ٠ٚؾزتٜٛ ع

 رؤع١ظ اٌّذسعخ ِىزٛة ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص ثٍْٛ اٌٛسدٜ ثطٛي اٌٛاعٙخ ٚٔقٗ :

ج١ِٕتبً ) ُِ ُِ أِهب فَزَْؾَٕب ٌََه . فَزْؾبً  ِؽ١ ِٓ اٌشه َّ ْؽ ِ اٌشه ُِ َّللاه ٠ُتٔ) ثِْغ َٚ َش  تب رَتؤَخه َِ َٚ جِتَه  ْٔ ْٓ رَ ت ِِ  . ََ تب رَمَتذه َِ  ُ ١َْغِفتَش ٌَتَه َّللاه ٌِ ُه (  زِ

ْغزَِم١ّبً ) ُِ ِذ٠ََه . ِفَشاهبً  ْٙ َ٠ َٚ زَُٗ َع١ٍََْه  َّ ُ َْٔقتشاً َعِض٠تضاً )ِْٕٔع ُْٕقتَشَن َّللاه َ٠ َٚ فتذق هللا اٌعيت١ُ أٔؾتبء  1ٔ(ٖ( 

٘زٖ اٌّذسعخ . اٌّجبسوخ ع١ذٔب ِٚٛشٔب اٌغٍطبْ اٌّبٌه اٌٍّه اشؽشف أثٛ إٌقش ثشعتجبٜ . خٍتذ هللا ٍِىتٗ 

ٚرٌتته ثٕيتتش اٌعجتتذ اٌفم١تتش اٌتتٝ هللا رعتتبٌٝ . عجتتذ اٌجبعتتو ٔتتبظش اٌغ١تتٛػ . ثّؾّتتذ ٚاٌتتٗ ٠تتب سة اٌعتتب١ٌّٓ 

إٌّقٛسح غفش هللا ٌٗ ٌٍّٚغ١ٍّٓ فٝ ِتذح أٌٚٙتب ؽتٙش ؽتعجبْ ِتٓ عتذ ٚعؾتش٠ٓ ٚصّبّٔبئتخ ٚأخش٘تب عتٍخ 

 ( ٕ -ٔ( . أيش اٌٍٛؽبد ) 6ٔعّبدٜ األٌٚٝ عٕخ عجع ٚعؾش٠ٓ ٚصّبّٔبئخ

 فىق يذخم انًذرسح :  انكراتح تانزَكيٍ انهذاٌ يعهىاٌ انعرة -2

ّٚ٘ب عجبسح عٓ سٔى١ٓ وزت ثٛعو وً ِّٕٙب ٔـ دعبئٝ ٌٍغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ ثبٌخو اٌضٍتش اٌجتبسص 

 ( ٖعٍٝ أسم١خ سخب١ِخ ٚٔقُٙ : أيش ٌٛؽخ )

 اٌشٔه األٚي : ) عض ٌّٛشٔب اٌغٍطبْ ( 

 اٌشٔه اٌضبٔٝ : ) اٌّبٌه اٌٍّه اشؽشف (

 ًيٍ ويسار انًذخم :انكراتح أعهً انجهسراٌ عهً ي -3

ٚ٘ٝ عجبسح عٓ آ٠خ لشآ١ٔخ ١ٍ٠ٙب ٔـ رؤع١ظ اٌّذسعخ ِىزٛث١ٓ عٍتٝ ؽتش٠و  وزتبثٝ ؽغتشٜ ثتبٌخو اٌضٍتش 

 ( ٗاٌجبسص عٍٝ ١ّ٠ٓ ٠ٚغبس اٌّذخً ٚٔقٙب : أيش ٌٛؽخ )

ِ فَ  َغبِعذَ . ّلِِله َّ ٌْ ْه ا أَ َٚ  ُِ ِؽ١ ِٓ اٌشه َّ ْؽ ِ اٌشه ُِ َّللاه ِ أََؽتذاً )إٌـ عٍٝ اٌغبٔت األ٠ّٓ : ) ثِْغ تَع َّللاه َِ  9ٔ(6ٔال رَتْذُعٛا 

 فذق هللا اٌعي١ُ أِش ثبٔؾبء ٘زٖ اٌّذسعخ اٌّجبسوخ . ِٛشٔب اٌغٍطبْ (

اٌتتٕـ عٍتتٝ اٌغبٔتتت األ٠غتتش : ) عتتٍطبْ اإلعتتالَ ٚ . اٌّغتت١ٍّٓ لبرتتً اٌىفتتشح ٚاٌّؾتتشو١ٓ ِؾتتٝ اٌعتتذي فتتٝ 

 ٌٍّه اشؽشف خٍذ هللا ٍِىٗ ( .اٌعب١ٌّٓ لغ١ُ ا١ِش اٌّئ١ِٕٓ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ . اٌّبٌه ا

 تاب انذخىل : يصزاعًانكراتح أعهً  -4

٠عٍٛا اٌجخبس٠خ اٌزٝ رزٛعو ثبة اٌّذسعخ اٌشئ١غٝ هشاص وزبثٝ ٔؾبعٝ وزت ف١ٗ ٔـ دعبئٝ ثبٌخو اٌضٍتش 

 ( ٘اٌّفشغ عٍٝ أسم١خ ٔجبر١خ ٚٔقٗ : أيش ٌٛؽخ )

 ه ا ( ٠ّٓ : ) عض ٌّٛشٔب اٌغٍطبْ اٌّبٌاش اٌّقشاعإٌـ عٍٝ 

 ٠غش : ) ٌٍّه اشؽشف ثشعجبٜ عض ٔقشٖ (اش اٌّقشاعإٌـ عٍٝ 

 انكراتح تصزج تاب انذخىل انزئيسً : -5

وّب ٠ٛعذ ٔـ أخش ٠ّضً سٔه ٌٍغتٍطبْ اشؽتشف ثشعتجبٜ ثقتشح اٌجتبة ِمغتُ اٌتٝ أسثتع ألغتبَ ِٚىزتٛة 

 ( ٙثبٌخو اٌضٍش اٌجبسص عٍٝ أسم١خ ٔؾبع١خ خنشاء اٌٍْٛ ٚٔقٗ : أيش ٌٛؽخ )

 ) عض ٌّٛشٔب اٌغٍطبْ . اٌّبٌه اٌٍّه اشؽشف . أثٛ إٌقش . ثشعجبٜ عض ٔقشٖ (

 انكراتح انرً يزخز تها دنفرً تاب انذخىل : -6

٠غؾٝ دٌفزٝ اٌجبة وغٛح ٔؾبعت١خ ٠زٛعتطٙب ثخبس٠تخ رزٛعتطٙب هتشاص وزتبثٝ وزتت ف١تٗ ٔتـ دعتبئٝ ثتبٌخو 

 ( 1اٌضٍش اٌّفشغ عٍٝ أسم١خ ٔجبر١خ ٚٔقٗ : أيش ٌٛؽخ )

 إٌـ عٍٝ اٌذٌفٝ ا١ٌّٕٝ : ) عض ٌّٛشٔب اٌغٍطبْ اٌّبٌه ا (

 إٌـ عٍٝ اٌذٌفٝ ا١ٌغشٜ : ) ٌٍّه اشؽشف ثشعجبٜ عض ٔقشٖ (
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 ثاَيا انكراتح تانذاهيز انًؤدي انً انصحٍ :

 اٌّٛعٛدح ثبٌذ١ٍ٘ض اٌزٜ ٠غجك اٌقؾٓ : اٌّضٍِخاٌىزبثخ أعٍٝ اٌؾغبة اٌخؾجٝ اٌزٜ ٠غطٝ  -ٔ

خ لشآ١ٔخ ِىزٛثخ فٝ عطش٠ٓ ثبٌخو اٌضٍش اٌجبسص اٌّتز٘ت عٍتٝ ٌٛؽتخ خؾتج١خ  ِغتزط١ٍخ ٚ٘ٝ عجبسح عٓ آ٠

 ( 6ٚٔقٙب : أيش ٌٛؽخ )

ب َوبفُٛساً ) َٙ َضاُع ِِ  َْ ْٓ َوؤٍْط َوب ِِ  َْ ْه األَْثَشاَس ٠َْؾَشثُٛ ُِ اِ ِؽ١ ِٓ اٌشه َّ ْؽ ِ اٌشه ُِ َّللاه  (٘) ثِْغ

ِ ٠ُفَغِّ  ب ِعجَبدُ َّللاه َٙ ب رَْفِغ١شاً )َع١ْٕبً ٠َْؾَشُة ثِ َٙ ً ُٙشَٚٔ ِب ْٛ َ٠ َْ ٠ََخبفُٛ َٚ َْ ثِبٌٕهْزِس   ( . ٕٓ( ٠ُٛفُٛ

 

 ثانثا انكراتح تصحٍ انًذرسح :

 اٌىزبثخ عٍٝ عبٔجٝ األثٛاة اٌزٝ رفزؼ عٍٝ اٌقؾٓ : -ٔ

ؽ١ش ٠فزؼ عٍٝ اٌقؾٓ أسثعخ أثٛاة اصٕبْ ثبٌنتٍع اٌؾتّبٌٝ اٌؾتشلٝ ٠تئدٜ اٌؾتشلٝ ِّٕٙتب اٌتٝ اٌنتش٠ؼ 

ٛح فٝ ؽ١ٓ ٠مع ثبث١ٓ آخش٠ٓ ثبٌنٍع اٌغٕٛثٝ اٌغشثٝ ٠فزؼ اٌؾتشلٝ ِّٕٙتب عٍتٝ اٌتذ١ٍ٘ض ٚا٢خش ٠ئدٜ ٌخٍ

ٚاٌضبٔٝ ٠ئدٜ اٌتٝ دٚسح ا١ٌّتبح ٚعّت١عُٙ ِزؾتبثٙب ؽ١تش ٠عٍتٛا اٌغٍغتزبْ عٍتٝ عتبٔجٝ وتً األثتٛاة ؽتش٠و 

 وزبثٝ ؽغشٜ ٠ؾزٜٛ عٍٝ آ٠خ لشآ١ٔخ ثبٌخو اٌضٍش اٌجبسص ٚٔقٙب :   

 َّ ْؽ ِ اٌشه ُِ َّللاه َٓ )) ثِْغ ١ِٕ ِِ ٍَ آ َ٘ب ثَِغال ُِ اْدُخٍُٛ ِؽ١ ًٍّ ِٙٗٓ اٌشه ْٓ ِغ ِِ  ُْ ِ٘ ب فِٟ ُفذُِٚس َِ ََٔضْعَٕب  َٚ  )ٕٔ . ) 

ٌٚتتُ ٠جتتك غ١تتش اٌؾتتش٠و اٌىزتتبثٝ اٌتتزٜ ٠ىزٕتتف اٌجتتبة اٌّٛعتتٛد ثبٌنتتٍع اٌغٕتتٛثٝ اٌغشثتتٝ ٚاٌتتزٜ ٠فتتزؼ عٍتتٝ 

 اٌذ١ٍ٘ض فٝ ؽ١ٓ دِش ثبلٝ اٌىزبثبد ثبألثٛاة األخشٜ .

 

 ساْ اٌقؾٓ ِٓ عٙبرٗ األسثعخ :اٌىزبثخ أعٍٝ عذ -ٕ

ٚ٘ٝ عجبسح عٓ آ٠خ لشآ١ٔخ ِٕز١ٙخ ثٕـ أؾبء ٘زٖ اٌّذسعخ ٚأٌمبة اٌٍّه اشؽشف ثشعجبٜ ٚ٘تٝ ِىزٛثتخ 

عٍٝ ؽش٠و وزبثٝ ؽغشٜ ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجتبسص ٚرزخٍتً ا٠٢تبد ثعتل اٌفٛافتً إٌجبر١تخ ٚٔتـ رٍته 

 اٌىزبثخ ٘ٝ :

 ِ ُِ َّللاه ُٗ ٠َُغجُِّؼ . ٌَُٗ اٌنٍع اٌغٕٛثٝ اٌؾشلٝ : ) ثِْغ ُّ ب اْع َٙ ٠ُْزَوَش ف١ِ َٚ ْْ رُْشفََع  ُ أَ َْ َّللاه ُِ فِٟ ث١ٍُُٛد أَِر ِؽ١ ِٓ اٌشه َّ ْؽ  اٌشه

ا٢َفبِي ) َٚ  ِ ّٚ ٌْغُذُ ب ثِب َٙ ِ (ٖٙف١ِ ْٓ ِرْوِش َّللاه ش ث١ٌَْع َع َٚ ُْ رَِغبَسحٌ  ِٙ ١ ِٙ ٍْ ُ  ( ِسَعبٌي ش ر

َِ اٌقهال اِلَب َٚ األَْثَقتبُس )اٌنٍع اٌؾّبٌٝ اٌؾشلٝ : )  َٚ ٌْمٍُُتُٛة  ِٗ ا ِتبً رَزَمٍَهتُت ف١ِت ْٛ َ٠ َْ َوتبحِ ٠ََختبفُٛ ا٠ِزَبِء اٌضه َٚ ( 1ٖحِ 

ْٓ ٠ََؾبُء ثِغ١َِْش ِؽَغبٍة ) َِ ُ ٠َْشُصُق  َّللاه َٚ  ِٗ ٍِ ْٓ فَْن ِِ  ُْ ُ٘ ٠َِض٠ذَ َٚ ٍُٛا  ِّ ب َع َِ  َٓ ُ أَْؽَغ ُْ . َّللاه ُٙ تبٍد  ٕٕ(١ٌِٖ6َْغِض٠َ َّ ْٚ َوُيٍُ أَ

 فِٟ ثَْؾٍش ( .

َق ثَْعتٍل ا ْٛ ب فَ َٙ بٌد ثَْعُن َّ ِٗ َعَؾبٌة ُظٍُ لِ ْٛ ْٓ فَ ِِ ٌط  ْٛ َِ  ِٗ لِ ْٛ ْٓ فَ ِِ ٌط  ْٛ َِ ٍ ٠َْغَؾبُٖ  ّٟ  اِرَا ٌنٍع اٌؾّبٌٝ اٌغشثٝ : ) ٌُّغِ

ْٓ ُٔتٍٛس ) ت ِِ تب ٌَتُٗ  َّ ُ ٌَتُٗ ُٔتٛساً فَ ًْ َّللاه ُْ ٠َْغعَت ْٓ . ٌَت ت َِ َٚ َ٘ب  ُْ ٠ََىْذ ٠ََشا ْه ٓٗأَْخَشَط ٠َذَُٖ ٌَ ُْ رَتَشٜ أَ ْٓ  ( أٌََت ت َِ َ ٠َُغتجُِّؼ ٌَتُٗ  َّللاه

 (ٖٕفِٟ

ِقت١ُش ) َّ ٌْ ِ ا اٌَِتٝ َّللاه َٚ األَْسِك  َٚ اِد  َٛ َّ ت فتذق هللا اٌعيت١ُ أٔؾتبء ٘تزٖ  ٕٗ(ٕٗاٌنٍع اٌغٕٛثٝ اٌغشثٝ : ) اٌغه

اٌّذسعتتتخ اٌّجبسوتتتخ ِٛشٔتتتب اٌغتتتٍطبْ عتتتٍطبْ اإلعتتتالَ ٚاٌّغتتت١ٍّٓ لبرتتتً . اٌفىتتتشح ٚاٌّؾتتتشو١ٓ ِٕقتتتف 

 -9) بدٍٛؽتاٌاٌؾتش١ِٓ اٌؾتش٠ف١ٓ اٌٍّته اشؽتشف خٍتذ هللا ٍِىتٗ ( . أيتش  اٌّي١ٍِٛٓ ِتٓ اٌيتب١ٌّٓ ختبدَ

ٔٓ). 

 

 راتعا انكراتح انكراتح تزواق انقثهح :

 

 انكراتح أعهً تاب انًُثز : -1

ٚ٘ٝ عجبسح عٓ ٔـ ربع١غٝ ِىزٛة فٝ عطش٠ٓ ثبٌخو اٌضٍش اٌجبسص عٍٝ ٌٛؽتخ خؾتج١خ ِغتزط١ٍخ اعٍتٝ 

 ( ٔٔثبة إٌّجش ٚٔقٙب : أيش ٌٛؽخ )

 ) أِش ثبٔؾبء ٘زٖ اٌّذسعخ اٌّجبسوخ ع١ذٔب  

 ِٚٛشٔب اٌغٍطبْ اٌٍّه اشؽشف عض ٔقشٖ ( .



 (0202 مارس)الثامن العدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

ٖٔٓ 

 

 

 

 : 25انكراتح أعهً تاب انًُثز يٍ انخهف -2

ٚ٘ٝ عجبسح عٓ ٔـ لشأٝ ِىزٛة فٝ عتطش٠ٓ ثتبٌخو اٌضٍتش اٌجتبسص عٍتٝ ٌٛؽتخ خؾتج١خ ِغتزط١ٍخ أعٍتٝ 

 ( ٕٔثبة إٌّجش ِٓ اٌخٍف ٚٔقٙب : أيش ٌٛؽخ )

 ( ِْ اإِلْؽَغب َٚ ٌْعَْذِي  ُش ثِب ُِ
َ ٠َؤْ ْه َّللاه َٕىشِ  اِ ُّ ٌْ ا َٚ ٌْفَْؾَؾبِء  ْٓ ا َٙٝ َع ْٕ َ٠ َٚ ٌْمُْشثَٝ  ا٠ِزَبِء ِرٞ ا َٕٚٙ . ) 

 

 : 1ٕاٌىزبثخ عٍٝ عبٔجٝ إٌّجش

ٚ٘ٝ عجبسح عٓ ٔـ لشأٝ ِىزٛة فٝ عطش٠ٓ ثبٌخو اٌضٍش اٌجبسص اٌّز٘ت عٍٝ ٌٛؽتخ خؾتج١خ ِغتزط١ٍخ 

 .(ٗٔ -ٖٔش ٚٔقٙب : أيش اٌٍٛؽبد )عٍٝ ١ّ٠ٓ ٠ٚغبس إٌّج

 

ٖ-  ِ َغبِعذَ ّلِِله َّ ٌْ ْه ا أَ َٚ  ُِ ِؽ١ ِٓ اٌشه َّ ْؽ ِ اٌشه ُِ َّللاه  اٌٍٛؽخ عٍٝ ١ّ٠ٓ إٌّجش :  ) ثِْغ

ِ أََؽذاً )                                       َع َّللاه َِ  فذق هللا ( . 6ٕ(6ٔفاَل رَْذُعٛا 

ِ اٌٍٛؽخ عٍٝ ٠غبس إٌّجش : ) ثِ  -ٗ ذُ ّلِِله ّْ ٌَْؾ لَبٌُٛا ا َٚ  ُِ ِؽ١ ِٓ اٌشه َّ ْؽ ِ اٌشه ُِ َّللاه  ْغ

َب ٌَغَفٌُٛس َؽُىٌٛس )                                  ْه َسثٕه َْ اِ ٌَْؾَض ََ٘ت َعٕهب ا  ( 9ٕ(ٖٗاٌهِزٞ أَْر

 

 انكراتح انرً ذرىسط حُيح انًحزاب  : -5

 ٝ سخبِٝ ثبٌخو اٌضٍش اٌجبسص ٚٔقٙب : ٚ٘ٝ عجبسح عٓ آ٠خ لشآ١ٔخ ِىزٛثخ عٍٝ ؽش٠و  وزبث

َ٘ب فَتت ١َٕهتتَه لِْجٍَتتخً رَْشَمتتب ٌِّ َٛ بِء فٍََُٕ َّ تت تتَه فِتتٟ اٌغه ِٙ ْع َٚ ُِ لَتتْذ َٔتتَشٜ رَمٍَكتتَت  ِؽ١ ِٓ اٌتتشه َّ ْؽ ِ اٌتتشه ُِ َّللاه تتَه َؽتتْطَش ) ثِْغتت َٙ ْع َٚ ّيِ  َٛ
ُْ َؽْطشَ  ُى َ٘ ُعٛ ُٚ ا  ٌٛك َٛ ُْ فَ ب ُوٕزُ َِ َؽ١ُْش  َٚ  َِ ٌَْؾَشا ْغِغِذ ا َّ ٌْ ُْ ا ت ِٙ ْٓ َسثِّ ت ِِ ٌَْؾتكك  َْ أَٔهتُٗ ا ٛ ُّ ٌِْىزَبَة ١ٌََْعٍَ َٓ أُٚرُٛا ا ْه اٌهِز٠ اِ َٚ  ُٖ

( َْ ٍُٛ َّ ب ٠َْع ّه ًٍ َع ُ ثِغَبفِ ب َّللاه َِ ْٔتَذ ثِزَتبثِعٍ َٗٗٔٚ تب أَ َِ َٚ تب رَجِعُتٛا لِْجٍَزَتَه  َِ ًِّ آ٠َتٍخ  َٓ أُٚرُٛا اٌِىزَبَة ثُِىت ْٓ أَر١ََْذ اٌهِز٠ ٌَئِ َٚ  )

 َٚ  ُْ ُٙ ُِ أِهتَه اِرلِْجٍَزَ ٍْ ِع ٌْ ْٓ ا ِِ ب َعبَءَن  َِ ْٓ ثَْعِذ  ِِ  ُْ ُ٘ اَء َٛ ْ٘ َ ْٓ ارهجَْعَذ أ ٌَئِ َٚ ُْ ثِزَبثِعٍ لِْجٍَخَ ثَْعٍل  ُٙ ب ثَْعُن َِ َٓ ١ ِّ ٌِ تب ْٓ اٌيه ت ِّ اً ٌَ

تْٕ ٘ٗٔ) ِِ ْه فَِش٠متبً  اِ َٚ  ُْ ُ٘ َْ أَْثَٕتبَء تب ٠َْعِشفُتٛ َّ ٌِْىزَبَة ٠َْعِشفَُٛٔتُٗ َو ُْ ا ُ٘ َٓ آر١ََْٕب َْ ( اٌهِز٠ تٛ ُّ ُْ ٠َْعٍَ ت ُ٘ َٚ ٌَْؾتكه  َْ ا تٛ ُّ ُْ ١ٌََْىزُ ُٙ
(ٔٗٙ( َٓ زَِش٠ ّْ ُّ ٌْ ْٓ ا ِِ ٓه  ْٓ َسثَِّه فاَل رَُىَٛٔ ِِ ٌَْؾكك  تب 1ٗٔ( ا َِ  َٓ ٌَْخ١ْتَشاِد أ٠َْت ب فَبْعتزَجِمُٛا ا َٙ ١ ٌِّ َٛ ُِ  َٛ ُ٘ خٌ  َٙ ْع ِٚ  ًٍّ ُى ٌِ َٚ  )

 ًِّ َ َعٍَتتٝ ُوتت ْه َّللاه ١عتتبً اِ ِّ ُ َع ُْ َّللاه ٍء لَتتِذ٠ٌش ) رَُىُٛٔتتٛا ٠َتتؤِْد ثُِىتت ْٟ تتَه َؽتتْطَش 6َٗٔؽتت َٙ ْع َٚ ّيِ  َٛ ْٓ َؽ١ْتتُش َخَشْعتتَذ فَتت تت ِِ َٚ  )

( َْ ٍُٛ َّ ب رَْع ّه ًٍ َع ُ ثِغَبفِ ب َّللاه َِ َٚ ْٓ َسثَِّه  ِِ ٍَْؾكك  ٌَ ُ أِٗه َٚ  َِ ٌَْؾَشا ْغِغِذ ا َّ ٌْ  ( . ٖٓ(9ٗٔا

 

 انكراتح تطقيح انًحزاب : -6

ة ثٗ ٌفع اٌغالٌخ ٚاعتُ اٌشعتٛي هللا هللا ٚ  ؽ١ش ٠ٛعذ ثطم١خ اٌّؾشاة ؽىً سخبِٝ ٔقف دائشٜ ِىزٛ

 ثبٌخو اٌضٍش اٌجبسص .

 

 انكراتح عهً انجاَة األيسز نهًحزاب : -7

 ٚ٘ٝ عجبسح عٓ ٔـ رغذ٠ذ ِىزٛة عٍٝ ؽش٠و  وزبثٝ سخبِٝ ) ٚصسح ( ثبٌخو اٌضٍش اٌجبسص ٚٔقٗ :

اٌشخب١ِتتخ فتٝ عقتتش ختذ٠ٜٛ ِقتتش اٌّعيتتُ ) عتذدد ٌغٕتتخ ؽفتع ا٢صتتبس اٌعشث١تخ ٘تتزٖ اٌتتٛصسح ٚاألسمت١خ 

 .(ِ٘ٔٓ اٌٙغشح ( . أيش ٌٛؽخ ) ٖٖٓٔاٌؾبط عجبط ؽٍّٝ ثبؽب اٌضبٔٝ أداَ هللا أ٠بِٗ ٚرٌه فٝ عٕخ 

 

 : 31انكراتح تانشثايثيك انجصيح انسد انرً ذعهىا جذار انقثهح -8

٠و ِتٓ اٌغتـ ٚ٘ٝ عجبسح عٓ ٔـ ربع١غٝ ِىزٛة ثتبٌخو اٌضٍتش اٌّفتشغ عٍتٝ أسمت١خ ٔجبر١تخ عٍتٝ ؽتش

 .(ٙٔاٌّغؾٝ ثطجمخ ِٓ اٌضعبط اٌٍّْٛ ٚٔقٙب : أيش ٌٛؽخ )

 ) ُ ِعَع ُوْشِع١ٗك َٚ ب َؽبَء  َّ ِٗ اِشه ثِ ِّ ٍْ ْٓ ِع ِِ ٍء  ْٟ َْ ثَِؾ ش ٠ُِؾ١ُطٛ َٚ  اٌؾجبن األٚي : ) 

 اٌؾجبن اٌضبٔٝ : ) ِّب أِش ثعٍّٗ ؽنشح فبؽت اٌغالٌخ ع١ذٔب ِٚٛشٔب (

 ٌؼ ٔبفش اٌذ١ٔب ٚاٌذ٠ٓ فبسٚق (اٌؾجبن اٌضبٌش : ) اٌٍّه اٌقب

 اٌؾجبن اٌشاثع : ) األٚي اعضٖ هللا ٚأ٠ذٖ ثٕقشٖ ٚأداَ ٍِىٗ (

 اٌؾجبن اٌخبِظ : ) ٚرٌه فٝ عٕخ عز١ٓ ٚصالصّب٠خ ٚأٌف ٌٍٙغشح (
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ادِ  َٛ َّ ُُ ) اٌؾجبن اٌغبدط : ) اٌغه ٌْعَِي١ ٟك ا ٍِ ٌْعَ َٛ ا ُ٘ َٚ ب  َّ ُٙ ش ٠َئُٛدُُٖ ِؽْفُي َٚ األَْسَك  َٕٚ٘٘)ٖٕ  ) 

 

 : 33انكراتح أعهً واجهح اإليىاٌ انجُىتيح انشزقيح وانًًرذج إنً اإليىاٌ انشًانً انغزتً -9

ٚ٘ٝ عجبسح عٓ ٔـ أؾبء ٘زٖ اٌخبٔمبح ٚروش األٚلبف اٌزتٝ ٚلفٙتب اٌغتٍطبْ اشؽتشف ثشعتجبٜ عٍتٝ رٍته 

غٍتتٝ اٌّذسعتخ ٚأٌمتبة اٌٍّتته اشؽتشف ثشعتجبٜ ٚ٘تتٝ ِىزٛثتخ عٍتٝ ؽتتش٠و وزتبثٝ ؽغتشٜ ثتتبٌخو اٌضٍتش اٌ

اٌجبسص اٌّز٘ت ٚرزخًٍ ا٠٢بد ثعل اٌفٛافً إٌجبر١خ ٚرّزذ اٌىزبثخ أعٍٝ ا٠ٛاْ اٌمجٍخ ٠ٚىزًّ ثبلٝ اٌتٕـ  

 ( ٕٓ-1ٔعٍٝ اإل٠ٛاْ اٌّمبثً ٚٔـ رٍه اٌىزبثخ ٘ٝ : أيش اٌٍٛؽبد )

طش اٌّجبسن إٌـ ثبٌشٚاق اٌغٕٛثٝ اٌؾشلٝ ) ا٠ٛاْ اٌمجٍخ ( : ) بسم ميحرلا نمحرلا هللا أِش ثىزبثخ ٘زا اٌغ

ِٛشٔب اٌّمبَ اٌؾش٠ف اٌغٍطبْ اٌٍّه اشؽشف ثشعتجبٜ خٍتذ هللا ٍِىتٗ رتزوشح ٌّتٓ ٠ٍتٝ ٔيتش ٘تزٖ اٌّذسعتخ 

اٌّجبسوخ أفبٔذ اٌغٙبد اٌّٛلٛفخ ع١ٍٙب ٚعٍٝ رس٠زٗ ٚغ١ش رٌه عٍٝ ِب ٠ؾتٙذ ثتٗ وزتبة اٌٛلتف اٌّجتشٚس 

ٚاٌّمبعتذ ٚعٍٛ٘تب رغتبٖ اٌّذسعتخ فّٓ رٌه ِب ٘ٛ ِخزـ ثبٌّذسعتخ ٚاٌٛوبٌتخ ثتبٌشوٓ اٌّخٍتك ٚاٌؾٛا١ٔتذ 

ٚاٌّىبْ ثبٌذعبع١ٓ ٚاٌّىبْ ثبٌقٕبدل١١ٓ ٚاٌـ ] اٌؾتبئو اٌؾتشلٝ ح ؽّتبَ ثجشوتخ اٌؾبعتت ٚٔقتف اٌغتشعخ 

ٚاٌطبؽٛٔخ ثجبة اٌؾعش٠خ ٚاٌؾبفً ثتبٌخشاه١ٓ ٚٔقتف اٌؾٛا١ٔتذ ٚاٌطجتبق ٚاٌؾٛا١ٔتذ ثتشأط اٌتٛسال١ٓ 

ِٚبئتتخ فتتذاْ  ٖٙفتتذاْ ثغض٠تتشح   ِٚبئتتخ ٖ٘ٚسثتتع عتتٕذ٠ْٛ ٖٗٚعٍٛ٘تتب ثختتو اٌىتتجؼ ٚأسامتتٝ ٕ٘زفتتب

ٚاٌخبْ ٚاٌؾٛا١ٔذ ِٚب ٘ٛ ِٓ ؽمٛلٗ ثذِؾك خبسط ثبة اٌفتشط ٚاٌم١غتبس٠خ اٌّغتزغذح ثغتٛاسٖ  1ٖثجؾز١ً

ثبٌغشث١تتخ ٚاٌّؾتتزشن ثتت١ٓ اٌّذسعتتخ  ٓٗثتتبٌغض٠شح ٚثؾتتىب١ٌظ 9ٖٚاسك ثبٌؾتتٛثه 6ٖٚاسك ١ِٕتتخ اٌعتتض

ٝ ح رٌته ثؾٍتت ٚاٌّقتجغخ ثبٌفٛعتخ ٚاٌزس٠خ اٌؾقتـ ِتٓ اٌفٛعتخ ٚاٌؾّتبَ ثٙتب ِٚتب ِتع ] اٌؾتبئو اٌؾتّبٌ

ثبٌذل١ٍٙخ ٚاٌّىبْ ثبٌمقبف١ٓ ٚاٌّىبْ اٌّعتشٚف ثبٌذ١٘ؾتخ ٚاٌختبْ  ٔٗٚعٕذ٠ْٛ ثبٌم١ٍٛث١خ ١ِٕٚخ لشِٛه

ٚعٍٛرتتب ٌؾقتتزب  ٕٗرغتبٖ اٌّذسعتتخ ٚعٍتتٖٛ ٚلقتش عتتالس ِٚتتب ٘تتٛ ِتٓ ؽمٛلتتٗ ٚؽتتبٔٛد ٚعٍتٖٛ ٚاٌجط١ختتٝ

بْ ثختتو اٌخ١ّ١تت١ٓ ٚاٌم١غتتبس٠خ ختتبسط ثتتبة ٌّغتتبٚسح ٌتتٗ رغتتبٖ اٌقتتبٌؾ١خ ٚاٌؾقتتخ رغتتبٖ اٌقتتٕبدل١١ٓ ٚاٌّىتت

ص٠ٍٚخ رؾذ اٌشثع ِٚب ٘ٛ ِٓ ؽمٛق رٌه اٌّىبْ رغبٖ ] ثبلٝ إٌـ ِؾفٛس عٍتٝ ؽتش٠و ؽغتشٜ ثتبٌشٚاق 

ثتبٌغ١ضح  ِٗٗٚبئتخ فتذاْ ثض١ٕ٠تخ ٚروتشٜ ٖٗاٌؾّبٌٝ اٌغشثٝ ٠ٚجذأ ِٓ ألقٝ اٌؾتّبي ح اٌختبْ ثغتش٠بلٛط

ِٚبئخ فذاْ ث١ّٕخ األِتشاء  6ٗٚاسك ثشد١ٔظ 1ٗٚاٌمجبئً ثفشؽٛه ١ِٕٚٗٙخ خ١بس ثبٌغشث١خ ٘ٗٚؽشؽبثخ

 ٔ٘ٚسثتع ؽتجشح فتٛسح ٓ٘ثبٌّٕٛف١خ ٚؽقتزبْ ث١ّٕتخ اؽتٕخ 9ٗٚاؽذ ٚعؾشْٚ عّٙب ِٓ عبل١خ أثٛ ؽعشح

ثبٌؾشل١خ ٚعض٠شربْ ث١ّٕخ هٕبػ ] .........ِاله عٍتٝ اٌؾتبئو ......ح ٚاٌجغتزبْ ثمٕجؾتخ ِتٓ غٛهتخ دِؾتك 

أٔؾتبء ِٛشٔتب اٌّمتبَ اٌؾتش٠ف ثبٌقتؾشاء ختبسط ثتبة ٚاٌغ١و ثفُ اٌخٛس ِٚب ٘تٛ ِختزـ ثّقتبٌؼ اٌزشثتخ 

ثبٌغشث١تخ  ٖ٘ثبٌغ١ض٠تخ ٚٔقتف ١ِٕتخ عجتبد ٕ٘إٌقش ِٚب ِٕٙب إٌقف ٚاٌشثع ِٓ ] ِتاله ح أثتٝ سعتٛاْ

ٚصّٓ أثٝ سعٛاْ عٍٝ ِقبٌؼ ع١ٓ ثبصاْ ثّىخ اٌّؾشفخ ٚاٌضّٓ عٍتٝ ِقتبٌؼ اٌّبسعتزبْ ثّىتخ اٌّؾتشفخ 

ٜ ٠ٛعتتف ٌٚتتذ اٌّمتتبَ اٌؾتتش٠ف خٍتتذ هللا ٍِىتتٗ ٚخٛٔتتذ ٚاٌذرتتٗ ِٚتتب ٘تتٛ ِختتزـ ثبٌّمتتبَ اٌعتتبٌٝ اٌغّتتبٌٝ عتت١ذ

] اٌؾتبئو  ٗ٘ٚإٌقف ٚاٌشثع ِٓ خبْ اٌؾغتش ِٚتب ٘تٛ ِتٓ ؽمٛلتٗ ثختو ثتبة اٌضِ٘ٛتخ ٚٔبؽ١تخ اٌىش٠تْٛ

اٌغٕٛثٝ ح ثبٌجؾ١شح ؽغجّب رؾٙذ ثزٌه وزت األٚلبف اٌضبثزخ اٌّؾىَٛ ثقؾزٙب فتٝ اٌؾتشع اٌؾتش٠ف إٌّفتزح 

١ٌَٛ اشخش ٠ٚعٍُ أٗ اٌتٝ سثتٗ اٌىتش٠ُ فتبئش أْ ٠غ١تش رٌته ٚش ؽت١ئب ِٕتٗ فّتٓ ٚش ٠ؾً ألؽذ ٠ئِٓ ثبهلل ٚا

 ثذٌٗ ثعذ ِب عّعٗ لبئّب أصّب عٍٝ اٌز٠ٓ ٠جذٌٛٔٗ اْ هللا ع١ّع ع١ٍُ ( . 

 

 خايسا انكراتح تااليىاَييٍ انشًانً انشزقً وانحُىتً انغزتً :

 

 : ٘٘غشث١خ ٚاٌؾّب١ٌخ اٌؾشل١خاٌىزبثخ ثبٌؾجب٠ج١ه اٌغق١خ اٌّٛعٛدح ثبٌغذٌز١ٓ اٌغٕٛث١خ اٌ

ٚ٘ٝ عجبسح عٓ آ٠خ لشآ١ٔخ ِىزٛثخ ثبٌخو اٌضٍش اٌّفشغ عٍٝ ؽش٠و ِٓ اٌغـ اٌّغؾٝ ثطجمخ ِٓ اٌضعبط 

 ( ثبٌجَٛ اٌشعبٌخٖٙٔاٌٍّْٛ ٚٔقٙب : أيش ٌٛؽخ )

٠ُْزَوَش فِ  -ٔ َٚ ْْ رُْشفََع  ُ أَ َْ َّللاه ب ( اٌىزبثخ ثبٌغذٌخ اٌغٕٛث١خ اٌغشث١خ : ) فِٟ ث١ٍُُٛد أَِر َٙ ١ 

ا٢َفبِي ) -ٕ َٚ  ِ ّٚ ٌْغُذُ ب ثِب َٙ ُٗ ٠َُغجُِّؼ ٌَُٗ ف١ِ ُّ  ( ٙ٘(ٖٙاٌىزبثخ ثبٌغذٌخ اٌؾّب١ٌخ اٌؾشل١خ : ) اْع

 

 سادسا انكراتح تااليىاَييٍ انشًانً انشزقً وانحُىتً انغزتً :
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 اٌىزبثخ أعفً عمف اإل٠ٛاْ اٌؾّبٌٝ اٌغشثٝ : -ٔ

ؽتش٠و وزتبثٝ خؾتجٝ ثتبٌخو اٌضٍتش اٌغٍتٝ األٍِتظ ثبٌتذ٘بْ ٚ٘ٝ عجبسح عٓ آ٠خ لشآ١ٔخ ٚ٘ٝ ِىزٛثتخ عٍتٝ 

 ( ٕٔاألث١ل عٍٝ أسم١خ ٔجبر١خ ٚٔـ رٍه اٌىزبثخ ٘ٝ : أيش ٌٛؽخ )

 ْٛ ش َٔ َٚ َُ . ش رَؤُْخزُُٖ ِعَٕخٌ  م١َٛك ٌْ ٟك ا ٌَْؾ َٛ ا ُ٘ ُ . ش اٌََِٗ اِشه  ُِ َّللاه ِؽ١ ِٓ اٌشه َّ ْؽ ِ اٌشه ُِ َّللاه ب فِتٟ . اٌغهت) ثِْغ َِ ادِ ٌَ ٌَُٗ  َٛ تب  َّ َِ َٚ
ش َٚ  . ُْ ت ُٙ فَ ٍْ تب َخ َِ َٚ  ُْ ِٙ َٓ أ٠َْتِذ٠ تب ثَت١ْ َِ  ُُ ِٗ ٠َْعٍَت ْٕذَُٖ اِشه . ثِبِْرِٔ ْٓ . رَا اٌهِزٞ ٠َْؾفَُع ِع َِ ْٓ  فِٟ األَْسِك  ت ِِ ٍء  ْٟ َْ ثَِؾت ٠ُِؾ١ُطتٛ

ادِ  َٛ َّ ُ اٌغه ِعَع ُوْشِع١ٗك َٚ ب َؽبَء  َّ ِٗ اِشه . ثِ ِّ ٍْ ش ٠َئُٛدُُٖ  ِع َٚ األَْسَك .  َٚ ( ُُ ٌْعَِيت١ ٟك ا ت ٍِ ٌْعَ َٛ ا ت ُ٘ َٚ تب .  َّ ُٙ  1٘(ِٕ٘٘ؽْفُي

 فذق ( .

 

 اٌىزبثخ أعٍٝ اٌؾ١ٕخ اٌزٝ رزٛعو اإل٠ٛاْ اٌؾّبٌٝ اٌغشثٝ : -ٕ

ٚ٘ٝ عجبسح عٓ آ٠خ لشآ١ٔخ رضخشف اٌؾ١ٕخ اٌزٝ رزٛعو اإل٠ٛاْ اٌؾّبٌٝ اٌغشثٝ ِىزٛثخ عٍٝ ؽش٠و وزبثٝ 

 ٙب :فٝ غب٠خ اٌغٛء ٚاٌزذ١ِش ٚش رىبد رمشاء ٚٔق خؾجٝ ثبٌخو اٌضٍش اٌجبسص ٚغطٝ ثبٌض٠ذ ٚ٘ٝ ا٢ْ

ب اْوزَ  َِ ب  َٙ َع١ٍَْ َٚ ب َوَغجَْذ  َِ ب  َٙ ب ٌَ َٙ ْععَ ُٚ ُ َْٔفغبً اِشه  ُِ ش ٠َُىٍُِّف َّللاه ِؽ١ ِٓ اٌشه َّ ْؽ ِ اٌشه ُِ َّللاه ْْ ) ثِْغ َتب ش رَُئاِختْزَٔب اِ َغجَْذ َسثٕه

ش رَؾْ  َٚ َب  ْٚ أَْخَطؤَْٔب / َسثٕه تب ش َهبلَتخَ َِٔغ١َٕب أَ َِ َٕتب  ٍْ ِّّ ش رَُؾ َٚ َب  َٕب / َسثٕه ٍِ ْٓ لَْج ِِ  َٓ ٍْزَُٗ َعٍَٝ اٌهِز٠ َّ ب َؽ َّ ًْ َع١ٍََْٕب اِْفشاً َو ِّ
( َٓ ٌَْىبفِِش٠ َِ ا ْٛ مَ ٌْ شَٔب فَبُٔقْشَٔب َعٍَٝ ا ْٛ َِ َْٔذ  َٕب أَ ّْ اْسَؽ َٚ اْغِفْش ٌََٕب  َٚ اْعُف َعٕهب /  َٚ  ِٗ  ( . 6٘(6ٌََٕٕٙب ثِ

 

 هً األتىاب انًىجىدج تاإليىاٌ انشًانً انغزتً :انكراتح أع -3

ؽ١ش ٠ٛعذ أسثع أثٛاة ثبإل٠ٛاْ اٌؾّبٌٝ اٌغشثٝ ٠عٍُٛ٘ أسثع ٌٛؽبد خؾج١خ ثٙب وزبثخ لشآ١ٔخ ثبٌخو اٌضٍش 

اٌجبسص اٌّز٘ت عٍٝ أسم١خ صسلبء اٌٍْٛ عذا اٌٍٛؽخ اٌضبٌضخ ٚاٌزٝ فمذد أٌٛأٙب ٚرز١٘جٙب ٚرمتع فتٝ اٌتشوٓ 

ٌؾّبٌٝ اٌغشثٝ ٠ٚجذأ إٌـ ِٓ اٌشوٓ اٌؾّبٌٝ ٠ّٚش ثبٌنٍع اٌؾّبٌٝ اٌغشثٝ ١ٌٕزٙٝ عٕذ اٌغشثٝ ٌإل٠ٛاْ ا

 ( ٖٕ -ٕٕاٌشوٓ اٌغشثٝ ٚٔقُٙ ثبٌزشر١ت : أيش اٌٍٛؽبد )

َوفِّشْ  -ٔ َٚ َب فَبْغِفْش ٌََٕب رُُٔٛثََٕب  ُِ َسثٕه ِؽ١ ِٓ اٌشه َّ ْؽ ِ اٌشه ُِ َّللاه  ) ثِْغ

عَ  -ٕ َِ َب  فٕه َٛ رَ َٚ َعْذرََٕب َع9ٍَٖٝٔاألَْثَشاِس ) َعٕهب َع١ِّئَبرَِٕب  َٚ ب  َِ آرَِٕب  َٚ َب   ( َسثٕه

١عَبدَ ) -ٖ ِّ ٌْ ٍُِف ا ِخ أِهَه ش رُْخ َِ ِم١َب ٌْ ََ ا ْٛ ش رُْخِضَٔب ٠َ َٚ ٍَِه   فذق  9٘(9ُٗٔسُع

 هللا اٌعي١ُ ٚفٍٝ هللا عٍٝ ع١ذٔب   ٚعٍٝ اٌٗ ٚفؾجٗ ٚعٍُ رغ١ٍّب . -ٗ

 ساتعا انكراتح تانقثح :

 غبة اٌخؾجٝ اٌزٜ ٠غطٝ اٌغٙخ اٌؾّب١ٌخ اٌغشث١خ ٌٍنش٠ؼ :اٌىزبثخ أعٍٝ اٌؾ -ٔ

ٚ٘ٝ عجبسح عٓ آ٠خ لشآ١ٔخ ِىزٛثخ ثبٌخو اٌضٍش اٌجبسص عٍٝ ٌٛؽتخ خؾتج١خ ِغتزط١ٍخ فتٝ عتطش٠ٓ ٚٔقتٙب: 

 ( ثبٌجَٛ اٌشعبٌخٗٗٔأيش ٌٛؽخ )

ب َّ أِه َٚ ِد  ْٛ َّ ٌْ ًك َْٔفٍظ رَائِمَخُ ا ُِ ُو ِؽ١ ِٓ اٌشه َّ ْؽ ِ اٌشه ُِ َّللاه َْ  ) ثِْغ ْٛ فه َٛ ُ  ر

ٌَْغٕهخَ فَمَْذ فَبصَ  ًَ ا أُْدِخ َٚ ْٓ إٌهبِس  ْٓ ُصْؽِضَػ َع َّ ِخ فَ َِ ِم١َب ٌْ ََ ا ْٛ َ٠ ُْ  ( . ٓٙأُُعَٛسُو

 

 : ٔٙاٌىزبثخ ؽٛي اٌمجش اٌىج١ش ثبٌمجخ اٌؾشل١خ -ٕ 

ٚ٘تتٝ عجتتبسح عتتٓ ٔقتت١ٓ اؽتتذّ٘ب ربع١غتتٝ عٍتتٝ عٙتتخ ِتتٓ اٌمجتتش ٚا٢ختتش آ٠تتخ لشآ١ٔتتخ عٍتتٝ اٌغٙتتخ اٌّمبثٍتتخ 

ِىزٛث١ٓ عٍٝ ؽش٠ط١ٓ  وزبث١١ٓ سخب١١ِٓ ِٚىزٛة وً ِّٕٙب ثبٌخو اٌضٍش اٌجبسص ٚٔقٙب : أيش  ٚإٌق١ٓ

 ( ثبٌجَٛ اٌشعبٌخٌ٘ٗٔٛؽخ )

 إٌـ األٚي ثبٌغبٔت اٌغٕٛثٝ: ) ٘زا مش٠ؼ اٌّشؽِٛخ فبهّخ عٙخ اٌّمبَ اٌؾش٠ف اشؽشف ( .

دِ  ْٛ َّ ٌْ ًك َْٔفٍظ رَائِمَخُ ا خِ  إٌـ اٌضبٔٝ ثبٌغبٔت اٌؾّبٌٝ: ) ُو َِ ِم١َب ٌْ ََ ا ْٛ َ٠ ُْ َْ أُُعَٛسُو ْٛ فه َٛ ُ ب ر َّ أِه َٕٚٙ . ) 

 

 اٌىزبثخ ؽٛي سلجخ اٌمجخ ِٓ اٌخبسط : -ٖ

 ٚ٘ٝ عجبسح عٓ آ٠خ لشآ١ٔخ ِىزٛثخ عٍٝ ؽش٠و وزبثٝ ؽغشٜ ثبٌخو اٌضٍش اٌجبسص ٚٔـ رٍه اٌىزبثخ ٘ٝ :
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ُ ش اٌََِٗ اِشه  ُِ َّللاه ِؽ١ ِٓ اٌشه َّ ْؽ ِ اٌشه ُِ َّللاه ادِ  ) ثِْغ َٛ َّ ت تب فِتٟ اٌغه َِ ٌَ ٌَتُٗ  ْٛ ش َٔ َٚ َُ ش رَؤُْخزُُٖ ِعَٕخٌ  م١َٛك ٌْ ٟك ا ٌَْؾ َٛ ا تب فِتٟ  ُ٘ َِ َٚ
 َْ ش ٠ُِؾ١ُطٛ َٚ  ُْ ُٙ فَ ٍْ ب َخ َِ َٚ  ُْ ِٙ َٓ أ٠َِْذ٠ ب ث١َْ َِ  ُُ ِٗ ٠َْعٍَ ْٕذَُٖ اِشه ثِبِْرِٔ ْٓ رَا اٌهِزٞ ٠َْؾفَُع ِع َِ َّ األَْسِك  ِٗ اِشه ثِ ِّ ٍْ ْٓ ِع ِِ ٍء  ْٟ ب  ثَِؾ

ادِ  َٛ َّ ُ اٌغه ِعَع ُوْشِع١ٗك َٚ ُُ ) َؽبَء  ٌْعَِي١ ٟك ا ٍِ ٌْعَ َٛ ا ُ٘ َٚ ب  َّ ُٙ ش ٠َئُٛدُُٖ ِؽْفُي َٚ األَْسَك  َٕٚ٘٘ )ٖٙ . ) 

 صبِٕب اٌىزبثخ ثبٌغج١ً اٌٍّؾك ثبٌّذسعخ :

 :  ٗٙاٌىزبثخ رؾذ عمف ؽغشح اٌغج١ً -ٔ

ْ اٌؾش٠و اٌىزبثٝ ٌٍغضء األٚي فٝ ؽ١ش ٠ٕمغُ عمف اٌغج١ً اٌٝ عضئ١ٓ ٠ؾ١و ًِ ِّٕٙب ؽش٠و وزبثٝ اش ا

غب٠خ اٌزٙٛس ٚاٌغٛء ٠ٚغزؾ١ً لشأرٗ أِب اٌغتضء اٌضتبٔٝ ِتٓ عتمف اٌغتج١ً ٠ؾ١طتٗ ؽتش٠و وزتبثٝ خؾتجٝ ثتٗ 

 ٔـ لشأٝ وزت ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص اٌّز٘ت ٚٔقٗ :

ْٓ َوؤٍْط  ِِ  َْ ْه األَْثَشاَس . ٠َْؾَشثُٛ ُِ اِ ِؽ١ ِٓ اٌشه َّ ْؽ ِ اٌشه ُِ َّللاه ب َوبفُٛساً ) ) ثِْغ َٙ َضاُع ِِ  َْ تب ِعجَتبدُ َ٘وب َٙ ( . َع١ْٕبً ٠َْؾَشُة ثِ

ب رَْفِغ١شاً ) َٙ ُشَٚٔ ِ ٠ُفَّغِ ْغزَِط١شاً )َّٙللاه ُِ  . ُٖ َْ َؽشك ِبً َوب ْٛ َ٠ َْ ٠ََخبفُٛ َٚ َْ ثِبٌٕهْزِس  ََ َعٍَتٝ 1( . ٠ُٛفُٛ َْ اٌطهعَتب ٛ ُّ ٠ُْطِع َٚ  )

أَِع١شاً ) َٚ ٠َز١ِّبً  َٚ ْغِى١ٕبً  ِِ  . ِٗ ش ُؽتُىٛساً )6ُؽجِّ َٚ ُْ َعتَضاًء  ُى ْٕ ِِ ِ ش ُِٔش٠ذُ  ِٗ َّللاه ْع َٛ ٌِ  . ُْ ُى ُّ ب ُْٔطِع َّ . فتذق  ٘ٙ(9( أِه

 هللا اٌعي١ُ ٚسعٌٛٗ اٌىش٠ُ ( .

 

 اٌىزبثخ أعٍٝ ٚاعٙخ اٌغج١ً اٌغٕٛث١خ اٌؾشل١خ اٌّطٍخ عٍٝ ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا : -ٕ

ش اٌجبسص عٍٝ ٌٛؽتخ خؾتج١خ ِغتزط١ٍخ أعٍتٝ ٚ٘ٝ عجبسح عٓ ٔـ ربع١غٝ ِىزٛة فٝ عطش٠ٓ ثبٌخو اٌضٍ

 ( ٕٙؽجبن اٌزغج١ً ٚٔقٙب : أيش ٌٛؽخ )

 ) أِش ثبٔؾبء ٘زا اٌّىبْ اٌّجبسن اثزغبء ٌٛعٗ هللا رعبٌٝ ٚهٍجب ٌشمٛأٗ ع١ذٔب  -ٔ

 ِٚٛشٔب اٌغٍطبْ اٌّبٌه اٌٍّه اشؽشف أثٛ إٌقش ثشعجبٜ خٍذ هللا ٍِىٗ ( . -ٕ

 

 : رٔخباٌّربععب اٌىزبثخ  ؽٛي ثذْ 

 

 رٔخ :ببٌّث اٌذٚسح اشٌٚٝاٌىزبثخ ؽٛي  -ٖ

ؽ١ش ٠ذٚس ؽٛي ثذْ اٌّئزٔخ ؽش٠طبْ وزبث١بْ عٍٝ اسك ؽغش٠خ ثبٌخو اٌضٍتش اٌجتبسص ٌٚىتٓ ؽبٌتخ اٌتٕـ 

 : ٙٙفٝ غب٠خ اٌغٛء ٠ٚمشاء ثبٌؾش٠و اٌزٜ ٠ذٚس ؽٛي اٌطبثك األٚي

 .... اْ وٕزُ رعٍّْٛ ...... (  .) بسم ميحرلا نمحرلا هللا ......... هللا ........... اٌقالح ..........
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ٔـ لشأٝ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ األؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٔٛؽخ ) 

 -ثبٌٍْٛ األؽّش  -اٌجبسص  ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ -أعٍٝ ٚاعٙخ اٌّذسعخ اٌشئ١غ١خ  -ثبٌؾش٠و اٌىزبثٝ اٌؾغشٜ  -ِٕزٙٝ ثٕـ ربع١غٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ 

 

ِذسعخ اٌغٍطبْ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٕٛؽخ ) 

أعٍٝ ٚاعٙخ  -ثبٌؾش٠و اٌىزبثٝ اٌؾغشٜ  -ٔـ لشأٝ ِٕزٙٝ ثٕـ ربع١غٝ  -اشؽشف ثشعجبٜ 

٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -ثبٌٍْٛ األؽّش  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص  -غ١خ اٌّذسعخ اٌشئ١

ٕٖٔٗ-ٕٔٗٗ. َ
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سٔه  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  –عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٖٛؽخ ) 

ثبٌٍغخ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص  -عٍٝ ١ّ٠ٓ ٠ٚغبس اٌّذخً اٌشئ١غٝ ٌٍّذسعخ  -٠خ عٍٝ أسم١خ ؽغش -رٚ ؽىً دائشٜ  -وزبثٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -اٌعشث١خ 
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ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌ٘ٛؽخ ) 

 -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -عٍٝ أسم١خ ِفشغخ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ  -أعٍٝ ِقشاعٝ ثبة اٌّذسعخ  -ٌٕؾبعٝ ثبٌؾش٠و اٌىزبثٝ ا -دعبئٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٙٛؽخ ) 

- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -عٍٝ أسم١خ ِفشغخ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ  -ثقشح ثبة اٌّذسعخ  -اٌىزبثٝ إٌؾبعٝ  ثبٌؾش٠و -دعبئٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1
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ٖٔ1 

 

 

 

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  1ٌٛؽخ ) 

 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -عٍٝ أسم١خ ِفشغخ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ  -ثقشح ثبة اٌّذسعخ  -ىزبثٝ إٌؾبعٝ رىج١ش ٌٍؾش٠و اٌ -دعبئٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1-

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  6ٌٛؽخ ) 

ثبٌخو  -ثبٌذ١ٍ٘ض اٌّئدٜ ٌقؾٓ اٌغبِع  -أعٍٝ اٌؾغبة اٌخؾجٝ اٌزٜ ٠غطٝ اٌّض٠شح  -ؾج١خ اٌّغزط١ٍخ ثبٌٍٛؽخ اٌىزبث١خ اٌخ -لشأٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -فٝ عطش٠ٓ  -اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص اٌّز٘ت 
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ٖٔ6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -شوغ١خ عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغ -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  9ٌٛؽخ ) 

َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص  -أعٍٝ فؾٓ اٌّذسعخ  -ثبإلصاس اٌىزبثٝ  –ربع١غٝ 
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ٖٔ9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔـ  -اشؽشف ثشعجبٜ  ِذسعخ اٌغٍطبْ -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٓٔٛؽخ ) 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص  -أعٍٝ فؾٓ اٌّذسعخ  -ثبإلصاس اٌىزبثٝ  –ربع١غٝ 
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ٔٗٓ 

 

 

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٔٔٛؽخ ) 

 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -فٝ عطش٠ٓ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص  -أعٍٝ ثبة إٌّجش  -ثبٌٍٛؽخ اٌىزبث١خ اٌخؾج١خ اٌّغزط١ٍخ  -ٝ ربع١غ

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1-

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٕٔٛؽخ ) 

ثبٌٍغخ  -فٝ عطش٠ٓ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص  -أعٍٝ ثبة إٌّجش ِٓ اٌخٍف  -ثبٌٍٛؽخ اٌىزبث١خ اٌخؾج١خ اٌّغزط١ٍخ  -ٝ لشأ

َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -اٌعشث١خ 
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ٔٗٔ 

 

 

 

ٔـ  - ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٖٔٛؽخ ) 

ثبٌٍغخ  -فٝ عطش٠ٓ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص اٌّز٘ت  -عٍٝ اٌغبٔت األ٠ّٓ ٌٍّٕجش  -ثبٌٍٛؽخ اٌىزبث١خ اٌخؾج١خ اٌّغزط١ٍخ  -لشأٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -اٌعشث١خ 

 

 

ٔـ  -ٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ ِذسعخ اٌغ -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٗٔٛؽخ ) 

ثبٌٍغخ  -فٝ عطش٠ٓ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص اٌّز٘ت  -عٍٝ اٌغبٔت األ٠غش ٌٍّٕجش  -ثبٌٍٛؽخ اٌىزبث١خ اٌخؾج١خ اٌّغزط١ٍخ  -لشأٝ 

َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -اٌعشث١خ 
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ٕٔٗ 

 

 

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -شوغ١خ عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغ -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌ٘ٔٛؽخ ) 

 –ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص  -عٍٝ اٌغبٔت األ٠غش ٌٍّؾشاة  -ثبٌٍٛؽخ اٌىزبث١خ اٌشخب١ِخ اٌّغزط١ٍخ  -رغذ٠ذ 

 ٘ـ .ٖٖٓٔ

 

 

 
ٔـ  -اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  ِذسعخ -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٙٔٛؽخ ) 

عٍٝ أسم١خ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ  -ثبٌؾجبث١ه اٌّٛعٛدح أعٍٝ اٌغذٌز١ٓ اٌغٕٛث١خ ٚاٌؾّب١ٌخ  -ثبٌؾش٠و اٌىزبثٝ اٌغقٝ  -لشأٝ 

 ٘ـ .ٖٓٙٔ –ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -عق١خ ِفشغخ 
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ٖٔٗ 

 

 

 

 

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -خ اٌغشوغ١خ عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١ -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  1ٌٔٛؽخ ) 

ثبٌٍغخ  -عٍٝ أسم١خ صسلبء  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص اٌّز٘ت  -أعٍٝ عذاس ا٠ٛاْ اٌمجٍخ  -ثبٌؾش٠و اٌىزبثٝ اٌؾغشٜ  -ربع١غٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -اٌعشث١خ 

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -ٌخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ عقش اٌذٚ -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  6ٌٔٛؽخ ) 

ثبٌٍغخ  -عٍٝ أسم١خ صسلبء  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص اٌّز٘ت  -أعٍٝ عذاس ا٠ٛاْ اٌمجٍخ  -ثبٌؾش٠و اٌىزبثٝ اٌؾغشٜ  -ربع١غٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -اٌعشث١خ 
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ٔٗٗ 

 

 

 

ثبلٝ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  - ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا -اٌمب٘شح ( :  9ٌٔٛؽخ ) 

ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ  -أعٍٝ عذاس اإل٠ٛاْ اٌّمبثً إل٠ٛاْ اٌمجٍخ  -ثبٌؾش٠و اٌىزبثٝ اٌؾغشٜ  -إٌـ اٌزبع١غٝ اٌّٛعٛد ثب٠ٛاْ اٌمجٍخ

  َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ/ ٘ـ6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -عٍٝ أسم١خ صسلبء  -اٌجبسص اٌّز٘ت 

 

 

ثبلٝ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٕٓٛؽخ ) 

ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ  -أعٍٝ عذاس اإل٠ٛاْ اٌّمبثً إل٠ٛاْ اٌمجٍخ  -ثبٌؾش٠و اٌىزبثٝ اٌؾغشٜ  -إٌـ اٌزبع١غٝ اٌّٛعٛد ثب٠ٛاْ اٌمجٍخ

َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -عٍٝ أسم١خ صسلبء  -ٌجبسص اٌّز٘ت ا
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ٔٗ٘ 

 

 

 

 

  

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٕٔٛؽخ ) 

ثبٌذ٘بْ األث١ل عٍٝ أسم١خ ٔجبر١خ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ  -شثٝ أعفً عمف اإل٠ٛاْ اٌؾّبٌٝ اٌغ -ثبٌؾش٠و اٌىزبثٝ اٌخؾجٝ  -لشأٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٕٕٛؽخ ) 

ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص  -أعٍٝ اٌجبة األٚي ٚاٌضبٔٝ ثبإل٠ٛاْ اٌؾّبٌٝ اٌغشثٝ  -خ ثبٌٍٛؽخ اٌىزبث١خ اٌخؾج١خ اٌّغزط١ٍ -لشأٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -عٍٝ أسم١خ صسلبء  -اٌّز٘ت 
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ٔٗٙ 

 

 

 

 

 

ٔـ  -شعجبٜ ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ث -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٖٕٛؽخ ) 

ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص  -أعٍٝ اٌجبة اٌضبٌش ٚاٌشاثع ثبإل٠ٛاْ اٌؾّبٌٝ اٌغشثٝ  -ثبٌٍٛؽخ اٌىزبث١خ اٌخؾج١خ اٌّغزط١ٍخ  -لشأٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -عٍٝ أسم١خ صسلبء  -اٌّز٘ت 

 

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ عقش  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٌٕٗٛؽخ ) 

فٝ عطش٠ٓ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص  -أعٍٝ اٌؾغبة اٌخؾجٝ اٌزٜ ٠غجك اٌنش٠ؼ  -ثبٌٍٛؽخ اٌىزبث١خ اٌخؾج١خ اٌّغزط١ٍخ  -لشأٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -
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ٔٗ1 

 

 

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا ؽبسع  -اٌمب٘شح ( :  ٌٕ٘ٛؽخ ) 

 -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص  -ؽٛي اٌمجش اٌىج١ش ثبٌمجخ اٌؾشل١خ  -ثبٌؾش٠و اٌىزبثٝ اٌشخبِٝ اٌج١نبٜٚ  -لشأٝ ِزجٛع ثٕـ ربع١غٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ 

 

 

 

ٔـ  -ِذسعخ اٌغٍطبْ اشؽشف ثشعجبٜ  -عقش اٌذٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌغشوغ١خ  -ؽبسع اٌّعض ٌذ٠ٓ هللا  -اٌمب٘شح ( :  ٕٙ ٌٛؽخ )

فٝ  -ثبٌخو اٌضٍش اٌغٍٝ اٌجبسص  -أعٍٝ ٚاعٙخ اٌغج١ً اٌّطٍخ عٍٝ ؽبسع اٌّعض  –ثبٌٍٛؽخ اٌىزبث١خ اٌخؾج١خ اٌّغزط١ٍخ  -ربع١غٝ 

 َ .ٕٗٗٔ-ٖٕٗٔ٘ـ/ 6ٕ1- 6ٕٙ -ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  -عطش٠ٓ 
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 حىاشي انثحث
                                                 

ٔ
صش٠خ ثعّتبئش ِؾبفيتخ وفتش اٌؾت١خ ِتٓ اٌعقتش٠ٓ اٌٍّّتٛوٟ ٚاٌعّتبٟٔ ، سعتبٌخ ِبعغتز١ش عضح عٍٟ عجذ اٌؾ١ّذ ؽؾبرخ : اٌىزبثبد األ - 

 . ٔ، ؿ  99ٙٔغ١ش ِٕؾٛسح ، اٌّغٍذ األٚي ، و١ٍخ ا٢داة ، عبِعخ هبٔطب ، 

 ٌٍّض٠ذ أٔيش:

 . ٖٕٙؿ  –د عالَ : داس اٌشائذ اٌعشثٟ ث١شٚد. صوٟ   ؽغٓ : فْٕٛ اإل -
ٕ
 . ٔ، ؿ  9٘ٙٔصوٝ   ؽغٓ: أهٍظ اٌفْٕٛ اٌضخشف١خ ٚاٌزقب٠ٚش اإلعال١ِخ ،ِطبثع عبِعخ اٌمب٘شح ، اٌمب٘شح ،  - 
ٖ
صشٚد فزؾٟ األص٘شٞ : اٌىزبثبد اٌززوبس٠خ عٍٟ عّبئش اٌمب٘شح اإلعال١ِخ ثؾبسع اٌق١ٍجخ ٚو١ف١خ رٛظ١فٙب فٟ ؽمً اإلسؽبد  - 

 . ٕ، ؿ  ٖٕٔٓاٌّغٍذ اشٚي ، و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق ، عبِعخ ا١ٌّٕب ، , ِٕؾٛسح ، اٌغ١بؽٟ ، سعبٌخ ِبعغز١ش 
ٗ
٘ٛ اٌٍّه اشؽشف أثٛ إٌقش ثشعجبٜ ثٓ عجذ هللا اٌذلّبلٝ اٌيب٘شٜ اٌغشوغٝ عٍطبْ اٌتذ٠بس اٌّقتش٠خ ٚ٘تٛ اٌضتبٔٝ ٚاٌضالصتْٛ ِتٓ  -

٘ـ ٚث١ع فٝ ٍِط١تخ اٌتٝ ٔبئجٙتب األ١ِتش دلّتبق اٌّؾّتذٜ ٚاٌتزٜ 16ٍِٓٛن اٌزشن ثبٌذ٠بس اٌّقش٠خ ٚاٌضبِٓ ِٓ ٍِٛن اٌغشاوغخ ٌٚذ عٕخ 

٘ـ  ٚاٌزٜ اعزمٗ ٚععٍٗ خبفى١ب صُ افجؼ عبل١ب فتٝ عتٍطٕخ اٌٍّته إٌّقتٛس عجتذ اٌعض٠تض ثتٓ 161أ٘ذاٖ اٌٝ اٌٍّه اٌيب٘ش ثشلٛق عٕخ 

١تتٗ ثتبِشح عؾتشح صتُ ٔمتً اٌتتٝ ثشلتٛق ٚثعتذ٘ب ختشط ِتٓ ِقتش فتتٝ عٙتذ إٌبفتش فتشط ٚعتبد ِتتع األ١ِتش ؽت١خ اٌّؾّتٛدٜ اٌتزٜ أعتُ عٍ

٘ـ صُ أفجؼ أ١ِش ِبئخ ِمذَ 6ٕٔسث١ع األخش عٕخ  ٖٕاٌطجٍخبٔخ فٝ عٙذ عٍطٕزٗ صُ أفجؼ أ١ِش ِبئخ ِمذَ أٌف ٚٚشح ١ٔبثخ هشاثٍظ فٝ 

شف عٍتٝ اٌّؾت –أٌف فٝ دِؾك ٚثعذ ٚفبح اٌٍّه اٌّئ٠ذ أفجؼ دٚاداسا وج١ش فٝ عٙذ اٌٍّه اٌّيفش اؽّذ ثٓ اٌّئ٠ذ ؽ١خ صتُ أفتجؼ شش 

سث١تع  6ٌٍٍّه اٌقبٌؼ   ثٓ اٌغٍطبْ اٌيب٘ش هطش ٚثعذ ٚفبح هطش لبَ ثخٍع اٌٍّه اٌقبٌؼ ٚرغٍطٓ ٠َٛ األسثعبء  –رشث١خ ٌٚٝ اٌعٙذ 

٘تـ ٚلتذ عتبٚص اٌغتز١ٓ ٚدفتٓ ثزشثزتٗ اٌزتٝ أؾتبئٙب ثبٌقتؾشاء 6ٗٔرٜ اٌؾغخ عٕخ  ٖٔ٘ـ ٚلذ رٛفٝ عقش ٠َٛ اٌغجذ  6ٕ٘األخش عٕخ 

ٚوبٔذ ِذح ؽىّٗ عزخ عؾشح عٕخ ٚصّبْ أؽتٙش ٚخّغتخ أ٠تبَ ٌٚٚتٝ ثعتذٖ اثٕتٗ اٌٍّته اٌعض٠تض ٠ٛعتف ِٚتٓ فنتبئٍٗ ِٕتع ثغجبٔخ اٌّّب١ٌه 

إٌبط ِٓ رمج١ً األسك فٝ ؽنشرٗ ٚ٘تٛ اٌؾتا اٌتزٜ وتبْ ِعّتٛي ثتٗ ِٕتز دختٛي اٌفتبه١١ّٓ ِقتش ٚلتذ رتشن ثشعتجبٜ خبٔمتبح ثغجبٔتخ 

 ق اٌقٛف١خ ٚعبِع ثنبؽ١خ اٌخبٔىخ غ١ش ِذسعزٗ ٘زٖ .  اٌّّب١ٌه ٚاٌزٝ ثٙب لجزٗ اٌنش٠ؾ١خ ٚلذ دفٓ ثٙب ٚهجب
-
 ٖ/ اٌّمش٠ضٜ : اٌخطو ، عتـ  ٓٗ، ؿ  1/ اٌّمش٠ضٜ : اٌغٍٛن ، عـ  19 -16، ؿ ؿ  ٗاثٓ اٌؾغش اٌعغمالٔٝ : أجبء اٌغّش ، عـ  

 / 6ٙٔ، ؿ  ٔاٌؾبفٝ ، عتـ اثٓ رغشٜ ثشدٜ : اٌذ١ًٌ /   ِٚب ثعذ٘ب16، ؿ  ٗٔاثٓ رغشٜ ثشدٜ : إٌغَٛ اٌضا٘شح ، عـ / 9ٖٔ، ؿ 

/ اثتٓ  9ٓٙ  -6ٓٙ، ؿ ؿ  ٔ/ اٌغخبٜٚ : اٌز٠ً اٌزبَ عٍٝ دٚي اإلعتالَ ، ِتظ  ٓٔ -6؛ ؿ ؿ  ٖاٌغخبٜٚ : اٌنٛء اٌالِع ، عـ 

 . 9ٖٗ -1ٖٗ، ؿ ؿ  9اٌعّبد اٌؾٕجٍٝ : ؽزساد اٌز٘ت ، ِظ 
٘
 96٘، ؿ ٕاٌّمش٠ضٜ : اٌخطو ، عـ -
ٙ
٘ـ ٚرٌه شرغتبع ٔطتبق اٌزغتبسح ٚعتىٓ ٕٕٙٔأٚي ؽبسع اٌّٛعىٝ أِش ثفزؾٗ   عٍٝ ثبؽب عٕخ اثزذاإٖ عٙخ رشة اٌغش٠ت ٚأزٙبإٖ  -

وض١ش ِٓ اٌفشٔظ ثبٌّٛعىٝ ٚاألصثى١خ ِّب ادٜ اٌٝ رعغش ؽشوخ اٌغ١ش ٚاٌزغبسح ٌن١ك اٌؾبساد ٚوضشح اٌعشثتبد اٌّتبسح فتؤِش ثفتزؼ ٘تزا 

لشة لٕطشح اٌّٛعىٝ ٚاعزّش اٌعًّ ثٗ ؽزٝ ٚفً اٌتٝ ؽتبسع إٌؾبعت١ٓ اٌؾبسع ٚاٌزٜ ٌُ ٠ىزًّ اش عضء ِٕٗ ؽزٝ اٌشؽجخ اٌّغزذ٠شح 

فٝ عٙذ عجبط ثبؽب ٚاوزًّ اٌؾبسع ؽزٝ رشة اٌغش٠ت فٝ عٙذ اٌخذ٠ٜٛ اعّبع١ً ٚوبْ عشمٗ صّبٔٝ أِزبس ٠ٚمع ثٗ عٙخ ا١ٌغبس عجع 

 ِٓ اٌؾغش . عطف ٚعٙخ ا١ّ١ٌٓ ؽبسربْ ٚصالس عطف ٚلذ لبَ اٌخذ٠ٜٛ رٛف١ك ثزٕي١ّٗ ٚععً ثغبٔج١ٗ رطٛاس 

   6ٗ -6ٕ، ؿ ؿ  ٖعٍٝ ِجبسن : اٌّشعع اٌغبثك ، عـ  -
1
رٕغت رٍه اٌّذسعخ إلؽذٜ أ١ِشاد اٌذٌٚخ اش٠ٛث١خ ٚاٌزٝ ثٕذ رٍه اٌّذسعتخ عٍتٝ عتضء ِتٓ اٌمقتش اٌغشثتٝ اٌقتغ١ش وبٔتذ رمتع فتٝ  -

ْ لذ اخز رٍته اٌّذسعتخ ٌجٕتبء ِغّٛعزتٗ فتٝ اٌّغبؽخ اٌّؾقٛسح ث١ٓ اٌجشلٛل١خ ِٚذسعخ إٌبفش   ثٓ لالْٚٚ اش اْ إٌّقٛس لالٚٚ

 ِٕطمخ ث١ٓ اٌمقش١٠ٓ .

 9ٓٔ، ؿ ٗععبد ِب٘ش : اٌّشعع اٌغبثك ، عـ  -
6
 1٘، ؿ  ٗعٍٝ ِجبسن : ٔفظ اٌّقذس ، عـ  -
9
غٓ ٠مع ثغٛاس اٌذاس اٌّب١ِٔٛخ ِٚٛمعٗ ا١ٌَٛ ل١غبس٠خ اٌعٕجش ٚلتذ وتبْ ؽتجظ ٠غتغٓ ف١تٗ أسثتبة اٌغتشائُ وّتب ٘تٛ اٌؾتبي ثبٌٕغتجخ ٌغت -

خضأخ ؽّبئً فٝ عقش اٌّمش٠ضٜ ف١ّب ٠غغٓ األِشاء ٚاألع١بْ ثخضأتخ اٌجٕتٛد ٚلتذ ظتً ؽتجظ اٌّعٛٔتخ ِغتزعّال أ٠تبَ اٌفتبه١١ّٓ ِٚتذح 

 ٘ـ .6ٓٙدٌٚخ ثٕٝ أ٠ٛة اٌٝ اْ عّشٖ اٌٍّه إٌّقٛس لالْٚٚ ١ٌقجؼ ل١غبس٠خ اعىٓ ثٙب اٌعٕجشا١١ٔٓ عٕخ 

  6ٕ٘، ؿ  ٕاٌّمش٠ضٜ اٌّقذس اٌغبثك ، عـ  -
ٔٓ
 ٗ٘ٗعبفُ سصق : اٌّشعع اٌغبثك ، ؿ  -
ٔٔ
روش وً ِٓ اٌّمش٠ضٜ ٚاثٓ ا٠بط ٚاثٓ ؽغش اٌعغمالٔٝ رٛاس٠خ ٌإلٔؾبء ِخزٍفخ عتٓ ثعنتٙب ٚعتٓ اٌزتبس٠خ اٌّىزتٛة أعٍتٝ ِتذاخً  -

إلظٙبس  اٌجٕبء ٚاٌزٜ ٠غب٠ش أ٠نب اٌزبس٠خ اٌّزوٛس فٝ ؽغخ اٌٛلف ِّب ٠ذي عٍٝ خطب ثعل إٌقٛؿ اٌزؤع١غ١خ اٚ ارغبٖ ثعل اٌٍّٛن

 ٔفٛرُ٘ ٚلٛرٗ ثمٍخ اٌٛلذ شٔغبص األصش .

  ٗ٘ٗ/ عبفُ سصق : ٔفظ اٌّشعع ، ؿ  ٕٕٔ: اٌّشعع اٌغبثك ، ؿ  ؽغٓ عجذ اٌٛ٘بة -
ٕٔ
 ٓٔٔ، ؿ  ٗععبد ِب٘ش : اٌّشعع اٌغبثك ، عـ  -
ٖٔ
١تتخ اٌؾتتش٠عخ ٚاٌذساعتتبد ٘تتـ ، سعتتبٌخ دوزتتٛساح ، و9ٍعتتذٔبْ   فتتب٠ض اٌؾتتبسصٝ : عّتتبسح اٌّذسعتتخ فتتٝ ِقتتش ٚاٌؾغتتبص فتتٝ اٌمتتشْ  -

ثؤسؽتت١ف  66ٓ، عتٓ ؽغتتخ ٚلتتف اٌغتتٍطبْ ثشعتتجبٜ سلتتُ ٗٓٔ -ٖٓٔ، ؿ ؿ  ٔ٘تتـ ، عتتـ1ٔٗٔاإلعتال١ِخ ، هجعتتخ عبِعتتخ اَ اٌمتتشٜ 

 91ؿ اٌّشعع اٌغبثك ، /   عجذ اٌغزبس عضّبْ : ٚصاسح األٚلبف اٌّقش٠خ ثبٌمب٘شح 
ٔٗ
 ٠ذ ِٓ اٌّعٍِٛبد عٓ رخط١و رٍه اٌّذسعخ أيش : ضٌّ -

ِٚتب ثعتذ٘ب / عبفتُ سصق :  ٗٔٔ/   عجتذ اٌغتزبس عضّتبْ : ٔفتظ اٌّشعتع ، ؿ  1ٔٔ -ٓٔٔبد ِب٘ش : ٔفظ اٌّشعع ، ؿ ؿ عع -

 . 9٘ٗ  - ٗ٘ٗٔفظ اٌّشعع ، ؿ ؿ 
ٔ٘
٘تـ ٚدفٕتذ ثبٌمجتخ ٚاثٕتٗ إٌبفتشٜ   اٌتزٜ رتٛفٝ فتٝ اٌغتبدط 6ٕ1عّتبدٜ ا٢ختشح عتٕخ  ٘ٔفبهّخ اثٕخ اٌيب٘ش هطش رٛف١ذ فتٝ  -

 ٘ـ 6ٖٖٓ عّبدٜ األٌٚٝ عٕخ ٚاٌعؾش٠ٓ ِ
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عبفتُ سصق : اٌّشعتع اٌغتبثك،ؿ / ٕٕٗ: اٌّشعتع اٌغتبثك ، ؿ  / ؽغتٓ عجتذ اٌٛ٘تبة9٘ٔ، ؿ اٌّشعتع اٌغتبثك ِؾّٛد اؽّذ :  -

ٗ٘6 
ٔٙ
 عجك ٔؾش ِعيُ رٍه إٌقٛؿ أيش : -

ؽغتتٓ عجتتذ /  9٘ٗ  - ٗ٘ٗ/ عبفتتُ سصق : ٔفتتظ اٌّشعتتع ، ؿ ؿ ٖٓٔ -ٕٕٔدٌٚتتذ عجتتذ اٌىتتش٠ُ : اٌّشعتتع اٌغتتبثك ، ؿ ؿ  -

/ عتعبد ِتب٘ش : اٌّشعتع 1ٖٗ -ٕٙٗؽغٕٝ   ٠ٛٔقش : اٌّشعتع اٌغتبثك ، ؿ ؿ /   ٕٕٗ -ٕٕٕ: ٔفظ اٌّشعع ، ؿ ؿ  اٌٛ٘بة

 ِٚب ثعذ٘ب . ٕٙٔ، ؿ  6ٙ-6ٔ/   عجذ اٌغزبس عضّبْ : اٌّشعع اٌغبثك ، ؿ ؿ 1ٔٔ -ٓٔٔاٌغبثك ، ؿ ؿ 

M.) Corpus Inscriptionum Arabicrum( paris1903) Tome xix pp349-375 )Van Berchem-  
ٔ1
 ٖ -ٔآ٠خ  -عٛسح اٌفزؼ  -
ٔ6
ث١ّٕتب أؽتبس   عجتذ اٌغتزبس عضّتبْ اْ رٌته  6ٕ9ثتذش ِتٓ  6ٕ1روشد دٌٚذ عجذ اٌىش٠ُ أتٗ ؽتذس عتٙٛ ثبٌىزبثتخ ثبٌٛاعٙتخ فىزتت  -

ٍٙتب وّتب روتش أتٗ هجمتب ٌٛص١متخ اٌغتٍطبْ ثشعتجبٜ اٌزبس٠خ ٠ؾ١ش اٌٝ اْ رٌه اٌزبس٠خ ٠ؾ١ش اٌٝ ربس٠خ اوزّبي ا٠ٛاْ اٌمجٍخ ١ٌٚظ اٌّذسعخ و

 ٘ـ .6ٖٔرؾ١ش اٌٝ اعزىّبي ثبلٝ ٚؽذاد اٌّذسعخ ؽزٝ عٕخ 

 . ٖ، ٘بِؼ  ٕٔٔ؛ ؿ 9ٓ  عجذ اٌغزبس عضّبْ : ٔفظ اٌّشعع ، ؿ /  ٖٕٔدٌٚذ عجذ اٌىش٠ُ : ٔفظ اٌّشعع ، ؿ  -
ٔ9
 6ٔآ٠خ  -عٛسح اٌغٓ  -
ٕٓ
 1 -٘آ٠خ  -عٛسح اإلٔغبْ  -
ٕٔ
   1ٗ-ٙٗآ٠خ  -غش عٛسح اٌؾ -
ٕٕ
 ٠جذٚ اْ ِٓ لبَ ثىزبثخ ا٠٢بد ؽذس عٕذٖ خٍو فجعذ ثغ١ش ؽغبة أوًّ ا٠٢بد ٚوؤٔٙب عش٠ع اٌؾغبة ٚثزٌه ٔمـ رٍه ا٠٢بد : -

 ( ً ُْ ٠َِغْذُٖ َؽ١ْئب بًء َؽزٝه اِرَا َعبَءُٖ ٌَ َِ  ُْ آ ّْ ُْ َوَغَشاٍة ثِِم١عٍَخ ٠َْؾَغجُُٗ اٌيه ُٙ بٌُ َّ َٓ َوفَُشٚا أَْع اٌهِز٠ ٌِْؾَغتبِة  َٚ ُ َعتِش٠ُع ا َّللاه َٚ فهتبُٖ ِؽَغتبثَُٗ  َٛ ْٕذَُٖ فَ َ ِع َعذَ َّللاه َٚ َٚ
(ٖ9 )) 
ٕٖ
 ٠جذٚ اْ ِٓ لبَ ثىزبثخ ا٠٢بد ؽذس عٕذٖ خٍو ٌٍّشح اٌضب١ٔخ  فٕمـ ِٓ إٌـ رٍه ا٠٢خ :  -

ادِ  َٛ َّ رَْغج١ِؾَ  ) اٌغه َٚ َُ َفالرَُٗ  ٍِ ًٌّ لَْذ َع اٌطه١ُْش َفبفهبٍد ُو َٚ األَْسِك  َٚ( َْ ب ٠َْفعٍَُٛ َّ ٌُ ثِ ١ٍِ ُ َع َّللاه َٚ ٍُْه (ُٔٗٗ  ُِ  ِ ّلِِله َٚ  ) 
ٕٗ
 ٕٗ -ٖٙآ٠خ  -عٛسح إٌٛس  -
ٕ٘
 ٠ٕؾش ٘زا إٌـ ألٚي ِشح -
ٕٙ
 9ٓآ٠خ  -عٛسح إٌؾً  -
ٕ1
 ٠ٕؾش ٘زا إٌـ ألٚي ِشح -
ٕ6
 6ٔآ٠خ  -عٛسح اٌغٓ  -
ٕ9
 ٖٗآ٠خ  -هش عٛسح فب -
ٖٓ
 9ٗٔ -ٗٗٔآ٠خ  - عٛسح اٌجمشح -
ٖٔ
ألٚي ِشح ِب عذا إٌـ األٚي ٚاٌغبدط ؽ١ش أُٔٙ ِٓ إٌقٛؿ األف١ٍخ ٠ٚالؽع عذَ ٚعٛد صعبط ِعؾك ٍِْٛ  ٠ٕؾش ٘زا إٌـ -

 ثٙب ث١ّٕب ثبلٝ اٌؾجبث١ه رغذ٠ذ اٌٍّه فبسٚق .

 6ٕٔؿ : اٌّشعع اٌغبثك ،   عجذ اٌغزبس  -
ٖٕ
 ٕ٘٘آ٠خ  -عٛسح اٌجمشح  -
ٖٖ
 عجك ٔؾش ٘زا إٌـ وبِال أيش : -

 6ٙ -6ٔعضّبْ : ٔفظ اٌّشعع ، ؿ ؿ   عجذ اٌغزبس  -
ٖٗ
ٕ٘زفب ٘ٝ ِٓ اٌجالد اٌمذ٠ّخ اعّٙب ٕ٘زفٙخ ٚسدد ف١ٗ لٛا١ٔٓ اٌذٚا٠ٚٓ شثٓ ِّبرٝ ٚفٝ رؾفخ اإلسؽبد ٚاٌزؾفخ ِتٓ أعّتبي اٌجٕٙغتب٠ٚخ  -

 ٘ـ ثشعُ ٕ٘ذافب . 1ٕ٘ٔ٘ـ ٕ٘ذفٗ ِٚٓ عٕٗ ٖٕٓٔٚفٝ اشٔزقبس ِؾشفخ ثبعُ ٕ٘زفٗ ِٓ وفٛس رٍذ ٚفٝ ربس٠خ 

 ٖٗٔ، ؿ  ٗ، عـ ٕق   سِضٜ : اٌمبِٛط اٌغغشافٝ ،  -
ٖ٘
عٕذ٠ْٛ ِٓ اٌمشٜ اٌمذ٠ّخ ٚسدد فٝ اٌّغبٌه شثٓ ؽٛلً ٚٔضٌخ اٌّؾزبق وبٔذ م١عخ وج١شح اٍ٘خ ثبٌغىبْ ٚاععخ اٌغالد ٌٙب عتبِع  -

 ٚاعع ٌٚىٕٙب دصشد عبءد فٝ رؾفخ اإلسؽبد ِٓ أعّبي اٌؾشل١خ ٚفٝ اٌزؾفخ ِٓ أعّبي اٌم١ٍٛث١خ 

 ٙ٘، ؿ  ٕ، عـ ٕ، ق اٌّشععٔفظ  -
ٖٙ
 عض٠شح   ِٓ إٌٛاؽٝ اٌمذ٠ّخ ٚسدد فٝ لٛا١١ٔٓ اٌذٚا٠ٚٓ ٚفٝ رؾفخ اإلسؽبد ٚفٝ اٌزؾفخ ِٓ ففخ ثبؽز١ً ِٓ األعّبي اٌغ١ض٠خ  -

 ٓٙ، ؿ  ٗ، عـ ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -

-
ٖ1
عّبي اٌغ١ضح ٚروش ا١ٍ١ِٕٛ فٝ عغشف١زٗ لش٠خ ثؾز١ً ِٓ اٌمشٜ اٌمذ٠ّخ ٚسدد فٝ لٛا١٠ٓ اثٓ ِّبرٝ ٚفٝ رؾفخ اشؽبسد ٚاٌزؾفخ ِٓ أ 

فٝ عجبسح اْ اٌشئ١ظ اثشاؽ١خ اٚع١ُ ٘ذَ ِعجذ ثؾزخ اٌزٜ وبْ ثبعُ اشٌٗ صٚط ِٓ اعبعٗ ٚؽٌٛٗ اٌتٝ و١ٕغتخ صتُ  Bischtehثبعُ ثؾٕخ 

٠ٚزتشن اسعتبع ثؾتٕب اٌتٝ ثؾتز١ً لبي أٗ ٠ٛعذ ثبٌمشة ِٓ أٚع١ُ لش٠خ ثبعُ ثؾز١ً اٌزٝ رزفك ِع ٘زا اشعُ اٌمجطٝ ِع اثذاي اٌٙبء ثتبٌالَ 

 ٌٍجبؽض١ٓ .

 9٘، ؿ  ٗ، عـ ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -
ٖ6
٘تـ ٚثتبٌزشث١ع ١ِٕتخ ١ِٕٕٕٔٗٗ اٌعض ٚسدد فٝ رؾفخ اإلسؽبد ِٓ أعّبي اٌذل١ٍٙخ ٚفٝ اٌزؾفخ ِتٓ أعّتبي صغتش د١ِتبه ٚفتٝ د١ٌتً عتٕٗ -

ٌمش٠تخ صجتذ أٔٙتب أتذصشد ِٚىبٔٙتب ا٢ْ رتً أثتٛ إٌتٛس اٌعض اٌجؾش٠خ اٌؾشل١خ ٚرعشف ثبٌغشث١خ ِٓ ٔٛاؽٝ صغش د١ِبه ٚثبٌجؾتش عتٓ ٘تزٖ ا

 ثبسامٝ ٔبؽ١خ اٌغٛا١٠ٓ ثّشوض فشاعىٛس ثبٌذل١ٍٙخ ٕٔثؾٛك أثٛ إٌٛس سلُ 

 1ٕٗ، ؿ  ٕ، عـ ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -
ٖ9
اٌؾتشل١خ ِتٓ اٌؾٛثه ٘ٝ ِٓ اٌمشٜ اٌمذ٠ّخ وبٔذ أسام١ٙب ٚالعخ عٍٝ عبٔجٝ ا١ًٌٕ ٚوبْ اٌمغُ األوجش ِٓ صِبِٙب ٚالعتب ِتٓ اٌغٙتخ  -

٘ـ لغتّذ أسامتٝ اٌؾتجه اٌتٝ لغت١ّٓ اؽتذّ٘ب ؽتشق ا١ٌٕتً 9ٓٓا١ًٌٕ ٌٚزٌه وبٔذ اٌؾٛثه ربثعخ شهف١ؾ١خ ِشوض اٌقف ا٢ْ ٚفٝ عٕٗ

 ٚ٘ٛ اٌزٜ ٠زجع ِشوض اٌقف ٚاٌمغُ اٌضبٔٝ غشة ا١ًٌٕ ٠ٚعشف ثبٌؾٛثه اٌغشث١خ ٠ٚزجع ِشوض اٌع١به ثبٌغ١ضح

 ٓٗ، ؿ  ٖٓ، ؿ ٗ، عـ ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -
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ٗٓ
٘تـ ثتبْ أسمتٙب ٚالعتخ ثت١ٓ ٔتبؽ١ز١ٓ 66ٓثؾىب١ٌظ ٚسدد فٝ اٌزؾفخ فٝ األعّبي اٌغشث١خ ٚلذ ؽذدد ِٛلعٙب ٚص١مخ ثشعتجبٜ أٚلتبف  -

ثغٕذ٠ٍخ ٚثغبه ٚثبٌجؾش عٓ ِٛلع ٘ز٠ٓ اٌجٍذر١ٓ رج١ٓ اْ ثؾىب١ٌظ لذ أذصشد ٚام١ف رِبِٙب اٌٝ أسامٝ ٔبؽ١خ ثغٕذ٠ٍخ ِشوض ؽشث١ٓ 

 ثبسامٝ إٌبؽ١خ اٌّزوٛسح ٠ٚعشف ِىبٔٗ ا٢ْ ثزً ثؾىب١ٌظ . ٕٗؽٛك ف١بك اٌىج١ش سلُ اِب عىٕٙب فىبْ ٚالعٙب فٝ 
ٗٔ
١ِٕٗ لشِتٛه ٚسدد فتٝ لتٛا١ٔٓ اٌتذٚا٠ٚٓ شثتٓ ِّتبرٝ ٚفتٝ رؾفتخ اشسؽتبد ِتٓ أعّتبي اٌّشربؽ١تخ ٚفتٝ اٌزؾفتخ ِتٓ اعّتبي اٌذل١ٍٙتخ  -

٘تـ عشفتذ 6ٕٕٔه اٌجّٙتٛ ثٛش٠تخ اٌذل١ٍٙتخ ٚفتٝ رتبس٠خ ٘ـ ٚسدد ثبعُ ١ِٕخ لشِٛه ٚل١تً ٘تٝ لشِتٕٕٛٗٔٚاٌّشربؽ١خ ٚفٝ د١ًٌ عٕٗ 

 ثبعّٙب اٌؾبٌٝ ٚ٘ٝ رزبخُ ٔبؽ١ٗ اٌجّٙٛفش٠ه

 1٘ٔ، ؿ  ٕ، عـ ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -
ٕٗ
  ٘٘٘ـ ؿ 66ٓاٌجط١خٝ ؽبٔٛد وبْ ٠مع رغبٖ اٌّذسعخ اشؽشف١خ ٚص١مخ اٌغٍطبْ ثشعجبٜ أٚلبف  -

  6ٖ  عجذ اٌغزبس : اٌّشعع اٌغبثك ، ؿ  -
ٖٗ
٠ٚتشعؼ   سِتضٜ أٔٙتب وبٔتذ فتٝ ثتذء  Siriaouousٛط ٘ٝ ِٓ اٌمشٜ اٌمذ٠ّخ روش ا١ٍ١ِٕٛ فٝ عغشف١زٗ اْ اعتّٗ اٌمطجتٝ عش٠بل -

اٌزٜ وبْ ٚش٠ب عٍٝ أرش٠تت فغت١ّذ ثبعتّٗ ٚسدد ثّعغتُ اٌجٍتذاْ ثؤٔٙتب ثٍتذٖ ِتٓ متٛاؽٝ اٌمتب٘ش  Ciryaquousرى٠ٕٛٙب عضثخ أؾؤ٘ب 

 د ِٓ أعّبي اٌؾشل١خ ٚفٝ اٌزؾفخ ِٓ أعّبي اٌم١ٍٛث١خاإلسؽبخ ثّقش ٚفٝ لٛا١ٔٓ اٌذٚا٠ٚٓ ٚرؾف

 ٖ٘، ؿ  ٕ، عـ ٕاٌغبثك ، ق   سِضٜ : اٌّشعع -
ٗٗ
روشٜ اعُ اهٍك ؽٛم١ٓ صساع١١ٓ اؽذّ٘ب روتشٜ اٌقتغ١ش ٚاشختش روتشٜ اٌىج١تش ثجٍتذح اٌغ١تضح عتبء روتش ٘تز٠ٓ اٌؾٛمت١ٓ فتٝ  -

٘ـ ٚلذ رٛفً اشعزبر   سِضٜ اٌٝ اْ ؽٛػ روشٜ اٌقغ١ش 6ٖٕٗٗ اٌزؾفخ ٚاٌّؾزشن ١ٌبلٛد ٚفٝ ٚص١مٗ عٛ٘ش اٌالشٖ اٌّؾشسح ع

ثجٍذٖ اٌغ١ضح لبعذح ِذ٠ش٠خ اٌغ١ضح ٚاْ ؽٛك روشٜ اٌىج١ش ٘تٛ اٌتزٜ ٠عتشف ا١ٌتَٛ  9٘ٛ اٌؾٛك اٌزٜ ٠عشف ا١ٌَٛ ثبعُ عغىش سلُ 

 ثٕفظ اٌجٍذح  ٗٔٚؽٛك اٌشا٠خ سلُ  ٓٔثؾٛك خضائٓ اٌغالػ سلُ 
ٗ٘
 ٓ اثٓ ِّبرٝ ٚفٝ رؾفخ اشسؽبد ِٓ اعّبي عض٠شح ل٠ٛغٕب ٚفٝ اٌزؾفخ ِٓ اعّبي اٌغشث١خ .لش٠خ لذ٠ّخ ٚسدد فٝ لٛا١ٔ -

 9٘، ؿ  ٕ، عـ ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -
ٗٙ
ٚسدد فٝ لٛا١ٔٓ اثٓ ِّبرٝ ٚفٝ رؾفخ اإلسؽبد ِٓ األعّبي اٌغّٕٛد٠خ ٚفتٝ اٌزؾفتخ ِتٓ أعّتبي اٌغشث١تخ ٚوتزٌه فتٝ ٔغتخخ ِعٙتذ  -

اشعُ ٚل١ذ اٌضِبَ ثبعُ وفش ؽغ١ٓ ٚلذ ؽذدرٙب ٚص١مخ ٚلف اٌٍّه اشؽشف ثشعجبٜ ؽذٚد٘ب ثت١ٓ ٘ـ غ١ش 6ٕٕٔد١ِبه ٚفٝ ربس٠خ عٕخ 

 عٕجبه ِٓ اٌؾشق ٚؽشؽبثخ عٕٛثب ١ِٕٚخ اٌّخٍـ ِٓ اٌغشة ٚثؾش٠ٙب اسامٝ ٔبؽ١خ ١ِذ اٌجض .

 ٔٙ -ٓٙ، ؿ ؿ  ٕ، عـ ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -

-
ٗ1
ٚفٝ ِعغُ اٌجٍذاْ فشؽٛه ٚ٘ٝ لش٠خ وج١شح رمع عٍتٝ ؽتبها ا١ٌٕتً   fargoutِٓ اٌمشٜ اٌمذ٠ّخ روش٘ب ا١ٍ١ِٛ فٝ عغشاف١زٗ ثبعُ  

اٌغشثٝ ِٓ اٌقع١ذ ٌّقش ٚٚسدد فٝ لٛا١ٔٓ اثٓ ِّبرٝ ٚفٝ رؾفخ اإلسؽبد فشعٛه ِٓ أعّبي اٌمٛف١خ ٚٚسدد فٝ اٌزؾفخ فشؽتٛه 

رزجتع لغتُ فشؽتٛه ِتٓ رتبس٠خ وّب ٚسدد فٝ ربط اٌعشٚط فشعٛه ٚٔطمٙتب اٌعبِتخ فشؽتٛه وّتب ٚسدد فتٝ دفتبرش اٌشٚصٔبِتخ ٚوبٔتذ 

 َ 66َٙٔ ٚ٘ٝ ربثعخ ٌّشوض ٔغع ؽّبدٜ ِٕز عٕخ 6ٕ9ٔأؾبئٙب عٕخ 

   96ٔ -91ٔ، ؿ ؿ  ٗعـ ،  ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -
ٗ6
ثشد١ٔظ ٘ٝ ِٓ اٌمشٜ اٌمذ٠ّخ اعّٙب اشفٍٝ ثبداسٔٛط ٚروشرٙب اٌّشاعع اٌعشث١خ ثبعُ ثشد١ٔظ ٠ٚطٍك ع١ٍٙب ا١ٌَٛ اعُ اٌجذاسٜ  -

 اٌجذاسٜ اٌزبثعخ ٌّؾبفيخ أع١ٛه . ٚ٘ٝ لبعذح ِشوض

 ٖٗ -ٖٖ، ؿ ؿ  ٘، عـ ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -
ٗ9
عبل١خ أثٛ ؽعشح ٘ٝ ِٓ اٌمشٜ اٌمذ٠ّخ اعّٙب اشفٍٝ ١ًِٕ أثٛ ؽعشح ٚسدد فٝ اٌزؾفخ ) عّالٜ ( ِٓ أعّبي إٌّٛف١خ صُ رغ١شد  -

 ٘ـ 6ٕٕٔ٘ـ ثبعّٙب اٌؾبٌٝ ٚٚسدد ثٕفظ اشعُ فٝ ربس٠خ ٕٕٗٔفٛسدد فٝ د١ًٌ 

 ٓٙٔ، ؿ  ٖ، عـ ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -
٘ٓ
لش٠ٗ أؽٕٗ ٘ٝ لش٠خ لذ٠ّخ اعّٙب اشفٍٝ اؽ٠ٕٛخ ٚسدد فٝ لٛا١ٔٓ اثٓ ِّبرٝ ٚفٝ رؾفخ اإلسؽبد ِٓ أعّبي اٌغّٕٛد٠خ ٚ٘تٝ فتٝ  -

ؽتٕبٜٚ ٘تـ ا6ٕٕٔ٘ـ اؽٕب٠ٚخ اٌغُٕ ٚفتٝ رتبس٠خ ٕٕٗٔاٌزؾفخ ِٓ األعّبي اٌغشث١خ ٚلبي فٝ ربط اٌعشٚط ٚاٌذ٠ٛاْ اؽٕبٜٚ ٚفٝ د١ًٌ 

 َ اٌٝ اؽٕبٚاٜ 9ٖ9ٔاٌغُٕ ٚعذي اعّٙب عٕٗ 

 ٖ، ؿ  ٖ، عـ ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -
٘ٔ
ؽجشٖ فٛسٖ ٘ٝ ِٓ اٌمشٜ اٌمذ٠ّخ اٌزٝ ٚسدد فٝ اٌّؾزشن ١ٌبلٛد ٚفٝ لٛا١ٔٓ اثٓ ِّبرٝ ٚفٝ رؾفتخ اإلسؽتبد ٚفتٝ اٌزؾفتخ ِتٓ  -

 أعّبي اٌؾشل١خ .

 1ٕ٘، ؿ  ٕ، عـ ٕاٌغبثك ، ق   سِضٜ : اٌّشعع -
ٕ٘
٘تـ لغتّذ اٌتٝ ٔتبؽز١ٓ اؽتذّ٘ب اثتٛ 6ٕٕٔثٛ سعٛاْ ِٓ إٌٛاؽٝ اٌمذ٠ّخ ٚسدد فٝ اٌزؾفخ اثٛ سعٛاْ ِٓ اشعّبي اٌغ١ض٠خ فتٝ ا -

 سعٛاْ اٌمٍجٝ ٚ٘ٝ األف١ٍخ ٚعشفذ ثبٌمٍجٝ ٚرٌه ر١ّضا ٌٙب عٓ أثٛ سعٛاْ اٌجؾشٜ ٚ٘ٝ اٌّغزغذح

 6ٖ، ؿ  ٗ، عـ ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -
ٖ٘
اشفٍٝ ١ِٕٗ عجبد ٚسدد فٝ لٛا١ٔٓ اثٓ ِّبرٝ ِٓ أعّبي اٌغّٕٛد٠خ ٚفٝ اٌزؾفخ ِٓ أعّتبي اٌغشث١تخ  ١ِٕخ عجبد لش٠ٗ لذ٠ّخ اعّٙب -

ٚفٝ رؾفخ اإلسؽبد ٚسدد ِؾشفٗ ثبعُ ِؾٍخ عجبد ِٓ اٌغّٕٛد٠خ ٚؽشف اعّٙب ِٓ ١ِٕخ اٌٝ ١ِذ عجبد ٚسد اعّٙب اٌؾتبٌٝ فتٝ رتبس٠خ 

 6َٕٕٔعٕٗ 

 9ٕ، ؿ  ٖ، عـ ٕ، ق ٔفظ اٌّشعع -
٘ٗ
ٚاٌشِٚتٝ  Kherea ِٓ اٌمتشٜ اٌمذ٠ّتخ روش٘تب ا١ٍ١ِٕتٛ فتٝ عغشف١زتخ ٚعٛر١تٗ فتٝ لبِٛعتٗ ٚعٕٙتب ٠عٍتُ اعتّٙب اٌّقتشٜاٌىش٠ْٛ  -

Kheria ٚاKerey ٌجطتتتٝ  مٚاKherouon ٚاKharion ْٛوش٠تتتKeriaon  ٚسدد فتتتٝ ِعغتتتُ اٌجٍتتتذاْ وش٠ٛ٠تتتْٛ ِٛمتتتع لتتتشة

ٝ وزتبة اٌّغتبٌه شثتٓ خشدارثتخ اٌىش٠تْٛ فتٝ اٌطش٠تك ثت١ٓ اشعىٕذس٠خ اٚلع ثٙب عّشٚ ثٓ اٌعبؿ اصٕبء اٌفزؼ ثغ١ٛػ اٌشَٚ ٚسدد ف

اشعىٕذس٠خ ٚاٌفغطبه ٚفٝ وزبة اٌّغبٌه شثٓ ؽٛلً اٌىش٠ْٛ روش٘ب ثٓ اٌجشؽ١ك )ثشع١ك( ٚث١ٓ اشعىٕذس٠خ ٚلبي ٘ٝ ِذ٠ٕتخ وج١تشٖ 

 ١شح     ؽغٕخ ف١ٙب عبِع ٚعّبي ٚفٕبدق ٚوشَٚ ٚٚسدد فٝ لٛا١ٔٓ اثٓ ِّبرٝ ٚفٝ رؾفخ اإلسؽبد ِٓ أعّبي اٌجؾ
٘٘
 ٠ٕؾش ٘زا إٌـ ألٚي ِشح -
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٘ٙ
 ٖٙآ٠خ  -عٛسح إٌٛس  -
٘1
 ٕ٘٘آ٠خ  -عٛسح اٌجمشح  -
٘6
 6ٕٙآ٠خ  -عٛسح اٌجمشح  -
٘9
 9ٗٔ -9ٖٔآ٠خ  -عٛسح آي عّشاْ  -
ٙٓ
 6٘ٔآ٠خ  -عٛسح آي عّشاْ  -
ٙٔ
 ٙٗٔعجك ٔؼ ٘زا إٌـ أيش :   عجذ اٌغزبس عضّبْ : اٌّشعع اٌغبثك ، ؿ  -
ٕٙ
 6٘ٔآ٠خ  -عٛسح آي عّشاْ  -
ٖٙ
 ٕ٘٘آ٠خ   -عٛسح اٌجمشح  -
ٙٗ
 ٠ٕؾش ٘زا إٌـ ألٚي ِشح -
ٙ٘
 9 -٘آ٠خ  -عٛسح اإلٔغبْ  -
٠ٕؾش -ٙٙ

  ا إٌـ شٚي ِشح .ز٘ 
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 لتطىر الحضاري لبزكت األسبكٍت منذ النشأة وحتً نهاٌت العصز المملىكًا

 
 دمحم عبد الفتاح شٍماء عبد الفتاحد/                                                                

   وسارة السٍاحت واألثار –مدٌز إدارة تسجٍل االثار بقطاع األثار اإلسالمٍت والقبطت والٍهىدٌت 
  

 

 -المقدمت:

رؼزجغ ِٕطمخ األػثىيخ ِٓ أُ٘ إٌّبؽك اٌزٝ ِغ ػٍيٙب اٌؼضيض ِٓ األدضاس اٌزٝ أصغد فيٙب ؿٍجًب ٚايجبثًب 

ِٕظ ٔشؤرٙب ٚدزٝ ٚلزٕب اٌذبػغ اال أْ ِغدٍخ إٌشؤح اٌفؼٍيٗ وبٔذ لض ثضأد فٝ اٌؼظغ اٌٍّّٛوٝ ػٍٝ يض 

ٌّٛػٛع ٌّب ٌٗ ِٓ أّ٘يخ دؼبعيخ ػّغأيخ جٍيخ األِيغ أػثه ِٓ ؽطز ٚػٍيٗ فمض وبْ اسزيبعٜ ٌٙظا ا

رؤعجذذ ثيٓ اٌزطٛع ٚاإلػص٘بع ٚوظا االٔذالي ٚاالػّذالي وً دـت ظغٚف اٌؼظغ اٌـيبؿيخ 

 ٚاإلجزّبػيخ . 

ؿجت اسزيبع اٌّٛػٛع : ِب ٌٙظٖ إٌّطمخ ِٓ أّ٘يخ دؼبعيخ ِٚب ِغ ػٍيٙب ِٓ رطٛعاد دؼبعيخ ِٕظ 

اٌٍّّٛوٝ ِٚب رجؼٗ ِٓ ػظٛع ٌٚظا ٚجت ػٍيٕب اٌمبء اٌؼٛء  اٌؼظغ اإلسشيضٜ ٚدزٝ ٔٙبيخ اٌؼظغ

ػٍٝ ِٕطمخ وٙظٖ يٕجغٝ أْ ٔفغص ٌٙب وزت ِٚجٍضاد دزٝ ٔـزطيغ أْ ٔجغػ أّ٘يزٙب اٌذؼبعيخ 

 ٚاٌؼّغأيخ ػٍٝ ِغ اٌؼظٛع . 

*٘ضف اٌجذش:اثغاػ صٚع اٌضٌٚخ فٝ اإل٘زّبَ ثبٌجغن ٚاٌّزٕؼ٘بد ٚاٌؼبئض ػٍٝ اٌّجزّغ ِٓ ٘ظٖ األػّبي 

 . 

ِٕٙج اٌجذش: لـُ ٘ظا اٌجذش اٌٝ ػضح ِذبٚع ديش ثضأ ثّمضِخ ثـيطخ رجؼٙب اٌّذٛع األٚي ػٓ إٌشؤح 

ٚاٌزطٛع صُ اٌّذٛع اٌضبٔٝ ػٓ دضٚص إٌّطمخ صُ اٌّذٛع اٌضبٌش ػٓ أصغ اٌذيبح اٌـيبؿيخ ٚاإلجزّبػيخ 

 ػٍٝ ِٕطمخ ثغوخ األػثىيخ ، ٚأسيًغا اٌشبرّخ ٚأُ٘ إٌزبئج . 

  -طىر:*النشأة والت

 النشأة الجٍىلىجٍت -  

 ، 1َ غغة اٌشٍيج555، وّب وبٔذ رمغ ػٍٝ ثؼض 2وبٔذ رٍه اٌجغوخ رمغ اٌٝ اٌجٕٛة ِٓ سؾ اٌّمـٝ

ٚوبٔذ ػجبعح ػٓ ثـزبًٔب ؿٍطبٔيًب ػغف ثجـزبْ اٌّمـٝ ٚوبْ يشغف ػٍٝ إٌيً ِٓ غغثيٗ ٚيشغف 

جٕبْ اٌؼ٘غٜ ٚاٌظٜ وبْ يّضٍٗ إٌّطمخ ، ٚوبْ يّزض فيّب ثيٓ اٌّمؾ ٚ 3ػٍٝ اٌشٍيج اٌىجيغ ِٓ شغليٗ

)ثبة اٌشٍك( ، ٚوبٔذ ِيبٖ إٌيً  4اٌّّزضٖ ِٓ جبِغ أٚالص ػٕبْ )ِـجض اٌفزخ( اٌٝ لٕطغح ثبة اٌشغق

، 5رغّغٖ ؿٕٛيًب ٚلذ اٌفيؼبْ ٚوبْ يزشٍف ثٙب ثؼض اٌفيؼبْ ثغوخ وجيغح يذيطٙب اٌجـبريٓ ٚإٌّبظغ

 . 6ٌٍٛقٚوبٔذ فٝ طٌه اٌٛلذ رّضً جؼء ِٓ ِٕبظغ ا

ٚيظوغ ػٍٝ ثبشب ِجبعن فٝ سططٗ أْ رٍه اٌجغوخ لض ثٕيذ ػٍٝ جؼء ِٓ ثـزبْ اٌّمـٝ  

ٚثبٌزذضيض ثبٌّٕطمخ اٌزٝ وبٔذ أِبَ ِٕظغح اٌٍئٌئح طٌه أٔٗ ٌيؾ ِٓ اٌّؼمٛي أْ يزُ دفغ ثغوخ ثّـبدخ 

 .  7فضاْ ٚ٘ٛ ِـبدخ ثـزبْ اٌّمـٝ 455

 التطىر قبل العصز المملىكى-

يضٜ لبَ وبفٛع اإلسشيضٜ ثذفغ رغػخ ٌزغٜٚ ثـزبْ اٌّمـٝ اٌظٜ ثمٝ دزٝ ٚفٝ اٌؼظغ اإلسش

َ( اٌظٜ دفغ 2536-2515٘ـ/ 417-422ػٙض اٌشٍيفخ اٌفبؽّٝ اٌظب٘غ الػؼاػ صيٓ هللا ثٓ اٌذبوُ)

ثضالً ِٓ طٌه اٌجـزبْ ثغوخ أِبَ ِٕظغح اٌٍئٌئح وبٔذ رٍه اٌجغوخ رـزّض ِبإ٘ب ِٓ رٍه اٌزغػخ اٌزٝ 

ٚطٌه ػٕضِب لبَ أدض أِغاء اٌظب٘غ ثيجغؽ ثزطٙيغ٘ب ٚرٛؿيؼٙب  8ثبؿُ سٍيج اٌظوغػغفذ فيّب ثؼض 

ٚيضػٝ شّؾ اٌضيٓ اٌظوغ فؤطجخ يطٍك ػٍيٙب سٍيج اٌظوغ ٚلض ثٕٝ فٛق ِٕٙب لٕطغح ٚػغ ػٍيٙب صوخ 

   .  9ٌجٍٛؽ إٌبؽ ٚلذ اٌزٕؼٖ فٝ ثـزبْ اٌّمـٝ فؤؽٍك ػٍٝ اٌّىبْ لٕطغح اٌضوخ

٘ـ(، ٚؿىٕٙب اٌـٛصاْ ٚثٕٝ فٝ ِٛػؼٙب 464-457ٓ اٌشضح اٌّـزٕظغيخ )ٚلض ٘جغد ٘ظٖ اٌجغوخ ػِ

دبعح ػغفذ ثذبعح اٌٍظٛص ، ٚفٝ رٍه األصٕبء ثٕٝ جـًغا يظً ثيٓ اٌجغوخ ٚاٌشٍيج ، فٍّب جبء 

َ( أصٕبء ٚػاعح اٌّؤِْٛ اٌجطبئذٝ ػبص اٌيٙب 2235-2252٘ـ/514-495اٌشٍيفخ اآلِغ ثؤدىبَ هللا )
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األثٕيخ اٌزٝ وبْ لض اسزطٙب اٌـٛصاْ ِٚٓ ثيٕٙب اٌجـغ اٌّظوٛع ، ٚأػيض دفغ  اٌؼّغاْ ديش أػيٍذ رٍه

، ٚطبعد رؼغف 25اٌجغوخ ثشىً أػّك ِّب وبٔذ ػٍيٗ ٚأجغٜ اٌيٙب اٌّبء ِٓ سٍيج اٌظوغ ِجبشغحً 

    2355َ22٘ـ/ 755ثبؿُ ثغوخ ثطٓ اٌجمغح ٚظٍذ ِٛجٛصح اٌٝ ِب ثؼض ؿٕخ 

 التطىر فتزة العصز المملىكى -

َ ديش 2197٘ـ/697ؿزّغد اٌجغوخ ػٍٝ دبٌٙب اٌٝ أْ جبءد اٌّذٓ ػِٓ اٌؼبصي وزجغب ؿٕخ ٚلض ا

أذـغ ِبء إٌيً ٚدضصذ اٌّجبػبد ِّب أصغ ػٍٝ اٌجغوخ اٌزٝ أطجذذ ويّبْ ػغف ثؼؼٙب ثبؿُ وَٛ 

اٌجبوٝ ٚثؼؼٙب ثبؿُ ؿٛق اٌذّبَ سٍف ِيضاْ اٌمّخ ٚطبع ِب دٌٛٙب سغاثًب ِٓ أعع اٌطجبٌخ دزٝ 

 .21ٍٛقأعع اٌ

ٌّٚب عصَ سٍيج اٌظوغ أٍّ٘ذ اٌجغوخ ٚطبع ِٛػؼٙب ؽغيك ِمطٛع ًِّٙ ٍِئ ثبٌزالي 

ٚاٌىيّبْ ٚثٙب أشجبع أصً ٚؿٕؾ ٚثٙب ِؼاع ؿيضٜ ػٕزغ ٚؿيضٜ ٚػيغ ، وّب وبْ يٛجض جبِغ يـّٝ 

، ٚظٍذ وظٌه اٌٝ أْ ظٙغ أدض األششبص اٌغيغ ِؼغٚفيٓ ٚلبَ ثّض اٌّبء اٌيٙب ِٓ  23جبِغ اٌجبوٝ

َ 2476٘ـ/885إٌبطغٜ فغٚيذ األعع ٚػعػذ ثبٌجغؿيُ ٚاٌشؼيغ ٚاؿزّغد وظٌه اٌٝ ػبَ  اٌشٍيج

فمبَ  25ديش ليض هللا اٌيٙب األِيغ اػثه ِٓ ؽطز وجيغ أِغاء اٌـٍطبْ لبيزجبٜ 24ػِٓ صٌٚخ لبيزجبٜ

خ ٚ ثزشييض دظيغح ٌجّبٌٗ ، وّب أدؼغ ػضصًا ِٓ اٌضيغاْ ٚاٌّذبعيش إلػاٌخ اٌىضجبْ اٌزٝ وبٔذ ثبٌّٕطم

لبَ ثبػبصح دفغ اٌجغوخ ٚأجغٜ اٌيٙب اٌّبء ػٓ ؽغيك اٌشٍيج إٌبطغٜ فظبع اٌّبء يضسً اٌيٙب فٝ آسغ 

ب فؼغفذ إٌّطمخ 26اٌؼيبصح ٚيغٜٚ آعاػيٙب ٚرؼعع ثبٌجغؿيُ ٚاٌشؼيغ ًّ ، وّب أٔشؤ ثٙب لظًغا  ػظي

ذك ثٗ ِىزجخ ٔفيـخ، ٚألبَ ثبألػثىيخ ٔـجخ ٌٗ ، ٚػٍٝ اٌؼفخ اٌيّٕٝ ٌٍّٕطمخ أٔشؤ ِـجضًا )جبِغ أػثه( أٌ

ب ٚٚوبٌخ ٚليـبعيبد ٌٍزجبعح ٚؽٛاديٓ ٚأفغاْ ٚلض أرُ البِخ ِٕشآرٗ ٘ظٖ ثيٓ ػبِٝ  ًِ  -885دٌٛٗ دّب

أٌف صيٕبع ، ٚلض شَجؼذ  155، ٚثٍغ ٔفمخ ِب لبَ ثٗ ِٓ أػّبي دٛاٌٝ  2485َ27-2476٘ـ/ 889

ِٓ إٌّشآد ، ٚػّغد ػّبعح دـٕخ أػّبٌٗ ٘ظٖ األغٕيبء ٚاألػيبْ ػٍٝ اٌـىٕٝ ثٙب ٚالبِخ اٌؼضيض 

َ دزٝ أطجذذ ِضيٕخ ِزىبٍِخ ِٕفغصح 2496٘ـ/ 952ٚأسظد اٌؼّبعح رزؼايض ثبٌّٕطمخ دزٝ ػبَ 

 .28ثّىٛٔبرٙب ٚأطجخ اٌشؼغاء ٚاألصثبء يزجبعْٚ فٝ ٚطف ِذبؿٕٙب

ٌّٚب اوزٍّذ ػّبعح األػثىيخ أٔؼُ اٌـٍطبْ لبيزجبٜ ػٍٝ أربثىٗ أػثه ثؤعػٙب ٚوبٔذ لجً طٌه 

 . 29عع دىغ ِٛلٛفخ ػٍٝ سؼائٓ اٌـالح ِٕظ اٌؼظغ األيٛثٝأ

ٚيفُٙ ِٓ سالي ٚصيمخ أػثه أٔٗ ػٕض ثٕبء دٝ األػثىيخ ٌُ يىٓ يٛجض ثّٛلؼٗ ؿٜٛ ِؼاعٜ 

ؿيضٜ ػٕزغ ٚؿيضٜ ٚػيغ ، ٚأٔٗ وبْ لض ثضأ ثجٕبء دي األػثىيخ ِٓ سالي ثٕبء ِجّٛػزيٓ ِٓ اٌّجبٔٝ 

ػخ األٌٚٝ رطً ِجبشغح ػٍٝ ثغوخ األػثىيخ ِٓ اٌجٙخ يفظً ثيّٕٙب شبعع ِـٍٛن ، ثٕٝ اٌّجّٛ

اٌشغليخ ٚلض اشزًّ ٘ظا اٌمـُ ػٍٝ اٌمظغ اٌـىٕٝ اٌظٜ اشزًّ ػٍٝ ادضػشغ ثبثًب رئصٜ اٌٝ اٌمبػبد 

ٚاٌّمؼض ٚاٌّطجز ٚاالؿطجً ٚاٌـبليخ ٚاٌشغاثشبٔٗ ....اٌز ، ٚاٌغثغ اٌظٜ رىْٛ ِٓ ػشغح دٛأيذ طف 

ػٍٝ ػشغح ؽجبق رطً ػٍٝ اٌشبعع اٌّـٍٛن، ٚاٌٝ جٛاعٖ وبْ يٛجض  ٚادض ثؤػالُ٘ عثغ ؿىٕٝ يذزٜٛ

 ؿىٓ اٌـيفٝ ايٕبي شبص اٌؼّبئغ . 

اِب اٌّجّٛػخ اٌمجٍيخ اٌّٛاجٙخ ٌزٍه اٌّجّٛػخ فىبٔذ ِجبٔيٙب طف ٚادض ، ٚلض  

ؽبدْٛ  –اٌذبٔٛد  –اشزٍّذ ػٍٝ اٌجبِغ طٚ األػّضح ثؤؿفٍٗ دٛاطً ، ٚيجبٚعٖ اٌفغْ صُ اٌطبدْٛ 

دبٔٛد آسغ ٚدّبَ ٌٍٕـبء صُ دٛأيذ أسغٜ صُ دّبَ ٌٍغجبي ، ٚاٌٝ اٌشغق ِٓ اٌجبِغ وبْ  –آسغ 

٘ـ/ وبٔذ رشزًّ 895يٛجض ؿجيً يؼٍٖٛ وزبة ، ٚاٌٝ اٌغغة ِٓ رٍه اٌؼّبئغ ثٕٝ أػثه ليـبعيخ ؿٕخ 

ِمؼض ٚاٌٝ اٌجٕٛة ِٓ اٌميـبعيخ ألبَ أػثه غيؾ وّب ألبَ اٌٝ جٛاع رٍه  19دبٔٛد ٚ  89ػٍٝ 

  .  15يـبعيخ ثٕٝ دٛع ٌـمٝ اٌضٚاة ٚ ٚؽجبق ؿىٕيخ ِٚشبػْاٌم

ٚوبٔذ ٘ظٖ اٌجغوخ رؼض ِٓ اػظُ ِزٕؼ٘بد ِظغ ثّب ثٕٝ ثٙب ِٓ صٚع ٚلظٛع ٌألػيبْ أٌذمٛا  

، ٚوبٔذ 12ثٙب اٌذضائك اٌغٕبء ٚؿّذٛا ٌٍؼبِخ ثبٌزٕؼٖ فيٙب ٚاالؿزّزبع ثّجب٘جٙب ٚألبِٛا دٌٛٙب اٌذفالد

 .11فضأًب ٚاؿزّغد وظٌه فٝ اٌؼظغ اٌؼضّبٔٝ 65ِـبدزٙب ثٕذٛ طاد ِـبدخ شبؿؼخ ديش لضعد 

  -دضٚص اٌجغوخ :

اٌٝ جبِغ اٌغٚيؼٝ صُ دبعح اٌغٚيؼٝ ٚشبعع ٚجٗ  13وبْ يذض٘ب ِٓ اٌشّبي إٌّطمخ ِٓ ِيضاْ اٌمّخ

اٌجغوخ اٌٝ ِيضاْ لٕطغح اٌضوخ ِٚٓ اٌغغة شبعع اٌجّٙٛعيخ اٌٝ ِيضاْ األٚثغا ِٚٓ اٌجٕٛة إٌٙبيخ 
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خ ٌّيضاْ األٚثغا ٚشبعع ؽب٘غ ٚشبعع اٌّٛؿىٝ، ِٚٓ اٌشغق اٌشؾ اٌّٛاػٜ ٌٍشٍيج اٌّظغٜ اٌمجٍي

)شبعع ثٛعؿؼض دبٌيًب( ِبًعا ثشٛاعع اٌّؼيٓ ٚاٌجٕضالخ ٚاٌغٍِٝ دزٝ ِيضاْ اٌمّخ، ٚلض رمٍظذ ِـبدزٙب 

 ػٍٝ ِغ اٌؼِٓ ديش ثٕٝ ػٍيٙب ثـبريٓ ِٕٚشآد أسغٜ اٌٝ أْ أطجذذ رشغً اٌجؼء اٌظٜ يذضٖ ِٓ

 . 14اٌشّبي شبعع ٚجٗ اٌجغوخ ِٚٓ اٌجٕٛة إٌٙبيخ اٌمجٍيخ ٌّيضاْ األٚثغا

 

 *أصغ اٌذيبح اإلجزّبػيخ ٚاٌـيبؿيخ

وضيًغا ِب وبٔذ رزباصغ ِٕطمخ األػثىيخ ثـجت األدضاس اٌـيبؿيخ اٌزٝ وبٔذ رئصغ ايجبثب اٚ ؿٍجيًب ػٍٝ 

بء ِٕشبءاد ٌٍغػبيخ االجزّبػيخ ٚوظا ِظب٘غ اٌذيبح اٌّشزٍفخ فىبٔذ ِٓ ِٙبَ اٌذىبَ ٌجظة اٌؼبِٗ أش

اٌجغن ٚاٌجـبريٓ ٌٍزٕؼح اال أٗ ثزغيغ اٌفزغاد اٌـيبؿيخ يذضس اػّذالي ِّب يٕؼىؾ ػٍٝ ٘ظٖ إٌّبؽك 

 اٌّشزٍفخ ِٕٚٙب االػثىيخ ،

َ أصٕبء اٌفزٕخ اٌزٝ لبَ ثٙب األِيغ 2494ٖ/ 955ِٚٓ أُ٘ رٍه األدضاس ِب دضس فٝ شٙغ طٜ اٌذجخ ؿٕخ 

ّبئخ أِيغ اسٛع وجيغ اٌظٜ ارشظ ِٓ األػثىيخ ِغوًؼا ٌزجّيغ لٛارٗ ػض ِٕبفـيٗ ٚفٝ رٍه لبٔظٛح سّـ

 . 15األصٕبء رؼغع األربثىٝ اػثه ٌألطٜ فطٍت ِٓ اٌـٍطبْ لبيزجبٜ ٔفيٗ اٌٝ ِىخ سٛفًب ػٍٝ ديبرٗ

ٚوّب وبٔذ رذضس ثٙب األدضاس اٌـٍجيخ فىبٔذ أيًؼب ِذالً ٌإلدزفبالد ثّشزٍف إٌّبؿجبد رٍه 

الدزفبالد اٌزٝ رؼض ِظٙغا ِٓ ِظب٘غ اٌذيبح االجزّبػيخ ديش ػىـذ ديبح اٌزغف ٚاألثٙٗ اٌزٝ ػبشٙب ا

ؿىبْ األػثىيخ، ِٚٓ أُ٘ رٍه االدزفبالد ِب وبْ يذضس ٚلذ فيؼبْ إٌيً ٚفزخ اٌشٍيج ديش وبْ اٌّبء 

عة رجذغ ثٙب ٚرطٍك اٌظٛاعيز ٚاألٌؼبة إٌبعيخ ادزفباًل ثزٍه يفيغ اٌٝ ثغوخ األػثىيخ ٚوبٔذ اٌمٛا

إٌّبؿجخ ٚرمبَ اٌٛالئُ ٘ظا اٌٝ جبٔت األػٛاء اٌغائؼخ اٌزٝ وبٔذ رؼئ ِٕطمخ اٌجغوخ ثؤشىبٌٙب اٌغائؼخ 

اػبفخ اٌٝ علظبد اٌجّبي ٚاٌذّيغ ٚاٌىالة ٚوظا اٌغجبي اٌظيٓ يزجبعػْٚ ثبٌـيٛف ٚاٌؼظب ٕ٘ب 

ت إٌّشضيٓ اٌظيٓ يٕشضْٚ ِالدُ فزٛح ِظغ ٚأديبًٔب ِب وبْ يزشًٍ رٍه اإلدزفبالد ٕٚ٘بن ٘ظا اٌٝ جبٔ

 .  16ثؼغ اٌفـبص ِٓ لجً إٌـبء طٚاد اٌـّؼخ اٌـيئخ

ٚلض رؼغػذ األػثىيخ ٌٍٕٙت ٚاٌزشغيت أيبَ اٌـٍطبْ اٌغٛعٜ وّب رؼغػذ ٌٍضِبع أوضغ أصٕبء 

 .  17اٌغؼٚ اٌؼضّبٔٝ ٌّظغ

ه أطجخ فيّب ثؼض ِشظض ٌىً ِٓ يزٌٛٝ ٚظيفخ األربثىيخ ثّظغ ٚاٌجضيغ ثبٌظوغ أْ لظغ أػث 

ثميخ اٌؼظغ اٌٍّّٛوٝ ديش ٔؼي ثٗ األِيغ لظغٚح ٔبئت اٌشبَ ػٕضِب رٌٛٝ األربثىيخ ثّظغ فٝ جّبصٜ 

َ، وّب ٔؼي ثٙب األِيغ أعلّبؽ ٔبئت اٌشبَ ػٕضِب رٌٛٝ األربثىيخ ثّظغ ؿٕخ 2499ٖ/956االسغ ؿٕخ 

922/ٖ2554َ18  

َ دضس دغيك وجيغ ثؤدض األديبء دٛي اٌجغوخ صِغ ِؼٗ اٌؼضيض ِٓ اٌضٚع 2776ٚفٝ ؿٕخ 

اٌىجيغح ِّب صػٝ ٚالح األِغ اٌٝ ؿغػخ رؼّيغ رٍه اٌضٚع دزٝ أُٔٙ أٌؼِٛا غيغ اٌمبصعيٓ ػٍٝ اٌزؼّيغ 

 .   19دزٝ ػبصد اٌجغوخ اٌٝ ِب وبٔذ ػٍيٗ فٝ أثٙٝ طٛع٘ب

 اٌشبرّخ ٚأُ٘ إٌزبئج

اثزىبعا ِٓ أػثه ِٓ ؽطز ثً اْ  اٌجغوخ وبٔذ ِٛجٛصح ثبٌفؼً ثشىً ِٛؿّٝ  أْ ثغوخ األػثىيخ ٌُ رىٓ

ٚلذ أْ وبٔذ إٌّطمخ أعع ػعاػيخ فىبْ اٌفيؼبْ يـمٝ األعع ِٚب رجمٝ ِٕٗ يىْٛ ثغوخ رزذٛي 

اٌٝ ِـزٕمؼبد ِيبٖ ثؼض أزٙبء ِٛؿُ اٌفيؼبْ ٚلض اؿزغٍذ ِٓ لجٍٗ ثبٌفؼً اال أٗ يذـت ٌٗ أٗ دٌٛٙب 

ـزٕمغ ؽجيؼٝ اٌٝ ثغوخ طٕبػيخ ديش لبَ أػثه ثذفغ ثغوخ أوضغ ػّمًب ٚارـبًػب فزذٌٛذ ِٓ ثغوخ ِٚ

رّض ثبٌّيبٖ ثشىً ِٕزظُ ِٓ سالي اٌشٍيج إٌبطغٜ ٚاؿزشضِذ ٌٍزغفيٗ ٚاٌزٕؼٖ ٌٍؼبِخ ٚإٌجالء ػٍٝ دض 

 ؿٛاء.

 وّب أٔٗ جغٜ  رجغيف األعع اٌؼعاػيخ وّب  وبْ يزُ فٝ وً ػِبْ ِٚىبْ ٚ٘ٛ ِب دضس ػٕض

اٌجٕبء دٛي ثغوخ األػثىيخ ديش جغفذ ثؼغ األجؼاء ِٓ اآلعاػٝ ٚثٕٝ ػٍيٙب إٌّشآد اٌّشزٍفخ 

فبطجذذ رزّيؼ إٌّطمخ ثبٌّٕبػي اٌّجٕيٗ اجؼاء ِٕٙب ثبٌّيبٖ ن فيٕيـيب ٚاٌظٜ يغجغ ايؼب ٌٍزطٛع 

ٌٙظٖ اٌجغوخ  اٌٍّّٛؽ ٌضٌٚخ اٌّّبٌيه ٌٍّٕشبءد اٌّبئيخ ٚرطٛع أٛاع اٌّٛأبد ٚؽغق اٌجٕبء . فىبٔذ

ِٚب دٌٛٙب ِٓ ِٕشآد ِٓ أصغ اجزّبػٝ ٚػّغأٝ ػٍٝ أ٘بٌٝ اٌمب٘غح دزٝ اآلْ عغُ جفبف اٌجغوخ اال 

 أٔٙب ِبػاٌذ رذًّ ٔفؾ اإلؿُ ٌّب رغوزٗ ِٓ أصغ فٝ اٌٛجضاْ.
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 دضٚص رمغيجيخ ٌجغوخ األػثىيخ 

 29ثغوخ األػثىيخ فٝ اٌمغْ اٌـ
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 دٛاشي اٌجذش

 
                                                 

2
ٌزٝ وبٔذ ِٛعصح رغؿٛ فيٙب وبٔذ ِٕطمخ اٌّمـٝ ٘ظٖ رؼغف فٝ اٌؼظغ اٌفبؽّٝ ثبؿُ لغيخ أَ صٔيٓ  ا 

اٌـفٓ فٝ طٌه اٌؼظغ ٚلض ػغفذ ثؼض طٌه ثبٌّمـُ صُ ػغفذ ثؼض طٌه ثبٌّمـٝ ، ٚلض دً ِذً سؾ 

اٌّمـٝ ِٕطمخ ثبة اٌذضيض ٚاٌزٝ يّضٍٙب دبٌيًب ِيضاْ عِـيؾ )ػجض اٌغدّٓ ػوٝ ، ِٛؿٛػخ ِضيٕخ 

، ؿؼبص ِب٘غ ،  26، 22، 25َ، ص2987، 8اٌمب٘غح فٝ أٌف ػبَ ، ِىزجخ األٔجٍٛ اٌّظغيخ، ؽ

َ، 2963اٌمب٘غح اٌمضيّخ ٚأديبإ٘ب ، اٌّئؿـخ اٌّظغيخ اٌؼبِخ ٌٍزؤٌيف ٚاٌزغجّخ ٚاٌطجبػخ ٚإٌشغ ، 

 (255،252ص
1

َ ، 1525أيّٓ فئاص ؿيض، اٌمب٘غح سططٙب ٚرطٛع٘ب اٌؼّغأٝ، اٌٙيئخ اٌّظغيخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ،  

 155ص
3

 اٌششزبٜٚ، ِزٕؼ٘بد اٌمب٘غح فٝ اٌؼظغيٓ ، دمحم541، 423، ص3اٌّمغيؼٜ ، اٌشطؾ ، ِجـ 

 252، 255َ ، ص2999٘ـ/2429اٌٍّّٛوٝ ٚاٌؼضّبٔٝ ، صاع اآلفبق اٌؼغثيخ، 
4

، اٌّطجؼخ 2ػٍٝ ِجبعن، اٌشطؾ اٌزٛفيميخ اٌجضيضح ٌّظغ اٌمب٘غح ِٚضٔٙب ٚثالص٘ب اٌمضيّخ ٚاٌشٙيغح، ؽ 

 66، ص3٘ـ، جـ2356اٌىجغٜ األِيغيخ ثجٛالق، 
5

، ؿؼبص ِب٘غ ، اٌمب٘غح اٌمضيّخ  25وٝ ، ِٛؿٛػخ ِضيٕخ اٌمب٘غح فٝ أٌف ػبَ ، صػجض اٌغدّٓ ػ 

 255ٚأديبإ٘ب ، ص
6
 255ؿؼبص ِب٘غ، اٌمب٘غح اٌمضيّخ ٚأديبإ٘ب ، ص 
7
 67، ص3ػٍٝ ِجبعن ، اٌشطؾ اٌزٛفيميخ، جـ 
8

طغح اٌضوخ صُ يّضً ِٛػغ سٍيج اٌظوغ اٌيَٛ إٌمطخ اٌزٝ يزاللٝ فيٙب اآلْ شبعع ػّبص اٌضيٓ ثشبعع لٕ 

يـيغ شّباًل فٝ شبعع لٕطغح اٌضوخ صُ شبعع اٌمجيٍخ فشبعع اٌجبِغ األدّغ اٌٝ ٔٙبيزٗ فشبعع اٌشيز 

دّبص فذبعح صعة ِظطفٝ اٌٝ أْ يظت فٝ اٌشٍيج اٌّظغٜ ديش شبعع ثٛعؿؼيض االْ أِبَ ِضعؿخ 

، ٘بِش  215، 214، ص9اٌفغيغ ػٍٝ عأؽ شبعع اٌشغٔفش )ثٓ رغغٜ ثغصٜ ، إٌجَٛ اٌؼا٘غح ، جـ

 ( 2، ٘بِش 485، ص3، رؼٍيمبد صأيّٓ فئاص ثبٌشطؾ ٌّمغيؼيخ ، ِجـ3
9
 541،  485، ص3اٌّمغيؼٜ ، اٌشطؾ، ِجـ 

يّضً ِٛػغ لٕطغح اٌضوخ اٌيَٛ إٌمطخ اٌزٝ يٍزمٝ ػٕض٘ب اآلْ شبعع لٕطغح اٌضوخ ِغ شبعع اٌجّٙٛعيخ 

 (111، 112)دمحم اٌششزبٜٚ، ِزٕؼ٘بد ، ص
25
 66، ص3، ػٍٝ ِجبعن ، اٌشطؾ اٌزٛفيميخ، جـ541،  424، 423، ص3طؾ ، ِجـاٌّمغيؼٜ ، اٌش 

 252، دمحم اٌششزبٜٚ، ِزٕؼ٘بد ، ص
22

، ػجض  66، ص3، ػٍٝ ِجبعن ، اٌشطؾ اٌزٛفيميخ، جـ541، 424، ص3اٌّمغيؼٜ ، اٌشطؾ ، ِجـ 

 18اٌغدّٓ ػوٝ ، ِٛؿٛػخ ِضيٕخ اٌمب٘غح فٝ أٌف ػبَ، ص
21

، دمحم 67،  66، ص3، ػٍٝ ِجبعن ، اٌشطؾ اٌزٛفيميخ، جـ 424ص ،3اٌّمغيؼٜ ، اٌشطؾ ، ِجـ 

 252اٌششزبٜٚ، ِزٕؼ٘بد ، ص
23

، دمحم  67، ص3، ػٍٝ ِجبعن ، اٌشطؾ اٌزٛفيميخ، جـ 226، ص3اثٓ ايبؽ، ثضائغ اٌؼ٘ٛع ، جـ 

 251اٌششزبٜٚ، ِزٕؼ٘بد ، ص
24
  67، ص3ػٍٝ ِجبعن ، اٌشطؾ اٌزٛفيميخ، جـ 
25

دـٓ ػجض اٌٛ٘بة، رشطيؾ اٌمب٘غح ٚرٕظيّٙب ِٕظ ، 66، ص3يميخ، جـػٍٝ ِجبعن، اٌشطؾ اٌزٛف 

، ػجض اٌغدّٓ ػوٝ، اٌمب٘غح ربعيشٙب  45َ، ص2957ٔشؤرٙب، ِطبثغ صاع إٌشغ ٌٍجبِؼبد اٌّظغيخ ، 

( ِٓ جٛ٘غ اٌمبئض اٌٝ اٌججغرٝ اٌّئعر ، اٌضاع اٌّظغيخ ٌٍزؤٌيف ٚاٌزغجّخ ، 2815-969ٚآصبع٘ب )

، جبؿزْٛ فييذ، اٌمب٘غح  25ٛؿٛػخ ِضيٕخ اٌمب٘غح فٝ أٌف ػبَ، ص، 281َِ، ص2966٘ـ/2386

 -ِضيٕخ اٌفٓ ٚاٌزجبعح ، رغجّخ. ِظطفٝ اٌؼجبصٜ، ِئؿـخ فغٔىٍيٓ ٌٍطجبػخ ٚإٌشغ ، ثيغٚد
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، أيّٓ فئاص ؿيض،  252، ؿؼبص ِب٘غ ، اٌمب٘غح اٌمضيّخ ٚأديبإ٘ب ، ص 288َ ، ص2968ٔيٛيٛعن، 

    155، ص اٌمب٘غح سططٙب ٚرطٛع٘ب اٌؼّغأٝ
26

 67، ص3، ػٍٝ ِجبعن ، اٌشطؾ اٌزٛفيميخ، جـ 227، 226، ص3اثٓ ايبؽ، ثضائغ اٌؼ٘ٛع ، جـ 

، ػجض اٌغدّٓ ػوٝ، اٌمب٘غح  45دـٓ ػجض اٌٛ٘بة، رشطيؾ اٌمب٘غح ٚرٕظيّٙب ِٕظ ٔشؤرٙب، ، ص،

ب٘غح ، جبؿزْٛ فييذ، اٌم 25، ِٛؿٛػخ ِضيٕخ اٌمب٘غح فٝ أٌف ػبَ، ص281ربعيشٙب ٚآصبع٘ب ، ص

  152، 155، أيّٓ فئاص ؿيض، اٌمب٘غح سططٙب ٚرطٛع٘ب اٌؼّغأٝ ، ص288ِضيٕخ اٌفٓ ٚاٌزجبعح ، ص

 253، 251دمحم اٌششزبٜٚ ، ِزٕؼ٘بد، ص، 
27

دـٓ ،  67، ص3، ػٍٝ ِجبعن ، اٌشطؾ اٌزٛفيميخ، جـ 234، ص3اثٓ ايبؽ، ثضائغ اٌؼ٘ٛع، جـ 

، ػجض اٌغدّٓ ػوٝ، اٌمب٘غح ربعيشٙب  43: 45، صػجض اٌٛ٘بة، رشطيؾ اٌمب٘غح ٚرٕظيّٙب ِٕظ ٔشؤرٙب

، جبؿزْٛ فييذ ، اٌمب٘غح ِضيٕخ اٌفٓ 18، ِٛؿٛػخ ِضيٕخ اٌمب٘غح فٝ أٌف ػبَ ، ص281ٚآصبع٘ب ، ص

دمحم ، ،  152، 155، أيّٓ فئاص ؿيض، اٌمب٘غح سططٙب ٚرطٛع٘ب اٌؼّغأٝ ، ص288ٚاٌزجبعح ، ص

 Behrense Abouseif (D), Azbakiyya its Environs،  254اٌششزبٜٚ ، ِزٕؼ٘بد، ص

from Azbak to Ismail (1476-1879), suppl. Aux Annales Islamdio, Cahiern.6. 

Le Caire, IFAO 1985., p.23   
28

، ػجض اٌغدّٓ ػوٝ، اٌمب٘غح  43: 45دـٓ ػجض اٌٛ٘بة، رشطيؾ اٌمب٘غح ٚرٕظيّٙب ِٕظ ٔشؤرٙب، ص 

، جبؿزْٛ فييذ ، اٌمب٘غح 18يٕخ اٌمب٘غح فٝ أٌف ػبَ ، ص، ِٛؿٛػخ ِض281ربعيشٙب ٚآصبع٘ب ، ص

 152، 155، أيّٓ فئاص ؿيض، اٌمب٘غح سططٙب ٚرطٛع٘ب اٌؼّغأٝ ، ص288ِضيٕخ اٌفٓ ٚاٌزجبعح ، ص

   253دمحم اٌششزبٜٚ ، ِزٕؼ٘بد، ص، ، 
29
 253، دمحم اٌششزبٜٚ، ِزٕؼ٘بد ، ص 228، ص1اثٓ ايبؽ، ثضائغ اٌؼ٘ٛع ، جـ 
15

َ ، دمحم اٌششزبٜٚ ، ِزٕؼ٘بد 2485٘ـ/895اٌمِٛيخ ، دجخ ٚلف أػثه اٌّئعسخ ثـٕخ  صاع اٌٛصبئك 

  265: 256، ص
12
ٌالؿزؼاصح ػٓ اٌضٚع ٚاٌمظٛع اٌزٝ وبٔذ ثجغوخ األػثىيخ أظغ: دـٓ ػجض اٌٛ٘بة ، رشطيؾ اٌمب٘غح  

 45: 43ٚرٕظيّٙب ، ص
11
 254ِزٕؼ٘بد، ص، دمحم اٌششزبٜٚ،  155، ص3ػٍٝ ِجبعن ، اٌشطؾ اٌزٛفيميخ، جـ 
13

يّضً ِٛػغ ِيضاْ اٌمّخ اٌيَٛ إٌظف اٌشغلٝ ِٓ ِٕطمخ ثبة اٌجذغ اٌزٝ يشغٍٙب اآلْ ؿىخ اٌفجبٌخ  

، رؼٍيمبد ص.أيّٓ فئاص، 3ٚشبعع اٌطٛاشٝ دزٝ ِيضاْ ثغوخ اٌغؽٍٝ شّبالً )اٌشطؾ اٌّمغيؼيخ، ِجـ

 425: 423( ، ٌٚالؿزؼاصح ػٓ اٌّيضاْ أظغ اٌّغجغ طارٗ ص2، ٘بِش423ص
14

، ػجض اٌغدّٓ ػوٝ ، ِٛؿٛػخ ِضيٕخ 234، 228، 227، ص3اثٓ ايبؽ، ثضائغ اٌؼ٘ٛع ، جـ 

 Behrense Abouseif (D), Azbakiyya its Environs،  19، 18اٌمب٘غح فٝ أٌف ػبَ، ص

from Azbak to Ismail  ، 541، 542، ص3رؼٍيمبد ص.أيّٓ فئاص، اٌشطؾ اٌّمغيؼيخ، ِجـ ،

 ( 1٘بِش
15
 254، دمحم اٌششزبٜٚ، ِزٕؼ٘بد ص324: 325، ص3ضائغ اٌؼ٘ٛع ، جـاثٓ ايبؽ ، ث 
16
 292: 288جبؿزْٛ فييذ ، اٌمب٘غح ِضيٕخ اٌفٓ ٚاٌزجبعح، ص 
17
 133، 296، 237، 5اثٓ ايبؽ، ثضائغ اٌؼ٘ٛع ، جـ 
18
 255، دمحم اٌششزبٜٚ، ِزٕؼ٘بد ص458، 91، ص3اثٓ ايبؽ ، ثضائغ اٌؼ٘ٛع ، جـ 
19

، ػجض اٌغدّٓ ػوٝ ، اٌمب٘غح ربعيشٙب 43ٌمب٘غح ٚرٕظيّٙب ، صدـٓ ػجض اٌٛ٘بة ، رشطيؾ ا 

  281ٚآصبع٘ب، ص
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 انًهخص
بهٜ ٌَٛق اٌٛاٌلٖ اٌغل٠ل اٌنٜ رُ أشبإٖ ثّل٠ٕخ اٍزبٔجٛي ثّٕطمخ ٠زٕبٚي اٌجؾش ٚطف ٚرؾ١ًٍ اٌزقط١ؾ اٌّؼّ           

غب٠خ فٝ ا١ّ٘٤خ أ٨ ٚ٘ٝ ِٕطمخ اٌموْ اٌن٘جٝ ٔظوا ٌٛلٛع ا١ٌّٕبء اٌوئ١َٝ ٌٍّل٠ٕخ ثٙب، ؽ١ش رؼلكد ٚؽلارٗ ٚػٕبطوٖ 

ٍٛة اٌزغط١بد ثبٌمجبة اٌّؼّبه٠خ فؼ٩ً ػٓ رى١ف اٌّجٕٝ ِغ اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌّؾ١طخ ثٗ ٍٛاء فٝ ِٛاك اٌجٕبء أٚ أٍ

٠ٙلف اٌجؾش اٌٝ رٕبٚي ّٔؾ عل٠ل ِٓ أّٔبؽ اٌؼّبئو اٌزغبه٠خ اٌزٝ ظٙود فٝ اٌؼظو اٌؼضّبٔٝ رؾذ َِّٝ ، ٚٚا٤لج١خ

ا٤هاٍزب ٚاٌزٝ اشزمذ ِٓ اٌٍغخ اٌفبه١ٍخ ٚرؼٕٝ اٌّي٠ٓ أٚ اٌّيفوف صُ ٌُ رٍجش أْ اٍزؼ١ود ٌزلي ػٍٝ ّٔؾ ِؼ١ٓ ِٓ 

اٌؼظو اٌؼضّبٔٝ، ؽ١ش رظٙو ِلٜ أ١ّ٘خ اٌَٛق فٝ رٕبٚة اصٕز١ٓ ِٓ أِٙبد ا٩ٌَؽ١ٓ ػٍٝ  أّٔبؽ اٌؼّبئو اٌزغبه٠خ فٝ

َ ٚأوٍّذ فل٠غخ رٛهفبْ ٍٍطبْ ٚاٌلح 8551أشبءٖ ؽ١ش ثلأد طف١خ ٍٍطبْ ٚاٌلح اٌٍَطبْ دمحم اٌضبٌش اٌجٕبء فٝ ٍٕخ 

ٕٙل١ٍٓ اٌّؼّبه١٠ٓ ٌلٜ اٌج٩ؽ َ، فؼ٩ ػٓ ص٩صخ ِٓ هإٍبء ِٚل٠وٜ ا8665ٌّاٌٍَطبْ دمحم اٌواثغ ػّبهرٗ ٍٕخ 

ثّب ٌُ ٠زىوه فٝ ٍٛق آفو، ٠ٚؼزجو   "L"اٌؼضّبٔٝ. ٚفزبِبً فبْ رقط١ؾ اٌَٛق فو٠لا ِٓ ٔٛػٗ ام عبء ػٍٝ ١٘ئخ ؽوف 

اٌَٛق ٌّىبٔزٗ اٌّز١ّيح ٚأ١ّ٘زٗ فٝ إٌّطمخ صبٔٝ أوجو ٍٛق فٝ اٌّل٠ٕخ ثؼل اٌجبىاه اٌّغطٝ ٨ٚ ٠ياي اٌٝ ا٢ْ رزغٗ ا١ٌٗ 

َ ػٍٝ ِىبٔخ ِظو اٌىج١وح فٝ الزظبك  81٘ـ / 88فٝ أٚافو اٌموْ ؼبٌُ، ٚرلي ر١َّخ اٌّجٕٝ ثبٌَٛق اٌّظوٜ أٔظبه اٌ

 ٚؽ١بح ػبطّخ اٌق٩فخ اٌؼضّب١ٔخ.

 انكهًاث انذانت

 ) ثبىاه، أهاٍزب، ٚلف١خ، ػمل ِلثت، ِؾ٩د، اٍزبٔجٛي، رٛهفبْ ٍٍطبْ(    

 انًقذيت .1

َ ثم١بكح 8551٘ـ/١ٕ151خ لل٠ّب" اٌزٝ فزؾٙب اٌؼضّب١ْٔٛ ٍٕخ وبٔذ ِل٠ٕخ اٍزبٔجٛي "اٌمَطٕط١       

اٌٍَطبْ دمحم اٌضبٔٝ اٌنٜ ٌمت ثبٌفبرؼ ثؼل فزؾٙب أوجو ِل٠ٕخ رغبه٠خ فٝ اٌشوق ا٤ٍٚؾ ٚرؾزً اٌغيأ٠ٓ 

اٌشولٝ ٚاٌغوثٝ ِٓ ِؼ١ك اٌجٍٛفٛه
8
َ ٚؽزٝ اٌغبء٘ب 8561ٚظٍذ ػبطّخ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ِٕن ٍٕخ  

َ، ٚوبٔذ 8511أٔموح ٍٚؾ ا٤ٔبػٛي ٌزىْٛ ػبطّخ عّٙٛه٠خ روو١ب اٌؾل٠ضخ ٍٕخ فزُ افز١به ِل٠ٕخ 

أٍٛالٙب رغطٝ ٔؾٛ َِبؽخ ٍزّبئخ أٌف ِزو ِوثغ، ٚوبٔذ ٘نٖ ا٤ٍٛاق رٍؼت كٚها ٘بِب فٝ اٌؾ١بح 

ا١ِٛ١ٌخ
1

، ٚلل رؼلكد ٚرٕٛػذ أٔٛاع اٌؼّبئو اٌزغبه٠خ فٝ اٌؼظو اٌؼضّبٔٝ، ؽ١ش اٍزّود ثؼغ 

ٝ وّب وبٔذ لجً مٌه ٚاٍزؾلصذ أّٔبؽ ٚأٔٛاع أفوٜ ِٓ اٌؼّبئو اٌزغبه٠خ ٌُ رىٓ إٌّشآد ٚاٌّجبٔ

رؼوف ِٓ لجً، ٚرؼىٌ اٌّظطٍؾبد اٌزٝ ػوفذ ثٙب ٚاشزٙود ِلٜ مٌه اٌزٕٛع ِٕٚٙب اٌقبْ، ووٚاْ 

ٍواٜ، اٌجبكٍزبْ، ا٤هاٍزب، ٚاٌقبٔبد ٘ٝ ِب وبْ ٠مبَ كافً اٌّلْ
1

ٚ٘ٝ فٝ مٌه ِضً اٌٛوب٨د فٝ  

َ ثمٌٛٗ "ٚاٌٛوبٌخ اٍُ ٌٍقبْ وّب ٘ٛ 81٘ـ/88ل مٌه ِب مووٖ اٌّئهؿ اٌّؾجٝ فٝ اٌموْ ِظو ٠ٚئو

ِؼوٚف فٝ ػوف اٌّظو١٠ٓ ،ٚاٌلِشم١ْٛ ٠َّٛٔٗ ل١َبه٠خ"
5
 . 

ٚرؼٕٝ اٌّيفوف أٚ اٌّي٠ٓ صُ ٌُ  Arastaِظطٍؼ ا٤هاٍزب ػجبهح ػٓ ٌفظخ فبه١ٍخ ا٤طً       

َ ٌٍل٨ٌخ ػٍٝ ٔٛع ِؼ١ٓ ٚلَُ ِٓ اٌجبىاه 85٘ـ / 5وْ رٍجٌ أْ اٍزؼ١ود ِٕن إٌظف اٌضبٔٝ ِٓ اٌم

)اٌَٛق(
5

اٌٝ أْ طبهد اٌىٍّخ رلي ػٍٝ ّٔؾ ِؼ١ٓ ِٓ أّٔبؽ اٌؼّبئو اٌزغبه٠خ فٝ اٌؼظو اٌؼضّبٔٝ "  

ٚرؤفن فٝ عٛ٘و رقط١طٙب ١٘ئخ اٌّّو أٚ اٌشبهع اٌنٜ رظطف ػٍٝ عبٔج١خ اٌّؾ٩د ٍٛاء غطٝ ٘نا 

َٛق اٌّظوٜ ِٛػٛع اٌجؾش أشٙو أِضٍزٙب ثب٦ػبفخ اٌٝ أهاٍزب اٌّّو أٚ رون ِىشٛفب "٠ٚؼزجو اٌ

"ٚ٘ٝ ِل٠ٕخ روو١خ ِشٙٛهح ٠ؼٛك ربه٠ـ رؤ١ٍَٙب ٧ٌِجواؽٛه اٌوِٚبٔٝ ِغّغ ا١ّ١ٌٍَخ ثّل٠ٕخ أكهٔخ 

َ )ِٕٚٗ ارقند اٍّٙب( ٚرمغ ػٕل اٌزمبء ٔٙوٜ ِبهر١يا ٚرٛكعب ػٍٝ اٌطو٠ك اٌجوٜ 815أكه٠بْ ػبَ 

ٕخ ثٍغواك ِٚل٠ٕخ اٍزبٔجٛي فٝ اٌمَُ ا٤ٚهٚثٝ ِٓ روو١ب، ٚوبٔذ ػبطّخ اٌّورفغ اٌٛاطً اٌٝ ِل٠

َ، ٚفٝ ػبَ 8551َ ٚؽزٝ ثؼل فزؼ ِل٠ٕخ اٌمَطٕط١ٕ١ٕخ ٍٕخ 8166اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ فٝ اٌفزوح ِٓ 

َ ٚف٩ي ؽوة اٌجٍمبْ ا٤ٌٚٝ اؽزٍذ ِٓ لجً اٌجٍغبه١٠ٓ ٚاٌظوة ٌٚىٓ ا٤روان أػبكٚا 8581

ْ اٌضب١ٔخ ،ٚلل ػّذ اٌٝ ا١ٌٛٔبْ ثّمزؼٝ ِؼب٘لح ٍفوً، ا٨ أْ ا٤روان رؾو٠و٘ب فٝ ؽوة اٌجٍمب
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َ 8168٘ـ/161أػبكٚ٘ب ِوح أفوٜ ثّؼب٘لح ٌٛىاْ، ٚوبْ ا٩ٍ٦َ لل كفً اٌّل٠ٕخ أٚي ا٤ِو ٍٕخ 

ػٍٝ ٠ل ٨ٌٗ شب١٘ٓ ثه"
6
. 

 انًُشًء وتارَخ اإلَشاء .2

اٌّغّغ اٌنٜ أٌؾك ثٗ ٚ٘ٛ ِغّغ اٌٛاٌلٖ رؼوف ا٤هاٍزب ثبٍُ اٌجبىاه اٌّظوٜ ٚلل ثلأ ِغ أشبء       

اٌغل٠ل " و١ٍخ ٠ٕٝ عبِغ " ثّل٠ٕخ اٍزبٔجٛي، ٚمٌه ثؤِو  ِٓ اٌٍّىخ أٚ اٌٍَطبٔٗ طف١خ ٚثبٌؼضّب١ٔخ " 

طٛف١ب ث١ٍٛعٝ طف١خ ٍٍطبْ " ٚ٘ٝ ؽَت أهعؼ اٌوٚا٠بد اٌزبه٠ق١خ اِوأح ماد أطً ثٕللٝ ٚاٍّٙب 

اٌجٕلل١خ فٟ 8551ثبفٛ ػبَ ٌٚلد ٍٕخ 
1

فغبءد ؽ١ٕئن  اٍزبٔجٛي فٟ اٌول١ك ٍٛق ٚلل ث١ؼذ فٟ، 

اٌٍَطبٔخ ٔٛهثبٔٛ ٚ٘ٝ ا٤فوٜ ِٓ أطً ثٕللٟ
1

اٌٍَطبْ ِواك اٌضبٌش فؤفنرٙب، ٚوبٔذ ٚاٌلح  ٚٚاٌلح 

ٌِلَ فٝ فزوح) اٌنٜ ِواك اٌضبٌش  ا١ِ٤و ٔٛهثبٔٛ رو٠ل اْ رغؼً اثٕٙب اٌؼٙل ٌٝٚ ف٩فخ علٖ ١ٍٍّبْ  ُٚ

َ، ٚ٘ٛ 8515٘ـ/511َ ٚعٌٍ ػٍٝ رقذ اٌٍّه ػبَ 8556٘ـ/551( ػبَ 8566-8511اٌمبٔٛٔٝ )

َ، ٚكفٓ ثّلفٕٗ ثغٛاه 8555ٖ/8111اثٓ رَؼخ ٚػشو٠ٓ ٍٕخ اٌٝ أْ رٛفٝ فغؤح ٌؼبهع أٌُ ثٗ ٍٕخ 

(عبِغ آ٠ب طٛف١ب
5

عٙب ٨ثٕٙب ِواك ٚكفؼذ اٌىض١و ِٓ لوهد أْ ريٚ ٌظٛف١ب اٌٍَطبٔخ هإ٠خ ، ٚثّغوك

ٌّلح ػب١ِٓ ٚرغ١و ف١ٙب  ثمظو ؽٛثمبثٝ اٌؾو٠ُ "اٌؾوٍِه"مَُ ث صوٚرٙب ٌشوائٙب، ٚلل ألبِذ طٛف١ب

أ٨ ٚ٘ٛ طف١خ، ٚػٕلِب طبهد طف١خ فٟ ٍٓ اٌقبَِخ  اٍّٙب ِٓ طٛف١ب اٌٝ اٍُ أشل هلخ ٚطفبء

ٙب اٌىج١وح، ٚؽٌٛٙب ٚثشورٙب اٌج١ؼبء ػشو ٚم٘جذ اٌٝ ا١ِ٨و ِواك اٌضبٌش ثشؼو٘ب ا٨شمو، ٚػ١ٛٔ

ٔظوح فزيٚعٙب، ٚأطجؼ ٌٙب ثبع ؽ٠ًٛ فٝ اٌلٌٚخ ثؼل رٌٛٝ ِواك اٌضبٌش اٌٍَطٕخ، ام  ػشمٙب ِٓ أٚي

رؾىّذ فٝ اٌمظو اٌٍّىٝ ٚطبهد رٍؼت ثلٍبئَٙب ػٍٝ ع١ّغ ِٓ فٝ اٌمظو ؽزٝ ؽبٌٚذ ٔٛهثبٔٛ 

فبح ىٚعٙب اٌٍَطبْ ِواك اٌضبٌش فمل ٌؼجذ ٍٍطبْ ِٓ اٌزقٍض ِٕٙب ث٩ فبئلح، ٚظٍذ ونٌه ؽزٝ ثؼل ٚ

كٚها وج١وا فٝ ر١ٌٛخ اثٕٙب دمحم اٌضبٌش اٌٍَطٕخ فلثود فٝ ٔفٌ ١ٌٍخ ٚفبح ىٚعٙب ٌّمزً أفٛارٗ اٌضّب١ٔخ 

ػشو فٛعلُٚ٘ ِمز١ٌٛٓ فٕمب اٌٛاؽل ُِٕٙ رٍٛ ا٢فو، ٚلل أطجؾذ ٚاٌلح اٌٍَطبْ فٝ اٌفزوح اٌزٝ رٌٛٝ 

اٌؾىُ (8611-8555) ف١ٙب اثٕٙب دمحم اٌضبٌش 
81

ٚوبٔذ ٘ٝ طبؽجخ ا٤ِو ٚإٌٙٝ، ٠َٕٚت ٌٙب عبِغ  

اٌٍّىخ طف١خ اٌىبئٓ ثؾٝ اٌلاٚك٠خ ثبٌمب٘وح ؽ١ش هفؼذ كػٜٛ فٝ ِظو أصٕبء فزوح ٍٍطٕخ اثٕٙب دمحم 

اٌضبٌش ػل إٌبظو ػٍٝ أٚلبف اٌّوؽَٛ ػضّبْ أغب كاه اٌَؼبكح أفند ثّمزؼب٘ب ؽىُ اٌمبػٝ ثؤْ 

٘ـ8188ا٤طمبع ٘ٝ ٍِه ٌٙب فٝ ٍٕخ اٌغبِغ ٚاٌمو٠خ ٚع١ّغ 
88

 

رش١١ل اٌّغّغ أػطذ أٚاِو٘ب ٌىج١و ِٕٙلٍٝ اٌمظو آٔنان ٚ٘ٛ إٌّٙلً كاٚٚك أغب ١ٌزُ اٌجلء فٝ      

َ ػمت ِٛد 8611َ، غ١و أْ اٌجٕبء ٌُ ٠ىزًّ فزٛلف اٌؼًّ ثٗ ٍٕخ 8551ثّقزٍف ٚؽلارٗ فٝ ٍٕخ 

اٌٍَطبْ دمحم اٌضبٌش
81
. 

ٍٕخ، اٌٝ أْ لبِذ اٌٍَطبٔخ  51بٌزٗ اٌزٝ رووزٗ ػ١ٍٙب اٌٍّىخ طف١خ ٌّٚل ٚلل ظً اٌجٕبء ػٍٝ ؽ     

فل٠غخ رٛهفبْ ثبوّبي اٌجٕبء "ٚاٌزٝ ٌُ ٠ؼوف ثبٌزؾل٠ل ِؾً ٨ٚكرٙب غ١و أٔٙب كفٍذ اٌٝ اٌلٌٚخ 

اٌؼضّب١ٔخ وّؾظ١خ فٝ ثلا٠خ اٌموْ اٌَبثغ ػشو ا٩١ٌّكٜ أصٕبء اؽلٜ اٌفزٛؽبد اٌؼضّب١ٔخ فٝ اٌَّزٕمؼبد 

َ، ١ٍ8651خ، ٚظٍذ فزوح ثؼ١لح ػٓ اٌمظو صُ ٚطٍذ ثؼل مٌه اٌٝ كافً لظو ؽٛثمبثٝ فٝ ٍٕخ اٌوٚ

ؽ١ش أ٘ل٠ذ ِٓ لجً لوا ١ٍٍّبْ ثبشب ٌىٍُٛ ٍٍطبْ ٚاٌلح اٌٍَطبْ اثوا١ُ٘
81

، ٚرٛهفبْ ٍٍطبْ ٚاٌلح 

٘ـ ٚ٘ٛ اثٓ ٍجغ ١ٍٕٓ ؽزٝ ٍٕخ 8151٘ـ ٚرٌٛٝ اٌَطٕخ 8158اٌٍَطبْ دمحم اٌواثغ )اٌنٜ ٌٚل ٍٕخ 

8811ٖ
85

ٚلل شوػذ فٝ اػبكح اػّبه اٌّغّغ ِوح أفوٜ. 
85

ٚاوّبٌٗ ١ٌىْٛ فٝ طٛهرٗ اٌىبٍِخ وّب  ،

ٚطً ا١ٌٕب ِغّؼب ِؼّبه٠ب ػقّب ٠ؼب٘ٝ ِغّؼبد ا٩ٌَؽ١ٓ اْ ٌُ ٠ىٓ لل فبق ِؼظّٙب، ٚ٘ٛ ٠ؼُ 

َِغلا عبِؼب ٚعٍٛك ٍِىٝ " فٛٔىبه لظوٜ " ِٚمجوح كفٕذ ف١ٙب فل٠غخ رٛهفبْ ٍٍطبْ، ٍٚج١ً 

ِىزت طج١بْ " وزبة " ثب٦ػبفخ اٌٝ ٍٛق ػظ١ّخ ٘ٝ اٌَٛق اٌّظوٜ أٚ ٍٛق اٌٛاٌلح اٌغل٠ل ِبء ٚ

" ٚاٌنٜ اٍزغوق ثٕبإٖ ؽٛاٌٝ  Lاٌزٝ ش١لد ثزظ١ُّ فو٠ل ث١ٓ ا٤ٍٛاق اٌؼضّب١ٔخ ػٍٝ ١٘ئخ ؽوف " 

 أٚل١خ كهاُ٘. 1111َ ٚأُٔفك ِٓ اٌّبي ػ١ٍٗ ؽٛاٌٝ 8665َ ٚؽزٝ فجوا٠و 8668شٙوا ِٓ ِب٠ٛ  11

 قع األراستا يى .3

٠مغ اٌَٛق ػّٓ و١ٍخ ٠ٕٝ عبِغ فٝ ِٕطمخ ا١ِٕٛٔٛ ثّل٠ٕخ اٍزبٔجٛي ػٕل ِلفً اٌموْ اٌن٘جٝ،ٚ٘ٝ     

أللَ ِٕطمخ رغبه٠خ ثبٌّل٠ٕخ لوة وٛثوٜ غٍطٗ
86

  Bahçe Kapisiؽ١ش وبْ ٠مغ ث١ٓ ثبة اٌؾل٠مخ  ،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
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وْ اٌن٘جٝ، فٙٛ ٠جؼل ّٚ٘ب ِٓ أثٛاة اٌَٛه اٌّش١ل ػٍٝ شبؽٝء اٌم Odun Kapisiٚاٌجبة اٌقشجٝ 

أِزبها ل١ٍٍخ ػٓ ١ِبٖ اٌق١ٍظ، ٚ٘ٛ ِٛلغ ِز١ّي ٌٍغب٠خ ام عبء ِٛلغ اٌَٛق ٍٚؾ إٌّطمخ  -أٜ اٌّغّغ–

ٚاٌزٝ وبٔذ رؼوف لجً مٌه ثبٍُ  Eminönüاٌزغبه٠خ اٌوئ١َ١خ ثبٍزبٔجٛي ٚ٘ٝ ِٕطمخ ا١ِٓ أٚٔٛ 

Gümrük Emini ٌّٕطمخ ا١ٌّٕبء اٌوئ١َٝ ٌٍّل٠ٕخ ٚاٌزٝ رؼٕٝ ا١ٌّٕبء اٌغّووٝ اٌجؾوٜ ،ؽ١ش ٠مغ ثب

ٚاٌنٜ ٠َزمجً اٌجؼبئغ ٚاٌٍَغ ِٓ ِقزٍف ثٍلاْ اٌؼبٌُ ٚ٘ٛ ١ِٕبء اٌموْ اٌن٘جٝ، ِّب وبْ ٌٗ أوجو ا٤صو 

فٝ أؼبُ اٌلٚه اٌزغبهٜ ٌٍَٛق اٌّظوٜ ١ٌظجؼ أوجو صبٔٝ ٍٛق ثبٌّل٠ٕخ ثؼل اٌجبىاه اٌّغطٝ اٌنٜ 

  Emin Iskeleاٌٝ  Gümrük Eminiؾٛي ا٨ٍُ ِٓ ٠مغ ث١ٓ ِٕطمزٝ رشّجوٌٝ ربُ ٚثب٠ي٠ل، صُ ر

ٚ٘ٝ ثٕفٌ اٌّؼٕٝ اٌَبثك  Eminönüاٌٝ أْ أطجؼ 
81
. 

 تارَخ بُاء انًدًع واألراستا وانًهُذسٍُ انذٍَ أشزفىا عهً انبُاء  .4

أشوف ػٍٝ ثٕبء اٌَٛق اٌّظوٜ ِٚغّغ ٠ٕٝ عبِغ ػلك ِٓ إٌّٙل١ٍٓ اٌّؼّبه١٠ٓ ٌلٜ اٌج٩ؽ      

َ ػٍٝ ٠ل إٌّٙلً 8551ِٓ أ١ّ٘خ اٌَٛق ٚشٙورٗ، فمل وبْ اٌجلء فٝ اٌّشوٚع ٍٕخ اٌؼضّبٔٝ ِّب ىاك 

كاٚك أغب اٌنٜ رزٍّن ػٍٝ ٠ل إٌّٙلً اٌىج١و لٛعٗ ِؼّبه ٍٕبْ ثؤِو ِٓ طف١خ ٍٍطبْ وؤٌٚٝ فطٛاد 

اٍزق٩ص إٌّطمخ ِٓ اٌٍّى١بد ا١ٌٙٛك٠خ
18

، فمل رُ افز١به كاٚك أغب وّؼّبه ثبشٝ أٚ هئ١َب ٌٍّؼّبه١٠ٓ 

َ ثبػزجبهٖ أوجو ِٓ رزٍّن ػٍٝ ٠ل٠ٗ، ٚوبْ لل أشوف ف٩ي رٌٛٝ اٌّؼّبه 8511ػمت ِٛد ٍٕبْ ػبَ 

َ" ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ أػّبي رٛط١ً ا١ٌّبٖ 8511-8515ٍٕبْ هئبٍخ ِٕٙلٍٝ اٌمظو اٌٍَطبٔٝ "

ٌٍمظٛه اٌؼضّب١ٔخ ٚفبطخ لظو ؽٛثمبثٝ ٚغ١و مٌه ِٓ أػّبي ثٕبء ٚرش١١ل اٌَّبعل ٚاٌمظٛه، ٚوبْ 

ِب أشوف ػٍٝ ثٕبءٖ ٘ٝ أهاٍزب ِغّغ ا١ّ١ٌٍَخ ٚاٌّلهٍخ ا٦ثزلائ١خ ثّل٠ٕخ أكهٔخ ٚونٌه ٚػغ  أُ٘

َ، 8555-8551٘ـ/8111َ ، اٌٝ أْ رٛفٝ ٍٕخ 8551أٍبٍبد و١ٍخ ٠ٕٝ عبِغ ثّل٠ٕخ اٍزبٔجٛي ِٕن 

اٌنٜ ٚرٌٛٝ ا٦شواف ػٍٝ أػّبٌٗ إٌّٙلً اٌول١ت أؽّل أغب اٌغٛاص اٌنٜ وبْ ربثؼب ٩ٌَػ اٌجؾو٠خ ٚ

8616َظً فٝ هئبٍخ ِٕٙلٍٝ اٌمظو ؽزٝ ٍٕخ 
85

، ٚرُ اٍزىّبي أػّبي أشبء اٌّغّغ ٚاٌَٛق 

اٌّظوٜ ؽزٝ ٚطً اٌجٕبء اٌٝ َِزٜٛ ٔٛافن اٌطبثك ا٤هػٝ صُ رٛلف اٌجٕبء فغؤح ثَجت ِٛد 

بْ اٌٍَطبْ دمحم اٌضبٌش ٚر١ٌٛخ أؽّل ا٤ٚي اٌٍَطٕخ فٍفب ٌٗ فٙغو اٌّغّغ ٌّلح ؽ٠ٍٛخ ؽزٝ رٌٛٝ اٌٍَط

َ، فؾلس ؽو٠ك ٘بئً كِو غبٌج١خ ِٕطمخ اٌموْ اٌن٘جٝ ثّب ف١ٙب ثٕبء 8651دمحم اٌواثغ اٌؾىُ ٍٕخ 

8661َاٌَّغل ٚاٌَٛق ثَّزٜٛ ٔٛافناٌطبثك ا٤هػٝ ٚمٌه فٝ اٌواثغ ٚاٌؼشو٠ٓ ِٓ ١ٌٛ٠ٛ ٌَٕخ 
11

، 

َ، 8668ٕخ ٚػٍٝ اصو ى٠بهرٙب ٌٍّٕطمخ لبِذ ٚاٌلرٗ فل٠غخ رٛهفبْ ٍٍطبْ ثبٍزىّبي أػّبي اٌجٕبء ٍ

ٚووٍذ ٌنٌه وً اٌطبلبد اٌّّىٕخ ٚهطلد ٌٗ ِجبٌغ ػظ١ّخ ِٓ اٌّبي ٚوٍفذ إٌّٙلً ِظطفٝ 

أغب
18

هئ١ٌ إٌّٙل١١ٍٓ ثب٦شواف ػٍٝ أػّبي اٌجٕبء ؽ١ش اوزًّ ػٍٝ ٠ل٠ٗ ثٕبء اٌّغّغ ثىبًِ  

ٍِؾمبرٗ
22

١ٌىْٛ اٌجبىاه اٌّظوٜ ٚاٌّغّغ لل شٙل ثنٌه اشواف ص٩صخ ِٓ وجبه إٌّٙل١ٍٓ ، 

َ فٝ اؽزفبي ألبِٗ اٌٍَطبْ دمحم 8665ٌّؼّبه١٠ٓ ٌلٜ اٌمظو اٌؼضّبٔٝ ٚافززؼ اٌّغّغ ه١ٍّب فٝ ٍٕخ ا

اٌواثغ ٚٚاٌلرٗ رٛهفبْ ٍٍطبْ ٚاٌظله ا٤ػظُ وٛثوٌٍٚٛ فبػً أؽّل ثبشب ٚثؾؼٛه اٌَف١و اٌفؤَٝ 

Marquis de Nointel ٍِؾمبرٗ ٚاٌنٜ ػجو ػٓ ك٘شزٗ اٌجبٌغخ ِٓ ػظّخ ِغّغ اٌٛاٌلح اٌغل٠ل ثىب ًِ

اٌّغّغ ثو٠شزٗ ٚ٘ٛ ػٍٝ لبهة كافً ١ِبٖ اٌموْ    Guillaume Grelotٚلل هٍُ اٌوؽبٌخ اٌفؤَٝ 

 (.8َ فٝ ؽ١بح رٛهفبْ ٍٍطبْ )ٌٛؽخ8611اٌن٘جٝ ٍٕخ 

 انتغُزاث وانتعذَاث عهً األراستا .5

٠خ فؼمت رؼوػذ ا٤هاٍزب أٚ اٌَٛق اٌّظوٞ ػجو ربه٠قٗ ٌىض١و ِٓ اٌىٛاهس اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشو      

َ رٛلفذ أػّبي اٌجٕبء فٝ اٌّغّغ ١ٌؼٛك ا١ٌٙٛك ا١ٌٗ ِوح أفوٜ 8611ِٛد اٌٍَطبْ دمحم اٌضبٌش ٍٕخ 

ؽ١ش ألبِٛا ػٍٝ ِقزٍف ٚؽلاد اٌّغّغ ِؾ٩د ٚث١ٛرب ٍى١ٕخ فبطخ ثُٙ ؽزٝ شت ؽو٠ك ٘بئً 

َ فمبِذ ػٍٝ اصوٖ رٛهفبْ ٍٍطبْ ثبػبكح اػّبه٘ب ٌٍّغّغ ِوح أفو8661ٜثبٌّٕطمخ ٍٕخ 
11

صُ ألٌغ  ،

ٚثطٛي ف١ٍظ   Balık Pazarı kapisiَ فٝ ؽبٔخ فبهط ثٛاثخ ٍٛق اٌَّه 8611ؽو٠ك فٝ ٍٕخ 

اٌموْ اٌن٘جٝ ِّب عؼً ا١ٌٕواْ رشزؼً فٝ اٌَٛق ِٓ ع١ّغ اٌغٙبد اٌنٜ رّذ ا٦شبهح ا١ٌٗ فٝ 

ٔبد صُ اشزؼٍذ فٝ وبفخ اٌقب .Tahmis skاٌّظبكه اٌزبه٠ق١خ فجلأد ا١ٌٕواْ ِٓ أؽل ا٤ىلخ ٚ٘ٛ 

خ ٌٍّجٕٝ غ١و أٔٗ ِب ٌجش أْ رؼوع ٌؾو٠ك آفو ١ٌٍخ اٌقشج١خ ٚاٌؾغو٠خ ثبٌّٕطمخ، ٚرّذ أػّبي اٌظ١بٔ
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َ ِّب أؽوق ثؼغ ِؾ٩د اٌَٛق، ا٨ أْ اٌطبِخ اٌىجوٜ اٌزٝ ؽلصذ 8658اٌضبٌش ِٓ ٠ٕب٠و ٍٕخ 

َ ؽ١ش ؽلس رغ١١و شبًِ ٌٍّٕطمخ ػٓ ؽو٠ك اٌزؼل٠بد اٌزٝ 85ٌٍَٛق ٘ٝ ِب وبٔذ فٝ ِٕزظف اٌموْ 

فٕبء ٠ٕٝ عبِغ ثبٌّؾ٩د ٚا٤وٛاؿ ٌزظؾٛ ٍٍطبد اٌّل٠ٕخ ٚطً ثٙب ا٤ِو أْ اِز٥د إٌّطمخ ثّب ف١ٙب 

ِٓ غفٍزٙب ػٓ مٌه ثب٨ٔزياع ا٦عجبهٜ ٌىبفخ رٍه اٌزؼل٠بد، وّب لبِذ اٌٍَطبد ثبىاٌخ اٌّؾ٩د اٌزٝ 

َ، ٚفٝ ٔفٌ 8561-8551وبٔذ لبئّخ ف١ّب ث١ٓ اٌَٛق اٌّظوٜ ٚعبِغ هٍزُ ثبشب ف١ّب ث١ٓ ػبِٝ 

" ٌزجبع ا٤ٍّبن فٝ اٌغيء اٌشّبٌٝ ِٓ  Eski Balık Pazarıٌمل٠ُ " ا٦ؽبه رّذ اىاٌخ ٍٛق اٌَّه ا

اٌّؾ٩د اٌقبهع١خ ػٍٝ ؽٛي اِزلاك اٌؼٍغ اٌغوثٝ ٌٍَٛق
15
. 

 انىصف انًعًاري انعاو .6

( ثبٍزبٔجٛي ِٓ أثلع ٚأهٚع 8رؼل ا٤هاٍزب اٌٍّؾمخ ثّغّغ اٌٛاٌلح اٌغل٠ل "٠ٕٝ عبِغ" شىً )     

اى اٌى١ٍ٩ىٝ ٌٍؼّبهح اٌؼضّب١ٔخ ف١و رّض١ً، ٚلل اشزٙود ِٕن اٌموْ إٌّبمط اٌجبل١خ، ثً ٚرّضً اٌطو

َ ثبٍُ اٌَٛق اٌّظوٜ 81٘ـ/88
15

Mısır Çarşısı ، ٚمٌه ٤ٔٗ اٍزقلَ فظ١ظب ٌٍّٕزغبد اٌمبكِخ

ِٓ ِظو ٚفبطخ اٌزٛاثً، وّب ٠ؼوف فٝ اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍي٠خ ثبٍُ ٍٛق اٌزٛاثً ٚا٤ػشبة اٌطج١ؼ١خ 

ا٩ٌَؽ١ٓ، ٨ٚ رياي ٘نٖ إٌّزغبد رجبع فٝ اٌَٛق اٌٝ ا١ٌَٛ غ١و أٔٗ أطجؼ ٌزٛف١و وً ِب ٠ٍيَ ٨ٚئُ 

٠ؼوع ف١ٗ ِقزٍف أٔٛاع اٌجؼبئغ ٚإٌّزغبد ا٤فوٜ ١ٌىْٛ ثنٌه ِٓ أُ٘ ا٤ٍٛاق ٚأوضو٘ب شؼج١خ فٝ 

ِل٠ٕخ اٍزبٔجٛي
16
. 

اٌنٜ  Lٚطُّ اٌَٛق فٝ شىً رقط١ؾ ٕ٘لٍٝ فو٠ل ث١ٓ ا٤ٍٛاق اٌؼضّب١ٔخ، فٙٛ ٠ؤفل ١٘ئخ ؽوف     

ِزوا ١ٌىٛٔب  165ٔزظ ػٓ رمبؽغ شبهػٝ اٌَٛق ِغ ثؼؼّٙب ثشىً ػّٛكٜ ٠ٚجٍغ ؽٛي ػٍؼ١ٗ ؽٛاٌٝ 

فٝ ِٕطمخ اٌزمبؽغ َِغلا كاف١ٍب ثبٌَٛق، وّب أٔٙب عّؼذ فٝ ثٕبء٘ب ث١ٓ اٌؾغو ٚا٢عو
11
. 

 األراستا يٍ انذاخم 1.6

 .(8شىً ) انغزبً نألراستا ) انقصُز (.  انقسى 1.1.6

أِزبه( ِب ث١ٓ  1ِزو( ٠ٚزٍٛطٗ اٌّّو اٌّمجٝ ثبرَبع ) 885ّبي ٌٍغٕٛة ٚثطٛي )٠جلأ ِٓ اٌش     

، ؽ١ش ٠لفً اٌٝ Ketenciler Kapisiٚثبئؼٝ اٌىزبْ  Balık Pazari Kapisi ثٛاثزٝ ثبئؼٝ اٌَّه 

اٌَٛق ِٓ اٌؼمل ا٤ٍٚؾ فٝ اٌٛاعٙخ اٌشّب١ٌخ ٌٙنا اٌؼٍغ ِٓ ثٛاثخ ٍٛق اٌَّه ٌٕغل ِٕطمخ ِغطبح 

ٍُ( 111ؽغ رزملَ ثبة اٌلفٛي ِٓ اٌقبهط، ٠ٚزُ اٌلفٛي ِٓ فزؾخ اٌجبة اٌزٝ ٠جٍغ ارَبػٙب )ثمجٛ ِزمب

أِزبه( ِجبشوح ػجو اٌجبة اٌنٜ ٠غٍك ػ١ٍٗ ِظواػبْ فشج١بْ ل٠ٛبْ  1اٌٝ اٌّّو اٌنٜ ٠جٍغ ارَبػٗ )

ٍُ( ٚاٌزٝ رُ ؽ٩إ٘ب 115ٍُ( ثبهرفبع )851ِظفؾبْ ثبٌؾل٠ل ٠ٚجٍغ وً ِظواع ِّٕٙب ؽٛاٌٝ )

بٌٍْٛ ا٤فؼو، ٠ٚمغ ػٍٝ عبٔجٝ اٌجبة ػّٓ إٌّطمخ اٌّوثؼخ اٌّغطبح ثبٌمجٛ اٌّزمبؽغ ػؼبكر١ٓ ث

ٍُ(، ٠ٚزٛط كفٍخ اٌجبة ػمل 11ٍُ( ثَّه )811رؾظواْ كفٍخ اٌجبة ث١ّٕٙب ٚرجٍغ وً ِّٕٙب ؽٛاٌٝ )

ؼل ِٛرٛه ِٓ اٌؾغو كافً ػمل ِلثت وج١و ؽغوٜ، ٠ٚزُ اٌلفٛي ِٓ اٌجبة ٌٕغل ػمل ِٛرٛه آفو ث

ٍُ( ١ٌىْٛ ِظواػٝ اٌجبة ػٕل فزؾّٙب كافً اٌؼمل٠ٓ اٌّٛرٛه٠ٓ، صُ ٠زُ اٌلفٛي اٌٝ اٌّّو اٌنٜ 851)

فٝ وً عبٔت، ٠ٚجٍغ ػوع ٘نا اٌشبهع أٚ اٌؼٍغ اٌغوثٝ  81ِؾ٩ ثٛالغ  ٠16ظطف ػٍٝ عبٔج١ٗ 

ىً اٌنٜ ِزوا(، ٚرؤفن اٌّؾ٩د ١٘ئخ اٌَّمؾ اٌّوثغ اٌش11شب٩ِ اٌّّو ٚاٌّؾ٩د ػٍٝ اٌغبٔج١ٓ )

٠غطٝ وً ِٕٙب لجٛ ثو١ٍِٝ اٌشىً ِٓ اٌلافً ث١ّٕب ٔغلٖ ِٓ اٌقبهط لجخ ػؾٍخ، ٠ٚطً وً ِٓ طفٝ 

اٌّؾ٩د ثٛاعٙزٗ اٌّؼمٛكح ثؼمٛك ِلثجخ ػٍٝ اٌّّو اٌّمجٝ ٚلل فزؼ فٝ اٌؼٍغ اٌقبهعٝ ثىً ِٓ ٘نٖ 

 اٌّؾ٩د فزؾخ شجبن ماد ػزت َِزم١ُ ِغشبح ثّظجؼبد ِؼل١ٔخ ِٓ اٌؾل٠ل.

 انقسى اندُىبً نألراستا ) انطىَم (. 2.1.6
أِزبه( ٚرزقٍٍٗ اٌؼمٛك اٌّلثجخ  1ٚ٘ٛ ٠شجٗ اٌؼٍغ ا٤فو ؽ١ش ٠زٍٛطٗ اٌّّو اٌطٌٛٝ اٌّمجٝ)     

 Hasekiٚفزؾبد إٌٛافن ٌؼ١ٍّخ ا٦ػبءح ٚاٌز٠ٛٙخ، ٠ٚجلأ ِٓ اٌشوق ٌٍغوة ثجبة اٌؾ١بح أٚ ثٛاثخ 

Kapisi ( ؽزٝ ٠زمبؽ ٠ٚ855.5ّزل غوثب ثطٛي )غ ِغ اٌشبهع اٌمظ١و ِى١ٔٛٓ ثنٌه ِٕطمخ ِزو

ٍٚطٝ رؤفن ١٘ئخ اٌّوثغ وبٔذ رَزقلَ وَّغل ٌظ٩ح اٌؾواً ٚاٌّم١ّ١ٓ كافً اٌَٛق، ؽ١ش وبْ 

اٌجبىاه ٠فزؼ ٌَبػبد ِؾلكح صُ ٠غٍك أثٛاثخ ثؼل مٌه، ث١ّٕب ٠جبشو اٌّوالجْٛ ا١ٍ١ٌٍْٛ ٚاٌؾواً أػّبي 

ثٗ فٝ ا١ٌَٛ اٌزبٌٝ، فىبْ ٌياِب ِٓ رٛف١و ِىبْ ٦لبِزُٙ اٌؾواٍخ ٨ٚ ٠قوعْٛ ِٓ اٌَٛق ؽزٝ رفزؼ أثٛا



 (0202 مارس) الثامنالعدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

861 

 

 

طٍٛاد ا١ًٌٍ فبٍزقلِذ ِٕطمخ اٌزمبء اٌشبهػ١ٓ ٌنٌه وّب ُػ١ِّٓ ٌُٙ لبهة ٌٍموآْ اٌىو٠ُ ٌزؤك٠خ ط٩ح 

اٌفغو ٚاٌظٍٛاد ا٤فوٜ ثبٌَٛق اٌنٜ وبْ ٠ؼوف ثبٍُ ٍٛق اٌٛاٌلح اٌٍَطبٔٝ أٚ اٌَٛق اٌغل٠ل 

Suk-ı sultani, Valide (yeni) Çarşı وّب رنوو اٌٛلف١خ
11

، ٚرظطف اٌّؾ٩د ػٍٝ عبٔجٝ اٌّّو 

ِزوا( ٚػلك اٌّؾ٩د ٕ٘ب ٠ي٠ل ػٍٝ ػلك اٌّؾ٩د اٌزٝ  15اٌّمجٝ ؽ١ش ٠جٍغ ػوع ٘نا اٌؼٍغ )

ثبٌؼٍغ اٌمظ١و ثٛالغ فَّخ ِؾ٩د فٝ وً عبٔت ِٓ عبٔجٝ اٌّّو ١ٌىْٛ ػلك٘ب فٝ اٌؼٍغ اٌط٠ًٛ 

اٌَّزط١ً اٌشىً اٌّغطبح ثمجبة ػؾٍخ، ٚاٌزٝ فزؼ ثىً ِٕٙب فزؾخ شجبن ِؾ٩ رؤفن ع١ّؼٙب اٌَّمؾ  56

رشجٗ ِض٩١رٙب فٝ اٌؼٍغ اٌمظ١و، ثب٦ػبفخ اٌٝ ٍزخ ِؾ٩د أفوٜ ثّٕطمخ اٌزمبء اٌشبهػ١ٓ ١ٌظً 

ِؾ٩ ثق٩ف اٌّؾ٩د اٌزٝ رمغ ػٍٝ  816ثنٌه اعّبٌٝ ػلك اٌّؾ٩د كافً ثٛاثبد اٌَٛق اٌّظوٜ 

ٌوئ١َ١ز١ٓ ثٕٙب٠خ ػٍؼٝ اٌجبىاه وّب ٠ٛعل أػ٩ّ٘ب ثؼغ اٌّؾ٩د ِٕٚٙب ِطؼُ عبٔجٝ ثٛاثزٝ اٌَٛق ا

Pandelis ٠ٚمغ أػٍٝ ثٛاثخ  ٚاٌنٜ ٠ؼل ِٓ أشٙو ِطبػُ اٌّؤو٨ٛد ثبٌّل٠ٕخHaseki. 

٠ٕٚزٙٝ ثجٛاثخ ثبئؼٝ  ٠ٚHasekiمغ ثٙنا اٌؼٍغ أهثؼخ ِلافً ؽ١ش ٠جلأ اٌّّو ِٓ اٌشوق ثجٛاثخ      

" ف١ّب ٠زقٍٍٗ ِلف٩ْ آفواْ طغ١واْ ٠طً أؽلّ٘ب ٚاٌَّّٝ  Hasircilar Kapisiاٌؾظ١و غوثب " 

"٠ٚمبثٍٗ فٝ إٌبؽ١خ  Yeni Cami Kapisiثجبة اٌغبِغ اٌغل٠ل ػٍٝ اٌَبؽخ اٌٍٛطٝ ٌٍّغّغ "

 ".  Çiçek Pazari Kapisiا٤فوٜ ِلفً آفو طغ١و ٘ٛ ثٛاثخ ٍٛق اٌي٘ٛه " 

 . األراستا يٍ انخارج2.6

اعٙبد ؽوح ؽ١ش ٔغل ِقزٍف اٌغلهاْ رطً اِب ػٍٝ شٛاهع فبهع١خ أٚ ػٍٝ اٌَبؽخ ٌٍجبىاه ػلح ٚ    

اٌلاف١ٍخ ٌّغّغ اٌٛاٌلح اٌغل٠ل ف١ّب ػلا ِٕطمخ رمبؽغ ػٍؼٝ اٌَٛق، ؽ١ش رزقًٍ فزؾبد ا٤ثٛاة ٘نٖ 

 اٌٛاعٙبد ثٛالغ ِلف١ٍٓ فٝ اٌؼٍغ اٌغوثٝ اٌمظ١و ٚأهثؼخ فٝ اٌؼٍغ ا٢فو.

  ز( يٍ انخارج. انقسى انغزبً )انقص1.2.6ُ

٠ّزل وّب ٍجك اٌمٛي ِٓ ثٛاثخ ٍٛق اٌَّه ٚؽزٝ ثٛاثخ ثبئؼٝ اٌىزبْ ؽ١ش ٠طً ثٛاعٙزٗ اٌشول١خ     

:  8ػٍٝ ٍبؽخ اٌّغّغ ٠ٚظٙو ف١ٙب أٍٍٛة اٌجٕبء اٌَّزقلَ ٚ٘ٛ اٌزٕبٚة ِب ث١ٓ اٌؾغو ٚا٤عو ثَٕجخ 

× 51َزط١ٍخ رجٍغ أثؼبك٘ب ) ، فزّزل ٚاعٙخ اٌّؾ٩د ٤ػٍٝ ٌزفزؼ فٝ وً ِؾً ِٕٙب فزؾخ شجبن 1ِ

ٍُ( ٠غش١ٙب ِظجؼبد ِؼل١ٔخ ٠ٚؾ١ؾ ثٙب ِلِبن ؽغوٜ ٠ؼٍٖٛ ١٘ئخ ػمل ِلثت  ِٓ طٕغبد 881

ِزواطخ ِٓ اٌؾغو ٚا٢عو، ٚرٕزٙٝ ثَمف اٌّؾ٩د اٌّىْٛ ِٓ لجبة طغ١وح ثٛالغ لجخ أػٍٝ وً 

ٛاعٙخ ٌٍلافً ١ٌظٙو ِؾً ٠غط١ٙب ؽجمخ ِٓ اٌوطبص ٌّمبِٚخ ػٛاًِ اٌغٛ ٚفبطخ اٌوؽٛثخ، ٚرورل اٌ

اِزلاك اٌغلهاْ اٌؾبٍِخ ٌٍمجٛ اٌطٌٛٝ اٌنٜ ٠غطٝ اٌّّو ا٤ٍٚؾ ٚلل فزؼ ثٗ ػلك ِٓ فزؾبد اٌشجبث١ه 

َِزط١ٍخ اٌشىً ِٓ اٌقبهط ٠ٚزٛعٗ ػلك ِٓ ا٤شوؽخ اٌيفوف١خ إٌّفنح ثب٢عو اٌّوطٛص اٌٝ عبٔت 

 .ثؼؼٗ ثشىً َِٕٓ رؾًّ اٌَمف اٌغّبٌٛٔٝ اٌنٜ ٠غطٝ اٌّّو ا٤ٍٚؾ

ث١ّٕب رّضً اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ ِٕٗ ٚاعٙخ اٌّؾ٩د اٌقبهع١خ اٌزٝ ث١ٕذ ِٓ اٌؾغو ٌي٠بكح رؤ١ِٓ     

اٌّؾ٩د ػٕل غٍمٙب ٩١ٌ، ٠ٚؼٍٛ ٘نٖ اٌٛاعٙخ ٍمف ِبئً ٌٍقبهط ِؾّٛي ػٍٝ أشوؽخ أٚ أفبه٠ي ِٓ 

غ ِلف١ٍٓ لٛاٌت ا٢عو ٌزظو٠ف ١ِبٖ ا٤ِطبه ٚػلَ رواوّٙب ػٍٝ ٍطؼ اٌَٛق، ٚلل فزؼ ثٙنا اٌؼٍ

 ثٕٙب٠خ اٌّّو شّب٨ ٚعٕٛثب.

  انقسى اندُىبً ) انكبُز (. 1.1.6

  Hasircilarأٚ ثبة اٌؾ١بح ٠ٕٚزٙٝ غوثب ثجٛاثخ ثبئؼٝ اٌؾظ١و  ٠ٚHasekiجلأ ِٓ اٌشوق ثجٛاثخ    

ؽ١ش ٠طً ثٛاعٙزٗ اٌشّب١ٌخ ػٍٝ عبِغ اٌٛاٌلح اٌغل٠ل ٚاٌزٝ رظٙو أٍٍٛة اٌجٕب ثبٌؾغو ٚا٢عو وّب 

ٛي ٚلل فزؼ ثىً ِؾً فزؾخ شجبن، ٠ٚؼٍٛ مٌه اٌمجبة اٌزٝ رغطٝ اٌّؾ٩د صُ اٌَمف اٌغّبٌٛٔٝ ٍجك اٌم

 Çiçek Pazariاٌنٜ ٠غطٝ اٌّّو ف١ّب رظٙو اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌّطٍخ ػٍٝ ىلبق ثبئؼٝ اٌي٘ٛه 

Sokaği  ٝٚلل افزٍف أٍٍٛة ثٕبء٘ب ػٓ اٌٛاعٙبد ا٤فوٜ ؽ١ش ث١ٕذ ِٓ لطغ اٌؾغبهح اٌىج١وح اٌز

زقٍٍٙب ثؼغ لٛاٌت ا٢عو وّلِبن ٠فظً ث١ٓ ِلا١ِه اٌؾغبهح ٚثؼؼٙب، ٚرزقٍٍٙب فزؾبد إٌٛافن ثٛالغ ٠

ٔبفنح ثىً ِؾً رشجٗ اٌفزؾبد ا٤فوٜ غ١و أٔٗ ٠ئؽو٘ب ٕ٘ب ١٘ئخ اٌؼمل إٌظف كائوٜ ِٓ لٛاٌت ا٢عو، 

ِبئٍخ ثغبٔت  ٚرٕزٙٝ اٌٛاعٙخ ثؼلك ِٓ ا٤شوؽخ اٌيفوف١خ إٌبرغخ ػٓ ٚػغ لٛاٌت ا٢عو ثطو٠مخ

 ثؼؼٙب اٌجؼغ.
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 . َتائح انبحث1

ثؼل كهاٍخ ثٕبء ٚرقط١ؾ اٌجبىاه اٌّظوٜ ثّٕطمخ اٌموْ اٌن٘جٝ ثّل٠ٕخ اٍزبٔجٛي ٠ّىٓ اٌزٛطً اٌٝ أُ٘ 

 -إٌزبئظ اٌزٝ رزٍقض فٝ :

  ٗعبء رقط١ؾ اٌجبىاه فٝ ١٘ئخ فو٠لح ٌُ رزىوهفٝ ا٤ٍٛاق ٚاٌجبىاهاد اٌؼضّب١ٔخ، وّب أصو ِٛلؼ

 ٗ ١ٌىْٛ صبٔٝ أوجو ٍٛق فٝ اٌّل٠ٕخ.ػٍٝ أ١ّ٘ز

  ٓرؼبلت ػٍٝ ثٕبء اٌَٛق اصٕز١ٓ ِٓ أِٙبد ا٩ٌَؽ١ٓ فؼ٩ ػٓ ص٩صخ ِٓ وجبه إٌّٙل١ٍ

 اٌّؼّبه١٠ٓ ٌلٜ اٌج٩ؽ اٌؼضّبٔٝ ثّب ٠لي ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌَٛق ٚػٍٛ شؤْ ٚاٌلح اٌٍَطبْ.

 ا٩ٍ٦ِٝ ثل٨ ِٓ  ٍبُ٘ اٌجبىاه اٌّظوٜ ػّٓ اٌّغّغ ا٩ٍ٦ِٝ وٍٗ فٝ أفن إٌّطمخ ٌٍطبثغ

 ا١ٌَطوح ا١ٌٙٛك٠خ.

  ثٕٝ اٌجبىاه ثبٌّٛاك اٌطج١ؼ١خ اٌّزٛفوح فٝ إٌّطمخ ٚاٌزٝ رزٕبٍت ِغ اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ اٌّؾ١طخ

 ١ٍ٨ّٚب اٌجٕبء ثبٌؾغبهح ٚا٤عو.

  ارقن اٌجبىاه أٍٍٛة ثٕبء ٠زشبثٗ اٌٝ ؽل وج١و ِغ ِقزٍف اٌّجبٔٝ ا٤فوٜ فٝ إٌّطمخ ِٓ ؽ١ش

فٝ  1:  8لا١ِه اٌؾغو ٚا٢عو ٚعبءد َٔجخ اٌؾغو ٣ٌعو ثبٌَٛق اٌّظوٜ اٌزٕبٚة ث١ٓ ِ

 أغٍت ِٕبؽك اٌجٕبء.

  ٝرؼلكد ِلافً اٌجبىاه ٔظوا ٌَّبؽزٗ اٌىج١وح ِغ اؽىبَ ا١ٌَطوح ػ١ٍٙب ثبٌغٍك ٚاٌؾواٍخ ف

ا١ًٌٍ ، ٚاٌزٝ رٕٛػذ ف١ّب ث١ٕٙب ؽ١ش عبءد ص٩صخ ِٕٙب وج١وح ثبهىح ػٓ ٍّذ اٌغلهاْ ف١ّب 

 ٌض٩صخ ِلافً ا٤فوٜ ػٍٝ ٍّذ علهاْ اٌجٕبء ٔفَٗ.عبءد ا

  

 

 

( ػجبهح ػٓ هٍُ ٠ظٙو عبِغ ٍٚٛق 8ٌٛؽخ )

اٌٛاٌلح اٌغل٠ل ِٓ كافً ١ِبٖ اٌموْ اٌن٘جٝ 

 Guillaumeاٌوؽبٌخ اٌفؤَٝ  هٍّٙب

Grelot. 

 

( َِمؾ أفمٝ ٠ٛػؼ عبِغ اٌٛاٌلح 8شىً )

اٌغل٠ل ٚاٌَٛق اٌّظوٜ ثبٍزبٔجٛي ػٓ 

(Goodwin) 
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 حىاشٍ انبحث
                                                 

 اٌمب٘وحعبِؼخ  -و١ٍخ ا٢صبه -١ِ٩ٍخ ا٦أٍزبم ا٢صبه ٚاٌؾؼبهح . 

  اٌمب٘وحعبِؼخ  -و١ٍخ ا٢صبه -ا١ِ٩ٍ٦خ أٍزبم ا٢صبه ٚاٌؾؼبهح 

  اٌمب٘وحعبِؼخ  -و١ٍخ ا٢صبه -ِلهً َِبػل 
8

ِل٠ٕخ ا١ِ٩ٍخ، أٚهاق شول١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘وح،  8111َ، ٍِٛٛػخ 1111اٌؼف١فٝ، ػجل اٌؾى١ُ،  

 .56ص
1

َ، هٍَٛ ػّبئو اٍزبٔجٛي اٌّل١ٔخ ِٓ ف٩ي رظب٠ٚو اٌّقطٛؽبد، ِقطٛؽ هٍبٌخ 1111ِوػٝ، ِٕٝ ا١ٌَل ػضّبْ،  

 .511ِبعَز١و، و١ٍخ ا٢صبه، عبِؼخ اٌمب٘وح، ص
1

َ،  اٌؼّبهح ٚاٌفْٕٛ فٝ اٌؾؼبهح ا١ِ٩ٍ٦خ، اٌق١ٍظ اٌؼوثٝ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو، اٌمب٘وح، 1115اٌؾلاك، دمحم ؽّيح،  

 .111ص
5

، ٌغٕخ اٌزؼو٠ف اٌزؼو٠ت إٌشو، عبِؼخ 8َ، اٌؼّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ فٝ أٚهٚثب اٌؼضّب١ٔخ، ط1111ٌؾلاك، دمحم ؽّيح ، ا 

 .161اٌى٠ٛذ، ص
5
 .168اٌؾلاك، اٌؼّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ، ص 
6
 .15اٌؼف١فٝ، ٍِٛٛػخ، ص 
1

؛ 811بِؼخ اٌمب٘وح، صَ، عبِغ اٌٍّىخ طف١خ ،هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح ،و١ٍخ ا٤صبه ع8511ر١ّٛه، ٘لا٠ذ،  

، ٚىاهح ا٤ٚلبف "اٌّغٌٍ ا٤ػٍٝ ٌٍشئْٛ 5َ، َِبعل ِظو ٚأ١ٌٚبإ٘ب اٌظبٌؾْٛ ،ط8511ِب٘و، ِب٘و، ٍؼبك ،

 .865ا١ِ٩ٍ٦خ، اٌمب٘وح، ص
8
 Agoston (Gabor) and Bruce Masters, 2009, Encyclopedia of the Ottoman Empire, Facts on Files Inc., New 

York, p. 401. 
5

َ، ربه٠ـ ٩ٍؽ١ٓ ثٕٝ ػضّبْ ِٓ أٚي ٔشؤرُٙ ؽزٝ ا٢ْ، وٍّبد ػوث١خ ٌٍزوعّخ 1188آطبف ) ػيرٍٛ ٠ٍٛف ثه (،  

 ؛15-11ٚإٌشو، اٌمب٘وح، ص
Finkel (Caroline), 2005, Osman`s Dream: The Story of The Ottoman Empire, 1300-1923, London, John Murray, p. 152-195; Agoston ;  and Bruce Masters , 

Encyclopedia. P. 399-403  

10 Peirce (Leslie), 1993, The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, New York Oxford, University Press, p. 68. 
88
 .865ِب٘و، اٌَّبعل، ص 

12
 Sümertaş (Firuzan Melike), 2006, Female Patronage in The Classical Ottoman Architecture: Five Case Studies in Istanbul, A Thesis Submitted to The Graduate 

School of Social Sciences of Middle East Technical University, p. 123. 

13 Thys-Şenocak (Lucienne), 2006,  Ottoman Women Builders: The Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan, Ashgate Publishing Company, USA, p. 17. 

85
 .55-55آطبف، ربه٠ـ ٩ٍؽ١ٓ، ص 

15  Yurdalan (Özcan ), 2011, Çarşılarla Anadolu: Bedestenler, Hanlar, Kapalıçarşlar, Halkbank, İstanbul, s. 175. 

16 Freely (John), 2011, A history of Ottoman Architecture, Wit Press, Southampton, Boston, USA, p. 334; Öztürk (Hüseyin), 2011, Tarihi ve Medeniyetin Beşiği 

Çarşılar, İstanbul Ticaret Odasi, s. 93. 

17 Sümertaş, Female Patronage, p. 119-120. 

18  Sümertaş, Female Patronage, p. 123. 

19 Kuban (Dogan)2007, Ottoman Architecture, Translated by Adair Mill, Antique Collectors' Club, Istanbul, p. 351-352  

11
به٠خ اٌؼضّب١ٔخ اٌجبل١خ ثّل٠ٕخ اٍزبٔجٛي ؽزٝ أٚافو اٌموْ َ، إٌّشآد اٌزغ1186ٍِىٗ، دمحم أؽّل ثٙبء اٌل٠ٓ،   

 .881عبِؼخ اٌمب٘وح، ص-َ كهاٍخ آصبه٠خ ِؼّبه٠خ ٚف١ٕخ، هٍبٌخ ِبعَز١و ثى١ٍخ ا٢صبه81٘ـ/81
21 Özdeş (Gündüz), 1998, Türk Çarşıları, Tepe Yayınları, Ankara, s. 35. 

22Sümertaş, Female Patronage, p.123.  

23 Sümertaş, Female Patronage, p.123. 

24 -Cezar (Mustafa), 1983, Typical Commercial Buildings of the Ottoman Classical Period and the Ottoman Construction System, Istanbul, p. 132-133. 

15
 .116اٌؾلاك، اٌؼّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ، ص 

26
  Freely, A History, p. 339. 

11
 .861ح ا١ِ٩ٍ٦خ، صاٌؾلاك، اٌؼّبه 

Cezar, Typical Commercial, p. 129-132. 

28 Turhan Valide Vakfiyesi in Süleymaniye G. Kütüphanesi, Mikrofilm Arşivi No. 1457. 
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 نقود فتحعلى شاه نمورجا -الصور الشخصيت على النقود القاجاريت  

 
 محمود عبذهللا دمحم

 وزارة السياحت واالثار

 : مقذمت

٠ؼٛص اهٛي اٌمبجبع٠ْٛ اٌٝ لج١ٍخ  لبجبع اٌزغوّب١ٔخ ٚ٘ٝ إدضٜ اٌمجبئً اٌزغوّب١ٔخ اٌـجغ اٌزٝ رىٛٔذ 

ربؿ١ؾ اٌضٌٚخ اٌوف٠ٛخ ِٕٙب لجبئً اٌمؼي ثبف ٚاٌزٝ ؿبػضد اؿّبػ١ً اٌوفٜٛ فٝ
5

 

َ اؿزطبع اغب دمحم سبْ  االٔزوبع ػٍٝ ٌطف ػٍٝ سبْ اسغ اٌذىبَ  5911٘ـ/ 5021فٝ ػبَ 

االفلبع١٠ٓ ِٓ سغاؿبْ .
0

 

َُ اٌضٌٚخ اٌمبجبع٠خ ؿجؼخ ؿال١ٍٓ ُ٘ أغب دمحم سبْ ) َ ( ، فزذؼٍٝ  5919-5911٘ـ / 5055-5021َدَى

-5381٘ـ /5061-5012كبٖ ثٓ ػجبؽ ١ِغػا )َ ( ، دمحم  5381-5919٘ـ/ 5012- 5050كبٖ )

-5858َ ( ، ِظفغ اٌض٠ٓ كبٖ ) 5311-5313٘ـ /5858-5061َ ( ، ٔبهغ اٌض٠ٓ كبٖ ) 5313

َ ( ، ادّض كبٖ  5121-5129٘ـ/ 5809-5801َ( ، دمحم ػٍٝ كبٖ ) 5129-5311٘ـ/ 5801

َ ( 5101-5121٘ـ /5809-5818)
8

 

ُّش١ف ٠ؼزجغ اغب دمحم اٌظٜ ػغف ثبٌ
1

ؿؾ اٌفؼٍٝ  ٌٙظٖ اٌضٌٚخ اٌزٝ دٍّذ ا٠غاْ ٚٔمٍزٙب اٌٝ اٌؼبٌُ اٌّؤ 

اٌذض٠ث
1
. 

ج اغب دمحم كب٘بً ػٍٝ ا٠غاْ فٝ جّبصٜ االسغح ٌؼبَ  َّٛ َ  فٝ ٍٙغاْ ثؼض اْ اؿزطبع  5931٘ـ/ 5022ر

اٌزغٍت ػٍٝ اٌؼٔض١٠ٓ
6

ٚػٍٝ سطغ اسٛرٗ اٌثبئغ٠ٓ ًضٖ وّب اؿزطبع إصسبي كّبي ا٠غاْ ٚٚؿطٙب فٝ  

ٍبػزٗ.
9

 

ظ اغب دمحم ِٓ ٍٙغاْ ػبهّخ ٌٍجالص ثؼض اْ وبٔذ ِجغص ِض٠ٕخ ِزٛؿطخ األ١ّ٘خ ٚوبْ ؿجت االسز١بع ارش

ٌطٙغاْ أٔٙب لغ٠جخ ِٓ اؿزغثبص ِمغ لج١ٍخ اٌمبجبع١٠ٓ 
3.

 

ٌُ ٠ىٓ الغب دمحم ٌٚض ثـجت إٔمطبع ٔـٍٗ ػٍٝ ٠ض ػبصي كبٖ االفلبعٜ ٌظا اسزبع" ثبثب سبْ" االثٓ االوجغ 

ٚٔبئجب ٌٍـٍطٕخالس١ٗ ١ٌٚب ٌٍؼٙض 
1

 

لُزً اغب دمحم ػٍٝ ٠ض ثالثخ ِٓ سضِٗ ثؼض اْ ٘ضصُ٘ ثبٌمزً الؿجبة ٚا١٘خ ٚالُٔٙ وبٔٛا ػٍٝ ػٍُ ثطجؼٗ 

ِٚٓ أٗ ؿ١ٕفظ حػ١ضٖ رـٍٍٛا ا١ٌٗ اثٕبء ِٔٛٗ ٚلذ اٌـذغ فٝ ١ٌٍخ اٌذبصٜ ٚاٌؼلغ٠ٓ ِٓ طٜ اٌذجخ  ػبَ 

٘ـ ٚلزٍٖٛ 5055
52
 . 

غاْ ٌٚٝ ػٙضٖ ٚاثٓ اس١ٗ ثبثب سبْثؼض ِمزً اغب دمحم سٍفٗ ػٍٝ ػغف ا٠
55

اٌظٜ رٛجٗ ِـغػب اٌٝ  

فٛع ػٍّٗ ثشجغ ِمزً ػّٗ ٚرُ رز٠ٛجٗ عؿ١ّب ٠َٛ ػ١ض اٌفطغ  -ٚوبْ ٠ِٛٙب ِم١ّب فٝ ك١غاػ  -ٍٙغاْ 

٘ـ ثبؿُ " فزذؼٍٝ كبٖ " 5050ػبَ 
50

ٚاؿزطبع اٌزغٍت ػٍٝ اٌوغاػبد اٌزٝ ٚاجٙزٗ فٝ ثضا٠ٗ دىّٗ  

ْ اٌلمبلٝ ثبالًبفخ اٌٝ ػو١بْ اس١ٗ دـ١ٓ لٍٝ اٌظٜ وبْ ٠ذىُ ٚوبْ ِٓ اّ٘ٙب رّغص هبصق سب

٘ـ ٚلزٍٗ فٝ ٍٙغاْ  5053وبكبْ فمبَ فزذؼٍٝ ثبٌمجي ػ١ٍٗ فٝ كٙغ اٌّذغَ ِٓ ػبَ 
58

 

ً ٌٍوغاع ث١ٓ وً ِٓ فغٔـب ، ٚعٚؿ١ب، ٚثغ٠طب١ٔب ٚفٝ ػٙض فزذؼٍٝ كبٖ هبعد ثالصٖ ِـغدب
51

  ٚ

َ 5322٘ـ/5051اؿزٌٛذ عٚؿ١ب ػٍٝ وغجـزبْ ػبَ 
51

ٚاؿزّغ اٌوغاع ث١ٓ ا٠غاْ ٚعٚؿ١ب دزٝ  

َ 5303فجغا٠غ ػبَ  08ػمضد ِؼب٘ضح هٍخ ث١ّٕٙب ؿ١ّذ ثّؼب٘ضح "رغوّبْ جبٔٝ" ٚوبْ طٌه فٝ 
56
 

ٚوبٔذ ثٕٛص اٌّؼب٘ضح ِجذفخ ػٍٝ ا٠غاْ اٌزٝ وبٔذ ِغٍٛثخ ػٍٝ اِغ٘ب
59

ٚفٝ ػٙضٖ وبٔذ ٕ٘بن   

ّب رزّزغ ثٗ ا٠غاْ ِٓ ِغوؼ اؿزغار١جٝ ٠مغ ػٍٝ ػاللبد صثٍِٛبؿ١خ ِٕزظّخ ِغ اٌضٚي االٚعث١خ ٔظغاً ٌ

اٌطغق اٌّؤص٠خ اٌٝ اٌلغق ٌٚظا وبٔذ ِذً رٕبفؾ ٚا٘زّبَ ث١ٓ ثغ٠طب١ٔب  ِٓ جٙخ ٚفغٔـب ِٓ جٙخ 



 (0202 مارس) الثامنالعدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

566 

 

 

اسغٜ ، ٚلض اؿزفبصد ا٠غاْ ِٓ ٘ظٖ اٌؼاللبد اٌضثٍِٛبؿ١خ فٝ رذض٠ث اٌج١ق اٌج١ق اٌفبعؿٝ ٚرؼ٠ٚضٖ 

ثٕظُ اٌزضع٠ت ٚاالؿب١ٌت االٚعث١خ .
53

 

َ ٚوبْ دبوّب ػبصال فٝ ٍِىٗ  5381٘ـ / اوزٛثغ ػبَ 5012ِبد فزذؼٍٝ كبٖ فٝ  كٙغ عجت ػبَ 

دى١ّب فٝ روغفٗ ِذجب ٌٍفْٕٛ ٚاٌزوب٠ٚغ ٚوبْ ِٓ افًٌ دىبَ االؿغح اٌمبجبع٠خ ٚوبٔذ ِالثـٗ 

ِغهؼخ ثبٌّجٛ٘غاد اٌزٝ رغهغ ربجٗ ٚوبْ وغؿٟ ػغكٗ ِٓ اٌظ٘ت اٌشبٌن
51

اصسً إٌظبَ  

ثالصٖ ٚصعة جٕٛصٖ ػٍٝ إٌـك االٚعٚثٝ ٚػبف ؿجغ ٚؿز١ٓ ػبِب دىُ ِٕٙب ؿجغ  االٚعٚثٝ اٌٝ

ٚثالث١ٓ ؿٕخ ٌىٓ ٠ؤسظ ػ١ٍٗ اٌجظر ٚاإلؿغاف فٝ اٌزغف
02
. 

ٚلض جبءد اغٍت ٔمٛص اٌمبجبع١٠ٓ ِٓ ػٙض فزذؼٍٝ كبٖ اٌٝ ػٙض ٔبهغ اٌض٠ٓ كبٖ سب١ٌخ ِٓ اٌؼجبعاد 

ٌوٛع اٌلشو١خاٌض١ٕ٠خ ، ٚظٙغ ػٍٝ ٔمٛص اٌمبجبع١٠ٓ اؿزشضاَ  ا
05 

. 

ظٙغد هٛعح اٌلبٖ فزذؼٍٝ ػٍٝ ٔمٛصٖ ثىبًِ جـضٖ ٌُٚ رظٙغ هٛعرٗ اٌلشو١خ ثلىً ٔوفٝ وّب 

فٝ ثبلٝ دىبَ االؿغح اٌمبجبع٠خ 
00

 

ٚفٝ ػٙضٖ ا٠ٌب رُ هٕغ اٌؼّالد ثبالالد ا١ٌّىب١ٔى١خ ِّب أػطٝ اٌؼٍّخ اٌمبجبع٠خ كىال ١ِّؼا ٚاوثغ 

طغق اٌزم١ٍض٠خصلخ ػٓ اٌؼّالد االسغٜ اٌزٝ روٕغ ثبٌ
08

 

ظً إٌظبَ إٌمضٜ اٌوفٜٛ ٘ٛ إٌظبَ اٌـبئض ٚاٌّزجغ فٝ اٌضٌٚخ اٌمبجبع٠خ ِغ ثؼي االسزالفبد ؿٛاء 

ِٓ د١ث اٌلىً اٌؼبَ اٚ اٌىزبثبد اٚ اٌٛػْ
01

 

ِٕٚظ ػٙض فزذؼٍٝ كبٖ اٌٝ ػٙض ٔبهغ اٌض٠ٓ كبٖ اؿزجضي اٌمبجبع٠ْٛ اٌىزبثبد اٌؼجبعاد اٌض١ٕ٠خ ػٍٝ 

ثضال ِٕٙب  اٌوٛع اٌلشو١خ ٔمٛصُ٘ ٚاؿزشضِٛا 
01

 

وّب ٔالدع فٝ إٌمٛص اٌمبجبع٠خ ثضء اؿزشضاَ االالد ا١ٌّىب١ٔى١خ فٝ ًغة إٌمٛص ِٕظ ػٙض فزذؼٍٝ كبٖ 

َ ( 5381-5919٘ـ/ 050-5012 5)
06

 

 ٔمٛص اٌلبٖ فزذؼٍٝ سبْ اٌمبجبعٜ

 َ ( 5381-5919٘ـ / 5012- 5050)

( 1ػضص )ًغة أهفٙبْ رذًّ هٛع هشو١خ ٌٗ اٌزٝ  اٌلبٖ فزؼٍٝ كبٖ اٌمبجبعٜٚهٍٕب ِٓ ٔمٛص 

 ف١ّب ٠ٍٝ بٔزٕبٌٚٙ –ػٍٝ دض ػٍّٝ  –اعثؼخ ٍغػ

 

اٌلىً اٌؼبَ ٌٙظا اٌطغاػ ٠زىْٛ ِٓ صائغح ِٓ اٌذج١بد اٌجبعػح رذ١َ ثىً ِٓ اٌٛجٗ  -الطراز األول:

 ٚاٌظٙغ ، ٠ٚلزًّ اٌٛجٗ ػٍٝ هٛعح كشو١خ ٌٍلبٖ فزذؼٍٝ ٚ٘ٛ جبٌؾ ػٍٝ اٌؼغف ٠ٍجؾ اٌزبج ٚػٍٝ

" ِىزٛة ثبالعلبَ اٌفبعؿ١خ ،  ١ّ٠5013ٕٗ جبِخ رلزًّ ػٍٝ اؿُ اٌلبٖ ٚربع٠ز اٌٌغة "فزذؼٍٝ كبٖ 

٠ٚلزًّ اٌظٙغ ػٍٝ جبِخ ِذبٍخ ثؼسبعف ِٓ اٌذج١جبد اٌّزّبؿخ اٌجبعػح، ٚ ػسبعف ٔجبر١خ ٚجبءد 

 -اٌىزبثبد ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٝ :

 

 

 ِغوؼ :

 

 

 

 اٌظٙغ اٌٛجٗ

 هٛعح اٌلبٖ فزذؼٍٝ كبٖ

 ـب ػٍٝ اٌؼغفجبٌ

5013 

 

 

 

 ًغة صاع اٌـٍطٕخ اهفٙبْ

50 
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٠لزًّ اٌٛجٗ ػٍٝ هٛعح اٌلبٖ فزذؼٍٝ لبجبع ٚٔالدع ظٙٛع هٛعح اٌلبٖ ثىبًِ جـضٖ ٚ٘ٛ ٠جٍؾ 

اٌجٍـخ اٌمبجبع٠خ فٝ ًٚغ اٌّٛاجٙخ ٠ٚغرضٜ ِالثؾ ِؼسغفخ ثبٌّجٛ٘غاد ، ٠ٚزّٕطك فٝ ٚؿطٗ 

ً ٠ضٖ ا١ٌّٕٝ ػٍٝ ِٕزوف فشضٖ اال٠ ّٓ ، ٠ٚضٖ ا١ٌـغٜ فٝ سبهغٖ ٚٚجٙٗ فٝ ًٚغ ثـ١ف ٚاًؼب

ثالثٝ االثؼبص ٚ٘ٛ ٚجٗ ث١ٌبٜٚ طٚ اٌّالِخ اٌمبجبع٠خ
09

 

اْ أغٍت إٌمٛص اٌزٝ ًغثٙب فزذؼٍٝ كبٖ رذًّ ِىبْ اٌٌغة اهفٙبْ  -ػٍٝ دض ػٍّٝ -ٚٔالدع 

رذًّ هٛعح كشو١خ ٌٍلبٖ ٚ٘ٛ جبٌـب ػٍٝ اٌؼغف ث١ّٕب ٕ٘بن ثؼي إٌّبطج فٝ صٚع ًغة اسغٜ 

٘ـ  5081رِٛبْ ًغة ػٔجبْ ؿٕخ  8غ ف١ٙب ِّزط١ب هٙٛح جٛاصٖ ِٕٚٙب ّٔٛطج ثم١ّخ ٠ظٙ
03

، جض٠غ  

ثبٌىغ أْ ٔمق اٌوٛع اٌلشو١خ ػٍٝ إٌمٛص اإلؿال١ِخ ظٙغد لجً طٌه ػٕضِب أؿزجضي اٌش١ٍفخ االِٜٛ 

ػجضاٌٍّه ثٓ ِغٚاْ هٛعح ٘غلً ٌٚٚض٠ٗ ثوٛعرٗ ٘ٛ ػٍٝ ٚجٗ اٌضٔب١ٔغ
01

، وّب ظٙغد اٌوٛع 

َ  5268-5212٘ـ / 111-180خ ا٠ٌب ػٍٝ إٌمٛص اٌزظوبع٠خ ٌٍـٍطبْ اٌـٍجٛلٝ ٍغغي ثه )اٌلشو١

٘ـ ٔمق ػ١ٍٙب هٛعح وً ِٓ اٌش١ٍفخ اٌمبئُ ثبِغ هللا  111( د١ث ًغة ٔمٛصاً رظوبع٠خ فٝ ؿٕخ 

٘ـ  169-100ٚاٌـٍطبْ اٌـٍجٛلٝ ٍغغي ثه ٚطٌه ثّٕبؿجخ ِوب٘غرٗ ٌٍش١ٍفخ اٌؼجبؿٟ اٌمبئُ ثبِغ هللا )

َ ( ٚػٚاجٗ ِٓ اثٕزٗ ٚوبْ طٌه ػٍٝ دض لٛي اثٓ االث١غ "كغفب ٌُ ٠جٍغٗ ؿٛاٖ ِٓ  5291- 5285/

اٌٍّٛن "
82

 

ٚ٘ٛ علُ االدبص  50اِب اٌظٙغ ف١لزًّ ػٍٝ ِىبْ اٌٌغة " ًغة صاع اٌـٍطٕخ اهفٙبْ " ٚعلُ 

رجؼٗ ٘ـ ٚ٘ٛ ربع٠ز جٍٛؽ اٌلبٖ فزذؼٍٝ ػٍٝ اٌؼغف ، ٚ٘ٛ ٔظبَ جض٠ض ا 5050ٚاٌؼلغاد ِٓ ؿٕخ 

فزذؼٍٝ كبٖ اٌمبجبعٜ ٌزـج١ً وزبثخ اٌزبع٠ز ػٍٝ ٔمٛصٖ ٚ٘ظا ٠ؼىؾ اٌزأثغ ثبٌٕمٛص اٌؼثّب١ٔخ ٚسبهخ 

َ ( د١ث وبْ ِؼبهغا ٌفزغح  5381-5323٘ـ/ 5011-5008ثٕمٛص اٌـٍطبْ ِذّٛص ثٓ ػجض اٌذ١ّض )

١ٓ َ ، ٚاٌزٝ وبٔذ رلزًّ ػٍٝ ادض اٌٛجٙ 5381-5919٘ـ /  5012- 5050دىُ فزذؼٍٝ كبٖ )

ربع٠ز جٍٛؽ اٌـٍطبْ ػٍٝ اٌؼغف ٚػٍٝ اٌٛجٗ االسغ ٠زُ رـج١ً ؿٕخ دىّٗ فٛق دغة اٌجبء فٝ وٍّخ 

" ٚ٘ظا ٠ؼٕٝ اْ اٌؼٍّخ ًغثذ فٝ اٌؼبَ اٌثبٔٝ ػلغ ِٓ دىُ اٌـٍطبْ  50ًغة " ة 
85.

 

٠ٕفغص ٘ظا اٌطغاػ ثبكزّبٌٗ ػٍٝ هٛعح اٌلبٖ ػٍٝ اٌٛجٗ ٚرـج١ً ِىبْ اٌٌغة ػٍٝ اٌظٙغ صاسً 

 ذبٍخ ثذج١جبد ثبعػح .جبِخ ِ

(5٘ـ ) ٌٛدخ ٠5013ٕزّٝ ٌٙظا اٌطغاػ رِٛبْ ًغة اهفٙبْ ؿٕخ 
80

، وّب ٔلغ االؿزبط فغح ثشق   

٘ـ5011ّٔٛطج ثم١ّخ كب٘ٝ ًغة اهفٙبْ ؿٕخ 
88
 . 

 -الطراز الثانى :

اٌلىً اٌؼبَ ٌٙظا اٌطغاػ ٠زىْٛ ِٓ صائغح ِٓ اٌذج١بد اٌجبعػح رذ١َ ثىً ِٓ اٌٛجٗ ٚاٌظٙغ ، ٠ٚلزًّ 

اٌٛجٗ ػٍٝ هٛعح كشو١خ ٌٍلبٖ فزذؼٍٝ ٚ٘ٛ جبٌؾ ػٍٝ اٌؼغف ٠ٍجؾ اٌزبج ٚػٍٝ ١ّ٠ٕٗ جبِخ رلزًّ 

ػٍٝ اؿُ اٌلبٖ ٚربع٠ز اٌٌغة ،  اِب اٌظٙغ ف١لزًّ ػٍٝ وزبثبد ِغوؼ٠خ صاسً صائغح ِٓ اٌذج١جبد 

 اٌوغ١غح ٠ذ١َ ثٙب ِٓ اٌشبعج ِغثغ .

ثؼسبعف ٔجبر١خ ػجبعح ػٓ اٚعاق ٔجبر١خ ٠ٚذ١َ ثّغثغ اٌّغوؼ ِٓ اٌشبعج اعثغ ِٕبٍك ِؼسغفخ  

 -ٚجبءد اٌىزبثبد ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٝ :

 

 ِغوؼ :

 

 

 

 اٌظٙغ اٌٛجٗ

 هٛعح اٌلبٖ فزذؼٍٝ كبٖ

 جبٌـب ػٍٝ اٌؼغف

5013 

 اٌـٍطٕخ

 ًغة صاع

 اهفٙبْ
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 ٠ٕفغص ٘ظا اٌطغاػ ثبكزّبٌٗ ػٍٝ كىً ِغثغ ٠ذ١َ ثضائغح وزبثبد اٌّغوؼ .

٘ـ ِذفٛظ ثّزذف اٌفٓ االؿالِٝ ثبٌمب٘غح ٌُ  5011غة اهفٙبْ ؿٕخ ٠ٕزّٝ ٌٙظا اٌطغاػ رِٛبْ ً

(  ٠0ـجك ٔلغٖ ٠ٕٚلغ فٝ ٘ظا اٌجذث الٚي ِغح )ٌٛدخ 
81
. 

 الطراز الثالث

اٌلىً اٌؼبَ ٌٙظا اٌطغاػ ٠زىْٛ ِٓ صائغح ِٓ اٌذج١بد اٌجبعػح رذ١َ ثىً ِٓ اٌٛجٗ ٚاٌظٙغ ، ٠ٚلزًّ 

كشو١خ ٌٍلبٖ فزذؼٍٝ ٚ٘ٛ جبٌؾ ػٍٝ اٌؼغف ٠ٍجؾ اٌزبج ٚػٍٝ ١ّ٠ٕٗ جبِخ رلزًّ اٌٛجٗ ػٍٝ هٛعح 

ػٍٝ اؿُ اٌلبٖ ٚربع٠ز اٌٌغة ،  اِب اٌظٙغ ف١لزًّ ػٍٝ وزبثبد ِغوؼ٠خ ثٕفؾ وزبثبد اٌطغاػ اٌـبثك 

 صاسً صائغح سط١خ ػٍٝ اع١ًخ ِٓ اٌؼسبعف إٌجبر١خ ٚاٌذج١جبد اٌجبعػح .

اٌطغاػ اٌـبثمخ فٝ اٌلىً اٌؼبَ ٚاٌّزّثً فٝ اٌضائغح اٌشط١خ اٌّذ١طخ ٠ٕفغص ٘ظا اٌطغاػ ػٓ غ١غٖ ِٓ 

 ثىزبثبد اٌظٙغ .

٘ـ ِذفٛظ ثّجّٛػخ صا٠ف١ض ثّزذف وٛثٕٙبجٓ  ٠5011ٕزّٝ ٌٙظا اٌطغاػ رِٛبْ ًغة اهفٙبْ ؿٕخ 

( 8ثبٌضّٔبعن )ٌٛدخ 
81

 

 الطراز الرابع

جبٌـب ػٍٝ اٌؼغف ٚػٍٝ ٠ـبعح جبِخ  اٌلىً اٌؼبَ ٌٙظا اٌطغاػ ٠لزًّ اٌٛجٗ ػٍٝ هٛعح اٌلبٖ فزذؼٍٝ

رلزًّ ػٍٝ اؿُ اٌلبٖ فزذؼٍٝ كبٖ  ، ٠ٚذ١َ ثوٛعح اٌلبٖ صائغربْ سط١زبْ ٠ذوغاْ ث١ّٕٙب صائغح ِٓ 

 اٌذج١جبد اٌجبعػح .

٠ٚذ١َ ثبٌظٙغ فٝ ٘ظا اٌطغاػ صائغربْ اٌضاس١ٍخ سط١خ ٚاٌشبعج١خ ِٓ اٌذج١جبد اٌجبعػح ٠ذوغاْ ث١ّٕٙب 

غ١غح غ١غ ِزّبؿخ ، ٠ٚزٛؿَ اٌؼٍّخ وزبثبد ِغوؼ٠خ صاسً صائغربْ اٌضاس١ٍخ صائغح ِٓ اٌذج١جبد اٌو

 -سط١خ ٚاٌشبعج١خ ِٓ دج١جبد هغ١غح ِزّبؿخ  ٚجبءد اٌىزبثبد ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٝ :

 

 ِغوؼ :

 

 

 

 اٌظٙغ اٌٛجٗ

 هٛعح اٌلبٖ فزذؼٍٝ كبٖ

 جبٌـب ػٍٝ اٌؼغف

 

 

 

 

 اٌـٍطٕخ

 ًغة صاع

 اهفٙبْ

5011 

 

ٛف ٘ظا اٌطغاػ ِغ اٌطغاػ اٌشبِؾ غ١غ أٗ ٠شزٍف ػٕٗ فٝ رـج١ً ربع٠ز اٌٌغة رزلبثٗ وزبثبد ٚٔم

 اؿفً وزبثبد اٌظٙغ ١ٌٚؾ ػٍٝ اٌٛجٗ وّب فٝ اٌطغاػ اٌشبِؾ .

 ٠ٕفغص ٘ظا اٌطغاػ ثبكزّبي ػٍٝ هٛعح اٌلبٖ ػٍٝ اٌٛجٗ ٚربع٠ز اٌٌغة ػٍٝ اٌظٙغ .

(  1٘ـ )ٌٛدخ 5011اهفٙبْ ؿٕخ ٠ٕزّٝ ٌٙظا اٌطغاػ ّٔٛطجبْ ل١ّخ وً ِّٕٙب رِٛبْ ط٘جٝ ًغة 
86 

. 
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 5ٌٛدخ 

 

 
 

 0ٌٛدخ 
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 8ٌٛدخ 

 
 1ٌٛدخ 
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 حواشي البحث
                                                 

5
ص١ًٌ ِغجؼٟ فٝ اٌزبع٠ز ٚاألٔـبة ، رغجّخ ػّغٚ اٌّالح ،١٘ئخ أثٛ ظجٝ  –و١ٍفٛعص إصِٛٔض ، اٌـالالد اإلؿال١ِخ اٌذبوّخ (  

 .813، م 0258ٌٍـ١بدخ ٚاٌثمبفخ ، االِبعاد ،

0
ِٛٗ وّب فؼً ثٍطف ػٍٝ اسغ دىبَ اٌؼٔض وّب أٗ ٔمً ػظبَ وغ٠ُ سبْ ٚٔبصع كبٖ اٌٝ (أكزٙغ ػٓ أغب دمحم أزمبِٗ اٌلض٠ض ِٓ سو 

ٍٙغاْ ٚجؼٍٙٙب رذذ ػزجٗ لوغٖ د١ث ٠ّغ وً ؿبػخ ٚوبْ طٌه رلف١ب ِٓ ٍِى١ٓ ٌُ ٠مُ اػظُ ِّٕٙب ث١ٓ ٍِٛن ا٠غاْ ٌُٚ ٠ّضدٗ 

ئغ ٚرذف ٔبصع كبٖ ِّب اصٜ اٌٝ ٚفخ كب٘غر ػٍٝ اثغ ػ١ٍٗ اٌّؤعسْٛ وّب أٗ لبَ ثزؼظ٠ت كب٘غر ظٕب ِٕٗ أٗ ٠شفٝ اٌؼض٠ض ِٓ طسب

 .088-085َ  ، م  م 0221ِب أهبثٗ ِٓ اٌزؼظ٠ت  عاجغ : كب١٘ٓ ِىبع٠ٛؽ  ، ربع٠ز ا٠غاْ ، صاع االفبق اٌؼغث١خ ، اٌمب٘غح ،

8
لجمبٔٛ ، جضٚي اٌـ١ٕٓ ( رُ االػزّبص ػٍٝ ِؼغفخ اٌزبع٠ز اٌٙجغٜ ِٚب ٠مبثٍٗ ثبٌزم٠ُٛ ا١ٌّالصٜ ِٓ سالي وزبة : أطْٛ ثلبعح  

 َ . 5110ٌجٕبْ ، –اٌٙجغ٠خ ِٚب ٠ٛافمٙب ِٓ اٌـ١ٕٓ ا١ٌّالص٠خ ، صاع اٌّلغق ، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ ، ث١غٚد 
1
( ٌُمت اغب دمحم ثٙظا اٌٍمت ٌلضرٗ ٚلـٛرٗ ٚعثّب ٠ؼؼٚ جؼءا ِٓ رٍه اٌٛدل١خ  اٌٝ  إسوبئٗ ٚ٘ٛ هغ١غ ػٍٝ ٠ض ػبصي كبٖ اثٓ  

   813جغ : و١ٍفٛعص ا٠ضِٛٔض ، اٌـالالد االؿال١ِخ اٌذبوّخ ، م أسٝ ٔبصع كبٖ االفلبعٜ عا
1
عؿبٌخ ِبجـز١غ  –صعاؿخ اثغ٠خ ف١ٕخ  -( ا٠ٙبة ادّض دـٓ ، هٛع اٌـال١ٍٓ ٚاالِغاء ٚعجبي اٌضٌٚخ فٝ اٌّضعؿخ اٌمبجبع٠خ   

رب  122-ىق ( ا٠غاْ اػؿبي ، فغح ثشق ، ؿىخ ٘بثٝ ًغثٝ )ج8َ ، م  0255جبِؼخ اٌمب٘غح ،  –غ١غ ِٕلٛعح ، و١ٍخ االثبع 

(١ِالصٜ، كبًِ صعٖ ٘بٜ ، هفٜٛ،افغبٔٙب ، افلبع٠خ ،ػٔض٠خ ، لبجبع٠خ ،ثغ١ٌٓ غغثٝ  5391-5122لّغٜ )–٘جغٜ 5016

 .33َ ، م 5191،

6
 (أزمُ اغب دمحم ِٓ ٌطف ػٍٝ سبْ اسغ اٌذىبَ اٌؼٔض١٠ٓ كغ أزمبَ ٚلٍغ ػ١ٕ١ٗ ث١ضٖ ثٛدل١خ ٌُ ٠ذّضٖ ػ١ٍٙب ادض عاجغ :دـٓ 

اٌجبف  ، ِٛؿٛػخ ربع٠ز ا٠غاْ اٌـ١بؿٟ ِٓ ثضا٠خ اٌضٌٚخ اٌوف٠ٛخ اٌٝ ٔٙب٠خ اٌضٌٚخ اٌمبجبع٠خ ،اٌّجٍض اٌثبٌث ، اٌضاع اٌؼغث١خ 

 .565، م 0223ٌجٕبْ ،  –ٌٍّٛؿٛػبد ،اٌطجؼخ االٌٚٝ ، ث١غٚد 

9
 .33( فغح ثشق ، ؿىخ ٘بٜ ًغثٝ ا٠غاْ ، م  

3
وُ رمغ٠جب  982ِٓ ِض٠ٕخ اٌغٜ ٚلجً أٙب وبٔذ  اهً ِض٠ٕخ اٌغٜ ،  حثٍغ ِـبدزٙب  ( ٍٙغاْ ِض٠ٕخ ا٠غا١ٔخ لض٠ّخ رمغ ثبٌمغة 

ٔمٛص اٌوف١٠ٛٓ اٌظ٘ج١خ ٚاٌف١ٌخ فٝ ًٛء ِجّٛػخ ٌٍّٚؼ٠ض ِٓ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِض٠ٕخ ٍٙغاْ عاجغ وال ِٓ : ِذّٛص ِـؼٛص ، 

 . 085، م َ 5113بِؼخ اٌمب٘غح ،ج –ِزذف اٌفٓ االؿالِٝ ثبٌمب٘غح ، عؿبٌخ ِبجـز١غ غ١غ ِٕلٛعح ، و١ٍخ االثبع 

 ٚعاجغ ا٠ٌب :

Monika Gronke , Iran Ashort hisort from islamiczation to presen translated  by steven tendall, 

Markus wiener publishing ,2008. 
1
َ ، 5110-302٘ـ/5818-021بجبع٠خ ( ػجبؽ إلجبي ، ربع٠ز ا٠غاْ ثؼض االؿالَ ِٓ ثضا٠خ اٌضٌٚخ اٌطب٘غ٠خ دزٝ ٔٙب٠خ اٌضٌٚخ اٌم 

 . 916َ ، م5131ٔمٍٗ ػٓ اٌفبعؿ١خ دمحم ػالء اٌض٠ٓ ِٕوٛع ، صاع اٌثمبفخ ٌٍٕلغ ، اٌمب٘غح ،
10

 (Mitchiner , michael , oriantal Coins And Theis Values In The World Of Islam ,Hawkins 

publication press , London ,1977, P29 . 

55
ٛ فزذؼٍٝ كبٖ اثٓ دـ١ٓ لٍٝ سبْ اسٛ اغب دمحم اٌمبجبعٜ ، ًٚغة اٌؼٍّخ  ثبؿّٗ ػمت ِٛد ػّٗ ِجبكغح عاجغ: (ثبثب سبْ ٘ 

 . 10فغح ثشق ، ؿىخ ٘بٜ ًغثٝ ا٠غاْ ،م 
50

 . 915( ػجبؽ الجبي ، ربع٠ز ا٠غاْ ، م 
58

 (Brigadier . history of persia , London ,1985,  p297 . 
51

ّٛص كبوغ ، ربع٠ز اٌؼبٌُ اإلؿالِٝ اٌذض٠ث ٚاٌّؼبهغ ، اٌجؼء االٚي ، اٌجٕبح األؿ١ٛٞ ، صاع ( اؿّبػ١ً ادّض ٠بغٝ ، ِذ 

 .089َ ، م  5111٘ـ / 5151اٌّغ٠ز ٌٍٕلغ ، اٌغ٠بى ،اٌٍّّىخ اٌؼغث١خ اٌـؼٛص٠خ ، 

 
51

 5131، ثغضاص ،  ( ٌٍّؼ٠ض ػٓ دغة ا٠غاْ ِغ عٚؿ١ب عاجغ :وّبي ِظٙغ ادّض ، صعاؿبد فٝ ربع٠ز ا٠غاْ اٌذض٠ث ٚاٌّؼبهغ  

 .  991- 961، ػجبؽ الجبي ،ربع٠ز  ا٠غاْ ، م م 
56

 . 083(ِىبع٠ٛؽ ، ربع٠ز ا٠غاْ ، م 
59

(ِٓ ثٕٛص ٘ظٖ االرفبل١خ اْ رزشٍٝ ا٠غاْ ػٓ ا٠غٚاْ ٚسجٛاْ ٚاٚعصٚثبص ٚج١ّغ ِمبٍؼبد لفمبؽ ٚا٠ٌب رمَٛ ا٠غاْ ثضفغ سّـخ  

رؼبصي ػلغ٠ٓ ١ٍِْٛ عٚثً ط٘ت غغاِخ سـبئغ دغة ٌغٚؿ١ب عاجغ :دـٓ ِال١٠ٓ رِٛبْ ٚثالثخ ِال١٠ٓ ج١ٕخ اؿزغ١ٌٕٝ ٚاٌزٝ 

 . 020اٌجبف ، ِٛؿٛػخ ربع٠ز ا٠غاْ ، اٌّجٍض اٌثبٌث ، م 
53

 811( و١ٍفٛعص ا٠ضِٛٔض ، اٌـالالد االؿال١ِخ اٌذبوّخ ، م  
51

صعاؿخ  -فٝ ًٛء ِجّٛػخ جض٠ضح   ( ِغٚح ػّغ دمحم ، اٌزوب٠ٚغ االص١ِخ ٚاٌذ١ٛا١ٔخ ػٍٝ اٌشؼف ٚاٌّؼبصْ ٚإٌمٛص اٌمبجبع٠خ ، 

 ، 0251جبِؼخ اٌمب٘غح ،  –َ ( عؿبٌخ ِبجـز١غ غ١غ ِٕلٛعح ، و١ٍخ االثبع  5101-5991٘ـ/ 5818-5518اثغ٠خ ف١ٕخ ِمبعٔخ )
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02
ِب  ( ِٓ جٛأت ٘ظا اٌزغف ٚاإلؿغاف أْ ٍبٚٚؽ سبُٔ ادضٜ ٔـبء اٌجالٍ وبٔذ رٕفك ٚدض٘ب ِب ال ٠مً ػٓ اثٕٝ اٌف رِٛبْ اٜ 

٠ؼبصٌثالثخ ٚػلغ٠ٓ اٌف صٚالع ؿ٠ٕٛبً ػٍٝ اٌزٛاثً عاجغ : وبعي ثغٚوٍّبْ : ربع٠ز اٌلؼٛة االؿال١ِخ ، رغجّخ ا١ِٓ فبعؽ ، ١ِٕغ 

  .665َ ، م  5198اٌجؼٍجىٝ ، اٌطجؼخ اٌشبِـخ ، صاع اٌؼٍُ ، ث١غٚد ، 

 
05

ؼ١خ ٚظٙغ ثٙب اٌىث١غ ِٓ اٌثبث١غاد االٚعٚث١خ ، ٌٍّؼ٠ض (ر١ّؼد اٌّضعؿخ اٌمبجبع٠خ فٝ اٌزو٠ٛغ ثجغاػخ اٌزو١ُّ ٚاٌزٕف١ظ ٚاٌٛال 

ػٓ اٌوٛع اٌلشو١خ اٌمبجبع٠خ ِٚضعؿخ اٌزو٠ٛغ اٌمبجبعٜ  عاجغ :ؿ١ّخ دـٓ اثغا١ُ٘ ، اٌّضعؿخ اٌمبجبع٠خ فٝ اٌزو٠ٛغ ) 

 .  5199صعاؿخ اثغ٠خ ف١ٕخ ( عؿبٌخ ِبجـز١غ غ١غ ِٕلٛعح ، و١ٍخ االثبع ، جبِؼخ اٌمب٘غح ، 
00

 . 531، اٌزوب٠ٚغ االص١ِخ ٚاٌذ١ٛا١ٔخ ، م  ( ِغٚح ػّغ 
08

 . 0(ػالصء اٌض٠ٓ ثضٜٚ ، ٔمٛف وزبث١خ ػٍٝ اٌـىخ اٌمبجبع٠خ  ، ص د ، م  
01

(ػبٍف ِٕوٛع ، إٌمٛص االؿال١ِخ ٚا١ّ٘زٙب فٝ صعاؿخ اٌزبع٠ز ٚا٢ثبع ٚاٌذٌبعح االؿال١ِخ ،ِىزجخ ػ٘غاء اٌلغق ، اٌطجؼخ  

 . 551َ ، م  0223االٌٚٝ،
01

 .8-0اٌض٠ٓ ثضٜٚ ِذّٛص ، ٔمٛف وزبث١خ ػٍٝ ّٔبطج ِٓ اٌـىخ اٌمبجبع٠خ ، م م  ( ػالص 
06

 ) Priscilla Soucek , Coinage Of The Qajar  A System In Continual Transition , Iranian Studies  

,2001 pp 51-52 . 
09

 . 530( ِغٚح ػّغ ، اٌزوب٠ٚغ االص١ِخ ، م 
03

 . 520، م  123-5جُ ، علُ اٌمطؼخ  58.91اْ ، اٌٛػْ (فغح ثشق ، ؿىخ ٘بٜ ًغثٝ ا٠غ 
01

ِـزشغج ِٓ وزبة اٌّؤرّغ اٌثبٌث ٌالثبع فٝ –( ػجض اٌغدّٓ فّٙٝ ، اٌلبعاد اٌّـ١ذ١خ ٚاٌغِٛػ اٌمجط١خ ػٍٝ اٌـىخ االؿال١ِخ  

 .811َ ، م 5165َ ، اٌمب٘غح  5111ٔٛفّجغ ػبَ  53-3اٌجالص اٌؼغث١خ إٌّؼمض فٝ ِض٠ٕخ فبؽ فٝ اٌّضح ِٓ 
82

 . 865-862(ػبٍف ِٕوٛع ، اٌلىً ٚاٌٌّّْٛ فٝ إٌمٛص اإلؿال١ِخ ، م م  
31

 (Lane-Poole, The Coins Of The Turks , N :860,867 PP 259-261 . 

 
32

 (www.zeno.ru ,N 148341(3.34 g) 
88

 . 528جُ ، م  8.11، اٌٛػْ  150-0(فغح ثشق ، ؿىخ ٘بٜ ًغثٝ ا٠غاْ ، علُ اٌمطؼخ  
81

 . 59121(ِزذف اٌفٓ االؿالِٝ ثبٌمب٘غح ، علُ اٌـجً  
35

 (David Collection In Copenhagen museum ,Inv. No C 128 (4.58 G ). 
36

 (http://www.stevealbum.com, lot573 , Auction 21 (4.58 g) 

 

http://www.zeno.ru/
http://www.zeno.ru/
http://www.stevealbum.com/
http://www.stevealbum.com/
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 حساب الُجمل علي النقود الذهبيت لنادر شاه اإلفشارى

 م4313-4371هـ/4411-4411

 محمود عبدهللا دمحم                                                                                                    

 وسارة السياحت واالثار

 مقدمت :  

ٌص٠ٓ حىّٛا ا٠طاْ ٚاجعاء وض١طح ِٓ ـطق اٌؼبٌُ األؼالِٝ فٝ اٌمطْ ٠ؼزجط ٔبزض ـبٖ ِٓ اُ٘ اٌفب٘بد ا 

 اٌضبٔٝ ػفط اٌٙجطٜ /اٌضبِٓ ػفط ا١ٌّالزٜ .

٠ٕؽت ٔبزض ـبٖ اٌٝ لج١ٍخ اففبض اٌزطوّب١ٔخ اٌزٝ ٘بجطد ِٓ رطوؽزبْ إصط اؼز١الء اٌّغٛي ػ١ٍٙب    

ثزطح١ٍُٙ اٌٝ ذطاؼبْٚاؼزمط ثُٙ اٌّمبَ فٝ اشضث١جبْ اٌٝ أْ لبَ اٌفبٖ اؼّبػ١ً اٌصفٜٛ 
3
  . 

ذسِخ اٌفبٖ اٌصفٜٛ اٌعؼ١ف غّٙبؼت اٌضبٔٝزذً ٔبزض االففبضٜ فٝ   
2

ٚلزٙب ظػ١ّب ٔبزض ٚوبْ  

ٌمجبئً رطوّبْ و١طوٍٛ فٝ ـّبي ذطاؼبْ
1

ذبض اٌىض١ط ِٓ  ٚلبز ج١ٛؾ غّٙبؼت اٌضبٔٝ اٌصفٜٛ ٚ 

اٌحطٚة فٝ ـطق ٚغطة ا٠طاْ 
4 

 

صخ ٌرٍغ اٌفبٖ غّٙبٌؽت اٌضبٔٝ ٚاٌجٍٛغ ػٍٝ ػطؾ ا٠طاْ وبْ ٔبزض االففبضٜ ٠زطلت ؼٕٛح اٌفط  

ٚٔفبٖ  ح١ش لبَ ثئٌمبء اٌمجط ػ١ٍٗٚرُ ٌٗ شٌه فٝ اػمبة اٌحطٚة اٌزٝ ذبظٙب ظس االرطان اٌؼضّب١١ٔٓ 

 َلبأ ، ٚاٌٝ ذطاؼبْ ٌٚٚٝ ِىبٔٗ اثٕٗ ػجبغ ١ِطظا ٚ٘ٛ ٠ِٛئص غفً صغ١ط ثبؼُ اٌفبٖ ػجبغ اٌضبٌش 

  بٖ .١ٗ اٌفٔبزض ٔفؽٗ ٚص١بً ػٍ

َ ثؼس اْ ٚافك اٌحبظطْٚ ػٍٝ ـطٚغٗ  3716٘ـ/ 3341اضرمٝ ٔبزض ـبٖ ػطؾ ا٠طاْ فٝ ػبَ   

ٚازػٝ أٗ ال ٠ط٠س اٌؽٍطٕخ ٚاْ ٠فعً اٌطاحخ ِٓ ػٕبء اٌؽ١بؼخ  ٚاٌحىُ 
.5 

فٝ ثسا٠خ حىُ ٔبزض ـبٖ اررس لع٠ٚٓ ػبصّخ ٌٗ صُ اذزبض ِس٠ٕخ ِفٙس ثؼس شٌه ٌزىْٛ ػبصّخ زٌٚزٗ  
6
  ،

ذ اٌسٌٚخ االففبض٠خ فٝ ػٙس ٔبزض ـبٖ ففٍّذ افغبؼزبْ ٚإٌٙس ٚجٛضج١ب ٚأض١ٕ١ِخ ٚجعض ارؽؼٚلس 

 اٌجحط٠ٓ ٚاٌؼطاق .

 -مقتل نادر شاه : 

ٗ ػٍٝ لزٍ االففبض١٠ٓاالِطاء  ارفك ِجّٛػخ ِٓ  
7

فٝ جٍّزُٙ ثؼط اٌمٛاز ٚضئ١ػ اٌحطغ  ٚوبْ

 ٘ـ / 3361ؼٕخ ـٙط جّبزٜ اٌضبٔٝ  فٝ ١ٌٍخ اٌحبزٜ ػفط ِٓفسذٍٛا ِرسػٗ فٝ احسٜ ا١ٌٍبٌٝ ٚلزٍٖٛ 

َ ١ٔٛ٠3747ٗ ؼٕخ 31اٌّٛافك 
1

ٚاذصٚا ِٓ ربجٗ اٌجٛ٘طح اٌّؽّبح ثـ "وٛح ٔٛض" ٚ٘ٝ االْ فٝ ربط  

ٍِىخ أجٍزطا 
9
. 

 نادر شاهالذهبيت لنقود تسجيل التاريخ علي ال

 م4313-4371هـ/4411-4411

بض٠د إٌمٛز اإلؼال١ِخ ٚذبصخ فٝ غط٠مخ رؼزجط ٔمٛز ٔبزض ـبٖ االففبضٜ ِٓ اٌزطٛضاد اٌٙبِخ فٝ ر  

رؽج١ً ربض٠د اٌعطة ثطط٠مخ حؽبة اٌجًّ ٚثبٌزبٌٝ فبْ اؼزرساَ ٘صٖ اٌطط٠مخ ػٍٝ ٔمٛز ٔبزض ـبٖ 
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رّضً رطٛضاً وج١طا ٌُ ٠ؽجك ظٙٛضٖ ػٍٝ إٌمٛز االؼال١ِخ
31

ً ٌطط٠مخ   ح١ش رّضً رؽج١ً اٌزبض٠د ٚفمب

ٚ٘ٛ ربض٠د جٍٛغ ٔبزض ـبٖ ػٍٝ ػطؾ  3341رؽبٜٚ ٌحؽبة اٌجًّ ثؼجبضح " اٌر١ط ف١ّب ٚلغ " ٚ٘ٝ 

ا٠طاْ .
33
 ٠ّٚىٓ حؽبة ػجبضح اٌر١ط ف١ّب ٚلغ ثطط٠مخ حؽبة اٌجًّ وّب ٠ٍٝ : 

 اٌر١ط  = أ    ي    خ      ٞ      ض

          3+11 +611  +31+211   =143 

 ف١ّب  = ف   ٞ    َ    ا

        11+31+41+3   =313 

 ع   ٚلغ     = ٚ      ق     

           6   +311  +71 =376  

  3341=  376+ 313+ 143ٚثبٌزبٌٝ فئْ ٘صٖ اٌؼجبضح رؽبٜٚ 

ٔٙب رّضً ربض٠د جٍٛغ ٔبزض ـبٖ ػٍٝ اٌؼطؾ فبٔٙب أجبٔت  رؼس ٘صٖ اٌؼجبضح "اٌر١ط ف١ّب ٚلغ " اٌٝ   

ً ثّضبثخ ضؼبٌخ  ػزالئٗ ػطؾ ا٠طاْ اٌٝ اال٠طا١١ٔٓ ِفبز٘ب " أْ  زػبئ١خ ٚإػال١ِخ ِٓ ٔبزض ـبٖ ا٠عب

ٚر١ٌٛٗ اٌحىُ ٘ٛ اٌر١ط اٌصٜ افبض هللا ثٗ ػٍٝ ا٠طاْ ِّب ٠ؤوس اٌسٚض اإلػالِٝ ٚاٌسػٜٛ ٌٍٕمٛز فٙٝ 

ِٓ ٘صا إٌّطٍك رمَٛ ِمبَ اٌٛؼبئً اإلػال١ِخ اٌحس٠ضخ وبإلشاػخ ٚاٌصحبفخ.
32
  

ػٍٝ  –ً غطاظاْ ٚلس ٚصٍٕب ِٓ ٔمٛز ٔبزض ـبٖ اٌص٘ج١خ اٌزٝ رفزًّ ػٍٝ رؽج١ً اٌزبض٠د ثحؽبة اٌجّ

  -وّب ٠ٍٝ : –حس ػٍّٝ 

  -:ألولالطزاس ا

اٌفىً اٌؼبَ  ٌٙصا اٌططاظ ٠زىْٛ ِٓ صالس زٚائط ِزحسح اٌّطوع رح١ػ ثىزبثبد ِطوع اٌظٙط، اٌسائطربْ 

اٌساذ١ٍخ ٚاٌٛؼطٝ ِٓ اٌحج١جبد اٌصغ١طح اٌّزّبؼخ ٚاٌسائطح اٌربضج١خ ِٓ حج١جبد ثبضظح غ١ط ِزّبؼخ ، 

 ٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٝ :ٚ جبءد اٌىزبثبد ػ

 

 ِطوع :

 

 

 اٌظٙط اٌٛجٗ

 ؼىخ ثطظض وطز ٔبَ

 ؼٍطٕذ ضا زض جٙبْ ٔبزض

 ا٠طاْ ظ١ِٓ ٚذؽطٚ ٚو١زٝ ؼزبْ

 ظطة اصفٙبْ

 

 

 

 اٌر١ط ف١ّب ٚلغ

 ١ِّٕذ ِبٔٛغ

 ربض٠د جٍٛغ

3341 
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َ ٠زىْٛ وزبثبد اٌٛجٗ ِٓ اضثؼخ اؼطط رفزًّ ػٍٝ ث١ذ ِٓ اٌفؼط اٌفبضؼٟ ٔصٗ "ؼىخ ثط ظض وطز ٔب 

ؼٍطٕذ ضا زض جٙبْ ٔبزض ا٠طاْ ظ١ِٓ ٚذؽطٚ و١زٝ ؼزبْ " ِٚؼٕبٖ ثبٌٍغخ اٌؼطث١خ : ُظطة ػٍٝ 

اٌؼٍّخ اٌص٘ج١خ اؼُ اٌؽٍطٕخ فٝ اٌس١ٔب ، فجؼً ٔبزض ا٠طاْ ٍِه اٌس١ٔب ٚاالضض" 
31

 

اٌر١ط ف١ّب اٌؼجبضح اٌفبضؼ١خ " ربض٠د جٍٛغ ١ِّٕذ ِبٔٛغ ٠ٚزىْٛ اٌظٙط ِٓ اضثؼخ اؼطط رفزًّ ػٍٝ 

 ِٚؼٕب٘ب ثبٌٍغخ اٌؼطث١خ :اٌجٍٛغ ػٍٝ اٌؼطؾ وبْ ِصحٛثبً ثبالظز٘بض فبٌر١ط ف١ّب حسس " ٚلغ

رّضً رطٛضاً وج١طا فٝ ٔمٛز أصفٙبْ ٌُ ٠ؽجك ظٙٛضٖ ػٍٝ  " اٌر١ط ف١ّب ٚلغ"ػجبضح ٔالحع اْ ٚ   

إٌمٛز االؼال١ِخ
34

ً ٌطط٠مخ ٌحؽبة اٌجًّ ح١ش رؽبٜٚ   ٚ٘ٛ  3341ح١ش رّضً رؽج١ً اٌزبض٠د ٚفمب

ض٠د جٍٛغ ٔبزض ـبٖ ػٍٝ ػطؾ ا٠طاْ .رب
35

 

ٔٙب رّضً ربض٠د جٍٛغ ٔبزض ـبٖ ػٍٝ اٌؼطؾ فبٔٙب ا٠عبً أجبٔت  ٚ٘صٖ اٌؼجبضح "اٌر١ط ف١ّب ٚلغ " اٌٝ    

اٌٝ اال٠طا١١ٔٓ ِفبز٘ب " اْ ػزالئٗ ػطؾ ا٠طاْ ٚر١ٌٛٗ اٌحىُ  زػبئ١خ ٚإػال١ِخ ِٓ ٔبزض ـبٖ ثّضبثخ ضؼبٌخ 

ػٍٝ ا٠طاْ ِّب ٠ؤوس اٌسٚض اإلػالِٝ ٚاٌسػبٜٚ ٌٍٕمٛز فٙٝ ِٓ ٘صا إٌّطٍك  ٘ٛ اٌر١ط اٌصٜ افبض هللا ثٗ

رمَٛ ِمبَ اٌٛؼبئً اإلػال١ِخ اٌحس٠ضخ وبإلشاػخ ٚاٌزٍفع٠ْٛ ٚاٌصحبفخ ٚغ١ط شٌه  .
36

وّب رؽزرسَ ِضً ٘صٖ  

اٌؼجبضاد ػٍٝ  إٌمٛز ا٠عب وٕٛع ِٓ اٌحطة إٌفؽ١خ ٌرصِٛٗ ِٓ ثمب٠ب االؼطح اٌصف٠ٛخ 
37 

. 

رؤصط ٘صٖ اٌّحبٚالد وض١طاً فٝ اً٘ اٌجالز ذبصخ فٝ ٔٙب٠خ ػٙسٖ ٌصٌه صسضد زػب٠خ ِعبزح ٌٗ ، ٚٔسز ٌُ    

٘ـ ٚ٘ٛ ربض٠د رٌٛٝ  3341اٌّؼبضظْٛ ٌٗ ٚلبٌٛا " الذ١ط ف١ّب ٚلغ " ٚ٘ٝ رؽبٜٚ ا٠عب ثحؽبة اٌجًّ 

ٔبزض ـبٖ اٌحىُ
31

 

(3٘ـ )ٌٛحخ  3341اـطفٝ ش٘جٝ ظطة اصفٙبْ ؼٕخ  ٠ٕزّٝ ٌٙصا اٌططاظ   
39

ّٚٔٛشط اذط ثم١ّخ  

٘ـ ٔفطٖ االؼزبش فطح ثرؿ 3341اـطفٝ ظطة اصفٙبْ ؼٕخ 
21

 

  -:ثانيالطزاس ال

اٌفىً اٌؼبَ ٌٙصا اٌططاظ ٠زىْٛ ِٓ صالس زٚائط ِزحسح اٌّطوع رح١ػ ثىزبثبد وال ِٓ اٌٛجٗ ٚاٌظٙط 

د صغ١طح ِزّبؼخ رحصطاْ ث١ّٕٙب زائطح ِٓ حج١جبد ثبضظح غ١ط اٌسائطربْ اٌساذ١ٍخ ٚاٌربضج١خ ِٓ حج١جب

 -ِزّبؼخ ، ٚجبءد اٌىزبثبد ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٝ :

 

 ِطوع :

 

 

 اٌظٙط اٌٛجٗ

 ؼىخ ثطظض وطز ٔبَ

 ؼٍطٕذ ضا زض جٙبْ ٔبزض

 ا٠طاْ ظ١ِٓ ٚذؽطٚ ٚو١زٝ 

 ؼزبْ

 

 اٌر١ط ف١ّب ٚلغ

 ظطة اصفٙبْ

3341 
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 ططاظ اٌضبٔٝ ِغ اذزالف فال رطر١ت اٌىٍّبد .رزفبثٗ وزبثبد ٘صا اٌططاظ ِغ اٌ

(2٘ـ )ٌٛحخ  3341اـطفٝ ش٘جٝ ظطة اصفٙبْ ؼٕخ  ٠ٕزّٝ ٌٙصا اٌططاظ
23

ٚاذط ٔفطٖ االؼزبش فطح  

ثرؿ
22

 

 

٘ـ ِحفٛظ ثّزحف وٛثٕٙبجٓ ثبٌسّٔبضن  3341اـطفٝ ش٘جٝ ظطة اصفٙبْ ؼٕخ  ٠ٕزّٝ ٌٙصا اٌططاظ

(1)ٌٛحخ 
21 

 

 

 

 
 

 

 3ٌٛحخ ضلُ 
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 2ُ ٌٛحخ ضل

 

 

 
 

 1ٌٛحخ ضلُ 
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 حواشي البحث
                                                 

3
 .  241ق َ،  2119ربض٠د اٌسٌٚخ اٌصف٠ٛخ ، اٌطجؼخ االٌٚٝ ، ث١طٚد  ،دمحم ؼ١ًٙ غمٛؾ ، (  

2
ز١ًٌ ِطجؼٟ فٝ اٌزبض٠د ٚاألٔؽبة ، رطجّخ ػّطٚ اٌّالح ،١٘ئخ أثٛ ظجٝ  –و١ٍفٛضز إزِٛٔس ، اٌؽالالد اإلؼال١ِخ اٌحبوّخ (  

 . 145، ق 2131ٌٍؽ١بحخ ٚاٌضمبفخ ، االِبضاد ،
1
 .377، ق 3911٘ـ  /3414ٌجٕبْ ، –ِجّٛػخ ذبصخ ، ٠طٚد –، اٌّؽىٛوبد االؼال١ِخ  ( ١ٌُٚ لبظاْ 

4
(١ِالزٜ، ـبًِ زضٖ  3179-3511لّطٜ )–٘جطٜ 3296رب  911-( فطح ثرؿ ، ؼىخ ٘بثٝ ظطثٝ )جىؿ ( ا٠طاْ اظؼبي  

 63َ ، ق 3975٘بٜ ، صفٜٛ،افغبٔٙب ، اففبض٠خ ،ظٔس٠خ ، لبجبض٠خ ،ثط١ٌٓ غطثٝ ،
5
  Fraser ,James , The History Of Nader Shah , London 1742ٓ ٔبزض ـبٖ ٚح١برٗ ضاجغ :(ٌٍّع٠س ػ 

 
6
، فطح ثرؿ ، ؼىخ ٘بٜ ظطثٝ ا٠طاْ  217َ  ، ق 2119( ـب١٘ٓ ِىبض٠ٛغ  ، ربض٠د ا٠طاْ ، زاض االفبق اٌؼطث١خ ، اٌمب٘طح ، 

 . 63، ق 
7
 .146( و١ٍفٛضز إزِٛٔس، اٌؽالالد اإلؼال١ِخ اٌحبوّخ ، ق  

1
ِؼجُ األٔؽبة ٚاالؼطاد اٌحبوّخ فٝ اٌزبض٠د اإلؼالِٝ ، اذطجٗ  ظاِجبٚض ، ، 63( فطح ثرؿ ، ؼىخ ٘بٜ ظطثٝ ا٠طاْ ، ق  

 .119، ق َ 3952ز.ظوٝ دمحم حؽٓ ، حؽٓ احّس ِحّٛز ، اٌجعء اٌضبٔٝ ، ِطجؼخ جبِؼخ اٌٍّه فؤاز ، 
9
 . 217( ـب١٘ٓ ِىبض٠ٛغ ، ربض٠د ا٠طاْ ، ق  

31
، اٌفىً ٚاٌّعّْٛ فٝ إٌمٛز اإلؼال١ِخ "زضاؼخ فٝ اٌعِبْ ٚاٌّىبْ "ِمبي ثّٛؼٛػخ اإلزاضح اٌؼطث١خ  (ػبغف ِٕصٛض 

 .191َ  ، ق  2114٘ـ/3424جبِؼخ اٌسٚي اٌؼطث١خ ، اٌّجٍس اٌؽبزغ ، -إٌّظّخ اٌؼطث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلزاض٠خ –اإلؼال١ِخ 
33

مٛز االؼال١ِخ ضاجغ :ضأفذ دمحم إٌجطاٜٚ ، اٌزبض٠د اٌٙجطٜ ػٍٝ (ٌٍّع٠س ػٓ اؼزرساَ حؽبة اٌجًّ فٝ رؽج١ً اٌزبض٠د ػٍٝ إٌ 

َ ، ػبغف ِٕصٛض ، ضِٛظ االضلبَ ٚاٌزمب٠ُٚ ػٍٝ إٌمٛز فٝ  3919إٌمٛز االؼال١ِخ ، ِجٍخ اٌؼصٛض ، اٌجعء اٌضبٔٝ ، ١ٌٛ٠ٛ 

، إٌمٛز االؼال١ِخ ٚا١ّ٘زٙب ، ق  َ ، ػبغف ِٕصٛض  2119اٌؼصط االؼالِٝ ، ِىزجخ ظ٘طاء اٌفطق ، اٌطجؼخ االٌٚٝ ، اٌمب٘طح ، 

 .511-516ق 

دمحم باقر الحسينى ، دراسات عن نقود الثوار والشعارات والمناسبات المضروبة فى افريقيا ، مجلة المسكوكات ، العدد  ( 12
ى مصر ، رسالة ، دمحم السيد البسطويسى ، الكتابات العربية على النقود والتحف الفاطمية ف33م ، ص  1796السابع ، بغداد ، 

 .                  49م ، ص 2005جامعة القاهرة ، -ماجستير غير منشورة 
 

31
 .  525( ػبغف ِٕصٛض ، إٌمٛز االؼال١ِخ ٚأ١ّ٘زٙب ، ق 

34
 .191(ػبغف ِٕصٛض ، اٌفىً ٚاٌّعّْٛ فٝ إٌمٛز االؼال١ِخ ، ق  

35
االؼال١ِخ ضاجغ :ضأفذ دمحم إٌجطاٜٚ ، اٌزبض٠د اٌٙجطٜ ػٍٝ (ٌٍّع٠س ػٓ اؼزرساَ حؽبة اٌجًّ فٝ رؽج١ً اٌزبض٠د ػٍٝ إٌمٛز  

َ ، ػبغف ِٕصٛض ، ضِٛظ االضلبَ ٚاٌزمب٠ُٚ ػٍٝ إٌمٛز فٝ  3919إٌمٛز االؼال١ِخ ، ِجٍخ اٌؼصٛض ، اٌجعء اٌضبٔٝ ، ١ٌٛ٠ٛ 

ٚا١ّ٘زٙب فٝ ٕمٛز االؼال١ِخ  َ ، ػبغف ِٕصٛض ، اٌ 2119اٌؼصط االؼالِٝ ، ِىزجخ ظ٘طاء اٌفطق ، اٌطجؼخ االٌٚٝ ، اٌمب٘طح ، 

 .511-516ق  ق  َ ، 2111زضاؼخ اٌزبض٠د ٚا٢صبض ٚاٌحعبضح االؼال١ِخ ،ِىزجخ ظ٘طاء اٌفطق ، اٌطجؼخ االٌٚٝ،

، دمحم السيد البسطويسى ، الكتابات العربية على النقود والتحف 33دمحم باقر الحسينى ، دراسات عن نقود الثوار  ، ص  ( 16
                  . 49الفاطمية ، ص

 
37

الحرب النفسية التى قام بها الفاطميون وهم بالمغرب تجاه اإلخشيديين بمصر ، حيث سجلوا اسم الخليفة ( ضثّب ٠صوطٔب شٌه ة 
دمحم باقر الحسينى ، دراسة تحليلية ضاجغ :  الفاطمى على نقود ذهبية وزعت فى مصر قبل دخول مصر بنحو سبع عشرة سنة

 . 7م ، ص 1795د الدعاية واالعالم والمناسبات ، مجلة المسكوكات ، العدد  السادس ، بغداد ، إسالمية  عن نقو
 

31
 .197اٌفىً ٚاٌّعّْٛ فٝ إٌمٛز اإلؼال١ِخ ، ق ( ػبغف ِٕصٛض دمحم ،   

19
 (www.acsearch.info: Heritage Auctions, Lot30245 , Aution3046, date 14/4/2016 

 
21

 .65جُ ، ق  1.41، اٌٛظْ  211-2(فطح ثرؿ ، ؼىخ ٘بٜ ظطثٝ ا٠طاْ ، ضلُ  
21

 (www.acsearch.info: Heritage Auctions, Lot 21797   , Aution  3021 , (3.36g ) , date 06.01.2013 

 
22

 .65جُ ، ق  1.41، اٌٛظْ  211-2طاْ ، ضلُ ( فطح ثرؿ ، ؼىخ ٘بٜ ظطثٝ ا٠ 
23

 (David Collection In Copenhagen museum ,Inv. no C96 
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 األشعار انفارسيت واألنقاب انسهطاويت بمذرست چهار باغ

 )دراست آثريت فىيت(

 

أ٤ٖٓ ػزي حُٔ٘ؼْ ػزي ح٤ُٔٔغ أ.  ؿخىس ػزي حُٔ٘ؼْ حُـ٤ٔؼ٠أ.و د/ .د/ دمحم حمزة إسماعيم انحذادأ

 ك٤ْٜ 

  
 :انمهخص

ٍ حُؼَٜ حُٜلٟٞ  ك٤غ ًخٗض حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش ٢ٛ حُوخْٓ حألػظْ ػ٠ِ حُؼٔخثَ حإل٣َح٤ٗش هال     

ًخٗض طِي حألٗؼخٍ رٔوظِق أٗٞحػٜخ ٖٓ أْٛ ٓالٓق حُل٤خس حُل٤٘ش ٝحُؼوخك٤ش ك٢ ا٣َحٕ هالٍ حُؼَٜ 

حُٜلٟٞ, ٖٝٓ ٛ٘خ طْ ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ طِي حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش حُُٔ٘لٌس رٔيٍٓش چٜخٍ رخؽ , ٝحُظؼَف 

ٔخٕ حُٜلٟٞ , ٝٓيف ك٢ ١ِذ حُؼِْ , ػ٠ِ ٠ٓخ٤ٖٓ طِي حألٗؼخٍ حُظ٢ أهظِلض ٓخ ر٤ٖ ٓيف ُِ٘خٙ ٤ِٓ

ٝحُٔيف ك٢ حُز٘خء ٝحُٔ٘٘ؤس ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٔؼٔخ٣ٍش ٝحُِهَك٤ش , ٝٝؿٞى رؼٞ حألر٤خص إلٗزخع حُ٘خك٤ش 

حَُٝك٤ش حُٜٞك٤ش حُلِٔل٤ش , ٝرؼٞ حُؼزخٍحص ح٤ُ٘ؼ٤ش حٌُٔٛز٤ش حُؼوخثي٣ش , ك٠الً ػٖ ط٘خٍٝ حُيٍحٓش أْٛ 

٠خ٤ٜٓ٘خ ح٤ُٔخ٤ٓش  ك٠ال ػٖ ط٘خٍٝ ٤َٓ  حُوطخ٤١ٖ ح٣ٌُٖ هخٓٞح حألُوخد حُلو٣َش ٝحُٞظ٤ل٤ش ٝطل٤َِ ٓ

 رظي٣ٖٝ طِي حألر٤خص حُلخ٤ٍٓش ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ حُوطخ١ دمحم ٛخُق أٛلٜخ٠ٗ.

 حٌُِٔخص حُٔلظخك٤ش:_حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش._ حألُوخد حُلخ٤ٍٓش._ ٓيٍٓش چٜخٍ رخؽ._ حُو٢ حُلخ٠ٍٓ.

 انمقذمت:

حألػظْ ك٢ ُهَكش حُؼٔخثَ حُٜل٣ٞش , ٝهي طؼيىص ٠ٓخ٤ٖٓ طِي طؼي حُ٘وٕٞ حٌُظخر٤ش ٢ٛ حُوخْٓ       

حُ٘وٕٞ حٌُظخر٤ش ٓخ ر٤ٖ أٗؼخٍ كخ٤ٍٓش , ٜٝٗٞٙ طؤ٤ٔ٤ٓش  ٝآ٣خص هَآ٤ٗش , ٝػزخٍحص ىػخث٤ش  ك٢ رؼٞ 

حألك٤خٕ  ٌُٖٝ ًخٗض حُـِزش ُإلٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش ػ٠ِ حُؼٔخثَ حإل٣َح٤ٗش ك٢ حُلظَس حُٜل٣ٞش , ٝهي طؼيىص 

حُلخ٤ٍٓش ٝأهظِلض طٞؿٜخطٜخ ٓخ ر٤ٖ أؿَحٝ ٤ٓخ٤ٓش ٝى٤٘٣ش ٝػ٤ِٔش ٍٝٝكخ٤ٗش ٠ٓخ٤ٖٓ حألٗؼخٍ 

كِٔل٤ش  ٝػ٘يٓخ ًخٕ ال ٣ظٔغ حُٔـخٍ ُظ٘خٍٝ ؿ٤ٔغ حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش حُظ٢ ٍٝىص ػ٠ِ حُؼٔخثَ حُٜل٣ٞش , 

كوي أكَىٗخ ىٍحٓش ػ٠ِ ًٗٔٞؽ ٓؼٔخ١ٍ ًٝ أ٤ٔٛش ك٢ ا٣َحٕ رٜلش ػخٓش  ٝك٠ أٛلٜخٕ رٜلش هخٛش 

 َٜ حُٜلٟٞ ٠ٛٝ ٓيٍٓش ِٓطخ٠ٗ چٜخٍ رخؽ )ٓخىٍ ٗخٙ(.هالٍ حُؼ

 أسباب اختيار انمىضىع:
طؼي حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش هالٍ حُؼَٜ حُٜلٟٞ ٖٓ أْٛ ٓالٓق طِي حُلظَس  ك٠الً ػٖ إٔ طِي حألٗؼخٍ     

 ًخٗض طويّ حُـَٝ ح١ٌُ هخٓض ػ٤ِش حُيُٝش حُٜل٣ٞش ٝٛٞ حألػظِحُ رخُو٤ٓٞش حإل٣َح٤ٗش ٝحُِ٘ػش حُلخ٤ٍٓش

حُظؼٜز٤ش ٌٛح ٖٓ ؿخٗذ  َٝٗ٘ حٌُٔٛذ ح٤ُ٘ؼ٢ ٝحُظ٣َٝؾ ُٚ ٖٓ ؿخٗذ حهَ  ك٤غ ًخٗض حألٗؼخٍ 

حُلخ٤ٍٓش ٛخكزض حُٜيحٍس ػ٠ِ حُؼٔخثَ ٝحُٔوط١ٞخص ٝحُظلق حُظطز٤و٤ش ػ٠ِ كيحً ٓٞحء  ٖٝٓ ٛ٘خ هي 

 أكَىٗخ طِي حُيٍحٓش ٌُُي حُٟٔٞٞع.

 أهذاف انمىضىع:

٘لٌس ػ٠ِ ٓيٍٓش ؿٜخٍ رخؽ ٖٓ حُٟٔٞٞػخص حُٜخٓش حُظ٢ ُٜخ ػيس ٣ؼي ىٍحٓش حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش ح        ُٔ ُ

 أٛيحف ٣ٌٖٔ كَٜٛخ ك٢ حُظخ٠ُ:

 _ حُظؼَف ػ٠ِ حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش حُظ٢ ُٗلٌص ػ٠ِ ٓيٍٓش ٓخىٍ ٗخٙ  ًًَٝ أٗٞحػٜخ حُٔوظِلش.9

 _ حُظؼَف ػ٠ِ أْٛ حألُوخد حُلخ٤ٍٓش حُظ٢ ٍٝىص رخألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش.2

 ُوطخ٤١ٖ ح٣ٌُٖ هخٓٞح رظ٘ل٤ٌ طِي حُ٘ؼخٍ حُلخ٤ٍٓش._ حُظؼَف ػ٠ِ أْٛ ح3

 إشكانيت انبحث وصعىباته:

 طظٔؼَ ٛؼٞرخص حُزلغ ك٠ ػيس ٗوخ١ ٍث٤ٔ٤ش ٢ٛٝ ًخالط٢:

_ هِش حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ حُؼَر٤ش حُظ٢ ط٘خُٝض أٝ أٗخٍص ٌُُي حُٟٔٞٞع رَ ٗيٍطٜخ ٓٞحء ٖٓ ه٣َذ 9

 أٝ ٖٓ رؼ٤ي.
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ٟٞٞع ٠ٛ َٓحؿغ أؿ٘ز٤ش ٝال ٤ٓٔخ حُلخ٤ٍٓش ٜٓ٘خ ٝإٔ ًخٗض _ إٔ حَُٔحؿغ حُظ٢ أٗخٍص ٌُُي ح2ُٔ

٤ُٔض رخٌُؼ٤َس حُظ٢ طل٢ رخُـَٝ حُٔطِٞد ٝحُٜيف حُٔ٘٘ٞى ٝطـط٠ ًخكش حُظٔخإالص  ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ظطِذ 

حُظَؿٔش ٖٓ حُلخ٤ٍٓش ا٠ُ حُؼَر٤ش كظ٠ ٣ظؼ٢٘ ُِزخكغ حإلُٔخّ رخُٟٔٞٞع رـٞحٗزٚ حُٔوظِلش ٝطٔخإالطٚ 

 حُٔظ٘ٞػش.

 سابقت:انذراساث ان

أٓخٍ ك٤ٖٔ ٓلٔٞى كٖٔ  حُٔ٘ظي٣خص حألىر٤ش ك٢ ا٣َحٕ ك٢ حُؼَٜ حُٜلٟٞ  ٍٓخُش ىًظٍٞحس ــ ٤ًِش  -  

 ّ.9999ٛـ / 9499حألىحد رٔٞٛخؽ, 

ٝهي ط٘خُٝض ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع حُٔ٘ظي٣خص حألىر٤ش ٝأٓخًٜ٘خ حُٔوظِلش هالٍ حُؼَٜ حُٜلٟٞ ٓغ ط٢٤ِٔ 

ٝحألٗخٍس ا٠ُ رؼٞ حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش حُٔوظِلش  ٝٛٞ  ح٠ُٞء ػ٠ِ رؼٞ حُٔٔخؿي ٝحُٔيحٍّ حُٜل٣ٞش

 ٓخ ٣ل٤ي رلؼ٘خ ك٢ طَؿٔش رؼٞ حألر٤خص حُ٘ؼ٣َش حُلخ٤ٍٓش. 

ؿخىس حُـ٤ٔؼ٠: ٓيحٍّ أٛلٜخٕ ك٢ حُؼ٣َٜٖ حُٜلٟٞ ٝحُوخؿخٍٟ  ىٍحٓش ٓوخٍٗش ٓغ ٓؼ٤ِظٜخ ك٢  -

                                                       ّ.                         2118حألٗخٍٟٞ ٝآ٤ٓخ حُٞٓط٠  ٓوط١ٞ ىًظٍٞحٙ 

طْ ك٢ ٌٛٙ حَُٓخُش ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ ىٍحٓش حُٔيحٍّ حأل٣َح٤ٗش هالٍ حُؼ٣َٜٖ حُٜل١ٞ ٝحُوخؿخ١ٍ 

ىٍحٓش ٓؼٔخ٣ٍش ك٤غ حُٞٛق حُٔؼٔخٍٟ ٝحُظوط٢٤ حُؼخّ ُظِي حُٔيحٍّ ك٠ ٌٛٙ حُلظَس  ك٠الً ػٖ 

ى ػ٠ِ طِي حُٔيحٍّ ٖٓ ٗوٕٞ ُهَك٤ش أٝ ًظخر٤ش ٝٛٞ ٓخ ٣ظؼِن حُيٍحٓش حُل٤٘ش ك٤غ ًًَ ٓخ ٍٝ

 رٟٔٞٞػ٘خ طِي حُ٘وٕٞ حٌُظخر٤ش ٝال ٤ٓٔخ حُٔ٘لٌس رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن.

 حُيٍحٓخص حألؿ٘ز٤ش:

١َٜحٕ , 919أرٞ حُوخْٓ ٍك٤ؼ٠ َٜٓ أرخىٟ  أػخٍ ٠ِٓ أٛلٜخٕ  ِِٓٔش أٗظ٘خٍحص حٗـٖٔ أػخٍ ٠ِٓ , 

 ٛـ.ٕ.9352

خ٤ٍٓش ك٢ ٓـخٍ حُيٍحٓخص حألػ٣َش حإل٣َح٤ٗش  ك٤غ ٣وّٞ ريٍحٓش ػيى ًز٤َ ٖٓ ٣ؼظزَ ٖٓ أْٛ حٌُظذ حُل

ح٥ػخٍ حُظ٢ طَؿغ ا٠ُ حُؼَٜ حُٜل١ٞ  حٓظلخىص حُيٍحٓش ٓ٘ٚ ك٢ هَحءس حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش رٔيٍٓش 

 ؿٜخٍ رخؽ. 

 ٜٓ٘ؾ حُيٍحٓش: 

 يتكىن مىهج انذراست في رنك انبحث مه جزئيه وهما كانتانى:

 ش:_ حُيٍحٓش حُٞٛل9٤

ط٘ظَٔ حُيٍحٓش حُٞٛل٤ش ػ٠ِ ٗزٌس ٓوظَٜس ػ٠ِ ٓيٍٓش ؿٜخٍ رخؽ ٖٓ ك٤غ حُٔٞهغ ٝحُٔ٘٘ت ٝطخ٣ٍن 

 حألٗ٘خء ٝحُظوط٢٤ حُؼخّ ٝهَحءس طِي حُ٘وٕٞ حٌُظخر٤ش ٝطَؿٔظٜخ ٖٓ ُِـش حُلخ٤ٍٓش ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش. 

 _ حُيٍحٓش حُظل٤ِ٤ِش:2

خ٤ٍٓش ٝطل٤ِِٜخ ٝطؤ٤ِٜٛخ  حُظؼَف ػ٠ِ أٗٞحع ط٘ظَٔ حُيٍحٓش حُظل٤ِ٤ِش ػ٠ِ ىٍحٓش أْٛ حألُوخد حُل

حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش ٝطل٤َِ ٠ٓخ٤ٜٓ٘خ  حألٗخٍس ا٠ُ حُوطخ٤١ٖ ح٣ٌُٖ ٗخًٍٞح ك٢ طي٣ٖٝ طِي حألٗؼخٍ 

 حُلخ٤ٍٓش.

 أوالً انذراست انىصفيت:                                                                                     

: طوغ ك٠ ح٠ُِغ حَُ٘ه٢ ُ٘خٍع " چٜخٍ پخؽ " ربٛلٜخٕ  ٝحُز٘خء حُوخٍؿ٠ ٣ٞحؿش ٗخٍع " ىقعانم    

 ( 9چٜخٍ پخؽ ". )

حُٔ٘٘ت ٝطخ٣ٍن حألٗ٘خء: أَٓص ربٗ٘خء طِي حُٔيٍٓش ٝحُيس حُ٘خٙ حُِٔطخٕ ك٤ٖٔ حُ٘خٙ ك٤ٖٔ حألٍٝ 

خص حُ٘ظَ كٍٞ ( ٝهي طؼيىص حألٍحء ٝأهظِلض ٝؿ2ّٜ( )9722ـــ  9694ٛـ / 9935ــــ  9915)

(  ٤ٔٓٝض ٌٛٙ 9ٛـ )9926طخ٣ٍن اٗ٘خء  ًٔخ طٞؿي طٞح٣ٍن أهَٟ ػ٠ِ ؿيٍحٕ حُٔيٍٓش ٜٓ٘خ ٣َؿغ 

حُٔيٍٓش رؼيس أٓٔخء ٜٓ٘خ ٓخىٍٗخٙ  ٝحُٔيٍٓش حُِٔطخ٤ٗش  أْٓ " چٜخٍ پخؽ ". أٓخ ػٖ ط٤ٔٔظٜخ رخْٓ " 

 ٙ حُٔيٍٓش.ٓخىٍٗخٙ "  كٌُي ألٕ ٝحُيس حُ٘خٙ حُِٔطخٕ ك٤ٖٔ أٝهلض حُٞهل٤خص ػ٠ِ ٌٛ

ٓظَ َٓرغ  ٗطلض ُٝح٣خ  92651ًٍحع  أ١  995×  991حُظوط٢٤ حُؼخّ: ػزخٍس ػٖ ٓٔخكش ٓٔظط٤ِش 

حألٍرؼش ُِٔيٍٓش ٌٓٞٗش أك٤٘ش طظَٜ رخُٜلٖ حَُث٠ٔ٤ ٖٓ هالٍ ٓيحهَ ٓؼوٞىس ٓيرزش ٝطلظ١ٞ ػٔخٍس 

 (. 3حُٔيٍٓش ػ٠ِ ٓٔـي٣ٖ ٣وؼخ ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ ٣ٝٔخٍ هخػش حُٜالس حَُث٤ٔ٤ش )
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ٙ حُٔيٍٓش ٖٓ أك٠َ حُٔيحٍّ حُظ٢ ر٤٘ض ك٢ ا٣َحٕ هالٍ حُؼَٜ حُٜلٟٞ  ك٤غ ط٠ْ حُٔيٍٓش طؼي ٌٛ 

٘لٌس رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ٜٝٓ٘خ:                                             ُٔ  حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘وٕٞ حٌُظخر٤ش ٝال٤ٓٔخ حُ

خص ٗؼ٣َش ر٤ٜـش: ُٞكش ــ ٗوٖ ًظخر٠ رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن أػ٠ِ حُٔيهَ حَُث٠ٔ٤ ُِٔيٍٓش ػزخٍس ػٖ أر9٤

(9) 

 ىح٠ٗ ُچٚ ح٣ٖ چَحم ًٜٖ ٤ٓگَىى     ٗٚ رَٜ طٞ ٗٚ رَٜ ٖٓ ٤ٓگَىى                                                     

 ىٍ گَىٕ حٝ چٕٞ ػ٠ِ ا٠ُ حُٞؿٞى   ٤ٓزخُِي ٝگَى ه٣ٞ٘ظٖ ٤ٓگَىى

 حُظَؿٔش: 

 ٤ْ ٖٓ أؿ٠ِ ٝال ٖٓ أؿِي                                                   أطؼِْ ألؿَ ٖٓ ٣يٍٝ ٌٛح حُلِي حُوي٣ْ      رخُطزغ ُ

 اٗٚ ك٠ ىٍٝحٗٚ ٌٓ٘ إٔ ؿخء ػ٠ِ حُٞؿٞى   ٣٘ــــٞف ٣ِٝـــق كــٍٞ ٗلٔـــٚ                                                

ًُظذ رخ2 ُلخ٤ٍٓش رو٢ ٗٔظؼ٤ِن _ ٝػ٠ِ ؿيٍحٕ ٗلْ حُٔيٍٓش ر٤ض ٖٓ حُ٘ؼَ ٤٘٣َ ا٠ُ ك٠َ حُؼِْ 

 (3_2ؿ٤َٔ ٜٝٗٚ: ُٞكخص )

 ٓؼ٠ِٔ ًٚ ىٍ آٗـٚ ٓيٍّ حٓض رٞى      ًظخروخٗٚء ٣ٞٗخٕ ػِْ ٍح حٓظخى     

ؼِْ ح١ٌُ ٣يٍّ ك٢ طِي حُٔيٍٓش ٛٞ أٓظخً ػِْ ٌٓظزش  ُٔ حُظَؿٔش: حُـَٝ ٖٓ اٗ٘خء حُٔيٍٓش ٣ٌٕٝٞ حُ

 ح٤ُٞٗخٕ.

طوط٢٤ ٓؼٔخٍٟ آال٠ٓ اٗظَ٘ ك٢ حُؼَٜ _ ٝػ٠ِ ؿيٍحٕ ٗلْ حُٔيٍٓش ػيس أر٤خص طَ٘ف ُ٘خ 3

ِلن رٜخ ٣و٤ْ ك٤ٜخ حُطالد ٗؼخثَ حُي٣ٖ أر٤خص  ُٓ حُٜل١ٞ ٝٛٞ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ط٤ْٜٔ حُٔيٍٓش ٓغ ٓٔـي 

ٖٓ حُ٘ؼَ حُلخ٠ٍٓ ك٠ أ١َحف كـَس اٗظظخٍ حُٔيٍٓش رو٢ دمحم ٛخُق اٛلٜخ٠ٗ ٝٓئٍم رٔ٘ش 

 (5_4خُظخ٠ُ: ُٞكخص )ٛـ ُ٘خػَ ٣ظوِٚ رخكْٜ ٣ٔيف ك٤ٜخ حُِٔي ك٤وٍٞ ٜٜٝٗخ 9999ً

 ٗخٙ پ٤ـٔزَ هٜخٍ ٝٗوي ٤َٗ ًٝ حُـالٍ       آكظخد حٝؽ ىُٝض ظَ ٍد حَُٔ٘ه٤ٖ 

 ٗؼِٚ ًخكَ گيحُ ٍٝٗلٚ ٓئٖٓ ٗٞحُ          ٍَٓٝ حَٗ حَٓ كَحُ ِٝٓط٘ض ٍح ٣ُذ ٣ُٖٝ  

 ٝحٍع طوض ٤ِٓٔخٕ هَٔٝ گ٤ظ٠ ٓظخٕ         رخىٗخٙ ٤ٗؼ٤خٕ ؿخٕ ؿٜخٕ ِٓطخٕ ك٤ٖٔ 

 ًـٖ ٗي ٍأٓض ًخٍ ػخ٠ُٔ       آٌٗٚ حُ هِن ًَّٝ رگَ كض كي َٓ٘ه٤ٖ آٌٗٚ حُ ط٤ؾ

 كٌَ حكْٜ هٞحٓض طخ٣ٍو٠ ًٚ رخٗي حُ َٗف    هخرَ ػَٝ ؿ٘خد ًخ٤ٓــــــــخد ٗ٘ؤط٤ٖ

 ح٠٣ُ حطٔخّ ح٣ٖ ػخ٠ُ ر٘خ حُ ٗٞم گلض        ٓيٍّ ًِذ ػ٠ِ ٝٗخٙ ى٣ٖ ِٓطخٕ ك٤ٖٔ 

                                                                               9999 

 انترجمت إنى انهغت انعربيت:  

 حُ٘خٙ ٗز٢ حُوٜخٍ ٝأٓي ٗوي ًٝ حُـالٍ ْٗٔ أٝؽ ىُٝش ظَ ٍد حَُٔ٘ه٤ٖ 

 أ١لجض ٗؼِش حٌُخكَ ٝىَُ هطَس ٓخء حُٔئٖٓ  ٍٝحكغ ٍأّ حُؼظٔخء ٣ُ٘ش ٝكٖٔ حٌُِٔٔش

 ٍٝف حُؼخُْ حُِٔطخٕ ك٤ٖٔ  ٝحٍع ػَٕ ٤ِٓٔخٕ ِٓي أػظخد حُي٤ٗخ ِٓي ح٤ُ٘ؼش

 حٓظوخّ أَٓ حُي٤ٗخ رلٔخٓٚ حُٔوّٞ ح١ٌُ أَٓ كي حَُٔ٘ه٤ٖ رخُوِن ٝحٌَُّ.

 كٌَ )حكْٜ( ك٠ طخ٣ٍن ٤ٌُٕٞ ٖٓ حَُ٘ف إٔ ٣ؼَٟٚ ػ٠ِ ؿ٘خد حُٔٞكن حُ٘٘خط٤ٖ.

 كوخٍ ٗٞهخ رؼي اطٔخّ ٌٛح حُز٘خء حُؼخ٠ُ  ٓيٍٓش ًِذ ػ٠ِ ٝٗخٙ حُي٣ٖ حُِٔطخٕ ك٤ٖٔ.         

 خ طْ ٌٛح حُز٘خء كٔذ حألَٓ حألػ٠ِ هخٍ ٍٟٞحٗٚ ك٢ كَٔٙ ٌٛٙ ٢ٛ حُـ٘ٚ ح٣ٖ أٗض.                   ٝك٤٘ٔ

طِي حألر٤خص ط٘ٔذ ُ٘خػَ ٣ظِوٚ رؤكْٜ ٝرلٔخد حُلَٝف رط٣َوش ىه٤وش ك٢ ؿِٔش "ٓيٍّ ًِذ ػ٠ِ 

٠ ٛـ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٕ حٌُخطذ ٣ٌظذ حُؼخّ ػ9921ِٝٗٚ ى٣ٖ ِٓطخٕ ك٤ٖٔ" ١زوش حُلَٝف ػخّ 

ٛـ ٝال ٗؼِْ ٖٓ ح٣ٖ ؿخء حُوطؤ ٌٛٙ حَُٔس ٌُٖٝ حُ٘خػَ ؿخء رؼزخٍٙ طؼزَ ػٖ حٌُٔٛذ 9199حُ٘وٖ 

 ( 4ح٤ُ٘ؼ٢ ٝكوض ك٢ ٌٛح ٝال ٝطلٔذ ُٚ ٍٝر٘خ ؿخء حُوطؤ ُلَٛٚ ػ٠ِ إٔ ٣ؤط٢ رٌٜٙ حُـِٔش. )

٘خػَ ــ ٝك٠ أػ٠ِ ٓيهَ ٗلْ حُٔيٍٓش أ٠٣خ ًظخرخص ػزخٍس ػٖ أٗؼخٍ ك٢ ٓيف حُِٔي ك٤ٖٔ ٌُٜٝ٘خ 2ُ

أهَ ٣ظوِٚ رؤ١َُٛ ٖٓ حُ٘ؼَحء حُٔؼَٝك٤ٖ ك٢ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ًٝظزض ح٠٣خ رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن 

 (7_6ٌُخطذ ٠ٔٔ٣ دمحم ٛخُق حالٛلٜخ٢ٗ ٣وٍٞ ك٤ٜخ: ُٞكخص )

 رؼٜي ىُٝض ِٓطخٕ ك٤ٖٔ ٗخٙ ؿٞحٕ             ًٚ حُ ػيحُض حٝ گ٘ض ِٓي ى٣ٖ آرخى 

 ر٘خٟ ىُٝض ٝى٣ٖ ٓلٌٔٔض چٕٞ كٞالى      ٠ٜٜ٘٘ٗ ًٚ ُح ٓؼٔخٍٟ ػ٘خ٣ض حٝ           

 ٓؼ٠ِٔ ًٚ ىٍ آٗـخ ٓيٍّ حٓض رٞى            ًظخروخٗٚ ٣ٞٗــــــــخٕ ػِْ ٍح حٓظخى 
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 ُ ٛيم رــٞى چٞ آهخ ًٔخٍ َٓ ًخٍٕ        ٗي ٓض ٍِٓ٘ أَٛ ًٔخٍ ٝحٓظؼيحى

 ٠ٔ حكظخىٗٔٞى چٌٞٗٚ رخ طٔخّ ح٣ٖ ٓوخّ ٍك٤غ            رلٌــــــــَ َٜٓع طخ٣ٍن َٛ ً

 9999هِْ گَكض ٝٗٞٗض حَُٟٛ رظخ٣ٍوٖ        ر٘خّ ٓيٍٓش ٗٚ ٗي حُ ًٔخٍ آرخى ًظزٚ دمحم ٛخُق 

 حُظَؿٔش:

 ك٢ ػٜي كٌْ حُِٔطخٕ ك٤ٖٔ حُ٘خٙ حُ٘خد ح١ٌُ ػَٔ رؼيُٚ ِٓي حُي٤ٗخ 

 ِٓي حُِٔٞى ح١ٌُ حػظ٠٘ رخُؼٔخٍس كؤكٌخّ ر٘خء حُيُٝش ٝحُي٣ٖ ًخُلٞالً

 ٤٠ت حُْ٘ٔ حُٔٞحى رٔزذ ٜٗخػش ر٤خٝ حُٞؿُٚٝٞ َٝٛ حُٜزق رخُٔٔخء ط

ــ ٗوٖ ًظخر٠ ٝػ٠ِ أ١َحف حُ٘خك٤ش حُ٘ٔخ٤ُش ك٠ ٓيٍٓش چٜخٍ رخؽ ك٠ حُٞحف ٓ٘لِٜش ٗو٘ض أٗؼخٍ رو٢ 

ٛـ 9998ٗٔظؼ٤ِن أر٤ٞ ػ٠ِ أ٤ٍٟش آؿَ ٓلٍٜٞ أٍُم حُِٕٞ رو٢ دمحم ٛخُق أٛلٜخ٠ٗ ٓئٍم رٔ٘ش 

 ٛـ ٣ٔيف حُ٘خػَ ك٤ٜخ حُ٘خٙ ك٤ٖٔ هخثال:9999ٝ

 رَ ػخ٤ٌَُٔ ًَٞٛ هطَٙ رلَ ًَّ                ػخُْ آٍح آكظخد ىحى ٝى٣ٖ ِٓطخٕ ك٤ٖٔ ح

 إٓ ٜٗ٘٘خ٠ٛ ًٚ رخٗي َٓى ٓخٕ ى٣يٙ ٍح          حُ ؿزخٍ آٓظخٖٗ ػ٤ٖ ٍٗٞ ٍٝٗٞ ػ٤ٖ 

 حُظَؿٔش ُِؼَر٤ش:

 ِٓي ٓلخد حُؼخُْ ؿَٞٛس هطَس رلَ حٌَُّ  ٣ُ٘ش حُؼخُْ ْٗٔ حُؼيٍ ٝحُي٣ٖ حُِٔطخٕ ك٤ٖٔ.

 ِي حُِٔٞى ح١ٌُ ٛٞ ػ٤ٖ حٍُ٘ٞ ٍٝٗٞ حُؼ٤ٖ ٣ٌظَٔ حُ٘خّ رـزخٍ ػظزظٚ. ٓ

 ططِزٚ حُٔٔخء كظ٠ طِٕ رٚ ح٥كخم  كظٜزق حُٔـَس ح٤ُِٔحٕ ٜٝٗٔٔخ ٝهَٔٛخ ًلظٚ.

 ًُي ح١ٌُ ؿؼِض ٣يٙ هيٍس حُلن ٖٓ كطَطٚ أٍرغ ػ٘خَٛ  كٜٔ٘خ ٤ٟخء حُٔ٘ظَٟ ٝحَُِٛس.

 زٜش حُزَ٘ ٖٓ ر٤ٖ حألٍرؼ٤ٖ.ًُي ح١ٌُ ؿيٙ ٓآٍ ٍِٓ٘ حُظوي٣َ  ٓوَٝء ٖٓ ؿ

 ٝك٤٘ٔخ طْ ٌٛح حُز٘خء حُؼخ٠ُ رـٞىس حُ٘خٙ  أػط٠ ح٤ُٔي ح١ٌُ أًِٔٚ حُلٖٔ ٝحُـٔخٍ. 

ٗوٖ ًظخر٠ ػزخٍس ػٖ ٗٚ ٗؼ١َ رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن أػ٠ِ حُٞحؿٜش حُٔطِش ػ٠ِ حُ٘خٍع حُوخٍؿ٠  -4

٘لٌ رط٣َوش حُٔؼَم:  ُٓ  ىحهَ ُٞف ٓٔظط٤َ 

 ؿخ٢ٗ حٓض ًِ آال٣ٖ طٖ پخى آٓي            حكٔي ًـٚ ٗٚ ٓـ٣ََ ُـٞالى آٓي 

 ٣ي كَف ُٓـٔٞػٚ ػِٝ َٗكٖ          ُـٞالى ُٔـخ هِوض حالكالى آٓي

 ىٍ ٣خٟ ٓپَٜ ًخكظخرٔض ًلٖ             ٗزٞى چٞ ػ٠ِ گَٟٞٛ حٗيٍ ٛيكٖ

 ه٤ٍٗٞي گ٠ٜ ريٍ ٗٞى گخٙ ٛالٍ          گَ ػٌْ ىٛي رٔخٙ   ىٍ   ٗـلٖ

 ( 5رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ر٤ٜـش " أٗخ ٓي٣٘ش حُؼِْ ٝػ٠ِ رخرٜخ ". ) أٓلَ حُ٘وٖ حُ٘ؼَٟ ػزخٍس

 حكٔي ح١ٌُ أٛزق ٌِٓخ ػ٠ِ ػَٕ ُٞالى  كظطَٜص حَُٝف ٖٓ ىْٗ حُـٔي 

 انترجمت إنى انعربيت:

 ٝطـ٠ِ كَف ٝحكي ٖٓ ٓـٔٞػش ػِٙ َٝٗكٚ ك٠ ؿِٔش ُٞالى ُٔخ هِوض حألكالى

 ش ؿَٞٛ ٓؼَ ػ٠ِ.ٝرلَ حُلِي ح١ٌُ أطوٌ ٖٓ حُْ٘ٔ ًلخ  ُْ ٣ٌٖ ك٠ ٛيك 

 ٝحُْ٘ٔ أك٤خٗخ ط٤َٜ رٌَحً ٝأك٤خٗخً ٛالالً  اًح ٓخ حٗؼٌٔض ػ٠ِ حُؤَ ك٠ حُ٘ـق.

_ ٗوٖ ًظخر٠ ػزخٍس ػٖ أر٤خص ٗؼ٣َش رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ؿ٤َٔ ٝري٣غ ػ٠ِ حُظ٤ٌٔخص حُٔؼي٤ٗش  ك٤غ طْ 5

ٓيٍٓش چٜخٍ رخؽ ٣وٍٞ  ط٘ل٤ٌ ٌُظخرخص ىحهَ ك٤ِخص ٓؼي٤ٗش رط٣َوش حُللَ حُزخٍُ  ك٢ حُ٘خك٤ش حُ٘ٔخ٤ُش ك٢

 (99_91_9حُ٘خػَ ك٤ٜخ: ُٞكخص )

 هي٣ٞ ًٍ٘ٞ ى٣ٖ ًِذ آٓظخٕ ػ٠ِ              گَ دمحمٟ گِ٘گ    ٓي٣٘ش   ػِْ

 حرٞ حُٔظلَ ِٓطخٕ ك٤ٖٔ ٗخٙ ًِٝ             ٌٗٔض هخٍٙ ؿَٜ حٓض ُ آرگ٤٘ٚ ػِْ 

 ٘ٚ ػِْ ٢ٜٗ ًٚ ٤١٘ض ٛخكٖ رَٗگ ىٍ ٗـق          ٗٔذ   ٍٓخٗيٙ روخى ىٍ ٓي٣

 ٗگ٘ض ًِي ري٣غ حُ رَحٟ طخ٣ٍوٖ           گ٘خى كـــــــن   رٜلخٛخٕ   ىٍ   ٓي٣٘ٚ   ػِْ 

 ٝك٠ ٜٗخ٣ش ٌٛٙ حألر٤خص حُ٘ؼ٣َش ػزخٍٙ رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ر٤ٜـش "ًخطذ حُلَٝف دمحم ٛخُق ؿلَ ًٗٞرٚ".

 حُظَؿٔش:

 ِٓي حُيُٝش ٝحُي٣ٖ ًِذ أػظخد ػ٠ِ حٍُٞىس حُٔلٔي٣ش ٍٟٝٚ ٓي٣٘ٚ حُؼِْ

 حرٞ حُٔظلَ حُِٔطخٕ ك٤ٖٔ ٗخٙ ح١ٌُ حٗلِن رل٠ِٚ أكـخٍ حُـَٜ رٔخّ حُؼِْ 

 ح١ٌُ رطز٤ؼظٚ حُٜخك٤ش ك٢ ُٕٞ ٍَٟ ىٍ حُ٘ـق ٣َٜٝ ٗٔزٚ ح٠ُ طَحد رخد ٓي٣٘ٚ حُؼِْ 
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 (6ٝٗوٖ حُوِْ حُزي٣غ ٖٓ حؿَ طخ٣ٍوٚ )كظق حُلن ُألٛل٤خء رخد ٓي٣٘ٚ حُؼِْ(. )

ٍَُٓٞ _٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ_ " حٗخ ٓي٣٘ش حُؼِْ ٝػ٠ِ رخرٜخ _ ٗوٖ ًظخر٠ رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ػٖ كي٣غ ح6

" 

 حُيٍحٓش حُظل٤ِ٤ِش:

ٝطؼي ىٍحٓش حألُوخد حُـخٗذ حألًزَ ٝحألًؼَ أ٤ٔٛش ك٠ ىٍحٓش حُ٘وٕٞ حٌُظخر٤ش ٓٞحء حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حُؼٔخثَ 

طٔيٗخ رٔوظِق أٗٞحػٜخ أٝ ػ٠ِ حُلٕ٘ٞ حُظطز٤و٤ش حُِهَك٤ش رٔوظِق أٌٗخُٜخ  ك٤غ ىٍحٓش حألُوخد 

رٔؼِٞٓخص ػ٣َش ٣ٌٖٔ طٞظ٤لٜخ ٝطل٤ِِٜخ ك٠ ًخكش حُ٘ٞحك٠ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحألهظٜخى٣ش ٝحُؼوخك٤ش ٝحُل٤٘ش  ًٔخ 

إٔ طِي حألُوخد ٣ٌٕٞ ُٜخ ٓيٍُٞ ى٢٘٣ ك٠ حٌُؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ٝال٤ٓٔخ حُٔ٘لٌس ك٢ ا٣َحٕ هالٍ حُلظَس 

حُ٘خك٤ش حُي٤٘٣ش  رؼٞ حألُوخد حُٜل٣ٞش  ك٤غ ٣ٌٕٞ ُٜخ ٓيٍُٞ ى٠٘٣ ػوخثي١ ٣ٌٖٔ ٖٓ هالُٜخ ىٍحٓش 

حُلو٣َش ك٠ حُ٘وٕٞ طؼزَ ػٖ آٓخٍ ١ٝٔٞكخص ٛخكذ حُِوذ  ٖٝٓ ٛ٘خ طؼظزَ حألُوخد ٜٓيٍ ْٜٓ ٖٓ 

 حُٜٔخىٍ حُٔخى٣ش حُِٔٔٞٓش ك٠ ىٍحٓش حُظخ٣ٍن حإلٓال٠ٓ.

 حُِوذ ك٠ حُِـش ٓخ ٣ؼزَ رٚ ػٖ ٗت  ٝك٠ حٛطالف أَٛ حُِـش حُؼَر٤ش ػِْ ٣٘ؼَ ٣ٔيف أٝ ًّ حإلػظزخٍ

 ( 8(  ٝأ٠٣خ حُ٘زٌ  ٝٛٞ ًًَ حُؼ٤ٞد. )7ٓؼ٘خٙ حأل٠ِٛ )

حرَ ػ٠ِ ٤ٌَٓ: _ ُوذ كخ٢ٍٓ ًَٓذ ٣ؼ٠٘ رخُِـش حُؼَر٤ش ِٓي ٓلخد حُؼخُْ  ًُٝي حُِوذ ٣ظ٠ق ٖٓ 

 هالُٚ حُِٔطش ح٤ُٔخ٤ٓش ُيٟ حُ٘خٙ حُٜلٟٞ.

(  9ّ  أرٞ حُو٤َحص )أرٞ حُٔظلَ: _ أرٞ ىهَ ٌٛح حُِلع ك٠ ط٣ٌٖٞ رؼٞ حألُوخد حًَُٔزش  ٓؼَ أرٞ حأل٣ظخ

حُٔظلَ ٖٓ حُظلَ ٝٛٞ حَُٜ٘  ٣ٝ٘ظَٔ حُِوذ رـخٗذ ٓؼ٘خٙ حُلَر٢ ا٠ُ ٓيٍُٞ ى٠٘٣  ك٤غ إٔ حُِٔوذ 

ٗظَحً ُظوٞحٙ ٝٛالكٚ كبٗٚ ٖٓ هللا رخَُٜ٘ ػ٠ِ حألػيحء  ٝهي طْ أٓظويحّ ًُي حُِوذ ك٠ ؿ٤ٔغ أٗلخء 

٠ٓ أ١ِن ػ٠ِ ٓئْٗ حُوخىّ حُٔظٞك٠ حُؼخُْ حإلٓال٠ٓ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ حإلٓال٤ٓش  ك٠ حُؼَٜ حُؼزخ

ٛـ َٟد ٓي٣٘ش حُٔالّ. ًٔخ أٗٚ ٖٓ حألُوخد 333( ٝؿي ًُي حُِوذ ػ٠ِ حٌُٔش رظخ٣ٍن 91ٛـ )329ٓ٘ش 

 حُظ٠ ٗؼض رٜخ ريٍ حُـٔخ٠ُ ػ٘ي ُٝٛٞش ىٓ٘ن  ًٔخ إٔ ُوذ حُٔظلَ ػ٠ِ حألػيحء

ٛـ ٤ٔ592َ رظخ٣ٍن ػَف ك٠ ػٜي حُٔالؿوش ك٤غ أ١ِن ػ٠ِ ٓ٘ـَ رٖ أر٠ حُلظق دمحم ك٠ ٗٚ طؼ

(  ًْ طْ أٓظويحّ ًُي حُِوذ هالٍ حُؼَٜ ح٠ًُِٞٔٔ ٝأَٜٗ ٖٓ طِوزٞح 99ر٣َ٠ق ػ٠ِ حَُٟخ رٜٔ٘ي )

 ( 92رٚ حُٔظلَ ٤ٓق حُي٣ٖ هطِ  ٝٗالكع إٔ ُوذ أرٞ حُٔظلَ ٣ؼ٠٘ أرٞ حُٔ٘ظَٜ. )

 ُٝش.آكظخد حٝؽ ىُٝض: _ ُوذ كخ٠ٍٓ ًَٓذ  ٣ظٌٕٞ ٖٓ ػالع ًِٔخص طؼ٠٘ رخُؼَر٤ش ْٗٔ أٝؽ ى

 آهخ: _ ُلع كخ٠ٍٓ رٔؼ٠٘ ٤ٓي ُألكظَحّ ٝحُظزـ٤َ.

ر٘يٙ ٗخٛ٘٘خٙ ى٣ٖ: _ ُوذ كخ٠ٍٓ ًَٓذ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ػالع ًِٔخص "ر٘يٙ" طؼ٠٘ رخُؼَر٤ش "ػزي" أٝ 

"هخىّ"  ٗخٛ٘٘خٙ" ٣ؼ٠٘ رخُِـش حُؼَر٤ش "ِٓي حُِٔٞى", "ى٣ٖ" ُلع ػَر٠ ٣وٜي رٚ حُي٣ٖ  ٣ٌٕٝٞ ٓؼ٠٘ 

 ي ِٓٞى حُي٣ٖ"  اٗظَ ُوذ ِٓي.حُِوذ رخُؼَر٤ش "ػزي /هخىّ ِٓ

پخىٗخٙ: _ ُلع كخ٠ٍٓ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٓوطؼ٤ٖ " پخى " رٔؼ٠٘ طوض أٝ ػَٕ  ٝ " ٗخٙ " رٔؼ٠٘ ٛخكذ أٝ 

( ٝهي 94( ٝ "پخىٗخٙ" طؼ٠٘ ك٠ حُظٜٞف هللا  ٝحُ٘ٔزش ٓ٘ٚ پخىٗخ٠ٛ )93ٛخكذ حُؼَٕ أٝ حُِٔي )

٤ٜـش: "ٛخكذ ىٝحٍٕ ٤ِٓٔخٕ پخىٗخٙ طِوذ رٌٜح حُِوذ هالٍ حُؼَٜ حُٜلٟٞ حُ٘خٙ ٤ِٓٔخٕ حُٜلٟٞ ر

." 

پ٤ـٔزَ هٜخٍ: _ ُوذ كخ٢ٍٓ ًَٓذ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ًِٔظ٤ٖ طَؿٔظٜخ رخُِـش حُؼَر٤ش ٗز٢ حُوٜخٍ  ًُٝي  

 حُِوذ ٖٓ حألُوخد حُلو٣َش  حُظ٢ طِوذ رٜخ ٗخٛخص حُيُٝش حُٜل٣ٞش.

ؿٜخٕ" طؼ٠٘ ؿخٕ ؿٜخٕ: _ ُوذ كخ٠ٍٓ ًَٓذ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ًِٔظ٤ٖ  "ؿخٕ" طؼ٠٘ رخُؼَر٤ش "ٍٝف"  "

 "حُؼخُْ" ٣ٌٕٝٞ ٓؼ٠٘ حُِوذ رخُؼَر٤ش "ِٓي حُؼخُْ".

ؿ٘خد: _ حُـ٘خد ك٢ حُِـش حُل٘خء أٝ ًٔخ ٣وَد ٖٓ ٓلِش حُوّٞ  ٣ٝـٔغ ػ٠ِ أؿ٘زٚ ًٌٔخٕ ٝأٌٓ٘ٚ  ٝػ٠ِ 

ؿ٘زخص ًـٔخى ٝؿٔخىحص. ٝٛٞ ٖٓ أُوخد حألٍٛٞ حُظ٢ ريأ أٓظؼٔخُٜخ ك٢ حٌُٔخطزخص  ٝٛٞ ٖٓ أُوخد 

( ؿ٘خد ًخ٤ٓــــــــخد ٗ٘ؤط٤ٖ: _ ُوذ كخ٢ٍٓ ًَٓذ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ػالع 95ٝحألكظَحّ. ) حُظؼظ٤ْ ٝحُظزـ٤َ

ًِٔخص ٣ٝؼ٢٘ رخُِـش حُؼَر٤ش ٓلون أ٤٘ٓش حُ٘٘ؤط٤ٖ  ٖٓ حألُوخد حُلو٣َش حُٔٔظليػش هالٍ حُؼَٜ 

 حُٜل١ٞ.
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رخُِـش  كخًْ :_أْٓ كخػَ ٖٓ حُلٌْ , ٝطؼ٠٘ ٖٓ ٣ظلٌْ ٣ٝي٣َ ٗئٕ حُيُٝش ٣ٝظ٠ُٞ ٓوخ٤ُي حُلٌْ, طؼ٠٘

(, ٝٛٞ ٖٓ أُوخد حُو٠خس , ٝاًح 96حُؼَر٤ش حُوخهخٕ حألػظْ حُوخهخٕ/ حُوخهخ٤ٗش طؼ٠٘ حُِٔطخٕ حألػظْ )

ٍٝى ك٢ ِِٓٔش حألُوخد ر٤ٜـش حُ٘ٔزش )حُلخ٠ًٔ( ٣يٍ ػ٠ِ حُٞظ٤لش ىالُش هخٛش , ٗؤٗٚ ُِو٠خس ٗؤٕ 

)حُٜخكز٠( ٍُُِٞحء ٖٓ )حٌُخك٠ِ( ٝ )حٌُل٠ِ٤( ُِ٘ٞحد , ٝ)ح٣َُُٟٞ( ٍُُِٞحء ٖٓ حُؼ٣ٌَٖٔ ٝ 

حُٔي٤٤ٖٗ, ٣ٌٕٝٞ ٌٓخٗٚ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٖٓ ِِٓٔش حألُوخد ك٢ أهَ حألُوخد حُٔلَىس ًـ٤َس ٖٓ حألُوخد 

حُيحُش ػ٠ِ حُٞظ٤لش ىالُش هخٛش أ١ هزَ حُِوذ ح٠ُٔخف ا٠ُ )حُي٣ٖ( ٓزخَٗس , ًُٝي كٔذ ٓخ طوٍَٙ 

 (.97ىٓخط٤َ حألُوخد ك٢ حُؼَٜ حُٔٔخ٤ُي)

ّ ٌٛح حُِوذ ك٠ ط٣ٌٖٞ رؼٞ حألُوخد حًَُٔزش ٓؼَ هِي حُل٤َٖٓ ح٣َُ٘ل٤ٖ هخىّ ر٤ض حُوخىّ: _ آظوي

 (98حُٔويّ )

٣ٝؼي ٌٛح حُِوذ ٖٓ أُوخد حُظٌَُ ٝحُظٞحٟغ ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ ٝحألثٔش حُٔؼ٤ٜٖٓٞ  ٝح١ٌُ حُٓظويّ ك٠ ط٣ٌٖٞ 

ىّ ٍٟٝش حألثٔش  هخىّ حٌُؼ٤َ ٖٓ حألُوخد ك٠ كظَس ٟٓٞٞع حُيٍحٓش  ٖٝٓ أٓؼِش ًُي هخىّ ر٤ض دمحم  هخ

 ( 99ػظزخص حألثٔش حُٔؼ٤ٜٖٓٞ  هخىّ حُلوَحء  هخىّ هيحٓش حُِٔي. )

ىحٍٝ ٓٔظخُ: _ ُوذ كخ٠ٍٓ ًَٓذ ٖٓ ًِٔظ٤ٖ ىٝحٍ رٔؼ٠٘ "هخ٠ٟ" أٝ "كخًْ"  كخًْ آْ كخػَ ٖٓ 

وذ حُلؼَ كٌْ ٝطؼ٠٘ حُٔظلٌْ ٝح٤ُٔٔطَ  ٝطِلن رٜخ أك٤خٗخً "ُٓخٕ" رٔؼ٠٘ "حُِٓخٕ" ٣ٌٕٝٞ ٓؼ٠٘ حُِ

 "كخًْ حُِٓخٕ", حٓخ كخًْ حُِٓخٕ كظؼ٠٘ ِٓطخٕ ػَٜٙ  ٝٛٞ ٖٓ حألُوخد حُلو٣َش. 

حُِٔطخٕ: _ حُِٔطخٕ ك٠ حُِـش ٖٓ حُٔال١ش رٔؼ٠٘ حُوَٜ ٖٝٓ ٛ٘خ أ١ِن ػ٠ِ حُٞح٠ُ  ٝهي ٍٝى حُِلع ك٠ 

(  Sultanaآ٣خص هَآ٤ٗش ػي٣يس رٔؼ٠٘ حُلـش ٝحُزَٛخٕ  ٌٝٛح حُِلع ٓؤهًٞ ٖٓ حألٍح٤ٓش ٝح٣َُٔخ٤ٗش )

٣ٝوٜي رٚ ِٓطخٕ حُلٌٞٓش ٝحُٞح٠ُ أٝ حُلخًْ  ٖٝٓ ػْ ٛخٍ ٣طِن ػ٠ِ ػظٔخء حُيُٝش  ٣ًٌَٝ 

ً اال رؼي إٔ طـِذ حُِٔٞى رخَُ٘م ػ٠ِ حُوِلخء  ً ػخٓخ حُوِو٘٘يٟ إٔ ُوذ )حُِٔطخٕ( ُْ ٣ٜزق ُوزخ

إٔ حُِٔطخٕ ًخٕ ح٤ُِٖٔٔٔ  ٓؼَ ر٠٘ ر٣ٞش ػ٠ِ حُوِلخء حُؼزخ٤٤ٖٓ ٝأٓظؤػَٝح رخُِٔطش ىْٜٝٗ  ٌٛح ٣ٝظ٠ق 

ُوزخً ػخٓخً ٌَُ ٖٓ ٣يػ٠ ٝال٣ش ػخٓش ٓٔظوِش ك٠ حُؼخُْ حألٓال٠ٓ  ًٝؼ٤َحً ٓخ ًخٕ ٣ِلن رزؼٞ حُٜلخص 

(  ٝهي ٣ِلن رٜخ ُوذ ٓؼَف "رخُـ " أٝ حإلٟخكش ٓؼَ 21ٝحُظ٠ ٖٓ أَٜٗٛخ "حألػظْ " ٝ"حُٔؼظْ " )

ٝهي طِوذ ُ٘ٚ ِٓطخٕ رٌٜح حُِوذ  "ِٓطخٕ حُٔال٤١ٖ " حُِٔطش طؼ٠٘ حُوَٜ ٝحُـِزش أٗظَ ُوذ ِٓطخٕ 

ُظؤ٤ًي ػ٠ِ ِٓطظٚ ٝٓيٟ هٞطٚ ١ٍٝٞ كظَس كٌٔش. ٌُٖٝ ِٓطخٕ حُٔال٤١ٖ ٗؼض أ١ِن ػ٠ِ رؼٞ ِٓٞى 

حُيُٝش حُظ٣ٍٞٔ٤ش ٝال٤ٓٔخ ط٤ٍٔٞ ُ٘ي  ًٔخ ٍٝػظٚ حُيُٝش حُٜل٣ٞش رب٣َحٕ ٝرخُظلي٣ي ك٠ ًُي حُ٘وٖ حُ٘خٙ 

ٍى ٌٛح حُِوذ ػ٠ِ حًٌُٔٔٞخص  ًٝخٕ ٣طِن ػ٠ِ ١ٜٔخٓذ  أٝ طٌٕٞ ُوذ "حُِٔطخٕ رٖ حُِٔطخٕ " ٝ

 (  29حُِٔطخٕ اًح ًخٕ أرٞٙ ٖٓ هزَ ِٓطخٗخً. )

ٗخٙ: _ ُلع كخ٠ٍٓ رٔؼ٠٘: " ِٓي أٝ ٤ٓي "  ًٝخٕ ٣طِن ػ٠ِ ِٓٞى حُلَّ أٝ ٖٓ ط٘زٚ رْٜ  ٝهي ًخٕ 

ْ" ٣ِلن رٚ أُلخظ أهَٟ ٓؼَ" ٗخٙ أٍٝ "ٝطؼ٠٘ "ِٓي حألٍٝ"  أٝ "ٗخٙ ؿٜخٕ" ٝطؼ٠٘ ِٓي حُؼخُ

(  ُٝٔخ ًخٗض حُيُٝش حُٜل٣ٞش أٍٝ ىُٝش ٤٘١ٝش ك٠ ا٣َحٕ رؼي حُلظق حإلٓال٠ٓ ٝأهٌص ػ٠ِ ػخطوٜخ 22)

اك٤خء حألٓـخى حإل٣َح٤ٗش  كوي أػخىص رؼٞ حألُوخد حُظ٠ طِوذ رٜخ حُلَّ ٌٓ٘ هي٣ْ حُِٓخٕ ك٤غ طِوذ رٜخ 

٤٣ٖٞ ٛٞ ٗخٙ ارَح٤ْٛ ػْ حُِٔٞى حإل٣َح٤٤ٖٗ ٌٓ٘ حُؼَٜ حُٔخٓخ٠ٗ  ٝأٍٝ ٖٓ طِوذ رٚ ٖٓ ِٓٞى حُٜل

 (23أ١ِن ػ٠ِ ِٓٞى حُٜل٤٣ٖٞ ٖٓ رؼيٙ. )

ٗخٙ ى٣ٖ :_ "ٗخٙ" ُلع كخ٠ٍٓ طؼ٠٘ "ِٓي" ٝهي ٓزن َٗكٜخ, ٝهي ٣ِلن رٜخ ُلع أهَ ُظٌٕٞ ُوذ 

ًَٓذ ٓؼَ "ٗخٙ ى٣ٖ" ٝطؼ٠٘ "ِٓي حُي٣ٖ" ٣ٝظ٠ق ٖٓ ًُي حُِوذ حٌُٔخٗش ٝحُِٔطش حُي٤٘٣ش حٌُز٤َس ُيٟ 

ٛذ ح٤ُ٘ؼ٢ حُٜلٟٞ, ك٤غ ٣ـٔغ ًُي حُِوذ حًَُٔذ ك٢ ٠ٓٔٞٗش ِٓطظ٤ٖ , حُ٘خٙ حُٜلٟٞ ك٢ حٌُٔ

ٝٛٔخ حُِٔطش حُي٣ٞ٤ٗش ٓظٔؼِش ك٠ "ٗخٙ" رٔؼ٠٘ "ِٓي" , ٝأ٠٣خً ِٓطش ى٤٘٣ش ٓظٔؼِش ك٠ حُِلع ح٠ٌُِ, ًٝخٕ 

٣ـٔغ حُ٘خٙ حُٜلٟٞ ك٢ ٣يٙ حُِٔطظ٤ٖ حُي٤٘٣ش ٝحُي٣ٞ٤ٗش)ح٤ُٔخ٤ٓش( , ك٤غ هي هخٓض حُيُٝش حُٜل٣ٞش ك٢ 

ٜٔٞٗخ ػ٠ِ أٓخّ ى٠٘٣ ػوخثيٟ, ٝهي ٗوٖ ٌٛح حُِوذ ػ٠ِ ٗوٞى حُٜل٤٣ٖٞ رخُِـش حُلخ٤ٍٓش رو٢ ٠ٓ

حُ٘ٔظؼ٤ِن ر٤ٜـش " حُ هَٓخٕ ٌٓٚ رٍَُ رظٞك٤ن هيح َٜٗص ٝحٓيحى ٗخٙ ى٣ٖ ػ٠ِ ٠ٓٞٓ ٍٟخ ", 

ٝطَؿٔظٜخ رخُؼَر٤ش "َٟرض حٌُٔش ٖٓ حٌُٛذ ك٢ هَحٓخٕ رظٞك٤ن ٝػَٜ٘ ٝػٕٞ ٖٓ هللا ُِٔي حُي٣ٖ 

 (.٠ٓٞٓ24 ٍٟخ" ) ػ٠ِ
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حُ٘خٛ٘٘خٙ: _ ُوذ كخ٠ٍٓ ٓوظٚ رِٔي حُِٔٞى ػ٘ي حُلَّ ًُٝي ط٤ِٔحً ُٚ ػٖ ُوذ ٗخٙ ٝٛٞ حُِٔي 

حُٜـ٤َ  ٝهي ىهَ ٌٛح حُِوذ ك٠ حإلٓالّ ًِوذ كو١َ ٌٓ٘ حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش ًُٝي طزؼخً اػخىس ٌٛٙ حُيُٝش  

خٙ ػزخّ حُٜلٟٞ  ك٤غ ؿخء ٌٓظٞرخ ٟٖٔ ك٠ اطوخً ًؼ٤َ ٖٓ حُظوخ٤ُي حُلخ٤ٍٓش  ٝطِوذ رٌٜح حُِوذ حُ٘

أكي حُٜ٘ٞٙ حُظؤ٤ٔ٤ٓش حُظ٠ طؼِٞ هخػش أٓٞحٕ هزِش حُوزِش رٔٔـي حُ٘خٙ ػزخّ  ك٤غ ؿخءص ٌٛٙ حُ٘وٕٞ 

 (. 25حٌُظخر٤ش رو٢ حُؼِغ رخُِٕٞ حألر٤ٞ ػ٠ِ أ٤ٍٟش ٍُهخء ٖٓ حُزال١خص حُوِك٤ش )

أٝك٠ ٜٗخ٣خص حُ٘وٖ ٣ٝ٘ـَ ٓٔخكخص  أٝ حُظللش حُل٤٘ش  ٝطؤ٤ًي ػ٠ِ ًُي ٣ٌٕٞ طٞه٤ؼٚ رو٢ ٛـ٤َ

 ٛـ٤َس  ٝٛ٘خى ٍأٟ أهَ إٔ ًُي حُِوذ ٍٓٞٝع ػٖ حُل٘خ٤ٖٗ ٝحُوطخ٤١ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ حألٝحثَ.

ًِذ حٓظخٕ: _ ٗالكع إٔ آٓظخٕ ًِٔش كخ٤ٍٓش رٔؼ٠٘ ػظزش  ٝحُؼظزخص ٓويٓش  ٝهي ٍٝىص ٗؼٞص ًؼ٤َس 

ٌُٖ ٌٛح حُِوذ ٣ٟٞق ٓيٟ طوَد ِٓلوش رٌِٔش حٓظخٕ ٓؼَ هخىّ حٓظخٕ  ًِذ حٓظخٕ ..... حُن  ٝ

حُٜل٤٣ٖٞ ُويٓش حُؼظزخص حُٔويٓش  ًُٝي ًخٕ ٖٓ أُوخد حُظوَد ا٠ُ آٍ حُز٤ض. ًِذ آٓظخٕ ػ٠ِ: _ ُوذ 

 كخ٠ٍٓ ًَٓذ ٣ؼ٠٘ رخُِـش حُؼَر٤ش ًِذ ػظزش ػ٠ِ.

ٛخكذ ىٍٝحٕ: _ ُوذ كخ٢ٍٓ ًَٓذ  ٣ؼ٠٘ رخُؼَر٤ش "ٛخكذ حُؼَٔ" أ١ِن ١ِن ٌٛح حُِوذ ػ٢ِ  

خٕ حُٜلٟٞ  ٝهي ُٗوٖ ػ٠ِ ؿطخء هزَ ٖٓ حُل٣ََ حُٔلَ رخُو١ٞ٤ حُٔؼي٤ٗش  ٓللٞظ ٜٓ٘ي حُ٘خٙ ٤ِٓٔ

 (. 26حالٓخّ ػ٠ِ رخُ٘ـق )

( ًٝخٕ ًِوذ ٓلَى ٓؼَ )حُؼزي(  ٝك٠ رؼٞ حألك٤خٕ ٣ٞٛق رٜلخص 27حُؼزي: _ حُؼزي ٟي حُلَ )

ُِوذ ػ٠ِ رؼٞ حُٜ٘خع أهَٟ ً٘ٞع ٖٓ حألُوخد ٓؼَ )ػزيحُلو٤َ( أٝ )حُؼزي حُلو٤َ(  ٝهي أ١ِن ٌٛح ح

ٝحُل٘خ٤ٖٗ هالٍ حُؼَٜ حُٜلٟٞ ٖٝٓ هزِٚ هالٍ حُؼَٜ حُظ٤ٍٟٔٞ  ٣ٝيٍ ػ٠ِ طٞحٟغ ٛئالء حُٜ٘خع. 

ٖٓ ؿٜش أهَٟ كوي ٍٝى ٌٛح حُِوذ ر٤ٜـش ٓوظِلش ٝال٤ٓٔخ ػ٠ِ حُٔؼخىٕ هالٍ حُؼَٜ حُٜلٟٞ  ك٤غ 

خد ًحص حُٜلش ح٤ُ٘ؼ٤ش حُظ٠ أ١ِوض ٍٝى ٠ٓخكخً ا٠ُ ًِٔش حُٞال٣ش ر٤ٜـش " ػزي حُٞال٣ش " ٣ٝؼي ٖٓ حألُو

ػ٠ِ حُِٔٞى حُٜل٤٣ٖٞ ىٕٝ ؿ٤َْٛ  ٣ٝوٜي ٖٓ ٌٛح حُِوذ حٕ ٛخكزش ػزي ُٞال٣ش حألٓخّ ػ٠ِ أٝ ُِٞال٣ش 

 (. 28رٜلش ػخٓش )

(  29حُلو٤َ: _ ٣يهَ ك٠ أُوخد حُظٞحٟغ ٝحُظٌَُ هلل طؼخ٠ُ حُظ٠ ٣ٌؼَ ٍٝٝىٛخ ك٠ حُٜ٘ٞٙ حُـ٘خث٣ِش )

حُؼٔخثَ كو٢ ٌُٖٝ طْ ًًَٙ ػ٠ِ حُظلق حُل٤٘ش أ٠٣خً  كؼ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٍٝٛٞ  ُْٝ ٣وظَٜ أٓظويحٓٚ ػ٠ِ

حُٜخٗغ ا٠ُ ىٍؿش حألٓظخ٣ًش ك٠ ػِٔٚ ٝطٞه٤ؼٚ رٌٜح َٛحكش  اال أٗٚ ًخٕ ٣زيأ طٞه٤ؼٚ رِوذ "حُلو٤َ " 

ض ح١ٌُ ًخٕ ٣ؤط٠ ك٠ حَُٔطزش حأل٠ُٝ أٝ حُؼخ٤ٗش ٖٓ ِِٓٔش حألُوخد حُظ٠ طٔزن طٞه٤غ حُٜخٗغ , ٝحُظ٠ ًخٗ

طيٍ ػ٠ِ ٗيس حُظٞحٟغ , ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗزيٟ ُ٘خ ٍأٟ ك٢ ًُي ك٤غ ٜٓٔخ َٝٛ حُٜخٗغ أٝ حُوطخ١ أٝ أ١ 

ك٘خٕ ٖٓ ؿٞىس ٝاطوخٕ ٝرَحػش ك٢ ٜٓ٘ظٚ, ًخٕ ٣الُٓٚ ًُي حُِوذ ,ك٤غ إٔ حُل٘خٕ أٝ حُوطخ١ ُٚ ٍحػ٠ 

٣ش گَ دمحمٟ: _ ُوذ ُِلٖ ٤ٓٝي ٣ؼَٔ ػ٘يٙ ,ٖٝٓ ٛ٘خ ٍرٔخ ًخٕ ٣ظلخ٣َ رٌظخرش أٓٔٚ ػ٠ِ حُٔ٘٘ؤس حُٔؼٔخٍ

ًَٓذ رخُِـش حُلخ٤ٍٓش ٝطَؿٔظٜخ رخُِـش حُؼَر٤ش حٍُٞىس حُٔلٔي٣ش  ٗٔزش ا٠ُ ٤ٓيٗخ دمحم _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ٛخكذ 

 أهَ ٍٓخُش ٓٔخ٣ٝش  ٣ٝلَٔ ًُي حُِوذ ك٢ ٓـِحٙ ٗٔزش حُ٘خٙ حُٜلٟٞ ا٠ُ ٤ٓيٗخ دمحم.

ٖ حألُوخد ح٤ٌُِٔش ك٠ حُؼَٜ حألٓال٠ٓ  ٝهي ٓخُي: _ أْٓ حُلخػَ ٖٓ حُلؼَ ٣ِٔي  هالف ِٓٔٞى ٝٛٞ ٓ

ٛـ ٖٓ 492أ١ِن ُوذ ٓخُي ٍهخد حألْٓ ػ٠ِ أرٞ حُٔظلَ ارَح٤ْٛ رٖ ٓٔؼٞى ك٠ ٗٚ ٠ٌِٓ ٖٓ ٓ٘ش 

ؿِٗٚ  ٣ٝظَٜ حُِوذ ربىػخء حُلن ك٠ ح٤ُٔطَس حُؼخ٤ُٔش حُظ٠ ظَٜص ٖٓ هزَ ك٠ أُوخد حُِٔطخٕ 

 (. 31أ٠٣خً ٓؼ٠٘ ُِوٞس ٝحُِٔطش ) ٌِٓ٘خٙ  ػْ أؿَّ رٜخ حُٔٔخ٤ُي رؼي ًُي  ٝك٠ حُِوذ

ٓلذ ػ٠ِ: _ ٓلذ ٖٓ حُلؼَ ٣لذ  ٝحُٜٔيٍ ٓلزش  ٢ٛٝ ٖٓ ٟٖٔ حُؼزخٍحص ح٤ُ٘ؼ٤ش حُظ٠ طيٍ ػ٠ِ 

 حُلذ ٝحألٗظٔخء حُ٘ي٣ي ٖٓ هزَ ح٤ُ٘ؼش ُإلٓخّ ػ٠ِ رٖ أر٠ ١خُذ.

 وزٍٞ. َٓكٔض: _ ًِٔش كخ٤ٍٓش طؼ٠٘ حَُٔكّٞ ٝحُٔـلٍٞ ُٚ  ًٝخٕ ٣ٞؿي ًُي حُِوذ رٌؼَس ػ٠ِ حُ

حٌُٔٗذ: _ ُلع ػَر٠ ٖٓ حُلؼَ ًٗذ ك٠ ٓخىس "ًٗذ"  ٣ٝل٤ي حُظٌَُ ٝحُظٞحٟغ  ًُٝي حُِلع ًخٕ ٣ٔزن 

 ٓؼظْ أٓٔخء حُوطخ٤١ٖ ٝحُٜ٘خع ٓٞحء ػ٠ِ حُؼٔخثَ أٝ حُلٕ٘ٞ هالٍ حُؼَٜ حُٜلٟٞ.

 ِٓي: _ ٖٓ حُلؼَ ٣ِٔي  ٝٛٞ ُوذ ٣طِن ػ٠ِ حَُث٤ْ حألػ٠ِ ُِِٔطش ح٤ُِ٘ٓش  ٝٛٞ ُوذ ٓؼَٝف ك٢

حُِـخص حُٔخ٤ٓش  ٝهي ٍٝى ًًَٙ ك٢ حُ٘وٕٞ حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش  ٣ٝؼظزَ ٗوٖ َٛٝحف ح١ٌُ طًَٚ  )ًَد حٍ 

ٝطَ( ِٓي ٓزؤ أهيّ ٗوٖ ػؼَ ػ٤ِٚ ك٢ ؿ٘ٞد رالى حُؼَد ٍٝى ٣ٚ ٌٛح حُِوذ  ك٤غ ًخٕ كٌخّ ٓزؤ ٣ِوزٕٞ 

َد ٍٝٝىٙ ك٢ ٗوٖ ك٢ حُ٘وٕٞ حُوي٣ٔش رِوذ "ٌَٓد". ٖٝٓ أٓؼِش آظؼٔخٍ حُِوذ ك٢ ٗٔخٍ رالى حُؼ
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(  ٝهي 9ّ )328حُ٘ٔخٍس ح١ٌُ ٣٘ٔذ ا٠ُ حَٓة حُو٤ْ رٖ ػَٔٝ ِٓي حُل٤َس  ٝح١ٌُ ٣َؿغ ا٠ُ ٓ٘ش 

ً ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٓؼَ "ًٝخٕ ٍٝحءْٛ ِٓي ٣ؤهٌ ًَ ٓل٤٘ش ؿٜزخ") ( "ػٖ 2ٍٝى ًُي حُِلع أ٠٣خ

. ٝهي ًخٕ ٠ُ٣خف ا٤ُٚ رؼٞ (3حُِٔٞى اًح ىهِٞح ه٣َش أكٔيٝٛخ ٝؿؼِٞح أػِس أِٜٛخ أًُش ًٌُٝي ٣لؼِٕٞ")

 حألٓٔخء  ٓؼَ ِٓي حُِٔٞى  ِٓي ٍهخد حألْٓ  ِٓي حُِٓخٕ  ًَٝ ًُي ُِظلو٤ْ ٝحُظؼظ٤ْ ٖٓ ٗؤٕ حُلخًْ. 

 حُوطخ١ دمحم ٛخُق أٛلٜخ٠ٗ:

ٛٞ دمحم رٖ ٛخُق حرٖ أر٠ طَحد حٍُٜٔ٘ٞ رٔلٔي ٛخُق حألٛلٜخ٠ٗ ٝهي ًخٕ أرٞٙ هطخ١خً رخٍػخً ٖٓ هزِٚ 

ْ حُو٢ حُٔؼَٝف رخْٓ)طَرخ(ٝهي ُٝي أرٞ طَحد ك٢ ػخثِش ًز٤َس ػ٣َش ك٢ اٛلٜخٕ ُٝٚ رخع ٣ٞ١َ ك٠ ػِ

( طخ٣ٍن ٝكخطٚ ك٤ٖ رِؾ ٖٓ حُؼَٔ 4,ال طًٌَ حُٜٔخىٍ طخ٣ٍن ٤ٓالىٙ ٌُٖٝ ًًَ ٤َُٓح ٌٓ٘الم )

ّ ,ًخٕ ٤ٓيٙ ك٢ حُو٢ حُٔال ػ٠ِ ,ػْ رؼي ًُي طؼِْ حُو٢ ٖٓ 9172ٛـ/989ػخٓخً,الري أٗٚ ُٝي ػخّ 83

َ ػٔخى حُو٠٘٣ِٝ , ك٤غ آظلخى أرٞ طَحد ًؼ٤َأ ٖٓ ك٠ٍٞ ٤َٓ ػٔخى ٝطؼِْ حُو٢   ك٤غ أٓظخًٙ ٤ٓ

٣ًٌَ ٤َٓ ػٖ ه٢ أرٞ طَحد "ه٢ حُ٘خد ال ٣وَ ػٖ ه٢ حُٔ٘خ٤َٛ" ,هيٓٚ كظ٠ ٜٗخ٣ش ك٤خطٚ ًٝخٕ 

ٖ حُو٤ِلش ُٔيٍٓش ٤َٓ , ًٝخٕ ٤َٓ ٣طِن ػ٤ِٚ ُوذ "أرٖ"  ٝرؼي ٝكخس ٤َٓ ػٔخى كَ ٗؼزٚ هٞكخً ُْ ٣وْ ريك

(  ًٝظزٞح ػٖ أر٠ طَحد أٗٚ"ًخٗض ٣يٙ ٓؼ٤يس  ٤ٓ5َ ػٔخى رؼي إٔ طْ أؿظ٤خُٚ اال ط٤ٌِٔٙ حُٔوِٚ طَرخ)

حُـ٤ٔغ طؼِْ ٓ٘ٚ" ًُٝي رٔزذ هيٍطٚ ك٢ حُو٢ ٝٓؼَكظٚ رؤىحد حُو٢ ٖٓ ك٤غ هٞحػيٙ ٣َ١ٝوش طؼ٤ِٔٚ 

ٛـ  ٖٝٓ ر٤ٖ 9926ٝكٖٔ ًِٓٞٚ  ٝهي طٞك٠ أر٠ طَحد ك٢ اٛلٜخٕ ٝىُكٖ رٜخ ك٢ ٓٔـي ُ٘زؤٕ ك٠ ٓ٘ش 

طال٤ٌٓ ٤َٓ ػٔخى ٝح٣ٌُٖ ُْٜ ًظخرخص ػ٠ِ حُؼٔخثَ حُٜل٣ٞش ْٜٓ٘ ٗٞحٍٟ أٛلٜخ٠ٗ رٔٔـي أهخ ٍٗٞ  ٝدمحم 

ٗل٤غ ًٝظخرخطٚ ػ٠ِ ٓيٍٓش ر٤ٍـٔز٣َش رو٣ِٖٝ  ًٌُٝي حُوطخ١ ٤َُٓح أرٞطَحد ًٝظخرخطٚ رٔيٍٓش ٗل٤ؼ٤ش 

طِي حَُٓخُش ك٠ ػِْ حُو٢ حُٔؼَٝكش رـ ربٛلٜخٕ  ٖٝٓ أْٛ حألػٔخٍ حُظ٠ هخّ رٜخ دمحم ٛخُق اٛلٜخ٠ٗ 

طًٌَس حُوطخ٤١ٖ  رخألٟخكش ا٠ُ حُو٢ ًخٕ ُي٣ٚ ٓٞٛزش ٗؼ٣َش  ٝك٠ هٜخثيٙ أ١ِن ػ٤ِٚ أْٓ 

"ػَكخٕ".  ٖٝٓ أْٛ أػخٍٙ حُوط٤ش ٝال٤ٓٔخ ػ٠ِ حُؼٔخثَ ك٠ اٛلٜخٕ ػخٓش ٝك٠ ٓيٍٓش ؿٜخٍ رخؽ 

 رٜلش هخٛش  ٣ٌٖٝٔ كَٜٛخ ك٠ حُظخ٠ُ: 

ٛـ ٝحُظ٠ ىٕٝ ك٤ٜخ حُؼي٣ي  9999٘خٙ حُٔؼَٝكش رـ ٍؿٜخٍ رخؽ ٝٓئٍهش ك٠ ٓ٘ش _ ٝػ٠ِ ٓيٍٓش أّ ح9ُ

٘لٌس رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ػ٠ِ أ٤ٍٟش الٍُٝى٣ش ٍٝٝى ُٔلٔي ٛخُق  ُٔ ٖٓ حألر٤خص حُ٘ؼ٣َش رخُِـش حُلخ٤ٍٓش حُ

حإلٛلٜخ٠ٗ طٞه٤ؼ٤ٖ ك٠ ٌٛٙ حُٔيٍٓش  حُظٞه٤غ حألٍٝ ر٤ٜخؿش "ًظزٚ دمحم ٛخُق " أٓخ حُظٞه٤غ حُؼخ٠ٗ 

 لَٔ آْ دمحم ٛخُق ٝػزخٍس ىػخث٤ش ُٚ رـلَحٕ ًٗٞرٚ ر٤ٜخؿش " ًخطذ دمحم ٛخُق ؿلَ ًٗٞرٚ ".٣

 انىتائج:

 _ طؼيىص ٠ٓخ٤ٖٓ حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش ػ٠ِ ٓيٍٓش چٜخٍ رخؽ  ٣ٌٖٝٔ كَٜ طِي ح٠ُٔخ٤ٖٓ ك٢ حُظخ٠ُ:9

ك٤غ حُٔ٘٘ت أ _ رؼٞ حألٗؼخٍ ًخٗض رٔؼخرش ٜٗٞٙ طؤ٤ٔ٤ٓش ك٤غ أٗخٍص ا٠ُ حُظؼ٣َق رخُٔ٘٘ؤس ٖٓ 

 ٝطخ٣ٍن حألٗ٘خء.

 د _ رؼٞ حألر٤خص حُلخ٤ٍٓش ك٢ ٓيف حُ٘خٙ ٝط٤ٟٞق ٓيٟ ك٠ِٚ ػ٠ِ ٗؼزٚ.

ؿـ _ طْ أٓظويحّ رؼٞ حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش ك٢ ٓيف ٤ٓيٗخ ػ٠ِ رٖ أر٠ ١خُذ _٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ_ ٝط٤ٟٞق 

 ك٠َ آٍ حُز٤ض  ٝحُظ٣َٝؾ ٌُِٔٛذ ح٤ُ٘ؼ٢.

 ُٔ  ٘لٌس رخُٔيٍٓش ٣ٟٞق ك٠َ ١ِذ حُؼِْ ٝحُظ٘ـ٤غ ػ٠ِ ًُي.ى_ ؿِء أهَ ٖٓ طِي حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش حُ

_ طؼيىص حألُوخد ٝحُٞظخثق ك٢ حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش رٔيٍٓش چٜخٍ رخؽ , ٝال٤ٓٔخ حألُوخد حُلو٣َش 2

حُِٔطخ٤ٗش , حُظ٢ ُْ طَى ٖٓ هزَ حُؼَٜ حُٜلٟٞ ٝحُظ٢ طلَٔ ٓيٍُٞ ٤ٓخ٢ٓ ٝى٢٘٣ , كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ 

٤خ٤ٓش حُظ٢ ٓزن ىٍحٓظٜخ "پخىٗخٙ" ٝحُظ٢ طؼ٠٘ رخُؼَر٤ش "ٛخكذ حُؼَٕ ٤ُْٝ حُلَٜ ٖٓ حألُوخد حُٔ

ً ٖٓ حألُوخد ح٤ُٔخ٤ٓش "ٗخٛ٘٘خٙ"  ٣ٝؼ٠٘ رخُؼَر٤ش "ِٓي حُِٔٞى" , أٓخ ٖٓ ك٤غ  أٝ حُِٔي", أ٠٣خ

حألُوخد حُظ٢ ُٜخ ٓيٍُٞ ى٠٘٣ ٓؼَ ُوذ "ٗخٙ ى٣ٖ" ٝحُظ٢ طؼ٠٘ "ِٓي حُي٣ٖ" ُوذ أهَ ٣ٟٞق ٌٓخٗش حُ٘خٙ 

ي٤٘٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ٝهض ٝحكي ُوذ "ظَ حُٚ" ٣ٝوٜي رٚ أٗٚ ظَ هللا ك٢ حألٍٝ أ١ إٔ أَٓٙ حُٜلٟٞ حُ

ٝحؿذ حُظ٘ل٤ٌ ١ٝخػظٚ ٓلظٔش , ٝٛ٘خى رؼٞ حألُوخد حُظ٢ طٟٞق ٣َ١وش كٌْ حُ٘خٙ ٝطؼخِٓٚ ٓغ ٗؼزٚ 

ٓؼَ ُوذ "آكظخد ىُٝش "٣ٝؼ٢٘ "ْٗٔ حُيُٝش"  ٣ٝؼ٠٘ ٍِٓ حُؼيٍ ٝحٍُ٘ٞ ك٢ حألٍٝ , ٝٛ٘خى رؼٞ 

ألُوخد حُظ٢ طٟٞق ٓيٟ طٌْٜٔٔ ٝهيٓظْٜ ٥ٍ حُز٤ض ٝال٤ٓٔخ حألٓخّ ػ٠ِ رٖ أر٠ ١خُذ ٓؼَ ُوذ ح

 "ًِذ حٓظخٕ ػ٠ِ" ٝطؼ٠٘ "ًِذ أػظخد ػ٠ِ".
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_ ًخٗض ٓيٍٓش ؿٜخٍ رخؽ رٔؼخرش ٤ِٓٝش أػالّ ربرالؽ حُوخ٢ٛ ٝحُيح٢ٗ رٌٔخٗش حُ٘خٙ ك٤ٖٔ حُٜلٟٞ 3

٠ حٌُٔٛذ ح٢َُٔٓ ُِيُٝش حُٜل٣ٞش ٝٛٞ حٌُٔٛذ ح٤ُ٘ؼ٢  حُي٤٘٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝحألهظٜخى٣ش ٓغ حُظؤ٤ًي ػِ

ك٤غ ًخٗض ٖٓ أْٛ ٝأًؼَ حُٔيحٍّ ػَحًء ك٢ حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش  ٍٝرٔخ ٣َؿغ ًُي حألَٓ ُِٔ٘٘ت ٍٝحػ٠ 

 حُز٘خء ٝٛٞ حُ٘خٙ ك٤ٖٔ حُٜلٟٞ ٝحُيطٚ حُظ٢ أٝهلض ػ٤ِٜخ حُٞهل٤خص.

طِي حالٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش رظِي حُٔيٍٓش ٓغ _ ًخٕ حُوطخ١ دمحم ٛخُق أٛلٜخ٠ٗ ٛخكذ حُوِْ ك٢ ط٘ل٤ٌ 4

أهظالف حُٔٞحى حُوخّ حُظ٢ طْ طٔـ٤َ حُ٘وٕٞ حٌُظخر٤ش ػ٤ِٜخ )هِف  ه٘ذ  ٓؼيٕ  كـَ(  ًٝخٗض ؿ٤ٔغ 

ُٓٔـِش روِْ حُ٘ٔظؼ٤ِن )حُلخ٠ٍٓ(  أٝ ًٔخ ٣ؼَف روِْ حألىد هالٍ حُؼَٜ حُٜلٟٞ أٝ  حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش 

 ًُي ُٔزز٤ٖ ٣ٌٖٔ كَٜٛٔخ ك٢ حُظخ٢ُ: حُوِْ ح٢َُٔٓ ُِيُٝش  ٍٝرٔخ ًخٕ ٣َؿغ

أٝالً حُٔزذ حُـ١َٛٞ حُٞظ٤ل٢: ٖٓ حُٔؼَٝف إٔ حُيُٝش حُٜل٣ٞش هخٓض ػ٠ِ ِٗػش ى٤٘٣ش ٌٓٛز٤ش 

ػوخثي٣ش ٖٓ ؿٜش , ٝاػخىس أك٤خء حُو٤ٓٞش حإل٣َح٤ٗش ٖٓ ؿٜش أهَٟ , ٝهي طِحٖٓ ٓغ  رِٝؽ ٗـْ حُيُٝش 

٢ ػٜي حُظ٤٣ٍٞٔ٤ٖ , ٝٛٞ ه٢ كخ٢ٍٓ ك٢ حُٔوخّ حألٍٝ حُٜل٣ٞش ه٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ح١ٌُ هطغ ١ٞٗخً ًز٤َحً ك

ٝحرظٌخٍ ا٣َح٢ٗ هخُٚ , ٖٝٓ ٛ٘خ ؿخء ٤ُويّ حُؼ٤ِٖٔ حَُث٤ٔ٤ٖ حُظ٢ هخٓض ػ٤ِٜٔخ حُيُٝش حُٜل٣ٞش 

حُِ٘ػش حُؼوخثي٣ش حٌُٔٛز٤ش ٝحألٗظٔخء ٥ٍ حُز٤ض ٝٓيكْٜ رخألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش حُٔوظِلش حُظ٢ ُْ طـي أؿَٔ 

رٚ ٌٛح ٖٓ ؿٜش , ٝحُِ٘ػش حُو٤ٓٞش حإل٣َح٤ٗش ٝاػخىس أك٤خء حُظَحع حإل٣َح٢ٗ  ٖٓ ه٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ُظٌُظذ

ٝال٤ٓٔخ حُظَحع حُؼوخك٢ ٝحُظخ٣ٍو٢ كٌخٕ الري ٖٓ ٣ُ٘وَ ًُي حُظَحع رو٢ ا٣َح٢ٗ هخُٚ ٝٛٞ ه٢ 

 حُ٘ٔظؼ٤ِن .

 ػخ٤ٗخً حُٔزذ ح٢ٌُِ٘ حُـٔخ٢ُ: 

ض ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٗط٣َٖ  ٝهي طْ ط٘ل٤ٌ ًَ ك٤غ إٔ حألٗؼخٍ حُلخ٤ٍٓش ًحص ح٠ُٔخ٤ٖٓ حُٔوظِلش  ك٤غ ًَ ر٤

ٗطَ ك٢ ك٤ِش ُهَك٤ش ؿ٤ِٔش ٓٞحء ػ٠ِ حُؼٔخثَ أٝ ك٢ حُٔوط١ٞخص حإل٣َح٤ٗش هالٍ حُؼَٜ حُٜل١ٞ  

ٝحُظ٢ ًخٗض طظطِذ حُٔ٘ظَ حُـٔخ٢ُ ٝحُو٢ ًٝ حَُٔطزش حأل٢ُٝ ٖٓ ك٤غ ىٍؿش حُـٔخٍ  ٖٝٓ ؿخٗذ أهَ 

 حُوٜخثٚ ٝح٤ُِٔٔحص حُظ٢ أٗلَى رٜخ.
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 )تىشر أول مرة( ( أبيات من الشعر الفارسي بقلم النستعليق بمدرسة جهار باغ.1لوحة )

 

 
 )تنشر أول مرة( ( شطر من الشعر الفارسي بمدرسة جهار باغ.2لوحة )

 

                         ( توقيع الخطاط دمحم صالح 4لوحة )  
 على البالطات                                                                      

 الخزفية بمدرسة جهار باغ.           مدرسة جهار باغ  ( شطر من الشعر الفارسي ب3لوحة )
 )تنشر أول مرة(                                     )تنشر أول مرة( 
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)تنشر أول  بية بمدرسة جهار باغ.( أبيات من الشعر الفارسي بخط النستعليق على بعض التكسيات الخش5لوحة )

 مرة(

 

 
 ( تفاصيل من أبيات من الشعر الفارسي بخط النستعليق على بعض التكسيات الخشبية بمدرسة جهار باغ.6لوحة )

 )تنشر أول مرة(
 

 
 )تنشر أول مرة( ( شطر من الشعر الفارسي بخط النستعليق بمدرسة جهار باغ.7لوحة )

 
 )تنشر أول مرة( لفارسي بخط النستعليق بمدرسة جهار باغ.( شطر من الشعر ا8لوحة )
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( بيت من الشعر الفارسي بخط النستعليق يحمل توقيع الخطاط دمحم صالح أصفهاني وتاريخ النقش سنة 9لوحة )

 هـ.1119

 )تنشر أول مرة(
 

 
 )تنشر أول مرة( ة جهار باغ.( شطر من الشعر الفارسي بخط النستعليق بعض التكسيات المعدنية بمدرس11لوحة )

 

 
 )تنشر أول مرة( ( بيت من الشعر الفارسي بخط النستعليق بعض التكسيات المعدنية بمدرسة جهار باغ.11لوحة )
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 حىاشي انبحث
                                                 

 ؿخٓؼش حُوخَٛس.  -٤ًِش ح٥ػخٍ -أٓظخً ح٥ػخٍ ٝحُل٠خٍس حإلٓال٤ٓش 

  ؿخٓؼش حُوخَٛس -٤ًِش ح٥ػخٍ -أٓظخً ح٥ػخٍ ٝحُل٠خٍس حإلٓال٤ٓش حُٔٔخػي 

ؿخىس ػزي حُٔ٘ؼْ: حُؼٔخٍس حإلٓال٤ٓش رب٣َحٕ ٓٔخؿي _ ٓيحٍّ _ ك٤٘٤ٔخص  ٌٓظزش حألٗـِٞ ح٣َُٜٔش  حُوخَٛس _حُـ٤ٔؼ٠  9

2195ٙ  ّ377. 

ّ  ٝهِق أرخٙ ػ٠ِ 9669ٛـ / 9181_ ُٝي حُ٘خٙ "ك٤ٖٔ حألٍٝ" حرٖ حُ٘خٙ " ٛل٠ حُؼخ٠ٗ " ٤ِٓٔخٕ حألٍٝ ك٠ ػخّ 2

َُِٝكخ٤ٗخص طلٌْ ٝطي٣َ ٗجٕٞ حُيُٝش  ٖٝٓ ٍك٠ٞح ّ  ٓٔق 9694ٛـ /أؿٔطْ  9915حُؼَٕ ك٠ ًٟ حُلـش 

حأل٤ٜٗخع ألٝحَٓٙ كوي أَٓ ربٟطٜخىْٛ  ٝهي ًخٕ حُِٔطخٕ ك٤ٖٔ ٠ٜ٘٣ ػٖ ط٘خٍٝ حٌَُٔٔحص ك٠ ريح٣ش ط٤ُٞٚ حُلٌْ ٌُٖٝ 

َٓػخٕ ٓخ أىٜٓ٘خ. ٜٝٗي ػٜي حُِٔطخٕ ك٤ٖٔ طيهَ ٤ٍٓٝخ ك٠ ٗجٕٞ حُلٌْ إل٣َحٕ  ك٤غ ػوي حُ٘خٙ ك٤ٖٔ ٛلوش ٓغ 

ط٘خٍُ ك٤ٜخ ػٖ رؼٞ حُٔيٕ حإل٣َح٤ٗش ك٠ ٓوخرَ ٓٔخػيس ٤ٍٓٝخ ُْٜ ك٠ ٓٞحؿٜش حألكـخٕ أرٞ حُلٔي كَؿ٠ِ: حُلٕ٘ٞ ٤ٍٓٝخ 

_ أكٔي ػط٤ش هللا: ُوخّٓٞ حإلٓال٠ٓ  حُطزؼش حأل٠ُٝ  حُٔـِي  56ُِهَك٤ش حإلٓال٤ٓش ك٠ ػَٜ حُٜل٤٣ٖٞ رب٣َحٕ ٙ

 . 96ّ  9966ٙحُؼخ٠ٗ  حُوخَٛس 

ّ  2115,  9ٔخػ٤َ: حُٔـَٔ ك٠ ح٥ػخٍ ٝحُل٠خٍس حإلٓال٤ٓش  ٌٓظزش َُٛحء حَُ٘م  ١_ حُليحى  دمحم كِٔس ا2ٓ

 .389_ ؿخىس حُـ٤ٔؼ٠: حُؼٔخٍس حإلٓال٤ٓش رب٣َحٕ  3ٙ.   , 575ٙ

( أٓخٍ ك٤ٖٔ: حُٔ٘ظي٣خص حألىر٤ش ك٢ ا٣َحٕ ك٢ حُؼَٜ حُٜلٟٞ  ٍٓخُش ىًظٍٞحس ٤ًِش ح٥ػخٍ _ ؿخٓؼش ٓٞٛخؽ 9)

,9999ٙ  ّ255 . 

 ٣َٗق._ كي٣غ 3

 . 247_ أٓخٍ ك٤ٖٔ: حُٔ٘ظي٣خص حألىر٤ش ك٢ ا٣َحٕ هالٍ حُؼَٜ حُٜلٟٞ  4ٙ

 .9939)ٙ_ٟ(  2ٙ_ حُظٜخ١ٞٗ: ٓٞٓٞػش ً٘خف اٛالكخص حُلٕ٘ٞ ٝحُؼِّٞ  ؽ5

_ ٜٓطل٠ رًَخص: حألُوخد ٝحُٞظخثق حُؼؼٔخ٤ٗش )ىٍحٓش ك٠ ططٍٞ حإلُوخء ٝحُٞظخثق ٌٓ٘ حُلظق حُؼؼٔخ٢ٗ َُٜٔ كظ٠ 6

ّ  ىحٍ ؿ٣َذ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ 9924-ٛـ 9597ُؼؼٔخ٤ٗش ٖٓ هالٍ ح٥ػخٍ حُٞػخثن ٝحُٔوط١ٞخص اُـخء حُوالكش ح

 .99ّ  2111ٙٝحُظ٣ُٞغ  حُوخَٛس

 .999_ كٖٔ حُزخٗخ: حألُوخد حإلٓال٤ٓش ك٠ حُٞػخثن ٝحُظخ٣ٍن ٝح٥ػخٍ  7ٙ

58 _repertoire2978,ٍهْ 8  ؿـ. 

 .52, ٙ 8_ أرٖ حألػ٤َ: حٌُخَٓ ك٠ حُظخ٣ٍن  ؽ9

 .474كٖٔ حُزخٗخ: حألُوخد حإلٓال٤ٓش ك٢ حُٞػخثن ٝحُظخ٣ٍن ٝحألػخٍ  ٙ _91

ّ  9982_ ػزي حُ٘ؼ٤ْ دمحم ك٤ٖٔ: هخّٓٞ حُِـش حُلخ٤ٍٓش )كخ٠ٍٓ /ػَر٠(  ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٠  ُز٘خٕ  ر٤َٝص 99

ٙ923. 

 .221_ كٖٔ حُزخٗخ: حألُوخد حإلٓال٤ٓش ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُٞػخثن ػ٠ِ حألػخٍ  92ٙ

 .249خٗخ: حألُوخد حإلٓال٤ٓش ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُٞػخثن ػ٠ِ حألػخٍ  ٙ_ كٖٔ حُز93

 .223ّ  9912ٙٛـ_9321_ دمحم ػ٠ِ حألْٗ: حُيٍحٍٟ حُالٓؼخص ك٠ ٓ٘ظوزخص حُِـخص  حُوخَٛس 94

 .254_ كٖٔ حُزخٗخ: حألُوخد حإلٓال٤ٓش ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُٞػخثن ٝحألػخٍ  94ٙ

 .٣266ن ٝحُٞػخثن ٝحألػخٍ  ٙ_ كٖٔ حُزخٗخ: حألُوخد حإلٓال٤ٓش ك٢ حُظخ96ٍ

 . 369_ ٓخَٛ ٤َٔٓ ػزي ح٤ُٔٔغ: حَُٔؿغ حُٔخرن  97ٙ 

 .26  9976ٙ_ أكٔي ػط٤ش هللا: حُوخّٓٞ حإلٓال٠ٓ  حُٔـِي حَُحرغ  حُطزؼش حأل٠ُٝ  حُوخَٛس98

 .366_ ٓخَٛ ٤َٔٓ ػزي ح٤ُٔٔغ: حَُٔؿغ حُٔخرن  99ٙ

 . 63ٙ _ دمحم ٓٔؼٞى: ٗوٞى حُٜل٤٣ٖٞ حٌُٛز٤ش ٝحُل٤٠ش 21 

 .337_ ٓخَٛ ٤َٔٓ: حَُٔؿغ حُٔخرن  29ٙ

 .92_ ٓؼخى ٓخَٛ: ٜٓ٘ي حالٓخّ ػ٠ِ رخُ٘ـق ٝٓخ رٚ ٖٓ حُظلق ٝحُٜيح٣خ  حُوخَٛس  22ٙ

 .392_ كٖٔ حُزخٗخ: حألُوخد حإلٓال٤ٓش ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُٞػخثن ٝحألػخٍ  23ٙ

,  9ٝحُٜلٟٞ  ىحٍ حُوخَٛس  حُوخَٛس  ١_ ٗزَ ارَح٤ْٛ: حٌُظخرخص ح٥ػ٣َش ػ٠ِ حُٔؼخىٕ ك٠ حُؼ٣َٜٖ حُظ٤ٍٟٔٞ 24

 .71ّ  2112ٙحُوخَٛس 

, 9916, 9_ حُوِو٘٘يٟ: ٟٞء حُٜزق حُٔٔلَ ٝؿ٠٘ حُيٝف حُٔؼَٔ  ٓوظَٜ ٛزق حألػ٠٘ ك٠ ٛ٘خػش حإلٗ٘خ  25١

 ٙ349. 

 .  446_ كٖٔ حُزخٗخ: حألُوخد حإلٓال٤ٓش ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُٞػخثن ٝحألػخٍ  26ٙ

 .496ٓال٤ٓش ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُٞػخثن ٝحألػخٍ  ٙ_ كٖٔ حُزخٗخ: حألُوخد حإل27

 .34_ هَإٓ ٣ًَْ_ ٍٓٞس حَُ٘ٔ  أ٣ش 3.     81_ هَإٓ ٣ًَْ_ ٍٓٞس حٌُٜق  أ٣ش28

 . 2_ ٤َُٓح ٌٓ٘الم: ٤َٓس أكٞحٍ ٤َُٓح أرٞطَحد  ؽ29

    . 367ٛـ  9398ٙ_ ػزخّ َٓٓيٟ: ىحٗ٘٘خٓٚ َٛ٘ٓ٘يحٕ ا٣َحٕ ٝؿٜخٕ حٓالّ  ًظخروخٗٚ ٠ِٓ ا٣َحٕ  طَٜحٕ 31
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 وبية هىذية تحمل وقش للحرميه الشريفيه ر

                 دمحم محمىد عبذالرازق .د                                        

  ٚىاهح ا١ٌَبؽخ ٚا٢صبه–أصبهٜ ثبٌّىزت اٌفٕٝ ٌوئ١ٌ لطبع اٌّزبؽف 

 ملخص البحث :

ٙلرٗ إٔغٍزوا فٟ إٌصف ا٤ف١و ِٓ عبء رؤ١ٌٍ ّووخ إٌٙل اٌْول١خ ٔز١غخ ٌٍزٍٛغ اٌزغبهٞ اٌنٞ ّ    

اٌموْ اٌَبكً ػْو، ٚلل ٌؼجذ ّووخ إٌٙل اٌْول١خ كٚهاً ِّٙبً فٝ ربه٠ـ أٚهٚثب ا٦لزصبكٜ ٚا١ٌَبٍٝ 

، ٚوبٔذ اٌزغبهح ٘ٝ اٌٙلف ا٦ٍبٍٝ ٌٍْووخ ، ٚوبْ ٠ؾلٚ٘ب ا٤ًِ فٝ اٌؾصٛي ػٍٝ ف١واد اٌْوق 

ٌُٚ رمزصو إهثبػ اٌْووخ ِٓ إٌٙل فمػ ٚإّٔب رؼلرٙب  ، ٚرٛف١و اٌٍَغ اٌْول١خ فٝ ا٤ٍٛاق ا٦ٔغ١ٍي٠خ،

ٌزًّْ ِواوي٘ب اٌزغبه٠خ ا٤فوٜ، فىبْ ِووي٘ب اٌزغبهٞ فٟ اٌجصوح، ٚصبهد اٌَفٓ ا٦ٔى١ٍي٠خ 

ٌزغطٟ أٍٛاق  ٚغ١و٘ب روًٍ إٌٝ ِٛأئ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ ِؾٍّخ ثبٌّٕزٛعبد اٌصٛف١خ ٚاٌمط١ٕخ ٚاٌَىو 

ٚأصجؾذ إٌّبغك اٌّطٍخ ػٍٝ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ ِٓ ا٤ٍٛاق اٌوئ١َ١خ اٌج٩ك اٌّؾ١طخ ثبٌق١ٍظ اٌؼوثٟ، 

وّب وبْ ٌْووخ إٌٙل اٌْول١خ  ف٩ي اٌمو١ٔٓ اٌَبثغ ػْو ٚاٌضبِٓ ػْو ٩١ٌٍّك ٚاؽلح ِٓ ، ٌٍْووخ 

أوضو اٌمٜٛ اٌغوث١خ  أ١ّ٘خ فٝ اٌق١ٍظ اٌؼوثٝ وّب وبْ ٌٙب ثؼط اٌّصبٌؼ اٌزغبه٠خ فٝ فبهً ٚاٌجصوح 

اٌلٚه اٌزغبهٜ اٌنٜ ٌؼجزٗ ّووخ إٌٙل اٌْول١خ فٝ اٌق١ٍظ اٌؼوثٝ إٔؼىٌ صلاٖ ػٍٝ إٌمٛك ، ٔز١غخ ٌٙنا 

عوثذ ّووخ إٌٙل اٌْول١خ غواىاً ِٓ  اٌطوى إٌبكهح ٌؼ٩ّرٙب اٌّزلاٌٚخ فٝ إٌٙل ٚاٌق١ٍظ ، فا١ِ٩ٍ٦خ

 .اٌؼوثٝ   

ٍغً ػ١ٍٗ ِٓ وزبثبد ٚىفبهف ِٚب  ٘نا اٌطواى إٌبكه   -إْ ّبء هللا  -ٍٚٛف ٔزٕبٚي فٝ ٘نا اٌجؾش 

ٚهٍَٛ ِٕٙب ٔمِ ٌٍَّغل اٌؾواَ ٚاٌَّغل إٌجٜٛ ِغ كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٤ٍجبة ٔمْٙب ثبٌناد كْٚ غ١و٘ب 

 .ِغ هثطٙب ثبٌظوٚف ٚا٤ؽلاس اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبصوح ٌٙب إظبفخ ٦ثواى أ١ّ٘زٙب ٚل١ّزٙب إٌمل٠خ 

 مقذمة : 

رؼبلت ػٍٝ ؽىُ إٌٙل    
(2)

ا١ِ٩ٍ٦خ ٚرٍَّذ ها٠خ ا٩ٍ٦َ ِٓ ثؼعٙب اٌجؼط  اٌؼل٠ل ِٓ اٌلٚي 

) وبْ اٌوٍٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٚأصؾبثٗ ٚفٍمذ رواصبً ف١ٕبً هائؼبً ، ٚلل كفً ا٩ٍ٦َ إٌٙل ِٕن ػصٛهٖ ا٤ٌٚٝ    

٠ؼوفْٛ إٌٙٛك ٚا١ّ٤بء إٌٙل٠خ ٚلل عبء موو ثؼط ِٓ مٌه فٟ ِٕبٍجبد ِزؼلكح ػٍٝ ٌَبْ 

اٌوٍٛي(
(3)

. 

ك إٌٙل أٚط ػظّزٙب ٚألٜٛ فزواد ربه٠قٙب ٚأوضو ػصٛه٘ب إىك٘بهاً فٝ ػصو إِجواغٛه٠خ ّٙلد ث٩

٠ٚمصل ثؼصو أثبغوح اٌّغٛي  فٝ إٌٙل  رٍه اٌلٌٚخ اٌزٝ ألبِٙب  ظ١ٙو اٌل٠ٓ دمحم ( 2)ّىً : اٌّغٛي ،

ثغ ػْو ثبثو  ؽف١ل ر١ّٛهٌٕه ٚعٕى١ي فبْ فٝ أٚائً اٌوثغ اٌضبٔٝ ِٓ اٌموْ اٌؼبّو اٌٙغوٜ / اٌَب

ا٩١ٌّكٜ
4
،  فمل ٚؽل٘ب أثبغوح اٌّغٛي ١ٍٚطوٚا ػٍٝ اٌىض١و ِٓ ٠٨ٚبرٙب ١ٍطوح وبٍِخ ٚإٔزْو  

ا٩ٍ٦َ فٝ هثٛػٙب , ٚإٔزْود اٌؼٍَٛ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢كاة ٚلٜٛ إلزصبك إٌٙل  ِٚٓ إٌبؽ١خ ا١ٌَب١ٍخ 

ٚلل ػبصود ٘نٖ وبٔذ كٌٚخ أثبغوح اٌّغٛي فٝ إٌٙل كٌٚخ ػب١ٌّخ رقْب٘ب اٌلٚي ٚرقطت ٚك٘ب ، 

اٌلٌٚخ فٝ أٚي ْٔؤرٙب كٌٚز١ٓ إ١ِ٩ٍز١ٓ  ٘ٝ اٌلٌٚخ اٌصف٠ٛخ فٝ فبهً  ٚفواٍبْ ٚاٌؼواق ، ٚاٌلٌٚخ 

اٌؼضّب١ٔخ فٝ آ١ٍب اٌصغوٜ  ٚأعياء ِٓ أٚهٚثب  ِٚصو ٚاٌْبَ .
5
 

  

 



 (0202 مارس)الثامن العدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

294 

 

 

 وقىد شركة الهىذ الشرقية:

إٔغٍزوا فٟ إٌصف ا٤ف١و ِٓ  ْ رؤ١ٌٍ ّووخ إٌٙل اٌْول١خ عبء ٔز١غخ ٌٍزٍٛغ اٌزغبهٞ اٌنٞ ّٙلرٗإ

2611اٌموْ اٌَبكً ػْو ثؼل أزصبه إٔغٍزوا ػٍٝ ا٤ٍطٛي ا٤ٍجبٟٔ فٟ ِؼووخ ا٨هِبكا ػبَ 
6

  ،

ألفغ ا٦ٔغ١ٍي ٌٍجؾش ػٓ أٍٛاق عل٠لح ٌزغبهرُٙ اٌّزٕب١ِخ ٚوبٔذ ػ١ٍّبد ا٨ٍزغ٩ي إٌبعؾخ اٌزٟ لبَ 

ٚافغ ٚاٌّؾفياد ٧ٌٔى١ٍي ٤ْ ٠َزغٍٛا فوٓ ر١ٍٛغ ثٙب اٌجورغب١ٌْٛ فٟ اٌْوق لل ١٘ؤد اٌّي٠ل ِٓ اٌل

رغبهرُٙ
7

رملَ ٔفو ِٓ اٌزغبه ا٦ٔى١ٍي ثطٍت إٌٝ اٌٍّىخ ا١ٌياث١ش اٌّٛافمخ ػٍٝ  2699، ففٟ ػبَ 

رق٠ٍُٛٙ ؽك ِّبهٍخ اٌزغبهح فٟ اٌْوق
7

، ٚوبٔذ ٔٛاح ٘نٖ اٌْووخ ١٘ئخ رىٛٔذ فٝ ٌٕلْ  رؾذ إٍُ " 

اٌْوق" اٌزغبه اٌّغبِو٠ٓ ثٙلف ا٦رغبه فٝ
1
 

ػل ثّضبثخ اٌؾغو ا٤ٍبٍٟ ٌم١بَ ّووخ إٌٙل اٌْول١خ  2711ٚلل صله ِوٍَٛ ٍِىٟ ثبٌّٛافمخ ػبَ 

رؾذ اٍُ ) ّووخ ؽىبَ ٚرغبه ٌٕلْ ٌٍؼ١ٍّبد اٌزغبه٠خ فٟ إٌٙل ٚا٤لطبه اٌّغبٚهح ، ٚلل ّبػذ فٝ 

ِبهوٛثٌٛٛ اٌجٕللٝ فٝ  أٚهثب فٝ اٌموْٚ اٌٍٛطٝ ا٤ٚهث١خ صوٚاد إٌٙل ٚػغبئجٙب فبصخ ثؼل أْ ىاه٘ب

َ 2311٘ـ/717ػبَ 
9

َ رؾذ اٍُ 2699٘ـ/2111،ٚوبٔذ ٔٛاح ٘نٖ اٌْووخ اٌزٝ رىٛٔذ فٝ ٌٕلْ ػبَ 

"أرؾبك رغبه ٌٕلْ"ثٙلف ا٨رغبه فٝ اٌْوق
21
. 

ٚلل ٌؼجذ ّووخ إٌٙل اٌْول١خ كٚهاً ِّٙبً فٝ ربه٠ـ أٚهٚثب ا٦لزصبكٜ ٚا١ٌَبٍٝ ، ٚوبٔذ اٌزغبهح ٘ٝ 

ٍْووخ ، ٚوبْ ٠ؾلٚ٘ب ا٤ًِ فٝ اٌؾصٛي ػٍٝ ف١واد اٌْوق ، ٚرٛف١و اٌٍَغ اٌٙلف ا٦ٍبٍٝ ٌ

اٌْول١خ فٝ ا٤ٍٛاق ا٦ٔغ١ٍي٠خ ، ٌٚمل إؽزفظذ اٌْووخ ثطبثؼٙب اٌزغبهٜ ِلح ري٠ل ػٓ ِبئخ ٚف١َّٓ 

ػبِبً ، ٚصبه ٌٙب ف٩ي اٌموْ اٌَبثغ ػْو ص٩س ِواوي هئ١َ١خ ٘ٝ "ٍٛهاد ، وٍىزب، ِلاهً" 
22
 ،

َ ػٍٝ فوِبْ ّبْٕ٘ب٘ٝ  ٠معٝ ثّٕؼ اٌْووخ ؽك 2726وخ إٌٙل ا٦ٔغ١ٍي٠خ ػبَ ٚلل  ؽصٍذ ّو

اٌّزبعوح ِغ فبهً ، ٚأٍَذ اٌْووخ  ثٙب ِواوي رغبه٠خ  فٝ اٌّلْ اٌفبه١ٍخ  و١ْواى ٚأصفٙبْ 
23
 

ٚلل عبءد اٌفوصخ ٍبٔؾخ ٌٍْووخ ٌزي٠ل ِٓ ٔفٛم٘ب فٟ أػمبة ٍمٛغ إِجواغٛه٠خ اٌّغٛي  ، ٚثؼل ٚفبح 

، فؤصجؼ اٌؼل٠ل ِٓ ا٤ِواء إٌٙٛك أٌؼٛثخ ث١ل اٌْووخ ، 2717ب )اٚهأغي٠ت( ػبَ إِجواغٛه٘

ٚصبهد اٌْووخ رزّزغ ثٕفٛم وج١و فٟ ِؼظُ اٌّمبغؼبد إٌٙل٠خ،  ٚأفند رغجٟ اٌٛاهكاد اٌعقّخ ِٓ 

رٍه اٌّمبغؼبد ،  ٚثنٌه رجؤأد اٌْووخ ٔز١غخ رٍه ا٤هثبػ اٌطبئٍخ ِىبٔخ ٌُ ٠َجك أْ اؽزٍزٙب ِٓ لجً
24
 ،

ٌُٚ رمزصو إهثبػ اٌْووخ ِٓ إٌٙل فمػ ٚإّٔب رؼلرٙب ٌزًّْ ِواوي٘ب اٌزغبه٠خ ا٤فوٜ، فىبْ ِووي٘ب 

اٌزغبهٞ فٟ اٌجصوح ٠له ػ١ٍٙب أهثبؽب غبئٍخ
25
 . 

ٚلبِذ صٛهح فٝ إٌٙل ٔز١غخ ػلَ هظب إٌٙٛك ٧ٌٍزغ٩ي ا٦لزصبكٜ ٌٍج٩ك ثٛاٍطخ ّووخ إٌٙل اٌْول١خ 

به اٌْؼت ِٚب رورت ػٍٝ مٌه ِٓ إفم
26
. 

 *المراكس التجارية لشركة الهىذ:

رؼزجو اٌؼبصّخ اٌزغبه٠خ ٌْووخ إٌٙل، فٙٝ ػبصّخ إٌٙل ا٦ٔغ١ٍي٠خ ٌّمبغؼخ اٌجٕغبي ، ٚف١ٙب  -كلكتا:-1

٠َىٓ ٔبئت اٌٍّه ا٦ٔغ١ٍيٜ
16
، ِْٚٙٛهح ثب٤فْبة ٠ٕٚمً ِٕٙب إٌٝ أٚهٚثب ، ٚرٛعل ثٙب ِلاهً  

ف ١َِؾٝ وبص١ٌٛىٝأٌ ١َِ11ؾ١خ ، ٠ٚمطٓ ثٙب ؽٛاٌٝ 
27
  

رزَُ ِل٠ٕخ أؽّل آثبك ثٛعٛك ْٔبغ رغبهٜ وج١و ٥ٌعبٔت ٚإٌٙٛك ػٍٝ ؽل ٍٛاء ، ٚوبْ  أحمذ آباد:-3

ٌْووخ إٌٙل ا٦ٔغ١ٍي٠خ  ِصٕغ فٝ ٍٚػ اٌّل٠ٕخ ، ٚوبْ ٌٌٍٕٙٛل١٠ٓ ِصٕؼبً أ٠عبً ، ٚفمبً ٌقطبة هئ١ٌ 



 (0202 مارس)الثامن العدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

295 

 

 

ب أُ٘ اٌّلْ فٝ إل١ٍُ اٌىغواد ، ِٚووي رغبهٜ ّووخ إٌٙل اٌْول١خ  ، فمل ٚصف أؽّل آثبك لبئ٩ً "ثؤٔٙ

وج١و 
21
. 

: ِٓ ِواوي اٌزغبهح اٌوئ١َ١خ  ، ؽ١ش أٔزغذ ِغّٛػخ ِٓ اٌٍَغ ٚإٌّزغبد اٌمط١ٕخ  ٚاٌزجغ بىمباي -3

ٚعٛى إٌٙل ، ٚوبٔذ رصله إٌٝ أٚهٚثب ػجو ّووخ إٌٙل اٌْول١خ ، وّب وبٔذ ِٓ ِواوي اٌزغبهح 

ٕٙل٠خ إٌٝ اٌغي٠وح اٌؼوث١خ اٌوئ١َ١خ ٌزصل٠و إٌّزغبد اٌ
29
 

ٚلل ظوثذ ّووخ إٌٙل اٌْول١خ ٔمٛكاً ثئٍُ ؽىبَ ا٤لب١ٌُ  ِضً ؽىبَ اٌجٕغبي ٚثِٛجبٜ ، ِٚٓ أِضٍخ 

اٌؾىبَ اٌزٝ ظوثذ ّووخ إٌٙل أٍّبئُٙ ّبٖ ػبٌُ 
31
 

 ٠ؾ١ػ ثى٩ً ِٓ اٌٛعٗ ٚاٌظٙو كائوح فط١خ ، ٚٔصٛٓ اٌىزبثبد وبٌزبٌٝ : 

  797، ا٩ٌٙي ٚإٌغّخ + َ ٚاٌَّغل إٌجٜٛ"ػجبهح ػٓ ِئنٔخ ػضّب١ٔخ " ٌٍَّغل اٌؾواهٍُ  الىجه:

    Ukl/Half/Anna/1818 :                                  الظهر   

 East india company :فً األركان

 -الىصف:

ٌٍَّغل اٌؾواَ ٠ؼجو ٘نا اٌطواى ِٓ اٌطوى إٌبكهح ، ؽ١ش ٠عُ ِووي اٌٛعٗ ٔمِ
32
جخ ٌىؼا ِزّضً فٝ  

اٌّْوفخ
33
، ؽ١ش ُهٍّذ اٌىؼجخ ػٍٝ ّىً ِوثغ ، ٚٔغؼ فٝ اٌزؼج١و ػٓ وَٛرٙب  إٌجٜٛ، ٚاٌَّغل  

، وّب أٔٗ ٔغؼ فٝ اٌزؼج١و ػٓ ّىً  غ١بد رزلٌٝ ِٓ أػٍٝ إٌٝ أٍفً ِٓ أػٍٝ ثْىً لّبُ ِمَُ إٌٝ 

؛ػجبهح  ي ملسو هيلع هللا ىلص اٌوٍٛا٤ؽغبه ثزم١َّٙب إٌٝ ِوثؼبد ، أِب ػٓ اٌَّغل اٌؾواَ فمل إلزصو هٍّٗ ػٍٝ لجخ 

ػٓ روث١غ ٍفٍٝ  صُ هلجخ لجخ فُزؼ ثٙب ِغّٛػخ ِٓ إٌٛافن  ، ٚاٌمجخ رؤفن ّىً ِعٍغ ، ٚفٍف مٌه 

ِئنٔخ إٍطٛا١ٔخ اٌْىً ، وّب ٠ز١ّي اٌطواى ثٛعٛك ا٩ٌٙي ٚ٘ٛ ّؼبه ا١ٌٍَّّٓ ، أِب ِووي اٌظٙو 

 East India company 1818 ف١عُ فئخ إٌمل ٚ٘ٝ "ٔصف آٔخ " ِٚىبْ ٚربه٠ـ اٌعوة "ُ

ٚهثّب ِٓ ا٤ٍجبة اٌزٝ كفؼذ ّووخ إٌٙل اٌْول١خ إٌٝ ٔمِ اٌَّغل اٌؾواَ ٚاٌىؼجخ اٌّْوفخ هثّب 

٠وعغ مٌه إٌٝ اٌؼ٩لبد اٌزغبه٠خ ث١ٓ ّووخ إٌٙل ٚث٩ك اٌق١ٍظ اٌؼوثٝ آٔنان ؛ ؽ١ش رٍٛؼذ اٌزغبهح 

ا٦ٔغ١ٍي٠خ ِغ فبهً ٚاٌؼواق
34
ووخ إٌٙل اٌْول١خ  وبٔذ ف٩ي اٌمو١ٔٓ اٌَبثغ ، ٚاٌغل٠و ثبٌنوو أْ ّ 

ػْو ٚاٌضبِٓ ػْو ٩١ٌٍّك ٚاؽلح ِٓ أوضو اٌمٜٛ اٌغوث١خ  أ١ّ٘خ فٝ اٌق١ٍظ اٌؼوثٝ وّب وبْ ٌٙب ثؼط 

اٌّصبٌؼ اٌزغبه٠خ فٝ فبهً ٚاٌجصوح 
35

،  ٚصبهد اٌَفٓ ا٦ٔى١ٍي٠خ روًٍ إٌٝ ِٛأئ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ 

١خ ٚاٌَىو ٚاٌزٛاثً ٚغ١و٘ب ٌزغطٟ أٍٛاق اٌج٩ك اٌّؾ١طخ ثبٌق١ٍظ ِؾٍّخ ثبٌّٕزٛعبد اٌصٛف١خ ٚاٌمطٕ

اٌؼوثٟ
36

، ٚأصجؾذ إٌّبغك اٌّطٍخ ػٍٝ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ ِٓ ا٤ٍٛاق اٌوئ١َ١خ ٌٍْووخ ٚصبهد 

اٌؼ٩ّد اٌن٘ج١خ رقوط ِٓ ِٕبغك اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ كْٚ ل١ٛك ثّب ف١ٙب اٌٍؤٌؤ
37
. 

ً ٘ٝ ِقبغجخ ٚك ا١ٌٍَّّٓ ثٕمِ ا٤ِبوٓ اٌّملٍخ ػٍٝ ػ٩ّرٙب ؽزٝ  ٚهثّب ِٓ أُ٘ ا٤ٍجبة أ٠عب

 رؾظٝ اٌؼٍّخ ثبٌزجبكي ٚاٌمجٛي كافً ا٤هاظٝ ا١ِ٩ٍ٦خ . 

 "رُْٕو ٤ٚي ِوح "٠2121ٕزّٝ إٌٝ ٘نا اٌطواى ٔصف آٔخ فع١خ ِؤهفخ ثَٕخ 
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 و ٤ٚي ِوح ""ر2121ُْٕ(ٔصف آٔخ فع١خ ِؤهفخ ثَٕخ 2)ٌٛؽخ 

 68412A"عه متحف ويى دلهً ، تحت رقم "
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 حىاشي البحث
                                                 

2)
ٚرَزّل إٌٙل اٍّٙب ِٓ وٍّخ "ٍٕل٘ٛ"ٚ٘ٛ ا٦ٍُ إٌٙلٜ ٌٕٙو "ا٤ٔلًٚ" ٚ٘ٛ ٔٙو "إٌَل" ِٚٓ ٘نٖ اٌىٍّخ أّزمذ 

ٚأصجؼ ٍىبْ ا٤ل١ٍُ ٠َّْٛ إٌٙلًٚ أٚ ، وٍّزب "آٔل" "ٕٚ٘ل" )ِٚؼٕبّ٘ب ا٤هض اٌزٝ رمغ ف١ّب ٚهاء ٔٙو ا٤ٔلًٚ( 

ب أصجؾذ ث٩كُ٘ رؼوف ثبٌٕٙلٍٚزبْ ، ٚأ٠بِب وبْ ا٤صً ٌىٍّخ "إٌٙل" فؤٕٔب ٔؼٕٝ ثٙب اٌج٩ك اٌْبٍؼخ اٌزٝ إٌٙٛك وّ

٠ؾل٘ب ِٓ اٌّْبي ٍٍٍَخ عجبي ا٠٩ٌّٙب ِٚٓ اٌغوة عجبي ٕ٘لوُٛ ١ٍٍّٚبْ ؽ١ش رمغ أفغبَٔزبْ ٚإ٠واْ صُ رّزل إٌٙل 

ظ اٌجٕغبي فٝ ّولٙب ٩١ٍْٚ فٝ غوفٙب اٌغٕٛثٝ ٠ٚزغٗ اٌٝ اٌغٕٛة فٝ ّجٗ عي٠وح ٠مغ ثؾو اٌؼوة فٝ غوثٙب ٚف١ٍ

ا٤ل١ٍُ اٌّْبٌٝ  ِٕٙب اٌٝ اٌْوق ؽزٝ عجبي آٍبَ ، ٚرؼزجو ّجٗ اٌمبهح إٌٙل٠خ ِٓ أللَ ٚأُ٘ ِواوي اٌؾعبهح ٚاٌضمبفخ فٝ 

اٌٝ ِب لجً ا٢ف  اٌؼبٌُ، ٚ٘ٝ أ٠عبً ِٓ أللَ اٌج٩ك اٌزٝ ٍىٕٙب ا٦َٔبْ ؽ١ش ػضو ػٍٝ ١٘بوً ثْو٠خ لل٠ّخ ٠وعغ ربه٠قٙب

ا١ٌَٕٓ، وّب ٚعل ثٙب ثؼط أللَ إٌمُٛ ػٍٝ ا٤ؽغبه اٌزٝ رّضً إهرمبء اٌؾعبهح ا٦َٔب١ٔخ اٌّجىوح فٝ ٘نٖ اٌجمؼخ ِٓ 

 ا٨هض.

 ٌٍّي٠ل هاعغ :

اٌّمو٠يٜ " رمٟ اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ ػٍٟ " : اٌّٛاػع ٚا٦ػزجبه فٟ موو اٌقطػ  ٚا٢صبه) اٌقطػ اٌّمو٠ي٠خ ( ،   رؾم١ك   -

 . 275، ٓ 3َ ، ط  ٠3114ّٓ فؤاك ١ٍل ، ِؤٍَخ  اٌفولبْ ، ٌٕلْ ، أ

أؽّل ِؾّٛك اٌَبكارٝ : ربه٠ـ ا١ٌٍَّّٓ فٝ ّجٗ اٌمبهح إٌٙل٠خ ٚؽعبهرُٙ ، اٌمب٘وح ، ِىزجخ ا٤كاة ِٚطجؼزٙب  -

 . 71:56٘ـ، ٓ ٓ 2447ثبٌغّب١ِي ، 

 .22، 2979ٌٓمب٘وح ، كاه اٌْؼت، دمحم إٍّبػ١ً إٌلٜٚ : إٌٙل اٌمل٠ّخ ؽعبهارٙب ٚك٠بٔزٙب ، ا -

َ ،  ٓ 2991 -٘ـ2521ػجلإٌّؼُ إٌّو : ربه٠ـ ا٩ٍ٦َ فٝ إٌٙل ، ا١ٌٙئخ اٌّصو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ،  -

 ٓ9:2 . 

 . 34:32عٍٛزبف ٌٛثْٛ :  ؽعبهح إٌٙل ، روعّخ ػبكي ىػ١و ، كاه اٌؼبٌُ اٌؼوثٝ، ٓ ٓ  -

 .69:67ل ، روعّخ ع٩ي اٌَؼ١ل اٌؾٕفبٜٚ ، اٌّْوٚع اٌمِٛٝ ٌٍزوعّخ ، ٓ ٓ ط.ْ. عبهاد  : رواس إٌٙ -

ػجل صبٌؼ دمحم ػٍٝ : رل٠ٚٓ اٌزبه٠ـ ا٩ٍ٦ِٝ فٝ ّجٗ اٌمبهح إٌٙل٠خ ، هٍبٌخ كوزٛهاح  ِملِخ إٌٝ و١ٍخ ا٢كاة عبِؼخ -

 31، 3123ٓا٢ٔجبه ، 
3)
روعّخ: ػجل اٌؼي٠ي ػيد ػجل اٌغ١ًٍ، ا١ٌٙئخ اٌّصو٠خ  أغٙو ِجبه و١ٛهٜ إٌٙلٜ: اٌؼوة ٚإٌٙل فٟ ػٙل اٌوٍبٌخ ، 

 .217، 2974ٓاٌّصو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، 
4
( أًِ ػجلا٩ٌََ اٌمطوٜ : رصب٠ٚو اٌضٛاه ٚاٌقبهع١ٓ ػٓ ؽىُ أثبغوح اٌّغٛي فٝ إٌٙل ، ِغٍخ ا٨رؾبك اٌؼبَ ٣ٌصبه١٠ٓ  

 .276، 3127ٓ، 21اٌؼوة ، اٌؼلك 

 97، ١ِ٩ٍ٦2944ٓخ  ، روعّخ ؽّيح غب٘و ، اٌمب٘وح ( ثبهرٌٛل : ربه٠ـ اٌؾعبهح ا 5
5
) K.D. Bhargava. GUIDE TO THE RECORDS IN THE NATIONAL ARCHIVES OF INDIA. 

Part1: Introductory. New Delhi: 1950. PP. 7-18. 

  
7
، ِغٍخ اٌّؤهؿ اٌّصوٜ ، ػلك  ( ؽ١بح دمحم اٌجَبَ : إٌفٛى اٌجو٠طبٔٝ فٝ اٌق١ٍظ اٌؼوثٝ  ِٚٛلف اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ِٕٗ 

26 ،2996ٓ ،225 
7
) William Foster ,Englands, Quest of Eastern Trade ,London 1933,p46  

8
) Ramkrishna  mukherjee,The  rise and fall of the East India company London 1993,p69,  

9
) V.A Smith: The oxford history of india ,Karachi,oxford university press,1988,p228 

21
 249َ،2977ٓ( ع٩ي ٠ؾٝ :ِؼبٌُ اٌزبه٠ـ اٌؾل٠ش ،ا٦ٍىٕله٠خ ، ِْٕؤح اٌّؼبهف ،

22
( ِصطفٝ ػجلاٌمبكه إٌغبه ٚآفوْٚ ، كٚه اٌَغ٩د إٌٙل٠خ ِٚؾفٛظبرٙب ِٓ ٚصبئك اٌؼواق  ٚثم١خ ألطبه اٌق١ٍظ  

؛ ٚٔمٍذ ػٕٗ " ها١ٔب ػّو ػٍٝ ٕ٘لاٜٚ : صٛه 22، 2971ٓاٌؼوثٝ ٚاٌغي٠وح اٌؼوث١خ ، ِطجؼخ ا٦هّبك ، ثغلاك 

 65ِقطٛغبد اٌّٙبثٙبهارب ٚاٌوا١ِبٔب ، ٓ
23
َ( ، 2161-2711ِصطفٝ ػجلاٌمبكه إٌغبه : ّووخ إٌٙل اٌْول١خ ٩ِِؾب ٚأثوى ٍّبرٙب فٝ اٌق١ٍظ اٌؼوثٝ  )(  

 214، 2971ٓاٌى٠ٛذ –ِغٍخ كهاٍبد اٌق١ٍظ ٚاٌغي٠وح اٌؼوث١خ 
13

) 
Philip Lawson ,The East India company ,london1993,p27  

14) Y.M.E. Yapp. “The Establishment of the East India Company Residency at Baghdad, 1708-1806.” BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL 

AND AFRICAN STUDIES. University of London: Vol. XXX Part 2, 1967. PP. 324-336. 

  

 -ٚونٌه أٔظو : 
MarQuis cruzon ,British government In India ,Vol 1, London ,p27 

26 
-2167( أٍجبة اٌضٛهح وض١وح  هاعغ : إثوا١ُ٘ ػجلاٌّغ١ل دمحم ، ا٦ٍزؼّبه اٌجو٠طبٔٝ فٝ إٌٙل ، كهاٍخ فٝ صٛهح 

 .31، ٓ 2991ِىزجخ إٌٙعخ اٌّصو٠خ ،  اٌمب٘وح َ ، 2161
27
 79، 3114ٓبغ١ًٛ : هؽٍخ إٌٝ إٌٙل ، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ ،  ث١وٚد ( ِبهأصٕب١ًٍٛ أغٕ 
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17
 ) Aditi ,Govil,The Mughal Court Of Europe ,A study Of It's Cultural  and Comperical  Policy 

Responses,ph.d, ,AliGrah Muslim University,2008,p148 
18
 ) Pramod Kumar Songer ,Growth of English Trade under  The Great  Mughal , ph.d,Panjab 

university,1985,p71 
19
 ) Pramod Kumar Songer ,Growth of English Trade under  The Great  Mughal ,,p90 

20
) Stanley Lane pool,the coins of the Monghul Emperors of Hindustan In the British Museum 

,London 1892,p Xcv  

32
َِججغل    ٘ججٛ اٌَّججغل اٌؾججواَ اٌججنٜ ثيغججذ ِٕججٗ ّججٌّ ا٦ٍجج٩َ ، ثٕججٝ ٘ججنا اٌج١ججذ إثججوا١ُ٘ ٚإٍججّبػ١ً ػ١ٍّٙججب أٚي  (  

ا٩ٌََ، ٚػٓ رقط١ػ اٌَّغل اٌؾجواَ فٙجٛ ِجٓ اٌجلافً ػٍجٝ ّجىً ِوثجغ  رمو٠ججبً فجٝ ٍٚجطٗ  ١ّ٠جً إٌجٝ اٌيٚا٠جخ اٌغٕٛث١جخ 

ْ اٌَّغل اٌؾواَ ؽب١ٌبً ِٓ َِبؽخ َِزط١ٍخ اٌْىً ، َ ، ٠ٚزى257ٛاٌىؼجخ ،ٚغٛي ظٍؼٗ اٌّْبٌٝ اٌنٜ ف١ٗ ثبة اٌي٠بهح  

٠ؾ١ػ ثٙجب  ِجٓ اٌغٙجبد ا٤هثجغ  ظج٩د ثٙجب أهٚلجخ  ِغطجبح ثمججبة ظجؾٍخ ِمبِجخ ػٍجٝ ِضٍضجبد وو٠ٚجخ ِؾٌّٛجخ ػٍجٝ ػمجل 

ٚأوزبف ِٓ اٌؾغو ، ٠ٚفصً ث١ٕىً هٚاق ٚآفو صف ِٓ ا٤ػّلح ِٛاى٠خ ٌغلاه اٌَّغل ،ٚأل١ُ ػٍٝ وً أهثغ أػّلح لجخ 

اٌجٕبء ، فْٕؤ ِجٓ مٌجه  لججبة ِزغجبٚهح  رىجْٛ ٍجمف رٍجه ا٤هٚلجخ، ٚاٌظٍجخ اٌْجّب١ٌخ  ٘جٝ ظٍجخ اٌّجن٘ت اٌؾٕفجٝ ، ِؾىّخ 

ثبثبً ِٕٙب صّب١ٔخ فٝ اٌْجّبي  ، ٚفَّجخ  36ٚاٌظٍخ اٌغوث١خ ٌٍّن٘ت اٌّبٌىٝ ، ٚاٌظٍخ اٌغٕٛث١خ ٌٍّن٘ت اٌؾٕفٝ ،  ٌٍَّٚغل 

ِآمْ   ثق٩ف اٌّآمْ اٌؾل٠ضخ  اٌزٝ أظبفزٙب اٌؾىِٛخ اٌَؼٛك٠خ  ،  فٝ اٌْوق ، ٚفَّخ فٝ اٌغوة ، وّب أْ ٌٍَّغل ٍجغ

٘نٖ اٌّآمْ ٘ٝ ِئنٔخ ثبة اٌؼّوح ، ِئنٔخ ثبة اٌٛكاع ، ِئنٔخ ثبة ػٍٝ ، ِئنٔخ ثبة ػٍٝ اٌضب١ٔجخ ، ِئنٔجخ لب٠زججبٜ ، ِئنٔجخ 

خ اٌّىوِججخ  ٚهٍججِٛٗ فججٝ اٌفججٓ أؽّججل هعججت دمحم: اٌَّججغل اٌؾججواَ ثّىجج .ٌٍّي٠ل هاعججغ :ثججبة اٌي٠ججبهح ، اٌّئنٔججخ اٌَجج١ٍّب١ٔخ

 32، 2997ٓا٩ٍ٦ِٝ ، اٌلاه اٌّصو٠خ اٌٍجٕب١ٔخ ، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ ، 

ٚرمَٛ اٌىؼجخ اٌّْوفخ ٍٚػ اٌؾوَ ، ٌٚىٓ ث١ًّ إٌٝ اٌغٕٛة  ٠ؾ١ػ ثٙب اٌّطبف  ٚ٘ٛ ِوصٛف ثبٌوفبَ ، ٚوبْ  ( 33

اٌغوثٝ  ٚوبْ ٠صٍٝ ثٙب إِبَ اٌّبٌى١خ ، ثقبهط اٌّطبف ص٩س ٍمبئف ػٍٝ أػّلح ِٓ اٌوفبَ ، رٛاعٗ إؽلا٘ب اٌغبٔت 

ٚاٌضب١ٔخ رٛاعٗ اٌغبٔت اٌّْبٌٝ  ٠ٚصٍٝ ثٙب إِبَ اٌؾٕف١خ ، ٚاٌضبٌضخ رٛاعٗ اٌغيء اٌغٕٛثٝ  ٠ٚصٍٝ ثٙب إِبَ اٌؾٕبثٍخ ، أِب 

ح ثمجبة إِبَ اٌْبفؼ١خ فىبْ ٠صٍٝ فٍف ِمبَ إثوا١ُ٘ ّوق اٌىؼجخ ، ٠ٚؾ١ػ ثبٌىؼجخ ا١ٌَٛ ِٓ عٙبرٙب ا٤هثؼخ أهٚلخ ِغطب

ٍٍٛٓ ١ٍٍّبْ ٠ؾٝ : آصبهٔب .أٔظو : ظؾٍخ ِمبِخ ػٍٝ ِضٍضبد وو٠ٚخ  ، ِؾٌّٛخ ثلٚه٘ب ػٍٝ ػمٛك ٚأوزبف ِٓ اٌؾغو

 ،3111اٌؼّبهح فٝ صله ا٩ٍ٦َ ٚاٌؼصو اٌؼجبٍٝ ا٤ٚي ، كاه ٔٙعخ اٌْوق ، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ ، اٌمب٘وح –ا١ِ٩ٍ٦خ 

ٓ37 

٩ك ُوضو ف١ٙب اٌقْت ، ٚ٘ٝ اٌؾجْخ ٚفبصخ أْ إٌغبه ٚاٌجٕبء اٌنٜ وٍفزٗ ٚلل أهعغ وو٠ي٠ً أصً ثٕبء اٌىؼجخ  إٌٝ ث

ن.وو٠ي٠ًٚ : ا٢صبه ا١ِ٩ٍ٦خ ا٤ٌٚٝ ، .أٔظو : لو٠ِ ثئػبكح ثٕبء اٌىؼجخ  وبْ ٠َّٝ )ثم١ُ ( ٚ٘ٛ ماد أصٛي ؽج١ْخ

 26، 2915ٓٔمٍٗ إٌٝ اٌؼوث١خ  ػجلاٌٙبكٜ ػجٍخ ، كاه لز١جخ ،   اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ،  كِْك 
34
 21، 2916ٓ، اٌّغٍل اٌضبٌش  اٌجؾو٠ٓ  7ة.ط ٍٍٛد : ّووخ إٌٙل اٌْول١خ ٚاٌجؾو٠ٓ ، ِغٍخ اٌٛص١مخ ، اٌؼلك  (
35
ة.ط ٍٍٛد : كهاٍخ ؽٛي اٌّصبكه ػٓ ْٔبغ ّووخ إٌٙل اٌْول١خ  فٝ اٌجصوح  ، روعّخ ػجلاٌغجبه ٔبعٝ ، اٌؼلك (  

 11، ٓ 2916اٌضبٌش ، اٌّغٍل اٌَبثغ ػْو ، 
36
 214اٌمبكه إٌغبه : ّووخ إٌٙل اٌْول١خ ٩ِِؾب ٚأثوى ٍّبرٙب فٝ اٌق١ٍظ اٌؼوثٝ  ، ٓ( ِصطفٝ ػجل 

26
) I.O.R.L G/29. “Missions of the British Government and the Government of India to the Court of 

Persia and the Pasha of Baghdad, 1798-1822  
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  ذًم كراتاخ فهكٍحٔانمثطٍح ذيجًٕػح َاصعج يٍ انرذف انًؼضٍَح اإلؿاليٍح 

 انًٍُا  –ؿًانٕؽ  -يٍُا انؼجائثً ؽذا األػًضج ي كٍُـح ياع
 

 ػًاص ػاصل إتغاٍْى 

 انًٍُا انجضٌضج -جايؼح صعاٌح  –يضعؽ انراعٌز ٔانذؼاعج اإلَـاٍَح 

 

 يهشض انثذس:

ق أُؼل٤ٗخ ٝعلد ث٤ٌَ٘خ ٓبه١ ٤ٓ٘ب اُؼغبئج٢ ثطؾب ٣زؾلس اُجؾش ػٖ ٓغٔٞػخ ٗبكهح ٖٓ اُزؾ

األػٔلح، ٝرزغ٢ِ هٝػخ ٛنٙ أُغٔٞػخ ك٢ ر٘ٞػٜب ٖٓ ؽ٤ش اُيفوكخ، ٝاٌَُْ، ٝٓبكح اُٖ٘غ، 

ٝاٌُزبثبد، ٝاُطواى أ٣ٚب كجؼٜٚب ٣ز٤ٔي ثبُطواى ٝاألٍِٞة اُوجط٢، ٝٛنا أٓو ٛج٤ؼ٢ ُزٞاعلٛب ك٢ 

١ اُول٣ْ ٝاإلٍال٢ٓ ث٤ٖ ٛنٙ اُزؾق أُؼل٤ٗخ ا٤ٌَُ٘خ كٜٞ ٤ًَ٘خ هجط٤خ أصو٣خ، أّ ٝعٞك اُطواى أُٖو

ماك ٖٓ ه٤ٔخ ٝأ٤ٔٛخ رِي اُزؾق األصو٣خ ٖٙٔ ٛنٙ أُغٔٞػخ اُو٤ٔخ، ٝاُز٢ ثلهاٍزٜب اكزوٙ٘ب أٜٗب 

ئٛلاء ٖٓ أؽل ٝعٜبء ا٤َُِٖٔٔ أُو٤ٔ٤ٖ ثطؾب األػٔلح هوة ا٤ٌَُ٘خ، ٝٛٞ أػظْ ك٤َُ ػ٢ِ اُٞك 

ُٔ٘طوخ. ٝىاكد أ٤ٔٛخ رِي أُْبػل ػ٠ِ أ٤ٔٛزٜب، رِي اٌُزبثبد األصو٣خ ٝاُزأف٢ ٝأُؾجخ ث٤ٖ ٌٍبٕ ا

 اُو٤ٔخ اُل٤ٌِخ اُز٢ ٣٘له ٝعٞكٛب ػ٠ِ اُزؾق اإلٍال٤ٓخ ٝاُوجط٤خ أٌُزْلخ ؽز٢ ا٥ٕ.  

 

 ّٞه٣خ. –ٓؼلٕ  –ٓبه١ ٤ٓ٘ب ثطؾب  –ًزبثبد ك٤ٌِخ  –ئٍال٢ٓ  –هجط٢  -ّٔؼلإ كهًاخ يفرادٍح: 

  

 ذًٍٓض:

ك٤ٚ اُل٤ٗب ٕواػبد ٝٙغ٤ظ، ًبٕ األهل٤ٖٓ ٣زؾبثٕٞ ٣ٝزٞاكٕٝ ًَٝ ٓب ٣جؾضٕٞ ػ٘ٚ  ك٢ ػٖو رٔزِئ

٣ٝوعٞٗٚ ٛٞ اَُالّ ٝأُؾجخ اُز٢ رٔزيط ثبألفٞح ٝاُٖلاهخ ٝا٤ُ٘بد اُط٤جخ، ٣َؼٕٞ ػ٠ِ أهىاهْٜ ًَ 

ٕجبػ ثٌِٔخ "٣بكزبػ ٣بًو٣ْ" ٝٝعْٜٞٛ ّبفٖخ ثٌَ ؽت ئ٢ُ اُوىام اٌُو٣ْ ٝاُلزبػ اُؼ٤ِْ، ٍبئو٣ٖ 

ك٤ٗبْٛ ث٤ٔٚو ٕبُؼ ٝػب٤ِٖٓ ك٢ أػٔبُْٜ ثأٓبٗخ ًبِٓخ، فبُٖخ ُٞعٚ هللا، ٣ؼبِٕٓٞ اٌَُ ٍٞا٤ٍخ  ك٢

 ٣ٝؾجٕٞ اُق٤و ٝاَُالّ ٣َٝؼٕٞ ك٢ أصوٙ.

ٝٛب ا٤ُّٞ رزغَل رِي أٌُِبد ك٢ ٓغٔٞػخ ٗبكهح ٖٓ اُزؾق أُؼل٤ٗخ اإلٍال٤ٓخ ؿب٣خ ك٢ اُغٔبٍ، ئ٠ُ 

٤ٓ٘ب اُؼغبئج٢ ثطؾب األػٔلح ١بهعبٗت ٓغٔٞػخ أفو١ هجط٤خ ٓؾلٞظخ ث٤ٌَ٘خ ٓ
ٔ

ٓوًي ٍٔبُٞٛ  

ٓؾبكظخ ا٤ُ٘ٔب، أٛل٣ذ ٤ٌَُِ٘خ ك٢ كزوح ٓب ٖٓ هجَ أؽل ٝعٜبء ا٤َُِٖٔٔ اُوب٤ٖ٘ٛ ث٘يُخ ٛؾب األػٔلح 

فالٍ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ، ٝاألفوٟ أٛل٣ذ ٖٓ هجَ ٝعٜبء اُوجٜ اُوب٤ٖ٘ٛ
ٕ

 ث٘يُخ ٛؾب. 

 يٕػٕع انثذس:
ح ثَٔبُٞٛ ٓؾبكظخ ا٤ُ٘ٔب ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزؾق أُؼل٤ٗخ اُوائؼخ اُز٢ ٝعل ث٤ٌَ٘خ ٓبه ٤ٓ٘ب ثطؾب األػٔل

ًزبثبد ك٤ٌِخ  ٗوِ ػ٤ِٜٔبّٔؼلا٤ٖٗ ٖٓ اُ٘ؾبً  –رْ٘و ألٍٝ ٓوح ٝرزٔضَ ك٢ ّٔؼلا٤ٖٗ ٖٓ اُجوٝٗي 

٤ِٕت ًج٤و ٖٓ  –ىفبهف ٛ٘ل٤ٍخ ٝٗجبر٤خ كوٜ  مادّٔؼلإ ٖٓ اُ٘ؾبً  -ٝىفبهف ٛ٘ل٤ٍخ ٝٗجبر٤خ 

ٓلزبػ  –ّٞه٣خ ٖٓ اُلٚخ ػ٤ِٜب ٗٔ رٌو٣ٌ ثبُِـخ اُؼوث٤خ  –ثبُِـخ اُؼوث٤خ اُلٚخ ػ٤ِٚ ٗٔ رٌو٣ٌ 

 ٝه٘ل٤ِ٣ٖ ٖٓ اُلٚخ. –ًج٤و ٖٓ اُؾل٣ل 

 

 أٔالً: انشًاػض:

ٝعل ث٤ٌَ٘خ ٓبه ٤ٓ٘ب ثطؾب األػٔلح ٍزخ ّٔبػل ٖٓ٘ٞػخ ٖٓ أُؼلٕ اص٤ٖ٘ ٖٓ اُجوٗي ٝصالصخ 

بّ، ٌُٖٝ أًضوٛب ٝأؿ٘بٛب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ األصو٣خ ٖٓ اُ٘ؾبً، ٝرِي أُْبػل ه٤ٔخ ع٤ٔؼٜب ٝعل٣وح ثبالٛزٔ

د اُل٤ٌِخ، كول ٕ٘ؼب ثأٍِٞة كه٤ن ٝع٤ل، ثؾ٤ش رٔضَ اٌُزبثبد بٝاُل٤٘خ، أُْؼلا٤ٖٗ اُ٘ؾبً ماد اٌُزبث

ع٤ٔؼبً ػ٢ِ أُْؼلا٤ٖٗ كٝهح ظٜٞه اُؤو فالٍ اُؼبّ ٓجزلئخ ثبُٔؾبم ٓوٝها ثأٛٞاهٙ اُضٔب٤ٗخ ئ٢ُ إٔ 

صب٤ٗزبً، ٝئٕ ًبٕ ٣ؾيٗ٘ب ٝعٞك ثؼ٘ اُِؾبٓبد ثبُوٖل٣و اُز٢ رَججذ ك٢  رؼٞك ٓوح أفو١ ئ٢ُ أُؾبم

ئكَبك اٌَُْ اُؼبّ ألؽلْٛ، ئال إٔ ٛنا ال ٣وَِ ٖٓ أ٤ٔٛزٚ ٝه٤ٔزٚ، ًٔب كولكد اُوبػلح أُيفوكخ ألؽل١ 
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أُْؼلا٤ٖٗ، اُز٢ أرٞهغ أٜٗب ًبٗذ رؾَٔ ٗٔ رٌو٢َ٣ ثٚ اٍْ اُْقٔ أٝ أٌُبٕ اُن١ ٕ٘ؼب ٖٓ أعِٚ 

 لا٤ٖٗ، ٝاٍزجلُذ ثوبػلح آفو١ ُٚ ٖٓ اُ٘ؾبً أ٣ٚبً، ٌُٖٝ رقِٞ ٖٓ اُيفبهف.أُْؼ

 

شًؼضاٌ
ٖ
 (ٔ)ُٞؽخ ههْ  (:1يٍ انثغَٔؼ على ) 

 ٤ًَ٘خ ٓبه١ ٤ٓ٘ب األصو٣خ ثطؾب األػٔلح ثَٔبُٞٛ.: يكاٌ دفظّ

 ٍْ ٘..ٓاهرلبػٚ  األتؼاص:

 ّ.9ٔ/٣ٔ1إهؿ ثبُوو٤ٖٗ  انراعٌز:

اُجوٝٗي ياصج انظُغ:
ٗ

 

 : ئٍال٤ٓخؼساعفانطغاػ ٔان

 انٕطف انؼاو:

ٖ هبػلح َٓزل٣وح َِٓبء رقِٞ ٖٓ اُيفبهف ٝثلٕ ٣زٌٕٞ ٖٓ ػلح َٓز٣ٞبد ٝث٤ذ ػجبهح ػأُْؼلإ 

أُْؼخ اُن١ ٣أفن ٌَّ ٗبه٢ٍٞ ُٝٚ ؽبكخ رغٔغ أُْغ أُٖٜ٘و، ٝهؿْ فِٞ أُْؼلإ ٖٓ اُيفبهف 

 ئال إٔ ر٤ٖ٘ؼٚ ٌِّٝٚ اُؼبّ ٣ظٜو أ٤ٔٛزٚ األصو٣خ ٝاُل٤٘خ.

 

 (ٕ)ُٞؽخ ههْ  (:2ًؼضاٌ يٍ انثغَٔؼ على )ش

 ٤ًَ٘خ ٓبه١ ٤ٓ٘ب األصو٣خ ثطؾب األػٔلح ثَٔبُٞٛ.يكاٌ دفظّ: 

 ٍْ.٘ٗ.ٓاهرلبػٚ األتؼاص: 

 ّ.9ٔ/٣ٔ1إهؿ أُْؼلإ ثبُوو٤ٖٗ انراعٌز: 

 اُجوٝٗيياصج انظُغ: 

 : ئٍال٤ٓخانطغاػ ٔانؼساعف

 انٕطف انؼاو:

٣زٌٕٞ ٖٓ ئال أٗٚ مٝ ه٤ٔخ أصو٣خ ٝك٤٘خ أًضو، كٜٞ االهرلبع ك٢  اَُبثنأُْؼلإ أهَ ٖٓ هؿْ إٔ ٛنا 

 ،ػ٠ِ أهثغ أهعَ رْجٚ ًق اَُجغ حورٌيٓهبػلح ٝثلٕ ٝث٤ذ أُْؼخ، ٝرأفن اُوبػلح اٌَُْ أُوثغ 

 ٣ٝي٣ٖ ًَ عبٗت ىفوكخ ٗجبر٤خ رزٔضَ ك٢ أٝهام اُؼ٘ت ٝػ٘به٤لٛب اُز٢ رزل٢ُ ٖٓ ٤ٍوبٕ اٌُوٓخ.

٣ٝ٘ز٢ٜ ٖٓ أػ٢ِ ثج٤ذ اٌَُْ، أٍطٞا٤ٗخ  ػلح َٓز٣ٞبد ثبهىح ٝٓ٘زلقخأٓب ثلٕ أُْؼلإ ك٤زٌٕٞ ٖٓ 

ُٝٚ ؽبكخ ثبهىح رغٔغ أُْغ أُٖٜ٘و ؽز٠ ال ٣َوٜ ػ٠ِ األصبس أٝ  ٠أُْؼخ اُز٢ رأفن اٌَُْ اُ٘بهٍٞ

 األهٗ.

 

 (ٖ)ُٞؽخ ههْ  (:3شًؼضاٌ يٍ انُذاؽ على )

 .: ٤ًَ٘خ ٓبه١ ٤ٓ٘ب األصو٣خ ثطؾب األػٔلح ثَٔبُٞٛيكاٌ دفظّ

 ٍْ٘ٗ.ٓ: اهرلبػٜٔب األتؼاص

 ّ.1ٔ/.ٔ: ٣إهؿ أُْؼلإ ثبُوو٤ٖٗ انراعٌز

: اُ٘ؾبًياصج انظُغ
٘

 

 : ئٍال٤ٓخانطغاػ ٔانؼساعف

 انٕطف انؼاو:

أُْؼلإ ػجبهح ػٖ هبػلح َٓزل٣وح ٓلهعخ ػ٢ِ ٌَّ كٝائو كٞم ثؼٜٚب ر٤ٚن ًِٔب أرغٜ٘ب ألػ٢ِ، 

٢ ٣ؾَٔ ثلٕ أُْؼلإ، اُن١ ٤ٚ٣ن ٖٓ أٍلَ ٣ٝجوى ٖٓ ٓوًي اُوبػلح ٌَّ ا٤َٗبث٢ َِٓٞة ألػِ

٣ٝ٘زلـ ٖٓ اٍُٜٞ ٓزقناً ٌَّ ث٤ٚب١ٝ صْ ٤ٚ٣ن ٓوح آفو١ ٌْٓالً ههجخ أُْؼلإ ػ٢ِ َٓز٤٣ٖٞ، 

ٝثأػ٠ِ اُوهجخ ؽيٝىاد ٌِْٓخ اٗزلبؿ ٝافز٘بم ك٢ عَْ أُْؼلإ ٣٘زظ ٖٓ فالُٚ أٍِٞة ثل٣غ ٝر٘ٞع 

ٓـوً أُْؼخ "ث٤ذ أُْؼخ" اُن١ ٣ْجٚ اٌُأً، ٝٛٞ  ك٢ اٌَُْ اُؼبّ ُِْٔؼلإ، ٣ٝؼِٞ رِي اُؾيٝىاد

ٍْ، َٓلٝك ٖٓ أٍلَ ٌْٓالً هبػلح .ػجبهح ػٖ عيء أٍطٞا٢ٗ ٓلوؽ ٖٓ اٍُٜٞ اهرلبػٚ ؽٞا٢ُ 

أُـوً، ٣َٝٔؼ مُي اُلواؽ ثـوً أُْؼخ َُٔبكخ ٓ٘بٍجخ رغؼِٜب صبثزخ ال رَوٜ، ُٝنُي أُـوً ّلخ 

 ً  َُوٞٛٚ ػ٢ِ األصبس أٝ األهٗ. ٝظ٤لزٜب رغ٤ٔغ أُْغ أُناة اَُبهٜ ٓ٘ؼب
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٣ٝي٣ٖ ثلٕ ٝهبػلح أُْؼلإ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُيفبهف اُ٘جبر٤خ ٝاٌُزبثبد كافَ أٌّبٍ ٛ٘ل٤ٍخ ػ٠ِ 

اُوبػلح، أٓب اُجلٕ ك٘لند اُيفبهف اُ٘جبر٤خ ٝاٌُزبثبد كافَ ٌَّ ٣ْجٚ اُجقبه٣خ ُؾل ًج٤و، ٝاُز٢ ٍٞف 

ُٜ٘ل٤ٍخ ٝاُ٘جبر٤خ ٝاٌُزبث٤خ أُٞعٞكح ػ٠ِ أُْؼلإ ٗز٘بُٜٝب ثبُلهاٍخ ثٌَْ ٓلَٖ. ٝرزْبثٚ اُيفبهف ا

 رٔبٓب ٓغ ىفبهف اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ اُز٢ ٝعلد ػ٠ِ اُزؾق أُؼل٤ٗخ اإلٍال٤ٓخ ثٖٔو.

اُؼضٔب٤ٗخ اُو٢ٓٝٝهٞاّ اُيفبهف اُ٘جبر٤خ ىفوكخ 
ٙ

ماد األَٕ اَُِغٞه٢ ٢ٛٝ ػجبهح ػٖ أٖٗبف  

ع٤َٔ، ٝٗلند ٝرٔبصَ ثؼ٘ ك٢ ٌَّ ىفوك٢ ثل٣غ ٝر٘بٍن  ٓواٝػ ٗق٤ِ٤خ ٝكوٝع ٗجبر٤خ ٓزلافِخ ٓغ

 رِي اُيفبهف ثأٍِٞة اُؾلو اُجبهى.

أٓب اُيفبهف اُٜ٘ل٤ٍخ كززٔضَ ك٢ ىفوكخ األٓٞاط أُزٌضوح
.

ػ٠ِ اُوبػلح ٝىفوكخ اُغلائَ أٝ اُٚلبئو  

بُقٜ اُضِش اُز٢ ريفوف ههجخ أُْؼلإ، ٝاألٌّبٍ اَُلا٤ٍخ اُز٢ رؾ١ٞ كافِٜب اٌُزبثبد اُز٢ ًزجذ ث

 اُجل٣غ ٝٗلند ع٤ٔؼٜب ثأٍِٞة اُؾلو اُجبهى. 

٢ٛٝ اثزٌبه ىفوك٢ اُغبٓبد اَُلا٤ٍخ ٖٝٓ أثلع اُيفبهف اُز٢ ٝعلد ػ٠ِ ثلٕ أُْؼلإ ىفوكخ 

رؾ١ٞ كافِٜب اُيفبهف اٌُزبث٤خ، ٢ٛٝ ػجبهح ػٖ ٌَّ ٍلا٢ٍ ٛ٘ل٢ٍ أػالٙ ٝأٍلِٚ ىفبهف  ،هائغ

وح، ى٣٘ذ ٖٓ اُلافَ ك٢ اٍُٜٞ ثٞههخ ٗجبر٤خ صالص٤خ ٕـ٤وح ؽُٜٞب ٗجبر٤خ ٓؾٞهح هٞآٜب ٝههخ صالص٤خ ًج٤

٤ٍوبٕ ٗجبر٤خ ٓزلافِٚ ٝأٖٗبف ٓواٝػ، ٣ٝقوط ٖٓ اُٞههخ اُضالص٤خ ٖٓ أػ٢ِ ٤ٍوبٕ ٗجبر٤خ ٓزلافِخ ك٢ 

 ٌَّ ؽِي٢ٗٝ ٌٓٞٗخ ٓب ٣ْجٚ اُغل٣ِخ أٝ اُٚل٤وح رٔزل ألػ٢ِ ؽز٠ ؽبكخ ٓـوً أُْؼخ أٝ ث٤ذ أُْؼخ.

ٌَُْ ػ٠ِ ثلٕ أُْؼلإ صالس ٓواد ثضالصخ عٞاٗت ٝكافَ ًَ ٌَّ ًزبثخ ػوث٤خ ثبُقٜ ٝهل ٗلن ٛنا ا

اُضِش اُوائغ. ٣ٝلَٖ ث٤ٖ اُضالصخ أٌّبٍ صالس علائَ ػجبهح ػٖ ٤ٍوبٕ ٗجبر٤خ ٓزلافِخ ثٌَْ ؽِي٢ٗٝ 

ٍلَ ٓزِٖخ أ، ٖٝٓ ٝههخ صالص٤خ ٓؾٞهحٌٓٞٗخ ٌَّ اُغل٣ِخ أٝ اُٚل٤وح ٣قوط ٖٓ ٍٝطٜب ٖٓ اُغبٗج٤ٖ 

 ( .)ُٞؽخ ههْ ثٌَْ ٝههخ صالص٤خ ًج٤وح ٓؾٞهح ٌٓٞٗخ ٖٓ ٤ٍوبٕ ٗجبر٤خ.

ث٤٘ٔب ٣ي٣ٖ ٓـوً أُْؼخ ٖٓ أٍلَ ثيفوكخ ثل٣ؼخ ٓزٌوهح ٓزِٖخ ثجؼٜٚب رلٝه ؽٍٞ ٓـوً أُْؼخ 

هٞآٜب ٝههخ ٗجبر٤خ صالص٤خ ٣ؼِٞٛب ٌَّ هِت ٝرزْبثي األٝهام ثجؼٜٚب اُجؼ٘ ثٞاٍطخ أٖٗبف أُواٝػ 

 اُ٘ق٤ِ٤خ.

بػلح أُْؼلإ ك٤ي٣ٜ٘ب ٤ٌِّٖ ٗبه٤٤ٍٖٞ ًَ ٌَّ ك٢ عبٗت ٣لَٖ ث٤ٜ٘ٔب عبٓز٤ٖ َٓزل٣ور٤ٖ، أٓب ه

ٝكافَ ا٤ٌُِْٖ اُ٘به٤٤ٍٖٞ ًزبثبد ٓزلافِخ ٝٓزْبثٌخ ػ٠ِ أه٤ٙخ ٖٓ اُيفبهف اُ٘جبر٤خ أُؾٞهح 

٤خ هٞآٜب ٤ٍوبٕ ٗجبر٤خ ٓزلافِخ ٝأٖٗبف ٓواٝػ ٗق٤ِ٤خ، ًٔب ٣ي٣ٖ اُغبٓز٤ٖ ٖٓ اُلافَ ىفبهف ٗجبر

 ٓؾٞهح هٞآٜب ٤ٍوبٕ ٗجبر٤خ ٓزلافِخ ٝأٖٗبف ٓواٝػ ٗق٤ِ٤خ.  

اٌُزبثبد ثبُقٜ اُضِشٝعبءد ع٤ٔغ 
1
اُجل٣غ ثأٍِٞة ٓزلافَ ٝٓزْبثي كافَ عبٓبد ٍلا٤ٍخ اٌَُْ ػ٠ِ  

ثلٕ أُْؼلإ، ٝكافَ ٌَّ ٗبه٢ٍٞ ػ٠ِ هبػلح أُْؼلإ، صالس عبٓبد ػ٠ِ ثلٕ أُْؼلإ ٝاص٤ٖ٘ 

ٕٝٓٚٔٞ ٛنٙ اُغَٔ ك٢ٌِ، ك٢ٜ ًزبثبد ك٤ٌِخ رْوػ ٝرٞٙؼ ٓواؽَ ٝأٛٞاه ػ٠ِ هبػلح أُْؼلإ، 

األؽلة  -اُجله  -األؽلة أُزيا٣ل  -اُزوث٤غ األٍٝ  -اُٜالٍ أُزيا٣ل  -اُؤو اُضٔب٤ٗخ ٢ٛٝ: )أُؾبم 

اُٜالٍ أُز٘بهٔ(. -اُزوث٤غ اُضب٢ٗ  -أُز٘بهٔ 
9

( فٌٔ أٛٞاه أٝ ٓواؽَ ظٜٞه اُؤو ٙ)ُٞؽخ ههْ  

 نا أُْؼلإ، ٝاُضالس ٓواؽَ األفوٟ ػ٠ِ أُْؼلإ اُضب٢ٗ. ػ٠ِ ٛ

انكراتح األٔنً: )ٔانًذاق نًثاغرّ-1
ٔٓ

 (ُٗٞؽخ ههْ ( )

ٝر٤ْو ئ٠ُ أُؾبم ٢ٛٝ رؼ٢٘ إٔ اُؤو ثلأ ٣ظٜو ٣ِٝٔغ ك٢ أَُبء ٓوح أفو١ ٝثٖٞهح ٓلبعأح ٝٛٞ 

اُطٞه األٍٝ ُظٜٞه اُؤو "أُؾبم"
ٔٔ
. 

 (ٗ)ُٞؽخ ههْ نًغَاٌ ٔ( انكراتح انصاٍَح: )ٔانًذالً  -ٕ

ر٤ْو ئ٠ُ اُٜالٍ أُزيا٣ل ٝرؼ٢٘ إٔ اُؤو ثلأ ٣ظٜو ثٚ عيء ػ٠ِ ٌَّ ٛالٍ ٢ٛٝ اُطٞه اُضب٢ٗ ُِؤو، 

اُٜالٍ أُزيا٣ل
ٕٔ

 . 

َغج -3 ًَ انكراتح انصانصح: )ٔانًذاق تؼانً ان
ٖٔ

 (ٗ)ُٞؽخ ههْ  (

، اُزوث٤غ األٍٝ.ًزٔبٍاالر٤ْو ئ٠ُ اُزوث٤غ األٍٝ ٝرؼ٢٘ إٔ اُؤو ثلأ ٣ظٜو ثٌَْ ٝاٙؼ هوة 
ٔٗ

 

 (٘)ُٞؽخ ههْ : )ٔنًذالً ػي تالً( ػهى لاػضج انشًؼضاٌ انكراتح انغاتؼح -4

ر٤ْو ئ٢ُ األؽلة أُزيا٣ل ٝرؼ٢٘ إٔ ٗٞه اُؤو ٓبىاٍ ثبه٢ ٣ٝزيا٣ل، األؽلة أُزيا٣ل.
ٔ٘
  

 (٘)ُٞؽخ ههْ )نًٕع انًذالً(  ػهى لاػضج انشًؼضاٌ: انكراتح انشايـح -5
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له ٝٛ٘ب أًزَٔ ٗٞه اُؤو كإٔجؼ ٢َٔ٣ ثله.ر٤ْو ئ٢ُ اُج
ٔٙ

 

 

 (9 -1)ُٞؽخ ههْ (: 4شًؼضاٍٍَ يٍ انُذاؽ على )

 ٤ًَ٘خ ٓبه١ ٤ٓ٘ب األصو٣خ ثطؾب األػٔلح ثَٔبُٞٛ.يكاٌ دفظّ: 

 ٍْ٘ٗ.ٓ: اهرلبػٜٔب األتؼاص

 ّ.1ٔ/.٣ٔإهؿ أُْؼلإ ثبُوو٤ٖٗ انراعٌز: 

 اُ٘ؾبًياصج انظُغ: 

 ئٍال٤ٓخانطغاػ ٔانؼساعف: 

 طف انؼاو:انٕ

أُْؼلإ ػجبهح ػٖ هبػلح َٓزل٣وح ٓلهعخ ػ٢ِ ٌَّ كٝائو كٞم ثؼٜٚب ر٤ٚن ًِٔب أرغٜ٘ب ألػ٢ِ، 

٣ٝجوى ٖٓ ٓوًي اُوبػلح ٌَّ ا٤َٗبث٢ َِٓٞة ألػ٢ِ ٣ؾَٔ ثلٕ أُْؼلإ، اُن١ ٤ٚ٣ن ٖٓ أٍلَ 

َز٤٣ٖٞ، ٣ٝ٘زلـ ٖٓ اٍُٜٞ ٓزقناً ٌَّ ث٤ٚب١ٝ صْ ٤ٚ٣ن ٓوح آفو١ ٌْٓالً ههجخ أُْؼلإ ػ٢ِ ٓ

ٝثأػ٠ِ اُوهجخ ؽيٝىاد ٌِْٓخ اٗزلبؿ ٝافز٘بم ك٢ عَْ أُْؼلإ ٣٘زظ ٖٓ فالُٚ أٍِٞة ثل٣غ ٝر٘ٞع 

ك٢ اٌَُْ اُؼبّ ُِْٔؼلإ، ٣ٝؼِٞ رِي اُؾيٝىاد ٓـوً أُْؼخ "ث٤ذ أُْؼخ" اُن١ ٣ْجٚ اٌُأً، ٝٛٞ 

ٌْالً هبػلح ٍْ، َٓلٝك ٖٓ أٍلَ ٓ.ػجبهح ػٖ عيء أٍطٞا٢ٗ ٓلوؽ ٖٓ اٍُٜٞ اهرلبػٚ ؽٞا٢ُ 

أُـوً، ٣َٝٔؼ مُي اُلواؽ ثـوً أُْؼخ َُٔبكخ ٓ٘بٍجخ رغؼِٜب صبثزخ ال رَوٜ، ُٝنُي أُـوً ّلخ 

 ٝظ٤لزٜب رغ٤ٔغ أُْغ أُناة اَُبهٜ ٓ٘ؼبً َُوٞٛٚ ػ٢ِ األصبس أٝ األهٗ.

كافَ أٌّبٍ ّج٤ٜٚ ثبُجقبه٣بد٣ٝي٣ٖ ثلٕ أُْؼلإ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُيفبهف اُ٘جبر٤خ ٝاٌُزبثبد 
ٔ.

ث٤٘ٔب  ،

رقِٞ اُوبػلح ٖٓ ىفبهف ٣ٝجلٝ أٜٗب ٤َُذ اُوبػلح األ٤ِٕخ كول رْ اٍزجلاُٜب ثوبػلح أفو١ ٖٓ اُ٘ؾبً 

ً ٌُٜ٘ب ثال ىفبهف، ٖٝٓ أُوعؼ أٜٗب ًبٗذ رؾَٔ ًزبثبد رٌو٤َ٣ٚ رج٤ٖ ٕ٘ؼذ ُٖٔ ٝأٌُبٕ  أ٣ٚب

 اُن١ ٝٛت ُٚ أُْؼلإ.

، ٝاُز٢ ٍٞف الصخ أٌّبٍ رْجٚ اُجقبه٣خ ُؾل ًج٤وصأٓب اُجلٕ ك٘لند اُيفبهف اُ٘جبر٤خ ٝاٌُزبثبد كافَ 

ٗز٘بُٜٝب ثبُلهاٍخ ثٌَْ ٓلَٖ. ٝرزْبثٚ اُيفبهف اُٜ٘ل٤ٍخ ٝاُ٘جبر٤خ ٝاٌُزبث٤خ أُٞعٞكح ػ٠ِ أُْؼلإ 

رٔبٓب ٓغ ىفبهف اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ اُز٢ ٝعلد ػ٠ِ اُزؾق أُؼل٤ٗخ اإلٍال٤ٓخ ثٖٔو.
ٔ1

 

ماد األَٕ اَُِغٞه٢ ٢ٛٝ ػجبهح ػٖ )األهاث٤َي(  اُؼضٔب٤ٗخ اُو٢ٓٝٝهٞاّ اُيفبهف اُ٘جبر٤خ ىفوكخ 

أٖٗبف ٓواٝػ ٗق٤ِ٤خ ٝكوٝع ٗجبر٤خ ٓزلافِخ ٓغ ثؼ٘ ك٢ ٌَّ ىفوك٢ ثل٣غ ٝر٘بٍن ع٤َٔ، ٝٗلند 

 رِي اُيفبهف ثأٍِٞة اُؾلو اُجبهى.

زٌبه ٖٝٓ أثلع اُيفبهف اُز٢ ٝعلد ػ٠ِ ثلٕ أُْؼلإ ىفوكخ هو٣جخ اُْجخ ثبُجقبه٣خ ٢ٛٝ اث

ىفوك٢ هائغ ٤ٌُ ُٚ ٓض٤َ رؾ١ٞ كافِٜب اُيفبهف اٌُزبث٤خ، ٢ٛٝ ػجبهح ػٖ ٌَّ ٍلا٢ٍ ٛ٘ل٢ٍ 

أػالٙ ٝأٍلِٚ ىفبهف ٗجبر٤خ ٓؾٞهح هٞآٜب ٝههخ صالص٤خ ًج٤وح، ى٣٘ذ ٖٓ اُلافَ ك٢ اٍُٜٞ ثٞههخ 

ص٤خ ٖٓ ٗجبر٤خ صالص٤خ ٕـ٤وح ؽُٜٞب ٤ٍوبٕ ٗجبر٤خ ٓزلافِٚ ٝأٖٗبف ٓواٝػ، ٣ٝقوط ٖٓ اُٞههخ اُضال

أػ٢ِ ٤ٍوبٕ ٗجبر٤خ ٓزلافِخ ك٢ ٌَّ ؽِي٢ٗٝ ٌٓٞٗخ ٓب ٣ْجٚ اُغل٣ِخ أٝ اُٚل٤وح رٔزل ألػ٢ِ ؽز٠ ؽبكخ 

 ٓـوً أُْؼخ أٝ ث٤ذ أُْؼخ.

صالصخ عٞاٗت ٝكافَ ًَ ٌَّ ًزبثخ ػوث٤خ ٖٓ ٝهل ٗلن ٛنا اٌَُْ ػ٠ِ ثلٕ أُْؼلإ صالس ٓواد 

صالس عبٓبد ماد علائَ ػجبهح ػٖ ٤ٍوبٕ ٗجبر٤خ  ثبُقٜ اُضِش اُوائغ. ٣ٝلَٖ ث٤ٖ اُضالصخ أٌّبٍ

ٓزلافِخ ثٌَْ ؽِي٢ٗٝ ٌٓٞٗخ ٌَّ اُغل٣ِخ أٝ اُٚل٤وح ٣قوط ٖٓ ٍٝطٜب ٖٓ اُغبٗج٤ٖ أهثؼخ أٖٗبف 

ٓزِٖخ ثغبٓٚ هٞآٜب ٖٓ اُلافَ ىفبهف ٗجبر٤خ ٓؾٞهح ػجبهح ٤ٍوبٕ ٗجبر٤خ  أٍلَٓواٝػ ٗق٤ِ٤خ، ٖٝٓ 

 اُغبٓٚ ٝههخ ٗجبر٤خ صالص٤خ.  ٝأػ٢َِ ٖٗبف ٓواٝػ ٗق٤ِ٤خ ٖٝٓ أٍلأٓزلافِخ ٝ

ث٤٘ٔب ٣ي٣ٖ ٓـوً أُْؼخ ٖٓ أٍلَ ثيفوكخ ثل٣ؼخ ٓزٌوهح ٓزِٖخ ثجؼٜٚب رلٝه ؽٍٞ ٓـوً أُْؼخ 

هٞآٜب ٝههخ ٗجبر٤خ صالص٤خ ٣ؼِٞٛب ٌَّ هِت ٝرزْبثي األٝهام ثجؼٜٚب اُجؼ٘ ثٞاٍطخ أٖٗبف أُواٝػ 

 اُ٘ق٤ِ٤خ.

 ثأفوٟفبهف ؽ٤ش رْ اٍزجلاٍ اُوبػلح األ٤ِٕخ ك٢ ٝهذ الؽن أٓب هبػلح أُْؼلإ ك٢ٜ رقِٞ ٖٓ اُي

 ٓوِلح فب٤ُخ ٖٓ اُيفبهف.
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ػ٠ِ ثلٕ أُْؼلإ، اُجقبه٣بد اٌُزبثبد ثبُقٜ اُضِش اُجل٣غ ثأٍِٞة ٓزلافَ ٝٓزْبثي كافَ ٝعبءد 

قٜ اُضِش، ٕٝٓٚٔٞ ٛنٙ بُثؾ٤ش ٗغل صالس عبٓبد ػ٠ِ ثلٕ أُْؼلإ رْٚ ًزبثبد ثبُِـخ اُؼوث٤خ ث

اُز٢ ثلأد ػ٠ِ أُْؼلإ ٓواؽَ ٝأٛٞاه اُؤو اُضٔب٤ٗخ  اٍزٌٔبالً غَٔ ك٢ٌِ، ك٢ٜ ًزبثبد ك٤ٌِخ اُ

 اُٜالٍ أُز٘بهٔ(.  -اُزوث٤غ اُضب٢ٗ  -ثؾ٤ش رجلأ ٖٓ ٓوؽِخ أٝ ٛٞه )األؽلة أُز٘بهٔ اَُبثن 

 

انكراتح انـاصؿح: )فً انًَٕا -6
ٔ9
ألغي 

ٕٓ
نًشرثأ لفغِ 

ٕٔ
 (ٓٔ)ُٞؽخ ههْ  (

ز٘بهٔر٤ْو ئ٢ُ األؽ ُٔ ٝرؼ٢٘ إٔ اُجله ٓبىاٍ ٌُٖٝ ثلأ ٣ز٘بهٔ ٓ٘ٚ اُ٘ٞه عبٗت ٝاؽل ػ٠ِ ٌَّ  لة اُ

ٛالٍ، ا١ هٔو ٣٘وٖٚ ٛالٍ، ٝٛٞ األؽلة أُز٘بهٔ.
ٕٕ

 

ٔانًذالً)انكراتح انـاتؼح:  -7
ٕٖ
 (ٓٔ)ُٞؽخ ههْ ( نشافد 

 اُزّوث٤غ اُضّب٢ٗر٤ْو ئ٠ُ 
ٕٗ
 ؽ٤ش ٣ٚبء ٖٗق اُؤو كوٜ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ.  

انصايُح: )لغِانكراتح  -8
ٕ٘
فً انًذالً نًغَاٌ 

ٕٙ
 (ٓٔ)ُٞؽخ ههْ ِنَى لفغِ(  

ز٘بهٔ  ُٔ ٝرؼ٢٘ إٔ اُؤو إٔجؼ ٛالٍ ٝظَ ٣ز٘بهٔ ؽز٠ إٔجؼ اُؤو هلوٙ ٝأفزل٢  ر٤ْو ئ٠ُ اُٜالٍ اُ

رٔبٓبً، ٝٛٞ ٓب ٢َٔ٣ اُٜالٍ أُز٘بهٔ.
ٕ.

 

٣ٝظَ اُؤو ٓقزل٢
ٕ1

م ٓوح أفو١ ٝٛٞ أٍٝ كزوح ه٤ِِخ ؿ٤و ٓؾلكح صْ ٣ظٜو ٓوح صب٢ٗ ٓجزلأً ثبُٔؾب 

 ٛٞه.

 (: 5شًؼضاٌ يٍ انُذاؽ على )

 ٤ًَ٘خ ٓبه١ ٤ٓ٘ب األصو٣خ ثطؾب األػٔلح ثَٔبُٞٛ.يكاٌ دفظّ: 

 ٍْ٘ٗ.ٓ: اهرلبػٜٔب األتؼاص

 ّ.1ٔ/.٣ٔإهؿ أُْؼلإ ثبُوو٤ٖٗ انراعٌز: 

 اُ٘ؾبًياصج انظُغ: 

 انطغاػ ٔانؼساعف: فغػًَٕ لثطً

 انٕطف انؼاو:

س أعياء هبػلح، ٝثلٕ، ٝث٤ذ أُْؼخ، ٝٓغَٔ أُْؼلإ ٓزأصو ثبُيفبهف ٣زٌٕٞ أُْؼلإ ٖٓ صال

اُلوػ٤ٗٞخ ٝاُوجط٤خ، ٝرزٌٕٞ هبػلح أُْؼلإ ٖٓ كائوح ُٜب ؽبكخ ثبهىح ٝرورلغ اُلائوح ٖٓ اٍُٜٞ ٓزقنح 

ٌَّ هجخ ثٍٞطٜب ٖٓ أػ٢ِ عيء ٕـ٤و اٌَُْ ٣ْجٚ ربط ىٛوح اُِٞرٌ ك٢ اُؼٖو اُلوػ٢ٗٞ ٣ي٣٘ٚ 

أُ٘لنح ثبُؾلو، أٓب اُوبػلح ك٤ي٣ٜ٘ب ٖٓ اُقبهط ّو٣ٜ ىفوك٢ ٣لٝه ؽُٜٞب هٞاّ ىفبهكٚ أٝهام اُِٞرٌ 

 ىفوكخ اُؾي أُزٌوهح.

ُِٝلافَ ٓ٘ٚ ك٢ َٓز١ٞ آفو ٖٓ اُوبػلح ٗغل ّو٣ٜ ىفوك٢ ٖٓ ىفبهف ٗجبر٤خ هٞاّ ىفوكزٚ ٤ٍوبٕ 

ٝثبٍُٜٞ ٖٓ اُوبػلح اٌَُْ ٓلثجخ.  هٓؾ٤ٚٗجبر٤خ ٓؾٞهح ٓزلافِخ ٓغ ثؼ٘ ٣قوط ٜٓ٘ب أٝهام ٗجبر٤خ 

 ّجخ ربط ػٔٞك كوػ٢ٗٞ ٖٓ اُِٞرٌ هٞآٚ أٝهام اُِٞرٌ اُ٘جبر٤خ أُؾٞهح ًٔب ٍجن مًوٙ.

صْ ثلٕ أُْؼلإ اُن١ ٣٘وَْ ئ٠ُ أهثؼخ َٓز٣ٞبد ث٤ٖ اٗزلبؿ افز٘بم، اُز٢ ٗجلأٛب ٖٓ أٍلَ ؽ٤ش ٗغل 

خ، صْ ٤ِ٣ٚ اُغيء اُوئ٢َ٤ ٖٓ عيء ٕـ٤و ٓي٣ٖ ثأٝهام اُِٞرٌ أُؾٞهح أُزأصوح ثبُلٖ أُٖو٣خ اُول٣ٔ

ثلٕ أُْؼلإ ٝٛٞ ٓقو٢ٛٝ اٌَُْ، ٣ي٣ل هطوٙ ًِٔب ارغٜ٘ب ألػ٢ِ، ٝاُن١ ٣ي٣ٖ ثأّوٛخ ٗجبر٤خ 

ٓؾٞهح رٔزل ثٌَْ هأ٢ٍ ثبهرلبع اُجلٕ ٝهٞآٜب ّو٣ٜ ٖٓ اُيفبهف اُ٘جبر٤خ أُؾٞهح أُزلافِخ 

   اٌَُْ ٓلثجخ.   هٓؾ٤ٚٝأُزْبثٌخ ٝاُز٢ ٣قوط ٜٓ٘ب أٝهام ّغو 

٤ِ٣ٚ اُغيء اُضبُش ٝٛٞ َٓزل٣و ٣ي٣ٖ ٍطؾٚ أٝهام اُِٞرٌ اُ٘جبر٤خ أُؾٞهح أُلثجخ اُجزالد. صْ اُغيء 

اُواثغ ٝاألف٤و ٝٛٞ ٣أفن اٌَُْ اُ٘به٢ٍٞ، ك٤ٚن ٖٓ اٍُٜٞ، ث٤٘ٔب ٖٓ أٍلَ ٖٝٓ أػ٢ِ ػو٣٘ 

م اُِٞرٌ ٣ٝي٣ٖ ٍطؾٚ ٖٓ أػ٢ِ ىفبهف ٛ٘ل٤ٍخ هٞآٜب ىفوكخ األٓٞاط أُزٌَوح ٖٝٓ أٍلَ أٝها

 أُلثجخ.

٢ِ٣ٝ ٛنا اُغيء هٔخ أُْؼلإ ٝاُز٢ رزٔضَ ك٢ ث٤ذ أُْؼخ أٝ ٓـوً أُْؼخ ٝاُز٢ رز٤ٔي ثؾبكخ 

ػو٣ٚخ ٝظ٤لزٜب رغ٤ٔغ أُْغ أُٖٜ٘و ٝأُزَبهٜ ٖٓ أُْؼخ ؽز٠ ال ٣َوٜ ػ٠ِ األصبس أٝ األهٗ، 

َوح، ث٤٘ٔب ٣ي٣ٖ اُغيء ٣ٝي٣ٖ أػ٢ِ ٛنا اُغيء ىفوكخ ٛ٘ل٤ٍخ هٞآٜب ىفوكخ أٓٞاط اُجؾو أُزٌ

اَُل٢ِ ٓ٘ٚ أٝهام اُِٞرٌ أُلثجخ اُجزالد أ٣ٚبً، ٝٗالؽع ٛ٘ب إٔ اُٖبٗغ هًي ثبألًضو ػ٠ِ ىفوكخ 
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ىٛوح اُِٞرٌ
ٕ9

ٓزأصو ثبُلٖ أُٖو١ اُول٣ْ ك٢ ٓؾبُٝخ ٓ٘ٚ إلؽ٤بء اُطواى ٝاُيفوكخ أُٖو٣خ  

 اُول٣ٔخ.  

شاٍَاً: طهٍة انظهثٕخ
ٖٓ

: 

ث٤ٌَ٘خ ٓبه١ ٤ٓ٘ب ثطؾب األػٔلح ٣ٞعل ٛنا ا٤ُِٖتيكاٌ دفظّ: 
ٖٔ
 ثَٔبُٞٛ. 

 ٍْ. ٍْٖ٘، ٝأه٠ٖ ػوٗ ُٚ  ٍ٘ٙٛٞ ٛنا ا٤ُِٖت األتؼاص: 

 ّ.٣ٔ9ٕٗإهؿ ثؼبّ انراعٌز: 

 اُلٚخ. ياصج انظُغ: 

 هجط٤خ انطغاػ ٔانؼساعف:

 انٕطف انؼاو:

ػ٤بك ٢َٔ٣ ٛنا ا٤ُِٖت ثبٍْ ٤ِٕت اُِٖجٞد، ٝٛٞ ٖٓ اُِٖجبٕ اٌُج٤وح اُؾغْ اُز٢ رَزقلّ ك٢ األ

ا٣َُٞ٘خ ٝا٤َُل٣خ ثب٤ٌَُ٘خ، ٝٛٞ ٣قزِق ػٖ ِٕجبٕ اُقلٓخ اُٖـ٤وح اُؾغْ اُز٢ رَٔي ك٢ ا٤ُل أٝ رؼِن 

 ػ٢ِ اُٖله )ثبَُ٘جخ ٌُِٜ٘خ ٝاُوٛجبٕ(، ٣ٝزٌٕٞ ا٤ُِٖت ٖٓ عيأ٣ٖ.  

: ٝٛٞ ػجبهح ػٖ ثلٕ أٍطٞا٢ٗ أٌِٓ ٓلوؽ ٣َٔؼ ثٞٙغ ؽبَٓ ٖٓ اُقْت كافِٚ ُؾَٔ انجؼء األٔل

٣ٝي٣ٖ ٛنا اُجلٕ أهثغ أّوٛخ ىفوك٤خ صالصخ ك٢ اُجلا٣خ ٝٝاؽل ك٢ اُٜ٘ب٣خ، اص٤ٖ٘ ٣ؾٔالٕ ٝهكغ ا٤ُِٖت 

٤ٕٔٞ ٝاص٤ٖ٘ ٣ؾٔالٕ ىفوكخ األٓٞاط أُزٌَوح، ٣ؾٖوٕ ث٤ْٜ٘ ٗٔ ًزبث٢ رٌو٢َ٣ ك٢ ضىفوكخ األٗ

 -ٝٛٞ:أهثغ أٍطو 

 

ػهً تٍؼح  "ٔلف يمضو يٍ انًغدٕو انًمضؽ جغجؾ إتغاٍْى انطذأي ٔدغيّ انـد سغٌـرٍا يٍُغ

 يٍالصٌح". 1924انشٍٓض انؼظٍى ياعي يٍُا انؼجائثً تُادٍح ؽذا األػًضج 

٣ٝي٣ٖ كٞٙ ٛنا اُغيء ؽجبد اُقوى ٝؽيٝى ٓٔب رغؼَ ُِلٞٙ ئٛبه ثبهى ٣ؼط٢ اُؾبكخ ٍٔبًخ ٝهٞح 

 ٝٓزبٗخ كبُٜلف ٖٓ اُيفوكخ ٤ٌُ ٓظٜو عٔب٢ُ أٝ ري٣ٖ كوٜ ثَ ٛٞ أ٣ٚبً ث٘بئ٢ ٤ُؼط٢ اُجلٕ ٕالثخ.

ٞ ٛنا اُغيء ٌَّ َٓزل٣و ٣ْجٚ اُوٓبٗخ ٓضجذ ثٜب ٖٓ أػ٠ِ ا٤ُِٖت، ٣ٝي٣ٖ ثلٕ اُوٓبٗخ ّو٣ٜ ٣ٝؼِ 

ىفوك٢ ٖٓ أٓٞاط اُجؾو أُزٌَوح أُزلافِخ ٝأَُزل٣وح، ٍٝٛٞ اُجلٕ األٍطٞا٢ٗ ٓغ اُوٓبٗخ ٣َب١ٝ 

 ٝٗلند ع٤ٔغ اُيفبهف ثبُؾلو اُـبئو. ٍْ.ٕ٘

ٙالع ٣لٝه ؽُٞٚ أٍْٜ ْٓؼخ ثبٌُبَٓ، ٣ٝؾز١ٞ : ٝٛٞ ػجبهح ػٖ ٤ِٕت ٓزَب١ٝ األانجؼء انصاًَ

 ػ٠ِ ىفبهف ٛ٘ل٤ٍخ ٝٗجبر٤خ ٝهٍّٞ ػ٠ِ ئؽلٟ ٝع٤ٜٚ. 

 انٕجّ األٔل: 

٣ٔضَ ْٜٓل ِٕت ا٤َُل ا٤َُٔؼ ٝٛٞ ٓؼِن ػ٢ِ فْجخ ا٤ُِٖت أُولً، هأٍٚ ٓزل٢ُ ألٍلَ ثؼل إٔ 

ٓ٘ؾٞد ثٌَْ أكَٚ أٍِْ هٝؽٚ اُولًٝ ٕٝوؿ ٣ب أثزبٙ ك٢ ٣ل٣ي أٍزٞكع هٝؽ٢، ٝعبء عَلٙ اُؼبه١ 

ٖٓ اُٞعٚ اَُبثن ٓز٘بٍن ُؾل ًج٤و ٣ـط٢ ٍٝطٚ هطؼخ ٖٓ اُؤبُ أُِزلخ ؽُٞٚ، ٝرظٜو أَُب٤ٓو ك٢ 

٣ل٣ٚ ٝهع٤ِٚ، ٝػ٠ِ هأٍٚ ئ٤ًَِ اُْٞى، ٝعبءد ٓالٓؾٚ كه٤وخ، ثؼ٤٘٤ٖ ٕـ٤ور٤ٖ ٝؽٞاعت كه٤وخ 

هؤًٝ ٓلثجخ  هك٤ؼخ ٝأٗق ٣َٞٛ هك٤غ ٝكْ ٕـ٤و، ٝأػ٢ِ ا٤ُِٖت ٗو١ ربط ًج٤و ٢ًِٞٓ ثقٌٔ

 ثقٌٔ ٥ُئ ٢ٛٝ روٓي ُِغواؽبد اُقٌٔ.

ٝثأٛواف ا٤ُِٖت األهثؼخ ٗو١ اإلٗغ٤٤ِ٤ٖ األهثؼخ ًَ ٝاؽل ٤ٔ٣يٙ هٓي ٓؼ٤ٖ، كؼ٢ِ ٣َبه ا٤َُل 

ا٤َُٔؼ ٗو١ اُول٣ٌ ٣ٞؽ٘ب اإلٗغ٢ِ٤ ٣َٔي ثبٌُزبة أُولً ٓلزٞػ ٝث٤لٙ ا٢٘ٔ٤ُ ٤ِٕت ٝػ٠ِ ٤ٔ٣٘ٚ 

ًٜ٘ٞر٢ ٓزٔضَ ك٢ اُجطو٤َّ ٗو١ َٗو هأٍٚ رْجٚ أٌَُخ، ٣ٝورل١ ى١
ٖٕ

، ٝعبء ٝعٜٚ ٓٔزِئ 

 ٝػ٤ٞٗٚ ٤ٙوخ ٝكٔٚ ٕـ٤و ّٝبهثٚ ًج٤و. ٝؽٍٞ هأٍٚ ٛبُخ اُولاٍخ. ٝػ٢ِ ٣َبهٙ ىٛوح اُيٗجن.
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ٝػٖ ٤ٔ٣ٖ ا٤َُل ا٤َُٔؼ ٗو١ اُول٣ٌ ُٞهب اإلٗغ٢ِ٤ ٝػ٠ِ ٣َبهٙ ٗو١ صٞه ٣ٝؾَٔ ك٢ ٣لٙ ٤ِٕت 

ًٜ٘ٞر٢ ٓزٔضَ ك٢ اُجطو٤َّ، ٝعبء ٝعٜٚ ًٝزبة ٓولً ٝؽٍٞ هأٍٚ ٛبُخ اُولاٍخ، ٣ٝورل١ ى١ 

 ٓٔزِئ ٝػ٤ٞٗٚ ٤ٙوخ ٝكٔٚ ٕـ٤و ّٝبهثٚ ًج٤و. ٝؽٍٞ هأٍٚ ٛبُخ اُولاٍخ. ٝػ٢ِ ٤ٔ٣٘ٚ ىٛوح اُيٗجن. 

ٝأػ٢ِ ا٤ُِٖت ٗو١ اُول٣ٌ ٓز٢ اإلٗغ٢ِ٤ ٝػ٠ِ ٣َبهٙ ٗو١ ٓ٘ظو ئَٗبٕ، ٣ْٝٚ اُول٣ٌ ٣لٙ ئ٠ُ 

ً ه٤ٔٔ ٣ؼِٞٙ ّٝبػ ٣ؾَٔ ٛوكٚ ػ٠ِ ٣لٙ ، ٝعبء ٝعٜٚ ٓٔزِئ ٝػ٤ٞٗٚ ٤ٙوخ ٝكٔٚ ٕلهٙ ٓورل٣ب

 ٕـ٤و ّٝبهثٚ ًج٤و. ٝؽٍٞ هأٍٚ ٛبُخ اُولاٍخ، ٝػ٠ِ ٤ٔ٣٘ٚ ٣َٝبهٙ ىٛوح اُيٗجن.

ٝأٍلَ ا٤ُِٖت ٗو١ اُول٣ٌ ٓوهٌ اإلٗغ٢ِ٤ اُن١ ٣ؾٖٚ ٢ّء ؿو٣ت ؿ٤و ٝاٙؼ أُؼبُْ ٣ورل١ 

ًج٤و ثؼ٤ٕٞ ًج٤وح ه٤ٔٔ ػ٤ِٚ ّٝبػ ك٤ٚ رأصو ثبُلٖ اُج٤يٗط٢ ٝاُلٖ اُوٝٓب٢ٗ ٝعبء ٝعٜٚ ٙقْ 

٤ٔ٣٘ٚ ٣َٝبهٙ  ٝػ٠ِٝؽٞاعت ًض٤لخ ّٝؼو هأٍٚ ًض٤ق ثلبهم ٖٓ اُغ٘ت، ٝؽٍٞ هأٍٚ ٛبُخ اُولاٍخ، 

 ٝٗلند ع٤ٔغ ٛنٙ اُوٍّٞ ػٖ ٛو٣ن اُٚـٜ اُجبهى. ىٛوح اُيٗجن.

 

 :انٕجّ انصاًَ

بٗٚ ٣ٔضَ ا٤َُل ا٤َُٔؼ ك٢ اٍُٜٞ ٕبػلاً َُِٔبء ٍبثؼ ٍٜٝ اَُؾبة، ٗبّواً مهاػ٤ٚ ٣ٝلزؼ أؽٚ

ُِجْو٣خ ُقالٕٜب ٣ٝزل٠ُ ٖٓ ػ٠ِ مهاػ٤ٚ ّٝبػ ك٤ٚ رأصو ثبُلٖ اُج٤يٗط٢، ٣ٝـط٢ عَلٙ اُؼبه١ ٖٓ 

اٍُٜٞ ّٝبػ ٣لٝه ؽٍٞ ٍٝطٚ أٓب ٓالٓؾٚ كغبءد ًج٤وح ٝٝعٜٚ ٓٔزِئ ُٚ ّبهة ًج٤و ُٝؾ٤خ ًج٤وح 

 ّٝؼو ٣َٞٛ َٓ٘لٍ ػ٠ِ اٌُزل٤ٖ. أٓب اُؼ٤ٕٞ كغبءد ٕـ٤وح ٤ٙٝوخ ٣ٝؼِٞٛب ؽٞاعت هك٤ؼخ. 

ٝكٞم هأً ا٤َُل ا٤َُٔؼ ٗو١ ؽٔبٓخ رٜجٜ ٖٓ أَُبء ٗبّوٙ ع٘بؽ٤ٜب ك٢ ٝٙغ اُط٤وإ ُٜٝب ٓ٘وبه 

٣َٞٛ ٓلثت ٝؽبك ٝعَْ ٣ي٣٘ٚ هْٞه أَُي ٝم٣َ ػو٣٘ ٝأهاك اُل٘بٕ ٖٓ مُي إٔ ٣غٔغ ث٤ٖ أٌَُخ 

 ٝاُؾٔبٓخ ك٢ ٓ٘ظو ٝاؽل، ٝؽٍٞ هأٍٜب هٍٔذ ٛبُخ ْٓؼٚ ًج٤وح.

اُل٘بٕ ٣ٖٞه ٣ٍٞق اُوا٢ٓ اُضو١ ا٤ُٜٞك١ اُن١ ِٛت ٖٓ ث٤الٌٛ  ٝػ٢ِ ٣َبه ا٤َُل ا٤َُٔؼ ٗو١

ر٤َِْ عَل ا٤َُل ا٤َُٔؼ ٝهبّ ثزٌل٤٘ٚ ثأكقو األهْٔخ ٝٝٙؼٚ ك٢ هجو عل٣ل ُْ ٣لكٖ ك٤ٚ أؽل ٖٓ هجَ. 

٣ٝورل١ ٓالثٌ كبفوح رلٍ ػ٠ِ صواءٙ ٝػ٠ِ هأٍٚ ٗو١ ربط ٍبٍب٢ٗ اُطواى. ٝعبء ٝعٜٚ ٕـ٤و 

 ٝثلٕٝ ُؾ٤خ ّٝبهة.

٤ٔ٣ٖ ا٤َُل ا٤َُٔؼ ٗو١ اُل٘بٕ ٣ٖٞه اُول٣ٌ ٤ٗوٞك٣ًٔٞ ٓؼِْ اُْو٣ؼخ اُن١ أٖٓ ثب٤َُل  أٓب ػ٢ِ

ا٤َُٔؼ ًٔقِٔ ٝكاكغ ػ٘ٚ ٙل ًٜ٘خ ا٤ُٜٞك ٝٛٞ ٣َٔي ك٢ ٣لٙ ٍلو اُْو٣ؼخ ٕٝٞهٙ اُل٘بٕ ػ٢ِ 

ٌَّ ٌٍٔخ
ٖٖ

أ٣ٚبً ًأٗٔب ٣وٍٞ ئٕ اُْو٣ؼخ ٢ٛ ا٤َُل ا٤َُٔؼ ا٥ٕ. ٣ٝورل١ ى١ ًٜ٘ٞر٢ ٝػ٠ِ هأٍٚ  

 بٍب٢ٗ اُطواى. ُٝٚ ُؾ٤خ ّبهة. ربط ٍ

ٝأٍلَ ا٤َُل ا٤َُٔؼ ٗو١ ٓالى ُٚ ع٘بػ ٕـ٤و، ٣ؾَٔ ه٤ضبهح ك٢ ٣لٙ ٓورالً ثلوػ اُو٤بٓخ ٝأٓبٓٚ أكٝاد 

اُِٖت ٝعبء ٝعٜٚ ٕـ٤و ثٔالٓؼ ًِٜب ّجبة ٝٗٚبهح ٝؽ٣ٞ٤خ ثلٕٝ ُؾ٤خ ّٝبهة، ٝؽٍٞ هأٍٚ ٛبُٚ 

 اُولاٍخ ٣ٝظٜو ّؼو هأٍٚ ه٤ٖو. 

بد اَُبثن ٕٝلٜب ٗو١ ىٛوح اُيٗجن ا٤ُْٜوح اُز٢ روٓي ُِطٜبهح ٝاُولاٍخ ٝثغٞاه اُضالس ّق٤ٖ

 ٝأُؾجخ اإل٤ُٜخ.

 

شانصاً: انًثشغج أٔ انشٕعٌح
ٖٗ

: 

 أُٞهغ: رٞعل ٛنٙ اُْٞه٣خ ث٤ٌَ٘خ ٓبه١ ٤ٓ٘ب ثطؾب األػٔلح ثَٔبُٞٛ. 

 ٍْ. ٓ.ٍْ ٍٝٛٞ اََُِِخ اُز٢ رؼِن ٜٓ٘ب اُْٞه٣خ  ٖٓاألثؼبك: ٍٛٞ اُْٞه٣خ 

: ٣وعغ ربه٣ـ ٛنٙ اُْٞه٣خ ئ٠ُ ثلا٣خ اُووٕ اُؼْو٣ٖ ٝٛنا ث٘بء ػ٠ِ ٝعٞك ربه٣ـ ػ٤ِٜب ٌُٖٝ ال اُزبه٣ـ

 (. ٣ٔ9ٓظٜو ٓ٘ٚ ١ٍٞ صالصخ أههبّ كوٜ )ػبّ..

 ٓبكح اُٖ٘غ: اُلٚخ.

 : هجط٤خانطغاػ ٔانؼساعف

 انٕطف انؼاو: 

 -ر٘وَْ ٛنٙ اُْٞه٣خ ئ٠ُ صالصخ أعياء: 

 انجؼء األٔل: "انماػضج" 



 (0202 مارس)الثامن العدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

ٕٓ٘ 

 

 

ػٖ ٌَّ َٓزل٣و ٣َزلم ألػ٢ِ ٣ٝورٌي ػ٤ِٚ ٖٓ أػ٢ِ ثلٕ أُجقوح، ٣ٝٞعل ثبُوبػلح  ٢ٛٝ ػجبهح

ّو٣ٜ ىفوك٢ ٣لٝه ؽٍٞ اُوبػلح ٛنا اُْوٛ ىفوك٢ هٞاّ ىفوكزٚ ىفوكخ األٓٞاط أُزٌَوح رؾٖو 

ث٤ٜ٘ب ؽجبد اُقوى، ٝأٍلِٚ ّو٣ٜ آفو ىفوك٢ ٣زٔضَ ك٢ ؽيٝى أكو٤خ ٓزغبٝهح ٗلند ثٞاٍطخ اُؾي 

 بػلح ثٌَْ ٓزٌوه.رلٝه ؽٍٞ اُو

 انجؼء انصاًَ "انثضٌ"

ٝٛٞ ػجبهح ػٖ ٌَّ َٓزل٣و ٓ٘زلـ ٣ي٣٘ٚ ٖٓ اُقبهط ّو٣ٜ ىفوك٢ ٣لٝه ؽٍٞ اُجلٕ ثبٌُبَٓ، ٝهٞاّ 

)اُوٝى٣زب( اُز٢  األٗض٤ٕٔٞٛنٙ اُيفوكخ ىفوكخ األٓٞاط أُزٌَوح اُز٢ رؾٖو ث٤ٜ٘ب ّو٣ٜ ٖٓ ىٛوح 

لٕ ٖٓ أػ٢ِ ؽجبد اُقوى أُزوإخ ثغٞاه ثؼٜٚب رلٝه ؽٍٞ اُجلٕ ثٌَْ ٓزٌوه. ٣ٝي٣ٖ ؽبكخ اُج

اُجؼ٘ رلٝه ؽٍٞ اُجلٕ ثبٌُبَٓ. ٝثلافَ اُجلٕ ٣ٞعل ث٤ذ اُ٘به ٝٛٞ ػجبهح ػٖ ٛبٍخ ٕـ٤وح ٖٓ 

 اُ٘ؾبً ٣ٞٙغ ثٜب هطغ اُلؾْ أُِزٜجخ.

 انجؼء انصانس "انشٕطج"

٣ـط٠ اُجلٕ، ٣ٝي٣ٖ اُقٞمح ر٘وَْ ئ٠ُ َٓز٤٣ٖٞ: أَُز١ٞ األٍٝ ٝٛٞ ػجبهح ػٖ ٌَّ َٓزل٣و ٓ٘زلـ 

ؽبكزٚ ٖٓ أٍلَ ّو٣ٜ ٖٓ ؽجبد اُقوى أُزوإخ ثغٞاه ثؼٜٚب اُجؼ٘ رلٝه ؽٍٞ ؽبكخ اُقٞمح 

 ثبٌُبَٓ.

أٓب أَُزٟٞ اُضب٢ٗ ٖٓ اُقٞمح ك٤َزلم ألػ٢ِ ٝٛٞ أهَ اٗزلبؿ ٝأهَ ؽغٔبً ٖٓ اُغيء اُن١ أٍلِٚ، ٣ٝي٣ٖ 

ثبٌُبَٓ ٣٘ؾٖو ث٤ٜ٘ٔب ىٛوح ثْو٣ٜ ىفوك٢ ػجبهح ػٖ فط٤ٖ ٓزٞاى٤٣ٖ ٣لٝهإ ؽٍٞ اُقٞمح 

ٕٔٞ( ا٢ُ رلٝه ؽٍٞ اُجلٕ ثٌَْ ٓزٌوه، ٣ٝؼِٞ ٛنا اُْو٣ٜ اُيفوك٢ ًزبثخ ثبُِـخ اُؼوث٤خ ًزجذ ٤)األٗض

 -ثأٍِٞة ث٤َٜ ٓ٘لن ثبُؾلو اُـبئو، ًٔب ٗلند ع٤ٔغ اُيفبهف ثبُؾلو اُـبئو ٖٜٝٗب ًبُزب٢ُ: 

 ُح(.ؿ1924)ٔلف ػهى كٍُـح ياعيٍُا انؼجاٌثى تطذا األػًضج  

ٝٓضجذ ثبُقٞمح ٖٓ أػ٢ِ ٌَّ ٤ِٕت ٕـ٤و أٍلِٚ ّو٣ٜ ىفوك٢ هٞآٚ ىفوكخ أٓٞاط اُجؾو 

 أُزٌَوح اُز٢ رؾٖو ث٤ٜ٘ب ؽجبد اُِإُإ. 

٣ٝؼِن ثبُقٞمح صالس ٍالٍَ رزٌٕٞ ًَ ٍَِِخ ٖٓ ؽِوبد ٓزٔبٌٍخ ٓغ ثؼ٘ ٓضجزخ ٖٓ أٍلَ ثبُجلٕ 

ٞه٣خ. ٣ٝٞعل ك٢ ٍٜٝ ًَ ٍَِِخ ًوح ٝرزاله٠ اَُالٍَ اُضالس ٖٓ أػ٢ِ ثقطبف ٣ؼِن ٜٓ٘ب اُْ

 رٖله إٔٞاربً ػ٘لٓب رٜزي.  أٝ "عالعَ" ٕـ٤وح ٣طِن ػ٤ِٜب "ّقب٤َُ" 

عاتؼاً: لُضٌم
ٖ٘
 يؼهك ٌرضنى أياو دؼٍ األب تانٍٓكم 

 ٤ًَ٘خ ٓبه١ ٤ٓ٘ب ثطؾب األػٔلح ثَٔبُٞٛ.يكاٌ دفظّ: 

 ٍْ. ٓ.ٍْ ٍٝٛٞ ٍَِِخ اُو٘ل٣َ ٍٕٓٛٞ اُو٘ل٣َ األتؼاص: 

 عغ ربه٣ـ ٛنا اُو٘ل٣َ ئ٠ُ أٝائَ اُووٕ اُؼْو٣ٖ روو٣جبً.٣وانراعٌز: 

 اُلٚخياصج انظُغ: 

 : هجط٤خ ئٍال٤ٓخانطغاػ ٔانؼساعف

 انٕطف انؼاو:

ػجبهح ػٖ ٌَّ أٍطٞا٢ٗ ٓوجت ٖٓ أٍلَ ُٚ صالصخ ٓوبث٘ ٖٓ اُقبهط رْجٚ اٌُبث٢ُٞ، ٝثٌَ ٓوج٘ 

ٓغ ثؼٜٚب ثقطبف ٣ؼِن ثٞاٍطزٚ  ٍَِِخ رزٌٕٞ ٖٓ ؽِوبد ٕـ٤وح، ٝر٘ز٢ٜ ٝرغزٔغ اَُالٍَ اُضالس

اُو٘ل٣َ، ٝثٔ٘زٖق اُو٘ل٣َ ٖٓ أٍلَ ثوٝى ٕـ٤و أٍطٞا٢ٗ اٌَُْ ٓضجذ ثٚ ؽِوخ ًبٕ ٣ؼِن ثٜب ٍَِِخ 

ٓلالٙ رَزقلّ َُؾت اُو٘ل٣َ ألٍلَ فالٍ ػ٤ِٔخ رـ٤و اُي٣ذ. ٣ٝي٣ٖ ثلٕ اُو٘ل٣َ ٖٓ أٍلَ ىفوكخ 

٤ٜ٘ب ىٛوح اُوٝى٣زب رْجٚ رٔبٓب أُٞعٞكح ٛ٘ل٤ٍخ هٞآٜب ّو٣ٜ ىفوك٢ ٖٓ األٓٞاط أُزٌَوح رؾٖو ث

ػ٠ِ اُْٞه٣خ ٓٔب ٣وعؼ إٔ اُو٘ل٣َ ٕ٘غ ك٢ ٗلٌ اُلزوح، ٝأػ٢ِ ٛنا اُْو٣ٜ اُيفوك٢ ٣ٞعل ًزبثخ 

 ثبُِـخ اُؼوث٤خ ًزجذ ثأٍِٞة ث٤َٜ، رلٝه ؽٍٞ اُجلٕ ثبٌُبَٓ، ٓ٘لنح ثبُؾلو اُـبئو، ٢ٛٝ ًب٥ر٢:

ع ٌاعب يٍ نّ ذؼة فى يالكٕخ انـًأخ اطكغ ٌاعب )ٔلف ػهى كٍُـح ياعيٍُا انؼجاٌثى تطذا ػٕ 

 ػثضذك فهح ذأػغؽ(.

٣ٝؼِٞ اُْو٣ٜ اٌُزبث٢ ّو٣ٜ آفو ٖٓ اُيفوكخ اُٜ٘ل٤ٍخ هٞآٜب ىفوكخ األٓٞاط أُزٌَوح رلٝه ؽٍٞ 

ثلٕ اُو٘ل٣َ ٓ٘لنح ثبُؾلو اُـبئو، ث٤٘ٔب ٣ي٣ٖ كٞٛخ اُو٘ل٣َ ىفوكخ ٖٓ ؽجبد اُقوى اُز٢ رلٝه ؽٍٞ 

 . كٞٛخ اُو٘ل٣َ



 (0202 مارس)الثامن العدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

ٕٓٙ 

 

 

سايـاً: انًشجة
ٖٙ
 ٌٔرضنى أياو أٌمَٕح انمضٌؾ يٍُا انؼجائثً  

 ٓؾلٞظ ث٤ٌَ٘خ ٓبه١ ٤ٓ٘ب اُؼغبئج٢ ثطؾب األػٔلح.يكاٌ دفظّ: 

 ٍْ.٘.ٍْ ٝاهرلبع ٍالٍِٚ ٍ٘ٔٛٞ هطوٙ االتؼاص: 

 ٣وعغ ربه٣ـ ٛنا أُْغت ئ٠ُ أٝافو اُووٕ اُزبٍغ ػْو ا٤ُٔالك١.انراعٌز: 

 اُجوٝٗي.ياصج انظُغ: 

 انؼاو: انٕطف 

أُْغت ػجبهح ػٖ ًوح َٓزل٣وح ُٜب ٛوف ثبهى ألٍلَ ٓؼِن ثٜب ٤ِٕت هجط٢ ٓزَب١ٝ األٛواف 

ٝٓلثت، ٖٝٓ أػ٢ِ ُٚ كٞٛخ ٝاٍؼخ رَٔؼ ثٞٙغ ه٘ل٣َ كافِٜب، ٣ٝي٣ٖ ثلٕ أُْغت ىفبهف ٗجبر٤خ 

ٗق٤ِ٤خ ٓؾٞهح هٞآٜب أٝهام ٗجبر٤خ فٔب٤ٍخ ٓلثجخ ٤ٍٝوبٕ ٗجبر٤خ ٓزلافِخ ٝٓزْبثٌخ ٝأٖٗبف ٓواٝػ 

ٝث٤ٖ األؿٖبٕ صوٞة ٓضِضخ رَٔؼ ثٔوٝه اُٚٞء ٖٓ كافَ أُْغت، ٝرْجٚ ٛنٙ اُيفبهف اُ٘جبر٤خ ك٢ 

 ٓغِٜٔب ىفوكخ اُزٞه٣ن أٝ األهاث٤َي. 

٣ٝ٘وَْ أُْغت ئ٠ُ ٖٗل٢ ًوح ث٤ْٜ٘ ؽِوخ ثبهىح ُِقبهط رٔضَ ؽبكخ ٖٗق اٌُوح اَُل٢ِ ٣طجن ػ٤ِٜب 

صالس أمإ ٣ؼِن ثٌَ أمٕ ٍَِِخ ثٍٞطٜب ٤ِٕت ٖٓ أُؼلٕ ٖٓ أػ٢ِ ٖٗق اٌُوح األفو اُن١ ٣ٞعل ثٚ 

ٓزَب١ٝ األٙالع ٓلثت، ٝرزغٔغ اُضالس ٍالٍَ ٓغ ثؼٜٚب ك٢ فطبف ٝاؽل ٣ؼِن ٓ٘ٚ أُْغت أٓبّ 

أ٣وٞٗخ اُول٣ٌ ٤ٓ٘ب ثب٤ٌَُ٘خ، ٝثبُْٔغت ٖٓ أٍلَ ؽِوخ ٕـ٤وح ٖٓ اُجوٝٗي أ٣ٚب ٣جلٝ إٔ ًبٕ ٣ؼِن ثٜب 

 ٤ِٕت ٝكول.

 ٍغ يٍ انًؼضٌؿاصؿاً: يفراح كث

 ث٤ٌَ٘خ ٓبه١ ٤ٓ٘ب اُؼغبئج٢ ثطؾب األػٔلح ثَٔبُٞٛ.يكاٌ دفظّ: 

 ٍْ. ٍْٓٔ ٝػوٗ ؽِوخ ا٤ُل ٍٖٓٛٞ ٛن أُلزبػ األتؼاص: 

 ٣وعغ ربه٣ـ ٛنا أُلزبػ ئ٠ُ ٝهذ ئْٗبء ا٤ٌَُ٘خ.انراعٌز: 

 اُؾل٣لياصج انظُغ: 

  هجط٢ ئٍال٢ٓانطغاػ: 

 انٕطف:

ٍْ ٓٔٓلزبػ ث٤َٜ اٌَُْ ٤ٌُ ثٚ أ١ ىفبهف ٝأُلزبػ ػجبهح ػٖ ؽِوخ ٣َٔي ٜٓ٘ب أُلزبػ هطوٛب 

ٍْ ٣٘ز٢ٜ ثأٍ٘بٕ أُلزبػ اُز٢ رل٣و هلَ اُجبة. ٝٛٞ ٓلزبػ فبٓ ثجبة ٤ًَ٘خ اُول٣ٌ ٍٖٓٝٛٞ أُلزبػ 

ز٢ ٝعلد ثبُٔزبؽق ٤ٓ٘ب اُؼغبئج٢. ٓب ٤ٔ٣ي ٛنا أُلزبػ ٛٞ ؽغٔٚ اٌُج٤و اُن١ ٣ْجٚ ًض٤و ٖٓ أُلبر٤ؼ اُ

 اإلٍال٤ٓخ ٝاُوجط٤خ ثبَُ٘جخ ُِؾغْ. 

 انشاذًح:

أظٜود كهاٍخ رِي أُغٔٞػخ ٓل١ اُؼالهخ اُط٤جخ ث٤ٖ األهجبٛ ٝا٤َُِٖٔٔ ك٢ رِي أُ٘طوخ  -ٔ

فالٍ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ، ٝأثطِذ ًزبثبد أُإهف٤ٖ اُز٢ هًيد كوٜ ػ٠ِ كزواد اُقالف 

 ٝاُٖواع ٝاُْل ٝاُغنة.

ّٔؼلا٤ٖٗ ٗبكه٣ٖ هِٔب ٝعلٗبْٛ ك٢ ٖٓو ٝاُؼبُْ، إٔ رؾَٔ ًزجبد ك٤ٌِخ ٙٔذ ٛنٙ أُغٔٞػخ  -ٕ

 رج٤ٖ ٓلاه ٝأٛٞاه ٝٓواؽَ ظٜٞه اُؤو ٛٞاٍ اُؼبّ.

أٝٙؾذ اُلهاٍخ ٖٓ فالٍ اُيفبهف اٌُزبث٤خ أٍٔبء أّقبٓ ٝأهاف٘خ ػبّٞا ك٢ ٓل٣٘خ ٛؾب  -ٖ

 األػٔلح أٝائَ اُووٕ اُؼْو٣ٖ. 

رِي اُوطغ ٍٞاء اُل٤ٚخ أٝ اُ٘ؾبً ٣لٍ ػ٠ِ ٝعٞك  اإلثلاع اُيفوك٢ ٝاُٖ٘غ ٝاٌُزبثبد ػ٠ِ -ٗ

ٕ٘بع ٜٓوح ثٔل٣٘خ ٛؾب األػٔلح ك٢ ٓغبٍ ٕ٘بػخ أُؼبكٕ. ٝأٜٗب ٓوًي ٖٓ ٓواًي ٕ٘بػخ 

 اُزؾق أُؼل٤ٗخ ثٖٔو.
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ظٜٞه أُْغت اُوجط٢ ث٤ٖ ٛنٙ أُغٔٞػخ اُز٢ ُْ ٣نًوٙ أؽل ٖٓ هجَ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ك٢ ٓغبٍ  -٘

لٕ٘ٞ اُوجط٤خ ثٞعٚ فبٓ، ٝأ٤ٔٛزٚ ًٔلٍُٞ ٝهٓي كافَ اُلهاٍبد اُوجط٤خ ثٞعٚ ػبّ ٝاُ

 ا٤ٌَُ٘خ اُوجط٤خ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انهٕداخ

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٍٍ( طُغ يٍ انثغَٔؼ ٌؤعر تانمغ1َ( شًؼضاٌ على )1نٕدح على )

ػًضج انًٍالصي يذفٕظ تكٍُـح ياع يٍُا انؼجائثً تطذا األ 18/19

 ؿًانٕؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 ٍٍيٍ انثغَٔؼ ٌؤعر تانمغَطُغ  (2على )( شًؼضاٌ 2نٕدح على )

يذفٕظ ، انؼُةٔأغظاٌ نّ لاػضج يغتؼح ٌؼٌُٓا ػُالٍض  انًٍالصي 18/19

 ػًضج ؿًانٕؽتكٍُـح ياع يٍُا انؼجائثً تطذا األ
 

 

 

 
 . 
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ياع يذفٕظ تكٍُـح و 17/18ٌؤعر تانمغٍٍَ  انُذاؽ ػهٍّ كراتاخ فهكٍح ( طُغ ي3ٍعلى )( شًؼضاٌ 3)على نٕدح 

 ػًضج ؿًانٕؽ.يٍُا انؼجائثً تطذا األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( انثضٌ ٔلًح انشًؼضاٌ ٔذظٓغ انكراتاخ ٔانؼساعف ػهٍّ تشكم ٔاػخ،3على )شًؼضاٌ ذفاطٍم يٍ ( 4)على نٕدح 

 ػًضج ؿًانٕؽ.يذفٕظ تكٍُـح ياع يٍُا انؼجائثً تطذا األو 17/18ٌؤعر تانمغٍٍَ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌؤعر  ( لاػضج انشًؼضاٌ ٔذظٓغ انكراتاخ ٔانؼساعف ػهٍٓا تشكم ٔاػخ،3على )شًؼضاٌ م يٍ ذفاطٍ( 5)على نٕدح 

 ػًضج ؿًانٕؽ.يذفٕظ تكٍُـح ياع يٍُا انؼجائثً تطذا األو 17/18تانمغٍٍَ 
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 ( شكم ذٕػٍذً نًغادم ظٕٓع انمًغ انصًاٍَح ٔانرً ذثضأ تانًذاق ٔذُرًٓ تٓالل أسٍغ أٔ يرُالض.6نٕدح على )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على شًؼضاٌ ذفاطٍم يٍ ( 7)على نٕدح 

( ٌٕػخ ػسغفح انجضٌهح انفاطهح تٍٍ 3)

ٌؤعر  انجاياخ ػهى تضٌ انشًؼضاٌ،

يذفٕظ تكٍُـح ياع و 17/18تانمغٍٍَ 

 ػًضج ؿًانٕؽ.يٍُا انؼجائثً تطذا األ

 

انُذاؽ  يٍ ( طُغ4على )( شًؼضاٌ 8)على نٕدح 

يذفٕظ و 17/18ٌؤعر تانمغٍٍَ  ػهٍّ كراتاخ فهكٍح

 ػًضج ؿًانٕؽ.تكٍُـح ياع يٍُا انؼجائثً تطذا األ
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ػسغفح انثشاعٌح، ٌٔظٓغ ػهٍٓا انكراتاخ تشؾ انصهس صاسم  (4على ) ( أجؼاء ذفظٍهٍح يٍ انشًؼضا11ٌنٕدح على )

 ػًضج ؿًانٕؽ.يذفٕظ تكٍُـح ياع يٍُا انؼجائثً تطذا األو، 17/18ٌؤعر تانمغٍٍَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌٔظٓغ  (4على ) يٍ انشًؼضاٌ جؼء ذفظٍهً( 11نٕدح على )

ػسغفح انجضٌهح انًرظهح تانثشاعٌح انفاطهح تٍٍ انجاياخ،  ػهٍّ

يذفٕظ تكٍُـح ياع يٍُا انؼجائثً و، 17/18ٌؤعر تانمغٍٍَ 

 ػًضج ؿًانٕؽ.تطذا األ

 

( ٔذظٓغ ػهٍّ 4على )( جاَة آسغ نهشًؼضاٌ 9نٕدح على )

و، 17/18انكراتاخ انفهكٍح صاسم تشاعٌح، ٌؤعر تانمغٍٍَ 

 .ػًضج ؿًانٕؽيذفٕظ تكٍُـح ياع يٍُا انؼجائثً تطذا األ
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يٍ انُذاؽ ٌؼٌٍ ( طُغ 5على )( شًؼضاٌ 12نٕدح على )

ٕعج نؼْغج انهٕذؾ ٔؿٍماٌ ٔأٔعاق ػساعف َثاذٍح يذتضَّ 

، يذفٕظ ٌؤعر تانمغٌ انراؿغ ػشغ انًٍالصيَثاذٍح، 

 ؿًانٕؽ. –تكٍُـح ياعي يٍُا انؼجائثً تطذا األػًضج 

 

( 5على )شًؼضاٌ جؼء ذفظٍهً يٍ ( 13نٕدح على )

ػساعف ٌؼٌٍ تضَّ ٔ ٌٕػخ تضٌ انشًؼضاٌ ٔانماػضج

َثاذٍح، َثاذٍح يذٕعج نؼْغج انهٕذؾ ٔؿٍماٌ ٔأٔعاق 

، يذفٕظ تكٍُـح ٌؤعر تانمغٌ انراؿغ ػشغ انًٍالصي

 ؿًانٕؽ. –ياعي يٍُا انؼجائثً تطذا األػًضج 
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( 5على )شًؼضاٌ جؼء ذفظٍهً يٍ ( 14نٕدح على )

ذٕػخ لًح انشًؼضاٌ ٔػسغفح أٔعاق انهٕذؾ انرً 

ٌؤعر تانمغٌ انراؿغ ػشغ ذؼٌٍ لًح انشًؼضاٌ، 

ُا انؼجائثً تطذا ، يذفٕظ تكٍُـح ياعي يٍانًٍالصي

 ؿًانٕؽ. –األػًضج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يظُٕع  –ظهٍة انظهثٕخ ن( طٕعج 15نٕدح على )

يشٓض لٍايح و ٌٔظٓغ 1924ٌؤعر تؼاو  –يٍ انفؼح 

. َٔفظخ انغؿٕو تطغٌمح انؼغؾ انثاعػ انـٍض انًـٍخ

 –يذفٕظ تكٍُـح ياعي يٍُا انؼجائثً تطذا األػًضج 

 ؿًانٕؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يظُٕع  –ظهٍة انظهثٕخ ن( طٕعج 16ح على )نٕد

 طهةيشٓض و ٌٔظٓغ 1924ٌؤعر تؼاو  –يٍ انفؼح 

. َٔفظخ انغؿٕو تطغٌمح انؼغؾ انثاعػ انـٍض انًـٍخ

 –يذفٕظ تكٍُـح ياعي يٍُا انؼجائثً تطذا األػًضج 

 ؿًانٕؽ.
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ٌؤعر  –نفؼح يظُٕع يٍ ا -ذًصم انًمثغ طهٍة انظهثٕخ  جؼء يٍ( 17نٕدح على )

و ٌٔظٓغ ػهٍّ تٕػٕح كراتاخ ذكغٌـٍّ ذظكاعٌح، َفظخ انؼساعف تانذفغ 1924تؼاو 

 ؿًانٕؽ. –يذفٕظ تكٍُـح ياعي يٍُا انؼجائثً تطذا األػًضج . انغائغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عر ( شٕعٌح يٍ انفؼح ٔتٍد انُاع يٍ انُذاؽ األدًغ كرة ػهٍٓا كراتاخ ذكغٌـٍح ذظكاعٌح ٔذؤ18نٕدح على )

 –يذفٕظ تكٍُـح ياعي يٍُا انؼجائثً تطذا األػًضج . َفظخ انغؿٕو تٕاؿطح انذفغ انغائغ، و1924تؼاو 

 ؿًانٕؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كراتاخ ذكغٌـٍح  ٌذًم( لُضٌم يٍ انفؼح 19نٕدح على )

يذفٕظ . َفظخ انغؿٕو تٕاؿطح انذفغ انغائغذظكاعٌح 

 ؿًانٕؽ. –تكٍُـح ياعي يٍُا انؼجائثً تطذا األػًضج 
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( يشجة يٍ انثغَٔؼ ػثاعج ػٍ كغج ذؼهك 21نٕدح على )

أياو األٌمَٕاخ صاسم يمظٕعج انمضٌؾ ٔظٍفرّ عيؼٌح 

ٌؤعر  -ٌٔغيؼ نهـًاء ٌٔؼهك تٕاؿطح شالز ؿالؿم 

يذفٕظ  -ذمغٌثاً  21انمغٌ ال  أٔائم 19ال تأٔاسغ انمغٌ 

 ؿًانٕؽ. –تكٍُـح ياعي يٍُا انؼجائثً تطذا األػًضج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و. 19كٍُـح ٌؤعر تثضاٌح انمغٌ ان( يفراح يٍ انذضٌض كثٍغ انذجى ساص تثاب 21نٕدح على )

 ؿًانٕؽ. –يذفٕظ تكٍُـح ياعي يٍُا انؼجائثً تطذا األػًضج 
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 دٕاشً انثذس
                                                 

ٔ
ٝمًو أ٤ِ٤ٓ٘ٞ ك٢  ،ٛؾب ٢أٍٜب اُؼوثاّزن ٝٓ٘ٚ  touhoٝاُوجط٢ tyhrٍٓٞٚ ئٕ أٍٜٔب أُٖو١ ب٢ٛ ٖٓ أُلٕ اُول٣ٔخ مًوٛب عٞر٤ٚ ك٢ ه

ٝك٢ ًزبة اُجِلإ ٤ُِؼوٞث٢ ٛؾب ٖٓ ًٞهح ٖٓو  ،اثخىٝٝهكد ك٢ ًزبة أَُبُي الثٖ فوكا ٢ٓٝTheodosiopolis عـواك٤زٚ إٔ أٍٜٔب اُو

 ،ٛؾب هو٣خ ثبُٖؼ٤ل". ٝمًوٛب أُول٢ٍ ك٢ أؽَٖ اُزوب٤ٍْ كوبٍ: "ٖٓ ٓلٕ ٖٓو ثبُٖؼ٤ل ؿوة ا٤َُ٘" هبٍ: ٝك٢ ًزبة أَُبُي الثٖ ؽٞهَ

ك٢ ُـ١ٞ ٝٛٞ ؿِٜ  "ٛقب"ثبٍْ  ٖٓلؾٚٝك٢ َٗـ أفو١ ٜٓ٘ب ٝهكد  "ٛؾب"د ك٢ ٗيٛخ أُْزبم ٝهكًٔب . "٣ؼَٔ ثٜب ص٤بة اُٖٞف اُوك٤ؼخ

. ٝمًوٛب ٣وٞد "ٍزٞه ٕٞف ٝأ٤ًَخ ٕٞف َٓ٘ٞثٚ ئ٤ُٜب ٛواىٛب،ٛؾب ٢ٛٝ ٖٓ ٓلٕ اُٖؼ٤ل ْٜٓٞهح ٣ؼَٔ ٝك٤ٜب " اإلكه٢َ٣:ٝهبٍ  ،اُ٘وَ

أُؼجل م١  ئ٠ُ. ٣ٝوبٍ ٛؾب األػٔلح َٗجخ "ٜ ٝك٤ٚ ُـزبٕ ٛؾب ٣طؾٞ ٣ٝطؾٖٝاُطؾٞ ٝاُلؽٞ ثٔؼ٢٘ اُج٤َ ٝاُوٖو،ٛؾب ثبُلزؼ "اُؾ١ٞٔ كوبٍ: 

ٓجبهى ثبّب ػ٢ِ . ٝمًو "ٛؾب ماد األػٔلح ٝٛؾب اُؼٔٞك٣ٖ ٝٛؾب أّ ػٔٞك٣ٖ" ُإلٍؾبه٢األػٔلح اُن١ ًبٕ هبئٔب ثٜنٙ أُل٣٘خ ٝك٢ أفجبه األٍٝ 

 ،أ ٝهل ٝهكد رِي أُؼِٞٓخ ك٢ ًزبة ػِٔبء اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ اُؾِٔخ اُلو٤َٗخٝٛنا فط "،إٔ أٍٜٔب اُول٣ْ أث٤ّٞ أٝ أث٤ٞ" :ك٢ اُقطٜ اُزٞك٤و٤خ

اُز٢ ثٔوًي  "أثٞإ"٢ٛ هو٣خ  "أث٤ّٞأٓب " ،اُؾب٤ُخ اُزبثؼخ ُٔوًي أثٞ هوهبٓ "أث٤ٞٛب"٢ٛ هو٣خ  "أث٤ٞ"ٌُٖٝ  ،٣ٝجلٝ إٔ ٓجبهى ٗوِٜب ػْٜ٘

ٝٓؼ٘بٙ  "رٞٛٞ"ٍْ اُوجط٢ ُٝلع ٛؾب ػوث٢ ْٓزن ٖٓ اال٤ّٞ ثٔوًي ٍٔبُٞٛ. ٝهل٣ٔب ًبٗذ أؽل١ هو١ هَْ ٛؾب أُل٣٘خ اُن١ ٣ؼوف اُ ،ٍٔبُٞٛ

 ." َٗجخ ُإلٓجواٛٞه ص٤إك٤ًٍٝٞ اٌُج٤و٤ًٍٝٞ ث٤ٌُٞكص٤إٛٞ " "ُطؾب"ا٤ُٞٗب٢ٗ  ٝاالٍْ "ٛؾب" ئ٠ُصْ  "ٛٞؽٞ" ئ٠ُٝرـ٤و  "َٓزٞكع"

ّ، ..9ٔاُواثغ.، ث٤وٝد، أُغِلكاه ٕبكه  اُجِلإ،ٓؼغْ  ُجـلاك١،ااُؾ١ٞٔ  ػجل هللآبّ ّٜبة اُل٣ٖ اثٖ ػجل هللا ٣بهٞد اثٖ ٤ْـ األاُؾ١ٞٔ، اُ

 ٤ٓ٘ب،ٛؾب أُل٣٘خ ٌٓزجخ ٤ًَ٘خ ٓبه  اُطؾب١ٝ،اُوٌ ث٤ٖٔ ثطوً اُطؾب١ٝ، . ٖٕٗ،ٖ،اُغـواك٢، ط هٓي١، دمحم، اُوبًٓٞ .ٕٕٓ

األ٣وٞٗبد اُوجط٤خ  ٍؼل،عٔبٍ  ٗغ٤ت،. 99ٕٓ ، ّٖٕٓٓ ،ٌٓزجخ األٍوح، ٍٓٞٞػخ ٕٝق ٖٓوػِٔبء اُؾِٔخ اُلو٤َٗخ، . ّٔٔ.ٓ ٕٔٓٓ

كهاٍبد ك٢ ربه٣ـ ٖٓو  ػجلٙ،هبٍْ هبٍْ، . ٖ٘ٓ  ٛ٘طب،عبٓؼخ  ا٥كاة،٤ًِخ  ٓبعَز٤و،ٓقطٞٛ هٍبُخ  ا٤ُ٘ٔب،اُجبه٤خ ثٌ٘بئٌ ٓؾبكظخ 

٤خ ٓؾبكظخ ئثوا٤ْٛ، ػٔبك ػبكٍ، ٓ٘بٛن اُزغٔؼبد اُوٛجبٗ .9ٕٓ  ّ،91ٖٔاُوبٛوح,  أُؼبهف،كاه  أُٔب٤ُي،ػٖو ٍال٤ٖٛ  االعزٔبػ٢

    .ٕ٘ٔ، 9ٕٓٔٓا٤ُ٘ٔب، ٗٞه ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، 

 
ٖ

ًِٔخ كبه٤ٍخ ٌٓٞٗخ ٖٓ ٓوطؼ٤ٖ "ّٔغ" ٝرؼ٢٘ أُْؼخ ٝ"كإ" رؼ٢٘ ٌٓبٕ، ك٤ٌٕٞ أُؼ٢٘ ٛٞ ٌٓبٕ ٝٙغ أُْغ. ٣ٝوٓي أُْؼلإ ا٤ُ٘ٔو  

ٖطِؾبد ا٤ٌَُ٘خ، ٗوِٚ ُِوجط٤خ، ّبًو كافَ اٌُ٘بئٌ اُوجط٤خ ُِٔالئٌخ. ِٓط٢، ربكهً ٣ؼوٞة، أػوف ٤ًَ٘زي اػوف ُـزي هبًٓٞ أُ

 .  .ٕ، ٓ 99ٓٔثب٤ِ٤ًٍٞ ٤ٓقبئ٤َ، ٓطجؼخ اإلفٞح أُٖو٤٣ٖ، اُوبٛوح 
ٗ

ػوف اُجوٝٗي ٓ٘ن اُلُٝخ اٍُٞط٢ ك٢ ٖٓو اُلوػ٤ٗٞخ ٝأٍزقلّ ك٢ ٕ٘غ ًض٤و ٖٓ األكٝاد ؽز٠ أٗٚ اٍزقلّ ك٢ ٕ٘بػخ اُؼٔالد ثؼل مُي ك٢  

، ٓ ٕٙٓٓ، ٌٓزجخ األٍوح، ٖٔ فبّ اُجوٝٗي أٗظو ػبك٤خ، دمحم ٤ٍٔؼ، اُزؼل٣ٖ ك٢ ٖٓو هل٣ٔبً ٝؽل٣ضبً، طاُؼٖو اُج٤يٗط٢ صْ اإلٍال٢ٓ ُِٔي٣ل ػ

ّ، 9.1ٔ. دمحم، ٓؾٔٞك ؽ٤َٖ، ئثوا٤ْٛ، ٝآفوٕٝ، ىفبهف ٓؼل٤ٗخ، اُغٜبى أُوًي١ ٌُِزت اُغبٓؼ٤خ ٝأُله٤ٍخ ٝاٍُٞبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٔٓٔ

ٓٔٙ. 
٘

ُِٔي٣ل أٗظو ػبك٤خ، دمحم ٤ٍٔؼ، ن ػٖو األٍواد اُلُٝخ اُول٣ٔخ ٕٝ٘غ ٓ٘ٚ أكٝاد ًض٤وح ٝٓقزِلخ، اروٖ أُٖو١ اُول٣ْ ٕ٘بػخ اُ٘ؾبً ٓ٘ 

ً ٝؽل٣ضبً، ٓ  . ثٞىٗو، عٞهط، ٝافوٕٝ، ٓؼغْ اُؾٚبهح أُٖو٣خ اُول٣ٔخ، روعٔخ أ٤ٖٓ ٍالٓخ، ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ 9ٗاُزؼل٣ٖ ك٢ ٖٓو هل٣ٔب

 . ٕٙٓ، ٕ٘ٓ، ٓ ٕٔٓٓاُؼبٓخ ٌُِزبة، 
ٙ

٢ٓ هٞآٜب كوٝع ٗجبر٤خ ٓوٍٞٓخ ثطو٣وخ فبٕخ ال رقٚغ ك٢ ٌِّٜب ٝارغبٛبرٜب ٝٗٔٞٛب ُ٘ظبّ اُطج٤ؼخ ٓٔب عؼَ ُٜب ٛبثؼبً فبٕبً ىفوكخ اُوٝ 

اُز٢ ثٜب، ٖٝٓ ٛ٘ب ال ٗقطئ ئما ٤ٍٔ٘بٛب ثيفوكخ اُزٞه٣ن اُؼضٔب٤ٗخ أٝ األهاث٤َي اُؼضٔب٤ٗخ. ٝهل أّزن اٍْ اُو٢ٓٝ ٖٓ ًِٔخ ه٢ٓٝ أ١ ث٤يٗط٢ 

ا اُ٘ٞع ٖٓ اُيفوكخ. ٝهل أػزبك اُؼوة ر٤َٔخ اُج٤يٗط٤٤ٖ ثبُوّٝ، ٝأؿِت اُظٖ إٔ األرواى اَُالعوخ ػ٘لٓب اٍزوو ثْٜ أُوبّ ك٢ رطِن ػ٠ِ ٛن

ب٢ٗ، ثالك اُوّٝ )آ٤ٍب اُٖـوٟ( ٗوِٞا ٛنٙ اُيفوكخ ٝأٍٞٛب "اُو٢ٓٝ". ٓوىٝم، دمحم ػجل اُؼي٣ي، اُلٕ٘ٞ اُيفوك٤خ اإلٍال٤ٓخ ك٢ اُؼٖو اُؼضٔ

. أٓب ىفوكخ األهاث٤َي كٜٞ اٍْ أِٛوٚ أُإهفٕٞ األٝهٝث٤٤ٖ ػ٠ِ اُيفبهف اإلٍال٤ٓخ اُز٢ ٙ.، ٓ .91ُٖٔٔو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، ا٤ُٜئخ ا

ّ، ٝاُز٢ رْزَٔ ػ٠ِ اُيفبهف ٝاُؼ٘بٕو اُٜ٘ل٤ٍخ أٝ اُ٘جبر٤خ أُؾٞهح ػٖ اُطج٤ؼخ ثؾ٤ش إٔجؼ ٖٓ 9ٛـ /ٖرز٤ٔي ثأٍِٞة ٍبٓواء اُووٕ 

ُٕٜٞب األ٢ُٝ ٝئٕ ًبٗذ َٗجزٜب ئ٠ُ اُل٤ِٖخ اُ٘جبر٤خ ال ٣قزِق ك٤ٜب اص٘بٕ. دمحم، ٍؼبك ٓبٛو، اُلٕ٘ٞ اإلٍال٤ٓخ، ا٤ُٜئخ اُؼ٤َو ئهعبػٜب ئ٠ُ أ

. ٣ٝو١ دمحم ػجل اُؼي٣ي إٔ ُلع اُزٞه٣ن ٛٞ أٌُِخ األَٗت ٝاألٕلم ُِلالُخ ػ٠ِ ٛنٙ اُ٘ٞع ٖٓ ّٕٔٓ، ٓ 91ٙٔأُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، 

َٓزؼِٔخ ك٢ اُِـخ  Tauriquosك٤ٚ ٛٞ ظبٛوح اُ٘ٔٞ، ٝاُزٞه٣ن ٓب ٛٞ ك٢ اُؾو٤وخ ئال ٗٔٞ ٝرٌبصو، ٝال رياٍ ًِٔخ اُزٞه٣ن  اُيفوكخ اُن١ أثوى ٓب

ٓوىٝم، دمحم ػجل اُؼي٣ي، اُلٕ٘ٞ اإلٍجب٤ٗخ ؽز٠ ا٤ُّٞ ُِلالُخ ػ٠ِ ٛنٙ اُيفوكخ ٢ٛٝ روّٞ أًضو ٓب روّٞ ػ٠ِ اُؼ٘بٕو اُيفوك٤خ اُ٘جبر٤خ. 

ّ أٍٝ 19ٖٔ. ٣ٝؼزجو "ا٣ٌُٞ ه٣غبٍ" ك٢ ًزبثٚ "ٓب٤ٛخ اُطواى" اُن١ ْٗو ك٢ ثو٤ُٖ ػبّ ٤ٔٔخ ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ، ٓ اُيفوك٤خ اإلٍالٓ

ػبُْ ؽلك ًِٔخ األهاث٤َي ػ٠ِ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ ىفبهف اُلٖ اإلٍال٢ٓ، ٕٝٝلٜب ثأٜٗب ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُيفبهف اُ٘جبر٤خ اُجؼ٤لح ػٖ إُٜٔٞب 

د ٓزْؼجخ اٗوَب٤ٓخ ٓززبثؼخ.  ؽ٤َٖ، ٓؾٔٞك ئثوا٤ْٛ، اُيفوكخ اإلٍال٤ٓخ األهاث٤َي، أُطجؼخ اُزغبه٣خ اُؾل٣ضخ، اُطج٤ؼ٤خ، ٝرجلٝ ػ٠ِ ٤ٛئخ ؽِوب

ٔ91.ٓ ،ّٔٔ . 
.

ٖٓطِؼ ىفوك٢ ٓؼٔبه١ ك٢ األَٕ هِلح اُل٘بٕ ػ٢ِ اُزؾق ثؼل مُي ٝٛٞ عٔغ ٓٞط ٝٛٞ رْج٤ٜب ثٔٞط اُجؾو ٣ٝلٍ ك٢  األٓٞاط أُزٌَوح 

٠ ػٖ٘و ٖٓ اُؼ٘بٕو اُيفوك٤خ ٖٓ اُوفبّ أٝ اُؾغو ػ٢ِ ٌَّ رؼو٣غبد أٝ ر٣ٞٔغبد، ٝك٢ ثؼ٘ اُٞصبئن ّجٚ ثبََُِِخ اُؼٔبهح ا٤ًُِٞٔٔخ ػِ

 كٜٞ ٗٞع ٖٓ اُيفوكخ ٣ْجٚ اََُِِخ ٌُٖٝ ػ٠ِ ٌَّ ؽوف ا٤ُْٔ ٓ٘لَٖ أٝ ٓزَٖ ُنُي ر٢َٔ أ٣ٚب ثيفوكخ ا٤ُٔٔبد. أ٤ٖٓ، دمحم دمحم، ئثوا٤ْٛ،

 .     1ٔٔ، ّٙٔ، ٓ 99ٓٔ، ٔٛـ(، ٓطبثغ اُغبٓؼخ األٓو٤ٌ٣خ، 9ٕٖٛ -ٛـ ٣ٙٗ1خ ك٢ اُٞصبئن ا٤ًُِٞٔٔخ )٢ِ٤ُ ػ٢ِ، أُٖطِؾبد أُؼٔبه
1

٣ؼزجو اُقٜ اُضِش ٖٓ إٔؼت اُقطٞٛ ؽز٠ إٔ اُجؼ٘ ٣ٖلٚ ثأٜٗب أٜٓب، ٝهل افزِلذ ا٥هاء ؽٍٞ أٍجبة ر٤َٔزٚ ثٜنا االٍْ ٌُٖ ، اُقٜ اُضِش 

ٛٞ إَٔ اُقطٞٛ اَُ٘ق٤خ ُنُي ٗغل فٜ اُضِش ٝفٜ  ١ٚ رَب١ٝ ك٢ ٌٍٜٔب صِش ٍٔي فٜ اُطٞٓبه اُنأؿِجٜب ٣وٍٞ ثبٗٚ ٢ٍٔ ثبُضِش ٌُٕٞ ؽوٝك

اُضِض٤ٖ ٌٝٛنا. ٣َٝ٘ت اثزٌبه ٛنا اُقٜ ئ٢ُ اُقطبٛ اثٖ ٓوِخ، ؿ٤و إٔ ثؼ٘ اُجبؽض٤ٖ ٣وُٕٞٞ ئٗٚ ٍجن ػٖو اثٖ ٓوِخ ٝإٔ ثؼ٘ اُٖ٘ٞٓ ك٢ 

ًبٕ اثٖ ٓوِٚ ٓطٞهٙ ُٝٚ اُلَٚ ك٢ رط٣ٞو فٜ اُضِش ئ٠ُ ٕٞهرٚ اُؾب٤ُخ، ٣ٝ٘زْو فٜ  اُووٕ اُضبُش اُٜغو١ اُزبٍغ ا٤ُٔالك١ ًزجذ ثٚ كول

اُضِش ػ٠ِ أؿِت اُزؾق ٝاألصبه ا٤ًُِٞٔٔخ ثٖٔو ٝثالك اُْبّ، ًٝنُي ػ٠ِ اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘ٔبمط اُؼضٔب٤ٗخ. ٣ٝوٍٞ ٕبؽت "ئػبٗخ ا٠ُْ٘ٔ" ػٖ 

ْأح األهالّ أَُزؼِٔخ ك٢ أٝافو فالكخ ث٢٘ أ٤ٓخ ٝأٝائَ فالكخ ث٢٘ اُؼجبً، ًٔب إٔ ًَ اُضِش: ئٗٚ أٍٝ فٜ ظٜو ٓ٘جضوبً ػٖ اُقٜ اٌُٞك٢ ٓ٘ن ثلء ٗ

٤خ األهالّ َٓز٘جطخ ٖٓ اُقٜ اٌُٞك٢، ٣ٝنًو اُ٘ل٣ْ إٔ هطجٚ أُؾوه أٍٝ فطبٛ ك٢ ػٜل ث٢٘ أ٤ٓخ، ٝأٗٚ أٍزقوط أهثؼخ فطٞٛ ٖٓ األهالّ اٌُٞك

ٛٞ أٍبً اُقٜ اُضِش اُن١ ٣ٌزت ثٚ ػ٠ِ اُؼٔبئو ا٤ًُِٞٔٔخ ٝٗؾٞٛب، ٝفِق هطت أُٞعٞكح، ٝك٢ أٝافو ػٜل ث٢٘ أ٤ٓخ أٍز٘جٜ فٜ ًبٕ 

، روعٔخ دمحم ٔاُٚؾبى ثٖ ػغالٕ صْ ئٍؾبم ثٖ ؽٔبك ىٖٓ اُق٤ِلخ أُإٔٓٞ ٝأُٜل١. ُِٔي٣ل اُلٚبئ٢ِ، ؽج٤ت هللا، أٌِٛ اُقٜ ٝاُقطٞٛ، ط

. دمحم، ٤ُٝل ٤ٍل ؽ٤َٖ٘، كٖ اُقٜ اُؼوث٢ أُلهٍخ اُؼضٔب٤ٗخ، 1ّٕٕ، 99ٖٓٔ، ٔاُزٞٗغ٢، ٛالً ُِلهاٍبد ٝاُزوعٔخ ٝاُْ٘و، كْٓن، ٛ

 .        ٕٖ، ٓ ٕ٘ٔٓا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، 
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ٛـ(، ٓقطٞٛ ٓ٘ظٞٓخ ك٢ ٓ٘بىٍ اُؤو، ٓقطٞٛبد عبٓؼخ أُِي .9ٔٔاَُغبػ٢، أؽٔل ثٖ أؽٔل، ) ُِٔي٣ل ػٖ ٓ٘بىٍ اُؤو ٝأٛٞاهٙ أٗظو: 

اإلػال٤ٓخ ٍبُْ، ًزبة األٗٞاه ٝٓ٘بىٍ اُؤو، ْٗو ٝرٞى٣غ أُغٔٞػخ  ُووٕ اُضبُش ػْو اُٜغو١.  ث٤ْو،كِي، َٗـ ك٢ ا 1ٍٔٔٔؼٞك، ههْ 

    .1ٕٗ 1ٖ ٓ، ٕ٘ٓٓاُؼب٤ُٔخ، ا٣ٌُٞذ، 
ٔٓ
لَبَعأَرُُٚ أ١ ًبٕ ظٜٞه اُؤو ٍو٣غ. ُيثَاَغرَح:ُ   ُٓ 

ٔٔ
َؾبم:  ُٔ ُِـ٤ اُؤو ؿ٤وَؽ٤ش ٣ٌَٕٞ   New moonاُ ََٗظَواً  ُُِِوؤ٣َخ  ِٗت هَبثَِ  ٌَّْٔ َػ٠َِ َٗلٌ اَُغب اُ َٝ و  َٔ ٖ اُوَ ِٓ  ًَُ ب ٣ٌَٕٞ  َٓ ٌَّْٔ ِػ٘لَ ِٚ َفِق اُ بثِ

َّْٜو اُوَ  لو ُِ ِٕ َؾبم ٛٞ اُؼُٔو  ُٔ َٛٞه اُ ٖ إَٔ ٣َُوٟ. ٣ُؼزَجَو  ٌِ ظِْ ال ٣ُٔ ُٓ وبثَِ ُألَهٗ  ُٔ عٚ اُ َٞ ، َؽ٤ش ٣ٌَٕٞ اُ ِٗ َٖ األَه و١.ِٓ َٔ 
ٕٔ

زيا٣ل:اُٜالٍ   ُٔ ٤ُٚٓئَبً ثَِ٘جَخ  ك٢ِ  Waxing Crescent moonاُ  ٌٕٞ٣ َٝ و،  َٔ َٖ اُوَ ِٓ ـ٤ٌو  َٕ وَؽَِخ ٢ُٚ٣ء ُعيٌء  َٔ ٞء ٓ٘-َٓٛنٙ اُ ُّٚ َٛنا اُ َٝ  ،%

َٜو ثَؼل  ٣ظ َٝ  ، ٍَ رَله٣غ٢ِّ ٌَْ َٛنا  .-٘.٣َٖيكَاك ثِ ظٜٞه  َٝ األَهٗ،  َٝ  ٌَّْٔ َِ َث٤ٖ اُ ِٕ ا َٞ ّ اُ ِٜ ٖ اَُق ِٓ و  َٔ ؾبم، َؽ٤ش ٣َقوط اُوَ ُٔ ٖ ُظِٜٞه اُ ِٓ أ٣ََّبّ 

. اُطَّٞه ٛٞ ٌِ َّْٔ ُِؼلَّحِ كَهبئِن كَوٜ ثَؼل ُؿوِٝة اُ َٛلرٚ  َْب ُٓ  ٌُٖٔ٣ َٝ َّْٜو اُؤو١ّ اَُغل٣ل،   اُن١ ٣ُؾلّك ثلء اُ
ٖٔ

ة ً   أي أن القمر أول مرة يظهر هكذا ولن تتكرر. أَْي لَِقيتُهُ ِلقَاًء َواِحداً  :َمرَّ
ٔٗ

زٍٞطخ، ؽَ   First Quarter Moonاألٍٝ:اُزّوث٤غ  ُٓ وئ٢ِ ثَِِ٘جَخ  َٓ  ٞٛ َٜو ثَؼل َٝ ٣َظ َٝ  ،ٌَّْٔ َطخ اُ ٍِ ا َٞ و ثِ َٔ ٖ اُوَ ِٓ ِٖٗق   ٘.ٓٔ-.٤ش ٢ُٚ٣ء 

ٖ كََٝهرٚ َؽٍٞ األهٗ، ؽَ  ِٓ ى ُهثغ كََٝهح  و ٣ٌَٕٞ هَل رَؾوَّ َٔ َّٕ اُوَ ٍ أل َّٝ ثغِ األَ ٢ٍُِٔ ثبُوُّ َٝ َؾبم،  ُٔ ٖ ُظِٜٞه اُ ِٓ ا٣َٝخ ث٤َٖ اُؤَو أ٣ََّبّ  ٤ش رٌَٕٞ اُيَّ

 ٌَّْٔ  كََهَعخ. 9ٓٝاُ
ٔ٘

زيا٣ل: األَؽلة  ُٔ ػ َث٤ٖ   Waxing gibbous moonاُ َٝ وئ٢ِ ثَِِ٘جَخ رَزوا َٓ  ٞٛ َٜو ثَؼل ٓٓٔ-َٓ٘ٝ ٣َظ َٝ َؾبم،  ٗٔ-٘.ٓٔ%،  ُٔ ٖ ُظٜٞه اُ ِٓ  ّٞ٣

ِٛالٍ. ٘ٚ ِػجَبهح َػٖ َهوٓ كَائِو١ّ ٣َ٘وٖٚ  ِٓ ٢ُٚٔء  ٣ٌَٕٞ اُُغيء اُ َٝ 
ٔٙ

٣َؾلُ   Full Moonاُجله َٝ  ،ِِٚ َٔ ُٓٚبَءاً ثِأًَ و  َٔ ٣ٌَٕٞ هَوٓ اُوَ ا٣َٝخ ث٤َٖ اُؤو َٝ َؾبم، ؽ٤ش رٌَٕٞ اُيَّ ُٔ ٖ ٛٞه اُ ِٓ َٛنا اُّطٞه َثؼل أٍُجَٞػ٤ٖ  س 

 ٌّْٔ ِِٚ. 1ٓٔٝاُ َٔ َو ثِأًَ َٔ ٌُ اُوَ َّْٔ و ثَِؾ٤ش ر٢ُٚء اُ َٔ اُوَ َٝ  ٌَّْٔ رٌَٕٞ األَهٗ َث٤ٖ اُ َٝ  كََهعخ، 

ٛٞ ثَله ِئ٠ُ أَه َٝ و ثِؾبَُزِٚ  َٔ َ اَُو ِٖ ب ٣َ َٓ ٖ ٖٝٓ اُغل٣و ثبُنًو أََّٗٚ ِػ٘لَ ٌِ ِو ٣ُٔ َٔ ُِِوَ وئ٢  َٓ َْأ أًَجو َؽغْ  لَاِهٙ اإِل٤ِٛغ٢ّ ٣َ٘ َٓ َٖ األَهٗ ك٢ِ  ِٓ َوة ٗوَُطخ 

٠ ثبُؤو اُؼٔالم َّٔ َُ٣ َٝ  ِٗ ٖ األَه ِٓ لاِهٙ اإل٤ِٛغ٢ Supermoonُهؤ٣زٚ  َٓ ٛٞ ثَله ئ٠ُِ أَثؼَل ُٗوَطخ َػٖ األَهٗ ك٢ِ  َٝ و ثِؾبُزٚ  َٔ َ اُوَ ِٖ ب ٣َ َٓ ِػ٘لَ َٝ  ،

٠ ثِ  َّٔ ب ٣َُ َٓ َْأ  ـَّو ٣َ٘ َٖ ُٔ و اُ َٔ   (Micromoon)بُوَ

ز٘بهٔ:األؽلة  ُٔ َٜو ثَؼل   Waning gibbous Moonاُ َِخ، ئِم ٣َظ ِٓ ٌَب اُ َٝ زٍٞطخ  ُٔ ػ ث٤َٖ اُ َٝ َِ٘جَخ رَزوا وئ٢ِ ثِ َٓ  ٞٛ ٖ ٓوؽِخ اُجَله،  .-٘.َٖٝ ِٓ أ٣ََّبّ 

٤٘و ك٢ِ رََ٘بهُٔ. ُٔ زيا٣ل، َؽ٤ش ٣ٌَٕٞ اُُغيء اُ ُٔ ٛٞ َػٌٌ ٛٞه األَؽلة اُ َٝ 
ٔ.

ِؼ ٕ٘بع ُِلالُخ ػ٠ِ ٝؽلح ىفوك٤خ َٓزل٣وح اٌُِْخ ُٜب ؽ٤ِخ رْجٚ ٝههخ اُْغو ٖٓ أػالٛب ٖٝٓ أٍلِٜب، ٝهل ظٜو ٛنا اُؼٖ٘و ٖٓط 

ُغلهإ، أُؼٔبه١ ك٢ اُجلا٣خ ػ٠ِ اُؼٔبئو صْ أٗزوَ ُِزؾق اُزطج٤و٤خ، ٝري٣ٖ اُجقبه٣خ اُؼٔبئو أٓب ثز٘ل٤نٛب ثبُوٍْ أٝ ثبُغٔ أٝ ثبُ٘ؾذ ػ٠ِ ا

ًبٗذ رٖ٘غ ٖٓ اُ٘ؾبً ػ٠ِ أثٞاة أَُبعل ٝأُلاهً ك٢ اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ٣ٝطِن ػ٤ِٜب ثقبه٣خ َٗجخ ثقبهح ثا٣وإ أٝ ٝكائٔب ٓب 

 .      ٕٓٛـ(، 9ٕٖٓ -ٛـ 1ٗٙئ٠ُ ؽ٢ اُجقبه٣خ ثبُجٖوح. أ٤ٖٓ، دمحم دمحم، ئثوا٤ْٛ، ٢ِ٤ُ ػ٢ِ، أُٖطِؾبد أُؼٔبه٣خ ك٢ اُٞصبئن ا٤ًُِٞٔٔخ )
ٔ1

. ٓوىٝم، دمحم ػجل اُؼي٣ي، اُلٕ٘ٞ ّ٘٘ٔ، ٓ 91ٕٔ، ّٖ. ً، اُلٕ٘ٞ اإلٍال٤ٓخ، روعٔخ أؽٔل دمحم ػ٠َ٤، كاه أُؼبهف، ٛك٣ٔبٗل،  

 .ٙٗٔاُيفوك٤خ اإلٍال٤ٓخ ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ، ٓ 
ٔ9

 أُٞٗب رؼ٢٘ أٌُزل٢ ٝرؼ٢٘ ٛ٘ب إ اُجله أٌُزل٢ ٛنا ثلأ ٣ز٘بهٔ. 
ٕٓ

 بهٔ إٔجؼ ٙوٝه١.أهو١ رؼ٢٘ أّز٢ٌ ٝأُؼ ػ٤ِٚ أ١ إٔ اُز٘ 
ٕٔ

هلو رؼ٢٘ ال أٌٗ ك٤ٚ ٝال ٓبء ٝال ًأل ٝهلو ثٔؼ٢٘ هَ ا٣ٚبً ٝهلو ثٔؼ٢٘ أهٗ عوكاء ٝرؼ٢٘ ٛ٘ب إٔ عيء ٓ٘ٚ إٔجؼ فب٢ُ ٖٓ اُ٘ٞه كإٔجؼ   

 هٔو ٣٘وٖٚ ٛالٍ.
ٕٕ

ز٘بهٔ: ُٔ َِخ،   Waning gibbous Moonاألؽلة اُ ِٓ ٌَب اُ َٝ زٍٞطخ  ُٔ ػ ث٤َٖ اُ َٝ وئ٢ِ ثَِِ٘جَخ رَزوا َٓ  ٞٛ َٜو ثَؼل َٝ ٖ ٓوؽِخ  .-٘.ٖئِم ٣َظ ِٓ أ٣ََّبّ 

٤٘و ك٢ِ رََ٘بهُٔ. ُٔ زيا٣ل، َؽ٤ش ٣ٌَٕٞ اُُغيء اُ ُٔ ٛٞ َػٌٌ ٛٞه األَؽلة اُ َٝ  اُجَله، 
ٕٖ

 .بتثليث الميم من محق: الناقص = التالف = ما يرى من نقص في القمر في النصف األخير من الشهر القمريأُؾبم  
ٕٗ

وئ٢ّ ثَِِ٘جَخ  Moon  Last Quarterاُزّوث٤غ اُضّب٢ٗ: َٓ  ٞٛ َٜو ثَؼل َٓ٘ٝ ٣َظ َٝ  ،%.-ٔٓ  ٖ ِٓ  ٍ َّٝ ٛٞ َػٌٌ اُزّوث٤غ األَ َٝ وَؽِخ اُجَله،  َٓ  ٖ ِٓ أ٣ََّبّ 

٢ُٚٔء.  َٗبِؽ٤َخ اُغيء اُ
ٕ٘

،  ٔانمََغِ  ـُ ٍَ َٞ ، ٝٛٞ اُ ِٕ ٘ب ٍْ ََلَ: ًبُوََِؼِ ك٢ األَ ْوة ٝهَِوَٙ ك٢ اُغ َّٚ ًَضوح اُ كَّ ٖٓ  َٞ ٍْ ، ٍٞك أٝ ًٔب ُٞ ثٚ ٍٝـإٔجؼ إٔ عيء ٖٓ اُؤو أ ٝرؼ٢٘ .ا

 ٝٓؼوٝف إٔ هوٙ ثبُلبه٤ٍخ رؼ٢٘ أ٣ٚبً اٍٞك، ٝهل ًبٕ ٤ٓلإ اُو٤ِٓخ أٝ اُوٓب٣خ هوة اُوِؼخ ٢َٔ٣ ٤ٓلإ هو١ ثَجت األؽلاس أُؾيٗخ اُز٢

 ؽلصذ ك٢ كزوح ٓب. ًٝنُي ٢ٍٔ ٍغٖ اُوِؼخ ثَغٖ هوٙ ٤ٓلإ اُز٢ ؽوكذ ك٤ٔب ثؼل ئ٠ُ أها٤ٓلإ.
ٕٙ
   ٌُ ْغَا ًِ ًُ ٝأُوٖٞك إٔ اُؤو ثَجت اُغيء أُولو األٍٞك إٔجؼ اُؤو ٣أفن ٌَّ اُوًٞ أ١ اُٜالٍرؼ٘ ان    .٢ اُوٞ
ٕ.

ز٘بهٔ: )ثبإلٗغ٤ِي٣ّخ  ُٔ َٜو ثَؼل  (Waning Crescent Moon) :اُٜالٍ اُ ٣َظ َٝ ٍّطخ،  زٞ ُٓ  ٖ ِٓ وئ٢ّ ثَِِ٘جَخ أَهَ  َٓ وَؽَِخ  ٗٔ-ٓٔٝٛٞ  َٓ  ٖ ِٓ  ّٞ٣

 َ٣ ٖ ِٓ ٣َزّٔو  َٝ و اُجَله،  َٔ  ٤ٖٓٞ ئ٠ُِ صاَلصَِخ أ٣ََّبّ.اُوَ
ٕ1

ظِْ: )ثبإلٗغ٤ِي٣ّخ  ُٔ ٤َُِؼٞك  (Darkened Moon :اُؤو اُ واؽَ األُفوٟ  َٔ ٌَّوه اُ ُ٣ َّْ ُ ُِلَزَوحٍ َه٤ٍِِخ ص و  َٔ ٝٛٞ ؿ٤و هبثَ ُِّوؤ٣خ، َؽ٤ش ٣َقزَل٢ اُوَ

ؾبهَبً  ُٓ. 
ٕ9

كزظٜو ك٢ ٗوُٞ ػل٣لح اُوعبٍ ٝاَُ٘بء ْٝٛ ٣ؾِٕٔٞ  ٣ْ،اُولرؼل ىٛوح اُِٞرٌ ٖٓ أْٛ ٝأّٜو اُٞؽلاد أَُـزقلٓخ كـ٢ اُلـٖ أُٖو١  

ًبٗذ رظٜو ىٛوح اُِٞرٌ ث٘ٞػ٤ٜب  .ٝك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ ًبٗٞا ٣ٌَٕٔٞ ثٜب ثووة أٗٞكْٜ ٢ٌُ ٣َزْ٘وٞا اُوؽ٤ن أُولً أ٣ل٣ْٜ،ىٛوح اُِٞرٌ ث٤ٖ 

ؾلٞظ ا٥ٕ ثٔزؾق أُزوٝث٤ُٞزبٕ ٝاُن١ رظٜو ك٤ٚ األىهم ٝاألث٤٘ ك٢ ْٓبٛل رول٣ْ اُوواث٤ٖ ًبُ٘وِ اُن١ ٝعل ك٢ ٛوّ ٍٍ٘ٞود األٍٝ ٝأُ

ٝاٍزٔود ٌٓبٗخ اُِٞرٌ كـ٢ ٓولٓـخ اُٞؽلاد اُيفوك٤خ ؽز٠ ػٖو اُلُٝخ اُؾل٣ضخ.  ،ىٛٞه اُِٞرٌ ٓٞٙٞػخ ك٢ ٍِخ ًغيء ٓـٖ ًٓٞت اُوواث٤ٖ

 أُٖو١اُلٖ  ك٢بمط ٖٓ اُيفبهف اُ٘جبر٤خ ٓياٝعخ ث٤ٖ ٗٔ، ئ٣ٔبٕ كٍٞه٠ دمحم ،أَٓ دمحم، ػالّ ٠،، ؽِٔؽٔل١ٝائَ  اُوب٢ٙ،دمحم ػ٠ِ،  ،ػجلٙ

   . ٕٕٔ، ٓ ٕٕٓٓ ئثو٣َ ،ٕٙاُؼلك  ،1أُغِل  ،أُغِخ أُٖو٣خ ُِلهاٍبد أُزقٖٖخ، اُول٣ْ ٝكٕ٘ٞ ثالك اُواكل٣ٖ
ٖٓ

  
ٖٔ

ٌُو٢ٍ أٍول٢  هو٣خ، ك٢ٜ ػبٕٔخ إله٤ِْ ٝاٍغ ٝٓوواً  .٣ٖنًو أُوو٣ي١ ػٖ ٛؾب ثأٜٗب ٓل٣٘خ ػظ٤ٔخ ثبُٞعٚ اُوج٢ِ ثٖؼ٤ل ٖٓو ٣ٝزجؼٜب  

أُٞاػع ٝاالػزجبه ثنًو اُقطٜ ٝا٥صبه، أُوو٣ي١، أؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػجل اُوبكه ثٖ دمحم اُْبكؼ٢، ٤ّٜو اٍزٔو ُِووٕ اُقبٌٓ ػْو ا٤ُٔالك١. 

  .ٗٔ٘-ّٖٔ٘ٓ، .91ٔكاه أُؼبهف، ، ٕاُقطٜ أُوو٣ي٣خ، ط
ٖٕ

 كلها مترادفات لشًء واحد Epitrachelion "أو "أورارٌون" أو "زنّار Stole باإلنجلٌزٌةٝ έπιτραχήλιον بطرشٌل" بالٌونانٌة" 
ِٔخ . "ثله٤َّ" وأحٌانًا ٌُكتَب بالعامٌة ٌِّ ٤ِّٗخٝ"اُجطو٤َّ " رؼو٣ت ُِ ئثزوا٤ِ٤ّٕٞ". ٠َُٔ٣ٝ " έπιτραχήλιον ا٤ُٞٗب

ب ًٚ ٣ُٝؼوف ك٢ ا٤ٌَُ٘خ ا٤ُٞٗب٤َّٗخ ثبٍْ   ، أٓب أٍٚ اُول٣ْ ك٤ٜب كٜٞ "ثاله٣خ".ا٤ٌَُ٘خ اُوجط٤َّخ ٝٛٞ االٍْ اُن١ ٣ْزٜو ثٚ ك٢  .περιτραχήλιον أ٣

https://st-takla.org/Learn_Languages/03_Learn-English-Lessons-Taaleim-engelizy-Free/Learn-English_00-Index-El-Fehres.html
https://st-takla.org/Coptic-church-1_.html
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ٕٔ. 

 

 

                                                                                                                                                    
و٣بٕ ٝأُٞاهٗخ ثبٍْ "أٝهٝهorarionٝ ""أٝهاه٣ٕٞ َِّ ، ٣َٝزقلٓٚ ossora "، ك٢ ؽ٤ٖ ٤َٔ٣ٚ األهٖٓ "ٍٛٞٞهاuroro "، ٣ُٝؼوف ػ٘ل اُ

ب ٤َٓؾ٤ٞ أُبالثبه ٣ٝطِوٕٞ ػ٤ِٚ اٍْ ًٚ ََّبٛوح ، ٣ٝلػorar-pourٙٞ أ٣ ٤َّٗخ. .hurrara "ٛٞهاها" اُ٘ ٢ٛ  έπιτραχήλιον ٝأٌُِخ ا٤ُٞٗب

ٌَِّٔخ له ٖٝٓ األٓبّ ؽز٠ ئ٠ُ أٟ "ػ٘ن". كب τράχηλιοϛ اّزوبم ٖٓ اُ َّٖ ُجطو٤َّ ٛٞ هكاء ٣ُؼَِّن ك٢ اُؼ٘ن ثلزؾخ ك٢ أػالٙ، ٣ٝزل٠ُ ثؼوٗ اُ

، ٝٛٞ ٠َُٔ٣ ؽب٤ًُب "اُٖلهح"، أ١ ٓب ٣ُِجٌ ػ٠ِ اُٖله. ٣ُٝؼل اُجطو٤َّ األه٢٘ٓ أثَٜ األٗٞاع ثبُِٖجبٕ اُول٤ٖٓ، ٝه٤ِاًل ٖٓ اُقِق، ٣ٝي٣َّٖ

الشَّماس  وحده دون الكاهن، فكان البطرشٌل الذي ٌرتدٌه الشَّماس، هو ما ٌمٌز بالشَّماس والبطرشٌل كان أساًسا ٌختص .ثٞعٚ ػبّ
ة األولى فً القرن الرابع المٌالدي، ثم ُعرف فً الغرب بعد ذلك فً  الكنٌسة فً ""الدٌاكون الشرقٌَّة. ولقد ورد ذكر بطرشٌل الشَّماس للمرَّ

 -ًزبة ٓؼغْ أُٖطِؾبد ا٤ٌَُ٘خ أُوبه١، اُواٛت اُوٌ أص٘ب٤ًٍٞ،  .ا، ثم فً روما فً القرن الحادي عشرسبانٌاالقرن السادس بدًءا من 

(، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، ٍجزٔجو ٕ/ٙط"، )ٍَِِخ اُلهح اُطو٤َخ ٤ٌَُِ٘خ اُوجط٤خ ث٤ٖ اٌُ٘بئٌ اُْوه٤خ ٓولٓبد ك٢ ٛوًٞ ا٤ٌَُ٘خ -اُغيء األٍٝ "أ

ٕٓٓٗ ،ّ  ٓٔ9ٖ ،ٔ9ٗ. 
ٖٖ

خ ٤َُِل ا٤َُٔؼ ؽَت اُلٖ اُوجط٢، ؽ٤ش اثزٌوٛب أُإٕٓ٘ٞ فالٍ اُووٕٝ األ٢ُٝ ثؤٍْٜ ٌَُِٔخ كافَ ٓوبثو اٌُزبًٔجذ ًؼالٓخ روٓي أٌَُ 

ٍو٣خ رلٍ ػ٠ِ رغٔغ أُإ٤ٖ٘ٓ ثٜنا أٌُبٕ، ًٔب إٔ اُؾوٝف األ٢ُٝ ٖٓ ًِٔخ ٌٍٔخ ثبُوجط٤خ رؾز١ٞ ػ٠ِ عِٔخ "٣َٞع ا٤َُٔؼ اثٖ هللا 

 . ٕٙؼوٞة، أػوف ٤ًَ٘زي اػوف ُـزي هبًٓٞ أُٖطِؾبد ا٤ٌَُ٘خ، ٗوِٚ ُِوجط٤خ، ّبًو ثب٤ِ٤ًٍٞ ٤ٓقبئ٤َ، ٓ أُقِٔ". ِٓط٢، ربكهً ٣
ٖٗ

ٝرؼ٢٘ ٓجقوح أٝ ٓغٔوح ٝٛٞ ئٗبء ٣ٞٙغ ك٤ٚ اُغٔو ٝرؾوم ك٤ٚ اُجقٞه هلل ٢ٛٝ روٓي ٤َُِلح اُؼنهاء  اٍْ ْٓزن ٖٓ أٌُِخ اُوجط٤خ "ّٞه١" 

ِٓط٢، ربكهً ٣ؼوٞة، أػوف ٤ًَ٘زي اػوف ُـزي هبًٓٞ أُٖطِؾبد ٚ هللا ٝهٝؽٚ ك٢ ثطٜ٘ب. اُز٢ ؽِٔذ ُالٛٞد ا٤َُل ا٤َُٔؼ ًِٔ

  . .ٗا٤ٌَُ٘خ، ٗوِٚ ُِوجط٤خ، ّبًو ثب٤ِ٤ًٍٞ ٤ٓقبئ٤َ، ٓ 
ٖ٘

ا٤َُٔؼ  ًِٔخ ه٘ل٣َ ْٓزوخ ٖٓ أٌُِخ اُوجط٤خ "ه٘ل٤ِ٣ٕٞ"، ٝٛٞ ٍواط ٖٓ اُي٣ذ ٣ٚبء ثب٤ُل ٣ٝٞٙغ أٓبّ ا٣وٞٗبد اُول٤َ٣ٖ هٓياً ُ٘ٞه ا٤َُل 

ثبُ٘غْ اُن١ ك٤ْٜ، ٝال ٣ٞٙغ اُو٘ل٣َ أٓبّ أ٣وٞٗخ ا٤َُل ا٤َُٔؼ ألٗٚ ٛٞ ٗٞه اُؼبُْ، ًنُي ٣ٞٙغ اُو٘ل٣َ ك٢ اُْوه٤خ ٢ٚ٣ٝء ثبٍزٔواه ٤ُنًوٗب 

اُن١ أهّل أُغًٞ ػ٠ِ ٌٓبٕ ٤ٓالك ا٤َُل ا٤َُٔؼ ؽز٠ إِْٜٔٝ ُج٤ذ ُؾْ. ِٓط٢، ربكهً ٣ؼوٞة، أػوف ٤ًَ٘زي اػوف ُـزي هبًٓٞ 

 .   ٖٔٗطِؾبد ا٤ٌَُ٘خ، ٗوِٚ ُِوجط٤خ، ّبًو ثب٤ِ٤ًٍٞ ٤ٓقبئ٤َ، ٓ أُ
ٖٙ

ظٜو ػٖ٘و أُْغت فالٍ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ ٝٛٞ رؾلخ ٖٙٔ اُزؾق أُ٘وُٞخ اٌُض٤وح اُز٢ ٗلند فالٍ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ، ٝٛٞ ػجبهح ػٖ  

٢ ثٜب ىفبهف ٝكال٣بد ْٓـُٞخ ثأٍِٞة ىفوك٢ هائغ ًواد َٓزل٣وح اٌَُْ ٖٓ أُؼلٕ أٝ اُقيف رؼِن ك٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ اَُالٍَ أُؼل٤ٗخ اُز

ٜٗٔ اُطوى اإلٍال٤ٓخ ٍٞاء ثبُ٘ؾذ أٝ اُزٌل٤ذ أٝ اُزلو٣ؾ، ًٔب عبءد ثؼ٘ أُْبعت اُؼضٔب٤ٗخ ث٤ٚب٣ٝخ اٌَُْ ٝاُز٢ ٍٞف ٗظٜوٛب  ػ٠ِ

اُؾَل ٝاُؼ٤ٖ اُْو٣وح. أٓب ػٖ ٓؼ٢٘ ًِٔخ ثبُزلب٤َٕ ك٢ اُلهاٍخ إُٞل٤خ ٝاُزؾ٤ِ٤ِخ، ٝٝظ٤لخ ٛنٙ أُْبعت ٢ٛ اُي٣٘خ ٝؽٔب٣خ أَٛ اُلاه ٖٓ 

َْبِعُت، ٝأ٣ٚب ك٢ أُؼغْ ا٤ٍُٞ َٓ َْغُت كول عبء ك٢ أُؼغْ اُٞع٤ي إٔ ْٓغت ٛٞ ٓب رؼِن ػ٤ِٚ اُض٤بة ٝٗؾٞٛب أ١ ٝٝظبئق أفو١ ٝعٔؼٜب  ِٓ ٜ

َْغُت فْبثبد أٝ ٗ ِٔ َْغُت ٓب رؼِن ػ٤ِٚ اُض٤بة ٝٗؾٞٛب، أٓب أُؼغْ اُوائل كنًو إٔ ٓؼ٢٘ اُ ِٔ ؾٞٛب ٖٓ٘ٞثٚ أٝ ٓؼِوٚ رٞٙغ ػ٤ِٜب اُض٤بة اُ

َْغُت فْجخ كائو٣خ أٝ َٓزط٤ِخ رؼِن أٝ رْ٘و ػ٤ِٜب اُض٤بة، ث٤٘ٔب ٝٙؼ ٓؼغْ اُِـخ اُ ِٓ ؼوث٤خ ٝرؼِن، ث٤٘ٔب ٣نًو أُؼغْ اُـ٢٘ إٔ ٓؼ٢٘ ًِٔخ 

أُؼبٕو
ٖٙ

َْغُت كنًو أٜٗب اٍْ أُٚ َّغَت ٝرؼ٢٘ ّٔبػخ ٢ٛٝ ٓب رؼِن ػ٤ِٚ اُض٤بة  ِٓ َْغُت أُالثٌ ٛٞ ؽبَٓ ػبٓٞك١  ٓؼ٢٘ ًِٔخ  ِٓ ٝٗؾٞٛب ٝ

َْغُت ٝألٕ رِي  ٞٓب ٛٓزلوع رؼِن ػ٤ِٚ أُالثٌ أٝ  ِٓ ً ٓب ٣طِن ػ٤ِٜب  ٣ؼِن ُٝٚ كوٝع، ٖٝٓ ٛ٘ب ٗؼوف إٔ ًَ أكاٙ رَزقلّ ك٢ رؼ٤ِن ٤ّئب

 َْ ِٓ ٛـ/ ٕٗٗٔ)اُؼوث٤خ ٓغٔغ اُِـخ غُت. األٌّبٍ اُج٤ٚب٣ٝخ أٝ أَُزل٣وح رؼِن ك٢ ٍالٍَ أٝ ؽجبٍ ٗلند ثأٍِٞة ىفوك٢ ع٤َٔ كأِٛن ػ٤ِٜب 

(، أُؼغْ ا٤ٍُٜٞ، ٕٗٓٓٛـ /ٕ٘ٗٔ. ٓغٔغ اُِـخ اُؼوث٤خ )ٖٖٙأُؼغْ اُٞع٤ي، ٛجؼخ فبٕخ ثٞىاهح اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ، اُوبٛوح، ٓ (،ّٖٕٓٓ

ٓؼغْ  ل(، اُوائ99ٕٔعجوإ ) َٓؼٞك،. ٖ.ٗاُْوٝم اُل٤ُٝخ، اُوبٛوح ٓ  اُواثؼخ، ٌٓزجخاُزواس، اُطجؼخ  ءاإلكاهح اُؼبٓخ ُِٔؼغٔبد ٝأؽ٤ب

ٓؼغْ اُِـخ اُؼوث٤خ  (،1ٕٓٓ-ٛـ9ٕٗٔ) ٝآفوٕٝ ٓقزبه،. ػٔو، أؽٔل ُ٘ٙٗـ١ٞ ػٖو١، اُطجؼخ اَُبثؼخ، كاه اُؼِْ ُِٔال٣ٖ، ُج٘بٕ، ٓ 

، كهاٍخ أصو٣خ (، أُْغت اُؼضٔب٢ٕٗ٘ٔٓ، ٍٜبّ عبك، )ُِٔي٣ل اٗظو ػجل هللا .٘ٙٔٔأُغِل األٍٝ، اُطجؼخ األ٢ُٝ، ػبُْ اٌُزت، ٓ أُؼبٕو،

 .1ٖك٤٘خ، ٓغِخ اُزبه٣ـ ٝأَُزوجَ، اُؼلك 

https://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Al-Magame3-Al-Maskooneya/Encyclopedia-Coptica_Councils_40-Christological-Controversies-06-Hartakat-Nastoor.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/08-Coptic-Feasts-Mastery__Fr-Isiah/Taks-Al-Eid-Al-Saiedy-Al-Kebty_025-Eid-El-Salib-Holy-Cross-Fesst.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/3-Coptic-Terminology_Hah-Khah-Dal-Thal/Diakon__Diacon.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/3-Coptic-Terminology_Hah-Khah-Dal-Thal/Diakon__Diacon.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/3-Coptic-Terminology_Hah-Khah-Dal-Thal/Diakon__Diacon.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/3-Coptic-Terminology_Hah-Khah-Dal-Thal/Diakon__Diacon.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
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 فً انعصش انماجاسيانًضخشفح تانالكٍّ انخشثٍح  األيشاط  

 فً ضٕء يجًٕعح جذٌذج تًرحف انفٍ اإلساليً تانماْشج 
 

 حًادِ ثاتد يحًٕد \د                                                                                   
 ؿخٓؼش حُل٤ّٞ –٤ًِش ح٥ػخٍ –أٓظخً ٓٔخػي

 :انثحث يهخص

       

حُو٘ز٤ش ٝحُِٔهَكش رخُال٤ًٚ ٖٓ ٛ٘خػش  حألٓ٘خ١ ٓـٔٞػش ؿي٣يس ٖٓ ُيٍحٓش َٝٗ٘ حُزلغ  ٣ٜيف ٌٛح

ق ٓللٞظش رٔظلٌٛٙ حُٔـٔٞػش ٝ ،ّ(9ٕ٘ٔ –779ٔٛـ/ٖٖٗٔ –9ٖٔٔ) ا٣َحٕ ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ

حُٔـٔٞػخص حُوخؿخ٣ٍش حُ٘خىٍس ألىٝحص ح٣ُِ٘ش رٜلش ٖٓ  حُٔـٔٞػش ٝطؼظزَ ٌٛٙ ٖ حإلٓال٢ٓ رخُوخَٛس، حُل

ٝحص ح٣ُِ٘ش ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ ك٢ ٟٞء ػوخكش ىأ٣ِٝو٢ حُزلغ ح٠ُٞء ػ٠ِ  رٜلش، حألٓ٘خ١ ػخٓش ٝ

حألٓ٘خ١ ٖٝٓ هالٍ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ٣ظ٠ق طؼيى ١َُ  رخُظ٣ِٖ ٝهخٛش ٗؼَ حَُأّ،حُؼَٜ ٝحالٛظٔخّ 

ٝط٘ٞع حُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٤ِٜخ ٓٞحء ُهخٍف آى٤ٓش ٝ ك٤ٞح٤ٗش ٝ ًخث٘خص حُِٔهَكش رخُال٤ًٚ حُو٘ز٤ش 

رٞظ٤لش حألٓ٘خ١ ٝحٍطزخ١ ٌٛٙ حُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ ، ظخر٤شٝحٌُ ٝحُٜ٘ي٤ٓشهَحك٤ش ٝحُِهخٍف حُ٘زخط٤ش 

حُو٘ز٤ش ك٢  حألٓ٘خ١ حُؼٞحَٓ حُظ٢ أػَص ك٢ ط٘ل٤ٌ حُِهخٍف ػ٠ِ طٜيف حُيٍحٓش ا٠ُ طلي٣ي حُظللش، ٝ

حُو٘ز٤ش ك٢ حُؼَٜ  حألٓ٘خ١ َٓحػخس حُزؼي حُز١َٜ ك٢ ط٘ل٤ٌ حُِهخٍف ػ٠ِ ٓي١ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ، ٝ

ٝطظ٘خٍٝ حُيٍحٓش ٝحٓظويّ حُو٘ذ حُِٔهَف رخُال٤ًٚ ك٢ ٛ٘خػش حُٔـٔٞػش ٓلَ حُيٍحٓش، حُوخؿخ١ٍ، 

هَكظٜخ رخُال٤ًٚ ٝػالهش ٓٞحى حُٜ٘خػش رٞظ٤لش حُظللش، ُٝحألٓ٘خ١ ٓزخد حٓظويحّ حُو٘ذ ك٢ ٛ٘خػش أ

رؼٞ  ُوي ظَٜصٝٝٓي١ ٓئحٓظٜخ حُٞظ٤ل٤ش،  ش ُٜخٝحألؿِحء حٌُٔٞٗحألٓ٘خ١ أرؼخى ح٠٣خ ٝطظ٘خٍٝ حُيٍحٓش 

 . ٝٛٞ ٓخ ٓٞف طٟٞلٚ حُيٍحٓش حُظؤػ٤َحص حالٍٝر٤ش ػ٠ِ حُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حُٔـٔٞػش ٓلَ حُيٍحٓش

 

 (، ح٣َحٕ، ٢٘ٓ، ٣ُ٘ش، ٗؼ١َه٘ذ، ال٤ًٚ، هخؿخٍ:) انكهًاخ انًفراحٍح

 

 يمذيح:    

٠ٜٗش   ّ(9ٕ٘ٔ –779ٔٛـ/ٖٖٗٔ –9ٖٜٔٔٗيص حُلًَش حُل٤٘ش ك٢ ا٣َحٕ ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ)     

اً حٛظْ كٌخّ  ،ّ(7٘ٙٔ -ٔٓٓٔٛـ/9ٙٔٔ-9ٓ7) ُْ طؼٜيٛخ ا٣َحٕ ٌٓ٘ ٜٗخ٣خص حُؼَٜ حُٜل١ًٞزَٟ 

 ،ًٝزخٍ ٍؿخٍ حُيُٝش ك٢ ا٣َحٕ آٌٗحى رٔلخُٝش حٓظؼخىس ح٠ُٜ٘ش حُل٤٘ش إل٣َحٕ ٓؼِٔخ ًخٗض ك٢ ٓخرن ػٜيٛخ

حُيُٝش ٍأْٜٓ ٓال٤١ٖ ٝهي ىكؼْٜ ا٠ُ ًُي ا٣ٔخْٜٗ حُؼ٤ٔن رخُظَحع ٝحُل٠خٍس حإل٣َح٤ٗش، ًٝخٕ ػ٠ِ 

ح٣ٌُٖ كَٛٞح ػ٠ِ طز٢٘ ٓوظِق حألكٌخٍ حُل٤٘ش آٌٗحى ال٤ٓٔخ طِي حُظ٢ ًخٗض هي طؤػَص ًؼ٤َحً  حُوخؿخ٣ٍش

ٝحُل٢٘ حُظ٢ ٜٗيٛخ حُؼخُْ حُـَر٢ًُٝي ك٢ حُٔز٤َ ُٔٞحًزش كًَش حُظويّ حُؼ٢ِٔ  ،رخُلٌَ حُل٢٘ حألٍٝٝر٢
(ٔ)

 ،

ُل٠خ١ٍ حُظ٢ حٍطيطٜخ ٝػخٗض ٜٓ٘خ حُلًَش حُل٤٘ش حإل٣َح٤ٗش أٓال ًك٢ حُظوِٚ ٖٓ ػزخءس حُظوِق حُل٢٘ ٝح

غ ػٖ حٌُِٔحص ػخٓش ك٢ ٜٗخ٣خص حُؼَٜ حُٜل١ٞ ٝحَٜٗحف حُلٌخّ ا٠ُ ك٤خس حُظَف ٝحَُكخ٤ٛش ٝحُزل

, ْٝٛ ٖٓ حٛطِق ػ٠ِ ط٤ٔٔظْٜ رـَػخس حُلٖ ْٝٛ ح٣ٌُٖ ك٢ ً٘لْٜ ٝرَػخ٣ظْٜ طٜ٘ٞ حُ٘و٤ٜش حُوخٛش رْٜ

هخؿخٍ رخُلٖ ٝحُل٘خ٤ٖٗ، كٔ٘لْٞٛ حألُوخد،  ، كخٛظْ ِٓٞى آٍٝحُؼٌْ ٛل٤قخص حُل٤٘ش حُٔوظِلش حُلًَ

ٍٝحثغ ٖٓ حُلٕ٘ٞ حُِهَك٤ش ٝحُظطز٤و٤ش ٓٞحء ك٢ حُِهخٍف حُلـ٣َش  أهَؿٞح، كظ٢ ٍٝأؿيهٞح ػ٤ِْٜ حألٓٞح

ٝحُـ٤ٜش أٝ ك٢ أٗـخٍ حُو٘ذ ٝح٤ُٔ٘ؾ ٝحُٔـخى ٝحُٔؼخىٕ ٝحُِؿخؽ ٝكٕ٘ٞ حُال٤ًٚ ٝحُظ٣َٜٞ
(ٕ)

. 
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 فً انعصش انماجاسيْرًاو تانضٌُح ٔددٔاذٓا اال

حُظ٣ِٖ ٢ك حإلٗٔخٕ ٍؿزش طؼظزَ     


 إٔ حُوٍٞ ٣ٌٖٝٔ، حٓظَٔحٍحً  أًؼَٛخ ٝ حَُؿزخص أهٟٞ ٖٓ رٜخ ٝحُظـَٔ 

 ٝرظطٍٞ ،حإلٌٓخ٤ٗخص ٖٓ ٣ِٔي ٓخ رؤر٢ٔ كظ٠ ُِظ٣ِٖ ٤ٔ٣َ رطزؼش كخإلٗٔخٕ، ك٠خ٣ٍش ػ٤ِٔش ٛٞ حُظ٣ِٖ

ٝحُؼٍٜٞ حُز٤جخص رخهظالف ٝحهظِلض ،١َٝهٜخ ٣ُ٘ظٚ ٝٓخثَ ططٍٞص ك٤خطٚ
(ٖ)

ْٛ حىٝحص أٝح٢ُ٘ٔ ٛٞ ، 

هخٍ حرٖ ، ٝح٢ُ٘ٔ ك٢ حُِـش ًٔخ ٝحُظـ٤َٔ ٝحُظ٢ طؼٌْ ٓي١ حٛظٔخّ حُٔـظٔغ رخ٣ُِ٘ش ٝحُظ٣ِٖ حُظ٣ِٖ ٝ

ِٚ ؿَّ ٍَ ْ٘طخً  َٓ طٚ  ِ٘ ْٔ ُُ٘طٚ ٣َٝ ْٔ َ٣ ٙ ََ َٗؼـ  ٢ََ٘ َٓ ٘خ١شُ ٓخ ٓو٢  ،ٓ٘ظٍٞ ك٢ ُٔـخٕ حُؼـَد ٓخىس )ٓ٘ـ٢(: "  ُٔ ٝحُ

ٝ ٢ُ ْ٘ ُٔ ْ٘طخً، ٝحُ َٓ طشُ  ِٗ َ٘طظٜخ حُٔخ َ٘طِض حَُٔأَس ٝٓ ظَ ْٓ ٢َ٘ ٝح ظَ ْٓ ٢ْ٘ ٝهي ح َٔ ٢َ ٓ٘ٚ ػ٘ي حُ ِ٘ ُٓ ٢ُ ٓخ  ْ٘ َٔ ٢ُ ٝحُ ْ٘ ِٔ حُ

٘خ١ٌ" حألٓ٘خ١ٛٞ ٝحكي  ،رٚ ْٓ ٝحُـٔغ أَ
(ٗ)

  حُٔيح١ٍ ٝأَٛ ،ٓيٍٟ ٝحكيٛخ ،رخُٔيح١ٍ حألٓ٘خ١ ٝطؼَف ،

 ٓ٘ٚ ٝأ١ٍٞ ح٢ُ٘ٔ، أٓ٘خٕ ٖٓ ٖٓ ٌَٗ ػ٠ِ ه٘ذ أٝ كي٣ي ٖٓ ٣ؼَٔ ٢ٗء ٝحُٔيحٍس ٝحُٔيٍٟ، حُوَٕٝ

ُٚ ٢٘ٓ ال ٖٓ ٣ٝٔظؼِٔٚ حُٔظِزي حُ٘ؼَ رٚ ٣َٔف
(٘)

 ٝهي ًًَ ح٢ُ٘ٔ ك٢ هخّٓٞ أًٔلٍٞى حُٔوظَٜ، 

رٔؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ: ح٢ُ٘ٔ: )حْٓ( ٢٣َُ٘ ٖٓٔ٘ ٖٓ ػظْ، ٓؼيٕ، ه٘ذ...حُن، ُظَط٤ذ ٝط٘ظ٤ق ٝطو٤٤ي 

حُ٘ؼَ
(ٙ)

أْٛ أىٝحص ح٢ُ٘ٔ ٖٓ هزَ حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء ٖٝٓ  ٖٓظويٓض ُِظ٢٣ِ حىٝحص حُظ، ٝٛٞ ٖٓ حأل

حُٔخٗطش

. 

ىٝحص أىٝحص ح٣ُِ٘ش ك٢ حُؼٜرَ حُوخؿرخ١ٍ ُٝرْ طٜرزق هخٛرَس ػِر٠ حُٔر٤يحص كور٢، ًٝخٗرض أحٗظَٜص ٝ     

ٟرلٜخ أ ىٝحص ط٣َٔق حُ٘رؼَ طِهرَف رخَُٓرّٞ ح٥ى٤ٓرش ٝحُِهرخٍف حٌُظخر٤رش حُٔوظِلرش ٓٔرخأح٣ُِ٘ش ٝهخٛش 

٘ررؼَ رٜررلش خُظ٣ِٖ رٜررلش ػخٓررش ٝطرر٣ِٖ حُررر، ًٝررخٕ ًُرري ٗظ٤ـررش حالٛظٔررخّ ١ررخرغ ُهَكرر٢ ر٘ررٌَ ًز٤ررَ ٤ٜررخػِ

ٗؼٌرْ ػِر٢ حٜٗي حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ حٛظٔرخّ ٗري٣ي رخ٣ُِ٘رش ٝأىٝحطٜرخ ٓٔرخ ُوي ٝهخٛش ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ، 

ٝحص ح٣ُِ٘ش ٝهخٛش حألىٝحص حُٔظؼِوش رظٜل٤ق حُ٘ؼَىأ
(7)

طٜرظْ  ي حُلظرَسحإل٣َح٤ٗخص ك٢ طِ ، كٌخٗض ح٤ُٔيحص

ٝحُظط٤ذ كظ٢ طظَٜ ك٢ أؿَٔ ٍٛٞس، ٝرٌُض  ٝحُظٌل٤َرخُظ٣ِٖ رٌَ٘ ًز٤َ، كؤهزِض ػ٠ِ طٜل٤ق ٗؼَٛخ 

ؿٜريحً ًز٤ررَح كرر٢ حُٞٛررٍٞ اُرر٠ ىٍؿررخص حُـٔررخٍ، ُررٌُي حٓررظويٓض حٌُؼ٤ررَ ٓررٖ حألىٝحص حُظرر٢ طٔررخػيٛخ ػِرر٠ 

وظِلرش، ًٝخٗرض طلرَٙ ػِر٠ ٜٛٔخ حألٓ٘خ١، ٝحٛظٔرض حُ٘ٔرخء رظر٣ِٖ ٗرؼَٛخ رر٘ظْ ري٣ؼرش ٝٓأحُظ٣ِٖ ًٝخٕ 

حٓظويحّ أىٝحص ط٣ِٖ حُ٘ؼَ حُٔوظِلش ٓؼرَ حُر٘ظْ


ًٝخٗرض طظٜرَ ىحثٔرخ كر٢ حُظٜر٣َٞ رخُ٘رؼَ حُٔر٣ِٖ، ررَ  ،

(، ًٝررٌُي ٔٛررٖ ٣ر٘ظٖٔ ٗررؼَٖٛ ٣ٝظر٣ِٖ )ُٞكررش ٍهرْٜر٣َٞ حُوخؿررخ١ٍ ٛرٍٞ هخٛررش ُِٔر٤يحص ٝأظٜرَ حُظ

ر٘ررؼَ ٣ٞ١ررَ ٓ٘ٔرريٍ ػِرر٠ كٌررخٗٞح ٣ظٜررَٕٝ كرر٢ حُٜررٍٞ رظٜررل٤ق ٗررؼَْٛ ٝط٣ِ٘ررٚ،  حهرري حٛظٔررٞحَُؿررخٍ 

حُـٞحٗذ
(8)

 

كظق ػِر٢ كوي ُػَف ػٖ " ح٠٣خً،ُٝوي حٛظْ ِٓٞى حُيُٝش حُوخؿخ٣ٍش رخُظ٣ِٖ ٝطٜل٤ق ٗؼَْٛ رٌَ٘ ًز٤َ     

ٓررَس كورري كررخم كٌررخّ حأل ،حُٞٓررخٓش ٗخهررش ٝألٗررٚ ًررخٕ ؿخ٣ررش كرر٢ حأ ّ(8ٖٗٔ -797ٔٛررـ/ٕٓ٘ٔ-ٕٕٔٔ)" ٗررخٙ

ح١ٌُ حط٠رق ٓرٖ هرالٍ حُٜرٍٞ حُ٘وٜر٤ش حُظر٢ ٍٓرٔض  حألهخًٝٓظَٜٙ  شحَُحثؼ ٚرٔالٓلحُوخؿخ٣ٍش ؿ٤ٔؼخ ً 

ًٝررخٕ ٜٓظٔررخً رررخُٔظَٜ حُوررخٍؿ٢ ٓلزررخً ٣ُِِ٘ررش ٝحُظرر٣ِٖ، كٌخٗررض ٓالرٔررش طؼوررَ رررخُٔـَٞٛحص حُؼ٤ٔ٘ررش،  ،ُررٚ

حُلٌخ٣ررخص ٣لررذ ٓررٔخع حُوٜررٚ ٝ وررَٝ حُ٘ررؼَ ًٝررخٕ ٣ُ  ٝ، ٙٝه٘ـررَٟررخكش حُرر٢ ٓرر٤لٚ رخإل
(9)

 ًٝررٌُي، 

ّ( ٓلزررخ ُاٗخهررش ٝحُظرر٣ِٖ، ًٝررخٕ ٣لررَٙ ػِرر٠ 89ٙٔ -8ٗ8ٔٛررـ/ٖٖٔٔ -ٕٗٙٔ) "ٗخٛررَحُي٣ٖ ٗررخٙ"

حُظٍٜٞ رٌخٓرَ ٣ُ٘ظرٚ
(ٔٓ)

ٛظٔرخّ ررخُظ٣ِٖ رٜرلش ػخٓرش ٓٔرخ ٣ؼٌرْ ػوخكرش حُؼٜرَ ر٘رٌَ ًز٤رَ ٓرٖ ك٤رغ حال، 

٢ طٔظويّ ك٢ ٛظٔخّ رؤىٝحص ح٣ُِ٘ش ٝهخٛش حألٓ٘خ١ حُظ٠ُ حالٓخ أى١ اٝٛٞ  ،ٝطٜل٤ق حُ٘ؼَ رٜلش هخٛش

  ٤ق حُ٘ؼَ.طٜل
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ٓظلق حُلٕ٘ٞ حُِهَك٤ش  ،س طظ٣ِٖ، ُٞكش ٣ُظ٤شأحَٓ :(د)

 ،حُوخؿخ٣ٍش ك٢ حُظ٣َٜٞحُٔيٍٓش  :٤ٔٓش كٖٔ.رظل٤ِْ

 .9ُٖٞكش 

ٓظلق حُلٕ٘ٞ حُِهَك٤ش ُٞكش ٣ُظ٤ش، س ط٘ظْ ٗؼَٛخ، أحَٓ :(ب)

 .رظل٤ِْ

 .ُٓٗٞكش  ٤ٔٓش كٖٔ: حُٔيٍٓش حُوخؿخ٣ٍش ك٢ حُظ٣َٜٞ،

 .ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ رظ٣ِٖ ٝطٜل٤ق ٗؼَٛخحال٣َح٤ٗش  أسحٛظٔخّ حَُُٔٞكخص ٣ُظ٤ش طٟٞق  (:1) نٕحح سلى

 

 دٔالً: انذساسح انٕصفٍح:
هٔٔش  خ٣لظلع ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ رخُوخَٛس رٔـٔٞػش ٖٓ حألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش حُِٔهَكش رخُال٤ًٚ ٝػيىٛ

ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ ٝهخٛش حالٓ٘خ١ ، ٝحُظ٢ طؼظزَ ٖٓ حُٔـٔٞػخص حُ٘خىٍس ألىٝحص حُظ٣ِٖ أٓ٘خ١

حُو٘ز٤ش حُٔٔظويٓش ك٢ طٜل٤ق حُ٘ؼَ، ٌٝٛٙ حُوطغ ًٔخ كٞص ٓـالص حُٔظلق هي آُض ا٠ُ حُٔظلق ٖٓ 

هالٍ ٟزط٤ش ه٠خث٤ش


 ، ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ىٍحٓش ٝٛل٤ش ٌُٜٙ حُوطغ: 

  انرحفح االٔنً:

  ُظٜل٤ق حُ٘ؼَ. ٢٘ٓ  َٕع انرحفح:

 .حُٔط٢ِ حُو٘ذ يٕاد انصُاعح:

 .حُطالء رخُال٤ًٚ األسهٕب انضخشف:

 ّ.9ٔ/ ٛـٖٔم   انراسٌخ:

 رخُوخَٛس. ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ يكاٌ انحفع:

 .ٓ٘٘ سلى انسجم:

 .ْٓ ْٔٔٓ حُؼَٝ  ٘.8حُطٍٞ   األتعاد:

 .ك٢ كخُش ؿ٤يس ٌٓظَٔ ٝك٢ حانح انرحفح:

 .(ٖ، ٕ)  ٍهْ ُٞكخص انهٕحاخ:

 انٕصف:

ٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ ك٢ ًال حُـٜظ٤ٖ ر٘لْ حُٔٔي ٝٓظٔخ٣ٝش ك٢ أٝ ،ٓٔظط٤َ حٌَُ٘ ًخ٢َ٘ٓٓ ٖٓ حُو٘ذ     

  ػٖ ُهخٍف ح٢ُ٘ٔ ك٢ خح٣ٓلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ ؿْٔ ٓٔظط٤َ حٌَُ٘، ٝؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔ ػ٢ِ ٌَٗ ٢ٔٔٓ،  حُطٍٞ

ِهَف حُٔ٘طوش حُٞٓط٢ حُِهَكش، ك٤ُ طلخ٤َٛ لْ حُظ٣ٌٖٞ ٌُٜٝ٘خ ٓوظِلش ك٢ ً٘ال حُٞؿ٤ٜٖ كـخءص ر

 ػَر٤ش ؿٚ حألٍٝ ؿخٓش ٓلٜٜش طلظ١ٞ ريحهِٜخ ػ٠ِ ُهخٍف ًظخر٤ش حُٔلٍٜٞس ر٤ٖ أٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ ك٢ حُٞ
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٤ٍٟش ٍُهخء، ٣ٝل٢٤ رخُـخٓش أٓٞى ػ٠ِ لٌص حٌُظخرخص رخُٕٞ حألُٗ ٝٓو٤ْ"،  "٣خ :رو٢ حُؼِغ طوَحلٌص ُٗ 

هٞحٜٓخ كَع ٗزخط٢ ٣لَٔ أُٛخٍ حٍُٞى حُـ١ٍٞ رخُٕٞ حألكَٔ  ،ُهخٍف ٗزخط٤ش ٓظٔخػِش ػ٠ِ ًال حُـخٗز٤ٖ

ِهَف رٌَ٘ ؿخٓش ىحث٣َش طظ٢ٓٞ حُٔٔخكش حُٔٔظط٤ِش حُٔلٍٜٞس حُؼخ٢ٗ ٢ُِ٘ٔ ك٤ُ  ٚحُٞؿٝحألٍُم، حٓخ 

س ك٢ أَُؿَ ٝحَٓ ١ر٤ٖ أٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ، ٣ِٝهَف حُـخٓش حُٞٓط٢ ُهخٍف آى٤ٓش هٞحٓٚ ٓ٘ظَ ط٣َٜٞ

لٌ ٓ٘ظَ حَُؿَ ٝحَُٔآس ك٢ ٟٝغ ، ُٝٗ ُِلظخ٣ٖٙٔ ٓٔي حَُؿَ ر٤يٙ حٍُِحع حألأٝهي  ،ٓ٘ظَ ٍٝٓخ٢ٔٗ

ك٢ ك٤ٖ ظَٜص ٝؿْٞٛ ك٢ ٟٝغ ػالػ٤ش حالٍرخع، ٣ٝظَٜ حَُؿَ رٔالٓق ٤ٓٝٔش ك٤غ طظَٜ  حُٔٞحؿٜش

ٝحُ٘ؼَ حُط٣َٞ حُٜٔلق ؿ٘ظخٕ رخُِٕٞ حألكَٔ، ٞٝحُحُؼ٤ٕٞ ح٤٠ُوش ٝحُلٞحؿذ حَُك٤ؼش ؿ٤َ حُٔظِٜش 

ٝحَُٔطو٢ ػ٠ِ حٌُظل٤ٖ، ًٌُٝي حَُٔآس رخُؼ٤ٕٞ ح٤٠ُوش ٝحُلٞحؿذ حَُك٤ؼش ٝحُ٘ؼَ حُٜٔلق، ٣َٝطي١ 

ٓخ أٓلِٜخ حُو٤ٔٚ رخُٕٞ حألٍُم، أٖٝٓ  ،حَُؿَ حُؼزخءس حُٔ٘لٌس رخُِٕٞ حالكَٔ ًٍِٝٓ٘ش ك٢ ٓ٘طوش حٌُْ

ح٤ُٔيس كظَى١ حُؼزخءس رخُٕٞ حألٍُم ًٍِٝٓ٘ش كٞم حٌُْ ٖٝٓ أٓلِٜخ حُو٤ٔٚ رخُِٕٞ حالكَٔ، ٣ٝل٢٤ 

خٍ حٍُٞى حُـ١ٍٞ رخُٕٞ رخُـخٓش ُهخٍف ٗزخط٤ش ٓظٔخػِش ػ٠ِ ًال حُـخٗز٤ٖ هٞحٜٓخ كَع ٗزخط٢ ٣لَٔ أُٛ

 .حألكَٔ ٝحألٍُم

 انرحفح انثاٍَح:

 ُظٜل٤ق حُ٘ؼَ. ٢٘ٓ  َٕع انرحفح:

 .حُٔط٢ِ حُو٘ذ يٕاد انصُاعح:

 .حُطالء رخُال٤ًٚ األسهٕب انضخشف:

 ّ.9ٔ/ٛـٖٔم   انراسٌخ:

 رخُوخَٛس. ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ يكاٌ انحفع:

 .ٗ٘٘ سلى انسجم:

 .ْٓٔٔحُؼَٝ ٝ ْٓ٘.9حُطٍٞ  األتعاد:

 .ك٢ كخُش ؿ٤يسٌٓظَٔ ٝ حانح انرحفح:

 (٘، ٗ)ٍهْ ُٞكخص  انهٕحاخ:

 انٕصف:

ٝٓظٔخ٣ٝش  رؤٓ٘خٕ ٍك٤ؼش ٖٓ ٗخك٤ش ٤ٌٔٓٝش ٖٓ ٗخك٤ش أه١َ ،ٓٔظط٤َ حٌَُ٘ ًخ٢َ٘ٓٓ ٖٓ حُو٘ذ      

ػٖ  خٓأٝؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔ ػ٠ِ ٌَٗ ٓلَؽ ك٢ ح٢ُٓٞ،  ٣لَٜ ر٤ٜ٘ٔخ ؿْٔ ٓٔظط٤َ حٌَُ٘، ك٢ حُطٍٞ

ِهَف حُِهَكش، ك٤ُ طلخ٤َٛ لْ حُظ٣ٌٖٞ ٌُٜٝ٘خ ٓوظِلش ك٢ ُ٘هخٍف ح٢ُ٘ٔ ك٢ ًال حُٞؿ٤ٜٖ كـخءص ر

ٌَٗ ىحث١َ ٖٓٔ٘ "طَٓش" ط٠ْ ريحهِٜخ حُٔ٘طوش حُٞٓط٢ حُٔلٍٜٞس ر٤ٖ أٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ ك٢ حُٞؿٚ حألٍٝ 

حُٔخكش  ٤َ ُظٔاٖ٘ ػ٠ِ ٓخكش حُـِء حُٔٔظطُهَكش ٗزخط٤ش َُِٛس "حُ٘خٙ ػزخّ"، ًٍَٝ ٗلْ حٌَُ٘ حُٔٔ

 ُِ هَكض رِهخٍف ٗزخط٤ش ٓ٘لٌس رط٣َوش حُوطخ١ ُلَٝع ٝأُٛخٍ ٗزخط٤ش ِٓٞٗش رخُِٕٞ حُٞٓطش، أٓخ حأل٤ٍٟش ك

ٝحألٍُم، ٝك٢ حُٔٔخكش حُٔلٍٜٞس ر٤ٖ حٌَُ٘ حُٖٔٔ٘ حٌٍَُٔ ٗلٌص أٌٗخٍ ك٤ٞح٤ٗش ط٠ْ ٌَٗ  حالكَٔ

لٌ ٌَٗ حُـِحٍ ك٢ ٓخ ك٢ حُـِء حُؼ١ِٞ كُ٘ أ ،ك٢ حُـِء حُٔل٢ِ قلٌ ك٢ ٟٝغ حُلًَش ٣ٝوؿِح٤ُٖ اكيحٛٔخ ُٗ 

هخٍف ٌُخث٘خص هَحك٤ش طظٔؼَ ك٢ ٌَٗ ح٤َُٔٔؽ ُػ٠ِ ؿخٗز٢ ح٤ٌُِٖ٘ ح٤ُٖ٘٘ٔٔ ٣ٞؿي ٟٝٝؼ٤ش حُؼزخص، 

 ُُ ٍف ٗزخط٤ش َُِٛس خهرِهَكض حُٔـ٘ق رٞحهغ ١خث٣َٖ ك٢ ًَ ؿخٗذ، أٓخ ؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔ ك٢ ٌٛح حُٞؿٚ كوي 

ًٍخٕ حألٍرؼش ٌَٗ ك٤ٞح٢ٗ حأل٣َؾ ٍُٞهش ٣ُُٞش حٌَُ٘، ٣ِٝهَف ًؤ٤ٓش ٓ٘لٌس رخُظل٣َؾ ٝػ٠ِ ؿخٗز٤ٜخ طل

ٗوخ١ ٝهط١ٞ ىه٤وش رخُِٕٞ  ٚٝػ٠ِ ؿٔيٙ ٍٝهزظ ،َ٘ٔ ك٢ ٟٝغ حُؼزخص ٗلٌ رخُِٕٞ حألٛلَه٣َذ ٌَُ٘ حُ

ُِ حُٞؿٚ ٓخ أحألٓٞى،  هَف رٌَ٘ ىحث١َ ٖٓٔ٘ "طَٓش" ط٠ْ ريحهِٜخ ُهَكش ٗزخط٤ش َُِٛس "حُ٘خٙ حُؼخ٢ٗ ك

حُٔخكش حُٞٓطش، أٓخ حأل٤ٍٟش  ٖ٘ ػ٠ِ ٓخكش حُـِء حُٔٔظط٤َ ُظٔاحٌَُ٘ حُٔٔػزخّ"، ًٍَٝ ٗلْ 

 ُِ هَكض رِهخٍف ٗزخط٤ش ٓ٘لٌس رط٣َوش حُوطخ١ ُلَٝع ٝأُٛخٍ ٗزخط٤ش ِٓٞٗش رخُِٕٞ حالكَٔ ٝحألٍُم، ك

 .ر٘لْ ط٤ْٜٔ حُٞؿٚ حألٍٝٝؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔ ك٢ ٌٛح حُٞؿٚ 

 انرحفح انثانثح:

 حُ٘ؼَ.ُظٜل٤ق  ٢٘ٓ  َٕع انرحفح:
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 .حُٔط٢ِ حُو٘ذ يٕاد انصُاعح:

 .حُطالء رخُال٤ًٚ األسهٕب انضخشف:

 و.19/ٛـٖٔم   انراسٌخ:

 رخُوخَٛس. ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ يكاٌ انحفع:

 .ٔ٘٘ سلى انسجم:

 .ْٓٔٔحُؼَٝ ٝ 9ْٓحُطٍٞ   األتعاد:

 .ك٢ كخُش ؿ٤يسٌٓظَٔ ٝ حانح انرحفح:

 .(7، ٙ)ٍهُْٞكخص  انهٕحاخ:

 انٕصف:

ٝٓظٔخ٣ٝش  رؤٓ٘خٕ ٍك٤ؼش ٖٓ ٗخك٤ش ٤ٌٔٓٝش ٖٓ ٗخك٤ش أه١َ ،ٓٔظط٤َ حٌَُ٘ ًخ٢َ٘ٓٓ ٖٓ حُو٘ذ     

ػٖ ُهخٍف  خٓأ، ٣ٟلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ ؿْٔ ٓٔظط٤َ حٌَُ٘ ٝحألٓ٘خٕ حُيه٤وش أ١ٍٞ ٖٓ حُـٜش حألهَ ك٢ حُطٍٞ

ُِ ٖلْ حُظ٣ٌٞ٘ح٢ُ٘ٔ ك٢ ًال حُٞؿ٤ٜٖ كـخءص ر ح٢ُ٘ٔ  هَف حُٔ٘طوش حُٞٓط٢ حُٔلٍٜٞس ر٤ٖ أٓ٘خٕ، ك٤

ؿخٓش ٓٔظط٤ِش ٓلٜٜش حُـٞحٗذ ط٠ْ ريحهِٜخ ُهخٍف ًظخر٤ش رو٢ حُؼِغ ٌُظخرخص ُ٘ٚ ك٢ حُٞؿٚ حألٍٝ 

سه "ّللَاه هَآ٢ٗ ٖٓ ٍٓٞس حٍُ٘ٞ طوَأ  األسض  َٕه َٔ اِخ  َٔ ا ًَ لٌص حٌُظخرخص رخُٕٞ حٌُٛز٢ ػ٠ِ أ٤ٍٟش ُٝٗ  "،انَس

خٍ ٗزخط٤ش َُِٛس حُوَٗلَ رخُِٕٞ حألر٤ٞ، ٍُهخء، ٝك٢ حألًٍخٕ حألٍرؼش حُٔل٤طش رخُـخٓش ٗلٌص أٌٗخٍ أُٛ

 ُُ ُل٤ٞحٕ ٓلٍٞ ه٣َذ ٖٓ  ٌَٗهَكض رِهخٍف ك٤ٞح٤ٗش هٞحٜٓخ أٓخ ؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔ ك٢ ٌٛح حُٞؿٚ كوي 

ُِ  حُٞؿٚ ح٥هَػٖ ُهخٍف  خٓأحٌُثذ رٞحهغ حػ٘خٕ ك٢ ٟٝغ حُٔٞحؿٜش ك٢ ًَ ؿخٗذ،  هَف حُٔ٘طوش ك٤

ط٠ْ ريحهِٜخ ُهخٍف ًظخر٤ش  ،ٓلٜٜش حُـٞحٗذ ؿخٓش ٓٔظط٤ِشحُٞٓط٢ حُٔلٍٜٞس ر٤ٖ أٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ 

ارو٢ حُؼِغ ُ٘ٚ هَآ٢ٗ ٖٓ ٍٓٞس حٍُ٘ٞ طوَأ "  َٓ ِِ َكًشكاج فٍِ ِس ٢ٛٝ طٌِٔش ُٔخ ٍٝى ك٢ حُٞؿٚ  "َيثَمه َٕه

لٌص حٌُظخرخص رخُٕٞ حٌُٛز٢ ػ٠ِ أ٤ٍٟش ٍُهخء، ٝك٢ حألًٍخٕ حألٍرؼش حُٔل٤طش رخُـخٓش ٗلٌص ، ُٝٗ حالٍٝ

َس حُوَٗلَ رخُِٕٞ حألر٤ٞ، أٓخ ؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔ ك٢ ٌٛح حُٞؿٚ كوي ُهَكض رِهخٍف أٌٗخٍ أُٛخٍ ٗزخط٤ش ُِٛ

 .ك٤ٞح٤ٗش هٞحٜٓخ ُهَكش ُل٤ٞحٕ ٓلٍٞ ه٣َذ ٖٓ حٌُثذ رٞحهغ حػ٘خٕ ك٢ ٟٝغ حُٔٞحؿٜش ك٢ ًَ ؿخٗذ

 

 انرحفح انشاتعح:

  ُظٜل٤ق حُ٘ؼَ. ٢٘ٓ  َٕع انرحفح:

 .حُٔط٢ِ حُو٘ذ يٕاد انصُاعح:

 .حُطالء رخُال٤ًٚ األسهٕب انضخشف:

 ّ.9ٔ/ٛـٖٔم   انراسٌخ:

 رخُوخَٛس. ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ يكاٌ انحفع:

 .٘٘٘ سلى انسجم:

 .ْٓٗٔحُؼَٝ ٝ ْٓ٘.8 حُطٍٞ األتعاد:

 .ك٢ كخُش ؿ٤يسٌٓظَٔ ٝ حانح انرحفح:

 .(9، 8)  ٍهْ ُٞكخص انهٕحاخ:

 انٕصف:

ٝٓظٔخ٣ٝش  ٤ٌٔٓٝش ٖٓ ٗخك٤ش أه١َ رؤٓ٘خٕ ٍك٤ؼش ٖٓ ٗخك٤ش ،ٓٔظط٤َ حٌَُ٘ ًخ٢َ٘ٓٓ ٖٓ حُو٘ذ     

ػٖ ُهخٍف ح٢ُ٘ٔ  خٓأٝؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔ ػ٠ِ ٌَٗ ك٤ٞح٢ٗ، ، ٣لَٜ ر٤ٜ٘ٔخ ؿْٔ ٓٔظط٤َ حٌَُ٘ ك٢ حُطٍٞ

ُِ ٖلْ حُظ٣ٌٞ٘ك٢ ًال حُٞؿ٤ٜٖ كـخءص ر هَف حُٔ٘طوش حُٞٓط٢ حُٔلٍٜٞس ر٤ٖ أٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ ك٢ ، ك٤

"ىٍ         طوَأ ط٠ْ ريحهِٜخ ُهخٍف ًظخر٤ش رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ٌُظخرخص كخ٤ٍٓش ،ؿخٓش ر٠٤خ٣ٝشحُٞؿٚ حألٍٝ 

رخُحٍ حٓض"، ٝٗلٌص حٌُظخرخص رخُٕٞ حٌُٛز٢ ػ٠ِ أ٤ٍٟش ٍُهخء، ٝػ٢ِ ؿخٗز٢ حُـخٓش ُهَكش ٗزخط٤ش 

َُِٛس حٍُٞى حُـ١ٍٞ رخُِٕٞ حالٍؿٞح٢ٗ، أٓخ ؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔ ك٢ ٌٛح حُٞؿٚ كوي ُهَكض رِهخٍف ك٤ٞح٤ٗش 

 ػٖ  خٓأُهَكش ُل٤ٞحٕ ٓلٍٞ ه٣َذ ٖٓ حٌُثذ رٞحهغ حػ٘خٕ ك٢ ٟٝغ حُٔٞحؿٜش ك٢ ًَ ؿخٗذ،  هٞحٜٓخ
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 .كـخءص ٓٔخػِش طٔخٓخً ُِهخٍف حُٞؿٚ حالٍٝ حُٞؿٚ ح٥هَُهخٍف 

 انرحفح انخايسح:

 ُظٜل٤ق حُ٘ؼَ. ٢٘ٓ َٕع انرحفح:

 .حُٔط٢ِ حُو٘ذ يٕاد انصُاعح:

 .حُطالء رخُال٤ًٚ األسهٕب انضخشف:

 ـّ 9ٔ/ٖٙٔم  انراسٌخ:

 رخُوخَٛس. ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ يكاٌ انحفع:

 .ٕ٘٘ سلى انسجم:

 .ْٓٙٔحُؼَٝ ٝ 9ْٓحُطٍٞ   األتعاد:

 .ك٢ كخُش ؿ٤يسٝ ٌٓظَٔ حانح انرحفح:

 (ٔٔ، ٓٔ)ٍهُْٞكخص  انهٕحاخ:

 انٕصف:

رلَٜ رؤٓ٘خٕ ٍك٤ؼش ٖٓ ٗخك٤ش ٤ٌٔٓٝش ٖٓ ٗخك٤ش أه١َ  ،ٓٔظط٤َ حٌَُ٘ ًخ٢َ٘ٓٓ ٖٓ حُو٘ذ      

ٝؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔ ٌٗال ػ٠ِ ٤ٛجش ٍأ٢ٓ ك٤ٞحٕ ٗخؿَح كخٙ ك٢ ٟٝغ طيحرَ، ، ر٤ٜ٘ٔخ ؿْٔ ٓٔظط٤َ حٌَُ٘

، ٓظٔخػِشػٖ ُهخٍف ح٢ُ٘ٔ ك٢ ًال حُٞؿ٤ٜٖ كـخءص  خٓأ، حألهَٟٝحألٓ٘خٕ حُيه٤وش أ١ٍٞ ٖٓ حُـٜش 

 ُِ ِٓجض  ،ؿخٓش ٓلٜٜشهَف حُٔ٘طوش حُٞٓط٢ حُٔلٍٜٞس ر٤ٖ أٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ ك٢ حُٞؿٚ حألٍٝ ك٤

ٝػ٠ِ ؿخٗز٤ٜخ ؿخٓش ىحث٣َش ِٓجض رخُِهخٍف حُ٘خرظش حُيه٤وش، ٝٗلٌص أٌٗخٍ  ،خُِهخٍف حُ٘زخط٤ش حُيه٤وشر

ٝهٞحٜٓخ حُلَٝع  حُ٘زخط٤شجض رخُِهخٍف ٤ٍِٟش كوي ٓٓخ حألأحُـخٓخص رخُٕٞ حٌُٛز٢ ػ٠ِ أ٤ٍٟش ٍُهخء، 

ك٤ٞحٕ ه٣َزش ٖٓ ك٤ٞحٕ ٝحألٍٝحم حُ٘زخط٤ش، أٓخ ؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔ ك٢ ٌٛح حُٞؿٚ كوي ٌِٗض ػ٠ِ ٤ٛجش ٍأّ 

كوي ؿخءص  حُٞؿٚ ح٥هَػٖ ُهخٍف  خحًُٓٝي ك٢ ًَ ؿخٗذ، ٌثذ ٝٛٞ ٗخؿَح كخٙ ٝك٢ ٟٝغ طيحرَ حُ

 ٓٔخػِش طٔخ ُِهخٍف حُٞؿٚ حالٍٝ.

  

٢٘ٓ ٖٓ حُو٘ذ حُٔط٢ِ رخُال٤ًٚ، ح٣َحٕ، (: 2نٕحح سلى )

 .ّ، ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ رخُوخَٛس9ٔٛـ/ٖٔم

حُو٘ذ حُٔط٢ِ رخُال٤ًٚ، ح٣َحٕ، ٢٘ٓ ٖٓ (: 3نٕحح سلى )

 .ّ، ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ رخُوخَٛس9ٔٛـ/ٖٔم
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٢٘ٓ ٖٓ حُو٘ذ حُٔط٢ِ رخُال٤ًٚ، ح٣َحٕ، (: 4نٕحح سلى )

 .ّ، ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ رخُوخَٛس9ٔٛـ/ٖٔم

 

٢٘ٓ ٖٓ حُو٘ذ حُٔط٢ِ رخُال٤ًٚ، ح٣َحٕ، (: 5نٕحح سلى )

 .رخُوخَٛسّ، ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ 9ٔٛـ/ٖٔم

  

 

 

٢٘ٓ ٖٓ حُو٘ذ حُٔط٢ِ رخُال٤ًٚ، ح٣َحٕ، (: 6نٕحح سلى )

 .ّ، ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ رخُوخَٛس9ٔٛـ/ٖٔم

٢٘ٓ ٖٓ حُو٘ذ حُٔط٢ِ رخُال٤ًٚ، ح٣َحٕ، (: 7نٕحح سلى )

 .ّ، ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ رخُوخَٛس9ٔٛـ/ٖٔم

 

 

٢٘ٓ ٖٓ حُو٘ذ حُٔط٢ِ رخُال٤ًٚ، (: 8سلى )نٕحح 

 ّ، ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ رخُوخَٛس9ٔٛـ/ٖٔمح٣َحٕ، 

 

٢٘ٓ ٖٓ حُو٘ذ حُٔط٢ِ رخُال٤ًٚ، ح٣َحٕ، (: 9نٕحح سلى ) 

 .ّ، ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ رخُوخَٛس9ٔٛـ/ٖٔم
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٢٘ٓ ٖٓ حُو٘ذ حُٔط٢ِ رخُال٤ًٚ، (: 11نٕحح سلى )

 .ّ، ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ رخُوخَٛس9ٔٛـ/ٖٔح٣َحٕ، م

حُو٘ذ حُٔط٢ِ رخُال٤ًٚ، ح٣َحٕ، ٢٘ٓ ٖٓ (: 11نٕحح سلى )

 .ّ، ٓظلق حُلٖ حإلٓال٢ٓ رخُوخَٛس9ٔٛـ/ٖٔم

 

 انذساسح انرحهٍهٍح:

 

 نأليشاط: انطشاص انعاو

أٝ ح٤ُٜجش حُؼخٓش حُطَحُ حُؼخّ   


ٓ٘خٕ أٓ٘طوش ٓٔظط٤ِش ٓلٍٜٞس ر٤ٖ ٖٓ  ح٣٢ُ٘ٔظٌٕٞ ٝ ،ُآ٘خ١ 

رٌِٜ٘خ ح١ٌُ ٣٘زٚ ٌَٗ حألٓ٘خ١ حُٔؼَٝكش كخ٤ُخً  ك٢ حُٔـٔٞػش ٓلَ حُيٍحٓش ٝحطٔٔض حألٓ٘خ١ح٢ُ٘ٔ، 

رخْٓ "حُلال٣ش"
(ٔٔ)

 ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٌَ٘ ؿٞحٗذ ح٢ُ٘ٔ: ، ًُٝيػالػش ١َُحألٓ٘خ١ ا٠ُ ٣ٌٖٝٔ طو٤ْٔ ١َُ ، 

ٓ٘طوش ٓٔظط٤ِش ٓلٍٜٞس ر٤ٖ ػزخٍس ػٖ ٖ حُؼخّ ُٚ حُظ٣ٌٌٞٛح حُطَحُ  ًٝ ؿخٗزٖ ٓٔٔط٤ٖ،انطشاص األٔل: 

، ًٔٗٔٞؽ ٍهْ ٠ِ ٤ٛجش ٓٔٔطش هخ٤ُش ٖٓ أ١ ُهخٍف ٜٝٓ٘خ ػ٢٘ كظٌٕٞ أٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ، حٓخ ؿخٗز٢ حُٔ

 .أ(ٍٔهْ ) ٌَٗ  (.ٖ، ُٕٞكخص ٍهْ) 

ٓ٘طوش ٓٔظط٤ِش ٓلٍٜٞس ر٤ٖ ػزخٍس ٖ حُؼخّ ُٚ حُظ٣ٌٌٞٛح حُطَحُ  ًٝ ؿخٗز٤ٖ ٓلَؿ٤ٖ، انطشاص انثاًَ:

حألًزَ كـٔخ ٝػ٠ِ ؿخٗز٤ٜخ ٓلَؿش ُٔ٘طوش ٝٓط٢ ٢ٛ ٠ِ ٤ٛجش ػٓخ ؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔ كظٌٕٞ أأٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ، 

 .د(ٔ)ٌَٗ  (.٘، ُٗٞكخص ٍهْ)  ،ًٕٗٔٞؽ ٍهْ  ٜٝٓ٘خ طل٣َؾ حٛـَ كـٔخ،

٣ٌَٝ٘ حُـٞحٗذ ػ٠ِ ٤ٛجش  ح٢ُٔ٘ حألٍٝ ٜٝٓ٘خ ٗٔط٤ٖ، ، ٤ٗشًٝ ؿخٗز٤ٖ ػ٢ِ ٤ٛجش ك٤ٞحانطشاص انثانث: 

، ًٖٗٔٞؽ ٍهْ  خٜٝٓ٘ ،أؿٔخى حُل٤ٞحٗخص رل٤غ ٣ٌٕٞ ؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔ ر٤ٜجش حُل٤ٞحٕ ح١ٌُ ٣ِهق حُـٞحٗذ

كخٙ ك٢ ٟٝغ  (، ٝح٢ُٔ٘ حُؼخ٢ٗ ٣ٌَ٘ حُـٞحٗذ ػ٠ِ ٤ٛجش ٍأّ ك٤ٞحٕ ٗخؿَحً 9، 8، 7، ٍٙهْ) ُٞكخص، ٗ

 .ؿـ(ٔ. ) ٌَٗ ٍهْ (ٔٔ، ٓٔخص ٍهْ )كُٞ، ً٘ٗٔٞؽ ٍهْ  ٜٝٓ٘خ، طيحرَ ٓغ ٍأّ ك٤ٞحٕ حه١َ
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)ؿـ(: ح٢ُ٘ٔ ًٝ حُـخٗز٤ٖ ػ٠ِ ح٤ُٜجش  )د(: ح٢ُ٘ٔ ًٝ حُـخٗز٤ٖ حُٔلَؿ٤ٖ ح٢ُ٘ٔ ًٝ حُـخٗز٤ٖ حُٔٔٔط٤ٖ)د(: 

 حُل٤ٞح٤ٗش

 (: ١َُ حألٓ٘خ١  حُو٘ز٤ش ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ.ٌَٔٗ )

 

 :ٔطشق انصُاعح يٕاد

ٝٛ٘ؼض حألٓ٘خ١  ك٢  ع حُيٍحٓش حُو٘ذ حُِٔهَف رخُال٤ًٚ،حٓظويّ ك٢ ٛ٘خػش حُظلق ٟٓٞٞ    

وظِلش ٓؼَ حُٜيف ٝحُٔؼخىٕ ٝحُؼخؽٓال٤ٓش ٖٓ ٓٞحى ٓحُؼٍٜٞ حإل
(ٕٔ)

ًٝخٕ حُو٘ذ ٛٞ حُٔخىس حألًؼَ ، 

ك٢ٜ أًؼَ ٛلش ُِ٘ؼَ ٝال طٔزذ ح٠ٍَُ، ًٌُٝي ٍهٚ  ،حٓظويحّ ك٢ ٛ٘خػش حألٓ٘خ١ رٜلش ػخٓش

حألٓ٘خ١ طٜ٘غ ٖٓ حأله٘خد حُـ٤يس ؿؼِٚ ك٢ ٓظ٘خٍٝ ؿ٤ٔغ حُطزوخص حُٔـظٔؼ٤ش، ًٝخٗض  ٙٓؼخٍٛخ ٝطٞكَأ

ؼٞؽ ٌُٖٝ طٜ٘غ رؼي ؿلخف ظطـق طٜٗخ ػ٘يٓخ أل ،ال طٌٕٞ ه٠َحء ػ٘ي ٛ٘خػش حألٓ٘خ٣ٝ١ـذ أ

حاله٘خد
(ٖٔ)

حُل٤٘ش ٝح٤ٌُٔش حُٔ٘ظـش ٖٓ حاله٘خد ك٢ ح٣َحٕ ك٢ حُو٤َٖٗ حُؼخٖٓ ٝحُظخٓغ،  حٌُلخءسُٝوي هِض  ،

ٝحٓظَٔص "ٓخُٗيٍحٕ"


ك٢ ح٣َحٕ  ٟهَٗظخؽ حاله٘خد، ك٢ حٓيحى حَُٔحًِ حألا٢ٛٝ ًَِٓ ٛخّ ٖٓ َٓحًِ  

رٔخ طلظخؿٚ ٖٓ حأله٘خد
(ٔٗ)

. 

٢ٛٝ هطؼش حُو٘ذ  ٓخىس حُٜ٘خػش٣وّٞ حُٜخٗغ ك٢ حُزيح٣ش رظـ٤ِٜ  :ط٤ٜ٘غ حألٓ٘خ١ ًخُظخ٢ُٝطظْ ٣َ١وش    

حُٔٔظويٓش ك٢ حُٜ٘خػش، ػْ ٣ظْ طو٤ْٔ حُٔٔظط٤َ )حُٔٔخكش حَُث٤ٔ٤ش( ا٠ُ ػالػش ٓٔظط٤الص ػ١ِٞ ٝٓل٢ِ 

ه٤وش ٣ظْ طلي٣ي ر٤ٜ٘ٔخ حُـِء حأل٢ٓٝ، ك٢ كخُش حَُؿزش ك٢ ٛ٘خػش أٓ٘خٕ ػ٠٣َش ٝأه١َ ى ٣ٝلَٜح

حُـِء حُؼ١ِٞ ٝحُٔل٢ِ ٖٓ هالٍ حٓظويحّ هِْ ٍٛخٙ ًٌُٝي طلي٣ي ػيى أٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ ك٢ ًَ ؿٜش، ٖٝٓ 

هالٍ حٓظويحّ حُٔ٘٘خٍ ٣ظْ طل٣َؾ ٌٓخٕ حُ٘و٢ ُظلي٣ي أٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ، ػْ طظْ رؼي ًُي ُهَكش ح٢ُ٘ٔ رط٣َوش 

 (ٌَٕٗ ٍهْ)حُال٤ًٚ. 

 

  
 

 )ؽ( )د( )أ(

كخ٣ِس ػزي حُوخُن ح٤ًَُٞ: حُ٘ٞحٍ ) ؿٜخُ حُؼَّٝ ك٢ َٜٓ( ك٢ ػَٜ  هطٞحص ٛ٘خػش ح٢ُ٘ٔ، ػٖ: (:2شكم سلى )

 8ٕٓ، 7ٕٓ، ٛـ ٕٔٓٓٓال٤١ٖ حُٔٔخ٤ُي، ىحٍ ٠ٜٗش حَُ٘م، حُوخَٛس، 
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ٛٞ ١الء أٝ ٤ٍٖٗٝ ٣ٔظويّ إلػطخء ١زوش ِٛزش ٝحُال٤ًٚ ، انالكٍّ ط٣َوشر ظ٣ٚظْ ُهَكرؼي ط٤ٌَ٘ ح٢ُ٘ٔ ٝ

ٗٚ ٛٔؾ أكَٔ طلَُٙ رؼٞ حُلَ٘حص طؼ٤ٖ ك٢ ؿٍِ حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش، ٝطؼظزَ حُٜ٘ي ٢ٛ ؤٝالٓؼش، ٝػَف ر

، ُٝػَف أِٓٞد ٗظخؽ حُال٤ًٚ ٍؿْ ٓؼَكظٚ ٝحٗظخؿٚ ك٢ رؼٞ ىٍٝ َٗم آ٤ٓخاحُٜٔيٍ حَُث٢ٔ٤ ك٢ 

ٝهخٛش ك٢ َٛحس ٝحٗظوَ ٜٓ٘خ  ّ(ٓٙ٘ٔ –7ّٖٓٔ/ٛـ9ٕٔ-77ٔ)حُال٤ًٚ ك٢ ا٣َحٕ ٌٓ٘ حُؼَٜ حُظ١ٍٞٔ٤ 

٤ش أه١َ ك٢ ح٣َحٕ، كٜ٘خى ٓـٔٞػش ٖٓ ؿِٞى حٌُظذ حال٣َح٤ٗش ٝحُِٔهَكش رخُال٤ًٚ ك٢ ٌٓظزش ح٠ُ َٓحًِ ك٘

ّ٘ٔٙ/9َٓح١" ربٓظ٘زٍٞ طَؿغ ح٠ُ حُوَٕ ١ٞروخ رٞ"
(ٔ٘)

، ٝػَف ك٢ طِي حُلظَس ػ٠ِ ؿِٞى حٌُظذ ػْ 

ططٍٞ ٝحٗظَ٘ ػ٠ِ ٓؼظْ حُظلق حُظطز٤و٤ش هخٛش ك٢ حُؼَٜ حُٜل١ٞ، ٝك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ َٝٛ 

حُٜ٘خع ٝحُل٘خ٤ٖٗ ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حطوخٕ حُِهَكش رخُال٤ًٚ
(ٔٙ)

، كوي ًخٕ كٖ حُال٤ًش ٖٓ حُلٕ٘ٞ حُظ٢ طٔخٍّ 

١ حُوخؿخ١ٍ، كوي ًخٗض طظْ ُهَكش حُظلق حُظطز٤و٤ش حُٔوظِلش ٓؼَ حَُٔح٣خىحهَ حُزال


ٝحُٔوخُْ  

ٝحُٜ٘خى٣ن
(ٔ7)

ُهَكش ؿِٞى حُٔوط١ٞخص ًٌُٝي، 
(ٔ8)

 . 

 حألٓطق ربػيحى حُٜخٗغ ك٤غ ٣وّٞ ،روطٞحص ٓؼ٤٘ش هَكش رخُال٤ًِٚحُ طظْ ٢ز٤وٖٓ ك٤غ حألِٓٞد حُظطٝ    

ً ٖٓ أ١ رَُٝحص،  حُو٘ز٤ش ٣ٝظْ طـ٤ِٜ حُال٤ًٚ ٖٓ ػٖ ٣َ١ن ط٘ظ٤ق حُٔطق ٝٛوِش كظ٢ ٣ٜزق هخ٤ُخ

ٟخكش حُٜٔؾ ػ٘ي طٔو٤ٖ ح٣ُِض ٓغ اهالٍ ؿ٢ِ ٛٔؾ حُٔ٘يٍّٝ ٠٣ٝخف ٗلْ ُٝٗٚ ٣ُض حٌُظخٕ، ٝ

ً حُيهش ٝحُؼ٘خ٣ش  كٌِٔخ هِض ىٍؿش حُلَحٍس أػط٢ ال٤ًٚ ٗلخكخ
(ٔ9)

رؼيى ٖٓ ١زوخص حُال٤ًٚ حُو٘ذ ـط٢ ٣ػْ ، 

ػْ ٣ٜوَ حُٔطق  ،كظ٢ طٌٕٞ ١زوش ٜٓوُٞش، ٣ٝظْ ًُي ٖٓ هالٍ هِْ ٗؼَ أٝ رٞحٓطش هطؼش هٔخٕ ٗخػٔش

 ٔخىس حُال٤ًٚ، ٝطـط٢ آهَ ١زوش رخُظَحد حُٔلَٝم ًُٝي ُظ٣ٞٔشررخُلـَ حُؼظ٤ن كظ٢ ٣ظَ٘د حُو٘ذ 

حُظ٢ طٔزذ ك٢ كٔخى حُو٘ذٓطق حُو٘ذ ٝحُللخظ ػ٤ِٚ ٖٓ ٍٗق ح١َُٞرش 
(ٕٓ)

رخُظ٣ِٖٞ ٝطظْ حُِهَكش ، 

ٝٓٔخ طـيٍ حإلٗخٍس ا٤ُٚ ٛٞ إٔ حُلَٕ  ،شرخٓظويحّ حُلَٗػ٠ِ حالٓطق رؼي حالٗظٜخء ٖٓ ط٘ل٤ٌ حُال٤ًٚ ًُٝي 

حُٔٔظويٓش ك٢ حَُْٓ ًخٗض ًحص أكـخّ ٓوظِلش، ًٔخ إٔ ٌٜٓٔخ ٓظ٘ٞع، ًٝخٕ ٣ظْ ٛ٘ؼٜخ ٖٓ حُ٘ؼَ حُ٘خػْ 

حُٔٞؿٞى ك٢ إًٔ حُؼ٤َحٕ ٝحُل٤َٔ ٝحُؼـٍٞ، ًٌُٝي أ٤ُخف ُٝلخءحص أٗـخٍ ٓؼ٤٘ش، اال إٔ أك٠َ ٝأؿَٔ 

.ٝحُٔخػِ ٝحُٔ٘ـخد حُلَٕ ًخٕ ٣ظْ ٛ٘ؼٜخ ٖٓ ٗؼَ ٣ًَ حُوط٢
(ٕٔ)

 

 انًُفزج عهى األيشاط: فانضخا

ػِرر٠ حألٓ٘ررخ١ حُو٘ررز٤ش كرر٢ حُؼٜررَ حُوخؿررخ١ٍ، ٣ٝظ٠ررق ًُرري ٓررٖ هررالٍ  سط٘ٞػررض حُِهررخٍف حُٔ٘لررٌ     

 حُٔـٔٞػش ٓلَ حُيٍحٓش، ٣ٌٖٝٔ ط٘خٍٝ حُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش ًٔخ ٢ِ٣:

 :انشسٕو األديٍح

(، ٝؿخءص حَُّٓٞ ح٥ى٤ٓش ك٢ ٓ٘ظَ ط١َ٣ٜٞ ٣ٔؼَ أكي ًٔٗٔٞؽ ٍهْ )ظَٜص حَُّٓٞ ح٥ى٤ٓش ػ٠ِ    

س أَٓحٝحُظ٢ طٔؼَ حػ٘خٕ ٖٓ حُؼ٘خم ٍؿَ ٝ أٝ حَُٝٓخ٤ٔٗش ظَٜص حُٔ٘خظَ حُؼخ١ل٤شٝ حُٔ٘خظَ حَُٝٓخ٤ٔٗش،

ك٢ حُؼَٜ حُٜل١ٞحإل٣َح٤ٗش ػ٠ِ حُظلق حُظطز٤وش 
(ٕٕ)

ص حُٔؼٔخ٣ٍش آػ٠ِ ؿيٍحٕ حُٔ٘٘ أ٠٣خلٌص ٗ، ٝ

))ٓؼَ طِي حُٔ٘خظَ حُظ٢ ظَٜص ك٢ هَٜ ٢ِ٤ٜٗ ٓظٕٞ حإل٣َح٤ٗش 

Cilhli sutun

ٝحٓظَٔص ك٢  ،(ٖٕ)

ػ٠ِ حُظلق حُظطز٤و٤ش ٍٝٛٞ  حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ، كٌخٗض ط٘لٌ ٓ٘خظَ حُؼ٘خم ىحهَ حُـخٓخص حُيحث٣َش

، ٜٝٓ٘خ حُظٜخ٣َٝ حُظ٢ ؿخءص ك٢ ٝطظٌٕٞ ٓ٘خظَ حُؼ٘خم ٖٓ ٍٛٞ ٗو٤ٜش َُؿَ ٤ٓٝيس حُٔوط١ٞخص،

٤ُِش ٤ُِٝش حُ٘ٔوش حُوخؿخ٣ٍش ٝحُظ٢ حكظٞص ػ٠ِ حُؼي٣ي ٖٓ حُظٜخ٣َٝ حُظ٢ طٔؼَ حُٔ٘خظَ ٓوط١ٞ حُق 

حُؼخ١ل٤ش َُؿَ ٝأَٓس ك٢ أٟٝخع ػالػ٤ش حالٍرخع رٍٜٞس ٜٗل٤ش
(ٕٗ)

 ط٣َٜٞ هالٍ ٖٓ حُل٘خٕ ىحٍأ ٍٝرٔخ، 

 ٖٓ ٣َٜد إٔ ىحكؤٍ حالطـخٛخص ٓوظِق ك٢ ػخصحخَُٜر ح٢ُِٔء حُٞحهغ كخُش ٖٓ ٣َٜد إٔ حُٔ٘خظَ طِي

 اظٜخٍ ػ٠ِ حُل٘خٕ كَٙ ًٔخ ٝحَُٝٓخ٤ٔٗش، ٝح٤ٌُٔ٘ش حُٜيٝء ٖٓ كخُش ا٠ُ حُٟٔٞٞػخص طِي هالٍ

 حُظ٣َ٘ل٤ش حُ٘ٔذ ػخسحَٓ هالٍ ٖٓ ٓٞحء ٝحهؼ٤ش رٌَ ٤ٓيس أٝ ٍؿَ حَُٝٓخ٤ٔٗش حُٟٔٞٞػخص طِي ػ٘خَٛ

 ٗلؼخالصحال اظٜخٍ ك٤غ ٖٓ أٝ ،حُٔ٘خظَ طِي ُٔؼَ حُٔ٘خٓذ حُؼخّ حُـٞ هِن ك٤غ ٖٓ أٝ ٜٓ٘ٔخ ٌَُ

.حُٟٔٞٞػخص ٌٛٙ ٓؼَ ك٢ حألٍٝر٢ ح٢ُٔ٘ ُظو٤ِي ٓ٘ٚ ٓلخُٝش ك٢ ًُٝي حُٔ٘خظَ ُظِي حُٔالثٔش
92)) 

، حَٓأٖٙٓ ٍٛٞس ٗو٤ٜش َُؿَ ٝ حُٔ٘لٌ ػ٠ِ ح٢ُ٘ٔ حُو٘ز٢ ٓلَ حُيٍحٓش ٣ٝظٌٕٞ حُٔ٘ظَ حُؼخ١ل٢     

ٝطؼظزَ حٍُٜٞ حُ٘و٤ٜش

 ٜٗي ، كوي حُظطز٤و٤ش ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍػ٠ِ حُظلق ٖٓ أْٛ حُِهخٍف حُٔ٘لٌس  
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حُؼَٜ حُوخؿخٍٟ


ٖ رخٍُٜٞ ٤ٗظ٤ـش الٛظٔخّ حُِٔٞى حُوخؿخ٣ٍ ،هٔش حُظطٍٞ ك٢ كٖ حٍُٜٞ حُ٘و٤ٜش 

حُ٘و٤ٜش
(ٕٙ)

ظَٜص ٌٓ٘ ٜٗخ٣ش حُؼَٜ ، ُٝوي ػَكض حٍُٜٞ حُ٘و٤ٜش ك٢ ا٣َحٕ هزَ حُؼَٜ حُوخؿخٍٟ، ك

ٝطزيٝح ك٢ ٟٝؼ٤ش أٓخ٤ٓش  ،ٜٓ٘خ ٟٓٞ حُٞؿٚ ٝحَُهزشُٜل١ٞ حٍُٜٞ حُ٘و٤ٜش حُٜ٘ل٤ش حُظ٢ ال ٣ظَٜ ح

ٓظَٔ ٌٛح حألِٓٞد ك٢ حُؼَٜ حُِٗي١ ٝحُوخؿخٍٟحلض ك٢ ٟٝغ ػالػ٢ حألٍرخع ٝظطِ
(ٕ7)

ًٝخٗض حٍُٜٞ . 

طَْٓ ُِِٔٞى ٝحألَٓحء ًٝزخٍ ٍؿخٍ حُيُٝش ٝأك٤خٗخ ًخٗض ط٘لٌ حٍُٜٞ  ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ حُ٘و٤ٜش

حُظ٢ طظَٜ كظق ػ٠ِ ٗخٙ حُ٘و٤ٜش ٢ُُٞ حُؼٜي ٓؼَ رؼٞ حٍُٜٞ


ٝػزخّ ٤َُٓح٢ُٝٝ ػٜيٙ  
(ٕ8)

، 

ٝط٤ِٔص حٍُٜٞس حُ٘و٤ٜش هالٍ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ رٞحهؼ٤ش ٗي٣يس ك٢ طٔؼ٤َ حُٔالٓق حُ٘و٤ٜش ػ٠ِ 

، ُْٝ ٣وظَٜ حألَٓ ك٢ طِي حُلظَس ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ ػٌْ ٓخ ًخٕ ٓظزغ ك٢ حٍُٜٞ حُ٘و٤ٜش حإل٣َح٤ٗش حُٔزٌَس

حٓظي حألَٓ ح٠ُ ط٘ل٤ٌ ٍٛٞ ٗو٤ٜش ُِؼخٓشٍٛٞ ٗو٤ٜش ُِلٌخّ ٝحالَٓحء رَ 
(ٕ9)

، ُٝوي ُهَكض حُظلق 

حُظطز٤و٤ش رخٍُٜٞ حُ٘و٤ٜش ٝظَٜ ًُي ٌٓ٘ حُؼَٜ حُٜل١ٞ
(ٖٓ)

ٝحٓظَٔ ٝحٗظَ٘ هالٍ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ  

 رخُال٤ًٚ.ًٝخٕ حٍُٜٕٔٞٝ ْٛ ح٣ٌُٖ ٣وٕٞٓٞ رِهَكش حُظلق  ٝهخٛش ػ٠ِ حُظلق حُِٔهَكش رخال٤ًٚ,

ٗٔذ حُـٔخٍ ك٢ ٍٛٞ ًٝخٗض ، ٝحَٓأس١َ٣ حُٔ٘لٌ ػ٠ِ ح٢ُ٘ٔ ٖٓ ٍْٓ َُؿَ ٣ٝظٌٕٞ حُٔ٘ظَ حُظٜٞ   

َحً ٓخ ٗ٘خٛي ٤اال أٗ٘خ ًؼ، حَُؿخٍ طظٔؼَ ك٢ حُلٞحؿذ حُيه٤وش حُـ٤َ ٓظِٜش ًٌُٝي ك٢ كِن حُ٘خٍد ٝحُِل٤ش

حُٞؿٞٙ ٍّٓٞ ٍٝٛٞ حَُؿخٍ ٝهي ؿِذ ػ٤ِٜخ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔالٓق حألٗؼ٣ٞش حُطخرغ ال٤ٓٔخ ك٤ٔخ طؼِن رٔالٓق 

ح٥ى٤ٌٓش
(ٖٔ)

 -8ٗ8ٔٛـ/ٖٖٔٔ -ٕٗٙٔظَٜ ٌٛح حألِٓٞد روٞس هخٛش ك٢ ػٜي ٗخَٛ حُي٣ٖ ٗخٙ ) كوي، 

، ٝؿِذ ػ٠ِ ٍّٓٞ حَُؿخٍ ظٍٜٞ حَُؿخٍ رخُ٘ؼَ ك٤غ طؤػَ رٌٜح حألِٓٞد ا٠ُ كي ًز٤َ ّ(89ٙٔ

حُٜٔلق حُط٣َٞ ٝحُٔ٘ٔيٍ ػ٠ِ حٌُظل٤ٖ
(ٖٕ)

)ُٞكش ، ٝظَٜص ٍْٓ حَُؿَ ك٢ حُظلق ٟٓٞٞع حُيٍحٓش 

ٝح١ٌُ ُػَف ػ٠ِ حُؼي٣ي ٖٓ حُظلق  ؿخ١ٍخحُو (، ر٘لْ حألِٓٞد حُظ١َ٣ٜٞ حُٔؼَٝف ك٢ حُؼٍَٜٖهْ 

ر حلق الشارب واللحٌة والشعورٔالٓق أٗؼ٣ٞش حَُؿَ ػ٠ِ ح٢ُ٘ٔ حُو٘ز٢ كظَٜ  حُظطز٤و٤ش حُوخؿخ٣ٍش،
 ك٢ حُ٘ٔخء رظ٣َٜٞ ٛظٔخّحال ريأكوي  حَُٔآس(، اما رسم 19لوحة رقم ) .المصفف والمنسدل على الجانبٌن

ً  ُىحىحٝ ،٠حإل٣ِوخٗ حُؼَٜ ٌٓ٘ حُلخ٢ٍٓ حُلٖ  حُظ٢ حُٟٔٞٞػخص ك٢ ٝهخٛش حُالكوش، حُؼٍٜٞ ك٢ طي٣ٍـ٤خ

ً  ًخٗض ٌُٜٝ٘خ حُلخ٢ٍٓ، حألىد هٜٚ رٍٜٞ طٜظْ  حُٟٔٞٞع ػ٘خَٛ ٖٓ ػَٜ٘ أٝ ؿِء طٌٕٞ ؿخُزخ

 أكَىص رَ حُٟٔٞٞػخص ك٢ ٣َٗي ٓـَى طٔؼَ ال حُ٘ٔخء ٍّٓٞ أٛزلض حُٜل١ٞ حُؼَٜ ، ٝك٢حُِهَك٢

حُ٘و٤ٜش حٍُٜٞ طٔؼَ حُظ٢ طِي ٝهخٛش ٓٔظوِش ٍٛٞ ك٢ رٌحطٜخ ٓٔظوِش ٟٓٞٞػخص ُٜخ
(ٖٖ)

ٝرِـض  ،

ًخٗض حَُٔأس ًحص طؤػ٤َ ه١ٞ ؿيح ً ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ طٜخ٣َٝ حَُٔآس ًٍٝطٜخ ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ، كوي 

كوي حٛظْ حٍُٜٔٞ حُوخؿخ١ٍ رظ٣َٜٞ  ،حَُٔأسٌُح ٣ؼي ًُي حُؼَٜ رٔؼخرش حُؼَٜ حٌُٛز٢ ٍُٜٞ ٍّٝٓٞ 

حَُٔأس ك٢ ًخكش أٟٝخػٜخ ٝرٔوظِق أٗٔخ١ٜخ كٍٜٞٛخ ك٢ ١ُ حُوَٝؽ ٍٝٛٞٛخ ك٢ حُٔالرْ حُظ٢ طَطي٣ٜخ 

ك٢ حٍُِٔ٘، ٍٝٛٞٛخ ًٌُي ك٢ ٓوظِق َٓحكِٜخ حُؼ٣َٔش ٢ٛٝ ١لِش ػْ كظخس ٍٝٛٞٛخ ًلز٤زش أٝ ٓؼ٘ٞهش 

كش ٍٝحػ٤ش ٍحهٜش ٝ ػخُكش ٝالػزش أًَٝرخص أ٤َٓس ٍٝرش ؿظٔخػ٤ش كالٍٝٛٞٛخ ك٢ ٓوظِق أٗٔخ١ٜخ حال

أٝ ًٔخ ٍٛٞٛخ ك٢ أٟٝخع ك٤ًَش ٓوظِلش ٝحهلش أٝ ٗخثٔش  ،ٍِٓ٘ ػخى٣ش ٝؿ٤َ ًُي ٖٓ حألٗٔخ١ حُٔوظِلش

ؿخُٔش أٝ ٍحهٜش ًٌُٝي ٢ٛٝ طيهٖ حَُ٘ؿ٤ِش؛ ٌُح حكظِض حٍُٜٞ حُ٘و٤ٜش َُِٔأس ؿًِء ٛخٓخ ًٖٓ طٜخ٣َٝ 

ألَٓحء رخَُٔأس ال٤ٓٔخ حألؿ٘ز٤خصظَح ً ٌُؼَس اػـخد حُِٔٞى ٝحًُٝي ٗ ،حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ
(ٖٗ)

، ٝظَٜص 

ٍّٓٞ ح٤ُٔيحص ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ رخُؼ٤ٕٞ حُٔٞىحء حٌُٔلُٞش ٝحُلٞحؿذ ح٤ٌُٔٔش ٝحُ٘ؼَ حألٓٞى 

حُٔ٘ٔيٍ ػ٠ِ حٌُظل٤ٖ
(ٖ٘)

، ٝظَٜص ٍّٓٞ ح٤ُٔيس ػ٠ِ حُظلق ٟٓٞٞع حُيٍحٓش  ر٘لْ حالِٓٞد ح١ٌُ 

ٖٓ ك٤غ  ٝح١ٌُ ظَٜ ػ٠ِ حُؼي٣ي ٖٓ حُظلق حُظطز٤و٤ش حُوخؿخ٣ٍش، ًُٝي وـخ١ٍػَف ك٢ حُؼَٜ حُ

 .(ٌَٖٗ ٍهْ ) (،ٕٔ. ُٞكش ٍهْ )حُٔالٓق حُٞحٟلش ٝحُؼ٤ٕٞ حٌُٔلُٞش ٝحُلٞحؿذ حُٔٞىحء ح٤ٌُٔٔش

ًخٗض حال٣ُخء حال٣َح٤ٗش ك٢ حُؼَٜ حُوخؿرخ١ٍ طٔظرخُ ٝ ،ؿخٍ ٝح٤ُٔيحص رخأل٣ُخء حال٣َح٤ٗشٝظَٜص ٍّٓٞ حَُ

رخُِهررخٍف حُٔ٘لررٌس ػ٤ِٜررخ ٝحًٍُِ٘ررش حُٔظررؤػَس رخُِهررخٍف حألٍٝٝر٤ررش
(ٖٙ)

ٛررٌح ًٔررخ ًخٗررض حأل٣ُررخء آٗررٌحى ، ٝ

لًصاا٣ٌٞؿي أٓرلِٜخ  لفاطٍٍهٞحٜٓخ 
(ٖ7)

َح٤ٗرش حُِٔهَكرش ػ٘ري حالًٔرخّ حُٔالررْ حإل٣ٝ٣ظٜرَ كر٢ حُٜرٍٞس ، 

ك٢ حُظ٤ًَش  انمفطأٌِٓٞد حُوخؿخ١ٍ ًٝخٕ حأل٣ُخء طظٌٕٞ ٖٓ حُولطخٕ ٖٝٓ أٓلَ ٓ٘ٚ ٣ظَٜ حُو٤ٔٚ، رخأل

هلظخٕ ٝك٢ حُلخ٤ٍٓش هلظخٕ
(ٖ8)

 ٝطؼ٢٘ ػٞد ٣ِزْ كٞم حُيٍع، ٝٛٞ ػٞد ك٠لخٝ ٓ٘وٞم كظ٢ حُويّ،  
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كظر٢ ٣زِرؾ ٓ٘ظٜرق حُٔرخه٤ٖ ٝهري  ٠٣٠ْ ١َك٤ٚ رلِحّ ُٝٚ ًٔخٕ ه٤َٜحٕ ٣ٜرالٕ حُر٠ حُٔرَكو٤ٖ ٝهري ٣ظريُ

ٓرٖ  ُٚٞحٕ ٓوظِلش ٣ٜٝ٘غ ٖٓ حُوطٖ أٝ حُل٣ََ أٝ حُٜٞف، كخألؿ٤٘خء ٣ظوٌٝٗرؤ٣ٜز٢ أًؼَ ٖٓ ًُي، ًٝخٕ ر

ٖٓ حُوط٤لش ٝحُٔؤَ ٚحأل١ِْ ٝح٤ُٔيحص ٣ل٠ِٞٗ
(ٖ9)

ٝهي ػَف ١ًٌ ك٢ ح٣َحٕ ٌٓ٘ كظَحص ٓرخروش، كظٜرَ ، 

حُظ٣ٍٞٔ٤شك٢ طٜخ٣َٝ حُٔوط١ٞخص 
(ٗٓ)

ٍ حُولطخٕ ك٢ حُؼَٜ حُٜل١ٞ ٝظَٜ ك٢ ًؼ٤رَ ٓرٖ ، ٝٗخع حٓظؼٔخ

ٝحٗظَ٘ ك٢ طٜرخ٣َٝ حُؼٜرَ حُوخؿرخ١ٍ حُٔ٘لرٌس ػِر٠ حُظلرق  حُ٘ٔخًؽ ٣َطي٣ٚ حَُؿخٍ ٝح٤ُٔيحص ػ٠ِ ٓٞحء،

ُٝهَف رخَُّٓٞ حُ٘زخط٤ش ٝحُِهخٍف  ،لٌس ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍو٤ش ًٌُٝي ك٢ حٍُٜٞ حُ٘و٤ٜش حُٔ٘حُظطز٤

حُيه٤وررش
(ٗٔ)

رخُٞكرريحص حُِهَك٤ررش حُٜررـ٤َس حُٔظٌررٍَس ٝحُظرر٢ طؤهررٌ ١ررخرغ حًٍُِ٘ررش ُهَكررض طِرري حأل٣ُررخء ، ٝ

ٝحُؤرر٤ٚ رلرظق حُوررخف طـٔررغ هٜٔررخٕ، ٝٛررٞ ػررٞد ٓورر٢٤ ، انمًااٍص، ٝٓررٖ أٓررلَ حُولطررخٕ ٣ظٜررَ حألٍٝرر٢

ٌرٕٞ ٓرٖ حُوطرٖ أٝ حٌُظرخٕ حٝ حُٜرٞفر٤ٌٖٔ ٣ِزْ طلرض حُؼ٤رخد ٣ٝ
(ٕٗ)

ٝحٓرظويٓض حُؤٜرخٕ ًـرِء ٓرٖ ، 

حُطزورخص ٓررٖ حَُؿرخٍ ٝحُ٘ٔرخء ٝػِر٠ حهررظالف ١زورخطْٜ حالؿظٔخػ٤رش، كوري ُزٔررش حُٔالررْ حال٣َح٤ٗرش ُٔوظِرق 

حُلٌخّ ًٝزخٍ ٍؿخٍ حُيُٝرش ٝحالٓرَحء ٝػخٓرش حُ٘رؼذ، ًٝخٗرض طظٜرَ أؿرِحء ٓرٖ حُؤٜرخٕ هرالٍ حُٔالررْ 

حُوخٍؿ٤ش
(ٖٗ)

١ًٌ ك٢ ح٣َحٕ ٌٓ٘ كظَحص ٓخروش، كظَٜ ك٢ طٜخ٣َٝ حُٔوط١ٞخص حُو٤ٔٚ ح٠٣خ ، ٝهي ػَف 

حُظ٣ٍٞ٤ٔش
(ٗٗ)

ٝك٢ حُظ٣َٜٞ ٝػ٠ِ حُظلق حُظطز٤و٤رش كر٢ حُؼٜرَ حُٜرل١ٞ، ٝحٗظ٘رَ كر٢ ٍٓرّٞ حَُؿرخٍ ٝ  ،

ح٤ُٔيحص ػ٠ِ حُظلق حُظطز٤و٤ش ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ كظَٜص ػ٠ِ حُوِف ٝحُٔؼخىٕ
(ٗ٘)

 ٝحُظلق حُو٘ز٤ش. 
  

 
 
 
 
 
 

  
 

)أ(: حَُّٓٞ ح٥ى٤ٓش حُٔ٘لٌس ػ٢ِ أر٣َن ٖٓ حُ٘لخّ حٌُٔلض 

ّ ٓظلق 9ٔ-ٛـٔٔرخ٤ُٔ٘خ، ا٣َحٕ حُوَٕ رخُل٠ٚ ٝحُٔٔٞٙ 

 .حُلٖ حإلٓال٢ٓ رخُوخَٛس

( حَُّٓٞ ح٥ى٤ٓش حُٔ٘لٌس ػ٢ِ ٓٔ)د(: ُٞكش ٍهْ ) 

 .حألٓ٘خ١ حُؼخؿ٤ش

 حَُّٓٞ ح٥ى٤ٓش ػ٠ِ حُظلق حُوخؿخ٣ٍش ٝػ٠ِ حألٓ٘خ١ ٓلَ حُيٍحٓش. (:12نٕحح سلى )

 

 

 ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ: حُِهخٍف ح٥ى٤ٓش ػ٠ِ حألٓ٘خ١  حُو٘ز٤ش (3)شكم سلى 
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 انضخاسف انحٍٕاٍَح:

ٝك٤ٔخ ٣ظؼِرن رخَُٓرّٞ حُل٤ٞح٤ٗرش كوري ًرخٕ حُل٘رخٕ حُوخؿرخ١ٍ ٗري٣ي حُلرَٙ ػِر٠ اررَحُ ٝ طٟٞر٤ق حُ٘ٔرذ   

، حُظ٣َ٘ل٤ش ٝهي حػزض هيٍس كخثوش ك٢ ط٣َٜٞ أكخ٤ٓٔٚ رٜٔيحه٤ش أًؼَ ٖٓ أ١ ك٘خٕ أهرَ ٓرٖ حُٔرخرو٤ٖ ػ٤ِرٚ

 ػ٠ِ حألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش:حَُّٓٞ حُل٤ٞح٤ٗش حُظ٢ ظَٜص ٖٝٓ 

ٝػَكض أٌٗخٍ حُـِالٕ ػ٠ِ حُلٕ٘ٞ حُظطز٤و٤ش حُٔوظِلش ك٢ ح٣رَحٕ، كظٜرَص ػِر٠ حُل٘رٕٞ حُظطز٤و٤رش  :انغضال

كرر٢ حُؼٜررَ حُٔررِـٞه٢
(ٗٙ)

، ٝحٗظ٘ررَص ٍٓررّٞ حُـررِالٕ كرر٢ ٓ٘ررخظَ حُظٜرر٣َٞ كرر٢ حُؼٜرر٣َٖ حُظ٤ٔرر١ٍٞ 

حُٔؼٔخ٣ٍرش  حُٔ٘٘رآصٌُي ػِر٠ ًٝر ،ٓوظِق حُٔ٘ظـخص حُل٤٘ش ك٢ حُؼَٜ حُٜرل١ٞ ٝحُٜل١ٞ، ٝظَٜص ػ٠ِ

ٟٖٔ ُهخٍف حُظ٤ٌٔخص حُوِك٤ش ٜٝٓ٘خ ُهخٍف ٓٔـي ٓوٜٞى ري

ٝٓٔرـي حُ٘رخٙ 

(ٗ7)
، ٝحٗظ٘رَص ح٠٣رخ 

ُٔ٘ررخظَ حػِرر٠ ٍٓررّٞ حُظلررق حُظطز٤و٤ررش كرر٢ حُؼٜررَ حُوخؿررخ١ٍ ًخٓررظَٔحٍ الٗظ٘ررخٍ ٍٓررّٞ حُـررِالٕ ػِرر٠ 

ظطز٤و٤رش ٝهخٛرش ػِر٠ حُظلرق حُحُظ٣َ٣ٜٞش، ٝٗرخع ٍٓرْ حُـرِحٍ كر٢ ٓ٘رخظَ كَى٣رش ٝٓر٢ ٍٓرّٞ حُ٘زخطرخص 

غ طٜرخ٣َٝ ٗوٜر٤ش ر٘رٌَ ًز٤رَ كر٢ حُؼٜرَ حُوخؿرخ١ٍحُٔ٘لٌ ػ٤ِٜخ ٓٞح٤ٟ
(ٗ8)

، ٝظٜرَص ٍٓرّٞ حُـرِالٕ 

( ًظو٤ِري كر٢ حُل٘رٕٞ ٗػ٠ِ ح٢ُ٘ٔ حُٔ٘لٌ ػ٤ِٜخ ٓـٔٞػش حَُّٓٞ حُل٤ٞح٤ٗش ٢ٓٝ ٓ٘خظَ ١ز٤ؼ٤ش. ُٞكش ٍهْ)

ظٜرَص كر٢ ٟٝرغ  ٓلؼٔش رخُل٣ٞ٤رش ًٝرٌُيحُوخؿخ٣ٍش كظَٜص ٍّٓٞ حُـِالٕ حُز٣َش ك٢ ٟٝؼ٤خص كًَش ٝ

 .أ(ٗ) ٌَٗ ٍهْ ػزخص. 

ٝهي ٠ٔٓ َٗٔحً ألٗٚ "أٗٔرَ"  ،ك٤ٞحٕ ٓلظَّ أٍه٢ ٖٓ حُل٤ِٜش ح٣ٍُٞٔ٘ش ٍٝطزش حُِٞحكْٛٞ  انثثش دٔ انًُش:

حُـٔغ أٗٔخٍ ٝأَٗٔ ٍٝٗٔٞ ٝحألٗؼ٠ ٗٔرَس، ٝٛرٞ ك٤رٞحٕ ٗري٣ي ح٣َُخٟرش ًٝ هٜرَ ٝهرٞس ٝٓرطٞس ٝ ،أٟ َٓه٢

ٍٝحثلرش ك٤رٚ ٤١زرش  ّأػيٟ ػريٝ ُِل٤ٞحٗرخص، ٝٛرٞ ٓؼـرذ ر٘لٔرٚ كربًح ٗرزغ ٗرخّ ػالػرش أ٣رخٝٗزخد ٗي٣ي ٝٛٞ 

ٝال  ،ٝٛٞ رؼ٤ي حُٞػزش، كَرٔرخ ٝػرذ أٍرؼر٤ٖ ًٍحػرخً ٛرؼٞىحً  ،زش حُؼخ٤ٗش ٖٓ أألٓيطُِٝٓ٘ظٚ ٖٓ حُٔزخع ك٢ حَُ

ح٠ُر٤ن ؿخ٣رش٣ؤًَ ٖٓ ٤ٛي ؿ٤َٙ ٣ِٝ٘ٙ ٗلٔٚ ػٖ أًَ حُـ٤ق ٝهِوٚ ك٢ 
(ٗ9)

ػِر٠ ٝظٜرَص ٍٓرّٞ حُ٘ٔرَ  ،

حُظلق حُظطز٤و٤ش ك٢ ح٣َحٕ ك٢ كظَحص ٓخروش ٝحٗظَ٘ص ك٢ حُؼَٜ حُٜل١ٞ، ٝك٢ حُؼٜرَ حُوخؿرخ١ٍ كرخٍٝ 

حُل٘ررخٕ حُظؼز٤ررَ ػ٘ررٚ رٞحهؼ٤ررش ًُٝرري ٓررٖ هررالٍ حٓررظويحّ هطرر١ٞ أٝ ٗوررخ١ رررخُِٕٞ حُز٘رر٢ ػِرر٠ ؿٔرري ٍٝأّ 

حُ٘ٔررَ
(٘ٓ)

حُؼٜررَ ِٞد حُرر١ٌ ػررَف كرر٢ ٓررٝظٜررَص ٍٓررّٞ حُ٘ٔررٍٞ ػِرر٠ حُوطررغ ٓلررَ حُيٍحٓررش ررر٘لْ حأل، 

ٓرٚ ٗورخ١ ررخُِٕٞ أٍٝ ٙحُوخؿخ١ٍ، كظَٜص ٍّٓٞ حٍُ٘ٔٞ رٟٞغ حُظؤٛذ ٝٛٞ ٗخؿَحً كخٙ، ٝٗلٌص ػِر٠ ؿٔري

  .د(ٗٝٗلٌص أٌٗخٍ حٍُ٘ٔٞ رخُٕٞ حألٛلَ. ) ٌَٗ ٍهْ  ،حالٓٞى
 حٌُثذ ك٤ٞحٕ َّٗ رلـْ حٌُِذ ٖٝٓ ك٤ِٜظٚ، ٢ٔٔ٣ٝ ًِذ حُزَ، ٝحٌُثذ ػ٘ي حُؼرَد ٓؼرخٍ ُِـريٍ انزئة:

ي إٔ حُرٌثذ اًح ؿرخع ُٝرْ ٣ـري ٓرخ ٣ؤًِرٚ كرظق كٔرٚ ُِر٣َق ك٤ٔظِرت رط٘رٚ ورش، ًٝخٗرض حُؼرَد طؼظٝحُِئّ ٝحُو٤خٗر

٣ٝ٘زغ
(٘ٔ)

ش حال٣َح٤ٗرش ٓ٘رٌ كظرَحص ٓرخروش ٜٝٓ٘رخ ٓرخ ظٜرَ ػِر٠ ٤رػ٠ِ حُلٕ٘ٞ حُظطز٤و ، ٝظَٜص ٍّٓٞ حٌُثذ

ٓوظِلرش٤ٗش حُِٔـٞه٤ش ك٤غ ظَٜ ٓ٘خظَ ك٤ٞح٤ٗش ألٌٗخٍ حٌُثخد ٢ٓٝ ط٣ٌٞ٘خص ك٤ٞح٤ٗرش يحُٔلخرَ حُٔؼ
(ٕ٘)

 ، 

حُظ٤ٍٔٞ ٝحُٜل١ٞ ًـرِء ٓرٖ ٓ٘رخظَ حُٜر٤ي ١ك٢ حُظ٣َٜٞ حإل٣َح٢ٗ ك٢ حُؼًٌَُٜٝي 
(ٖ٘)

، ٝظٜرَ ػِر٠ 

حُلٕ٘ٞ حُظطز٤و٤ش ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ ٝهخٛش حُظلق حُِٔهَكش رخُال٤ًٚ
(٘ٗ)

ٝظَٜص ٍٓرّٞ حُرٌثذ ػِر٠  ،

ٝظَٜ حٌُثذ كر٢ ٟٝرغ حُٔٞحؿرٚ ٝرر٘لْ  ،( 7،8حُوطغ ٓلَ حُيٍحٓش كظَٜص ك٢ كخكظ٢ ح٢ُ٘ٔ ُٞكخص ) 

٣ٝظَٜ كخٙ  ،ػ٠ِ ٌٛٙ حُ٘ٔخًؽ ٝٛٞ ٗخؿَحً كخٙ حٌُثذٝؿ٢ٜ ح٢ُ٘ٔ، ٣ٝظَٜ  ٢ًٍَٝ ػِحُـخٗز٤ٖ حٌَُ٘ ك٢ 

ٌُِٗض كخكظ٢ ًٗٔٞؽ آهَ ػ٢ِ ٤ٛجش ٍأّ حٌُثذ ٝٛٞ ٗرخؿَحً كرخٙ ٝرر٘لْ حُظٌر٣ٖٞ حُٔرخرن ىٝح٤ٗخرٚ حُلخ س، ٝ

  .ؿـ(ٗ (، ُٞكخص ٍهْ) ٌَٗ ٍهْٔٔ،ْٓٔ) ُٞكش ٍه

انسًٍشغ ظَٜ ٓؼخٍ ٌُِخث٘خص حُوَحك٤ش ػ٠ِ حالٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش ٝٛٞ انكائُاخ انخشافٍح:


ٝٛٞ ٖٓ حٌُخث٘رخص  :

حُلٕ٘ٞ حإل٣َح٤ٗرش حُوي٣ٔرش ٝظٜرَص ػ٤ِرٚ رؼرٞ حُظرؤػ٤َحص حُٜر٤٘٤ش ٢َكض كػُ  ٢حُوَحك٤ش حُظ


ُٝرْ ٣رَى أ١ ، 

ًَٝ ٓخ ه٤َ ك٢ ٌٛح حُٜريى ال ٣ظؼريٟ ٓٔرؤُظ٢ ح٠ُروخٓش حُٔل١َرش  ،ٝٛق ٤َُِٔٔؽ ك٢ حُٜٔخىٍ حُلخ٤ٍٓش

 لـذ حُْ٘ٔ ػ٘يٓخ طط٤َ ك٤ظِْ حُـرٞٝحُوٞس رل٤غ ًٜٞٗخ ط٘زٚ حُـزَ أٝ حُـٔخٓش )حُٔلخرش( حُٔٞىحء حُظ٢ ط

 ًرٌُي ٣ٞؿري ٗٞػرخٕ ٓرٖ حُٔر٤َٔؽ ،ظٞهرغٝػِر٠ هرالف حُٔ
(22)

 ٢حُل٘رٕٞ حإل٣َح٤ٗرش كرر ٢ُٔر٤َٔؽ كرحٝظٜرَ ، 

 ٢ٗرٌَ ٓٔرو ٢ّ ط٘ر٤ٖ كرأٜٓ٘رخ ٗرٌَ حُٔر٤َٔؽ حُرٌٟ ُرٚ ٍأّ أٗرزٚ ررَ ،ؼَ ٓرٖ ٗٔر٢ؤًرر ١حُؼَٜ حُٜلٞ

  ،7ّٔريح٣ش حُوَٕ  ٙٔٙ/ٓٔٓـخىس ٛل٣ٞش طَؿغ ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُوَٕ ٢ٜٝٓ٘خ ٓخ ظَٜ ػ٠ِ ٍّٓٞ حُٔـخى ك
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ٝؽ ٖٓ حألؿ٘لش ٝر٣ٌَ ٓظطخ٣َ ٌٕٝٓٞ ٖٓ أكَع ٓظؼيس ٝؿخء ٌٍَٓ ػ٠ِ ِٝؿخءص ػ٤ِٜخ ٍّٓٞ ح٤َُٔٔؽ ر

حُٔـخىس 
(22)

ٝظَٜ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ػ٠ِ حُظلق حُظطز٤و٤ش ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ رر٘لْ حُظٌر٣ٖٞ حُٔرخرن ٝهخٛرش . 

9ّٔٙ/ ٖٔػ٠ِ ٍّٓٞ حُٔـخؿ٤ي ٝحُٔ٘ٔٞؿخص ك٢ ٜٗخ٣ش حُوَٕ 
(٘7)

حُر١ٌ ٗلرٌ ررٚ ػِر٠  ٘رٌَٝٛٞ ٗلْ حُ ٝ، 

 (ٍ٘هْ  كظَٜ ٍأّ ط٘زٚ ٍأّ حُظ٤ٖ٘ ٝرِؽ ٖٓ حالؿ٘لش ُٝٚ ٣َُ ٓظطخ٣َ. )ٌَٗ حألٓ٘خ١ حُؼخؿ٤ش

 

 

 

 

 

 )ؿـ(: أٌٗخٍ حٌُثخد )د(: أٌٗخٍ حٍُ٘ٔٞ )أ(: ٌَٗ حُـِحٍ

 (: أٌٗخٍ حُل٤ٞحٗخص حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حألٓ٘خ١  حُوخؿ٣َشٌَٗٗ )

  

 

 

 

  

  

 ٣ٍشخحُٔ٘لٌس ػ٠ِ حألٓ٘خ١  حُوخؿ )ح٤َُٔٔؽ( (: أٌٗخٍ حٌُخث٘خص حُوَحك٤شٌَ٘ٗ )

 

 انضخاسف انكراتٍح

 خا  انثهاثرخُِـش حُؼَر٤ش ٝحُلخٍٓر٤ش، ٝحٓرظويّ  حُظلق ٟٓٞٞع حُيٍحٓشص حُِهخٍف حٌُظخر٤ش ػ٠ِ لٌُٗ     

حُؼ٘خٛرَ ٝحُ٘ورٕٞ حُٜخٓرش ػِر٠ ٓوظِرق  ًؤكري، ٝظَ ه٢ حُؼِغ ٓلظلظخً رٌٔخٗظرٚ ك٢ ط٘ل٤ٌ حٌُظخرخص حُؼَر٤ش

زدرفدة  ًفد اامدا   ولقدد لعدب اداا الددر دورا  حُظلق حُظطز٤و٤ش ك٢ حُؼٜرٍٞ حُظر٢ ٓرزوض حُلظرَس حُوخؿخ٣ٍرش، 
(8٘)، باإلضدافة الدى المدرورداتيالعصدر التٌمدور ًمعظم المنتجات الفنٌة فد

ٝحٓرظَٔ حٓرظويحٓٚ هرالٍ ، 

ش حُِٔهَكررش رخال٤ًررٚ كرر٢ حُؼٜررَ ٤ررحُؼٜررَ حُوخؿررخ١ٍ، ٝٗلررٌص رررٚ حٌُظخرررخص حُٔٔررـِش ػِرر٠ حُظلررق حُظطز٤و

حٌُظخررخص حُٔ٘لرٌس  حُوخؿخ١ٍ، ٝأٛزلض ط٘لٌ حٌُظخررخص ررخُو٢ حُؼِرغ ىحهرَ حُورَح٤١ٖ حُٔٔرظط٤ِش، ٝظٜرَص

لق ٟٓٞٞع حُيٍحٓش، ٝظَٜص ر٘لْ حُظو٤ِي ح١ٌُ ػَف ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ ك٘لٌص ظرخُو٢ حُؼِغ ػ٠ِ حُ

 (، ٙ، )ٌَٗ ٍهْ (7، ٙ،ٕ حٌُظخرخص ىحهَ حُـخٓخص حُٔٔظط٤ِش حُظ٢ ط٘زٚ حُوَح٤١ٖ. ) ُٞكش ٍهْ

 حُ٘ٚ  (، ٝط٘ظَٔ ػ٢ِٖٜٓ٘خ ٓخ ٓـَ ػ٠ِ حًُ٘ٔٞؽ ٍهْ ) ٠ٕٓٔٞ حٌُظخرخص حُٔٔـِش ػ٠ِ حألٓ٘خ١،ٝ    
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ِِ َكًشاكاج } ( ٖٓ ٍٓٞس حٍُ٘ٞ ٖ٘)ٍهْ ٢ٗ ٖٓ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش آحُوَ األسض َيثَمه َهإِس َٔ اِخ  َٔ ا ًَ سه انَس ّللَاه َٕه

ا َٓ { حُلٔر٠ ٝحُٔؼ٘رٞ: ح٣٥رشطل٤َٔ  ٢ؿخء كٝ ،{فٍِ ِٝ ٍْ حأل َٝ حِص  َٝ خ َٔ ر َّٔ ٍُ حُ ُ ُٗرٞ خ٠ُ رٌحطرٚ ، ًُٝري أٗرٚ طؼر١}َّللاَّ

ٓزلخص ٝؿٜٚ ٓخ حٗظ٠ٜ ا٤ُٚ رَٜٙ ٖٓ هِورٚ، ٝررٚ حٓرظ٘خٍ حُؼرَٕ  ، ألكَهض حٌُٟ ُٞال ُطلٚ ٍٗٞ، ٝكـخرٚ

ًٌُٝي حٍُ٘ٞ حُٔؼ١ٞ٘ ٣َؿغ اُر٠ ،، كٌظخررٚ ٗرٍٞ  ،حٓظ٘خٍص حُـ٘ش ٝحُْ٘ٔ ٝحُؤَ ٝحٍُ٘ٞ، ٝرٚ  ٢ٝحٌَُٓ

كِررٞال ٗررٍٞٙ طؼررخ٠ُ ُظَحًٔررض  ،ٍٓررِٚ ٝػزررخىٙ حُٔررئ٤ٖ٘ٓ ٗررٍٞ هِررٞد   ٢ٝٗررَػٚ ٗررٍٞ ٝحإل٣ٔررخٕ ٝحُٔؼَكررش كرر

ٙ{ حٌُٟ ٣ٜي١ ا٤ُٚ، ٝٛٞ ٗرٍٞ حإل٣ٔرخٕ ٝحُورَإٓ كر ٍِ ُٞٗ َُ ؼَ َٓ ٌَخسٍ{ أ١:   ٢حُظِٔخص، } ر ْ٘ ِٔ ًَ هِرٞد حُٔرئ٤ٖ٘ٓ، }

زَخٌف{ ألٕ حٌُٞس طـٔغ ٍٗٞ حُٜٔزخف رل٤غ ال ٣ظلَم ًُي ًٞس } ْٜ ِٓ خ  َٜ ك٤ِ
(٘9)

 ًؼ٤َ: رٖ حطل٤َٔ  ٢ٝهي ؿخء ك ، 

ًٌَٔ٘خس زَخٌف {، ٝٛرٞ  ،ٛٞ ٟٓٞغ حُلظ٤ِش ٖٓ حُو٘ي٣َ {كوُٞٚ: } ْٜ ِٓ خ  َٜ ٌٛح ٛٞ حٍُٜٔ٘ٞ؛ ٌُٜٝح هخٍ رؼيٙ } ك٤ِ

س كررء٢ط٠ر ٢حٌُُّرخُرش حُظرر َّٞ رٚ ، ُطخػظررٚ ،حُز٤رض ٢، ٝحُٔ٘ررٌخس ًر ََ ر َٟ ًظخرررخص  ، وسدج  اٌضددا(22) ٝٛررٞ ٓؼررَ 

طؼ٘ر٢  ًِٝٔرش حُٔور٤ْ   ،ؿِٔش " ٣رخ ٓور٤ْ"(، ٠ٕٓٝٔٞ ٌٛٙ حٌُظخرخص ٔػَر٤ش رو٢ حُؼِغ ػ٠ِ حًُ٘ٔٞؽ ٍهْ )

٣ٝرخ اٗخٍس ح٠ُ حٓظَٔحٍ حُـٔخٍ حُ٘خطؾ ػٖ حُظ٣ِٖ رخ٢ُ٘ٔ ٝط٣َٔق حُ٘رؼَ، ٜخ ك٣٤ٌٕٞ  ، كويحُيحثْ ٝحُٔٔظَٔ

 .ْ ٝحُٔٔظَٔ، أ١ ٣خ ٛخكذ حُـٔخٍ حُيحثهي طؼ٢٘ ٣خ ىحثٔش حالٓظَٔحٍٓو٤ْ 

خ  انُسرعهٍكت أٓخ حٌُظخرخص حُلخ٤ٍٓش كوي ٓـِض    

حَُث٢ٔ٤ كر٢ ح٣رَحٕ ٝأٛزق ه٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ٛٞ حُو٢  ،

ٝطلَىٝح ربؿخىطٚ ٝأٛزق هطْٜ ح٤ُٔٔرِ، ٝٗرخع حٓرظؼٔخُٚ ٝطٜخكرض  ،حال٣َح٤ٕٗٞ ك٢ ًظخرظُٚٝوي رَع  ،ٝحُٜ٘ي

حُوطخ١ٕٞ ػ٠ِ حٓظويحٓٚ
(ٙٔ)

، ّ٘ٔ/ 9ٙػِر٠ حُظلرق حُظطز٤و٤رش كر٢ حُورَٕ ٝٗخع حٓظويحّ ه٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ، 

ٝريح حالٛظٔخّ رخٓظويحّ ه٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ك٢ ط٘ل٤ٌ حُ٘وٕٞ حٌُظخر٤ش ٓ٘رٌ ػٜري ٝحٗظَ٘ رٌؼَس ك٢ حُؼٜي حُٜل١ٞ، 

حُ٘خٙ ػزخّ حالٍٝ ك٤غ ظَٜ ػ٠ِ حُظلق حُظطز٤و٤ش
(ٕٙ)

 ، ٝحٓظويّ حُو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ػ٠ِ حألٓ٘خ١  حُو٘رز٤ش

، رورر٢ حُ٘ٔررظؼ٤ِن ىحهررَ حُـخٓررخص حُٔٔررظط٤ِش ًٟٔٞررٞع ٍث٤ٔرر٢ ػِرر٠ حُظللررش لررٌص حٌُظخرررخص، ُٝٗ حُوخؿخ٣ٍررش

كر٢ ٝطَؿٔظٜرخ "" ىٍ ررخُحٍ حٓرض"، ٝٓـِض ػ٠ِ ٝؿ٤ٜر٢ حُٔ٘ر٢ ػزرخٍ  (،ٗ)ٝظَٜ ًُي ك٢ حًُ٘ٔٞؽ ٍهْ

"حُٔررٞم


ٝحٗررٚ ٓررٖ حُٔ٘ظـررخص حُظرر٢ طزررخع كرر٢  حٗررخٍس حُرر٠ ر٤ررغ حألٓ٘ررخ١  كرر٢ حألٓررٞحمٝهرري طلٔررَ حُؼزررخٍس  ،

 (.7) ٌَٗ ٍهْ  .، ٝطٜل٤ق حُ٘ؼَ رخٓظويحّ ح٢ُ٘ٔحُظ٣ِٖ ػ٘ي حُوَٝؽ ُِٔٞمط٤َ٘ ا٠ُ أٝ  حألٓٞحم، 

  
 

 

 .حُوخؿخ٣ٍش حألٓ٘خ١ حٌُظخرخص حُؼَر٤ش حُٔ٘لٌس ػ٠ِ (: 6شكم سلى )

 
 
 
 
 
 
 

 

 .حٌُظخرخص حُلخ٤ٍٓش حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حألٓ٘خ١  حُوخؿخ٣ٍش: 7شكم سلى 
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 :انضخاسف انُثاذٍح

ّ( ٓؼرخالً ٛرخىهخً ٗٔٛرـ/8حُل٘خٕ حال٣َح٢ٗ حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش ٝٝكن ك٤ٜخ، ٝرريأص طٌرٕٞ ٓ٘رٌ حُورَٕ )حٗظو٢     

حٓررظويٓٞح حُؼ٘خٛررَ حُِهَك٤ررش ًٝؼررَ َٓٝٗررش كرر٢ حُِهررخٍف حُ٘زخط٤ررش، ُِطز٤ؼررش، ٝٛررخٍ حُطررَحُ حُٜررل١ٞ أ

ُِِهرخٍف ٍٟر٤خص ؤهَكش حُظلرق حُظطز٤و٤رش ٝحٓرظويٓض ًحُ٘زخط٤ش ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ، ُٝؼزض ىٍٝ ٛخّ ك٢ ُ

ٝهخٛش حُٔ٘ٔٞؿخص ٝحُٔـخى ًٌُٝي حُٔؼخىٕ حُٜل٣ٞش ٟهَحأل
(ٖٙ)

ِٞد رٌَ٘ ًز٤رَ كر٢ ٓ، ٝحٓظَٔ ٌٛح حال

ٖٝٓ حْٛ ٌٛٙ  ،ٝ ٤ٓوخٕ ٝأٍٝحم ٗزخط٤ش ٓوظِلش ظٌٕٞ ٖٓ أُٛخٍحُِهخٍف حُ٘زخط٤ش ط ضحُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ ًٝخٗ

كورري حٛرظْ حُل٘ررخٕ حإل٣َحٗر٢ ٓ٘ررٌ حُوريّ رررخُظؼز٤َ ػٜ٘رخ اال أٗررٚ ًرخٕ ٣ٜررٍٞٛخ ر٘ررٌَ  ،ٍٓررّٞ حألُٛرخٍحُورخٍف 

، ٝٓرخػي ػِر٠ ًُري ١ز٤ؼرش حُز٤جرش حإل٣َح٤ٗرش ًٝؼرَس حُ٘زخطرخص ٝحالٗرـخٍ رٜرخحٛطالك٢ ٍٓر١ِ
(ٙٗ)

أٓرخ كر٢  ،

 اً كَٙ ػ٠ِ ط٣َٜٞٛخ ىحهَ أٝحٗر٢ ري٣ؼرش ،حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ كوي ٍٛٞٛخ رٌَ٘ ٝحهؼ٢ أٍٝٝر٢ حُِ٘ػش

ٓ٘ٔن ٝرٌَ٘
(ٙ٘)

، ٝحٗظَ٘ص حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش ػ٠ِ حُظلق ٟٓٞٞع حُيٍحٓش ُٝؼَ حُٔزذ ك٢ ًُي ٓرُٜٞش 

ط٘ل٤ٌ ٌٛٙ حُِهخٍف رخُلَٗخس ػ٠ِ حأله٘خد كظَٜص حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش ًٟٔٞرٞع ٍث٤ٔر٢ ػِر٠ حُظلرق أٝ 

 ًوِل٤خص ُِهخٍف حٌُخث٘خص حُل٤ش حُٔوظِلش. 

رط٣َوررش  حُو٘ررز٤ش، حُِهررخٍف حُ٘زخط٤ررش حُٔ٘لررٌس  حُظرر٢ ظٜررَص ػِرر٠ حألٓ٘ررخ١ٝٓررٖ أٛررْ ٛررٌٙ حُِهررخٍف    

انخاطاي


ز٤رَ كر٢ ٝحٗظ٘رَ ٛرٌح حألٓرِٞد ٝططرٍٞ ر٘رٌَ ً ،: ٝٛٞ حِٓٞد هٞحٓٚ حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش حُٔلٍٞس

ٝكرر٢ حُؼٜررَ حُٜررل١ٞ ظٜررَص ٛررٌٙ  ،حُؼٜررَ حُظ٤ٔرر١ٍٞ كرر٢ ح٣ررَحٕ ٝحٗظ٘ررَ ػِرر٠ ٓؼظررْ حُظلررق حُظطز٤و٤ررش

ًٝرٌُي كر٢ حُـخٓرخص حُٜ٘يٓر٤ش  ،طل٢٤ رخُِهخٍف حُٔ٘لرٌس ػِر٢ حُظلرق حُظطز٤و٤رش ٢حَُّٓٞ ك٢ حال١َٗش حُظ

ص ػِر٠ حُظٌٔر٤خص حُوِك٤رش حُظر٢ ًخٗرض طر٣ِٖ حُٔ٘٘رآص حُٔؼٔخ٣ٍرش كر٢ َط٣ِٖ حُظلق حُظطز٤و٤ش، ٝحٗظ٘ر ٢حُظ

حُؼَٜ حُٜل١ٞ ٓؼَ ُهخٍف ٓٔـي ٓوٜرٞى ر٤ري ٝٓٔرـي ُطرق ،


ٝٓٔرـي حُ٘رخٙ ػزرخّ 
(ٙٙ)

َكرض ، ٝػُ 

ٝط٤ٔرِص  ،ػ٠ِ حُلٕ٘ٞ حُظطز٤و٤ش كر٢ حُؼٜرَ حُوخؿرخ١ٍ ٝهخٛرش حُظلرق حُِٔهَكرش رخُال٤ًرٌٚٛٙ حُِهخٍف 

رررخألُٞحٕ حألكٔررَ ٝحُظًَررٞح١ُ ػِرر٠ حٍٟرر٤ش رررخُِٕٞ حألٓررٞى
(ٙ7)

ص ػِرر٠ ؿرريٍحٕ حُوٜررٍٞ ًَٝررٌُي حٗظ٘رر ،

٣ِٖ أػِر٠ ٓريحهَ هٜرَ ٗرَٜ ٓرظِٕٞهخٍف حُظ٢ طُ حُ ٜٝٓ٘خ حُوخؿخ١ٍ َص حُٔوظِلش ك٢ حُؼٜآٝحُٔ٘٘
(ٙ8)

 ،

صْاشج انعثاساًٖٝٓ أْٛ حالُٛخٍ حُظ٢ ًخٗض ط٘لرٌ رؤٓرِٞد حُوطرخ١ 


ٝظٜرَص ٟرٖٔ ط٣ٌٞ٘رخص ُهرخٍف  ،

ٝحٗظ٘ررَص ػِرر٠ حُل٘ررٕٞ حُظطز٤و٤ررش ٝحُؼٔررخثَ كرر٢ حُؼٜررَ حُٜررل١ٞ ،خ١ كرر٢ ػٜرري حُ٘ررخٙ ػزررخ١ّررخوحُ
(69)

 ،

 ٝظَٜص ُهَكش ُٛرَس حُ٘رخٙ ػزرخّ ٟرٖٔ حُِهرخٍف حُ٘زخط٤رش حُٔ٘لرٌس ػِر٠ حُظلرق حُظطز٤و٤رش كر٢ حُؼٜرَ

ٜٝٓ٘خ ُهخٍف حُوطرخ١ ٣ٝظوِِٜرخ ُٛرَس حُ٘رخٙ ػزرخّ  ،ػ٠ِ حُظلق ٟٓٞٞع حُيٍحٓشٝظَٜص حُوخؿخ١ٍ، 

كظٜرَص حُِلرخثق حُ٘زخط٤رش حُيه٤ورش طظوِِٜرخ حألُٛرخٍ حُ٘زخط٤رش حُٔوظِلرش ررخُِٕٞ  (،ٕحُٔ٘لٌس ػ٠ِ حُ٘ٔرًٞؽ ٍهرْ )

(، ٘ػِر٠ حُ٘ٔرًٞؽ ٍهرْ )ٗلرٌص ًٝرٌُي  ًُٝي ػ٠ِ حُٞؿ٤ٜٖ، ،ػ٠ِ حأل٤ٍٟش حُٔٞىحء ١حالكَٔ ٝحُظًَٞحُ

كظٜرَص ٛرٌٙ حُورخٍف رر٘لْ  حُٔٔخكش حُٞٓط٢ ٢ُِ٘ٔ ػ٠ِ حُرٞؿ٤ٜٖ،طل٢٤ رخُـخٓخص حُظ٢ طـط٢  ك٘ـيٛخ

، ٝرر٘لْ حالُرٞحٕ ح١ٌُ ػَف ٝططٍٞ ك٢ ح٣َحٕ ك٢ حُ٘ٚ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ حُؼخُرغ ػ٘رَ حُٜـر١َحالِٓٞد 

 (.8ٌَٗ ٍهْ حُ٘خثؼش ك٢ طِي حُلظَس، )

حَُِٛس حُٔؤُٞكش ػ٠ِ حُيٝحّ ػ٘ي أؿِذ حُلَّ ، ٢ٛٝ صْشج انٕسد انجٕسي ٠خٖٝٓ حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش ح٣

ٝهي أؿٔغ حُ٘ؼَحء ٝحُٔظٜٞكش ػ٠ِ أٜٗخ أكٖٔ حألُٛخٍ ٝأرٜخٛخ، ٝهي ٍٝىص حُؼي٣ي ٖٓ حألٗؼخٍ 

ٝظَٜص أٌٗخٍ حٍُٞى  ،ٝحإلٗخٍحص حُظ٢ ط٤َ٘ ا٠ُ ًُي رخإلٟخكش ا٠ُ حُؼي٣ي ٖٓ حُيالالص حألهَٟ ٍُِٞى

٠ حُظلق حُظطز٤و٤ش ك٢ ح٣َحٕ ك٢ كظَحص ٓخروش كظَٜ ػ٠ِ حُٔؼخىٕ ك٢ حُؼَٜ حُِٔـٞه٢ حُؼي٣ي حُٔوظِلش ػِ

ٖٓ حٍُٞٝى حُٔوظِلش ٜٝٓ٘خ أٌٗخٍ حٍُٞى حُـ١ٍٞ
(7ٓ)

ٝ ظَٜص ٌٛٙ حَُِٛس ػ٠ِ حُظلق حُظطز٤و٤ش ، 

حُٜل٣ٞش
(7ٔ)

ظَٜ ػ٤ِٜخ ٌٛح  ٢ٍٝرٔخ ًخٗض ؿِٞى حٌُظذ حُٔ٘لٌس رخُال٤ًٚ ٖٓ أٍٝ حُظلق حُظطز٤و٤ش حُظ ،

ّ( 9ٔ٘ٔٙ / ٓٓٓٔحُؼَٜ٘ ًٔخ ٣ظ٠ق ٖٓ حَُّٓٞ حُٔ٘لٌس ػ٠ِ ؿِيس حُٜٔلق حُٔئٍهش رٔ٘ش ) 
(7ٕ)

 ،

ٝأٛزلض ٌٛٙ حَُِٛس ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ ط٘لٌ ًظ٣َٜٞس ٓٔظوِش ٝرؤكـخّ ًز٤َس ٝكَٙ حُل٘خٕ ػ٠ِ 

ًخٕ ٣ـِذ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌٛخ حرَحُ ًَ طلخ٤ِٜٛخ، ًٝخٗض ك٢ حُـخُذ ط٘لٌ ٓظلظلش ك٤غ حٍٝحهٜخ حُٔظؼيىس، ٝ

ٜٝٓ٘خ  حٓظويحّ حُِٕٞ حألكَٔ ٝحألٛلَ حٌُٛز٢، ٝظَٜص َُٛس حٍُٞى حُـ١ٍٞ ػ٠ِ حُظلق ٓلَ حُيٍحٓش

 (، ٝٗلٌص ر٘لْ حألِٓٞد ٝحالُٞحٕ حُوخؿخ٣ٍش، ٗ،ٔحُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش ك٢ ًٗٔٞؽ ٍهْ)
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خ٤ِٜٛخ ٝأٍٝحهٜخ حٌُز٤َس ظَٜ حُل٘خٕ طلأٝظَٜص ٓظلظلش ٝ ،رخُِٕٞ حألٛلَ ٝحألكَٔ ٝحالٍُم كـخءص

صْشج ٖٝٓ حألُٛخٍ ح٠٣خ حُظ٢ ظَٜص ػ٠ِ حالٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش حُوخؿخ٣ٍش،  (.8ٌَٗ ٍهْ )ٝحُٔظؼيىس. 

ٝحُوَٗلَ  ،ًَٝ ٣ـِٕٔٞ""ًٝخٕ ٣طِن ػ٤ِٜخ رخُِـش حُلخ٤ٍٓش "ًَ هَٗلَ" ٝ "ًَ ٤ٓوي ٝك٠٘"  انمشَفم

ٛٞ ؿْ٘ ٖٓ حُ٘زخطخص حُؼ٘ز٤ش حُٔؼَٔس ٖٓ ك٤ِٜش حُوَٗل٤ِخص
(22)

ٓخػٖ أِٜٛخ هلي ًًَ حُزؼٞ إٔ أَٛ أ, 

ك٤ٖ ًًَ حُزؼٞ حألهَ أٜٗخ طَؿغ ا٠ُ رالى حُٜ٘ي ٢ك ا٣َح٢ٗ،ٛٞ  سٌٛٙ حَُِٛ
(22)

ًًَ حُزؼٞ حألهَ إٔ ٝ 

ٛٞ ح٤ُٜٖ ١ٞٓ٢ٜ٘خ حألِٛ
(22)

ًُٝي ك٤غ أٗٚ طْ  ،ٍ أك٣َو٤خٗٔخ ٢ك ٢ٍٝؿق حُزؼٞ إٔ ١ٜٞٓ٘خ حألِٛ ،

ًظ٘خف حُؼي٣ي ٖٓ أٍٝحم حُوَٗلَ حُز٣َش رلخُظٜخ حُـ٤يس ح
(22)

ٝطؼي ٍّٓٞ أُٛخٍ حُوَٗلَ ٖٓ أهيّ ٍّٓٞ ، 

رٜلش ػخٓش ٝك٠ رالى كخٍّ ٢ٓالٓحُلٖ حال ٢حألُٛخٍ ك
(22)

ػ٠ِ  سٝظَٜص ُٜخ أٓؼِش ٓ٘لٌ ،رٜلش هخٛش 

ٝحٓظَٔ  ،ػ٠ِ حُلٕ٘ٞ حُٜل٣ٞش حُٔوظِلش ١حُٜـَ َػ٘ ١حُؼخَٗ ٝحُلخى حُوَٕ حُلٕ٘ٞ حُظطز٤و٤ش هالٍ 

ٝظَٜص ػ٠ِ حال٣ُخء  ،ؼَكض ػ٠ِ حُظلق حُظطز٤و٤ش حُِٔهَكش رخُال٤ًشظٍٜٞٛخ ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ كُ 

حال٣َح٤ٗش حُوخؿخ٣ٍش هخٛش حُولخ٤١ٖ ٝحُٔؼطق حالٍٝر٢ حُطَحُ
(78)

ٝظَٜص َُٛس حُوَٗلَ ػ٠ِ حًُ٘ٔٞؽ ، 

  (8)ٌَٗ ٍهْ  ٓظلظلش.ك٘ـيٛخ رخُٞحٕ ُح٤ٛش ٝحُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ  ٢َكض كػُ  (، ٝؿخءص رخُٔٔخص حُظ٢ٍٖهْ )
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حألٓ٘خ١  ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ(8 )ٌَٗ ٍهْ

انضخاسف انُٓذسٍح
 

: 
، حُٔوظِلررشحهظٜررَ حٓررظويحّ حُِهررخٍف حُٜ٘يٓرر٤ش كرر٢ حُظلررق ٟٓٞررٞع حُيٍحٓررش ػِرر٠ أٗررٌخٍ حُـخٓررخص     

ٝظٜررَص أٗررٌخٍ حُـٔررخص حُٔلٜٜررش، ُٝػَكررض أٗررٌخٍ حُـخٓررخص حُٔلٜٜررش ٝحٗظ٘ررَص ر٘ررٌَ ًز٤ررَ ػِرر٠ 

جش ٗزخط٤ش ٓلٜٜش حُـٞحٗذ، أٌٗخٍ حُـخٓخص حُٔ٘لٌس ػ٠ِ ٤ًٌُٛي حُظلق حُظطز٤و٤ش ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ، ٝ

ٜش حُـٞحٗذ، ٝحُـخٓخص حُيحث٣َش، ٝػَكض حُلٕ٘ٞ حُوخؿخ٣ٍرش حُظ٘رٞع كر٢ أٗرٌخٍ خص حُٔٔظط٤ِش ٓلٜٝحُـخٓ

ؤٗررٌخٍ حُـخٓررخص حُٔوظِلررش ػِرر٠ حُظلررق حُِٔهَكررش رخُال٤ًررش ٝط٠ررْ ررريحهِٜخ ُهررخٍف رٗلررٌص حُـخٓررخص كورري 

ٓظ٘ٞػررش
(79)

، ٝظٜررَص أٗررٌخٍ حُـخٓررخص ػِرر٠ حُظلررق حُظطز٤و٤ررش ٓلررَ حُيٍحٓررش، ك٘ـرري حُـخٓررش حُٔلٜٜررش

 

(، ٝحُـخٓش حُيحث٣َش ٝحُظ٢ ط٠رْ رريحهِٜخ ٓ٘ظرَ طٜر١َ٣ٞ ٕ، ُٔهخٍف ًظخر٤ش ) ُٞكش ٍهْ ٝط٠ْ ريحهِٜخ 

(، ٝأٌٗخٍ حُـخٓخص حُٔٔظط٤ِش ٓلٜٜش حُـٞحٗذ ٝط٠ْ ريحهِٜخ ُهخٍف ًظخر٤رش ُٞكرش ٍهرْ) ُٖٞكش ٍهْ )

ٞكرش ٍف حُ٘زخط٤رش ُٓرٖ حُريحهَ رخُِهرخ ِٝٓهَكرش(، ٝأٌٗخٍ حُـخٓخص حُٔ٘لٌس ػ٠ِ ٤ٛجرش ٗزخط٤رش 9، 8، 7، ٙ

ٌٗخٍ حُـخٓخص حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حالٓ٘خ١ حُوخؿخ٣ٍش ٝط٠ْ رخُيحهَ ُهخٍف ٓظ٘ٞػرش أ(، كظ٘ٞػض ٔٔ، ٍٓٔهْ )

 (9ٌَٗ ٍهْ ًُٝي ٤ًِٔس ٖٓ ٤ِٔٓحص حُلٕ٘ٞ حُوخؿخ٣ٍش. )
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 .: أٌٗخٍ حُـخٓخص حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حألٓ٘خ١  ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ(9)ٌَٗ ٍهْ 

 

انرحفح تٕظٍفحٔعاللرٓا انضخاسف  ذُٕع

: 

، ٝٛ٘ررخى أٓررزخد أىص اُرر٠ حُظ٘ررٞع حُ٘رري٣ي كرر٢ كرر٢ حُِهررخٍف ٗررٜيص حُوطررغ ٓلررَ حُيٍحٓررش ط٘ررٞع ٝػررَحء    

لرش حُظلرق ٝطؼِوٜرخ رخ٣ُِ٘رش ٝحُظر٣ِٖ ًخٗرض ٓرزذ ٍث٤ٔر٢ كر٢ ط٘رٞع كٞظ٤ :ٔظٍفح انرحفاححُِهخٍف أٜٛٔخ: 

ويّ حُِهرخٍف حُٔوظِلرش حُِهخٍف، كلخٍٝ حُل٘خٕ ؿؼرَ أىحس ح٣ُِ٘رش طظٔظرغ رظٜرَ ؿٔرخ٢ُ ٝك٘ر٢ ػرخ٢ُ، كؤٓرظ

كٔخىس حُال٤ًٚ  :انًادج انًسرخذيح فً انضخشفحًٌُٝي  .ٓٞحء ٗزخط٤ش أٝ ٍّٓٞ ك٤ٞح٤ٗش ٝحٓظويّ ٍّٓٞ أى٤ٓش

غ طؼظٔرري كر٢ حٓرظويحٜٓخ ػِرر٠ ٓرٖ حُٔرٞحى حُظر٢ ٣ٔررَٜ ط٘ل٤رٌ ٟٓٞرٞػخص ُهَك٤رش ٓظ٘ٞػررٚ ٓرٖ هالُٜرخ، ك٤ر

ًح ًخٗرض حُِهرخٍف ط٘لرٌ ػِر٠ حاله٘رخد ٓرٖ اِش ُظ٘ل٤رٌ حُِهرخٍف رٜرخ رورالف ٓرخ ٢ٛٝ ٤ِٓٝش ٓرٜ حُلَٗخس،

حُوخٙ رٚ أػَ ًز٤رَ كر٢  مًٝٝخٕ ُويٍس حُل٘خٕ ٝحٌُ إيكاٍَاخ انفُاٌ ٔرٔلّ: .ٝ حُلِأهالٍ حٓظويحّ حُللَ 

ِر٠ حُظلرق ٟٓٞرٞع حُيٍحٓرش رٜرلش هخٛرش، كٌرخٕ ػ٠ِ حُظلق حُظطز٤و٤ش رٜلش ػخٓرش ٝػط٘ٞع حُِهخٍف 

حُؼخ٢ُ ٝٛٞ ٓخ ٗخٛيٗخٙ ك٢ ٓـخٍ حُظ٣َٜٞ ًٌُٝي كر٢ حُِهرخٍف ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ ٣ظٔظغ رخٌُٝم  ٕحُل٘خ

حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حُظلق حُظطز٤و٤ش حُٔوظِلش، ُٝوي رَع حُٜٔرٍٕٞٝ كر٢ حُؼٜرٍٞ حُٔرخروش ُِؼٜرَ حُوخؿرخ١ٍ كر٢ 

ط٘ل٤ٌ ٟٓٞٞػخص ُهَك٤ش ٓظ٘ٞػش ك٢ ٓٔخكخص ٛـ٤َس ٝريهش ٓظ٘خ٤ٛش، ٌُُي ُْ ٣ٌٖ ٛـَ حُٔٔرخكش حُٔ٘لرٌ 

، كر٢ ًُري ٕ، ٝٗـرق حُل٘رخٚك٢ ًُي حُٞهض رَ ًخٗض طٔؼَ طلري٣خً أٓخٓر ٕػخثن حٓخّ حُل٘خػ٤ِٜخ حُِهخٍف طٔؼَ 

ٓؼررَ حُٔوررخُْ ٝحُٜرر٘خى٣ن ٝحَُٔح٣ررخ  ١ُ٘ررخ ٓررٖ هررالٍ حُظلررق حُظطز٤و٤ررش حُٔوظِلررش كرر٢ حُؼٜررَ حُوخؿررخٍ ٣ٝظٜررَ

ٝؿ٤َٛخ ٓي١ هيٍس حُل٘خٕ ػ٠ِ ط٘ل٤رٌ ٟٓٞرٞػخص ٓظ٘ٞػرش كر٢ ٓٔرخكخص ٛرـ٤َس، كرخُٔ٘ظَ حُظٜر٣َٞ ػِر٠ 

ٝٛر٢ ٓٔرخكش ٛرـ٤َس طريٍ ػِر٠ رَحػرش  ،ْٓ ػ٠ِ أه٢ٜ طوري٣َٖ×٤َٖ حُٔؼخٍ ٗلٌ ك٢ ٓٔخكش ال طظؼي١ ٓز

حُل٘خٕ حُوخؿخ١ٍ ك٢ طِي حُلظَس، كٌٜٙ حُٔٔرخكش حُٜرـ٤َس ٣ٌٔرٖ حٕ طٔر٢ٔ "ٓ٘ٔ٘ٔرخص"


ٝال ٣َؿرغ حُل٠رَ  ،

ٓؼرَ ٛرٌٙ  حكوري ٗلرٌٝ ،زوْٜ كر٢ ًُري ك٘رخ٢ٗ حُؼٜرَ حُٔـر٢ُٞ حُٜ٘ري١ٓك٢ حرظٌخٍٛخ ح٠ُ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ رَ 

ّٙٔٛرـ/٣ِٖٔٓ حُٜيٍٝ ٝحُظ٤ـرخٕ ٓ٘رٌ م حُٔ٘خظَ ػ٠ِ حُـٞحَٛ حُظ٢ ط
(8ٓ)

خٓرظويحّ حُ٘ظرخّ ٕ ر، ٝهرخّ حُل٘رخ

حُِهَك٤رش ػِر٠ ٓرطق حُظللرش، ٝٛرٞ ٗظرخّ ٠٣رٖٔ ُرٚ حٓرظـالٍ أك٠رَ ُِٔٔرخكش  ٙكو٢ ك٢ ط٣ُٞغ ػ٘خَٛحأل

ًرخٕ ُرٚ ىٍٝ  :ذصاًٍى انرحفاحح٠٣رخً ٝ .حُٔٔظط٤ِش ٝكٖٔ ط٣ٞرغ حُؼ٘خٛرَ ٝٓ٘خٓرذ طٔخٓرخ ُظٜر٤ْٔ حألٓ٘رخ١

ط٘ل٤رٌ  ٕك٢ حُؼَحء حُظ٢ ٜٗيطٚ حُظلق ٟٓٞٞع حُيٍحٓرش، كخُٔٔرخكش حُٔٔرظط٤ِش حُٔٔرطلش أطخكرض ُِل٘رخ ًز٤َ

ٟٓٞررٞػخص ُهَك٤ررش ٓظ٘ٞػررش ًٝؤٗررٚ ٣٘لررٌٛخ ػِرر٠ ٓوطرر١ٞ ىٕٝ حٍطزررخ١ رٔررظٖ ٓؼرر٤ٖ ٓؼررَ حُٔوط١ٞررخص، 

ػِر٠ ًرال حُرٞؿ٤ٜٖ، ٝهرخّ حُل٘رخٕ  هَك٤ش ٓظ٘ٞػرشُحٓظـالٍ ٝؿ٢ٜ ح٢ُ٘ٔ ُظ٘ل٤ٌ ٟٓٞٞػخص  ٕٝكخٍٝ حُل٘خ

أٓخ حُٟٔٞٞػخص حُِهَك٤ش كٌخٗض حك٤خٗخً طٌٕٞ ٝحكيس  ،رخٓظويحّ ط٤ْٜٔ ٝحكي ُِِهخٍف ػ٠ِ ًال حُٞؿ٤ٜٖ

ي حُل٘خٕ ػِر٠ حُظٜر٤ْٔ حُر١ٌ ٣ظٌرٕٞ ٔػ٠ِ ًال حُٞؿ٤ٜٖ ٝأك٤خٗخً ٣ليع حهظالف، ك٘ـي ًٗٔٞؽ ٍهْ ٝحكي حػظ

رـخٗرذ حُـخٓرش  ٟهرَع حُِهَكر٢ حَُث٤ٔر٢ ٝط٣ُٞرغ حُؼ٘خٛرَ حألحُٟٔٞرٖٞٓ ؿخٓش ٍث٤ٔ٤ش ط٠رْ رريحهِٜخ 

حُـخٓرش ىحهرَ ٟٔض  حألٍٝ ٞؿٚك٢ حُ ، أٓخ حُٟٔٞٞػخص حُِهَك٤ش ك٘ـيٛخًُٝي ك٢ ًال حُٞؿ٤ٜٖ ،حَُث٤ٔش

س ك٢ ك٤ٖ ٟٔض حُـخٓش ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٥هَ ُهخٍف ًظخر٤ش، ٝك٢ ًٗٔٞؽ ٍهْ أَٟٓٓٞٞع ط٣َٜٞ َُؿَ ٝح

حُظٜرر٤ْٔ حُؼررخّ حُرر١ٌ ٣ؼظٔرري ػِرر٠ طؤرر٤ْ ٓٔررخكش حُظللررش ٓررٖ هررالٍ حٓررظويحّ ٝكرريحص حػ٘ررخٕ حٓررظويّ حُل٘ررخٕ 

 ُهَك٤ش ٌٍَٓس ًُٝي ػ٠ِ ًال حُٞؿ٤ٜٖ، ٝحهظِلض حُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ ًَ ٝؿٚ كل٢ حُٞؿٚ حالٍٝ ٗـي 
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ُهخٍف ٗزخط٤ش كو٢ ك٢ ك٤ٖ حُٞؿٚ ح٥هَ ٗـي ُهخٍف ٗزخط٤ش ٣ظوِِٜخ ٍٓرّٞ ك٤ٞح٤ٗرش، ٝحٓرظويّ حُل٘رخٕ كر٢ 

ف ًظخر٤رش كر٢ ًرال حُرٞؿ٤ٜٖ ٍط٠رْ ُهرخظر٢ ًٔٞؽ حُؼخُغ ٝحَُحرغ ط٤ْٜٔ ٣ؼظٔي ػِر٠ حُـخٓرش حَُث٤ٔر٤ش حُحُ٘

ظٔخػَ ك٢ حُؼ٘خَٛ حُُٔٞػش ػ٠ِ ؿخٗز٢ حُـخٓش ك٢ ًال حُٞؿ٤ٜٖ ك٢ ك٤ٖ حهظِلض حٌُظخرخص ك٢ ًرَ ٝؿرٚ طٝ

 ص ُهَك٤ررشٖ ٓظٔخػِررش ٝطظٌررٕٞ ٓررٖ كرريحػررٖ ح٥هررَ، أٓررخ حُ٘ٔررًٞؽ حُوررخْٓ كـررخءص حُِهررخٍف كرر٢ حُررٞؿ٤ٜ

 ٌٍَٓس ٣ظوِِٜخ ُهخٍف ٗزخط٤ش.

 دياعٍ عاللح انضخاسف تٕظٍفح انرحفح: 

ٓٞحء ًخٗض ًظخر٤رش  هخٍفِحُٖ ـ٢ ر٤ـ٤ـٖ، ٣َرـ٢ ٓؼـٍحر ٢لش: ٛـٝحُٞظ٤ هخٍفِحُٖ ـالهش ر٤ـي رخُؼـ٣وٜ    

أىحء  ٢ٛر٘ؼض ُظٔرظويّ كر ٢حُٔٞؿٞى ػ٠ِ حُظللرش حُظرُهخٍف ًخث٘خص ك٤ش ُٝهخٍف ٗزخط٤ش ٝ ٝأأٝ ٛ٘ي٤ٓش 

ٗٞػ٤رش ٓرغ  ٢أٝ ٠ٕٓٔٞ حُ٘ٚ حٌُظرخرحٌَُ٘ ٝظ٤لش ٓؼ٤٘ش، ٝر٤ٖ ٝظ٤لش حُظللش، ٌٛح حَُحر٢ ٣ظلون رظ٘خٓذ 

   :، ٝٛ٘خى ػالػش أٗٞحع ٌُٜٙ حُؼالهشحُ٘ٚطئى٣ٜخ ٌٛٙ حُظللش حٌُٔظٞد ػ٤ِٜخ ٌٛح  ٢حُٞظ٤لش حُظ

أٝ  فٍحُِهرخطظ٠ق رط٣َورش ٓزخٗرَس ٓرٖ ظرخَٛ  ٠ٛٝ٢ حُظتٍٍ انضخاسف ٔٔظٍفح انرحفح:  عاللح يثاششج

ٓرٖ هرالٍ حُِهرخٍف حُظر٢ طرَطز٢ حٍطزرخ١ ٓزخٗرَ رٞظ٤لرش حُظللرش ٠ٓٔٞٗٚ، ٌٝٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼالهش ٣ظلورن 

ح٣ُِ٘ش، ٓؼَ حُِهخٍف ح٥ى٤ٓش ٝحُظ٢ طظَٜ حَُؿَ ٝح٤ُٔيس رٌخٓرَ ٣ُ٘رظْٜ ٝهخٛرش ٝش ٢ٛٝ حُظ٣ِٖ ٤حألٓخٓ

 ٣رَطز٢ حٍطزرخ١ ٓزخٗرَ رٞظ٤لرش حُٔ٘ر٢ ٝٛرٞ طر٣ِٖ حُ٘رؼَ، ًٝرٌُي ٝٛرٞ ٓرخ ،حُ٘ؼَ حُٔ٘ٔيٍ ػِر٠ حُـرخٗز٤ٖ

ٝحُظ٢ ٣ُ٘ض ؿ٤ٔغ حُوطغ  ،حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش حُٔظ٘ٞػش ٝحُؼي٣يس ػ٠ِ حألٓ٘خ١ ك٢ حٓظويحّ ٢حُطخرغ حُِهَك

ِٝٓجررض  ،ٝ ػِرر٠ ؿررخٗز٢ حُـخٓررخص كرر٢ ٗررٌَ ُهَكرر٢أ٤ٗررش حٝحُل٤ٞ شٝحٓررظويٓض ًوِل٤ررخص ُِِهررخٍف ح٥ى٤ٓرر

 ٢أ١لر ٢ٝؿخءص حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش ك٢ ٓـِٜٔرخ ر٘رٌَ ُهَكر ،خ١ ك٢ رؼٞ حُ٘ٔخًؽُٓ٘ا حُٔ٘طوش حُٞٓط٢

 ػ٠ِ حألٓ٘خ١ ١خرغ ح٣ُِ٘ش كؤٛزلض حألٓ٘خ١ طظْٔ رطخرغ ُهَك٢ ٣ظ٘خٓذ ٓغ ٝظ٤لش حُظللش ٠ٛٝ ح٣ُِ٘ش.

ػالهررش ؿ٤ررَ ٓزخٗررَس ررر٤ٖ ٛرر٢ إٔ طٌررٕٞ ٛ٘ررخى ٝ تااٍٍ انضخاااسف ٔٔظٍفااح انرحفااح: عاللااح رٍااش يثاشااشج

٘ظٔرـَ ػِر٠ طػِر٠ ًًرـَ ٓزخٗرـَ ُـٞظ٤لرـش حُظللرـش، اٗٔرخ  حُِهرخٍف ٘رظَٔطال  أ١ إٔ ،ٝحُٞظ٤لرش حُِهخٍف

ي ُٞظ٤لرش ـأٝ رؼ٤ر ٗر٤خء طٔرض رٜرِش ٓرٖ ه٣َرذؤظؼِرن رط حُِهرخٍفإٔ  ١أ ،ٓيُـٞالص طظؼِن رـٞظ٤لش حُظللرـش

٢ ٓرٖ ح٣٥رش ٍهرْ حُِهخٍف حٌُظخر٤ش حُٔ٘لرٌس رخُِـرش حُؼَر٤رش ٝحُظر٢ ط٘رظَٔ ػِر٠ ٗرٚ هَآٗر ًُي ٍخٓؼ، حُظللش

ِٙ  ٖٓ ٍٓٞس حٍُ٘ٞ (ٖ٘) ٍِ َُ ُٗرٞ ؼَ َٓ  ِٝ ٍْ حأل َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ ٍُ حُ ُٞٗ ُ رخ}َّللاَّ َٜ ٌَخسٍ ك٤ِ ر ْ٘ ِٔ  ،، ٝٛر٢ طلٔرَ ٓؼ٘ر٢ حُ٘رٍٞ{ًَ

ٚ ػ٘ري حُظر٣ِٖ ًؼالهرش ؿ٤رَ ٓزخٗرَس ٓرغ ؿرٝحَُٔطز٢ رٍ٘ٞ حُٞؿٚ ك٢ حٗخٍس ٍُِ٘ٞ ح١ٌُ ٓرٞف ٣٘زؼرن ٓرٖ حُٞ

ٝحُظر٢ ٍرٔرخ طؼ٘ر٢ حُريحثْ ٝحُٔٔرظَٔ كر٢ حإلٗرخٍس حُر٠ حٓرظَٔحٍ حُـٔرخٍ  ،" ٣رخ ٓور٤ْ" ٝػزخٍس ٝظ٤لش حُظللش،

كر٢ ػزرخٍس حٌُظخرخص حُلخ٤ٍٓش حُ٘خطؾ ػٖ حُظ٣ِٖ رخ٢ُ٘ٔ ٝط٣َٔق حُ٘ؼَ، كوي طؼ٢٘ ىحثٔش حالٓظَٔحٍ، ًٌُٝي 

 ِظ٣ِٖ ػ٘ي حُوَٝؽ ُِٔٞم.ُ ، كوي طٌٕٞ حٗخٍسحٓض"، ٢ٛٝ طؼ٢٘ ك٢ حُٔٞم  "ىٍ رخُحٍ

ِهررخٍف حُززررَ ًٓؼررَ حُِهررخٍف حُل٤ٞح٤ٗررش حُٔظ٘ٞػررش  تااٍٍ انضخاااسف ٔٔظٍفااح انرحفااح: عاللااحعااذو ٔجٕد

ًِهرخٍف  حألٓ٘رخ١ٝحٌُثذ ٝحُـِحٍ ًٝرٌُي حُِهرخٍف حُٜ٘يٓر٤ش ٝحُظر٢ حٓرظويٓض ً٘رَ ُهرَف ُِهَكرش 

 حُـخٓخص.

تعاد ٔانًٕائًح انٕظٍفٍحاأل


 

ً ٓرٖ حُٔئًري أٗرٚ ُرٖ ٣ٌرٕٞ ُِٔ٘رظؾ كخثريس اًح ُرْ ٣ورْ رٞظ٤لظرٚ، كرخُٔ٘      ١اًح ُرْ ٣لظرٞ ظؾ ُرٖ ٣ٌرٕٞ حٓرظويح٤ٓخ

حُٞظرررخثق ح٠ُررر٣ٍَٝش ٤ُرررئى١ ٜٓخٓرررٚ، ٝاال ٓررر٤َكٞ ٓرررٖ حُٔٔرررظِٜي، ُرررٌح كبٗرررٚ ٓرررٖ ح٠ُررر١ٍَٝ ٓؼَكرررش 

٤ش رٜٔخّ ٌٛح حُٔ٘ظؾ، ٝٝظ٤لظٚ ك٢ ح٤ُٔخم حُر١ٌ ٣ٌرٕٞ ك٤رٚ ٓحُؼٞحَٓ حإلٓخٛ٘خػش حُظلق حُٔظو٤ٜٜٖ ك٢ 

ٝك٢ ر٤جظٚ 
(8ٔ)

حألٓخ٤ٓش حُظ٢ طظ٠ٖٔ طلو٤ن حُٞظ٤لش، ٣ٌٝٔرٖ ىٍحٓرش ٓزريأ ، كظ٢ ٣٘ـق ك٢ طلو٤ن حُٔؼخ٤٣َ 

 حُٞظ٤ل٤ش ك٢ حالٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش حُوخؿخ٣ٍش ًٔخ ٢ِ٣:

٣ـذ إٔ ٣لون حٌَُ٘ حُـَٝ ٓ٘رٚ كخُ٘رٌَ الرري إٔ ٣ٜرِق : دٔالً: انرصًٍى انعاو نهًش  ٔعاللرّ تانٕظٍفح

حُٞظ٤لرش حَُث٤ٔرش ُآ٘رخ١ ٝ ،ٞظ٤لش طوظِرق حُوخٓرش ٣ٝوظِرق حُ٘رٌَرخهظالف حُحٗٚ هخٛش  ،ٚظُويٓش ٝظ٤ل

، كـررخء حُظٜرر٤ْٔ حُؼررخّ ٓ٘خٓررذ ُٜررٌٙ حُٞظ٤لررش، ك٤ظٌررٕٞ ٓررٖ ٓٔررخكش ٍث٤ٔررش حُ٘ررؼَٝطٜررل٤ق طٔ٘رر٢٤  ٢ٛرر

ٚ ْ حُؼخّ ح٢ُ٘ٔ رخُظ٘خٓذ ر٤ٖ أؿِحثٓلٍٜٞس ر٤ٖ أٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ ٝحُظ٢ ؿخءص ػ٠ِ حُـخٗز٤ٖ، ٝط٤ِٔ حُظ٤ٜٔ

 ١خرغ ُهَك٢ حٍطز٢ رٞظ٤لش حُظللش ٢ٛٝ  حألٓ٘خ١ ٝطلو٤ن ًَ ؿِء حُٞظ٤لش حُٔليىس، ٝأٟل٢ حُل٘خٕ ػ٢ِ
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ُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ ح٢ُ٘ٔ أٝ ٖٓ هالٍ ط٤ْٜٔ حُظللش رٌَ٘ ُهَك٢ ٖٓ هرالٍ ، ًُٝي ٖٓ هالٍ حح٣ُِ٘ش

 ط٣ٌٖٞ حُـخٗز٤ٖ ػ٠ِ ٤ٛجخص ك٤ٞح٤ٗش. 

رخُظرخ٢ُ ٝ طٔ٘ر٢٤ حُ٘رؼَ، ٢حُٞظ٤لرش حَُث٤ٔرش ُآ٘رخ١ ٛر: ثاٍَاً: األتعاد ٔياذي ذحمٍاك انًٕائًاح انٕظٍفٍاح

أٓ٘ررخ١ طٔرر٣َق حُ٘ررؼَ ٣٘زـرر٢ إٔ  ؿررخءص أرؼررخى ٝطٜرر٤ْٔ حألؿررِحء حٌُٔٞٗررش ُآ٘ررخ١ ُظ٘خٓررذ طِرري حُٞظ٤لررش،

ٝكظ٠ ٣ظْ حُظلٌْ ك٢ حإلٓٔرخى رٜرخ  ،٣َحػ٠ ك٢ كـٜٔخ أال ط٣ِي ػٖ كـْ ٓؼ٤ٖ كظ٠ ال طؼٞم أىحء ٝظ٤لظٜخ

ٓ٘خ١ ٣ظلون ك٤ٜخ ٓزيأ حُٞظ٤ل٤ش، ، كخألرؼخى حَُث٤ٔش ُاٝكظ٠ طالثْ كـْ حَُأّ أٝ حُِل٤ش كٔذ ٗٞع ح٢ُ٘ٔ

ٓرْ، ٝٛر٢ حرؼرخى ٓ٘خٓرزش ٙٔحُر٠  ْٔٔٓ ٝحُؼَٝ ٣ظَحٝف ٓرٖ 9ح٠ُ  8كـخء حُطٍٞ حألٓ٘خ١  ٣ظَحٝف ٖٓ 

ٝ أكٜر٢ ٤ُٔرض رخألكـرخّ حُٜرـ٤َس رخُٔ٘ر٢، طٌٖٔ حُ٘روٚ ٓرٖ حإلٓٔرخى ٝحُرظلٌْ كر٢ حُٔ٘ر٢ رَحكرش ح٤ُري 

انًسااحح ٓخ حألؿِحء حٌُٔٞٗش ُِٔ٘ر٢ كٜر٢ أ، أ(ٓٔ. ٌَٗ ٍهْ )ٌٛٙ حُٞظ٤لشطلو٤ن حٌُز٤َس حُظ٢ طٜؼذ ٖٓ 

٣ٔخػي ٖٓ أىحء حُٞظ٤لرش، كٜر٢ ٝؿخء ط٤ٜٜٔٔخ  ،٢ٛٝ طِي حُٔٔخكش حُٔلٍٜٞس ر٤ٖ حٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ انشئٍسح:

حُر٠  9ػرَٝ حُٔ٘ر٢ رريٕٝ حُـٞحٗرذ، كظرَحٝف ػَٟرٜخ ٓرٖ خ ٛرٞ ُِٔ٘ر٢ ٝػَٟرٜ ٢طٔؼَ حُـِء حَُث٤ٔر

ٓرْ، ٝٛر٢ ٗٔرزش ط٠رٖٔ ٖحُٔ٘ر٢ كٌرخٕ ٓظٞٓر٢ حُطرٍٞ  ْٓ ١ُٜٝٞخ ك٢ ؿخُز٤ش حُ٘ٔخًؽ ٣ٔؼَ ػِغ ١رٍٞٗٔ

أىحء ٝظ٤لش ٌٛح حُـِء ٢ٛٝ طٔخٓي ح٢ُ٘ٔ ألٕ رخه٢ حألؿِحء ٓلَؿش ٢ٛٝ أٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ كِرٞ ٗورٚ حُطرٍٞ 

ك٤رش كٜر٢ طٔؼرَ ػٖ ٌٛٙ حُ٘ٔزش ألٟؼق ٖٓ طٔٔخى حُٔ٘ر٢، ٝحُٞظ٤لرش حُؼخ٤ٗرش ُٜرٌح حُـرِء ٛر٢ ٝظ٤لرش ُهَ

هرخٍف، كـررخء ٛررٌٙ حألرؼرخى ُِٔٔررخكش حَُث٤ٔررش ٓرغ حُظٜرر٤ْٔ حُٔٔررظط٤َ ٣٘لررٌ ػ٤ِٜررخ حُِ حُٔرخكش حَُث٤ٔررش حُظر٢

ٓ٘خٓررذ ُظ٣ُٞررغ حُِهررخٍف ػ٤ِٜررخ ٓررغ ٜٓررخٍس حُل٘ررخٕ كرر٢ طِرري حُلظررَس كرر٢ ط٘ل٤ررٌ حُِهررخٍف ػِرر٠ حُٔٔررخكخص 

حألؿرِحء ُٜرخ حًؼرَ ٓرٖ ٝظ٤لرش  ٙٝٛرٌ :جاَثً انًش حُـِء حُؼخ٢ٗ ٢ُِ٘ٔ ٛٞ د(، ٓٔ. ٌَٗ ٍهْ )سحُٜـ٤َ

ٓر٘خٕ كر٢ حُٔ٘ر٢ رريٕٝ ، كِرٞ طرْ طل٣َرؾ حألك٢ ًرال حُـرخٗز٤ٖ كظٌخىحالٓ٘خٕ ٖٓ ٢ حألك٢ٜ حألؿِحء حُظ٢ طلٔ

 ًٔورزٞ ُِرظلطْ ػ٘ري حالٓرظؼٔخٍ، ًٝرٌُي هري طٔرظويّ  أٓر٘خٕ حُٔ٘ر٢ ػَٟرٚ ٌُخٗرضحكيحع ٛرٌٙ حالؿرِحء 

، ٝؿررخءص أرؼررخى حُـررخٗز٢ ٓررٖ هالُررٚ كٜررٞ حُـررِء حُرر١ٌ ٣ٌٔررٖ حالٓٔررخى رخُٔ٘رر٢ ،ُِٔ٘رر٢ كرر٢ رؼررٞ حُ٘ٔررخًؽ

ْٓ ١ُٜٝٞخ رطٍٞ ح٢ُ٘ٔ ٌٝٛٙ حالرؼخى طٌٖٔ ٖٓ حُللخظ ػِر٠ ٘.ُٕظِي حُٞظ٤لش كِْ ٣ظؼيٟ ػَٟٜخ ٓ٘خٓزش 

٤ش حُ٘ٔخًؽ طْ طل٣َؾ حُـِء حأل٢ٓٝ كظ٢ طٔخػي ك٢ أىحء ٝظ٤لش حُٔوزٞ ٖٓ هالٍ زحٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ، ًٌُي ؿخُ

ٌُٜح حُـِء كٌخٗض رخ٢ُ٘ٔ، حٓخ حُٞظ٤لش حُِهَك٤ش  ُالٓٔخىك٢ حُـخٗز٤ٖ  ٛزخع ٖٓ ح٤ُي ك٢ ًَ ؿخٗذٟٝغ 

طٌٕٞ ٓٔٔطش ٝأك٤خٗخ حهر١َ طٌرٕٞ ػِر٠  كؤك٤خٗخ ،طٔظويّ ًب١خٍ ُِِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حُٔٔخكش حَُث٤ٔ٤ش

 ٝٛرٞ األساُاٌ:ٝحُـِء حُؼخُغ ٢ُِ٘ٔ ٛٞ  د(،ٓٔك٤ٞحٗخص. ٌَٗ ٍهْ ) ٍإ٤ّٛٝجش ُهَك٤ش ُل٤ٞحٗخص أٝ 

ػِر٠ حُـرخٗز٤ٖ كر٢ ًرَ ٓ٘ر٢، ٣ٝزِرؾ  ٓر٘خٕحأل ؿرخءصحُـِء ح١ٌُ ٣وّٞ رخُٞظ٤لش ٢ٛٝ طٔ٘ر٢ حُ٘رؼَ، ُرٌُي 

ظويّ كر٢ ٓر٘ش ُِـخٗرذ حُؼر٣َٞ حُٔٔر ١ٍ٘ٓٞ ًَ ؿخٗذ ػِغ ح٢ُ٘ٔ ٣ٝزِؾ ٓظ٢ٓٞ ػريىٛخ كر٢ ًرَ ؿخٗرذ 

 .د(ٓٔ. ٌَٗ ٍهْ )ُِـخٗذ حَُك٤غ ٝحُٔٔظويّ ك٢ ط٣َٔق ٝط٣ٌٜذ حُِل٤ش ٘ٙط٣َٔق ٗؼَ حَُأّ ٝ كٞح٢ُ
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 )أ(: حألرؼخى حَُث٤ٔ٤ش ُآ٘خ١ حُو٘ز٤ش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )د(: حألرؼخى حُظل٤ِ٤ٜش ألؿِحء ح٢ُ٘ٔ.

 أرؼخى حألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش.: (ٓٔ)ٌَٗ ٍهْ 

 

 انثعذ انثصشي: 
طٌٖٔ ح٤ٔٛش َٓحػخس حُزؼي حُز١َٜ ُِظلق حُظطز٤و٤ش رٜلش ػخٓش، ك٢ َٓحػخس حُـٍٜٔٞ ح١ٌُ ٓٞف     

٤ًل٤ش طلو٤ن ٓزخىة ٝهٞحع حَُإ٣ش ش رٞظ٤لظٜخ ٝكجخص ٌٛٙ حُـٔخ٤َٛ، ٝح٠٣خ ك٢ ط٣٘خٛي ٌٛٙ حُوطغ ٝحَُٔطز

ال ُٖٔ ن اظلو٣ٝٓ٘خٛيس ٌٛ حُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حألٓ٘خ١  رخُؼ٤ٖ ال ، ٝحَُٔحى طلو٤وٜخ ُِـٍٜٔٞ ٤ش ِحُـ

كـخءص  ،٣ٔظويّ ٌٛٙ حُوطغ هزَ أٝ أٓ٘خء حُظ٣ِٖ، ٝرخُظخ٢ُ كخُـٍٜٔٞ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ٔخٍّ ػ٤ِٔش حُظ٣ِٖ

حُل٘خٕ ك٢  ٗـق٢ ٝحُىحٗض حُوطغ رخٌُخَٓ رخُِهخٍف حُٔظ٘ٞػش، ُٝوي حُِهخٍف ٣ـِذ ػ٤ِٜخ حُطخرغ حُِهَك

١َ ك٢ حُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حُظلق ٟٓٞٞع حُيٍحٓش، ٝٗـق حُل٘خٕ ك٢ ًُي ٖٓ هالٍ طلو٤ن حُزؼي حُزٜ

٣ؼظزَ حُِٕٞ ٛٞ أًؼَ ٓظخَٛ حُظ٣َٜٞس أ٤ٔٛش، كخٓظؼٔخٍ  :: ذٕصٌع االنٕآٌَحػخس ػ٘خَٛ أٓخ٤ٓش ٢ٛٝ

 حإلٓال٢ٓ ٣ئى١ ٝظ٤لش ؿٔخ٤ُش أٓخ٤ٓش، كؤ٤ٔٛش حُِٕٞ ال طوَ أ٤ٔٛش ػٖ حٌَُ٘ ٝال ط٘لَٜ  حُِٕٞ ك٢ حُلٖ
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ػ٘ٚ كخألُٞحٕ ال ٣ٌٖٔ ٍإ٣ظٜخ ريٕٝ حألٌٗخٍ
(8ٕ)

ُٞحٕ ٝح١ٌُ ٠٣ٖٔ ك٢ حأل ، كوخّ حُل٘خٕ رخٓظويحّ حُظ٘خٓن

حٓظويحّ حُٞحٕ  طلو٤ن حُزؼي حُز١َٜ ٖٓ هالٍ اظٜخٍ ٝحرَحُ حُٟٔٞٞع حَُث٢ٔ٤ حُٔ٘لٌ ػ٠ِ حُظللش، كؼ٘ي

٤ٛش حُٞحٕ حُِٓظويّ حألٝ حألٍُم حُوخطْ حأٍُم ىحً٘ش ك٢ هِل٤خص حُٔٞح٤ٟغ حُِهَك٤ش ٓؼَ حُِٕٞ حأل

ٝٛٞ ٓخ ٗـيٙ ٓظزغ ك٢ ؿخُز٤ش حُ٘ٔخًؽ  ،ٛلَ حٌُٛز٢كَٔ ٝحألِٕٞ حألحهش ك٢ حُٔٞح٤ٟغ حَُث٤ٔ٤ش ٓؼَ حُٝحُزَ

( ٟٔٔٞغ حُِهَك٢ ) ٓؼخٍ ًٗٔٞؽ ٍهْ ٟٓٞٞع حُيٍحٓش، ٝػ٘ي حٓظويحّ حُِٕٞ حالٛلَ ك٢ هِل٤ش حُ

ظٜخٍ حُٟٔٞٞع حُظ١َ٣ٜٞ ػ٠ِ حُظللش اٝٗـق ك٢  ،ُٞحٕ ٓظ٘ٞػش ك٢ حُٟٔٞغ حُظ١َ٣ٜٞأحٓظويّ حُل٘خٕ 

ٖٓ هالٍ حٓظويحّ هِل٤ش ُِٟٔٞٞع حُظ١َ٣ٜٞ كو٢ ىحهَ حُـخٓش ٝٛٞ ُٕٞ ٓخثَ ُِز٤خٝ، ٝهخّ رخٓظويحّ 

ٗـق حُل٘خٕ ك٢ َٓحػخس حُزؼي  :انضخشفٍح ذٕصٌع انعُاصش .ٟٓظ٘ٞػش ُٝح٤ٛش ُِِهخٍف حُ٘زخط٤ش حألهَ أُٞحٕ

ع ٞحُٟٔٞ إلرَحًُُٝي ٖٓ هالٍ َٓحػخس ط٣ُٞغ حُؼ٘خَٛ  ،حُز١َٜ ُِِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حُظلق

حَُث٢ٔ٤ ػ٠ِ حُظللش، ٝحطزغ حُل٘خٕ ك٢ ط٣ُٞغ حُؼ٘خَٛ ػ٠ِ حُظللش حٓظويحّ حُـخٓش حَُث٤ٔش ك٢ ٢ٓٝ 

ٝط٠ْ ريحهِٜخ حُٟٔٞٞع  ،ٓلٜٜش حُـٞحٗذأٝ حُٔٔخكش حُِٔهَكش ٓٞحء ؿخٓش ىحث٣َش أٝ ٓٔظط٤ِش 

ًٗٔٞؽ ٍهْ  حُِهَك٢ حَُث٢ٔ٤ حُٔ٘لٌ ػ٠ِ حُظللش، ٓٞحء ًخٕ ٟٓٞٞع ط١َ٣ٜٞ حٝ ُهَكش ًظخر٤ش ) ٓؼخٍ

رظ٣ُٞغ رخه٢ حُؼ٘خَٛ حُِهَك٤ش حُ٘زخط٤ش ػ٠ِ ؿٞحٗذ حُـخٓش حَُث٤ٔش ُظزَُ  ٕ(، ٝهخّ حُل٘خٗ، ٖ، ٔ

حُٟٔٞٞع حَُث٢ٔ٤، ٝحطزغ حُل٘خٕ أِٓٞد أهَ ك٢ ط٣ُٞغ حُؼ٘خَٛ ٝٛٞ طو٤ْٔ حُٔٔخكش حَُث٤ٔش ٖٓ هالٍ 

ط٤ش ٌٍَٝٓس ػ٠ِ ٓٔخكش حُظللش ٝكيحص ُهَك٤ش ٓؼَ حألٌٗخٍ حُ٘ـ٤ٔش أٝ حُـخٓش حٌُِٔ٘ش ػ٠ِ ٤ٛجش ٗزخ

ك٢ حُٔٔخكش حَُث٤ٔش  ٟك٤ش حألهََ(، ٝهخّ حُل٘خٕ رظ٣ُٞغ حُؼ٘خَٛ حُِه٘، ٕحَُث٤ٔ٤ش ) ٓؼخٍ ًٗٔٞؽ ٍهْ 

 ٓٞحء ًخٗض ُهخٍف ٗزخط٤ش حٝ ُهخٍف ٗزخط٤ش ٣ظوِِٜخ ّٓٞ ك٤ٞح٤ٗش.

 انرأثٍشاخ األٔسٔتٍح عهى انصٕسج :

كوي ٜٗيص كظَس  ،ك٢ طِي حُلظَسػ٠ِ حُلٕ٘ٞ حإل٣َح٤ٗش ًٝخٕ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ ظٍٜٞ حُظؤػ٤َحص حألٍٝر٤ش    

ٌٓخطذ  –ًٝخٕ ًُِٞالء حُظـخ٣ٍٕٞ ،خٓغ ػَ٘ هٔش حالٗلظخف ػ٠ِ أٍٝٝرخحُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ حُظ

ً   ك٢ ا٣َحٕ ىٍٝحً  –حالٓظ٤َحى ٝحُظٜي٣َ ٌٓ٘ كظَس ٓخروش ػ٠ِ ك٢ حٗظوخٍ حُظؤػ٤َحص حألٍٝٝر٤ش ا٤ُٜخ  ٛخٓخ

ٌُْٜٞٗ ح٢٤ُٓٞ حُظـخ١ٍ ح١ٌُ ٣ظْ ػٖ ٣َ١وٚ طزخىٍ حُٜلوخص حُظـخ٣ٍش ك٤ٔخ ر٤ٖ ا٣َحٕ  ،حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ

ٝحُيٍٝ حألٍٝٝر٤ش
(8ٖ)

ٕ ٓـ٢ء حُل٘خ٤ٖٗ حُـَر٤٤ٖ ُحى ٖٓ حُٞػ٢ رخألٓخ٤ُذ ٝحُظو٤٘خص حُلي٣ؼش ك٢ ًٝخ ،

خَٗ ٓغ حُل٘خ٤ٖٗ حَُكخُش، ٖٝٓ ػْ هخّ ك٘خٗٞ حُزال١ حُظ٣َٜٞ كوي ًـخٕ ٍػخس حُلٖ حُوخؿخ٤٣ٍٖ ػ٠ِ حطٜخٍ ٓز

ح٢ٌُِٔ رٔلخًخس أِٓٞد ٛئالء حُل٘خ٤ٖٗ حألٍٝر٤٤ٖ
(8ٗ)

رؼي إٔ ط٠ُٞ ٗخَٛ حُي٣ٖ ٗخٙ حٓظَٔ ك٢ آٍخٍ ، ٝ

 ٛـ/7ٕٗٔ حُل٘خ٤ٖٗ ا٠ُ أٍٝٝرخ، ًٝخٗض ٖٓ ٌٛٙ حُزؼؼخص حُزؼؼش حُظ٢ حطـٜض ا٠ُ كَٗٔخ ًٝخٕ ًُي ك٢ ٓ٘ش

ٖ حُيُٝش"ٌٛٙ حُٔـٔٞػش "٤َُٓح ػ٠ِ أًزَ ًخٗخ٠ٗ" حُِٔوذ "ر٣ًِٔخٕ ٖٓ ٟٖٔ ، 8٘8ّٝٔ
(8٘)

ٝك٠ ، 

 ّ ًخٕ هي ٝكي ا٠ُ رال١ ٗخَٛ حُي٣ٖ حُٔزؼـٞع حإلٗـ8٘9١ِ٤ِٔ-8ٙٓٔٛـ/7ٕٙٔ-7ٕ٘ٔ ػخّ

"ٛ٘ـَىَح٤ُٕٝٔٞ" ٣ُِخٍس ٗخَٛ حُي٣ٖ ٗخٙ ُظوي٣ْ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜيح٣خ ُٔلخُٝش ًٔذ ٝى حُ٘خٙ ًُٝـي هز٤َ 

ا٣َح٤ٗش" ٗـِٞهطغ حُؼالهخص "حال
(8ٙ)

 حألٍٝٝر٤ش حُظؤػ٤َحصٗظوخٍ حىٍٝ كؼخٍ ك٢  حألٍٝٝر٤شـخ٤ُخص ًٝخٕ ُِ، 

ً خ ًحهالٍ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ رٞٛلٜخ ِٓٔل حإل٣َح٤ٗشحُلٕ٘ٞ  ا٠ُ كوي  حأل٤ٔٛش،ىٍؿش ًز٤َس ٖٓ  ٠ػِ ؿظٔخػ٤خ

 ًخٕٓٞحء  ،آٌٗحى ا٣َحُِٕؼ٤ٖ ك٢  أٓظؼشٖٓ  ٣ٌِٔٞٗٚٝٓخ  رؤَْٓٛٗظوِٞح حطِي حُـخ٤ُخص ح٣ٌُٖ  أكَحىؿٔي 

ً  أٝ اٍحىطًُْٜي رٔلٞ   حإل٣َح٢ٗحُ٘ؼذ  أكَحىٝحٗيٓـٞح ٓغ  ،حألًَٟٓٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ  ،ػْٜ٘ ٍؿٔخ

ٝٓؼظويحطْٜ ٝرؼٞ حُؼخىحص  أ٣ُخثْٜك٢  أػخٍٙط٠لض ح ًز٤َحً  طؤػَحً رْٜ  كظؤػَٝحٝكجخطٚ  ١ٞحثلٚرٔوظِق 

ٛئالء حُـَر٤٤ٖ ٓلخًخسػَ آظليحػٜخ حٝحُظوخ٤ُي حُظ٢ طْ 
(87)

حُؼخُغ ػَ٘  ك٢ ٓ٘ظٜق حُوَٕٝ  ،

أكَحى حُـخ٤ُخص حألٍٝٝر٤ش ك٢ ا٣َحٕ ًِٜخ ٓخ ٣وَد ٖٓ  حُظخٓغ ػَ٘ ح٤ُٔالى١ رِؾ ػيى حألٍٝٝر٤٤ٖ/حُٜـ١َ

ك٢ ك٤ٖ َٝٛ ػيىْٛ ُٔخ ٣وَد ٖٓ ػٔخٗٔخثش كَى ًُٝي رلٍِٞ  ،ٗوٜخٓخثش ٝ ه٤ٖٔٔ 

ُٔخ ٣وَد أُق ٗوٚ ًخٗٞح ّ َٝٛ ػيىْٛ 9ٓٓٔٛـ/7ٖٔٔ، ٝرخهظَحد ٜٗخ٣ش ػخ89ّّٓٔٛـ/7ٖٓٔػخّ

َٜحٕهي ط٘خػَٝح ك٢ حُٞال٣خص حُٔل٤طش رخُؼخٛٔش ١
(88). 

 ٝك٠ أٝحهَ حُؼَٜ حُوخؿخٍٟ حٓظويّ حُل٘خٕٗٞ حإل٣َح٤ٕٗٞ ٍٝػخطْٜ حألٓـِٞد حألٍٝٝر٢   

 ٌٛح حألِٓٞد حُـي٣ي ؿؼَ حإل٣َح٤٤ٖٗ ٣ٜـَٕٝ حألِٓٞد حُوي٣ْ ٣ٝظ٤ٌلٕٞ ٓغ حُظـ٣َٜٞ حُٞحهؼ٢،
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ٝػَٔ حُؼي٣ي ٖٓ حُل٘خ٤ٖٗ حألٍٝٝر٤٤ٖ ك٢ رال١  ّ،9ٔٛـ/ٖٔحألٍٝٝر٢ ٝهخٛش ٖٓ ٓ٘ظٜق حُوَٕ 

حُ٘خٛخص هخٛش ك٢ ػٜي ٗخَٛ حُي٣ٖ ٗخٙ 
(89)

ٝك٠ ٌٛٙ حُلظَس رٌَ٘ ػخّ ُْ طلظٟٞ طٜخ٣َْٝٛ ػ٠ِ ، 

حُزَحهش،  حألِٓٞد حإل٣َح٢ٗ حُظو٤ِي١ ك٢ حُظ٣َٜٞ ك٤غ طوِٞح ػٖ حٍُٜٞ ػ٘خث٤ش حألرؼخى ٝحألُٞحٕ حُٞحٟلش

ح١ٌُ ٣ـٔظويّ حُٔ٘ظـٍٞ  ٝك٠ِٞح حٍُٜٞ حُو٣َزش ٖٓ حُطز٤ؼش ٝإ ٍٓٔٞح حألٗوخٙ رخألِٓٞد حألٍٝٝر٢،

ٝحألرؼخى حُؼالػ٤ش
(9ٓ)

. 

ك٢  ػ٠ِ حألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش هخٛش ك٢ حَُّٓٞ حألى٤ٓش، ٝظَٜ ًُي انرأثٍشاخ األٔسٔتٍح ظٓشخ ٔنمذ  

ك٢ ٓالٓق ٝ ، ٝ(ٔحُٔ٘لٌ ػ٠ِ ح٢ُ٘ٔ ًٗٔٞؽ ٍهْ) ١حٓظويحّ هٞحػي حُظَ ٝحٍُ٘ٞ ك٢ حُٔ٘ظَ حُظ٣َٜٞ

، كٖٔ حُٔؼَٝف إٔ حُظ٣َٜٞ حإل٣َح٢ٗ حُٔزٌَ ُْ حَُّٓٞ ح٥ى٤ٓش حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش طوخ٤ْٓ ٝؿٞٙ

ك٤غ ٍٓٔض ٝؿٞٙ حألٗوخٙ ك٢ حُٔ٘ٔ٘ٔخص رط٣َوش  ،٣ٜظْ رظوخ٤ْٓ حُٞؿٚ ٝ طلخ٤ِٛٚ أٝ حطـخٛخطٚ

ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ كوي حٛظْ حُل٘خٕ ربُوخء ح٠ُٞء ػ٠ِ حُٞؿٞٙ حُز٣َ٘ش  أٓخ ،حٛطالك٤ش ؿخٓيس ؿ٤َ ٝحهؼ٤ش

ك٤غ حُؼ٤ٕٞ حُزَحهش ًحص حُ٘ظَس حُٔؼزَس ك٠ال ػٖ ٓلخُٝش ط٣ِٖٞ  ،حُظ٢ ظَٜص ًٝؤٜٗخ ٓـٔٔش حُٔالٓق

ٝظَٜص  ،كزيح حُٞؿٚ ك٢ ًخَٓ كٔ٘ٚ ،ًٔخ ٍٓٔض حُؼ٤ٕٞ رخ٥ػٔي ٝكيى حُلخؿز٤ٖ ،حُزَ٘س رِٕٞ ١ز٤ؼ٢

ك٢ ُهَكش حُٔالرْ ٝحُظ٢ ظَٜص ػ٤ِٜخ حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش ػ٠ِ ٓ٘طوش ، حأل٣ُخء حألٍٝر٤ش ح٠٣خ ػ٤َحصؤحُظ

 حَُٝف طظَٜ ًٌُي ، (ٖ) ُٞكش ٍهْ  ًٔٔش ٖٓ حأل٣ُخء حالٍٝٝر٤ش ،الًظخف ٝحُؼ٠ي٣ٖ ٝػ٘ي حألٓخٍٝح

 أٝ رؤخٍ ٍأٜٓخ حُزيح٣ش طـط٢ ك٢ ًخٗض أٜٗخ اً، ٤ُِٔيحص رخُ٘ٔزش حُ٘ؼَ طٜل٤ق ٣َ١وش طـ٤َ ك٢ حألٍٝر٤ش

 ٝط٘لٌ طٍٜٞ حَُٔأس حإل٣َح٢ٗ أٛزلض حُٔـظٔغ ا٠ُ حألٍٝر٤ش حُظؤػ٤َحص طـِـَ ٝرؼي رؼي ك٤ٔخ ٌُٖٝ ١َكش،

 رط٣َوش طٜللٚ ًٝخٗض َُأّ،ح أؿط٤ش ٖٓ ٗٞع أ١ ٣ـط٤ٚ ٝال ،ػخ١ٍ ٝٗؼَٛخ ػخٓش حُل٤٘ش حُٔ٘ظـخص ػ٠ِ

 ؿخٗذ ًَ ٝط١ِٞ حُـخٗز٤ٖ ػ٠ِ ٣٘ٔيُٞح ه٤ٖٔٔ ا٠ُ كظؤٔٚ ،حَُٔأس حألٍٝر٤ش ط٣َٔلخص ٗٔن ػ٠ِ أٍٝر٤ش

ٍٍٝ ٌَٗ ػ٠ِ أٓلَ ٖٓ
(9ٔ)

، ك٤غ ظَٜص حَُٔأس (ٖ) ُٞكش ٍهْ (،ًٔٗٔٞؽ ٍهْ )، ٌٝٛح ٓخ ظَٜ ػ٠ِ 

٤ٜخ ٝٓ٘ؤْ ػ٘ي ؿزٜظٜخ ك٢ حُظ٣َٜٞ ٝهي ٛللض ٗؼَٛخ رخُط٣َوش حألٍٝر٤ش، كظَٜ ٗوش ٓ٘ٔيٍ ػ٠ِ ًظل

رٟٞٞم ك٢ حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش ٝحُظ٢ حطوٌص حُطخرغ ح٠ُ ه٤ٖٔٔ، ًٌُٝي طظَٜ حُظؤػ٤َحص حألٍٝٝر٤ش 

حألٍٝر٢ ٖٓ ك٤غ حُطخرغ حُِهَك٢ ُٝهخٍف حُوطخ١ حُٔلٍٞس، ٝظَٜ ًُي ك٢ أًؼَ ٖٓ ًٗٔٞف ٜٓ٘خ 

 (.٘، ٗ، ًٕٗٔٞؽ ٍهْ)

 انرأسٌخ:

ٖٓ هالٍ حٓظؼَحٝ حُيٍحٓش حُٞٛل٤ش ٝحُظ٢ أٟٝلض حٌُؼ٤َ ٖٓ حُوَحثٖ حُظ٢ طَؿق ٗٔزش ٌٛٙ حُٔـٔٞػرش 

، ٣ٌٝٔرٖ طرَؿ٤ق ًُري ٓرٖ ّ(9ٕ٘ٔ –779ٔٛرـ/ٖٖٗٔ –9ٖٔٔ)َ حُوخؿرخ١ٍ كر٢ ح٣رَحٕ هرالٍ ح٠ُ حُؼٜ

 هالٍ:

: ٟٓٞٞػخص ا٣َح٤ٗش ك٤غ ٗلٌص ػ٠ِ حُوطغ ٓلَ حُيٍحٓش ػيىحً ٓرٖ حُٟٔٞرٞػخص انًٕضٕعاخ انضخشفٍح

ح٥ى٤ٓررش كرر٢ ٓ٘ررخظَ ٍٝٓخٗٔرر٤ش رخُطررخرغ حإل٣َحٗرر٢، ٝحُِهررخٍف حٌُظخر٤ررش حُؼَر٤ررش  ّحإل٣َح٤ٗررش ٓؼررَ حَُٓررٞ

 ٝحُلخ٤ٍٓش ٝحُِهخٍف حُ٘زخط٤ش ٝحُٜ٘ي٤ٓش رخألِٓٞد حإل٣َح٢ٗ.

ٝٛررَ حٗظ٘ررَ حٓررظويحٓٚ كرر٢ حُؼٜررَ حُوخؿررخ١ٍ، ٝٛررٞ أٓررِٞد حُال٤ًررٚ حُرر١ٌ ػررَف ٝ األسااهٕب انصااُاعً:

 رخُال٤ًرٚ، ٝحٓرظويٓض ٛرٌٙ حُط٣َورش كر٢ ٓؼظرْ حُظلرقحُٜ٘خع ٝحُل٘رخ٤ٖٗ ىٍؿرش ػخ٤ُرش ٓرٖ حطورخٕ حُِهَكرش 

وـخ١ٍ، كخٓظويٓض ػ٠ِ حُٔوخُْ ٝحُٜ٘خى٣ن حُو٘ز٤ش ٝأؿِلش ٝؿِٞى حٌُظذ حُظطز٤و٤ش ك٢ ح٣َحٕ ك٢ حُؼَٜ حُ

 ًٌُٝي ػ٠ِ أىٝحص ح٣ُِ٘ش.

: ٣ٝظٜررَ ًُرري كرر٢ أٓررِٞد ط٘ل٤ررٌ حُٟٔٞررٞع حُظٜرر١َ٣ٞ ٝحُرر١ٌ ٣ظٜررَ ٤ٔٓررِحص حُٔيٍٓررش انفُااً باالسااهٕ

ٓظزؼرخً كر٢ ًُري أٓرِٞد  ،خٕ ٣ٍ٘رظٚ حُيه٤ورش٘، كوي حٓظويّ حُلك٢ ط٘ل٤ٌ حَُّٓٞ ح٥ى٤ٓش ك٢ حُظ٣َٜٞ حُوخؿخ٣ٍش

خص ك٢ حُٔوط١ٞخص حإل٣َح٤ٗش ٓغ حهظالف حُٔخىس حُٔ٘لٌس ػ٤ِٜخ، ٝٛرٞ ٗلرْ حألٓرِٞد حُٔظزرغ ٘ٔط٣َٜٞ حُٔ٘ٔ

ويحّ حٍُٜٞ حُ٘و٤ٜش ك٢ ُهَكش حُظلق حال٣َح٤ٗش حُِٔهَكش رخُال٤ًٚ ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ، ٖٓ ك٤غ حٓظ

ػ٠ِ حُظلق، ٝحُٞحهؼ٤رش حُ٘ري٣يس كر٢ ط٘ل٤رٌ ٓالٓرق حُٞؿرٞٙ رل٤رغ طزريٝ ًٝؤٜٗرخ ٛرٍٞ ٗوٜر٤ش ألٛرلخرٜخ، 

َٝٓحػرخس حُٔ٘ظررٍٞ ٝٓلخًررخس حُطز٤ؼررش ٝحُؼ٘خ٣ررش رخُ٘ٔررذ حُظ٘رر٣َل٤ش ُاٗرروخٙ ٝٛررٌح ٓررخ حكظورريٗخٙ كرر٢ ٛررٍٞ 

زؼرري ػررٖ حُٞحهررغٝحُ حالٛررطالك٤شحُٔرريحٍّ حإل٣َح٤ٗررش حُٔررخروش حُظرر٢ ط٤ٔررِص رَٓررٜٞٓخ 
(9ٕ)

، ًٝررٌُي طرر٣ِٖ 

 حُٔالرْ 
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حًٍُِ٘ررش حُٔظررؤػَ رخُظررؤػ٤َحص حألٍٝٝر٤ررش، ًٝررٌُي حألُررٞحٕ حُزَحهررش  رؤٓررِٞدش حالًٔررخّ وررٝهخٛررش ػ٘رري ٓ٘ط

رَحهرش ٌُٝرٖ رٞحهؼ٤رش كر٢ حٓرظويٜٓخ ٓرغ ٓرخ ٣٘خٓرزٜخ ُح٤ٛرشحُٞحهؼ٤ش، رٔؼ٘ر٢ حٓرظويحّ أُرٞحٕ 
(9ٖ)

ٝحٓرظويحّ  ،

 ،حُِهخٍف حُل٤ٞح٤ٗش ٓٞحء حُل٤ٞحٗخص حُٞحهؼ٤ش حٝ حُوَحك٤ش ر٘لْ حألِٓٞد حُٔؼَٝف ك٢ حُؼَٜ حُوخؿرخ١ٍ

حُظؤػ٤َحص ٣َح٤ٗش رخألِٓٞد حُٔ٘ظَ٘ ك٢ حُؼَٜ حُوـخ١ٍ، ٝظٍٜٞ حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش ٓؼَ حألُٛخٍ حال ًٌُٝي

، ٝحُؼَحء حُِهَكر٢ألُٛخٍ ًز٤َس حُلـْ، حالٍٝر٤ش ك٢ ط٘ل٤ٌ حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش ٝهخٛش ُهخٍف حُوطخ١ ٝح

رخُِـش حُلخٍٓر٤ش رـخٗرذ حُؼَر٤رش، ٝحٓرظويحّ هر٢ حُؼِرغ ٝهر٢ حُ٘ٔرظؼ٤ِن ًؤكري  حُِهخٍف حٌُظخر٤شٝحٓظويحّ 

ٓخص حُظ٢ ػَكض كر٢ حُؼٜرَ ٝحٓظويحّ حُِهخٍف حُٜ٘ي٤ٓش ًخُـخحألٓخ٤ُذ حُل٤٘ش ح٤ُِٔٔس ُِلٕ٘ٞ حُوخؿخ٣ٍش، 

 حُوخؿخ١ٍ.

 انخاذًح:

 دْى انُرائج انرً ذٕصم إنٍٓا انثحث:ٔنعم يٍ 

حٛظٔرخّ رخ٣ُِ٘رش ٝأىٝحطٜرخ  ّ(9ٕ٘ٔ –779ٔٛرـ/ٖٖٗٔ –9ٖٔٔ)ٜٗي حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ ك٢ ح٣َحٕ  -

٤ش زرٜلش ػخٓش، ٝر٣ِ٘ش حُ٘ؼَ ٝأىٝحطٜخ ٜٝٓ٘خ حالٓ٘خ١ رٜلش هخٛش، ٝظَٜ ٌٛح حالٛظٔخّ ر٤ٖ ؿخُ

حُيُٝش، ًٌُٝي ظَٜ حالٛظٔخّ رظ٣ِٖ حُ٘ؼَ حُطزوخص حُٔـظٔؼ٤ش ٓٞحء ػخٓش حُ٘ؼذ أٝ كٌخّ ٝأَٓحء 

 ر٤ٖ حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء ػ٠ِ كي ٓٞحء.

ٖٓ هالٍ َٗ٘ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش حُ٘خىٍس ألىٝحص ح٣ُِ٘ش ك٢ ح٣َحٕ ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ رٜلش ػخٓش  -

ٝحألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش حُِٔهَكش رخال٤ًٚ رٜلش هخٛش، ٣ظ٠ق ٛ٘خػش حألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش حُِٔهَكش 

 .ـخ١ٍرخال٤ًٚ ك٢ حُؼَٜ حُو

ًٝ ؿخٗزٖ ٢ٛٝ ٢٘ٓ حُو٘ز٤ش حُِٔهَكش رخُال٤ًٚ ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ، طؼيى ١َُ حألٓ٘خ١  -

ٗٔط٤ٖ ح٢ُٔ٘  ٝٓ٘ٚ ًٝ ؿخٗز٤ٖ ػ٢ِ ٤ٛجش ك٤ٞح٤ٗشٓٔٔط٤ٖ ٢٘ٓٝ ًٝ ؿخٗز٤ٖ ٓلَؿ٤ٖ ٢٘ٓٝ 

حُـٞحٗذ ػ٠ِ ٤ٛجش ٍأّ ك٤ٚ ٌَ٘ طحُـٞحٗذ ػ٠ِ ٤ٛجش أؿٔخى ٝح٢ُٔ٘ حُؼخ٢ٗ ك٤ٚ ٌَ٘ طحألٍٝ ٝ

 .ٗخؿَحً كخٙ ك٢ ٟٝغ طيحرَ ٓغ ٍأّ ك٤ٞحٕ حه١َك٤ٞحٕ 

، كظَٜص حَُّٓٞ ح٥ى٤ٓش ط٘ٞػض حُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ -

ٟٖٔ ٓ٘ظَ ط١َ٣ٜٞ ٣ٔؼَ ٓ٘ظَ ٍٝٓخ٢ٔٗ، ٍّٝٓٞ حٌُخث٘خص حُل٤ش حُٞحهؼ٤ش ٓؼَ حٌُثذ ٝحَُ٘ٔ 

ٍّٓٞ حٌُخث٘خص ظٍٜٞ ، ٝارَحُ ٝ ط٤ٟٞق حُ٘ٔذ حُظ٣َ٘ل٤ش ك٢حُل٘خٕ حُوخؿخ١ٍ ٝحُـِحٍ ٝٗـق 

( ٖ٘ح٣٥ش حُوَآ٤ٗش ٍهْ ) ٜٝٓ٘خر٤ش حُؼَر٤ش خحُوَحك٤ش ٓؼَ ح٤َُٔٔؽ، ٝحٓظويّ حُل٘خٕ حُِهخٍف حٌُظ

ٖٓ ٍٓٞس حٍُ٘ٞ، ٝحٌُظخرخص حُلخ٤ٍٓش ٝحُظ٢ ُٗلٌص رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن، ٝظَٜص حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش 

طخ١ ٝحألُٛخٍ حُظ٢ ػَكض ك٢ حُلٕ٘ٞ حإل٣َح٤ٗش ٓؼَ َُٛس حُ٘خٙ ح٣َح٤ٗش حُطَحُ ٓؼَ ُهخٍف حُو

ػزخّ َُٝٛس حٍُٞى حُـ١ٍٞ َُٝٛس حُوَٗلَ، ٝحُِهخٍف حُٜ٘ي٤ٓش ٓؼَ أٌٗخٍ حُـخٓخص حُظ٢ 

ػَكض ك٢ حُلٕ٘ٞ حُوخؿخ٣ٍش ٓؼَ حُـخٓش حُٔلٜٜش ٝحُـخٓش حٌُِٔ٘ش ػ٢ِ ٤ٛجش ٗزخط٤ش ٝحُـخٓش 

 ٜخ ٖٓ حُيحهَ رخُِهخٍف حُٔظ٘ٞػش.ٓلٜٜش حُـٞحٗذ ٝحُظ٢ ًخٗض ٣ظْ ُهَكظ

ك٢ حُِهخٍف  ط٘ٞع ٝػَحء حألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش حُِٔهَكش رخُال٤ًٚ ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍٜٗيص  -

ٝظ٤لش حُظللش، حُٔخىس  حُظ٘ٞع حُ٘ي٣ي ك٢ حُِهخٍف أٜٛٔخ ، ٝٛ٘خى أٓزخد أىص ا٠ُحُٔ٘لٌس

ًٝخٗض ٛ٘خى ػالهش  ،حُٔٔظويٓش ك٢ حُِهَكش، هيٍس حُل٘خٕ ٝحٌُٝم حُوخٙ رٚ، ٝط٤ْٜٔ حُظللش

ٓزخَٗس ر٤ٖ حُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حألٓ٘خ١ ٝٝظ٤لش حُظللش ٓؼَ حُِهخٍف ح٥ى٤ٓش ٝحُؼَحء 

حُِهَك٢ ك٢ حٓظويحّ حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش، ٝٛ٘خى ػالهش ؿ٤َ ٓزخَٗس ر٤ٖ حُِهخٍف ٝٝظ٤لش 

ٜخ ػالهش ص ُححألٓ٘خ١ ٓؼَ حُِهخٍف حٌُظخر٤ش ٝحُظ٢ حٗظِٔض ػ٠ِ ػزخٍحص هَآ٤ٗش ٝىػخث٤ش ٝػزخٍ

هخٍف ًخٗض ال ٣ٞؿي ػالهش ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ٝظ٤لش ح٣ُِ٘ش حٗٔخ ِؿ٤َ ٓزخَٗس رٞظ٤لش ح٣ُِ٘ش، ٝرؼٞ حُ

 حٓظويٓض ًَ٘ ُهَك٢ ٓؼَ حَُّٓٞ حُل٤ٞح٤ٗش ٝحُِهخٍف حُٜ٘ي٤ٓش.

ال٤ًٚ ك٢ حُؼَٜ ُهَكش رخِش حُٔز٤ٗـق حُل٘خٕ ك٢ طلو٤ن ٓزيأ حُٞظ٤ل٤ش ك٢ حألٓ٘خ١ حُو٘ -

ك٤غ حُظ٤ْٜٔ حُؼخّ ٢ُِ٘ٔ ٝػالهظٚ رخُٞظ٤لش، ٝحألؿِحء حٌُٔٞٗش  حُوخؿخ١ٍ، ًُٝي ٓٞحء ٖٓ

 ُآ٘خ١ ٝطلو٤وٜخ ُٔزيأ حُٞظ٤ل٤ش، كخألرؼخى حَُث٤ٔش ُآ٘خ١ ٣ظلون ك٤ٜخ ٓزيأ حُٞظ٤ل٤ش، كـخء ١ٍٞ 
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رؼخى ٓ٘خٓزش طٌٖٔ ْٓ، ٢ٛٝ أٙٔح٠ُ  ٔٔؼَٝ ٣ظَحٝف ٖٓ ْٓ ٝح9ُح٠ُ  8حألٓ٘خ١  ٣ظَحٝف ٖٓ 

ظَحٝف ػَٟٜخ ٣ٌْ ك٢ ح٢ُ٘ٔ رَحكش ح٤ُي، ٝحُٔٔخكش حَُث٤ٔ٤ش ٢ُِ٘ٔ حُ٘وٚ ٖٓ حإلٓٔخى ٝحُظل

ْٓ، ْٖٓ ١ُٜٝٞخ ك٢ ؿخُز٤ش حُ٘ٔخًؽ ٣ٔؼَ ػِغ ١ٍٞ ح٢ُ٘ٔ كٌخٕ ٓظ٢ٓٞ حُطٍٞ ٗٔح٠ُ  9ٖٓ 

كِْ ٣ظؼيٟ  ُٞظ٤لظٜخٓ٘خٓزش  ؿخٗز٢ ح٢ُ٘ٔٝؿخءص أرؼخى ، ٢ٛٝ ٗٔزش ط٠ٖٔ أىحء ٝظ٤لش ٌٛح حُـِء

ْٓ ١ُٜٝٞخ رطٍٞ ح٢ُ٘ٔ ٌٝٛٙ حالرؼخى طٌٖٔ ٖٓ حُللخظ ػ٠ِ حٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ، ٘.ٕػَٟٜخ 

ٝحألٓ٘خٕ ٢ٛ حُـِء ح١ٌُ ٣وّٞ رخُٞظ٤لش ٢ٛٝ ط٢٘ٔ حُ٘ؼَ ٣ٝزِؾ ٓظ٢ٓٞ ػيىٛخ ك٢ ًَ ؿخٗذ 

ُِـخٗذ حَُك٤غ  ٘ٙٓ٘ش ُِـخٗذ حُؼ٣َٞ حُٔٔظويّ ك٢ ط٣َٔق ٗؼَ حَُأّ ٝ كٞح٢ُ ٓ٘

 ٣ق ٝط٣ٌٜذ حُِل٤ش.ٝحُٔٔظويّ ك٢ طَٔ

ُٝوي ٗلؾ حُل٘خٕ ك٢ طلو٤ن حُزؼي حُز١َٜ ك٢ حُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٠ِ حألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش حُِٔهَكش  -

، ٝٗـق حُل٘خٕ ك٢ ًُي ٖٓ هالٍ َٓحػخس ػ٘خَٛ أٓخ٤ٓش ٢ٛٝ ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ رخُال٤ًٚ

 ط٣ُٞغ حالُٞحٕ، ط٣ُٞغ حُؼ٘خَٛ حُِهَك٤ش.

ٕ حُوخؿخ٣ٍش ٝحألٓ٘خ١ حُو٘ز٤ش ٗظ٤ـش حُؼالهخص حُٔظزخىُش ر٤ٖ ػ٠ِ حُل٘ٞحُظؤػ٤َحص حألٍٝٝر٤ش  ظَٜص -

٤َحص هخٛش ك٢ ػحُزِي٣ٖ ك٢ طِي حُلظَس ٝحُـخ٤ُخص حألٍٝر٤ش ٝحُزؼؼخص حُل٤٘ش، ٝظَٜص ٌٛٙ حُظؤ

، ٝحُِهخٍف حُ٘زخط٤ش حُٔظؤػَس رخُطخرغ ٣ُخء حُِٔهَكش رخُِهخٍف حالٍٝر٤شحَُّٓٞ حألى٤ٓش، ٝحأل

حُ٘زخط٤ش ٝهخٛش ُهخٍف حُوطخ١ ٝحألُٛخٍ ًز٤َس حُلـْ، ٝحُؼَحء  ك٢ ط٘ل٤ٌ حُِهخٍفحألٍٝر٢ 

 .حُِهَك٢

ٖٓ هالٍ حُيٍحٓش ٣ٌٖٔ طَؿ٤ق ٗٔذ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ح٢ُ ح٣َحٕ ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ ًُٝي ٖٓ  -

 حألِٓٞد حُٜ٘خػ٢ ٝ حألِٓٞد حُل٢٘. هالٍ حُٟٔٞٞػخص حُِهَك٤ش ٝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (0202 مارس)الثامن العدد                                                                                                   البحوث والدراسات األثريةجملة 

922 
 

 حواشي البحث
                                                           

ٔ
ٓخؿٔظ٤َ،  ،ّ(9ٕ٘ٔ-779ٔٛـ/ ٖٖٗٔ-٤ٔٓٔٔ9ٖش حرَح٤ْٛ كٖٔ: حُٔيٍٓش حُوخؿخ٣ٍش ك٢ حُظ٣َٜٞ ىٍحٓش حػ٣َش ك٤٘ش ) 

 .ٔٗ، ٛـ ٤ًِ7ٔ97ش حالػخٍ، ؿخٓؼش حُوخَٛس، 
ٕ

 ّ،9ٔٛـ/ٖٔحُو٣ٍَٕش ك٤٘ش ُٔـٔٞػش ٖٓ خىٍحٓش آػ ُؿخؿ٤ش ٝر٣ٍِٞش ٖٓ ػَٜ حألَٓس حُوخؿخ٣ٍشكٖٔ دمحم ٍٗٞ: طلق  

 .ّٖٔ، ٛـٕٔٓٓ،ٕٕ، حُل٤ُٞش ؿظٔخػ٤شحالك٤ُٞخص ح٥ىحد ٝحُؼِّٞ 
 ٓظَٜٙ، ك٢ طـَٔ :٣ِٖطُٝهَكٚ، ٝ كٔ٘ٚ أ١ ح٢ُ٘ء ٣ُٝ٘ٚ ُٝحٕ ح٤ُٖ٘، ٟي: ٝح٣ُِٖ رٚ، ٣ظ٣ِٖ ٓخ: رخٌَُٔ ح٣ُِ٘ش 

(: ُٔخٕ حُؼَد، ىحٍ ٛخىٍ، حُطزؼش   ١7ٔٔ صحَُٜٔ ٢ٓ٘ظٍٞ )دمحم رٖ ٌَّٓ حألك٣َو حرٖ  ٓظ٣ِ٘ش. ٍحؿغ: ٖ:ُحث ٝحَٓأس

 ىحٍ حُِٔٔٔش، حَُٔأس ٣ُ٘ش ٛخُق حُلُٞحٕ، رٖ ، . ػزئٕٓ، ُز٘خٕ، ٓخىس )٣ُٖ(، حُـِء حُؼخُغ ػَ٘، ٙ  ، ر٤َٝص  حأل٠ُٝ 

 .1ـ، صـ1414ْ انثانثح، حُطزؼش ٌٓش، ٝحُظ٣ُٞغ، َُِ٘٘ حُِْٔٔ
ٖ
 .7، ٛـ 998ٔ، ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُوٍٜٞ حُؼوخكش، حُوخَٛس، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، : حُل٢ِ ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُل٢ٖكٖٔ ًُػزي حَُ 
ٗ
 .ٕٓٗ، ٙ 7ٓ٘ظٍٞ: ُٔخٕ حُؼَد، ٓخىس )٢٘ٓ(، ؽ  حرٖ 
٘

، 999ٔ،ٔ ؽ، حُـي٣يس، ر٤َٝص ح٥كخم ىحٍ حُٔوٜٚ،:(8٘ٗص حألٗي٢ُٔ آٔخػ٤َ رٖ ػ٠ِ حُلٖٔ أرٞ( ٤ٓيٙ حرٖ 

 .9٘ـٛ
ٙ

ؿٔظ٤َ، ٤ًِش ٓخك٢ َٜٓ ًٔ٘ـُٞش ك٤٘ش ٝططز٤وخطٚ ك٢ حُظَر٤ش حُل٤٘ش، ٢ططٍٞ ح٢ُ٘ٔ حُو٘ز: ٢آٓخٍ دمحم ٍٗخى دمحم ِٗز 

 .ٗٔـ، 988ٛٔؿخٓؼش كِٞحٕ،  ،حُظَر٤ش حُل٤٘ش
  ىٍٝٛخ رؼي حُزالٗش. أحُٞظخثق حُظ٢ طوِيطٜخ ح٤ُٔيحص ٝط٘لَٜ ٜٓٔظٜخ ك٢ ط٣ِٖ حُٞؿٚ ٝحَُأّ ٣ٝزي ٟاكيحُٔخٗطش ٢ٛ 

ح٢ًُِٞٔٔ، ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش ح٥ػخٍ،  حُؼَٜ ٢ك حُ٘خّ ٝرالى ك٢ َٜٓ َُِٔأس حُظطز٤و٤ش حُل٤٘ش ػالء حُي٣ٖ ٓلٔٞى دمحم: حُوطغ

 .98ٔؿخٓؼش حُوخَٛس، ٛـ 
7
 .9٘ٛـ ، حُوخؿخ٣ٍش ٤ٔٓش حرَح٤ْٛ كٖٔ: حُٔيٍٓش 
 ،َٝحٓظويّ ك٤ٜخ حُٞىع ٝح٤ُخهٞص، ٍٝٛٞص ُ٘خ حُٔ٘ٔ٘ٔخص حُ٘ظْ  حُٜلخ "حُ٘ظْ": ًخٗض طٔظويّ ك٢ ط٤٣ِٖ حُـز٤ٖ ٝح٠ُلخث

ّ ٓللٞظش ك٢ حٌُٔظزش ح٤٘١ُٞش رزخ٣ٍْ. ٍٗيح دمحم كخُّ ح٤ُٔي: 7ٖٕٔٛـ/ٖٗٙحُظ٢ ط٣ِٖ حُـز٤ٖ، ٜٝٓ٘خ ٓ٘ٔ٘ٔش ٓئٍهش رؼخّ 

 .8ّٙٔ، ٛـ 7ٕٓٓأىٝحص ح٣ُِ٘ش ٝحُل٢ِ ك٢ حُلٖ حالٓال٢ٓ، ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش ح٤ُٔخكش ٝحُل٘خىم، ؿخٓؼش حالٌٓ٘ي٣ٍش، 
8
  .9٘ٛـ ٤ٔٓش حرَح٤ْٛ كٖٔ: حُٔيٍٓش،  

9
 Welch.A $ Cary.S., Arts of The Islamic Book, The Collection of Prince Sadruddin of Aga Khan, Cornell 

University Press, Ithaca and London, 1982, p.134.   
10

 Ekhtiar.M., Nasir al-Din Shah and the Dar al-Funun: The Evolution of an Institution, Iranian Studies, Vol. 34, 

No. 1/4, Qajar Art and Society, 2001, p. 154. 
  ػْ ٓٞحكوش حُِـ٘ش  ،ّٕٕٓٓ/ 8/ ٘ٝهي كَٜ حُزخكغ ػ٠ِ ٓٞحكوش هطخع حُٔظخكق ُيٍحٓش َٝٗ٘ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش رظخ٣ٍن

 .ٕٕٓٓ/ 9/ ٘ٔخٍ ػ٠ِ حُطِذ رظخ٣ٍن ُوطخع ح٥ػخٍ حإلٓال٤ٓش رُٞحٍس ح٥ػ حُيحثٔش
  ًِٔشForm  ٓؤهًٞس ٖٓ حٌُِٔش حُالط٤٘٤شFormia  ٝٓؼ٘خٛخ أِٓٞد ُِظ٘ظ٤ْ ٝحُز٘خء، ٝطؼ٠٘Form  ٖػٖ طَؿٔظٜخ ػ

حُٔظَٜ ح١ٌُ ٣ظوٌٙ حٌَُ٘ ٤ُـؼِٚ ٤ِٔٓح ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ  Formحإلٗـ٣ِ٤ِش ٌَٗ أٝ ٍٛٞس أٝ ٤ٛـش أٝ ٤ًل٤ش ط٣ٌٖٞ، ٝطؼ٠٘ 

رخ٤ُٜجش حُز٘خث٤ش حُٔليىس ٌَُِ٘. ح٣ٖٔ ٜٓطل٢ حى٣ٍْ: حُٞظ٤ل٤ش ك٢ حُلٕ٘ٞ حُظطز٤و٤ش حإلٓال٤ٓش  Formحألٌٗخٍ، ٣ٝؼَف حُـــ

ظٍٞحس، ىًّ( )ىٍحٓش أػ٣َش ك٤٘ش(، 8ٓ٘ٔ- ٔٗٙٛـ( )ٕٕٓٔ- ٕٔكظ٠ ٜٗخ٣ش حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ) ك٢ ٟٞء ٗٔخًؽ ٖٓ َٜٓ

 .7ٕٖٛـ ،٤ًِّٕٓٔٗش حالىحد، ؿخٓؼش ١٘طخ، 
ٔٔ

ّ(، ٓـِش ٤ًِش حألىحد، ٕٓ٘ٔ-7ٗٔٔٛـ/ 8ٗٙ-7ٓ٘ٓلٔٞى ٢َٓٓ: ٓالرْ حَُٔآس ٝحىٝحص ح٣ُِ٘ش ك٢ حُؼَٜ حال٣ٞر٢)  

 .99ّٔ، ٛـ ٕٗٔٓ، ٓٔؿخٓؼش ه٘خس ح٣ُْٞٔ، ػيى 
ٕٔ
 .ّٕٙٔ، ٛـ99ٔحُوخَٛس، حُطزؼش حأل٢ُٝ، ٣ُخٍ حَُٔآس ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ، ىحٍ ح٥كخم حُؼَر٤ش، أآٓخٍ ح١َُٜٔ:  
ٖٔ
 .9٘ٔ، ٛـ999ّٔحَُٔآس ك٢ حُؼَٜ ح٢ًُِٞٔٔ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد، حُوخَٛس،  :أكٔي ػزي حَُحُم 

  ٓخُٗيٍحٕ: ط٤ِٔص رخٗظخؽ حُؼي٣ي ٖٓ حأله٘خد حُـ٤يس ٝهٜخٛش ه٘ذ حُوِ٘ؾ ٝحُزوْ ٝطؼي ٝحكيس ٖٓ أْٛ َٓحًِ حٗظخؽ

 ح٣َحٕ.حألك٘خد ك٢ 
Floo.W., The Woodworking Craft and Its Products in Iran, Muqarnas, 2006, Vol. 23,2006, p.159. 
14

 Floo.W., The Woodworking Craft, p.159. 
15

 Robinson. B. W., A Royal Qājār Enamel, Iran, Vol. 10, 1972, p.131. 
16

 Robinson. B. W., A Royal Qājār Enamel, p.131. 
 ٣ٍَٟٝش أىحس ٗلٔي، ٝحَُٔآٙ ك٤ٚ ٗظَص ٓخ أ١ ك٤ٚ ٣ضءطَح ٓخ ٢ٛٝ حإلٓال٢ٓ، حُلٖ ك٢ ٘ش٣حُِ أىٝحص ٖٓ حَُٔآٙ ٝطؼي ٖٓ 

 ا٠ُ ش٤ِٝٓ حَُٔآٙ ًخٗض ٍٝرٔخ رخَُٔأس، حَُٔآٙ ٓظؼٔخٍحٍطز٢ ح ٝهي ،ػٔٞٓخ ٝٗظخكظٚ حإلٗٔخٕ طـ٤َٔ ك٢ حُٔٔظويٓش حألىٝحص

حُلؤٍ. كٖٔ حُزخٗخ: ٓٞٓٞػش حُؼٔخٍس ٝح٥ػخٍ ٝحُلٕ٘ٞ  أٝ رخُلع ك٢ حألًٛخٕ ٌُُي ٍطزطضح ٍٝرٔخ ،ّؤح٤ُ أٝ حإلٓؼخى

 .7ٕٓ: ٕٙٓٙ ٙ ، 999ّٔحإلٓال٤ٓش، أٍٝحم َٗه٤ش، ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٢ُٝ، 
ٔ7

ٛـ/ ٖٖٗٔ-٣َٔٗٔٔ9ٖٖ ػ٢ِ أكٔي: حُظلق حُٔؼي٤ٗش حال٣َح٤ٗش ك٢ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ ك٢ ٟٞء ٓـٔٞػخص ؿي٣يس "  

 .ّٖٖ، ٛـ ٖٕٔٓ، ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش ح٥ػخٍ، ؿخٓؼش حُوخَٛس، ّ"9ٕ٘ٔ-779ٔ
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18

 Goldenweiser.R., The Miniature Paintings of the Barzū-Nāma: An Illustrated Interpolation to a Qajar 

Shāhnama from Matenadaran Collection,  Iran & the Caucasus, Vol. 3/4, 1999/2000, p.217. 
19

 Jones.Y and Others, Black Lacquered Papier-mâché and Turned Wooden Furniture: Unravelling the Art 

History, Technology and Chemistry of the 19th-Century Japanning Industry, STUDIES IN CONSERVATION, 

Vol.64, 2019, pp.531:544. 
20

 Jones.Y and Others, Black Lacquered, pp.531:544. 
21

 Jones.Y and Others, Black Lacquered, pp.531:544. 
ٕٕ

ٜٓخّ ػزي ، ؿخى: حُظلق حُٔؼي٤ٗش حُٜل٣ٞش ك٢ ٟٞء حُظلق حُظطز٤و٤ش ٍٝٛٞ حُٔوط١ٞخص، ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش ح٥ػخٍ،  

 .7ٙٔ، ٛـ ٕٗٓٓؿخٓؼش حُوخَٛس، 
  ٕ٠٣ْٝ ػ٠ِ ؿيٍحٗش حُؼي٣ي ٕٗٙٔأًَٔ ر٘خثش حُ٘خٙ ػزخّ حُؼخ٢ٗ ػخّ هَٜ َٜٗ ٓظٕٞ ٖٓ حًزَ حُوٍٜٞ ك٢ أٛلٜخ ،ّ

 ٓؼَ ٓ٘خظَ حُزال١ ٝٓ٘خظَ حَُهٚ ٝحُطَد ٝحُـ٘خء. حُٔ٘خظَ ٝحُِهخٍف حُٔظ٘ٞػش,
Babaie.S.,  Shah ʿAbbas II, the Conquest of Qandahar, the Chihil Sutun, and Its Wall Paintings, Muqarnas, Vol. 

11, 1994,  p.126 
23

 Babaie.S., Shah ʿAbbas II,p.126. 
ٕٗ

٣خ٤ٖٓ: حٍُٜٔٞ حُوخؿخ١ٍ أرٞ حُلٖٔ هخٕ حُؼخ٢ٗ ؿلخ١ٍ "٤٘ٛغ حُِٔي" ٝأػٔخُش حُل٤٘ش ىٍحٓش حػ٣َش ك٤٘ش  حُؼخري دمحم ا٣ٔخٕ

 .9ٔٛـ  ،٤ٕٓٔٗش ح٥ػخٍ، ؿخٓؼش حُوخَٛس، ّ(، ىًظٍٞحس، 8ًِٕٙٔٛـ/ 8ٕٕٔ -8ّٕٔٔٛـ/ 8ٕٕٔ) 
ٕ٘
 .ٕٖٕأكٔي: حُظلق حُٔؼي٤ٗش حال٣َح٤ٗش، ٛـ ٣َٖٔٗ ػ٢ِ  

 ٣ٝوخّ حًُ٘ٔٞؽ ٌٛح ػٖ أٝٛخف، حُظؼز٤َ ٛخىم ٣ٌٕٝٞ ،أٓخٓٚ ك٢ ًٗٔٞؽ ػٖ ٗوال رؼِٜٔخ حُل٘خٕ ٣وّٞ حُظ٢ حَُّٓٞ طِي 

 رٔؼ٠٘ – أٝ – ٝحُُوِو٤ش حُوِو٤ش حُ٘خك٤ظ٤ٖ ٖٓ ًٗٔٞؿٚ أٝٛخف ٝٓالٓق ػٖ حُظؼز٤َ ك٢ طٞك٤وٚ رٔويحٍ ًُي ك٢ حُل٘خٕ ٗـخف

حُ٘وٚ. ٍر٤غ كخٓي ه٤ِلش: كٖ حٍُٜٞ حُ٘و٤ٜش ك٢  ٍٝف ٗلٔٚ حُٞهض ك٢ ٓؼٜخ ٣َْٝٓ ٣َْٓ حُٔالٓق إٔ ػ٠ِ هيٍطٚ أهَ

 .ٖ، ٛـ ّٖٕٓٓٓيٍٓش حُظ٣َٜٞ حُؼؼٔخ٢ٗ، ٌٓظزش َُٛحء حَُ٘م، حُوخَٛس، 
 ٌَٓ٘ض حُٔ٘طوش حُ٘ٔخ٤ُش ٖٓ ا٣َحٕ ٝ حُظ٢ ػَكض رخْٓ  ،ط٘ظ٢ٔ حألَٓس حُوخؿخ٣ٍش ا٠ُ هز٤ِش طًَٔخ٤ٗش ػَكض رخْٓ حُوـ

ٝ ًخٗض طِي حُوز٤ِش اكيٟ حُوزخثَ حُظ٢ حٟطَص طلض ١ٝؤس حُـِٝ حُظظ١َ رِػخٓش ؿ٤ٌِ٘ هخٕ هالٍ  ،كٞٝ َٜٗ آطَى

كظ٠  ا٠ُ إٔ طِِٔٞح ٖٓ ا٣َحٕ ٖحُوَٕ حُـٔخرغ حُٜـ١َ/ حُؼخُغ ػَ٘ ح٤ُٔالى١ ا٠ُ حَُٜٝد ٖٓ أٝح٢ٓ آ٤ٓخ ٓظـٜش ا٠ُ حُـَر

ٝأهخٓض كٍٞ  ،ِٝٛٞح كيٝى حُ٘خّ، ٝػ٘يٓخ هخّ ط٤ٍٔٞ ُ٘گ رلٔالطٚ حُؼيحث٤ش ػ٠ِ رالى حُ٘خّ ػخىص طِي حُوز٤ِش ا٠ُ ا٣َحٕ

 .ػْ أهٌص طظٞٓغ كظ٠ ٌٓ٘ض حُٔ٘طوش حُ٘ٔخ٤ُش ُِليٝى حإل٣َح٤ٗش ألؿ٤خٍ ٓظؼخهزش ،كيٝىٛخ حَُ٘ه٤ش؛ ك٤غ ٌٓ٘ض رالى حٓظَحرخى

 / ٕٛ٘ٓ) حُيُٝش حُوخؿخ٣ٍش خ٣شٜٗكظ٠  حُطخ٣َٛشحإلٓالّ ٖٓ ريح٣ش حُيُٝش ٣َحٕ رؼي ح طخ٣ٍنػزخّ اهزخٍ، 

 حُٔزخػ٢ دمحم حُٔزخػ٢، ىحٍٚ ٍحؿؼ حُي٣ٖ ٍٜٓ٘ٞ، طَؿٔش دمحم ػالء ،(9ّٕ٘ٔٛ/ٖٖٗٔ-8ّٕٓ

 .7ٗٔٛـ ، 99ّٓٔ، حُوخَٛس، ٝحُظ٣ُٞغحُؼوخكش َُِ٘٘ 
ٕٙ
 .8ٍر٤غ كخٓي ه٤ِلش: كٖ حٍُٜٞس حُ٘و٤ٜش، ٛـ  
ٕ7

ال٤ًٚ ك٢ ٟٞء ٓـٔٞػش ؿي٣يس ك٢ ٓظلق ٍٟخ ػزخّ رطَٜحٕ ىٍحٓش ُحُظلق حإل٣َح٤ٗش حُِٔهَكش رخٍكخد ارَح٤ْٛ:  

 .7ٖٕكظ٤ش ٓوخٍٗش، ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش ح٥ػخٍ، ؿخٓؼش حُوخَٛس ، ٛـ
 ٍّػخ٣ظٚ  ٠ٕ ػٔٚ أؿخ دمحم هخٕ هي طُٞخً ، حٗظَٜ ك٢ ٛـَٙ رخْٓ رخرخ هخٕ ،ّ(.77ٔٔٛـ/.8٘ٔٔ) ُٝي كظق ػ٢ِ ٗخٙ ػخ

ً كخ ٚٝػ٤٘ الػظالء  ١َٜحٕحُؼخٛٔش حُوخؿخ٣ٍش  ا٠َُٓع أػٔٚ س رٞكخ ٝ ،٢ٛ ٣ِى ًَٓخٕ كخٍّ ا٣َح٤ٗشػيس ٓوخ١ؼخص  ٠ػِ ًٔخ

ٕ أ ا٠ُّ( ٤ُٞ٣ٔ797ٞ ٖٓٛـ/ٕٕٔٔٛلَ ًُٗي ك٢ ) رَح٤ْٛ ٝاهي طْ ُٚ ًُي رٔٔخػيس ٣َُٝ ػٔٚ حَُحكَ كخؿ٢  ٝ ،حُؼَٕ

ً  حٓظَٔ ػٜيٙ هَحرش ػٔخ٤ٗش ٝهي  ( ٌٛح ٝ 798ّٔ ٓخٍّ ٖٕٛـ/ٕٕٔٔٗٞحٍٔك٢ ) طٞؽ ٤ٍٔٓخً  كلِض هالُٜخ  ػالػ٤ٖ ػخٓخ

ٗخ٤ٖٛ ٌٓخ٣ٍّٞ: طخ٣ٍن ح٣َحٕ،  .٤ٔٛش ال٤ٓٔخ ك٢ ٓـخٍ حُؼالهخص حُوخٍؿ٤شىٍؿش ًز٤َس ٖٓ حأل ٠كيحع ٤ٓخ٤ٓش ػِؤحُزالى ر

 .ٕٓٗ، ٛـ ٕٕٓٓحُوخَٛس، 
28

 Amanat.A, The Kayanid Crown and Qajar Reclaiming of Royal Authority, Iranian Studies, Vol. 34, No. 1/4, 

2001,p.14. 
29

 Modares.M., Qajar Painting in The second half of The nineteenth century and Realism,AMaster,The faculty 

of The Department of art and humanities,San Jose State University,2006,p.43 
ٖٓ

 .ٗ٘ٔحُوخؿخ٣ٍش، ٛـ  ٤ٔٓش حرَح٤ْٛ كٖٔ: حُٔيٍٓش  
31

 Behdad.A., The Power-Ful Art of Qajar Photography, Orientalism and (Self)-Orientalizing in Nineteenth-

Century Iran, Iranian Studies, Vol. 34, No. 1/4 pl.3-4. 
32

 Miller.I., Some Iranian and Afghan Portraits in the Public Record Office, Journal of the Royal Asiatic 

Society, Third Series, Vol. 8, No. 3,1998,p.344. 
ٖٖ

حُظٜخ٣َٝ ح٥ى٤ٓش ٝحُل٤ٞح٤ٗش ػ٠ِ حُوِف ٝحُٔؼخىٕ ٝحُ٘وٞى حُوخؿخ٣ٍش ك٢ ٟٞء ٓلٔٞػش ؿي٣يس  َٝس ػَٔ كٖٔ:ٓ 

 .ّٕٔٓ، ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش ح٥ػخٍ، ؿخٓؼش حُوخَٛس، ٛـ 9ٕ٘ٔ-779ٔٛـ/ ٖٖٗٔ-9ٖٔٔىٍحٓش آػ٣َش ك٤٘ش ٓوخٍٗش، 
ٖٗ

 ٤ُٕٔ٘خ حُِٔٞٗش، ٓئطَٔ ٤ًِش ح٥ػخ٣ٍٍش ٖٓ حُ٘لخّ ػ٤ِٜخ طٜخ٣َٝ َٓٓٞٓش رخخ٢٘ٓ دمحم ريٍ دمحم رٜـض: ػالع طلق هخؿ 

 .7ٓٙٛـ  ،ٕ، ؿـ ٕ٘ٓٓؿخٓؼش حُل٤ّٞ، 
35

 Robinson. B. W., A Royal Qājār Enamel, P.31 
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ٖٙ

ك٤٘ش، ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش  أػ٣َش ىٍحٓش حُوخؿخ٣ٍش حُٔيٍٓش ك٠ حُيُٝش ٍٝؿخٍ ٝحألَٓحء حُٔال٤١ٖ ح٣ٜخد حكٔي كٖٔ: ٍٛٞ 

 .ٕٖٔـّ، ٕٛٔٔٓح٥ػخٍ، ؿخٓؼش حُوخَٛس، 
37

 Pope A.U.: A survey of Persian art – Oxford University Press, 1935. Vol. 3 P. 2254 
ٖ8
 .7٘، ٛـ 988ٔآى١ ٤َٗ: حألُلخظ حُلخ٤ٍٓش حُٔؼَرش، ىحٍ حُؼَد ُِزٔظخ٢ٗ، حُوخَٛس، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  
ٖ9
 .ّٖٗٔ، ٛـ 97ٔٔرـيحى، ، حُِٔخٕ حُؼَر٢، ى١ُٝ: حُٔؼـْ حُٔلَٜ رؤٓٔخء حُٔالرْ ػ٘ي حُؼَد٣ٍٜ٘خٍص  
ٗٓ

ؿخىس ٗز٤َ ٍٗٞحٕ: ٓ٘خظَ حُل٤َٓٝش ك٢ حُٔوط١ٞخص ٝػ٠ِ حُظلق حُظطز٤و٤ش ك٢ حُؼَٜ حُظ٤ٍٟٔٞ، ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش  

 .ٕ٘ٔٛـ ّ، 8ٕٓٓ حألىحد، ؿخٓؼش ١٘طخ،
ٗٔ
 .ٕٖٔٝحألَٓحء، ٛـ   حُٔال٤١ٖ ح٣ٜخد حكٔي كٖٔ: ٍٛٞ 
ٕٗ

حُٔالرْ ك٢ ٟٞء حُٔؼخؿْ ٝحُٜ٘ٞٙ حُٔٞػوش ٖٓ حُـخ٤ِٛش كظ٢ ٍؿذ ػزي حُـٞحى حرَح٤ْٛ: حُٔؼـْ حُؼَر٢ ألٓٔخء  

 .ٗٓٗ، ٛـ ٕٕٓٓحُؼَٜ حُلي٣غ، ىحٍ ح٥كخم حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، حُطزؼش حأل٢ُٝ، 
ٖٗ

ٓيٍٓش حُظ٣َٜٞ حُٜل٣ٞش ٝػ٠ِ حُظلق حُظطز٤و٤ش )ىٍحٓش أػ٣َش ك٤٘ش(،  ٤ٗ٢ش كح٣َحكٔي طٞك٤ن ح٣ُِخص: حأل٣ُخء حال 

 .9ّٗٔ، ٛـ98ٓٔ، خٓؼش حُوخَٛس، ؿٓخؿٔظ٤َ ، ٤ًِش حالػخٍ
ٗٗ
 .ٕ٘ٔؿخىس ٗز٤َ ٍٗٞحٕ: ٓ٘خظَ حُل٤َٓٝش، ٛـ  
ٗ٘
 .ٕ٘ٓحُظٜخ٣َٝ ح٥ى٤ٓش ٝحُل٤ٞح٤ٗش، ٛـ  َٓٝس ػَٔ كٖٔ: 
ٗٙ

، ؿخٓؼش ح٥ىحد، ٤ًِش ٙحىًظ٤ٍٓٞي ٠ٍٓخٕ: ُهخٍف حُظلق حُٔؼي٤ٗش حُِٔـٞه٤ش ك٢ ح٣َحٕ ىٍحٓش حػ٣َش ك٤٘ش، ٣ُ٘ذ  

 .7ٗٔ، ٛـ ١ٔ999ّ٘طخ، 


ٌٛح حُٔٔـي ك٢ ٓي٣٘ش أٛلٜخٕ ك٢ حُـٜش حُ٘ٔخ٤ُش حَُ٘ه٤ش ٖٓ ٓخكش ٗوٖ ؿٜخٕ. طْ ر٘خء ٌٛح حُٔٔـي ػخّ ٣وغ  

 ـ رؤَٓ ٖٓ ٓوٜٞى ر٤ي أكي أػ٣َخء رال١ حُ٘خٙ ػزخّ حألٍٝ. 7ّٖ٘ٔٙ/98ٔ


ٛـ/ ٣ٖٔٓ8ؼٞى طخ٣ٍن ط٤٤٘يٙ ا٠ُ ػخّ. ٓخكش ٗوٖ ؿٜخٕحإل٣َح٤ّٗش، ٝطلي٣يًح ك٢ ؿ٘ٞد  أٛلٜخٕٓٔـي ؿخٓغ ٣وغ ك٢ ٓي٣٘ش  

 .زخّ حالٍٝٗخٙ ػ، ك٤غ ٣ُؼظزَ ٖٓ أْٛ حُٔؼخُْ حالػ٣َش حُٔظزو٤ش ٖٓ ػٜي 9ٕٙٔ
ٗ7

ٍكخد حرَح٤ْٛ أكٔي: حُل٤ِخص حُٔؼٔخ٣ٍش ٝحُظ٤ٌٔخص حُوِك٤ش ػ٠ِ حُؼٔخثَ حُي٤٘٣ش رٔي٣٘ش حٛلؼخٕ ك٢ ػٜي١ حُ٘خٙ ػزخّ  

ّ( ىٍحٓش حػ٣َش ك٤٘ش، ٙٙٙٔ-ٕٗٙٔٛـ/ 77ٓٔ-ّٕ٘ٓٔ( ٝحُ٘خٙ ػزخّ حُؼخ٢ٗ ) 9ٕٙٔ-88٘ٔٛـ/ 8ٖٓٔ-99ٙحالٍٝ ) 

 .8ٖٙ، ٛـ ٤ًِٕٓٓ٘ش حالػخٍ، ؿخٓؼش حُوخَٛس،  ،ٓخؿٔظ٤َ
48

 Hamda. T & Ramy.M., A RARE PERSIAN PORTRAIT RUG “DATING & ANALYSIS”, SHEDET, vol.4, 

2017, p.110. 
ٗ9)

 .9ٗٔـ، 9ٖٕٛٔأ٤ٖٓ حُٔؼِٞف، ٓؼـْ حُل٤ٞحٕ، حُوخَٛس،  
٘ٓ
 .9ٍٖٖكخد حرَح٤ْٛ : حُظلق حال٣َح٤ٗش حُِٔهَكش رخال٤ًش، ٛـ  
٘ٔ
 .9ٗٔـ، 9ٖٕٛٔحُٔؼِٞف، ٓؼـْ حُل٤ٞحٕ، حُوخَٛس،  أ٤ٖٓ 
ٕ٘

، حُطزؼش حال٢ُٝ، ٔٗز٤َ ػ٢ِ ٣ٞٓق: ٓٞٓٞػش حُظلق حُٔؼي٤ٗش حالٓال٤ٓش ك٢ رالى ح٣َحٕ، ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢، ؿـ  

 .87ٔ، ٛـ ّٕٓٔٓ
ٖ٘

ّ، 98ٖٔ، رخُٜ٘ي، حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘، حُطزؼش حأل٠ُٝ ٢حُٔـُٞ ٓال٢ٓحإلػَٝص ػٌخٗش: حُظ٣َٜٞ  

 .7ٖٔ، 7ُٕٔٞكخص 
٘ٗ
 .9ٍٖٖكخد: حُظلق حال٣َح٤ٗش، ٛـ  


٣ظَٜ ك٢ ًظخرخص حٌُؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ حُؼَد أًؼَ ٖٓ حألؿخٗذ ه٢ِ ر٤ٖ حُؼ٘وخء حُؼَر٤ش ٝح٤َُٔٔؽ حُلخ٤ٍٓش، ُْٝ ٗـي رخكؼخ  

ٟٓٞ "ا٣لخ رخ٣َ" حُظ٢ أٗخٍص ا٠ُ ٌٛٙ حُظلَهش رٌٍ٘  –هزَ ػ٤ِٔش طٞك٤ي ٣ٞٛخطٜٔخ  –ر٤ٜ٘ٔخ ٣لخٍٝ ػ٠ِ ٗلٞ ىه٤ن حُظلَهش 

٤ٔ٣َ، ُِٝلن كبْٜٗ ٓؼٌٍٕٝٝ ك٢ ًُي ألٗٚ كيػض ػ٤ِٔش "طٞك٤ي ٣ُِٜٞش" ر٤ٖ ح٤َُٔٔؽ ٝحُؼ٘وخء ًُٝي رؤٕ حًظٔزض ح٤َُٔٔؽ 

ٗلٞ ٓظَحىف ًؤٕ ٣وخٍ ٤َٓٔؽ طؼز٤َحً ػٖ  رؼٞ ٛلخص حُؼ٘وخء ٝحُؼٌْ ػ٠ِ ٗلٞ طزخى٢ُ كظ٠ إٔ حُظ٤ٔٔش أ١ِوض ػ٠ِ

حُؼ٘وخء، ٌُٖٝ ػ٤ِٔش طٞك٤ي ح٣ُٜٞش ٌٛٙ ُْ طليع كـؤس أٝ حطلخهخ، رَ ًخٕ ُٜخ ٓويٓخطٜخ ٝهزَ ًُي ًخٕ ُِؼ٘وخء حُؼَر٤ش ٝح٤َُٔٔؽ 

طزخىٍ حُلخ٤ٍٓش ٗو٤ٜش أىر٤ش كَى٣ش ٤ِٔٓس، ػْ كيع رٍَٔٝ حُِٖٓ إٔ طٞكيطخ ٣ٞٓخ )ال٤ٓٔخ ٖٓ ك٤غ حُظ٤ٔٔش ٖٝٓ ك٤غ 

رؼٞ حُٜلخص ٝحألىٝحٍ ح١ُٞ٘ٔش( ٌُٖٝ ٍؿْ ًُي رو٠ إٔ ح١ٌُ ٣لٌٔ٘خ ك٢ ًُي ٛٞ "ح٠ُٕٔٔٞ" ٌٝٛح ح٠ُٕٔٔٞ ٓظؤػَ 

رطز٤ؼش حُٟٔٞٞع ٝرطز٤ؼش حُٔوط١ٞخص حُظ٢ طظَٜ ك٤ٜخ ًَ ٖٓ حُؼ٘وخء ٝح٤َُٔٔؽ. دمحم أكٔي حُظٜخ٢ٓ دمحم ح٤ُٔي ٗزخٗش: 

ال٢ٓ ك٢ ا٣َحٕ ٖٓ حُؼَٜ حُٔـ٢ُٞ كظ٠ ٜٗخ٣ش حُؼَٜ حُٜل١ٞ ـ ىٍحٓش حٌُخث٘خص حُوَحك٤ش ٝحًَُٔزش ك٢ حُظ٣َٜٞ حإلٓ

 .9ٍّٕٕ، ٛـ 7ٕٓٓآػخ٣ٍش ك٤٘ش ٓوخٍٗش، ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش حألػخٍ، ؿخٓؼش حُوخَٛس، 
  حُظؤػ٤َحص ح٤٘٤ُٜش ػ٠ِ ح٤َُٔٔؽ ٢ٛ طؤػ٤َحص ٓظؼِوش رخٌَُ٘ أٓخٓخً، ٝطوٚ ٣َ١وش حُظٔؼ٤َ حأل٣وٞٗٞؿَحك٢ ٤َُِٔٔؽ

ص ٤٘٤ٛش، ٣ؼظزَ أهيّ ظٍٜٞ ٣َٛق ٤َُِٔٔؽ حُٔظؤػَس رظؤػ٤َحص ٤٘٤ٛش ك٢ رال١ش ػ٤ِٜخ ٗوٖ رخٍُ ٤َُِٔٔؽ حُلخ٤ٍٓش رؼالٓخ

ػؼَ ػ٤ِٜخ ك٢ هَٜ "أرخهخهخٕ" رٔ٘طوش طوض ٤ِٓٔخٕ ك٢ ا٣َحٕ ٖٓ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘، ٝٓوظزٔش أٓخٓخً ٖٓ ١خثَ "ك٘ؾ 

ُِل٘ؾ ٛٞحٗؾ ح٤٘٤ُٜش ٝأػ٣ِظخ ا٠ُ ٗو٤ٜش ح٤َُٔٔؽ، ٝٛخٍطخ أْٛ  ٛٞحٗؾ" أٝ حُؼ٘وخء ح٤٘٤ُٜش ح٤َُٜ٘س، ٝأكٖٔ ٓٔظ٤ٖ ًخٗظخ

٣ليىحٕ ٣ٞٛظٜخ ػ٠ِ ٗلٞ ال طوطجٚ حُؼ٤ٖ ٛٔخ ٣ٍخٕ ح٣ٌَُ ٣ٍٝخٕ حُؼ٘ن، ٝٓخ ًخٗخ ٣ٔؼالٕ رٚ ٖٓ ططخ٣َ  ٓٔظ٤ٖ ٤َُِٔٔؽ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
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ً ر ؼالص حُِٜذ ، ٌَ٘ ٓوظِق ػٖ ٗٝطٔخٝؽ ٤ِٔٓ ُِـخ٣ش ٓؼز٣َٖ ػٖ كٌَس ٗؼالص حُِٜذ ح٤َُٜ٘س، كظ٠ ُٞ ٓؼِظخ ٤ٌِٗخ

 .9ٕٕ، ٛـ حٌُخث٘خص حُوَحك٤ش دمحم ٗزخٗش: :ٍحؿغ
٘٘ 

, ٛـ 99ّ٘ٔ(, ٙؿخٓؼش حُوخَٛس, حُؼيى)، حإلٓال٢ٓ, ٓـِش ٤ًِش ح٥ػخٍ ك٤ٖٔ ٜٓطل٠ ٠ٍٓخٕ: ٤َٓٔؽ: حُؼ٘وخء ك٢ حُلٖ 

ٕ٘8. 
56

 
(
Pope: A suervey, vol.5, p.1136. 
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ٛـ/ ٖٖٗٔ –9َٖٔٔح٤ٗش هالٍ حُؼَٜ حُوخؿخ١ٍ )حُلٕ٘ٞ حإلٓال٤ٓش حإل٣ا٣ٔخٕ دمحم حُؼخري ٣خ٤ٖٓ: حُظؤػ٤َحص حألٍٝٝر٤ش ػ٠ِ  

  .9ّٗ، ٛـ 8ٕٓٓحُوخَٛس،  ّ(، ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش ح٥ػخٍ، ؿخٓؼش9ٕ٘ٔ –779ٔ
 ٗؼَحص ٖٓ ٗؼَ  ٣٢ٔخٟٝ ػٔخٗ ١حُلـْ ػِغ ه٢ حُطٞٓخٍ، أ ٢ْٓ ا٠ُ أٗٚ ٣ٔخٟٝ كطؼٞى ط٤ٔٔش ٌٛح حُ٘ٞع رٌٜح حال

ُوَٕ حٌُظخرخص حُؼَر٤ش ػ٠ِ ح٥ػخٍ حإلٓال٤ٓش ٖٓ حُوَٕ حألٍٝ ُِٜـَس كظ٠ أٝحهَ ح: ىحٝى ٓلٔٞى : حُو٤َ. ٓخ٣ٔش١حُزَُٕٝ أ

 .8٘، ٛـ 99ٔٔ، ، حُوخَٛس(، ٌٓظزش ح٠ُٜ٘ش ح٣َُٜٔشّٕٔ -7ػَ٘ ُِٜـَس ) ٢حُؼخٗ
٘8
 .97ٕؿخىس ٗز٤َ ٍٗٞحٕ: ٓ٘خظَ حُل٤َٓٝش، ٛـ  
٘9
طل٤َٔ ًالّ حُٔ٘خٕ، طلو٤ن ػزي حَُكٖٔ رٖ ٓؼال ح٣ُِٞلن،  ٢حُٔؼيٟ : ط٤ٔ٤َ ح٣ٌَُْ حَُكٖٔ ك ػزي حَُكٖٔ رٖ ٗخَٛ 

 .8ٙ٘ ـ، ّٛ ٕٓٓٓ -ٛـ ٕٓٗٔ، ٓئٓٔش حَُٓخُش، حُطزؼش حأل٠ُٝ
ٙٓ
: ، طلو٤رنٛـ(: طلٔر٤َ حُورَإٓ حُؼظر77ْٗ٤ص  ٢حُيٓ٘و ٢أرٞ حُليحء آٔخػ٤َ رٖ ػَٔ حُوَٗرٖ ًؼ٤َ ) حُلخكع ػٔخى حُي٣ٖ ح 

 .8ّ٘، ٙ 999ٔ -ٛـ ُٕٓٗٔطزؼش حُؼخ٤ٗش، ، ح، ىحٍ ٤١زشٙ، ؿـ ٓخ٢ٓ رٖ دمحم ٓالٓش
ٝحُظؼ٤ِن حُ٘ٔن ريٓؾ هط٢ ٤َٓ ػ٢ِ حُظز١ِ٣َ ػ٠ِ ٣ي١ ّ،٘ٔ-ٗٔٛـ/9-8ك٢ حُو٤َٖٗ  ا٣َحٕ ظَٜ ه٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ك٢  ٖٓٝ

٤َٓ ػٔخى ك٢٘ٔ  ٛ٘خ ؿخءص ط٤ٔٔظٚ ٗٔن حُظؼ٤ِن أٝ حُ٘ٔظؼ٤ِن، ػْ ٓخْٛ هطخ١ٕٞ آهَٕٝ ك٢ طط٣َٞٙ ٖٝٓ ر٤ْٜ٘

: ىٍحٓش حٌُظخرخص ٗزَ ارَح٤ْٛ ٗزَ .ٔخ ٓخْٛ ك٢ َٗ٘ٙح١ٌُ ١ٞػٚ ٥الص حُطزخػش، ر ٤َُٓح ؿالّ ٍٟخ حٛلٜخ٢ٗ ٝ ه٢٘٣ِٝ

، ٤ًِش حالػخٍ، ؿخٓؼش ٙىٍحٓش أػ٣َش ك٤٘ش ٓوخٍٗش، ىًظٍٞح ١ٝحُٜلٞ ١حُؼ٣َٜٖ حُظ٤ٍٔٞ ٢حألػ٣َش ػ٠ِ حُٔؼخىٕ حإل٣َح٤ٗش ك

 .8ٗٔحُوخَٛس، ٛـ
ٙٔ
 . ٕٔٔ، ٛـ 988ًٔخَٓ حُزخرخ: ٍٝف حُو٢ حُؼَر٢، ىحٍ حُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، حُوخَٛس، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  
ٕٙ
 .8ٜٗٔٓخّ ؿخى: حُظلق حُٔؼي٤ٗش، ٛـ  

 َُآظخًس  طٔض حُظَؿٔش ُِـِٔش ٖٓ هزَ أكي أٓخطٌس هْٔ حُِـخص حَُ٘ه٤ش ر٤ٌِش ح٥ىحد ؿخٓؼش حُل٤ّٞ، ًَ حٌَُ٘ ٝحُظوي٣

  ٤ٓي، أٓظخً حُِـش حُلخ٤ٍٓش، ٤ًِش ح٥ىحد، ؿخٓؼش حُل٤ّٞ ػ٠ِ طَؿٔظٜخ ُِـِٔش.حُيًظٍٞس أٓخ٢ٗ دمحم
63

 Wyche.L., A Sixteenth-Century Persian Carpet, The Bulletin of the Cleveland Museum of Art, Vol. 50, No. 2, 

1963,p.36. 
ٙٗ
 .ٍٗٓٙكخد حرَح٤ْٛ أكٔي: حُل٤ِخص حُٔؼٔخ٣ٍش، ٛـ  

65
  Robinson. B. W., A Royal Qājār Enamel, p.30 

  هظخ حٝ هطخ١Hata  ٝأHatayi ٓأٍٛٞ حُظَى ُْٜٝ حِٓٞرْٜ حُل٢٘ ٠ٛٞ حْٓ ٌٓخٕ ٗٔخٍ رالى ح٤ُٜٖ حُويح ْٛٝ ،

 ٝأٍٝ ٖٓ حٓظؼَٔ ٌٛح حألِٓٞد ح٣ِ٤ُٖٔٔ، ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ط٣ٍٞوخص ٗزخط٤ش ط٘زٚ ك٢ ٓـٔٞػٜخ حُؼخّ أٌٗخٍ حُٔلذ ح٤٘٤ُٜش.

حُظًَٔظخٕ حَُ٘ه٤ش ٝحُظ٢ ًخٕ ٣طِن ػ٤ِٜخ حْٓ ٛخطخ١ حٝ حُوطخ ٌُُي أ١ِن ػ٤ِٜخ ُهخٍف حُٜخطخ١ ك٤غ حٗٚ ٓٔظٔي ٢ٛ رالى 

دمحم ػزي حُؼ٣ِِ َُٓٝم: حُلٕ٘ٞ  ٖٓ أٛخ٢ُ طِي حُزالى، ٣َٝؿق حُزؼٞ ظٍٜٞ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُِهخٍف ح٠ُ حُٔالؿوش.

 .77، ٛـ 97ٗٔحُِهَك٤ش حالٓال٤ٓش ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ، حُوخَٛس، 


٣ؼظزَ ٌٛح  ،ٓوخرَ هَٜ ػخ٢ُ هخرٞ ٓخكش ٗوٖ ؿٜخٕ، ٣وغ ك٢ حُـخٗذ حَُ٘ه٢ ٖٓ ا٣َحٕك٢  أٛلٜخٕٛٞ أكي ٓٔخؿي ٓي٣٘ش  

) ٖٓ حُ٘خٙ حُٜل١ٞ ػزخّ حألٍٝ  رؤَٓك٢ حُٔي٣٘ش. ٝطْ ر٘خء ٌٛح حُٔٔـي  حُٔؼَٝكشٝحُٔٔـي ٖٓ حُٔٔخؿي حُظخ٣ٍو٤ش حٍُٜٔ٘ٞس 

 .آٌٗحى ح٤ُ٘ؼش حإلػ٘خػ٣َ٘شأكي ػِٔخء حُي٣ٖ  ُطق ، ح٢ٔ٤ًُُٔٝي حكظلخء ٓ٘ٚ رخ٤ُ٘ن ّ( 9ٕٙٔ-88٘ٔٛـ/ 8ٖٓٔ-99ٙ
ٙٙ
 .ٙٓٙٛـ ٍكخد حرَح٤ْٛ أكٔي: حُل٤ِخص حُٔؼٔخ٣ٍش، 
ٙ7
 .8ٕٔال٤ًٚ، ٛـ ٍُكخد حرَح٤ْٛ: حُظلق حال٣َح٤ٗش حُِٔهَكش رخ 

68
 Islamic Republic of Iran: Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, World Heritage 

Convention, Tehran 2012,P.392. 
  َٕ7ٔٙ/ٔٔٓظَٔص ك٢ حُوَٕ حٝ ،ّٙٔٙ/٣ٔٓوٜي رٜخ طِي حُِهخٍف حُ٘زخط٤ش حُظ٢ ُهَكض حُٔـخؿ٤ي حُٜل٣ٞش ٌٓ٘ حُو ّ

ًز٤َس أٓخ حُؼ٘خَٛ  ٗظَ٘ص ك٢ ػٜيٙ رٍٜٞسحّ، ألٜٗخ 9ٕٙٔ -87٘ٔٙ/ 8ٖٓٔ-9ٙٙٝٗٔزض ا٠ُ حُ٘خٙ ػزخّ حُٜل١ٞ 

 .ٍٝىس ٓظلظلش ط٘زٚ ا٠ُ كي ٓخ حَُٔحٝف حُ٘و٤ِ٤ش ٣٢ٔظخُ رٜخ ٌٛح حألِٓٞد كٜ ٢حُ٘زخط٤ش حُظ
 LAN.B., Rugs and Carpets of the world, previously in the Kevorkian collection, London, 1977, P.71.                                                   
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 LAN.B., Rugs and Carpets, p.74.    
7ٓ
 .ٕٔٔٛـ  ٤ٓي ٠ٍٓخٕ: ُهخٍف حُظلق حُٔؼي٤ٗش، ٣ُ٘ذ  
7ٔ
 .ٓ٘ٔ: ٘ٗٔ، ُٞكخص ٢ػَٝص ػٌخٗش : حُظ٣َٜٞ حالٓالٓ 
7ٕ
 .87ٍٕكخد ارَح٤ْٛ : حُظلق حإل٣َح٤ٗش حُِٔهَكش رخُال٤ًٚ، ٛـ  
7ٖ
 .ٖٙ٘حُظلق حال٣َح٤ٗش حُِٔهالكش رخال٤ًٚ, ٛــ ـٍكخد حرَح٤ْٛ :  
7ٗ
 .ٍٖٙ٘كخد حرَح٤ْٛ : حُظلق حال٣َح٤ٗش, ٛـ  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AE_(%D8%AE%D8%B7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AE_(%D8%AE%D8%B7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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7٘ 

 . 7٘ٛـ ،977ٔحُوخَٛس، ،ٓؼخى ٓخَٛ : حُوِف حُظ٠ًَ
7ٙ

ىٍحٓخص ُٔـخؿ٤ي ُؿٍٞى٣ِ ك٢ ٟٞء ٓـٔٞػش ٓظلق هَٜ ح٤َُ٘ٔ، ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش ح٥ػخٍ، ؿخٓؼش ًٞػَ أرٞحُلظٞف :  

 .8ٔٔ ، ٛـ98ّٗٔحُوخَٛس ، 
77
٤َٓكض ػزي حُٜخى١ ػزي حُِط٤ق، حُِؿخؽ حُظ٢ًَ حُؼؼٔخ٢ٗ ٖٓ هالٍ ٓـٔٞػخص ٓظخكق حُوخَٛس ىٍحٓش أػ٣َش ك٤٘ش، ٍٓخُش  

 .ٖٔٔىًظٍٞحٙ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، ؿخٓؼش حُوخَٛس، ٙ 
78

: 779ٔٛـ/ ٖٗٗٔ: 9ٖٔٔحُظطز٤و٤ش ) ٝحُظلق حُٔوط١ٞخص ٟٞء ك٢ حُوخؿخ٣ٍش ٣ُخءٍٟٞحٕ: حأل ٤ٓي ح٤ُٔي ٛخُق 

 .8ٖٔ، ٛـ ٕٕٓٓك٤٘ش، ٓخؿٔظَ، ٤ًِش حألػخٍ، ؿخٓؼش حُل٤ّٞ،  آػخ٣ٍش ّ(  ىٍحٓش9ٕ٘ٔ
  ؿي٣يس، كزيص ك٢ ػٞد ٖٓ حُـٔخٍ حُل٢٘، ُْ ٣ٌٖ ٖٓ هزَ، كِْ ٣وظَع ً رؼغ حُل٘خٕ حُِْٔٔ ك٢ حُِهخٍف حُٜ٘ي٤ٓش ٍٝكخ

 ٢حُٔؼَٝكش ٝأهَؽ ٜٓ٘خ أٌٗخٍ ٓوظِلش طيٍ ػ٠ِ رَحػحُل٘خٕ حُِْٔٔ أٌٗخالً ٛ٘ي٤ٓش ؿي٣يس أٗٔخ رخُؾ ك٢ طو٤ْٔ ٌٛٙ حألٌٗخٍ 

 .8٘ٔ، ٛـ 9ٙ٘ٔـيحى، ر، ٚم: حُلٖ حإلٓال٢ٓ طخ٣ٍوٚ ٝهٜخثٜٝدمحم ػزي حُؼ٣ِِ َُٓ ٓش.يك٢ ػِْ حُٜ٘ ِْحُل٘خٕ حُٔٔ
79
  .9ٍٖٔكخد ارَح٤ْٛ: حُظلق حإل٣َح٤ٗش حُِٔهَكش رخُال٤ًٚ، ٛـ  

  ٝك٢ حُِهخٍف  ، حُلـ٣َش روَٜ حُٔ٘ظ٢ شؿٜححُلٜٞٙ ك٢ حُٞظَٜص حُـخٓخص حُٔلٜٜش ًحص حُٔظش أٝ حُؼٔخ٤ٗش

ٝك٢ ٝحؿٜش هَٜ حُل٤َ حُـَر٢ حُٔٞؿٞىس رٔظلق ح٢٘١ُٞ ريٓ٘ن. ٗؼٔض حٓٔخػ٤َ ػالّ:  ،حُـ٤ٜش رطَحُ ٓخَٓحء حألٍٝ

 .ٙ، ٌَٗ 989ٔكٕ٘ٞ حَُ٘م حال٢ٓٝ ك٢ حُؼٍٜٞ حالٓال٤ٓش، ىحٍ حُٔؼخٍف، حُوخَٛس، 
 ٛ طلو٤ن حُـَٝ  ٢: حألىحس حُٔٔظويٓش، أٝ حُٔٔظؼِٔش ك٢ٓظؼٔخٍ، ٝحُظللش ٛظويحّ، أٝ حالٓ، أٝ حال: حُـ٢َٝحُٞظ٤لش

طوّٞ رؤىحثٜخ أىٝحص حُطؼخّ ٝحَُ٘حد، ًٌُٝي  ٢كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ : حُطؼخّ ٣٘ظَٔ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٞظخثق، حُظ، حُٔطِٞد

ٝدمحم  ٢دمحم حُزَػ طوّٞ رؤىحثٜخ أىٝحص حٌُظخرش.، ٝحٌُظخرش أ٠٣خ ٝظ٤لش، ، طوّٞ رؤىحثٜخ أىٝحص حإلٟخءسحإلٟخءس ٝظ٤لش

، 8٘ٔـٙ، ٛٗٔٗٔحُؼز٤ٌخٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش،  حُظ٣ٞـَٟ: ٓؼـْ حُٜٔطِلخص حإلىح٣ٍش، ٌٓظزش 

خء َُٜٔ كظ٠ اُـ ٢ططٍٞ حألُوخد ٝحُٞظخثق ٌٓ٘ حُلظق حُؼؼٔخٗ ٢ٜٓطل٠ رًَخص: حألُوخد ٝحُٞظخثق حُؼؼٔخ٤ٗش، ىٍحٓش ك

 .ٕٔ ـ، ّٕٛٓٓٓ، ىحٍ ؿ٣َذ، حُوخَٛس ، 9ٕٗٔ - 7ٔ٘ٔ، حُوالكش حُؼؼٔخ٤ٗش ) ٖٓ هالٍ ح٥ػخٍ ٝحُٞػخثن ٝحُٔوط١ٞخص (
  ُِهَكٚ ًٍُٝ٘ٚ، ٢ٛٝ طؼ٢٘  أ١ ح٢ُ٘ءحُِٔهَف ٝحًٍُِٖٔ، ْٝٗٔ٘  ح٢ُ٘ءطؼ٢٘ ًِٔش حُٔ٘ٔ٘ٔش ك٢ حُٔؼـْ حُٞؿ٤

حُيه٤وش حُظ٢ ط٣ِٖ٘ حُٜللش أٝ ٛللظ٢ حٌُظخد أٝ حُٔوط١ٞ، ٣ٝوٜي  ٢ٛ حُظٜخ٣َٝ ٝحُٔ٘ٔ٘ٔشحُوط١ٞ حُٔظوخٍرش ٝحُو٤َٜس، 

ك٢ حُٔوط١ٞخص حالٓال٤ٓش، ٝطظ٤ِٔ رٌؼَس طلخ٤ِٜٛخ ٝىهظٜخ ًٝؼَس حُؼ٘خَٛ حُظ٤ِ٤ٌ٘ش حألى٤ٓش  حُظ٤ٟٞل٤شرٜخ حٍُٜٞ 

ش، ىحٍ ط٣َٞ٘، ؿخٓؼش حٌُٞكش، ٝحُل٤ٞح٤ٗش ٝحُ٘زخط٤ش، ٣ُِِخىس ٍحؿغ: ٓخ٣ٍخ ك٤ظ٣ٍٞخ: حُٔ٘ٔ٘ٔخص حالٓال٤ٓش، طَؿٔش ػِحُي٣ٖ ػ٘خ٣

 .ّٖٔ، ٛـ 998ٔ
8ٓ
 .ٖٗٛـ  ،ُؿخؿ٤ش طلقػالع كٖٔ دمحم ٍٗٞ:  

  حُظ٢ طٜ٘غ ٖٓ أؿِٜخ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ُٜخ ٖٓ حألٌٗخٍ ٓخ َٝ َٟ حأل٤ٗخء حُٜٔ٘ٞػش حألؿَح حُٞظ٤ل٤ش  رٔؼ٘خٛخ حُٞحٓغ ٢ٛ: إٔ طئى

، ٤ًِش حُلٕ٘ٞ ٙىًظٍٞححُٔخثيس رٔخ ٣الثْ حُز٤جش ح٣َُٜٔش،  ٣ؤط٢ طزؼخً ٌُٜٙ حألؿَحٝ أٝ حُٞظخثق. ٣ُ٘ذ دمحم ٓخُْ: طط٣َٞ هِف

 .ٓ٘ـ، ّٕٛٗٓٓؿخٓؼش كِٞحٕ،  ،حُظطز٤و٤ش
8ٔ
ؿخٓؼرش  ،٤ًِش حُلٕ٘ٞ حُظطز٤و٤ش ٙ،٠٘ٓ ٓلٔٞى ْٗٔ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ: ر٘خء ٓ٘ظٞٓش ٓظٌخِٓش ُظ٤ْٜٔ ٓ٘ظـخص هِك٤ش، ىًظٍٞح 

 . 8ٕٔـ ، ّٕٛٓٔٓكِٞحٕ، 
8ٕ

: ىٍحٓش ٓوخٍٗش َُّٓٞ حُؼٔخثَ ك٢ ٓيٍٓش حُظ٣َٜٞ حُٜل٣ٞش حُؼخ٤ٗش ٝٓخ ٣ؼخَٛٛخ ك٢ حُٔيٍٓش حُٔـ٤ُٞش ٗؼٔش دمحم 

 .9ّٕٕ، ٛـ ٕٔٔٓ، ؿخٓؼش ١٘طخ، ح٥ىحدحُٜ٘ي٣ش، ٤ًِش 
83

MahshId. M., Qajar Painting, p.19. 
8ٗ
 .8٘ٔا٣ٜخد كٖٔ :ٍٛٞ حُٔال٤١ٖ، ٛـ  

85
 Kia.M.,: Inside the Court of Naser al-Din Shah Qajar, 1881-96: The Life and Diary of Mohammad Hasan 

Khan E'temados-Saltaneh, Middle Eastern Studies, Vol. 37, No.1, 2001, p.105. 
8ٙ

 .8ٔٔا٣ٜخد كٖٔ :ٍٛٞ حألَٓحء ٝحُٔال٤١ٖ ، ٛـ 
87
 .ٖٓـ ، ٛ: حُظؤػ٤َحص حألٍٝٝر٤شا٣ٔخٕ دمحم حُؼخري 

88
 Lambton A.K.S.: Qajar Persia- eleven Studies -I. B. Taurus Co. LTD. Publishers , London, 1983, p. 207.                                             

89
 Floor.M., Art (Naqqashi) and Artists (Naqqashan) in Qajar Persia, Muqarnas, Vol. 16, 1999, p.131. 

90
MahshId. M.,,Qajar Painting. p.92. 

Stephen. F., Eisenman:NineteenthCenturyArt,Acritical history, ondon,1998,p7. 
9ٔ
 8ٕٓػ٢ِ أكٔي: حُظلق حُٔؼي٤ٗش حال٣َح٤ٗش، ٛـ  ٣َٖٔٗ 
9ٕ

حُٔـِْ ٤ٔٓش كٖٔ دمحم: ٓؤِش طل٢ٌ هٜش حُظٜٞف ك٢ ح٣َحٕ، ىٍحٓخص ٝرلٞع ك٢ حألػخٍ ٝحُل٠خٍس حالٓال٤ٓش،  

 .ٖٖ، ٛـ ّٕٔٓٓ، ُٕاػخٍ، حُوخَٛس، ؿـ  ٠ِحألػ
9ٖ
 .ٕٙٛـ٤ٔٓش كٖٔ: حُٔيٍٓش حُوخؿخ٣ٍش ك٢ حُظ٣َٜٞ،  
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 باٌّدّعاث اٌّعّار٠ت ٌٍّزأة  إٌمٛش اٌىتاب١ت

  سٍطاْ بّٕطمت أ٠ٛب

 "ّختارةاٌ بعض إٌمٛشِضّْٛ فٝ دراست "
 

 سعاد عبذ اٌمادر عبذاٌمٛٞ دمحم 

 باحثت ِاخست١ز بمسُ األثار ٚاٌحضارة بى١ٍت األداب خاِعت حٍٛاْ 

 

 ٍِخض

هَف ٝحُز٤٘خٕ, ٝهي ٗ٘ؤص ُٝػَٔص رؼي طؼظزَ أ٣ٞد ٓ٘طوش طخ٣ٍو٤ش ؿ٤٘ش رؤػخٍٛخ ح٠ُؤش حَُحثؼش حُِ

كظق حُؤط٘ط٤٘ش ػ٢ِ ٣ي حُِٔطخٕ حُؼؼٔخ٢ٗ دمحم حُلخطق. ٤ٔٓٝض ٌٛٙ حُٔ٘طوش ػ٢ِ حْٓ حُٜلخر٢ حُـ٤َِ 

 أرٞ أ٣ٞد ح٧ٜٗخ١ٍ, ح١ٌُ طْ ر٘خء ؿخٓغ ٣َٟٝق ُٚ رٜخ ٖٓ هزَ حُِٔطخٕ دمحم حُلخطق، ٌُُٝي أٛزلض 

                                                                                  ٓ٘طوش أ٣ٞد ًحص ٌٓخٗش ى٤٘٣ش ػخ٤ُش.

ًٝخٕ َُِٔأس ىٍٝٛخ ك٠ ػَٔحٕ ٓ٘طوش أ٣ٞد ِٓطخٕ ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ، ك٤غ ٗخًٍض ك٢ حُ٘٘خ١ 

               حُٔؼٔخ١ٍ رٜخ، هخٛش حُؼٔخثَ حُظ٠ هٖٔ رظ٤٤٘يٛخ ُٝؿخص ح٤١٬ُٖٔ ٝحٜٓخطْٜ ٝأ٠٣خً ر٘خطْٜ.

ٝحُٜيف ٖٓ ٌٛح حُزلغ ىٍحٓش َٝٗ٘ رؼٞ حُ٘وٕٞ حٌُظخر٤ش رٔـٔؼخص حَُٔأس رٔ٘طوش ح٣ٞد ِٓطخٕ، 

هخٛش ٝإٔ رؼٞ ٌٛٙ حُ٘وٕٞ ط٠ٔ٘ض حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُٜخٓش ك٬٠ ػٖ أٓٔخء حُٔ٘٘ج٤ٖ ٝأُوخرْٜ 

٘ل٤ٌ ٌٛٙ ٝطٞح٣ٍن ح٩ٗ٘خء ٝحُؼزخٍحص حُيػخث٤ش، ًٔخ ط٠ٔ٘ض أ٠٣خ أٓٔخء حُوطخ٤١ٖ ح٣ٌُٖ هخٓٞح رظ

                                                                                                                  حٌُظخرخص. 

ٌٝٛٙ حُ٘وٕٞ ط٘ٞػض ٓٞحٟؼٜخ ٓخ ر٤ٖ ٜٗٞٙ رخُٞحؿٜخص حَُث٤ٔ٤ش ٝأػ٢ِ حُٔيحهَ ٝأػ٢ِ كظلخص 

 حُ٘ٞحكٌ ٝحُـْ٘ رٌٜٙ حُٔـٔؼخص. 

خظ إٌستع١ٍك -اٌّدّعاث اٌّعّار٠ت -ٌّفتاح١ت: ِٕطمت أ٠ٛباٌىٍّاث ا  

 ِمذِت

 ِٕطمت أ٠ٛب:  

ْٛ: ٝحُؼ٬ع  ٝح٧ك٤خءهُٔٔض آظخٗزٍٞ ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ اىح٣ٍخً ا٠ُ أٍرغ ٝكيحص, آظخٗزٍٞ حَُث٤ٔ٤ش 

ٝطوغ ٟخك٤ش أ٣ٞد ٝآٌٞىحٍ. ؿِطش، أ٣ٞد
(1 )

ش ك٠ ٓ٘طوش ٤ٟو ك٢ حُـِء ح٧ٍٝر٢ ُٔي٣٘ش آظخٗزٍٞ

كظٞص ا ُِـخ٣ش، ك٤غ طوغ رخُطَف حُ٘ٔخ٢ُ ُٔخكَ حُوَٕ حٌُٛز٢ ًٝخٗض ٓلخ١ش رخُظ٬ٍ حُؼخ٤ُش, ٝهي

                                                           حُٔ٘طوش ػ٢ِ ػيى ٛخثَ ٖٓ حُٔ٘٘آص ح٧ػ٣َش حُظخ٣ٍو٤ش.

ْٓ حُٜلخر٢ حُـ٤َِ أرٞ أ٣ٞد ٤ٔٓٝض ػ٠ِ حٝهي ٗ٘ؤص ٟخك٤ش أ٣ٞد ُٝػَٔص رؼي كظق آظخٗزٍٞ, 

ح٧ٜٗخ١ٍ
(8)

ح١ٌُ طٞك٠ أػ٘خء كٜخٍ حُؤط٘ط٤٘٤ش ك٠ ػٜي حُو٤ِلش ح١ٞٓ٧ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٠ ٓل٤خٕ ٓ٘ش  

ّ، ٝهي أ٠ٛٝ ريك٘ٚ ك٠ ٌٓخٕ ه٣َذ ٖٓ ٍٓٞ حُٔي٣٘ش678ٛـ/ 58
(3)

. 

كظق حُؤط٘ط٤٘٤ش ػ٢ِ ٣ي حُِٔطخٕ دمحم حُلخطق رؼيٝ
(4)

حُِٔطخٕ  ًٍٞ٘ق ح٤ُ٘ن "حم ْٗٔ حُي٣ٖ" رل٠ 

َٓػخٕ ٓخ ُػَٔ ك٢ ر٢٘ ُٚ ؿخٓؼًخ ٝهزش. ٝٓٞهغ هزَ حُٜلخر٢ حُـ٤َِ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخ١ٍ، ٝػٖ 

أ٣ٞد, ٝٛخٍص ُٚ كظ٠ ح٥ٕ هيحٓظٚ ٝحكظَحٓٚ, ٫ٝ ُحٍ هزَ أرٞ أ٣ٞد ح٧ٜٗخ١ٍ ِٓحٍحً ٣وٜيٙ 

ٝأٛزلض  زٍٞآظخٗح٧ٜٗخ١ٍ ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٚ ُٖٓ حُلخطق أهيّ ؿخٓغ ك٢  ح٧طَحى, ًٔخ أٛزق ؿخٓغ أ٣ٞد

حُيُٝش طو٤ْ ك٤ٚ كلِش ح٤ُٔق, ٢ٛٝ كلِش طوخّ ًِٔخ حٍطو٠ ِٓطخٕ حُؼَٕ
(5)

  . 

ح ُٔخ طظٔظغ رٚ ٌٛٙ حُٔ٘طوش ٖٓ ٌٓخٗش ى٤٘٣ش ػخ٤ُش ُي١ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ، كَٙ ح٤١٬ُٖٔ ُٝٝؿخطْٜ  ًَ ٝٗظ

ح حٌُؼ٤َ ؤٗ٘ؤٝٝحٍُُٞحء ًٝزخٍ ٍؿخٍ حُيُٝش ٝؿ٤َْٛ ػ٠ِ ر٘خء حُٔ٘٘آص حُٔؼٔخ٣ٍش ك٠ طِي حُٔ٘طوش، ك

 .حُلٔخٓخصح٧ٓزِش، ح٧َٟكش ٝحُٔيحٍّ، ، ـٞحٓغحُ ،حُٔـٔؼخص حُٔؼٔخ٣ٍشٖٓ 

٤ٌُٞٗٞح  ىؤٕ ٣ُيك٘ٞح ٛ٘خر ٝٛٞحًٔخ ؿٌد ٝؿٞى هزَ أ٣ٞد ح٧ٜٗخ١ٍ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ح٣ٌُٖ أ

، كيكٖ رـٞحٍٙ حُؼي٣ي ٖٓ ُٝؿخص ح٤١٬ُٖٔ ٝحٍُُٞحء ٝحُوطخ٤١ٖ ه٣َز٤ٖ ٖٓ حُٜلخر٠ حُـ٤َِ

 ء.ٝحُ٘ؼَح
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رخُٔـٔؼخص حُٔؼٔخ٣ٍش َُِٔأس رٔ٘طوش أ٣ٞد  حُ٘وٕٞ حٌُظخر٤ش٠ٕٓٔٞ ُٝوي هٜٜض ٌٛح حُزلغ ُيٍحٓش 

 .حُٜ٘ٞٙ حٌُظخر٤ش رٔـٔؼ٠ ٗخٙ ِٓطخٕ َٜٝٓٗخٙ ِٓطخٕك٢ ٟٞء 

 (1)ٌٛحتŞah sultan küllyies: ِدّع شاٖ سٍطاْ أٚلا 

أٗ٘ت ٌٛح حُٔـٔغ رؤَٓ ٗخٙ ِٓطخٕ
(6)

٢ٔ ُِٔـٔغ، ٝٗخٙ ِٓطخٕ ٢ٛ حر٘ش خ ُٔخ ٍٝى رخُ٘ٚ حُظؤ٤ٓٝكوً ، 

حُِٔطخٕ ٜٓطل٠ حُؼخُغ
(7)

-1745ّّ(, َٜٝٓٗخٙ ٝحُيس ِٓطخٕ)1757-1774ٙ/1171-1127)

ٝح٧هض حٌُزَٟ ُِِٔطخٕ ٤ِْٓ حُؼخُغ ّ(،1285
(2)

(1883-1888/ٙ1722 –1287)ّ. 

 ٍٞ،ُحٍ ٓلٔٞى رخٗخ رٔ٘طوش أ٣ٞد هخٍؽ أٓٞحٍ آظخٗز ٓـٔؼٜخ رـٞحٍ ٓـٔغص ٗخٙ ِٓطخٕ ٝهي أٗ٘ؤ

ٝٗخٍع ُحٍ ،حٌُٟ ٣طَ ػ٤ِٚ حُٔـٔغ رٞحؿٜظٚ، (Yavodt Caddesi)ر٤ٖ طوخ١غ ٗخٍع ٣خكٞىص

 (، ٌٝٛحCamii Kebir Caddesi)حُٔظلَع ٖٓ ٗخٍع حُـخٓغ حٌُز٤َ(, Zal Mahmud paşaرخٗخ)

حُٔـٔغ ٣ؼظزَ ٬ًٌٔٓ ُٔـٔغ ُحٍ ٓلٔٞى رخٗخ, ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ٓ٘لَٜ ػ٘ٚ
(2)

, ٣ٝظٌٕٞ حُٔـٔغ ٖٓ 

 ٖ ٌٝٓظذ ٤ٛز٤خٕ.٤ٝٓز٤َ ٝؿ٘ٔظ شطَر

ٝحُٔـٔغ ٖٓ ػَٔ حُٜٔ٘يّ حُٔؼٔخ١ٍ ارَح٤ْٛ ًخَٓ أؿخ
(18)

-٠1815 ػخٓ ا٠ُ ثٚ, ٣َٝؿغ طخ٣ٍن اٗ٘خ

1816/ٙ1288-1281.ّ 

ك٤غ ٠٣ْ  ص حُِٔلوش رٚ،آٜ٘ٞٙ ط٣ِٖ ٝحؿٜظٚ ٝحُٔ٘٘حُٖٓ  ظٚ حٌُز٤َس ٣ٝظ٤ِٔ ٌٛح حُٔـٔغ رٔـٔٞػ

ٗزخر٤ي  ٠ث٢ٔ٤ ُِٔـٔغ ٝح٥هَ ٗٚ اٗ٘خء حُٔز٤َ ٣ٝٞؿي أػِحُٔيهَ حَُ ٠أػِ أكيٛٔخ٤ٜٖٗ ُ٪ٗ٘خء, 

 ٖ. ٤حُـ٘ٔظ ٠حُظٔز٤َ، رخ٩ٟخكش ٌُِظخرخص حُٞحٍىس ػِ

 (: 2ٌٛحت-1)شىًٌّدّعاٌىتابٝ بّذخً اإٌض أٚلا: 

حٌُظخر٠ حٌُٟ ٣ظ٠ٖٔ طخ٣ٍن اٗ٘خء حُ٘ٚ رٜخحُٔيهَ حَُث٢ٔ٤ ُِٔـٔغ ُٞكش ٍهخ٤ٓش ٓٔظط٤ِش ٗوٖ ٣ؼِٞ 

٣ٔخٍٟ ُحىٙ ٖٓ ًظخرش حُوطخ١ ح٤َُٜ٘  . ٝحُ٘ٚ(8ّ )ُٞكش1288ٙ/1815خّ رؼ ُٔـٔغ حُٔئٍمح

رط٣َوش حُللَ ٝٓ٘لٌس ظؼ٤ِن حٌُٔٛذ ػ٠ِ أ٤ٍٟش ر٠٤خء ٜ٘ٔٓطل٠ ػِص أك٘ي١، ٝحٌُظخرش رو٢ حُ

  ك٠ حَُهخّ. حُزخٍُ

 ىحهَ ا١خٍحص ٓٔظط٤ِش ٜٝٗٚ:  ٓزؼش أٓطَ ٝأٍرؼش ٝػ٣َٖ٘ ٗطَح ٝهْٔ حُ٘ٚ ػ٠ِ

 إٌض باٌعثّأٟ: 
َٓ طخؽ ػلض ٣ُذ ٝ  َگٞٛ

 كَ ِٓط٘ض

ٍٝٗن ػٜٔض َٓحٟ ىُٝض 

 ى٣ٖ ٓز٤ٖ

٣ٚ ٗي أٗخٙ ٤ِْٓ ِٓط٘ض رَ

٤َ٘ٔٛٙ ٠ٓ 

ٗخٙ ِٓطخٕ ر٘ض َٓكّٞ 

 ٜٓطل٠ هخٕ ٣ًِٖ

َٜٓٗخٙ هخى٣ٖ ًٚ حُٝيٍ 

 ٓخىٍ پَ ٗلوظ٠

رُٞٔ٘يٟ  ش٣ِأػٜٔض ٍٗٞ 

 ٤ٟخ ٍٟٝ ٤ُٖٓ

ِٓطخٕ ٜٓطل٠ ح٣ٌ٘ـ٠  آ٠ٗ

 ٤ِ٣ٞدأهخى٣ٖ 

 ىُٝظ٘يٙ گ٤ٍ٘ٓٞيٟ ٍؿزظ٠

 ٍٝ ٗخ٤ُٖٗأ

ٍٝ ٛٔخ  أچ٤ويٟ حُيٕ  

 ٝچيٟ كَحُ  َٓحٍ آٙأ

گ٤َىٟ ك٤لخ هِن ػخُْ ٓخطْ 

 ُٝيٟ ك٣ِٖأ

٣٘ظٚ أكَح١ ٍػخ٣ض أه٤ِيٟ 

 سكن ٓخىٍ

هزَٟ   ش٣خپيٟ ػخ٠ُ طَر

 ٍُٝٙ ٓٔظ٤لٌْ ٓظ٤ٖأ

٣خپيٟ ْٛ رَ ٌٓظذ ٍػ٘خ 

 ؿٞحٍ طَرٚ ىٙ

هِو٠ كٖٔ ػخُْ آٍح٠ٓ ح٣يٍ 

 ك٤َص ه٣َٖ

كٖ ٗي ٍٝ شٗخى ح٣يٍ َٓكٞٓ

 ؿٞ ٛٞص رِز٬ٕ

ىحثْ ح١لخٍ حٝهٞىهچٚ حٗيٙ 

 هَإٓ ٓز٤ٖ

گَ ىػخء ه٤َٙ آؿخُ ح٣ض 

 ًًَٞ حه٬ٙ ح٣ِٚ

ه٤َ ح٫ٕٝ ىػٞط٠ ٍى حطِٔ 

 ٓـ٤ذ حُٔخث٤ِٖ

َٜٓ ٗخٙ هخى٣ٖ ٣ٍخٝ ؿ٘ض 

 ح٣يٝد ٓوَ

گِٞٙ گخ٠ٛ  حُٝٚ ٣خ ٍد گِٖ٘ 

 هِي حُز٣َٖ

٣خُىٟ حك٤خ هخٓٚ ٓؼـِ 

 ر٤خٕ رَ ر٤ض ٤ًْ

٠ٌ٣ ٓ٘يٍؿيٍ حٗيٙ ؿَح ح

 طخ٣ٍن ٣ًِٖ

ٗخٙ ِٓطخٕ ٣خپيٟ ٣ُزخ طَرٚ 

 ٣1815ٚ ٝآ٫ٟ ٗٞ

َٜٓ ٗخٙ هخى٣٘ٚ ػيٕ حُٝٚ رٞ 

 ٓخٝحٟ ر٣َٖ

 ُٚ ؿلَ ػِص ٜٓطل٠ ُحىٙ ٣ٔخٍٟ حُيحػ٠

 : )٣ظَؿْ ٧ٍٝ َٓس( حُظَؿٔش رخُؼَر٤ش

ؿَٞٛس ٓويٓش طخؽ حُؼلش  ٣ُٝ٘ش ٝطخؽ 

 حُِٔط٘ش

ٍٝٗن ٝػٜٔض حُوَٜ 

 ٝىُٝش حُي٣ٖ حُٔز٤ٖ

ُِٔط٘ش حُ٘خٙ أهض ٣ُ٘ش ح

ْ٤ِٓ 

ٗخٙ ِٓطخٕ ر٘ض حَُٔكّٞ 

 ٜٓطل٠ هخٕ حُٔوظخٍ

 ٝحُٔـظز٠

كؤٗض ح٤ُٔيس َٜٓ ٗخٙ طِي ح٧ّ 

 حَُك٤ٔش ٝٛخكزش حُ٘لوش

حُظ٠ أٟؤص ٓطق 

 ح٧ٍٝ رٍ٘ٞ ػٜٔظٜخ

ًخٗض حُِٝؿش حُؼخ٤ٗش 

 ُِِٔطخٕ ٜٓطل٠

ًخٗض ٍؿزظٚ إٔ طظَٜ حُِطخكش 

 أػ٘خء ٝؿٞى حُيُٝش

ػخ٠ُ هَؿض حُٔؼخىس ١ٝخٍص ا٠ُ ح٧

 ٝآٓلخٙ ػ٠ِ ًُي

ٝطلٍٞ ػخُْ حُز٣َ٘ش ا٠ُ 

 ٓآطْ ك٣ِٖ

ُوي طْ ح٩كَح١ ك٠ كن 

 ٍػخ٣ش ح٧ّ

ُوي أٗ٘ؤص  ُ٘لٜٔخ هزَحً ػخ٤ُخً 

 ٝٓظ٤٘خً 

ٝأىٛ٘ض حُؼخُْ رلٖٔ  ٝحطزؼض ٌٛح حُوزَ رٔيٍٓش طـخٍٝٙ

 هِوٜخ

ًٝخٗض طـَى رٔؼخىس 

 ًٜٞص حُزِزَ

ٝطلَٙ ىحثٔخً ػ٠ِ طؼ٤ِْ 

 ح١٧لخٍ ُِوَإٓ حُٔز٤ٖ
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طؼخٍ ٝحىع ُٜخ ىػٞحص ٓوِٜش ٖٓ 

 ٤ْٔٛ حُلئحى

كخهلل ٓـ٤ذ حُٔخث٤ِٖ ٫ 

 ٣َى ىػٞحص حُو٤َ

حؿؼَ ٣خ هللا ٤ُِٔيس 

َٜٓٗخٙ ٓوؼيحً ك٠ 

 ٣ٍخٝ حُـ٘خٕ

ٝحٍُهٜخ ٣خ ٍد  كَىّٝ هِي 

 حُز٣َٖ

ُوي ًظزض ٌٛٙ حُٔؼـِس  ٝأٟٝلض 

 ٖٓ أٟ ر٤ض آطض

ٝهي حٗيٍؽ  ٗؼٍٟٞ 

حُلِٕ ك٠ ًُي حُظخ٣ٍن 

 حُل٣ِٖ

أٗ٘ؤص ٗخٙ ِٓطخٕ  ُوي 

٣َٟلٜخ حُـي٣ي ػخ٤ُخً 

 1815ٝؿ٬٤ًٔ  

حؿؼَ ٣خ ا٠ُٜ ٤ُِٔيس َٜٓ ٗخٙ 

 ٓوؼيحً ك٠ ؿ٘خص ػيٕ

 حُيحػ٠ ٣ٔخٍٟ ُحىٙ ٜٓطل٠ ػِص ؿلَ ُٚ

 اٌتع١ٍك:

٣ظَٜ ٌٛح حُ٘ٚ ٜٓخٍس حُوطخ١ ك٢ ط٘ل٤ٌ حٌُظخرخص ك٤غ هخّ رظو٤ْٔ حُ٘ٚ ا٠ُ ػيس رلٍٞ ًَ  -

ُػٚ رٌَ٘ ٓظٔخٝ ك٤ظ٠ٖٔ ًَ ٓطَ ٓخ ر٤ٖ ٓزغ ٝػٔخٕ ٓطَ ٓؤْ ا٠ُ ػ٬ػش أؿِحء ًٔخ ٝ

 ًِٔخص.

 ٣لَٜ ر٤ٖ حُٔطٍٞ ٝحُزلٍٞ هط١ٞ أكو٤ش ٍٝأ٤ٓش رخٍُس. -

 حٓظويحّ كَف "ٕ" ًخهظٜخٍ ٫ْٓ ٗخٙ ك٢ حُٔطَ ح٫ٍٝ.  -

ًٔخ ١َٗ ٜٓخٍس حُوطخ١ ك٢ ح٤ُِٞٗش حُ٘ي٣يس حُظ٢ ٗلٌص رٜخ حُلَٝف ك٤غ هخّ رظ٣ُٞغ حُ٘وخ١  -

 ص رخُ٘ٚ.رٌَ٘ ؿ٤ي َُٔء حُلَحؿخ

 ًٔخ هخّ حُوطخ١ رظ٘ل٤ٌ طٞه٤ؼٚ ك٢ ٓطَ ٓ٘لَى أٓلَ حُ٘ٚ.  -

ُٓـَ طخ٣ٍن ح٩ٗ٘خء رٞحٓطش كٔخد حُـَٔ ريح٣ش ٖٓ ػزخٍس ) - ػيٕ أُٝٚ رٞ  شَٜٓٗخٙ هخى٣٘ٝهي 

 ٓخٝحٟ ر٣َٖ( 

 ح ٕ ى ع ٙ ٕ ١ ى ح م ٙ ح ٕ ٍ ٙ ّ

48 5 888 388 1 5 188 1 4 18 58 5 78 4 58 1 

 حُٔـٔٞع ٕ ١ ٍ د ١ ح ٝ ح ّ ٝ د ٙ ٍ ٝ

6 38 5 8 6 48 1 6 1 18 8 888 18 58 1815 

ظخٕ ٛـ٤َطخٕ, ريحهَ ًَ ؿ٘ٔش ك٤٘ش ٣ؼِٞ ٬ً ٜٓ٘ٔخ ُٞف ٓٔظط٤َ ٖٓ چ٘ٔ ٞؿي ػ٠ِ ؿخٗز٠ ح٣َ٠ُقط

حَُهخّ ٣ِهَكٚ ػ٬ػش أٓطَ ٖٓ حٌُظخرش حٌُٔٛزش رخُِـش حُظ٤ًَش حُوي٣ٔش ػ٠ِ أ٤ٍٟش ر٠٤خء ٝٗلٌص 

 ط٣َوش حُللَ حُزخٍُ. ر حُ٘ٔظؼ٤ِنحٌُظخرش رو٢ 

 چشُٔض اٌىتابت عٍٟ اٌ -2

َهخّ، ٖٓ حُؿ٘ٔظخٕ  ٣ٔخٍ حُٔيهَ حَُث٢ٔ٤، ػ٠ِ ؿخٗز٢ ٣َٟق ٗخٙ ِٓطخٕ رخُٞحؿٜش حَُث٤ٔ٤ش ٣ٌظ٘ق

 ٓط٣َٖ رخُِـش حُؼؼٔخ٤ٗش حُوي٣ٔش ٜٜٗٔخ:  طظ٣ٖٔ٠ظٞؿٜٔخ ٖٓ أػ٠ِ ُٞكش 

 (:3اٌتٟ تمع عٍٝ ١ّ٠ٓ اٌضز٠ح)ٌٛحت ٔض اٌىتابت عٍٝ اٌدشّت -أ

 إٌض باٌعثّأٟ :

 ٣ِٞٓيٍ حك٤خ٣ٚ طخ٣ٍوٖ رٞ ١َف هٞٗٔخ -1

 ٗخٙ ِٓطخٕ ح٣ِيٟ ٗٞ چ٘ٔٚ ىٕ حؿَآء ٓخ -8

3- 1816 

 اٌتزخّت باٌعزب١ت :

 ٣وخٍ إٔ ٌٛٙ حُؼَٔس حَُحثؼش طخ٣ٍن ٩ك٤خء حٌُخث٘خص -1 

 ِٓطخٕ ٌٛح حُٔز٤َ حُـي٣ي كظيكن ٓ٘ٚ حُٔخء ٗخٙ أٗ٘ؤص  -8

3- 1816  

ُٓـَ طخ٣ٍن ح٩ ؿَآء اىٕ  ش٣ِيٟ ٗٞ چ٘ٔاػزخٍس: ٗخٙ ِٓطخٕ  ٘خء رٞحٓطش كٔخد حُـَٔ ريح٣ش ٖٓٗٝهي 

 ٓخ 

 ٝ ٕ ١ ى ٍ ١ ح ٕ ح ١ ٍ ّ ٙ ح ٕ

388 1 5 68 38 2 1 58 1 18 38 4 18 58 6 

 حُٔـٔٞع ح ّ ء ح ٍ ؽ ح ٕ ى ٙ ّ ٕ ؽ

3 388 48 5 4 58 1 3 888 1 1 4 1 1816 
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 (:4ٝ ٠سار اٌضز٠ح)ٌٛحتت اٌتٟ تمع عٍچشّٔض اٌىتابت عٍٟ اٌ -3

 إٌض باٌعثّأٟ :

 ٣ِٞٓيٟ طخ٣ٍوٖ حك٤خ هخٓٚ ٣َ٤ٖٗ ٓوخٍ -1

 َٜٓٗخٙ هخى٣ٖ ٍٝح٤ٗچٕٞ ًَ ح٣ؾ ٓخء ٫ٍُ  -8

3-1816 

 اٌتزخّت باٌعزب١ت :

 ه٤َ إٔ ٓويٓش حُٔوخٍ حُـ٤َٔ ٓخػيص ػ٠ِ اك٤خء حُظخ٣ٍن  -1

 ٔخء حُؼٌد( ٔخء ح٫ٍُِ )حُحُكوي أٗ٘ؤطٚ ح٤ُٔيس َٜٓٗخٙ ٖٓ أؿَ طيكن  -8

3- 1816  

ُٓـَ طخ٣ٍن ح٩ٗ٘خء رلٔخد حُـَٔ ريح٣ش ٖٓ ػزخٍس: َٜٓ ٗخٙ هخى٣ٖ ٍٝح٤ٗچٕٞ ًَ   ٣ؾ ٓخء ٫ٍُ  أٝهي 

 ١ ٕ ح ٝ ٍ ٕ ١ ى ح م ٙ ح ٕ ٍ ٙ ّ

48 5 888 388 1 5 188 1 4 18 58 888 6 1 58 18 

 حُٔـٔٞع ٍ ح ٍ ُ ء ح ّ ؽ ٟ ح ٍ ى ٕ ٝ ؽ

3 6 58 88 38 1 18 3 48 1 1 7 38 1 38 1816 

 

 (: 5تٌٛح-2شىًٔض اٌىتابت عٍٟ سب١ً شاٖ سٍطاْ) -4

كـَس . ٝرخُٞحؿٜش حَُث٤ٔ٤ش ُِٔـٔغ ٤ٔ٣ٖ حُٔيهَ حَُث٢ٔ٤، ٝحُٔز٤َ ٖٓ ٗٞع أٓزِش حُٞحؿٜشحُٔز٤َ ٣وغ 

ٝحُٞحؿٜش ٣ظٞٓطٜخ ػ٬ػش  ٖٓ حُلـَ ٝٝحؿٜظٜخ ٖٓ حَُهخّ،ٓز٤٘ش حُظٔز٤َ ػ٠ِ ٤ٛجش كـَس ٓٔظي٣َس 

٤ِ٣ٜخ ٓ٘خ١ن ٓوٞٓش ٣ِهَكٜخ  ،ًَح٤ٖٗ)ٍكخٍف( رخٍُس ه٬٤ًِ ٓؼوٞىس، ٣ٝظٞؿٜخ ٖٓ أػ٠ِ  ز٤َٗزخر٤ي طٔ

رط٣َوش حُللَ ٝٓ٘لٌس رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن  ٝحٌُظخرخصأ١َٗش ًظخر٤ش ٓ٘لٌس رخُظ٤ٌٛذ ٓلٍٜٞس ك٠ رلٍٞ، 

 .ٖٓ حَُهخّػ٠ِ ُٞف ٓٔظط٤َ ٝحُظ٤ٌٛذ حُزخٍُ 

أٍرؼش أٓطَ ٢ٛٝ ُِ٘خػَ ٓ٘زَ ُحىٙ ٝٛز٢ ٝحُ٘ٚ ٓؤْ ا٠ُ ػ٬ػش أؿِحء ًَ ؿِء ٣لظ١ٞ ػ٠ِ 

 :ٜٚٗٝ 

 إٌض باٌعثّأٟ :

 ( 6اٌشبان األٚي)ٌٛحت
 رلَ ُطق ٌَٓٓض ؿٕٞ آٍٝ ٓٞؽ حُ٘ٞحٍ ٓخٍص َٓكٔض  شٓ٘زغ ُطق َٓٝص چ٘ٔ

 ٗخٙ ِٓطخٕ ٓظٞىٙ ٓ٘وزض كَم هٜخٍ ٗخٙ ٤ِْٓ هخٕ  ٌٓخٍّ پٍَٝى ٤َ٘ٔٛٙ ٠ٓ

 ٣چٕٞ ٓـَد ٣ُٖ هخک آهَ حٍطلخح٣ظيٟ ح ٓخىٍ ٗلوض ٗؼخٍ َٜٓ ٗخٙ هخى٣ٖ ى٣ٍؾ

 ٣خپيٟ أػ٠ِ ر٣ِٞٚ رَ ىُـٞ ٓز٤َ ر٠ ٓؼخٍ ٣َٝىٟ كن طٞك٤ن حٝ ِٓطخٕ َٓٝص َٓ٘رٚ

 (7)ُٞكشحُؼخ٠ٗ حُ٘زخى

 رٌٍ ح٣يٝد ػ٤ٖ حُل٤خس ٛٔظٖ حه٤َ حد ٓخء ه٤ِيٟ ٍٝف ٓخى٣ٍٖ٘  ٗخىحٕ رٞ ؿخٍٟ ه٤َ ح٣ِٚ

 حچ٤ٖٔ ىُزَ ٛخكذ ؿٔخ٤٘٤ٍٓٚ رَحهٖ  ح٣٘ظٚ رٞ ٍػ٘خ ٓز٤َ حُٝيٟ ىَُٙ ١َف ح٣ِٚ

 ٗخّ آ٠ٗ ٣ًٍٖ ٗز٤ٌٚ ح٣ِٚ ح٣َِ أٓخ ٤ًْ ه٤خٍ ٤َٓ ح٣چٕٞ ٍٗٞٗگٜٔخٍ گ٤َى٣َِ رَر٣َ٘ٚ

 ١خ٠ٓ حر٤٘ٚ ٓز٤ِٚ ػَٝ ح٣يٍ حد ٫ٍُ ى٣يٙ ٍُٝ  ط٘٘گخٗيٍ ٓٞ رٔٞ گَُُٞ ٓيحّ

 (2)ُٞكشحُؼخُغ حُ٘زخى

 ه٤يٝد  آٗلظٚ كخٍحُِٝٔ ح٣يٟ آؿِٟ ٣ٕٞٛٞ آ گٍٞٓٚ ٓـٕ٘ٞ  ١خ٠ٓ ُٗـ٠٘٣َ٤ ُُق ٠ِ٤ُ ٣ٚ

 ٛي ٍِٛحٕ ر٣ِٞٚ  ه٤َحص كٔخٕ حٗظـخٍ ٣خ ا٠ُٜ  ح٤ِ٣ٚ ِٓطخٕ ٣ً٘خٕ ىحثٔخ

 ٓخىٍٟ  كَحّ ٛٞ ٗخُ ح٣ِٚ ػَٝ ؿٔخٍ ًٚ ُزٌٞػَ ىٙ ًٚ گِِحٍ ػيٕ ح٣چَٙ ح٣يٙ

( 1815ٗخٙ ِٓطخٕ ٗٞ ٓز٤َ ح٣ظيٟ ر٘خ ٓخ ح٣چ  ٫ٍُ ) ُُٞٚ هخٓٚ ىٕ حك٤خ حُٝيٟ طخ٣ٍو٠ ٍٝحٕ

(1288) 

باٌعزب١ت اٌتزخّت
11
 : 

 اٌشبان األٚي
 رلَ حُـٞى ٝحٌَُّ ٣لَٔ ٤ٛـخٕ)٤ٛخؽ(ٓٞؽ حُ٘ٞحٍ ٓ٘زغ حُِطق ٝحَُٔٝءس ٣خ چ٘ٔش حَُكٔش

 ٗخٙ ِٓطخٕ ٓزخًٍش حُوٜخٍ ٓخ١ؼش حُٔ٘خهذ حُِٔطخٕ ٤ِْٓ ِٓي حٌُٔخٍّ َٝٓر٢ أهظٚ
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 خٍ ح٧ه٤َ ا٠ُ أٍٝ حُٔـَدهخٓض رٌُي ٖٓ أؿَ ح٫ٍطل ٗخٙ طـٔيٛخ هللا ح٧ّ ًحص حُطز٤ؼش حُلخ٤ٗش ح٤ُٔيس ٤َٓ

 ٌٌٝٛح ر٢٘ ٓز٬٤ً ػظ٤ٔخً ٓلَكخً ُِوِذ ٤ُْ ُٚ ٗظ٤َ ٓ٘ق هللا ٌٛح حُِٔطخٕ حُظٞك٤ن ١ٝز٤ؼش حَُٔٝءس

 اٌشبان اٌثأٟ 
 رٌُض ٛٔش ػ٤ٖ حُل٤خس ٝأؿَص حُٔلّٜٞ ٓؼيص ٍٝف حُٞحُيس ربؿَحء ٌٛح حُو٤َ

 حُزَ كظق ؿٔخٍ ٛخكذ حُـٔخٍ ٖٓ أٓخٍ هِذ ٌٌٝٛح كبٕ ٌٛح حُٔز٤َ حُـ٤َٔ ٓلَكخً ُِوِذ

 ؿؼِٜخ حُ٘خّ ٗزٌش ًٛز٤ش ٌُٖ ٖٓ ٣ظو٤َ طيحهَ ٍٗٞ حُ٘ظَحص رؼ٠ٚ حُزؼٞ َُِإ٣ش

 ًؤّ حَُ٘حد ٣ؼَٝ حُٔخء ح٫ٍُِ ٩ر٘خء حُٔز٤َ حُؼ٤ٕٞ ك٢ ًَ ؿٜش ٓظؼط٘ش َُإ٣ظٚ

 اٌشبان اٌثاٌث 
 ؤٓخٍ ُؼخرٚ ٝكٌُِٕٜٝ٘خ ُْ طٌٖ ًٌُي ك إ ٍأٟ حُٔـٕ٘ٞ ِٓٔش ح٩ٗخء ظٜ٘خ هَٜ ٗؼَ ٢ِ٤ُ

 رٔجخص ح٫٧ف ٖٓ حُو٤َحص حُلٔخٕ ٣خ ا٢ُٜ ك٤ِ٘٘ـَ حُِٔطخٕ ًٝ حُ٘ؤٕ ىحثٔخ

ُٝظيهَ ٝحُيطٚ أك٤خٗخ ك٢ ٗلخس حٌُٞػَ ٝأك٤خٗخ ك٢ رٔظخٕ 

 ػيٕ

 ًَ حُٔخء ٣ٜظِ رِطق ٣ٝؼَٝ حُـٔخٍ

٫ٍ ٤ٗيص حُ٘خٙ ِٓطخٕ ٓز٬٤ً ؿي٣يحً كخَٗد حُٔخء حُِ أك٤ض ؿ٘ٔش ٖٓ حُٞكَ ٝأؿَص طخ٣ٍوٚ

1815 

 حُظؼ٤ِن: 

٣ظَٜ حُ٘ٚ ٜٓخٍس حُوطخ١ ك٢ ط٘ل٤ٌ حٌُظخرخص ك٤غ هخّ رظو٤ْٔ حُ٘ٚ ح٠ُ ػ٬ػش أؿِحء أػ٢ِ  -

ؤْ  ُٓ حُ٘زخر٤ي حُؼ٬ػش ُِٔز٤َ, ٝهخّ رظو٤ْٔ ًَ ؿِء ا٠ُ ٗط٣َٖ ٓٔخ ٣ؼط٢ رب٣لخء إٔ حُ٘ٚ 

 ا٠ُ أر٤خص ٗؼ٣َش. 

 ٓض ٝٓزغ ًِٔخص.ًٔخ ُٝع حُوطخ١ حُ٘ٚ رٌَ٘ ٓظٔخٝ ك٤ظ٠ٖٔ ًَ ٓطَ ٓخ ر٤ٖ  -

 ٣لَٜ ر٤ٖ حُٔطٍٞ ٝحُزلٍٞ ه٢ أكو٢ ٍٝأ٢ٓ رخ٣ٍُٖ. -

ًٔخ ١َٗ ٜٓخٍس حُوطخ١ ك٢ ح٤ُِٞٗش حُ٘ي٣يس حُظ٢ ٗلٌ رٜخ حُلَٝف ك٤غ هخّ رظ٣ُٞغ حُ٘وخ١ رٌَ٘  -

 ؿ٤ي َُٔء حُلَحؿخص رخُ٘ٚ.

 حٓظويحّ ح٤ُٜـش ح٫ُظِح٤ٓش ك٢ حُيػخء ًُٝي ُِظؤ٤ًي.   -

ُٓـَ طخ٣ٍن ح٩ٗ٘خء رٞحٓطش كٔخد - حُـَٔ ريح٣ش ٖٓ ػزخٍس "ٗخٙ ِٓطخٕ ٗٞ ٓز٤َ ح٣ظي١ ر٘خ ٓخ  ٝ

 ح٣ؾ ٫ٍُ".

 ١ ح ٍ ١ د ّ ٝ ٕ ٕ ح ١ ٍ ّ ٙ ح ٕ

388 1 5 68 38 2 1 58 58 6 68 8 18 38 1 18 

 حُٔـٔٞع ٍ ح ٍ ُ ؽ ١ ح ح ّ ح ٕ د ٟ ى ص

488 4 18 8 58 1 48 1 1 18 3 7 38 1 38 1815 

( Mihrişah vailde sultan küllyesi)سٍطاْ ذةّدّع ِٙزشاٖ ٚاٌاٌىتاباث بثا١ٔا: 

1221/ٖ1211ٖ-1172/َ1176: )َ 

(حُٔظلَع ٖٓ ٗخٍع Yeni Sahil Yolu Caddesiر٘خٍع ٢٘٣ ٓخَٛ ٣ِٞ) ٣وغ ٓـٔغ َٜٓٗخٙ ِٓطخٕ

(, رخُوَد ٖٓ ٤ٍٛق حُزٔظخٕ رٔ٘طوش أ٣ٞدSelhdar Ağa Caddesiأؿخ) ِٓليحٍ
(18)

٣ٝؼظزَ  .

ٓظَ  14888ش ك٢ ٓ٘طوش أ٣ٞد ك٤غ ٣وغ ػ٠ِ ٓٔخكش أٍٝ طزِؾ حُٔـٔغ أْٛ ٝأًزَ ٓئٓٔش ه٣َ٤

 َ٘حء ح٧ٍٝ َٜٓٗخٙر هخٓض حُظَرش(, ٝهي –ُٔ٘٘آص أ٣ٞد ِٓطخٕ )حُٔٔـي خَٓرغ, ًٝخٗض ح٧ٍٝ ٝهل

ُٝؿش حُِٔطخٕ  ٝح٧ر٤٘ش طؼٞى ٤ٌِٓظٜخ َُٜٔٗخٙ ِٓطخٕ, .هطؼش ًٛز٤ش ػؼٔخ٤ٗش 1288رٔزِؾ  ِٓطخٕ

ّ(, ٝأٛزلض ٝحُيس ِٓطخٕ ػ٘يٓخ ط٠ُٞ حرٜ٘خ ٤ِْٓ 1774–1717ّٙ/1127–1171ٙحُؼخُغ) ٠ٜٓطل

 ّ.1722ٙ/1883 حُؼَٕ ػخّ حُؼخُغ

ؿٍٞؿ٤ش َٜٝٓٗخٙ
(13)

أٍػ٢ًًٔٞ ّ ٧د)هْ(1745ٙ/1152 ح٧َٛ، ُٝيص كٞح٠ُ ػخّ 
(14)

ؿٍٞؿ٢  

 Gürcü)ح٧َٛ، ٣ٝؼظوي إٔ حٜٓٔخ ح٧ٍٝ ًخٕ أؿ٤ْ٘، ًٝخٗض طُِوذ رخُـ٤ِٔش حُـٍٞؿ٤ش ُـٔخُٜخ ح٥هخً

Güzeli)، ."ًُٝي هزَ إٔ ط٠ُٔٔ َٜٓٗخٙ رٔؼ٠٘"ْٗٔ)ٟٞء( حُِٔي 

ٝطَرش ٌٝٓظزش )ٌٓظذ ُِٜز٤خٕ( ٝؿ٘ٔظخٕ ٓخٍص( ٝٓز٤َا٣ٝ٘ظَٔ حُٔـٔغ ػ٠ِ ىحٍ حَُٔم )
(15)

. 
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   :ّدّع ِٙزشاٖ سٍطاْب إٌمٛش اٌىتاب١ت 

٤ٔ٣ٖ حُٔز٤َ  رٍٔٞ حُٞحؿٜش حُ٘ٔخ٤ُش ُِٔـٔغ حرظيحًء ٖٓ حُٔلظٞكشحُ٘ٞحكٌ  ٣٠ٞؿي حُ٘ٚ حُظؤ٢ٔ٤ٓ أػِ

 ٝىٝٗضكظ٢ ح٣َ٠ُق, ٌٝٛٙ حُ٘ٚ ٌٕٓٞ ٖٓ ٝحكي ٝػ٣َٖ٘ ر٤ظخ, ٝٓلٍٜٞس ىحهَ هَح٤١ٖ, ٣ٝٔظي 

 شأ٤ٍٟ ٠ًُٝي ػِ ",ح٤ُٔخٍٟ "دمحم أٓؼير٘وٜ٘خ ٝهخّ ، ظؼ٤ِن، ٖٓ ًظخرش "ٓ٘زَ ُحىٙ ٝٛز٢"٘ٔرو٢ حُ

 ٗ٘خء حُٔـٔغ ٜٜٝٗخ:ا ٝطظ٠ٖٔ حٌُظخرخص طخ٣ٍن ٝحُظ٤ٌٛذ، رط٣َوش حُللَ حُزخٍُٝٓ٘لٌس  رخُِٕٞ ح٧ٍُم

 (7ٌٛحت-3)شىً

 إٌض باٌعثّأٟ :
 ؿ٘خد ٜٓي ػ٤ِخٟ ػطخ روٖ ْٛٔ ًخٍٟ ٠ُٝ ٗؼٔض هِن ؿٜخٕ ِٓطخٕ ٤ِْٓ هخٗي

 ح٠ٗ ٍكؼظِٚ َٜٓ رَؽ ػٜٔض ح٣ِٖٔ رخٍٟ ٓپَٜک طخؿ٠ ٣ؼ٠٘ َٜٓ ٗخٙ ِٓطخٕ ٣ً٘خٌْٗ

 ٍٞحصًٔخٍ ُٛي ٝ ػلض رٞ ًٞٗٚ كٖٔ ح١ حٍُٝٞىٟ ٣٫ن طل٤ٖٔ ًٍٞٓٚ ك٠َص َُٛح

 صٍُٝ ٤ْٓ ٝ ؿَٞٛ ٠ِ٤ٓ ٣ٞهيٍ ًٍٙ  ٓويحٍ ٗٚ ىُٝظيٍ ًٚ ه٤ٍٗٞي ؿٜخٕ حٍحٟ ١ز٤ؼظ٘يٙ

 ٍٟخ هللا ح٣ـٞٗيٍ ر٠ ٜٗخ٣ٚ رٌٍ ٝ حػ٘خٍٟ ٗوٞى ٛٔض ػ٤ِخ ٠٘ٓ ه٤َحطٚ َٛف ح٣َِ

 ١ٓزخ٠ٗ حٓخّ ى٣ٌ٘ي حُٝيٟ ُطل٠ ٓؼٔخٍ ػزخىطوخٗٚ َُ ر٤٘خى ح٣يٝد حٍٝ ؿخٓغ حُو٤َحص

 ؿٜخٕ ىٙ ٓٞ رٔٞ َٓ ؿ٘ٔٚ حكٔخٗيٍ ؿخٍٟ ٗخٕ ىُٝظيٍ ٍ ك٤ٞ ؿٞىٟ آد ٫ٍُٟٝ

 ٚ هخرَ حكٜخ ىًِيٍ ػَ٘ حػخٍِٟهِٔ ٓٞكن حُٝيٝؿ٠ حػخٍ ه٤َحص َٓحطٌي

 ػِٔيحٍ ٍٍٓٞ هللا ؿٞحٍ ؿ٘ض حػخٍٟ هٜٞٛخ هٞحٕ حكٔخٕ ح٣ِٚ ىحٍ ٗؼ٤ْ حُٝيٟ

 ٠ٍُٟٛ ٓؼٍٔٞ ه٤ِيٟ ح٣ِٝٚ  ىًٍخٙ رٍٞ حٗٞح حٝ ٓخٝحٟ ٓؼ٬ ىٙ ػٔخٍص ح٤ِ٣ٞد ر٤٘خٕ

 ػـذ ه٘٘يٙ ح٣يٝد ٍٝف ٍٍٓٞ ٍد ؿلخٍٟ ه٤ِٞد رَك٤ٞ ٗؼٔض ٓٔض ىًٍخٙ ػِٔيحٍى

 حري ى٤ِٔ٣َ ُطق ح٣ظيٟ ٗؼْ ؿ٣ٞخٕ حهطخٍٟ ٓلخى ُٖ  ط٘خُٞح حُزَ كظ٠ ط٘لوٞح  حٍُٝٙ

 ًٚ ٣ٞهيٍ ؿٔغ ُهَ آهَطيٕ ؿ٤َٟ ٓوظخٍٟ ػ٤خٗيٍ ر٣ِٞٚ رٌٍ  ح٣ِٚ رٍَ ٝ ٗٞحُ٘يٕ

 ٤ٟخكض هخٗٚ  ؿٞى ه٤َِ حٌُِٜي حَٓحٍٟ ٣خ ػ٤خٕ حُٝيٟٗٞح٤ُٖ ح٣ِٝٚ ح٣ؼخٍ حطيٟ ٤ًْ ًٞ

 طٜي٣َ ىٍ ر٤ٌِ٘ٔ ًخٓٚ ه٤ٍٗٞي ٍُ ًخٍٟ حٝ ٤ٔ٤ٖٓ ١خَِٓىٕ ٝح٣ٚ ىحٍ ٗؼ٤ٔخُزض

 حٝ ح١َحف ٝكٞح٤ُ٘ي ٤ٗـٚ ر٤ـخٍٙ ٗخؿخٍٟ ك٤ٞ حكٔخٗٚ خر٠ِ ٓلظخؽ ح٣يٟ رَ ر٣ِٞٚ ك٠٤

 كظٌخٙ حرَحٍٟرٞ ًٞٗٚ ٗؼٔض آرخى ٤ٟخ ٓوخٓ٘يٙ ر٘خ ح٣ظٔي ٗٚ طٞك٤ن ح٠ُٜ ىٍ

 ِٓحىٍ ٗخٗ٘ٚ ر٣ِٞٚ ٌٛٔٔخٍٟ  هٌ٘خٍٟ ٓؼ٬ ٓخىٍ ىُٝض ر٘خٙ ٗخٙ ػخُٔيحٍ

 ىػخٟ ىُٝض ٝ حهزخُيٍ حٝحٍى ٝ حًُخٍ حىحٟ كن ٌَٗٗخٕ ٝ ٗؼٔض ح٤ِ٣ٞد ػخُْ

 ٓوِي  ح٣ِٚ ػَٔ ٝ ىُٝض ٗخٙ ؿٜخٗيحٍٟ رَٔ حْٓ هخُي ٝ حُيٙ ِٓطخٕ ٣خٍد

 1882رُٞيٟ  ٓخٝح٠٣  حر٠ أ٣ٞد  حٜٗخٍٟ ػٔخٍص  ٠ُٛ طخ٣ٍن ٝٛذ ك٤ٞ ٍٝف ؿخ٣ٍخٍح٣ِٚ

 

 كٍَٙ حُؼزي حُيحػ٠ دمحم أٓؼي ح٤ُٔخٍٟ ؿلَ هللا ًٗٞرٚ

 :)تٕشز ألٚي ِزة( باٌعزب١ت ت اٌتزخّ
 ؿ٘خد ٜٓي حُْٜٔ ٝحُؼطخء حُؼخ٠ُ  هخٕ ٤ِْٓ حُِٔطخٕ حُؼخُْ أَٛ ٗؼْ ٠ُٝ

 حُٔٔخء رَكؼش حًٌَُٟ ػْٜ حُزخٍة ْٗٔ ٗخٙ ِٓطخٕ ًحص حُ٘ؤٕ حَُك٤غَٜٓ طخؽ حُٔٔخء  ٣ؼ٠٘ 

ُلٖٔ حُلع إٔ ٍأص ك٠َس حَُِٛحء طل٤ٔ٘ٚ كٜٞ 

 ٓ٘خٓذ

ٝىحّ ا٠ُ ح٤ُّٞ ػ٠ِ كٖٔ ح١٧ٞحٍ رٔزذ ًٔخٍ حُِٛي 

 ٝحُؼلش

 ًٍس ٤َٓ ٌُِٛذ ٝحُل٠ش ٝحُـٞحَٛ ٓخ أػظْ إٔ ْٗٔ حُي٤ٗخ ٫ طلَٔ ك٠ ١ز٤ؼظٜخ حُل٤ٔلش

 ًَِ حرظـخًء َٟٓخس هللا ىٕٝ كوي أٗلوض ٛخكزش حُٜٔش حُؼ٤ِش ح٧ٓٞحٍ ػ٠ِ حُو٤َحص

 كِطق حُٔؼٔخٍ أٓخّ ر٘خء حُي٣ٖ ىػض ٛخكزش حُو٤َحص طِي ُز٘خء ىٍٝ حُؼزخىس

 ٓز٤َ حُٔخء حُـخٍٟ ٓظَٜ ح٩كٔخٕ ك٠ حُي٤ٗخ َُُ ك٤ٞ ؿٞى حُٔخء ٛٞ ٝؿٚ ٗؤٕ حُيُٝش

 حُو٤َحص حُظ٠ ٝكوض ك٠ ط٘ل٤ٌٛخ ٣ظؼٌٍ ػ٠ِ حُوِْ اكٜخء ػَ٘ آػخٍ

ٍُهٜخ هللا حػَ حُـ٘ش رـٞحٍ ٛخكذ حُؼِْ ك٠َس ٍٍٓٞ  ؼ٤ْ  ربكٔخٜٗخ٫ ٤ٓٔخ  طزٞأص ىحٍ حُ٘

 هللا

 ظَ ٓؼٍٔٞحً ٤َ٘ٓٝحً رخ٧ٗٞحٍ ٛ٘ؼض ُٜخ ٓؤٟٝ ك٠ ؿ٘ش حُٔؼ٬س

 كظ٠ حٓظلٔ٘ظٜخ ٍٝف ٛخكذ حُؼِْ ٍٍٓٞ حَُد حُـلخٍ ظِض حُظ٤ٌش طل٤ٞ رخُ٘ؼْ

 ا٣ٔخٗخُ رخٕ ط٘لوٞح حُزَ كظ٠ ط٘لوٞح ظِض ٗؼْ ُطلٜخ طؼْ ح٧هطخٍ

 ٫ ٣ٞؿي ؿٔغ ٦ُهَس ٖٓ ؿ٤َ حُٔوظخٍ ٗظ٤ـش ُزٌُٜخ ٝ رَٛخ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ

 ٣ٜزق ػ٬٤ًِ ر٠ٔخ٣لٜخ  حُيحثٔش رـٞى أَٓحٍ ه٤َِ هللا ٖٓ ٣ؤػَ ٗٞحُٜخ ٌٛح
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٣يٍى ىحٍ حُ٘ؼ٤ْ ٝٛيٍٛخ ٫ ٣َٝم ٌُؤّ حُْ٘ٔ  رخُطزغ  ٖٓ ٣َ٘د ٖٓ طِي حٌُٞإّ حُل٤٠ش

 حٌُٛز٤ش

 ٝٓخ ٣ـخٍٝٛخ ا٠ُ ك٠٤ٜخ ٝاكٔخٗٚ ٔ٘خ١نأؿَ حكظخؽ حٌُؼ٤َ ٖٓ طِي حُ

 ظِض طٔظ٤٠ق ح٧رَحٍ كظ٠ ح٤ُّٞ ٣خ ُٚ ٖٓ طٞك٤ن ا٠ُٜ كظ٤ض رٚ أػ٘خء ر٘خء ٓوخٜٓخ

 ٝحُْٜٔ ؿ٘خد ك٠َس حُِٔطخٕ حُـ٘ش حُٔؼ٬س ٫ثوش ر٘ؤٕ ٛخكذ حُؼِْ

 ٧ًًخٍرخُيُٝش ٝح٩هزخٍ طخ٤ُٖ ح٧ٍٝحى ٝح أٝك٠ حُ٘خًَٕٝ كن ٌَٗ ٗؼٔظٜخ ٓظ٤ِٖٓٞ رخُيػخء ُٜخ

 ْٓ حُوخُي ُٞحُيس حُِٔطخٕرَٔ ح٫

 

 هِي ٣خٍد ػَٔ حُِٔطخٕ كخًْ ح٧ٍٝ ٝىُٝظٚ ا٠ُ ح٧ري

 1882ًٔخ ػَٔٝح ٓؤٟٝ أر٠ أ٣ٞد ح٧ٜٗخٍٟ رِٛٞ طخ٣ٍن ٝٛذ ك٤ٞ ح٧ٍٝحف

 كٍَٙ حُؼزي حُيحػ٠ دمحم أٓؼي ح٤ُٔخٍٟ ؿلَ هللا ًٗٞرٚ

 اٌتع١ٍك: 

ٌظخرخص ك٤غ هخّ رظو٤ْٔ حُ٘ٚ ا٠ُ ػيس رلٍٞ ٓٔخ ٣ظَٜ ٌٛح حُ٘ٚ ٜٓخٍس حُوطخ١ ك٢ ط٘ل٤ٌ حُ -

٣ؼط٢ ا٣لخء إٔ حُ٘ٚ ٓؤْ ح٢ُ أر٤خص ٗؼَ, ًٔخ ُٝع حُ٘ٚ رٌَ٘ ٓظٔخٝ ك٤ظ٠ٖٔ ًَ ٓطَ 

 ٓخ ر٤ٖ ٓض ٝٓزغ ًِٔخص.

 ٗوٖ ٌٛح حُ٘ٚ رٌَ٘ ٓ٘لَٜ كٌَ ٗط٣َٖ ٗلٌٝح أػ٢ِ ٗخكٌس رخُٞحؿٜش حَُث٤ٔ٤ش ُِٔـٔغ.  -

ٓؼَ ًِٔش "هخٗي" ك٢ حُٔطَ ح٫ٍٝ حُظ٢ ٗو٘ض أػ٢ِ  حٓظويّ حُظ٤ًَذ ك٢ ط٘ل٤ٌ رؼٞ حٌُِٔخص -

ًِٔش "٤ِْٓ", ًِٝٔش "ر٤٘خٕ" ك٢ حُٔطَ حُؼخَٗ أػ٢ِ ًِٔش "أ٤ِ٣ٞد", ًِٝٔش "ح٧ٜٗخ١ٍ" ك٢ 

 حُٔطَ حُٞحكي ٝحُؼ٣َٖ٘ أػ٢ِ ًِٔش "أ٣ٞد". 

 ًظخرش كَف ح٤ُخء ٍحؿؼٚ, ٝهي ٗلٌ حُوطخ١ ٌٛح ح٫ِٓٞد ػيس َٓحص.  -

ح٤ُِٞٗش حُ٘ي٣يس حُظ٢ ٗلٌص رٜخ حُلَٝف ك٤غ هخّ رظ٣ُٞغ حُ٘وخ١ ًٔخ ١َٗ ٜٓخٍس حُوطخ١ ك٢  -

 رٌَ٘ ؿ٤ي َُٔء حُلَحؿخص رخُ٘ٚ.

 ًٔخ هخّ حُوطخ١ رٌظخرش طٞه٤ؼٚ ك٢ ٓطَ ٓ٘لَى ك٢ ٜٗخ٣ش حُ٘ٚ.  -

ر٠ أ٣ٞد  أ ػٔخٍص رُٞيٟ ٓخٝح٠٣ُٓـَ طخ٣ٍن ح٩ٗ٘خء رلٔخد حُـَٔ ريح٣ش ٖٓ ػزخٍس " -

 ح٧ر٤خص ػ٘ي ًظخرظٜخ:  , ٌُٖٝ أهطؤ حُوطخ١ ك٢ كٔخد"ٜٗخٍٟأ

 ١ ١ 1 ٝ ح ّ ٟ ى ٍ ٝ د ص ٍ ح ّ ع

78 48 1 888 488 8 6 38 4 18 48 1 6 1 18 18 

 حُٔـٔٞع ٟ ٍ ح ٙ ٕ ح د ٝ ٟ ح ٟ د ح

1 8 18 1 18 6 8 1 58 28 188 888 18 1815 

 

 ( :11-12تٌٛح-4شىًٔض اٌىتابت عٍٟ سب١ً ِٙزشاٖ سٍطاْ ) -2
ػ٠ِ حٓظيحى حُٔيهَ حَُث٢ٔ٤، ٝحُٔز٤َ ٖٓ ٗٞع أٓزِش  ُٚ، رخُٞحؿٜش حَُث٤ٔ٤ش أُلن حُٔز٤َ رخُٔـٔغ ٣ٝوغ

ٖٓ حُلـَ ٝٝحؿٜظٜخ ٖٓ حَُهخّ، ٝحُٞحؿٜش ٣ظٞٓطٜخ ر٤٘ض كـَس حُظٔز٤َ كـَس ٓٔظي٣َس . ٝحُٞحؿٜش

 ٤شٔ٘خ١ن حُٔلِحُٓ٘خ١ن ٓوٞٓش ك٠ ٓٔظ٤٣ٖٞ، ٣ِهَف  ٜخ٣ؼِٞ ًَ كظلش ٖٓ كظلخطهٔٔش ٗزخر٤ي طٔز٤َ 

. ك٠ رلٍٞٓلٍٜٞس أ١َٗش ًظخر٤ش حُٔ٘خ١ن حُؼ٣ِٞش هٔٔش ٣ِٝهَف  ،٤ًش حُطَحُُهخٍف رخٍٝ

رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن  ٤ٍٟش ٍُهخء٠ أرخُللَ حُزخٍُ حٌُٔٛذ ػِٝٓ٘لٌس ٓطَ ش أٍرؼأك٢ ٓؤٔش  ٝحٌُظخرخص

 ٜٜٗخ: ٝ

 إٌض باٌعثّأٟ: 

 ٚياٌشبان األ
 ٜٓي ؿ٘خد ِٓط٘ض ح٤ًَِ طخؽ ٌَٓٓض

 ؿخٙ ٓؼٍٔٞ ٓخُ ٌِٓٔض ٛزق ٓزَٜ ػِ ٝ

 ؿٕٞ ح٣ِٚ هيٍ ٣ًَٖٛٞ حٝٛخف ًحص رٜظ٣َٖ

 ه٤ٍٗٞي٣يٍ حٍٝ هخ٣ٍٝي  ِٓطخٕ ٤ِْٓ ؿْ ٓپخٙ

 اٌشبان اٌثأٟ
 روٖ حطيٟ ٓخٍ ر٠ كٔخد ى٤ٗخ١ حطيٟ ك٤ٞ ٣خد
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 هَد حر٠ ح٣ٞرٚ آد حؿَحٓ٘ٚ ه٤ِيٟ ٗگخٙ

 رَ ٗٞ ٓز٤َ حطيٟ ر٘خ ْٛ هٕٞ حىح ْٛ ؿخٕ كيح

 ِٙٗى٣ي ًٚ حٛلخد ٛلخ ٍٟٞحٕ هِٞى ٗخَٛح

 اٌشبان اٌثاٌث
 گ٣ٞخ ًٚ رَ ً٘خٗيٍ ٍُٝحَِٟٗ ٗخٛخٗٚ ىٍ

 ؿ٘ض ٤ٓيٍ آ٣خ ٗيٍ حُٖٝٔ ٓلَ حٗظزخٙ

 حُٝيٟ رٞ ٣َ ىٙ ٍٝ ٗخ ٠ٕٓٔٞ طـَٟ طلظٜخ

 ه٤ِيٟ ًَحٓظِٚ ر٘خ حٝ ىحٍٝ ىُٝض پ٘خٙ

 اٌشبان اٌزابع

 ح١ؼخّ حرچٕٞ آكخه٠ ٛذ ٣خريٟ ػٔخٍص ٓ٘ظوذ

 حٜٗخٍىٕ ح٣َِ ١خُذ َٜٗ ُٞحٟ پخىٗخٙ

 ٌپخٍٙ حكٔخٗيٍ ح٠٘٣ ؿٞى كَحهٞحٗيٍ ح٣٠٘٣

 حٍٝحٟ ػط٘خٗيٟ َٛ ١ٍٞ طٞك٤ن هللا

 حُ٘زخى حُوخْٓ

 حَٓحٍ ٛخكزي ٓظَٜٟ حٗٞحع ه٤َک ٜٓيٍٟ

 ٤َٓ ح٣ض رٞ آد ًٞػَٟ ٍٗٞ ح٣چَٙ حٓظٌَٓي ٤ٗ٘خٙ

 ؿخُذ هِٔيٕ حهيٟ ر٤َ طخ٣ٍو٠ ٛچٕٞ ِٓٔز٤َ

 حٛلخرٚ ُِّٓ ْٛ ٓز٤َ ػ٤ٖ ٛلخٟ َٜٓ ٗخٙ

 : )تٕشز ألٚي ِزة(  عزب١تاٌتزخّٗ باٌ

 ٚياٌشبان األ
 ٣خ ٜٓي ؿ٘خد ِٓط٘ش ا٤ًَِ طخؽ حٌُٔخٍّ

 ٣خ ٓؼَٔس ٌِٓٔش ٛزخف ْٗٔ حُؼِ ٝ حُـخٙ

 حٓٔؼ٠ ٣خ ٛخكزش ٛلخص أك٠َ حُـٞحَٛ

 إ حُِٔطخٕ ٤ِْٓ هخٕ كخ٠ٓ حُـ٤ٖ ٛٞ ْٗٔ ًُي حَُ٘ٝم

 اٌشبان اٌثأٟ

 ُوي أكخٝ رخُؼطخء ىٕٝ كٔخد ُِٔخٍ

 يكن حُٔخء رخُوَد ٖٓ ٣َٟق أر٠ أ٣ٞدظَ ٝ ٣٘خٛي ط

 ًخٕ ر٘خء حُٔز٤َ أَٓحً ؿ٤َ ٓؼٜٞى كلَكٞح رٚ ٝأٛزلٞح ٓيحكؼ٤ٖ ػ٘ٚ

 ٓخ أهَد أٛلخد ٛلخء حَُٟٞحٕ ك٤٘ٔخ ٣ظزؼٕٞ هِٞى ٣َ١ن حُِٔطخٕ

 حُ٘زخى حُؼخُغ

 ًؤْٜٗ ٣ِٔزٞٗ٘خ ح٣٧خّ حَُحثؼش

 أطَٟ َٛ حُـ٘ش ٓلَ ٗي ٝحٗظزخٙ

 َ ٓؼِٞٓش طـَٟ طلظٜخًخٕ ك٠ ًُي حٌُٔخٕ ١َم ؿ٤

 طٚ ٛخكزش حُيُٝش رخُؼِس ٝحٌَُحٓشؤأٗ٘

 حُ٘زخى حَُحرغ

 حهظخٍص اػٔخٍ ٌٛٙ ح٧كن ١٩ؼخّ حُٔلظخؿ٤ٖ

 ١ِٝزٞح ٖٓ أٜٗخٍٛخ كَٔ ُٞحء حُِٔطخٕ

 ؿ٤ٔغ أػٔخُٜخ ط٤َ٘ ا٠ُ ؿِحٍس اكٔخٜٗخ

 ًَ َٓكِش َُٟٝ حُؼط٠٘ طٔض رظٞك٤ن ٖٓ هللا

 اٌشبان اٌخاِس

 حٍ ٛٞ ٜٓيٍ حُو٤َ ٌُخكش ح٤ٗ٧خءٓظَٜ ٛخكذ ح٧َٓ

 إ أٍىص حُٔزخكش ٝحُؼّٞ كخًٛذ ا٠ُ ٍٗٞ ًٞػَ ٌٛح حُٔخء

 ؿخد طخ٣ٍن ٌٛح حُِٔٔز٤َ ػٖ حُوِْ

 ٓز٤َ ػ٤ٖ ٓخء َٜٓٗخٙ حُٜخك٢ ٛٞ ُِّٓ ٨ُٛلخد
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 اٌتع١ٍك: 

٣ظَٜ ٌٛح حُ٘ٚ ٜٓخٍس حُوطخ١ ك٢ ط٘ل٤ٌ حٌُظخرخص ك٤غ هخّ رظو٤ْٔ حُ٘ٚ ا٠ُ ػيس رلٍٞ ٓٔخ  -

 ؼط٢ ا٣لخء إٔ حُ٘ٚ ٓؤْ ح٢ُ أر٤خص ٗؼَ. ٣

 ُٝع  حُوطخ١ ًِٔخص حُ٘ٚ رٌَ٘ ؿ٤َ ٓظٔخٝ. -

 ٣لَٜ ر٤ٖ حُٔطٍٞ هط١ٞ أكو٤ش رخٍُس, ًٔخ ٣ِهَف حُٔطٍٞ ُهخٍف رخ٤ًٍٝش حُطَحُ.  -

١َٗ ٜٓخٍس حُوطخ١ ك٢ ح٤ُِٞٗش حُ٘ي٣يس حُظ٢ ٗلٌص رٜخ حُلَٝف ك٤غ هخّ رظ٣ُٞغ حُ٘وخ١ رٌَ٘  -

 ُ٘ٚ.ؿ٤ي َُٔء حُلَحؿخص رخ

ٛلخرٚ ُِّٓ ْٛ ٓز٤َ أ)  سكٔخد حُـَٔ ريح٣ش ٖٓ ػزخٍ شٝهي ٓـَ طخ٣ٍن اٗ٘خء حُٔز٤َ رٞحٓط -

 ػ٤ٖ ٛلخ١ َٜٓٗخٙ ( 

 ١ د ّ ّ ٙ ّ ُ ّ ُ ٙ د ح ف ٙ ح

1 28 2 1 8 5 7 48 7 48 5 48 68 8 18 

 حُٔـٔٞع ٙ ح ٕ ٍ ٙ ّ ٟ ح ف ٙ ٕ ٟ ع ٍ
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 : ١ٓباٌّدّع اٌىتاب١تٍٕظٛص ٌ اٌذراست اٌتح١ٍ١ٍت

ك٢ حُؼٔخٍس ػ٢ِ ٓيٟ حُؼٍٜٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ً ٜٓٔخً ح٩ٗ٘خء ىٍٝححٌُظخر٤ش ٜٝٗٞٙ ٜ٘ٞٙ حُُؼزض 

ح ػ٠ِ حُؼٔخثَ ح٤ٓ٬ٓ٩ش رٜلش ػخٓش ٝػٔخثَ ٓ٘طوش ًأًؼَ حُٜ٘ٞٙ ٍٝٝىحُٜ٘ٞٙ حُظؤ٤ٔ٤ٓش طؼي ٝ

 .٣خأٝ طًٌخٍ ٤خٓخ طٔـ٤ِاهخٛش، ًٝخٕ حُٜيف ٖٓ ط٘ل٤ٌ حُٜ٘ٞٙ ش أ٣ٞد ِٓطخٕ رٜل

ٓخ٤ٓش ٢ٛٝ حُزِٔٔش، ٝكؼَ ح٩ٗ٘خء أٝ حُظـي٣ي، أ٣ٝ٘ؤْ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُٜ٘ٞٙ ا٠ُ ػيس ػ٘خَٛ 

ٗ٘خءحُٔ٘٘ت ٝأُوخرٚ ٝٝظ٤لظٚ ٝطخ٣ٍن ح٩ ٝٝظ٤لش حُٔ٘٘ؤس ٝحْٓ
(16)

. 

ٓ٘طوش أ٣ٞد ِٓطخٕ ًظزض ؿ٤ٔؼٜخ رخُِـش رٔـٔؼ٢ ٗخٙ ِٓطخٕ َٜٝٓٗخٙ ِٓطخٕ ك٠ ٝحُٜ٘ٞٙ حٌُظخر٤ش 

 حُظ٤ًَش حُؼؼٔخ٤ٗش حُوي٣ٔش.

 إٌظٛصأِاوٓ ٚأشىاي  -أ

 أٌٗخٍحُٞحٍىس ػ٠ِ ٓـٔؼ٢ ٗخٙ ِٓطخٕ َٜٝٓٗخٙ ِٓطخٕ ٣ظ٠ق طؼيى  حُٜٖ٘ٞٙٓ ه٬ٍ ىٍحٓش 

 ٢ٛٝ: حُٜ٘ٞٙٝ ًظخرش ٌٛٙ حأٝٓٞحٟغ طٔـ٤َ 

 ِٓطخٕ. حَُث٤ْ ُِٔـٔغ ٓؼَ ٓـٔغ ٗخٙ أٝ َٓرغ طؼِٞ حُٔيهَ ٓٔظط٤َ ٠آخ ٓيٝٗش ػ٠ِ ُٞف ٍهخٓ -

 حٍُٔٞ حُوخٍؿ٢ ُِٔـٔغ ٓؼَ ٓـٔغ َٜٓٗخٙ ِٓطخٕ. حٌَُ٘ طؼِٞ ٓٔظط٠َ٤ ُٞف ٍهخٓأٝ ٓيٝٗش ػ٠ِ  -

ٓز٠ِ٤  ٓؼِٔخ َٗحٛخ ك٠ ح٧ٓزِش،  خصٍهخ٤ٓش ٓوٞٓش طظٞؽ حُؤْ حُؼِٟٞ ٖٓ ٝحؿٜ أٝ ٓيٝٗش ػ٠ِ أُٞحف -

 .   ِٓطخٕ ٗخٙ ِٓطخٕ َٜٝٓٗخٙ

 ٓٔظط٤َ طظٞؽ حُـْ٘، ٓؼَ ؿ٘ٔش ٗخٙ ِٓطخٕ. ٠ُٞف ٍهخ٠ٓ أٝ ٓيٝٗش ػِ -

 اٌّٛاد اٌخاَ  -ب

هٌ حَُهخّ أحُللَ حُزخٍُ, ك٤غ  شػ٢ِ حَُهخّ رط٣َو ،ٟٓٞٞع حُيٍحٓش حُٜ٘ٞٙ حٌُظخر٤ش،ٗلٌص ؿ٤ٔغ 

حَُهخّ ػٖ رخه٢  سط٤ِٔ ٓخى ٠ُاحُؼٔخثَ حُؼؼٔخ٤ٗش, ًُٝي ٣َؿغ  ٠حٌُخِٓش ك٢ طٔـ٤َ حُٜ٘ٞٙ ػِ ح٤ُٔخىس

ٕ أًٔخ  .ر٤ٞ ػٖ ٗوخء ُٞٗٚ ح٧ٗلظٚ ٝؿٔخُٚ حُل٢٘ ك٬ً٠  شرٔزذ ُٜٓٞ ٝأ٠٣خى ح٧هَٟ ًخُو٘ذ, حُٔٞح

ًُٝي  حُؼٞحَٓ حُـ٣ٞش, شٓوخٝٓ ٠ُٞحٗٚ ٝهيٍطٚ ػِأحَُهخّ ٣ظ٤ِٔ رخكظلخظٚ رخ٧ُٞحٕ ٝحُظ٘ٞع حٌُز٤َ ك٢ 

ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔٞحى ٠ٗٔخٕ ٣ل٠ِٚ ػِرٍِٞطٚ ٓٔخ ؿؼَ ح٩ س٬ُٜرظٚ ٝٗي
(17)

كَ ٓخىس حَُهخّ ٕ طٞحأًٔخ  .

ٗظخؽ ا٣ـٚ ىكغ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٫ٓظويحّ ٌٛٙ حُؼَٝس ك٢ اٝرلَ  سرٌؼَس ػ٢ِ ١ٍٞ ٓخكَ رلَ ََٓٓ

ٓزِش ٝحُـْ٘ ٝؿ٤َٛخحُٔلخ٣ٍذ ٝٝحؿٜخص ح٧
(12)

  . 

 اٌخطٛط اٌّستخذِت فٟ وتابت إٌظٛص:  -ج

ٟٝغ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ حُو٢ حُؼَر٢ ك٢ أ٠ٔٓ ٌٓخٗش ر٤ٖ حُلٕ٘ٞ
(12)

ٌُظخر٤ش ٤ِٓس ٖٓ , ك٤غ طؼظزَ حُِهخٍف ح

٤ِٔٓحص حُلٕ٘ٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش, ٝحٌُظخرخص ػ٠ِ ح٧ر٤٘ش ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ٤ُْ حُٔوٜٞى رٜخ ٓؼَكش حْٓ 

ح كو٤و٤ًخ ٖٓ ػ٘خَٛ حُِهَكش كؼِٔٞح  ًَ ٛخكذ ح٧ػَ أٝ طخ٣ٍوٚ كو٢ رَ إٔ حُل٘خٕ حُِْٔٔ حطوٌٛخ ػٜ٘

ػ٠ِ ٍٗخهش كَٝكٜخ ٝط٘خٓن أؿِحثٜخ
(88)

 . 
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 خظ إٌستع١ٍك :
ػَف  ٌُُي حُظؼ٤ِن ٝه٢ حُ٘ٔن ه٢ ٖٓ ٓ٘ظن حُلَّ، ٝٛٞ ر٬ى ك٢ حٓظويحٜٓخ ٗخع حُظ٢ وط١ٞحُ أكي

حُوط٤ٖ ر٤ٖ ٓٔخطٚ ك٢ ٣ـٔغ ٧ٗٚ طؼ٤ِن أٝٗٔن رخْٓ )ٗٔظؼ٤ِن(،
(81)

. 

٣َٟ أٛلخد حُٔؼَكش إٔ حُ٘ٔظؼ٤ِن ٖٓ أظَٜ حُلٕ٘ٞ حُـ٤ِٔش، ٝأىهٜخ ٝإٔ ٛللش رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن طُؼي ٝ

حُـٌحرش ٝهط١ٞٚ حُؼٔٞى٣ش ًخ٧ُق ٝح٬ُّ ٝحٌُخف،  سُظظخرغ أٌٗخُٚ، ٍٝٛٞأؿَٔ هط١ٞ حُزَ٘، ًُٝي 

ٓٔخ ٣َٜٔ ػ٤ِٔش هَحءطٚ، ٝكًَظٚ حُيٍٝح٤ٗش طظـٚ ٖٓ ح٤ٔ٤ُٖ ا٠ُ ح٤ُٔخٍ، ٝكًَش حُوِْ ك٢ ٌٛح حُو٢ 

أًؼَ ك٣َش ٍٝحكش ٖٓ حُ٘ٔن
(88)

حُظز١ِ٣َ ػ٢ِ ٤َٓ حُ٘ٔظؼ٤ِن٠ هطخ١ أَٜٗ ٖٝٓ ،
(83)

ٝك٢ حُؼَٜ . 

ٝريٍحٓش ه٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش ٖٓ ك٤غ ح٤ٔٛ٧ش ٝح٫ٓظويحّ رؼي ه٢ حُؼِغ،  حُؼؼٔخ٢ٗ حكظَ

َٜٝٓٗخٙ ِٓطخٕ ٣ظ٠ق إٔ ؿ٤ٔغ حٌُظخرخص ٓ٘لٌس حٌُظخرخص حُٔ٘لٌس ػ٠ِ ٜٗٞٙ ٓـٔؼ٢ ٗخٙ ِٓطخٕ 

 رو٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن.    

 طزق تسد١ً تٛار٠خ إٌّشآث: -د

ٕ أخٙ ِٓطخٕ ك٢ ٓ٘طوش أ٣ٞد ِٓطخٕ ُٞكع ٗخٙ ِٓطخٕ َٜٝٓٗ رٔـٔؼخص حٌُظخر٤ش حُٜ٘ٞٙ ريٍحٓش

ًٝخٗض ؿ٤ٔؼٜخ ٓٔـِش رخُظخ٣ٍن حُٜـ١َ, ٝٓـِض  ٗ٘خء،طخ٣ٍن ح٩ ٠ًخكش ٗوٕٞ ح٩ٗ٘خء هي حٗظِٔض ػِ

حُظٞح٣ٍن أ٠٣خ ر٘ظخّ كٔخد حُـَٔ
(84)

. 

 حُٔ٘٘آص، ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ حٌُظخرخص حُٔٞؿٞىس ٣َ١ٝوش كٔخد حُـَٔ حٓظؼِٔض ك٠ طؤ٣ٍن حٌُؼ٤َ ٖٓ

ٕ أٍٝ حٓظؼٔخٍ ُٜخ ك٠ ر٬ى كخٍّ ػْ حٗظوِض رؼي ًُي ا٠ُ ط٤ًَخ، ٝٗخػض ػ٠ِ آػخٍٛخػ٤ِٜخ، ًٝخ
85
، 

ٖٓ حُٜ٘ٞٙ رؼي  ه٤ًَٝخٕ ريح٣ش كٔخد حُو٤ٔش حُؼيى٣ش ُِلَٝف حُظ٢ ط٤َ٘ ا٢ُ حُظخ٣ٍن ك٢ حُ٘طَ ح٧

 ًِٔش طخ٣ٍن, ُٝوي حٗظًَض حُٜ٘ٞٙ ؿ٤ٔؼخً رظٔـ٤َ حُو٤ٔش حُؼيى٣ش رلٔخد حُـَٔ. 

 : اٌٛاردة بإٌظٛصاٌٛظائف األٌماب ٚ -٘ـ

  :(Kağanاٌخاْ ) -1

ُوذ ٣ؼ٢٘ أ٤َٓ أٝ كخًْ, ٝٛٞ ُوذ ط٢ًَ ٣طِن ػ٢ِ ٤ٗٞم ح٧َٓحء ك٢ هزخثَ ح٧طَحى ٌٓ٘ حُوَٕ ح٧ٍٝ 

٤ٔٓش ٤ُٔي ح٧َٓس ح٧ػظْ ح١ٌُ بٝحُؼخ٢ٗ حُٜـ١َ, ٝهي أ١ِن رؼي ًُي ػ٠ِ ح٫ُٞس ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ؼظَكٕٞ ر

ّ ػٖ ٣َ١ن 18ٙ/4ٕ, ٝىهَ ٌٛح حُِوذ حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩ ك٢ ٜٗخ٣ش حُوَٕ أ١ِن ػ٤ِٚ حُوخهخٕ أٝ حُوخ

٤ٖ كوي ًخٕ ُوزخً ٤ْٜ٘٤١٬ُٔهخٗخص حُظًَٔظخٕ, ُٝوي ًخٕ ٌُٜح حُِوذ ٌٓخٗش ًزَٟ ػ٘ي حُؼؼٔخٗ
(86)

 . 

 :Sultan)اٌسٍطاْ)  -2

ًٔخ ٨َُٓحء ٣ٝٔظِي ٓٔخُي ٓظؼيىس ٣ٝطِن ػ٤ِٚ أ٣ ٠ًخ حْٓ ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ظلٌْ ك٢ ٣٫ٝظٚ ٣ٌٕٝٞ ٍث٤

حُِٔطخٕ ح٧ػظْ ٣ٌٕٝٞ ُٚ ٖٓ حُؼٌَٔ أًؼَ ٖٓ ػَ٘س أ٫ف كخٍّ
(87)

 . 

ُٓ بِا٢ِخَزةِ " هُٞٚ طؼخ٠ُ: ٝأِٛٚ ك٢ حُِـش حُلـش ِِ ْٓ ٠ُْؤ َِ  َُ ٍَ ْع َٕ ٌِ ٍْ إِل  َطا ٍْ ْٓ سُ ِِ  ُْ ِٙ ١ْ ٍَ ُٗ َع ٌَ  َْ ا َوا َِ َٚ"  
خى رٜخ, ٝططِن ػ٠ِ حُٞح٢ُ (, ٢ٔٓٝ رٌُي ٧ٗٚ كـش ػ٢ِ حَُػ٤ش ٣ـذ ػ٤ِْٜ ح٩ٗو81٤ٍٓٞس ٓزؤ آ٣ش )

 ً ٍٝٝى ٌٛح حُِلع ٖٓ حُِـش ح٣َُٔخ٤ٗش ٝح٤ٍٓ٧ش ًٔخ ؿخء ك٢ أٍٝحم حُزَى١ حُؼَر٤ش ٌٓ٘ حُوَٕ ح٧ٍٝ  .أ٠٣خ

ٌٜح حُِلع ك٢ ػٜي ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ُّ حٓظوياحُٜـ١َ, ػْ ٓخٍ ٣طِن ػ٠ِ ػظٔخء حُيُٝش ًٝخٕ أٍٝ 

ً ػ٢ِ  ً هخٛخً, ػْ ٛخٍ ُوزخ حُٔٔظو٤ِٖ ٖٓ ح٫ُٞس ٣ظ٤ِٕٔٝ رٚ ػٖ ؿ٤َْٛ ػْ ٣ٝؼظزَ رٌُي ٗؼظخ كو٣َخ

حُٔٔخ٤ُي, ًٔخ ًخٕ ٣٘وٖ ػ٠ِ حُ٘وٞىٝ حٓظويّ ك٢ ػَٜ ح٣٧ٞر٤٤ٖ
(82)

  . 

 :Valida)اٌٛاٌذة) -3

هخٙ رؤّ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُٔئ٣ي رخهلل ٛ٘خّ رٖ ح٧ٗيُْ ٣ؼ٢٘ ح٧ّ, ٝهي ٍٝى ٌٛح حُٔيٍُٞ ر٘ٚ ط٤٤٘ي ك٢ 

خ ا٤ُٚ ٣خء حُ٘ٔذ)حُٞحُي٣ش( ًخُوذ ٖٓ ح٧ُوخد حُٔلَىس حُٔلَػش ػ٠ِ حُلٌْ, ًٔخ حٓظويّ ٌٛح حُِلع ٠ٓخكً 

ح٧ٍٛٞ حُٔئٗؼش, ًٔخ ٠٣خف حُِلع ُزؼٞ حٌُِٔخص ُظ٣ٌٖٞ أُوخد ًَٓزش
(82)

. 

 :(Vaizاٌذاعٟ) -4

٣٘وٖ  حُيحػ٠ٝٛٞ ٖٓ أُوخد حُٔو٤ٔ٤ٖ رخُيػٞس ح٤ُ٘ؼ٤ش ك٢ ٓوظِق أٗلخء حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩, ًٝخٕ ُوذ 

ؼ٣ِٞش ك٢ ١زَٓظخٕ ٝؿ٤َٛخ, ًٔخ ًخٕ ٣طِن ػ٠ِ ٍث٤ْ حُيػخس ُوذ ىحػ٢ حُيػخس, ًٔخ ػ٠ِ ٗوٞى ًزَحء حُ

ىهَ حُِلع ك٢ ط٣ٌٖٞ رؼٞ ح٧ُوخد حُظ٤ًَز٤ش ٓؼَ حُيحػ٢ ا٠ُ حُلن
(38)

  . 

 (:Şahاٌشاٖ) -5
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ُلع كخ٢ٍٓ رٔؼ٢٘ ٤ٓي أٝ ِٓي, ًٝخٕ ٣طِن ػ٠ِ ِٓٞى حُلَّ, ًٔخ ٠٣خف ا٠ُ ًِٔخص كظ٢ ٣ٜزق 

ٙ ؿٜخٕ حٝ ٗخٙ ى٣َ رٌَ كٜٞ ٣ٔظويّ ًخُلع ٓلَى ًَٝٓذٓؼَ ٗخ خًَٓز خُلظ
(31)

   . 

 (: Muhtarاٌّختار) -6

ٛٞ ٓٔؼَ حُٔـظٔغ ك٢ ًَ ك٢ ٖٓ أك٤خء حُزِي, ًٝخٕ ٣ٞؿي ك٢ ًَ ك٢ ٓوظخ٣ٍٖ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٬ٌ٘٣ٕ 

1243ّٓغ آخّ حُل٢ ُـ٘ش ح٫هظ٤خٍ, ٝطْ ط٤َٗق ٌٛٙ حُٞظ٤لش ٧ٍٝ َٓس ك٢ آظخٗزٍٞ ػخّ 
(38)

 . 

 :(Kadinلاد٠ٓ) -1

ُوذ رٔؼ٢٘ ح٤ُٔيس أٝ ح٤ٓ٧َس ك٤غ أ١ِن ك٢ حُؼَٜ ح٢ًُِٞٔٔ ٝحُؼؼٔخ٢ٗ ػ٢ِ أ٤َٓحص حُز٤ض حُٔخُي, 

 ً ٝػ٢ِ ُٝؿخص ح٤١٬ُٖٔ ػٔٞٓخ
(33)

(, Haseki, ٖٝٓ هزَ أ١ِن ػ٢ِ ُٝؿخص ح٤١٬ُٖٔ ُوذ ٛخ٢ٌٓ)

ٌٛح حُِوذٝحػظزخٍحً ٖٓ حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ حٓظزيُض ًِٔش ٛخ٢ٌٓ رٌِٔش هخى٣ٖ ػْ حٓظَٔ 
(34)

  .  

 (: Sahibiطاحبت) -8

 أُوذ ٓئٗغ ٣ؼزَ ػٖ حَُٔأس, ًٝخٕ ٣ؤط٢ أك٤خًٗخ رٔؼ٠٘ ُٝؿش, ٝك٢ حُِـش طؼ٢٘ حْٓ ُِٜي٣ن, ٝري 

, ٍٝٝى ك٢ حُؼَٜ حُؼؼٔخ٢ٗ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ حُظؤ٤ٔ٤ٓش ر٣ٞٚهخٙ ٌٓ٘ ػَٜ ر٢٘  ً٘ؼضحٓظؼٔخُٚ 

حُو٤َحص, ٛخكزش حُؼٜٔش ًِٝٔش ٛخكزش  ٠ٓخكًخ ا٤ُٚ رؼٞ حٌُِٔخص ُظ٣ٌٖٞ أُوخد ًَٓزش ٓؼَ ٛخكزش

ٌٌٝٛح حُِوذ شُِو٤َحص ٝحُلٔ٘خص ٖٓ هزَ ٛخكز شٝح٬ُُٔٓ شٛ٘خ طل٤ي حُٜٔخكز
(35)

 . 

 :ةحضز -7

طوَأ رلظق حُلخء ًَٝٔٛخ ٟٜٝٔخ, ٢ٛٝ ٖٓ ح٧ُوخد حُوي٣ٔش حُظ٢ ًخٗض طٔظؼَٔ ك٢ ٌٓخطزخص حُوِلخء, 

طخء)ك٠َص( شحُٜخء حُٔخً٘ ٌُٖٝ رؼي إٔ ىهَ ػ٤ِٜخ حُظؤػ٤َ حُظ٢ًَ أٛزلض ط٘طن
(36)

ٓظؼَٔ ح, ٝهي 

حُوِلخء رؼي إٔ  ٤ُ٠يٍ ػِ شٓظويحٓٚ ك٢ حُزيح٣حٗخع  شحُِلع ًخُوذ كو١َ, ٝٛٞ ٖٓ ح٧ُوخد حُظ٣َ٘ل٤

 ك٢ أٝحهَ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ ٗخع ُلع حُل٠َط٤ٖ, ربػظزخٍٝحكظـزٞح ػ٢ِ حُ٘خّ رخٍُُٞحء ٝحُلـخد, 

 ش, ٣٫ِٝحٍ ٌٛح حُِلع ٓظيح٫ًٝ ك٢ حَُٓخثَ ٝحُٜ٘ٞٙ حُظؤ٤ٔ٤ٓشٝح٤ُٔخ٤ٓ شُِِٔطظ٤ٖ حُي٤٘٣ حً ٍِٓ حُو٤ِلش

ٝؿ٤َٛخ
(37)

 ُحٍ ٓلٔٞى رخٗخ.    ش, ك٤غ ٍٝى ر٘ٚ اٗ٘خء ؿ٘ٔش ٗخٙ ِٓطخٕ ُٝؿ

 تٛل١عاث اٌخطاط١ٓ ٚاٌشعزاء :   -ٚ

 اٌخطاط ٠سارٞ سادٖ ِظطفٟ عشث أفٕذٞ :  -1

ُٝي ٜٓطل٠ ػِص أك٘ي١ ك٢ ٤ٓٞ١خ)
32

Tössia) ,رؼي ٝكخس أر٤ٚ ىٓظخٕ أؿخ ٝ ّ,1281/ٛـ1816 ٓ٘ش

ٜٓطل٠ ُحىٙ، أٍِٓظٚ أٓٚ ُِيٍحٓش ك٢ آظخٗزٍٞ، كخُظلن رٔيٍٓش حُلخطق دمحم, ٝهي ًخٕ ٛٞطٚ حُلٖٔ 

ً ك٢ حٓظٌٔخٍ طؼ٤ِٔٚ, ٝػ٘يٓخ ػِْ حُِٔطخٕ ٓلٔٞى حُؼخ٢ٗ  رويٍحطٚ ك٢ طـ٣ٞي حُوَإٓ ٝاٗ٘خى  ٓززخ

٤غ أ٠٠ٓ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝأ٠٠ٓ ػ٬ع حُٔٞٗلخص، أَٓ ر٘وِٚ ا٠ُ حُويٓش ك٢ حُوَٜ حُِٔطخ٢ٗ، ك

ٝطؼِْ ه٢ حُؼِغ ٝحُ٘ٔن ػ٠ِ ٣ي حُوطخ١  ٕ٘ٞٓ٘ٞحص أهَٟ ك٢ َٓح١ ؿِطش، ىٍّ ك٤ٜخ حُؼِّٞ ٝحُل

ٜٓطل٠ ٝٛل٢ أك٘ي١، ٝىٍّ هط٢ حُظؼ٤ِن ٝؿ٢ِ حُظؼ٤ِن ُيٟ حُوطخ١ ٣ٔخ١ٍ ُحىٙ أك٘ي١ ٝأهٌ 

حَُْٓ حُٔ٘ظٍٟٞ ٓٔخ  , ًٔخ طؼِْحه٤ؼٚؿخُس ػٜ٘ٔخ, ٝهي أهٌ ٖٓ أٓظخًٙ حُؼخ٢ٗ ُوذ ػِص ٝأىهِٚ ك٢ طٞح٩

ٓخػيٙ ًُي ػ٠ِ ٟز٢ ٓوخٓخص حُلَٝف ك٠ ًظخرش كَٝف حُظؼ٤ِن حُـ٠ِ حُِٔٓغ طؼ٤ِوٜخ ك٠ أٓخًٖ 

ػخ٤ُش
(32)

 . 

ٖٓ أرَُ ط٤ٓ٬ٌٙ: ٗل٤ن ر٤ٚ ٝٓلٖٔ ُحىس ػزي هللا ٝػزي هللا حُِٛيٟ ٝه٤ْ ُحىس ػؼٔخٕ ٝػخٍف ٝ

ٖٔ ٍٟخؿخٍٗ٘زخٙ ٝدمحم ك٠ِٔ أك٘يٟ ٝػ٠ِٔ أك٘يٟ ٝك
(48)

. 

أكي ػَ٘ ٜٓللخً، ٝأًؼَ ٖٓ ٓخثظ٢ ك٤ِش ٝػيىًح ٫ ٣ل٠ٜ ٖٓ حُِٞكخص ٝهي ٗٔن ٜٓطل٠ ػِص  

حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩، اً رِؾ هطَٛخ ك٠ ٝحُوطغ، ٝحُِٞكخص حُيحث٣َش ك٢ ٓٔـي أ٣خ ٛٞك٤خ ٢ٛٝ أًزَ ُٞكخص 

دمحم ػ٢ِ رخٗخ ك٢  ُٚ ًظخرخص رـ٢ِ حُؼِغ ٝؿ٢ِ حُظؼ٤ِن ك٢ أٓخًٖ ًؼ٤َس ٓؼَ ٣َٟق, ٝػٔخ٤ٗش أٓظخٍ

حُوخَٛس، ٝهَٜ)ىُٝٔش رٜـش( ٝٝحؿٜش ُٝحٍس حُلَر٤ش)ؿخٓؼش آظخٗزٍٞ كخ٤ُخً( ٝٓٔـي ٗؼ٢ِ ك٢ حُزخد 

حُؼخ٢ُ
(41 )

 ٝهي هخّ رٌظخرش حُ٘ٚ حُظؤ٢ٔ٤ٓ ُٔـٔغ ٗخٙ ِٓطخٕ، ٣ٝٞؿي طٞه٤ؼٚ ك٢ أهَ حُ٘ٚ.. 

 : ١ٜساراٌاٌخطاط دمحم أسعذ  -2

طـ٣ٞي ه٢ حُظؼ٤ِن ر٤يٙ ح١َٔ٤ُ  ٠ٝكي كٌ, ك٤غ ػَٔ ػِأٚ هطخ١ ٗؤ٤ٔخ١ٍ رحُٓؼي أ٣ظ٤ِٔ حُوطخ١ دمحم 

ٓؼي ٖٓ ٓؼِٔٚ حُوطخ١ ُحىٙ ٤ٓي دمحم أك٘ي١, ًٔخ أؿ٤ِ دمحم أًُٝي ٫رظ٬ثٚ رؼ٤ذ هِو٢ رٌٍحػٚ ح٢٘ٔ٤ُ, ٝ

حُؼخُغ  ٠ٝهخّ حُِٔطخٕ ٜٓطل ., ًٝخٕ طَط٤زٚ حُؼخُغ ػ٢ِ حُوطخ٤١ٖ حُٔـخ٣ُٖشط٤ِٔ رٜٔخٍحطٚ حُلط٣َ
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 ٣٠خ ٛٞك٤خ )كٔز٢ هللا ٝكيٙ(, ٝهطٚ ػِأك٢ ٓٔـي  شػٔخُٚ ُٞكأَُٔح١ حُٜٔخ٢ٗٞ٣ ٖٝٓ رظؼ٤٤٘ٚ ك٢ ح

ُِ٘خظ٣َٖ سٜٗخ١ٍ ػز٣َٞد ح٧أر٢ أٓٔـي  شػظز
(48)

ٝهي هخّ رٌظخرش حُ٘ٚ حُظؤ٢ٔ٤ٓ ُٔـٔغ َٜٓ ٗخٙ  .

 ِٓطخٕ، ٣ٝٞؿي طٞه٤ؼٚ ك٢ أهَ حُ٘ٚ.

 اٌشاعز سٕبً سادٖ  -3

٠ً٣خ, ُٝٝي ٓ٘زَ ُحىٙ ك٢ ٓي٣٘ش َٓػٖ أًخٕ ٝحُيٙ ٗخػَحً ٛٞ دمحم رٖ ٤ٍٗي حُٔؼَٝف رٔ٘زَ ُحىٙ, 

خ ٠ ا٣ي حُؼِٔخء ك٠ ٓوظِق حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ رٔي٣٘ظٚ ػْ حٗظوَ اُ ٠حُظ٤ًَش, ٝطؼِْ ػِ ًٔ ٓظخٗزٍٞ, ٝٛخٍ ػخُ

ك٢ حُؼِّٞ حُؼَر٤ش ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش, ٝٗخػَحً ٓظوً٘خ ٝٓظلً٘٘خ, ٣ٝؼظزَ ٖٓ أرَُ ٗؼَحء حُ٘ؼَ ح٢ٌ٤ٓ٬ٌُ حُظ٢ًَ 

 ش)َٓ ُٞك حُل٤ٔي ح٧ٍٝ ٝحُِٔطخٕ ٤ِْٓ حُؼخُغ ٌُُٝي ٣وخٍ ُٚ حُ٘ؼَحء ك٢ ػٜي حُِٔطخٕ ػزي ٖٝٓ أْٛ

ٗؼَحء(
(43)

ًٔخ ًخٕ ٖٓ ًزخٍ ٓٞظل٢ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش, كظ٢ ٛخٍ هخ٤ًٟخ ٌُُٝي ًخٕ ٣ِوذ  .رخُلخ٤ٍٓش 

أٛزق ٓل٤َحً ه٤ِِش  سرخُوخ٠ٟ دمحم ٤ٍٗي ٓ٘زَ ُحىٙ ٝٛز٢, ػْ أٛزق ٍث٤ْ حٌُظخد ك٢ حُي٣ٞحٕ ٝك٢ كظَ

ك٢ ا٣َحٕ ُِيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش, ٝطَى ٓ٘زَ ُحىٙ ٤َٓحػًخ هخُيحً ك٢ ح٧ىد حُظ٢ًَ ٖٓ حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ رخُِـخص 

ًؼ٤َحً ٖٓ ٗؼَحء حُؼَد ٌُُٝي  أٗؼخٍٗٚ هي هَأ أحُظ٤ًَش ٝحُؼَر٤ش ٝحُلخ٤ٍٓش, ًٔخ ٣زيٝ ٖٓ ى٣ٞحٕ ٗؼَٙ 

حُِـش حُؼَر٤ش, ًٔخ ٣ٝظَٜ ٖٓ  ٠ٚ ػِك٢ ٠ٗـٚ ٝؿِحٍس ػِٔٚ ٝػوخكظٚ ٝا٬١ػ سأػَص ٌٛٙ حُوَحء

اكٔخٓٚ  شٝٗؼَٙ ٣ؼٌْ ٍه ،ىهخثن حُلٜخكش ٝحُز٬ؿش ٠هٜخثيٙ ٓؼَكظٚ رخُؼَٝٝ ٝحُٞهٞف ػِ

1282ّٙ/1884ٝطٞك٢ ٓ٘زَ ُحىٙ ك٢ آظخٗزٍٞ ػخّ  .ٝرٔخ١ظٜخ شٝؿِحُش حٌُِٔ
(44)

, ٖٝٓ هٜخثيٙ 

ٚ حُظؤ٢ٔ٤ٓ ُٔـٔغ َٜٓٗخٙ ٝحُ٘ رؤ٣ٞد حُ٘ٚ ح١ٌُ ٣ؼِٞ ٓز٤َ ٓـٔغ ٗخٙ ِٓطخٕ سرؼٔخثَ حَُٔأ

 . ِٓطخٕ

 إٌتائح: 

ط٘خُٝض حُيٍحٓش أٍرؼش ٜٗٞٙ ًظخر٤ش رخُٔـٔؼخص حُٔؼٔخ٣ٍش َُِٔأس رٔ٘طوش أ٣ٞد ربٓظخٗزٍٞ، ٖٝٓ أْٛ 

 حُ٘ظخثؾ:

حُ٘ٞحكٌ  ٠أػِش ُٔـٔغ َٜٓٗخٙ، ٝحُظ٢ طوغ حُؼؼٔخ٤ٌِٗظخرخص ُش حُؼَر٤ش حُظَؿٔ رَ٘٘ هٔض -

 ح٣َ٠ُقريح٣ش ؿيٍحٕ  كظ٢ ٝحرظيحًء ٖٓ ٤ٔ٣ٖ حُٔز٤َ  ٔـٔغرٍٔٞ حُٞحؿٜش حُ٘ٔخ٤ُش ُِ حُٔلظٞكش

 ٝأػ٢ِ حُٔز٤َ ًُٝي ٧ٍٝ َٓس. 

أػزظض حُيٍحٓش ط٤ِٔ ٓ٘طوش أ٣ٞد ِٓطخٕ ػٖ ؿ٤َٛخ, ٝكَٙ ٤١٬ٖٓ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش  -

ٝحٜٓخطْٜ ُٝٝؿخطْٜ ػ٠ِ ر٘خء رؼٞ ػٔخثَْٛ رٜخ، ًٔخ أ٢ٛٝ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ رؤٕ ٣يك٘ٞح 

 ٗٞح ه٣َز٤ٖ ٖٓ حُٜلخر٢ حُـ٤َِ أر٢ ح٣ٞد ح٫ٜٗخ١ٍ.رٌٜح حُل٢ ٤ٌُٞ

ط٤ِٔص حٌُظخرخص ٟٓٞٞع حُيٍحٓش رخُؼَحء حُل٢٘ ٝحُِهَك٢ ٝط٘ٞػض حُِهخٍف حُٔ٘لٌس ػ٤ِٜخ ٓخ  -

 ر٤ٖ ُهخٍف ٛ٘ي٤ٓش ٝٗزخط٤ش ٝػ٘خَٛ ٓ٘لٌس رطَحُ حُزخٍٝى. 

حءس حُلخطلش ط٘ٞػض ح٤ُٜؾ ٝحُؼزخٍحص حُٞحٍىس ػ٢ِ حُٜ٘ٞٙ ٓخ ر٤ٖ ١ِذ حُيػخء ُِٔظٞك٢ ٝهَ -

 ػ٢ِ ٍٝكٚ ٖٓ هزَ حُِٝحٍ ٝػزخٍحص ٍؿخء ٖٓ هللا رخَُكٔش ُِٔظٞك٢. 

ط٤ِٔص حُٜ٘ٞٙ حٌُظخر٤ش رخُٔـٔؼ٤ٖ رظٔـ٤َ حُظٞح٣ٍن ر٘ظخّ كٔخد حُـَٔ رخ٩ٟخكش ا٢ُ  -

 طٔـ٤ِٜخ رخُظخ٣ٍن حُٜـ١َ. 

ر٤٘ض حُيٍحٓش ٓي١ ط٘ٞع ٓٞحٟغ ٗوٖ حُٜ٘ٞٙ ػ٢ِ حُٔـٔؼخص حُٔؼٔخ٣ٍش ٝطؼيىٛخ ك٤غ  -

 ػ٢ِ ح٧ٓٞحٍ حُوخٍؿ٤ش حُٔل٤طش رخُٔـٔغ ٝحُٞحؿٜخص, ٝأػ٢ِ كظلخص حُ٘ٞحكٌ ٝح٧رٞحد.  ظَٜص

ر٤٘ض حُيٍحٓش حٓظويحّ ه٢ حُ٘ٔظؼ٤ِن ك٢ ًظخرش ؿ٤ٔغ حُٜ٘ٞٙ، ٟٓٞٞع حُزلغ، ػ٢ِ  -

 حُٔـٔؼخص حُٔؼٔخ٣ٍش َُِٔأس . 

ً ػ٢ِ ُٞكخص ٍهخ٤ٓش - رط٣َوش  ط٤ِٔص حٌُظخرخص رخُٔـٔؼخص حُٔؼٔخ٣ٍش َُِٔأس رظ٘ل٤ٌٛخ ؿ٤ٔؼخ

 حُللَ حُزخٍُ, ًٔخ طْ ٬١ثٜخ رٔخء حٌُٛذ. 

 ط٠ٔ٘ض حُٜ٘ٞٙ حُظؤ٤ٔ٤ٓش أٓٔخء حُوطخ٤١ٖ ٝحُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ هخٓٞح رظ٘ل٤ٌ طِي حٌُظخرخص.  -
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 األشىاي ٚاٌٍٛحاث

 أٚل: األشىاي 

 

 ٌٕض اٌتؤس١سٝ ٌّدّع شاٖ سٍطاْ( ا1)شىً

 

 

 

 

 ٌّدّع( إٌض أعٍٟ سب١ً شاٖ سٍطاْ بٛاخٙت ا2)شىً

 

 

1  

8 
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3 

 

4 

 

 

5 

 س١سٟ ٌّدّع ِٙزشاٖ سٍطاْؤٌٕض اٌت( ا3)شىً
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 اٌشبان األٚي

 

 

 اٌشبان اٌثأٟ

 

 

 

 اٌشبان اٌثاٌث

 

 

 اٌشبان اٌزابع

 

 اٌشبان اٌخاِس

 ِدّع ِٙزشاٖ سٍطاْ تعٍٟ اٌسب١ً بٛاخٙإٔض ( ا4ٌ)شىً
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 ثا١ٔا: اٌٍٛحاث

 
 

 
 ٌّدّع شاٖ سٍطاْ (: اٌّذخً اٌزئ١س1ٟت)ٌٛح

 ٠ٛب بئستأبٛيأبّٕطمت 

 ) تظ٠ٛز اٌباحث(

 

 
 (: إٌض اٌتؤس١س١ٝ ٌّدّع شاٖ سٍطا2ْت)ٌٛح

 ) تظ٠ٛز اٌباحث(

 

 
 إٌّفذة عٍٟ اٌدشّت ا١ٌّٕٝ ت( اٌىتاب3ت)ٌٛح

 ) تظ٠ٛز اٌباحث(

 

 
 إٌّفذة عٍٟ اٌدشّت ا١ٌّٕٝ ت( اٌىتاب4ت)ٌٛح

 ) تظ٠ٛز اٌباحث(

 

 

 
 ب١ً اٌٍّحك بّدّع شاٖ سٍطاْ( ٔض اٌس5)ٌٛحت

 ) تظ٠ٛز اٌباحث(

 

 
 ( إٌض األ٠ّٓ أعٍٝ شباب١ه اٌتسب١ً بٛاخٙت6)ٌٛحت

 سب١ً شاٖ سٍطاْ) تظ٠ٛز اٌباحث(
  



 (0202 مارس)الثامن العدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

864 

 

 

 
( إٌض األٚسظ أعٍٝ شباب١ه اٌتسب١ً بٛاخٙت 1)ٌٛحت

 سب١ً شاٖ سٍطاْ) تظ٠ٛز اٌباحث(

 
ٍٝ شباب١ه اٌتسب١ً ( ٔض ٠عٍٛ اٌشبان األ٠سز أع8)ٌٛحت

 بٛاخٙت سب١ً شاٖ سٍطاْ ) تظ٠ٛز اٌباحث(
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 ٗو٬ً ػٖ: ٢ٔ٤ٓ ُٔـٔغ َٜٓٗخٙؤحُ٘ٚ حُظ (2ش)ُٞك

Kala,Eyup Sabri,Mihrisah Valide Sultan Vakei, Ankara 2019,p45-46. 

 

 
 ( ٓز٤َ َٜٓٗخٙ ِٓطخٕ رٞحؿٜش ٓـٔؼٜخ18)ُٞكش

Akkurt, lbrahim, Şahsiyeti ve Hayir Eserleriyle Mihrişah Sultan ve Küllyesi, Ilim Yayma 

Vakfi, Sayi 11, 2018, p9. 

 

 
 اٌشبان األٚي

 
 اٌشبان اٌثأٟ
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 اٌشبان اٌثاٌث

 
 اٌشبان اٌزابع

 
 اٌشبان اٌخاِس

 ( ٔض أعٍٟ اٌسب١ً بٛاخٙت ِدّع ِٙزشاٖ سٍطاْ ٔمالا عٓ:11)ٌٛحت

Kala, Eyup Sabri, Mihrisah Valide Sultan Vakei, p53 

 حٛاشٟ اٌبحث
                                                 

(1)
 . 163, 1228ّٙ,َُِ٘٘ شرَٗخٍى, آظخٗزٍٞ ٝك٠خٍس حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٩ش, طَؿٔش ٤ٓي ٍٟٞحٕ ػ٢ِ, حُطزؼش حُؼخ٤ٗش, حُيحٍ حُٔؼٞى٣ُٞ٣ْ،  

(8)
٣ٞد ح٧ٜٗخ١ٍ: ٛٞ حُٜلخر٢ حُـ٤َِ هخُي رٖ ٣ُي رٖ ٤ًِذ رٖ ػؼِزش رٖ ػزي ػَٔٝ رٖ ػٞف رٖ ؿْ٘ رٖ ٓخُي رٖ حُ٘ـخٍ رٖ ػؼِزش رٖ أر٢ أ

ُٔزخه٤ٖ ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ ك٢ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس, ٜٝٗي ر٤ؼش حُؼوزش حُؼخ٤ٗش, ًٔخ هخٝ ٓؼًَش ريٍ, ٝأ٠٣خ ٗخٛي حُٔ٘خٛي ًِٜخ ٓغ حُوَُؽ, ًخٕ ٖٓ ح

ٍٍٓٞ هللا َٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ, ٝحُـي٣َ رخًٌَُ إٔ حُ٘ز٢ َٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هٚ أرخ أ٣ٞد ح٧ٜٗخ١ٍ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ رخٍُِ٘ٝ ػ٤ِٚ ك٢ ر٢٘ 

ً ك٢ ػٜي ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ, ٝىُكٖ سُٚ كـَ حُ٘ـخٍ ا٠ُ إٔ ر٤ُ٘ض , ٝػخٕ ح٧ٜٗخ١ٍ ك٤خطٚ ٓـخٛيًح ك٢ ٓز٤َ هللا ٝٓخص رؤٍٝ حَُّٝ ؿخ٣ُخ

, هخٍؽ أٓٞحٍ حُؤط٘ط٤٘٤ش ر٘خًء ػ٠ِ ٤ٛٝظٚ ٣ِ٤ُي رٖ ٓؼخ٣ٝش ريك٘ٚ ٛ٘خى, ١ٍٝٝ إٔ حَُّٝ ًخٗٞ ٣ظزًَٕٞ روزَٙ هزَ إٔ طلظق حُؤط٘ط٤٘٤ش

 .12-14ٙ  ّ,1223حُوِْ، ر٤َٝص, ُز٘خٕ, حُطزؼش ح٠ُٝ٧، ح٧ٜٗخ١ٍ هخُي رٖ ٣ُي, ىحٍ , أرٞ أ٣ٞد(دمحم ػ٢ِ)هطذ
(3)

 .32ٙ ،8818، ٍٝف حُز٤خٕ ك٢ طل٤َٔ حُوَإٓ، حُـِء حُظخٓغ، ىحٍ حُلٌَ، ر٤َٝص، (ٓٔخػ٤َ كو٠)احُوِٞط٠
(4)

 شٓظخٗزٍٞ, ًٝخٕ ِٓطخٗخً ٣ظ٤ِٔ رؼِٔٚ ٌُخكٙ( رلظلٚ ٩حُ٘ز٢)س حُِٔطخٕ دمحم حُلخطق ٛٞ ٓخرغ ٤١٬ٖٓ ر٢٘ ػؼٔخٕ, ُوذ رخُلخطق, ك٤غ ٗخٍ ر٘خٍ

كٌٔٚ  سّ ٝه٬ٍ كظ1453َٓظخٗزٍٞ ػخّ اٝكظق  1451حُؼَٕ ك٢ ػخّ  ٠ك٤غ ؿِْ ػِ شكٌٔٚ ُٔيٙ ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ سحُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ, ٝحٓظَٔ كظَ

ّ ٝىكٖ 1421ُٚ ٝحُيٙ, ٝطٞك٢ حُلخطق ػخّ ٍح٢ٟ حُظ٢ هِلٜخ ح٧ سِٓٞى ًٔخ طٌٖٔ ٖٓ ٣ُخى شٍرؼأٝ سآخٍ َسػ٘ ٟكيآزَح١ٍٞط٤ٖ ٠ٝ اه٢٠ ػِ

  روزَٙ رخُوَد ٖٓ ؿخٓغ حُلخطق ح١ٌُ ٤ٗيٙ.

 .112-117, 8816ّٙ, ٍهْ, حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٍؿخُْٜ حُؼظخّ ٝٓئٓٔخطْٜ حُ٘خٓوش, طَؿٔش دمحم كَد, ىحٍ ح١٧(ػؼٔخٕ ٍٗٞ)خ١ٕٞر  
(5 )

 .565, ٙ 1221ّس,حُوخَٛ شػخٍ, ؿخٓؼح٧ ٤ش, ًِىًظٍٞحٙ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس شخثَ حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ آظخٗزٍٞ, ٍٓخًُظخرخص حُؼٔر٢ٓٞ٤)دمحم ػ٢ِ كخٓي(, 
(6 )

ػخٓخً  48ّ(،ػٖ ػَٔ ٣٘خِٛ 1283ٛـ/ 1812ّ( ك٢ هَٜ ١ٞد هخر٠, ٝطُٞك٤ض ػخّ)1761ٛـ/1175ُٝيص ٗخٙ ِٓطخٕ ػخّ)ٗخٙ ِٓطخٕ: 

 رٔزذ َٟٜٓخ ٝطْ ىكٜ٘خ ريحهَ طَرظٜخ رخُٔـٔغ حُوخٙ رٜخ. 

Freely.Juhn. A history of Ottoman Architecture, wit Press, Southampton ,Boston, 2011, p 394 
(7 )

 شحُؼَٕ ٓ٘ ٠ٙ, ٝؿِْ ػ1182ِش ٘خء حُِٔطخٕ أكٔي حُؼخُغ, ُٝي ٓ٘رأكٔي حُؼخُغ: ٛٞ أٍٝ أِٔطخٕ ٜٓطل٢ حُؼخُغ حرٖ حُِٔطخٕ حُ

ٖٓ ك٢ ح٧كٞحٍ ٝط٤١ٞي ىػخثْ ٖٔ حَُ٘حثغ ٝط٘ظ٤ْ ح٧رهٌ حُلٌْ أٓظوَ ك٢ حػخّ, ٝػ٘يٓخ  48رخُـخً ٖٓ حُؼَٔ ّ, 1774ٙ/1127–1757ّٙ/1171

, ٓئٓٔش ٛ٘يح١ٝ, حُطزؼش ح٢ُٝ٧, طخ٣ٍن ٤١٬ٖٓ ر٢٘ ػؼٔخٕ ٛخف(,آػظْ ٍحؿذ دمحم رخٗخ, ػِطِٞ)٣ٞٓق حُٜيٍ ح٧ سحُز٬ى ًُٝي رٔٔخٗي شىحه٤ِ

8814ّٙ ,111- 838  . 
(2 )

ً ٝٗخػَحً  شطوٖ حُِـأّ, 1761ٝٙ/1175ػخُّؼخُغ, ُٝي ك٢ ح ٠خٕ ٤ِْٓ حُؼخُغ حرٖ حُِٔطخٕ ٜٓطلحُِٔط حُؼَر٤ش ٝحُلخ٤ٍٓش, ًٝخٕ ِٓل٘خ

حَُٔحًذ  ٝر٘خءا٬ٛف حُؼـٍٞ ٝر٘خء حُو٬ع,  ٠ّ, ٝػَٔ حُِٔطخٕ ػ1287ِٙ/1888خّ ّ: ػ1722ٙ/ 1883حُؼَٕ ػخّ  ٠ػِ ٝهطخ١خً, ؿِْ

ّ, 1282ٙ/٤ِٓ1883ْ ك٢، طٞك٢ حُِٔطخٕ شٔ٘٘آص حُٔؼٔخ٣ٍأٗ٘ؤ حُؼي٣ي ٖٓ حًُٔخ  ٗـ٣ِ٤ِش,ْ ٌَٗ أكيع حَُٔحًذ حُل٤َٔٗش ٝح٩ر٘ل شحُلَر٤

 ،، ػِط877ِٞ: 158ٙ  ،8814ّ ،٘يح١ٝٛ شٓئٓٔ ،حُؼؼٔخ٤ٗش خطخ٣ٍن حُيُٝش حُؼ٤ِ ،(دمحم)ك٣َي حُؼخُغ، ٠ٕ ٜٓطلٝحُيٙ حُِٔطخ شٝىكٖ ك٢ طَر

 . 112 -117 -76ٙ  ،طخ٣ٍن ٤١٬ٖٓ ر٢٘ ػؼٔخٕ
(9)

Freely، J، A history of Ottoman Architecture، p 394. 
(18)

 .888ٙ  ،1227ّ ،ٓظخٗزٍٞا ،أكٔي ػ٢ٔ٤ شطَؿٔ ،كٕ٘ٞ حُظَى ٝػٔخثَْٛ ،هطخ١أٝ ،أ٬ٕٛ أرخ
11

 شٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٖٓ ٧ِِٔٓٓغ طَؿٔش حٌُظخر٤ٖ ح شأىر٤ شىٍحٓ ،ٓظخٗزٍٞش آز٠ِ أػِ شحُؼؼٔخ٤ٗ شحٌُظخرخص حُظ٤ًَ ،حُ٘خك٢ ػزي ٢ٛزخف ػِ ،حُطزخم

 . 173-178ٙ  ،8818ّ ،َُٛح٧ شؿخٓؼ ،شٗٔخ٩٤ٗحُيٍحٓخص ح ش٤ًٍِٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس،  ،٣ٖ طخ٧ٍؿٕٞ رخٍ ٓظخٗزٍٞ"ش آزِأ"
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(18)

٤ًِش ح٣َُ٘ؼش ٝحُيٍحٓخص  ،ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ،شٟؼخف حُيُٝأػَٙ ك٢ أٖ ٖٓ ح٧ؿ٘ز٤خص ٤١٬ٔ٤ٖٝ حُؼؼٔخ٤ُٗٝحؽ حُ ،كٔي دمحم(أحُؼول٢)دمحم 

ىٍحٓش  ،ػٔخٍس ح٧ٓزِش حُؼؼٔخ٤ٗش حُزخه٤ش رٔي٣٘ش آظخٗزٍٞ ،& هخُي)ىػخء ٬ٛف(. 27ٙ ،1438ّ،رٌٔش حٌَُٔٓش ؿخٓؼش أّ حُوَٟ ،ح٤ٓ٬ٓ٩ش

 .858ٙ ّ،8817 ،ؿخٓؼش حُوخَٛس ،٤ًِش ح٧ػخٍ ،سظ٤َ ؿ٤َ ٍٍٓ٘٘ٞٓخُش ٓخؿٔ ،أػ٣َش ٓؼٔخ٣ٍش
(13)

٣ليٛخ ٖٓ حُـَد ،ك٢ ؿَد أ٤ٓخ ،هخُؿ٘ٞد حُوٞ شٝطوغ ك٢ ٓ٘طو ،ًحص ٗظخّ ؿ١ٍٜٞٔ( شأٍٝٝر٤ ش٢ٛٝ ىُٝ ،ؿٍٞؿ٤خ ش١ ٖٓ ىُٝأ) شؿٍٞؿ٤

 رٖ ًْ؛ حُؼزٞى١) دمحم62.788 شٍؿ٤خ ٓٔخكطـط٢ ؿٞ ،ٖٝٓ حَُ٘م أًٍر٤ـخٕ ،ٖٝٓ حُـ٘ٞد ط٤ًَخ ٝأ٤٘٤ٍٓخ ،ٖٝٓ حُ٘ٔخٍ ٤ٍٓٝخ ،حُزلَ ح٧ٓٞى

 . 12-12ٙ  ،8883ّ ،ٌٓظزش حُِٔي كٜي ح٤٘١ُٞش ،)ؿٍٞؿ٤خ( شز٬ى حُؼَر٤ش ح٠ُخثؼحُٗخَٛ( 
(14)

( شحٌُخػ٤ٌ٤ُٞ شحَُٝٓخ٤ٗ) شحُـَر٤ شٗ٘وخم ح١ٌُ كَٜ ر٤ٖ ح٤ٌُ٘ٔح٩ ٠كظ سٝحكي ش٤ً٘ٔ شًٝخٗض ح٤ُٔٔل٤ ،شٌٛذ ٖٓ ح٤ُٔٔل٢ٛ٤ ٓ شح٫ٍػ٤ًًٔٞ

  https://ar.orthodoxwiki.org (.شح٫ٍػ٤ًًٔٞ ش)حَُٝٓخ٤ٗ شٝحَُ٘ه٤
(15)

Kala، Eyup، Sabri، Mihrisah Valide Sultan Vakei، Ankara، 2019، p39 . 
(16 )

، ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد ٗٔخًؽ ٖٓ حُؼٔخثَ حُي٤٘٣ش ٠ٔخ٤ُي حُـَحًٔش ىٍحٓش ططز٤و٤ش ػِػٔخثَ حُٔ ٠، حُو٢ حُؼِغ ػِ(ؿٔخٍ ػزي حُؼخ٢١)ه٤َهللا

، حُؼ٬هش ر٤ٖ حُ٘ٚ حُظؤ٢ٔ٤ٓ ( كِٔسدمحمحُليحى). 73، 8882ّٙ ،حُؼيى حُؼخ٢ٗ ،ؿخٓؼش ًلَ ح٤ُ٘ن ،٤ًِش ح٥ىحد ُِيٍحٓخص ٝحُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش،

ك٢ َٜٓ  ٝحُٞظ٤لش ٝحُظوط٢٤ حُٔؼٔخ١ٍ ُِٔيٍٓش ك٢ حُؼَٜ ح٢ًُِٞٔٔ، ًظخد طخ٣ٍن حُٔيحٍّ ك٢ َٜٓ ح٤ٓ٬ٓ٩ش، أرلخع ٗيٝس حُٔيحٍّ

 .875 – 874، 1221ُِّٙؼوخكش،  ٠ح٤ٓ٬ٓ٩ش، حُٔـِْ ح٧ػِ

Sheila S. Blair، Islamic Inscriptions، Edinburgh University press، 1988، p.29. 
(17)

 ،شك٤٘ شػ٣َأىٍحٓش  ،ٓغ ٓؼـْ ٧ْٛ حُٜٔطِلخص حُل٤٘ش ٝح٧ُوخد حُؼؼٔخ٤ٗش خّ ك٢ حُوخَٛس حُؼؼٔخ٤ٗشَُهحأػٔخٍ  ،(ؿٔخٍ ػزي حُؼخ٢١)هللا ه٤َ

 . 84ٙ ،8812ّ ،ىحٍ حُٞكخء ُِطزخػش ٝحَُ٘٘
(12)

ّ ىٍحٓش 12ٛـ/ 18خ٣ش حُوَٕ ّ كظ٢ 16ٜٗٛـ/ 18ٓظخٗزٍٞ ٝحُوخَٛس ٌٓ٘ حُوَٕ ا ػٔخثَ ح٤١٬ُٖٔ ٝح٫ُٞس رٔي٣٘ظ٢ػزي حُل٤ٔي، ٛزش كخٓي، 

 .876، ٙ 8816ّؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، هْٔ ح٥ػخٍ، ٤ًِش ح٥ىحد، ؿخٓؼش أ١ٞ٤ٓ،  ٓؼٔخ٣ٍش ٓوخٍٗش، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، شآػخ٣ٍ
(12)

 شػخ٣ٍش أىٍحٓ ،حُٔخىّ ػَ٘ ح٬٤ُٔىٟ-ُٜـََٟ حٓظخٗزٍٞ ه٬ٍ حُٜ٘ق حُؼخ٠ٗ ٖٓ حُوَٕ حُؼخٗاحُـخٓغ حُٔيٍٓش ك٠  ،ػٔخى( س٤َٓأحُٔزخػ٢)

 . 484ٙ  ،8811ّ،سحُوخَٛ شؿخٓؼ ،ػخٍح٥ ش٤ًِ ،ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس ،شك٤٘ شٓؼٔخ٣ٍ
(88)

 . 48ٙ  ،8813ّ ،ٓئٓٔش ٛ٘يح١ٝ ،ش٤ٓ٬ٓك٢ حُلٕ٘ٞ ح٩ ،كٖٔ)٢ًُ دمحم(
(81)

ّ(، ٌٓظزش 12-7أٝحهَ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ُِٜـَس ) ٠كظحُوَٕ ح٧ٍٝ حٌُظخرخص حُؼَر٤ش ػ٠ِ ح٥ػخٍ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٌٓ٘  ،(ٓلٔٞى ٓخ٣ٔش)ىحٝى

 .61ٙ، 1221ّح٠ُٜ٘ش ح٣َُٜٔش، حُوخَٛس، حُطزؼش ح٠ُٝ٧، 
((88

 .448ّ، ٙ 8888 ،حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ،ىٓ٘ن ،ىحٍ ٬١ّ ، أ١ِْ حُو٢، طَؿٔش دمحم حُظٞٗـ٢،(كز٤ذ هللا)٠خث٢ِك
(83)

 . 8818ّ ،حُطزؼش ح٢ُٝ٧ ،حًَُِٔ حُو٢ٓٞ ُِظَؿٔش ،طَؿٔش ٓخ٤ٓش دمحم ؿ٬ٍطخ١ٕٞ، ، حُو٢ ٝحُو(كز٤ذ أك٘ي١)ُ٪ٓظِحىس، ر٤يحر٤ٖ
(84)

ٝهي حٓظؼِٔض ٌٛٙ  ،ُق ٢ُ ح٧اػيى ٖٓ حُٞحكي  شرـي٣د ٣ـؼَ ك٤ٚ ٌَُ كَف ٖٓ حُلَٝف ح٧َٟد ٖٓ حُلٔخ شكٔخد حُـَٔ: ٛٞ ٣َ١و

ط٢ ٌٛح حُز٤ض رؼي ؤ٣ٝ ؤس٢ُ٘ طخ٣ٍن حُٔ٘ا٤غ ًخٕ ر٤ض حُؼَ٘ ك٤ٚ ٣َِٓ ؼ١َ كك٢ حُؼ٣َٜٖ ح٢ًُِٞٔٔ ٝحُؼؼٔخ٢ٗ ك٤غ ٣ؼَف رخُظخ٣ٍن حُ٘ شحُط٣َو

 . ُلع طخ٣ٍن

 . 143ٙ ،1226ّ ،حُطزؼش ح٢ُٝ٧ ،ٓئٓٔش ٛ٘يح١ٝ ،شُوخد حُظخ٣ٍو٤ؼـْ حُٜٔطِلخص ٝح٧ُٓ  ،(٢ ػزيح٣ٌَُْٜٓطل)حُوط٤ذ
(85)

 .188، ٙ ٔخٍ حَُهخّ ك٢ حُوخَٛس حُؼؼٔخ٤ٗشه٤َهللا، أػ
(86)

 .88-81ٙ ،8888ّ ،ىحٍ ؿ٣َذ ،شخد ٝحُٞظخثق حُؼؼٔخ٤ُٗوح٧ ،رًَخص)ٜٓطل٢(
(87)

 . 112ٙ ،8884ّ،ح٢ُٝ٧ شحُطزؼ ،َُِ٘٘ شحُيحٍ حُؼوخك٤ ،شحُؼؼٔخ٤ٗ شٓؼـْ حُيُٝ ،ح١َُٜٔ)ك٤ٖٔ ٓـ٤ذ(
(82)

 . 386-383ٙ  ،1222ّ ،َُِ٘٘ شىحٍ حُل٤٘ ،ػخٍك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُٞػخثن ٝح٧ ش٤ٓ٬ُٓوخد ح٩ح٧ ،حُزخٗخ)كٖٔ(
(82)

 .532ٙ  ،ُوخد ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُٞػخثن ٝح٧ػخٍح٧ ،حُزخٗخ
(38)

 . 852ٙ ،ح٧ُوخد ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحُٞػخثن ٝح٧ػخٍ ،حُزخٗخ
(31)

 . 186ٙ  ،ٓؼـْ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ،ح١َُٜٔ 
(38)

 . 885ٙ  ،8888ّ،ح٣َُخٝ ،ش٤٘١ٌٞٓظزش حُِٔي كٜي حُ ،ش حُظخ٣ٍو٤شحُٔؼـْ حُٔٞٓٞػ٢ ُِٜٔطِلخص حُؼؼٔخ٤ٗ ،ٛخرخٕ)٤َٜٓ(
 (33

 ،ًحص ح٧ٍٛٞ حُؼَر٤ش ٝحُلخ٤ٍٓش ٝحُظ٤ًَش حُٔؼـْ حُـخٓغ ك٢ حُٜٔطِلخص ح٣٧ٞر٤ش ٝح٤ًُِٞٔٔش ٝحُؼؼٔخ٤ٗش ،ٛزخؽ)ػزخّ((&ك٬م)كٔخٕ

 . 162ٙ ،1222ّ،حُطزؼش ح٢ُٝ٧ ،ىحٍ حُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ
(34
 ،ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ شًَٗش ح٬ٍُٜ حُٔٔخٛٔ ،ـِي حُؼخ٢ٗحُٔ ،طَؿٔش ػيٗخٕ ٓلٔٞى ِٓٔخٕ ،طخ٣ٍن حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ،٣ِٔخُ ،أُٝطٞٗخ 

 . 823ٙ ،1228ّ،آظخٗزٍٞ
(35)

 . 27-26ٙ  ،ح٧ُوخد ٝحُٞظخثق حُؼؼٔخ٤ٗش ،رًَخص
(36)

 . 387ٙ  ،شح٧ُوخد ٝحُٞظخثق حُؼؼٔخ٤ٗ ،رًَخص
(37)

 .145ٙ  ،ٓؼـْ حُٜٔطِلخص ٝح٧ُوخد حُظخ٣ٍو٤ش ،حُوط٤ذ
(32

ػ٢ِ  ،ك٢ ٣٫ٝش رُٞحٝٝم (،Kastamonuهٔط٢ٗٞٔ)َٗم ٓي٣٘ش ؿ٘ٞد  ،٤ًَخ ح٣ٞ٤ٓ٥ش)ح٧ٗخٍٟٞ(ط (: طوغ ٌٛٙ حُٔي٣٘ش ك٤ٓٞ١Tössia٢خ)

  ه٣َزخً ٖٓ حُزلَ ح٧ٓٞى ر٘ٔخٍ ط٤ًَخ. ،َٜٗ ىٍٝى ؿخ٢٣

Georgievic، Mostras، Dictionnaire Géographique de lempire Ottoman، Commissionaires dets l' Academie 

Imperiale des Sciences، 1873، p123.  
(39)

. 441ٙ ،حُـخٓغ حُٔيٍٓش ك٢ آظخٗزٍٞ ،حُٔزخػ٢  
(40)

حُوطخ١ ٜٓطل٠ ػِص أك٘ي١ .   ،حُؼيى حُٔخرغ ،ِِٓٔش أػ٬ّ حُو٢ حُؼَر٢ شٓـُِِ٪ٓظِحىس   
(41)

. 842ٙ ،حُو٢ ٝحُوطخ٤١ٖ ،ر٤يحر٤ٖ   
(48)

 . 318-382ٙ ،حُو٢ ٝحُوطخ٤١ٖ ،ر٤يحر٤ٖ 
(43)

 ٙ َ ٗؼَحء حُؼؼٔخ٤ٖٗ ك٢ ػَٜٜٗأ١ أ
(44)

ٙ  ،8882ّ،حُؼيى حُؼخٖٓ ،حُـِحثَ ،ٓٔظـخْٗ شؿخٓؼ ،ك٤ُٞخص حُظَحع شٓـِ ،َٓة حُو٤ْآ٘زَ ُحىٙ ٝٛز٢ أك٘ي١ ٝٓؼِوش  ،(٢ٓ٬ٓ)رخه٤َؿ٢

85-86 . 
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 تصبٚير أحٛاض اٌّيبٖ ٚإٌٛافير في إٌٙس ِٓ ذالي اٌّرطٛطبد زراضخ آثبريخ فٕيخ .
                              

 ضالِٗ حبِس عٍي حطٓ/  ز                                                                                        

 وٍيخ األثبر ثبأللصر  -ِسرش األثبر اإلضالِيخ                                                                  

 

 اٌٍّرص:

رؼل اُ٘ٞاك٤و ٝأؽٞاٗ ا٤ُٔبٙ ٖٓ اْٛ ا٫ثزٌبهاد اُز٢ ٛٞهٛب ا٫َٗبٕ ٝاُز٢ رورجٜ ثؤْٛ ٓٞهك ٛج٤ؼ٢    

٢ ٤ُِٔبٙ ٝأٌّبُٜب، فِوٚ هللا رؼب٢ُ ٝٛٞ أُبء، ٝهل هبّ ا٫َٗبٕ ثْٔبٛلح اُطج٤ؼخ ٝٓب ك٤ٜب ٖٓ ر٘ٞع ٛج٤ؼ

ٝهبّ ػ٢ِ ٓو اُزبه٣ـ ثزط٣ٞو ٗظْ ا٤ُٔبٙ ؽَت ا٧ؿواٗ اُز٢ اٍزقلٓذ ك٤ٜب، ٝاٍزقلّ اَُٞاه٢ 

 ٝٛٞهٛب ٝػَٔ ػ٢ِ اهبٓخ ه٘ٞاد ا٤ُٔبٙ ٝرو٤٘بد اُ٘ٞاك٤و ٝا٫ؽٞاٗ ٝأٗظٔخ اُو١.

بٛن افو١ ٝرز٤ٔي اهٗ اُٜ٘ل ثب٫عٞاء أُزجب٣٘ٚ ٝثٞكوح ا٤ُٔبٙ ثٔ٘بٛن ٜٓ٘ب ٝٗلهرٜب ك٢ ٓ٘   

ٝك٤ٚبٗبد ػبهٓٚ ٤ِ٣ٜب علبف ّل٣ل، ًَ مُي عؼَ اُؾٌبّ ٣وٕٞٓٞ ثبٍزـ٬ٍ ا٤ُٔبٙ ثٌَ اٍُٞبئَ؛ ٜٝٓ٘ب 

اهبٓخ ا٫ؽٞاٗ اُٚقٔخ اُز٢ رٞكو ا٤ُٔبٙ ٛٞاٍ اُؼبّ ٧ؿواٗ اُْوة ٝاُيهاػٚ، ٝاؿواٗ افو١ 

ٙ ٝا٫٬ُْد ُقلٓخ رزٔضَ ك٢ رِط٤ق ا٧عٞاء ك٢ ا٧ٓبًٖ اُغبكخ، كؤهبٓٞا اُ٘ٞاك٤و ٝه٘ٞاد ا٤ُٔب

اؿواْٜٙ أُزجب٣٘ٚ ٍٞاء ك٢ أٓبًٖ اُؼجبكٙ اٝ ٧ؿواٗ اُي٣٘ٚ اٝ ٧ؿواٗ اُْوة ٝاَُوب٣خ ، ٝهل عٔغ 

اُز٣ٖٞو ث٤ٖ ٤ٛبرٚ اٌُض٤و ٖٓ اُؼِّٞ ٝاُلٕ٘ٞ ٝاُزو٤٘بد اُز٢ اٍزقلٓذ ف٬ٍ ؽٌْ ا٤َُِٖٔٔ ُِٜ٘ل ٜٝٓ٘ب 

ٛٞهٛب إَُِٔٔٞ ٝاػز٘ٞا ثٜب ػ٘ب٣خ كبئوخ ُٔب ُٜب رو٤٘بد ٕ٘بػخ اُ٘ٞاك٤و ّٝجٌبد اُو٘ٞاد أُبئ٤خ اُز٢ 

 ٖٓ كٞائل ٝاٍزقلآبد ٫ؿ٢٘ ػٜ٘ب ك٢ ٓقزِق ٗٞاؽ٢ اُؾ٤بح.

 اٌىٍّبد اٌساٌخ:

 اُلٞاهح ؛ ا٫ؽٞاٗ أُبئ٤خ ؛ اُ٘ٞاك٤و ؛ اَُٞاه٢، اُو٘ٞاد أُبئ٤خ ؛ اُز٣ٖٞو اُٜ٘ل١

 ِمسِخ :

 

ب َعْيٕ ﴿:ـ٢ْ ؽ٤ش هبٍ رؼبُٕ اٌُو٣آك٢ اُوو اُغ٘خ ثؼ٤ٕٞ اهرجٜ مًو اُلٞاهح     َّ ِٙ بَذتــَ فِي ِْ َٔضَّ ِْ ـَ ب  ﴾ب
ٔ

؛ 

أ١ اٜٗٔب كٞاهربٕ
ٕ

ٓٔب لٞهإ ثْلح، اُبُ٘ٚـ: "أ١: ثٝهل ػجو ٍجؾبٗخ ٝرؼب٢ُ ػٖ ٌَّ اُلٞهإ  

ُِٔبء ٣ؼَٔ ثطو٣وخ َٓزٔوح  هّبُ ٝعٞكزٞعت ٣
ٖ

ٝكٞاهح أُبء؛ ٓ٘جؼٚ، ٝكبه أُبء ٖٓ اُؼ٤ٖ ٣لٞه: ، 

أُبء ٗبكناً ٓٔب ٣ٚٔٚ ا٢ُ اػ٢ِ ثوٞح ٝاٗلكبع ًٔب ك٢ كٞهإ أُبء ك٢ اُولهأ١ عبُ؛ ك٤ٌٕٞ ع٤ْبٕ 
ٗ

 ،

 ٝٛٞ ٓب ٣ٔضِٚ ٌَّ اُ٘بكٞهح ٝرو٤ًجٜب .

َّبؽبد أٝ ك٢ ؛ ٢ٛٝ ٝٗٞاك٤وُ  ٗبكٞهاد ٝعٔؼٜب ٘بكٞهحٝاُ    ه أٝ ك٢ اُ ٕ٘جٞه ٝٗؾٞٙ ٣ٌٕٞ ك٢ اُلُّٝ

َّٚـٜ ا٠ُ أػ٠ِ رجو٣لًا ُِ  ٌٔبٕ أٝ رغ٬٤ًٔ ُٚاُؾلائن، ٣٘لكغ ٓ٘ٚ أُبُء ثبُ
٘

، ٝٛٞ ٓب ٍٞف رز٘بُٝٚ 

 اُلهاٍخ .

 أصً ظٙٛر٘ب :

ُ  ﴿فِن هللا ا٧هٗ ػ٠ِ ؽبُزٜب ٝرٚبه٣َٜب ٍٝقوٛب ا٫َٗبٕ ٣وٍٞ رؼب٢ُ:     اِد ّللاَّ َٞ َٔ ََّ  اَُِّن١ َفََِن اُ

 ٌُ َواِد ِهْىهًب َُّ َٔ َٖ اُضَّ ِٓ  ِٚ آًء كَؤَْفَوَط ثِ َٓ آِء  َٔ ََّ َٖ اُ ِٓ  ٍَ أََٗي َٝ  َٗ ا٧ْه ُْجَْؾِو َٝ َٟ ك٢ِ ا ُِزَْغِو َِْي  لُ ُْ ُْ ا ٌُ َو َُ ٍَقَّ َٝ  ْْ
 َٜ اَُّ٘ َٝ  ََ ُْ ا٤َُِّْ ٌُ َو َُ ٍَقَّ َٝ  َٖ َو كَآئِج٤َ َٔ وَ ُْ ا َٝ  ٌَ ْٔ َّْ ُْ اُ ٌُ و َُ ٍَقَّ َٝ بَه*  َٜ ْٗ ُْ ا٧َ ٌُ َو َُ ٍَقَّ َٝ  ِٙ ِو ْٓ َ بَه﴾ثِؤ

ٙ
ٕلم هللا  

 .اُؼظ٤ْ

أُغزٔؼبد ٗز٤غخ اُز٘ٞع اُج٤ئ٢  اُز٢ رز٘ٞع ك٢ د،ا٫ؽز٤بعب ٝهل فِن هللا أُبء ٣َٝوٙ ُِ٘بً ُزِج٤خ    

ٝرزٔضَ ك٢ اُطؼبّ ٝاُْواة ثطو٣ن ٓجبّو، اٝ ا٧ْٗطخ ا٫هزٖبك٣خ  ا٫ٍزقلاّ ٝاُزجب٣ٖ ك٢ ٛوم

ثب٫ٍز٬ٜى ٝاكاهح ٝرٞى٣غ ا٤ُٔبٙ  أُورجطخ ثطو٣ن ؿ٤و ٓجبّو، ٝا٫ٍب٤ُت
7

؛ ٝػ٠ِ مُي هبّ ا٫َٗبٕ 

 زِلخ ػٖ ٛو٣ن :ثبٍزـ٬ٍ ا٤ُٔبٙ ك٢ ٖٓبكهٛب أُق

٣ؼز٘ن ٣َٝ ك٣ٞهاٗذ هأ١ كاه٣ٖٝ اُوبئَ ثؤٕ ا٫َٗبٕ رؼِْ ٖٓ اُطج٤ؼخ أُْبٛلح ٝاُزٔض٤َ ُِطج٤ؼخ :  - أ

ؽ٤ش ٣ٚوة ٓضب٫ ثؤٕ ا٫َٗبٕ رؼِْ اُ٘به ٝكٞائلٛب ٖٓ ف٬ٍ ْٓبٛلح ؽْٔ اُجوا٤ًٖ اُؾبهح ك٢ اُطج٤ؼخ 
2

ؽبٍٝ عبٛلا إ ٣ٔضِٜب ك٢ ث٤زٚ ٣ٝغِجٜب  ، ٝٛٞ هأ١ ٤ٔ٣َ ا٤ُٚ اُجبؽش؛ كؼ٘لٓب ّبٛل ا٫َٗبٕ اُطج٤ؼخ
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ا٢ُ ٓوو ٌٍ٘ٚ ُزٌٕٞ ػبُٔٚ اُقبٓ، ٝٛٞ ٓب ؽلس ػ٘ل ْٓبٛلرٚ ١٧ ٢ّء ٣ل٤لٙ ك٢ اُطج٤ؼخ، كٔض٬؛ 

ػ٘ل ؽبعخ ا٫َٗبٕ ُؼََ اُ٘ؾَ هبّ ثغِت اُ٘ؾَ ٝاٍزؤَٗٚ ك٢ ٓ٘يُٚ ... ٌٝٛنا كؼَ ٓغ اُطج٤ؼخ ؽ٤ش 

عِٔخ ٓب عِجٚ ا٢ُ ث٤زٚ، ؽ٤ش هبّ ثؾلو ثئو ك٢ ٓ٘يُٚ ػ٘لٓب اٍزؤَٜٗب ك٢ ػبُٔٚ اُٖـ٤و، ٣ٝؼل أُبء ٖٓ 

أهاك إ ٣ٌٕٞ ُٚ ٗجغ فبٓ ٣ْوة ٓ٘ٚ، اٝ هبّ ثز٤َٕٞ أُبء ػٖ ٛو٣ن اٗبث٤ت، صْ ثؼل مُي اٍزقلّ 

 ٛنا أُبء ك٢ أؿواٗ ٝظ٤ل٤خ ؽَت ٓب ػب٣٘ٚ ٖٓ كٞائل ٫ٍزقلاّ أُبء.

ز٢ ّبٛلٛب ك٢ اُطج٤ؼخ اٝ ٫٬ًْد؛ ٓضَ اُز٢ رؾلصٜب ٝهبّ ا٫َٗبٕ ثبٍزقلاّ ا٤ُٔبٙ ُز٣ٌٖٞ اُ٘ٞاك٤و اُ  

، ٝهبٓذ ثؼ٘ اُؾٚبهاد اُول٣ٔخ ثبٍزـ٬ٍ 2ا٧ٜٗبه اُطج٤ؼ٤خ اُز٢ رؾلس ثلؼَ اُغبمث٤خ ٝاُزٚبه٣ٌ 

 ا٤ُٔبٙ ٝػَٔ اؽٞاٗ اٝ ٗٞاك٤و ٧ؿواٗ ٓقزِلخ .

ؽبٍٝ أُِٞى ًبٗذ اُغ٘خ ٓزؤِٕخ ك٢ اُلٌو اُلبه٢ٍ اُول٣ْ ٝٛٞ ٓب  اُزق٤َ ٝاُزٔض٤َ ُِغ٘خ : - ة

اهبٓزٚ ك٢ هٖٞهْٛ، ٕٝٞهٛب اُل٘ب٤ٖٗ ػ٠ِ ٓ٘زغبرْٜ اُل٤٘خ ٓضَ اَُغبك ًٝبٗذ رؾز١ٞ ػ٠ِ ٓ٘بظو 

، ٝؽ٤ش إ ا٫ثبٛوح ك٢ اُٜ٘ل اٍزؼبٗٞا ثٖ٘بع ٖٓ ا٣وإ ُؼَٔ اؽٞاٗ ٧ٔٓؽٞاٗ ا٤ُٔبٙ ماد اُط٤ٞه

ؼٚ اُلٌو ا٣٫وا٢ٗ ك٢ اُلٕ٘ٞ ، كبٕ مُي ٣لٍ ػ٠ِ اٜٗب ٖٓ ماد ا٧صو اُن١ ٕ٘ٔٔا٤ُٔبٙ ٝاُ٘ٞاك٤و ٝاُؾلائن

 ٝاُؼٔبهح اُٜ٘ل٣خ.

ٝك٢ ا٬ٍ٩ّ ًبٗذ اُؾلائن ماد اُؼ٤ٕٞ ٝاُ٘ٞاك٤و ٢ٛ رٔض٤َ ُِغ٘خ اُز٢ ٝػل هللا ثٜب ػجبكٙ أُزو٤ٖ،     

ًٝبٗذ ، ٕٔٝهل ٝهك ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ اٌُض٤و ٖٓ ا٣٥بد اُز٢ رٖق اُغ٘خ ٝػ٤ٜٞٗب ٝٗٞاك٤وٛب اُ٘ٚبفخ 

ٝهٖٞهْٛ ُزٌٕٞ ٕٞهح ٖٓـوح ٖٓ اُغ٘خ  ِٞى ٝا٫ٓواء رٔض٤ِٜب ك٢ ؽلائوْٜأُضبٍ اُز٢ أهاك أُ

 ٝث٤٘زٜب أُبئ٤خ. 

 

 أّ٘يخ اٌسراضخ : 

رٌٖٔ ا٤ٔٛ٧خ ك٢ ٛنا أُٞٙٞع ٛٞ كهاٍخ اُ٘ٞاك٤و ك٢ اُز٣ٖٞو اُٜ٘ل١ ٤ًٝق ًبٗذ ُٜب أ٤ٔٛخ     

أَُبعل ُِٞٙٞء اٝ ثبُـخ ُل١ ػّٔٞ اُ٘بً ٝفٞإْٜ، كٌبٗذ رٞٙغ ك٢ ؽلائن اُوٖٞه اٝ ٍبؽبد 

رٞٙغ ك٢ ٍبؽبد أُؼبثل ٝا٫ٙوؽخ ٝر٘ٞػذ اٍزقلآبرٜب ث٤ٖ ػٖ٘و عٔب٢ُ، ٤ٍِٝٝخ ُِٞٙٞء 

٤ٌٓٝق ُِٜٞاء، ٤ٍِٝٝخ ٬ٍُزٔزبع اٝ اُي٣٘خ ثـوٗ هإ٣خ ٝروث٤خ اُط٤ٞه ٝا٫ٍٔبى ثٜب .. ٓٔب ٣غؼَ 

لآبرٜب ثٔب روًٚ ُ٘ب ٛنٙ اُلهاٍخ ٜٓٔخ ك٢ اظٜبه أٓبًٖ اهبٓزٜب ٖٓ ف٬ٍ اُزٖب٣ٝو ٝأٗٞاع اٍزق

 اُز٣ٖٞو ٖٓ صوٝح ك٤٘خ ٛبئِخ، ٝاُوبء اُٚٞء ػ٠ِ  ٖٓبكه ا٤ُٔبٙ ٝاٗٞاػٜب ٤ًل٤خ ػَٔ اُ٘ٞاك٤و .

 ِٕٙح اٌسراضخ :

 رْ اٍزقلاّ أُٜ٘ظ إُٞل٢ ٝاُزؾ٢ِ٤ِ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٫ر٢ :

  : ٝر٘بٍٝ أُٜ٘ظ إُٞل٢ كهاٍخ ٕٝل٤خ ُٔغٔٞػخ ٖٓ اٌمطُ األٚي : اٌسراضخ اٌٛصفيخ

ّ ك٢ ٓغٔٞػخ ٕٞه ٙٔٙ/2٘ٞاك٤و ٝأؽٞاٗ ا٤ُٔبٙ اُٞاهكح ك٢ اُزٖب٣ٝو اُٜ٘ل٣خ ثلا٣خ ٖٓ اُووٕ اُ

 رْ عٔؼٜب ٖٓ ف٬ٍ أُٖبكه ٝأُزبؽق ّٝوػ ػٖ٘و اُلٞاهح اٝ ا٫ؽٞاٗ ك٢ ٛنٙ اُٖٞه .

  : ٝر٘بٍٝ ك٤ٚ اُجبؽش  ثبُزؾ٤َِ ٝاُلهاٍخ ػلك ٖٓ اٌمطُ اٌثبٔي : اٌسراضخ اٌتحٍيٍيخ

اُ٘ظْ أُبئ٤خ اُز٢ ٍبٛٔذ ك٢ ر٣ٌٖٞ اُ٘ٞاك٤و ٝا٫ؽٞاٗ أُبئ٤خ ، ٝٛو٣وخ ػَٔ  أُٞٙٞػبد ٜٓ٘ب

اُ٘ٞاك٤و ٝأٓبًٖ رٞاعلٛب ، ٝا٫ؿواٗ اُٞظ٤ل٤خ اٝ اُغٔب٤ُخ اُز٢ هبٓذ ٧عِٜب اُ٘ٞاك٤و ٝاؽٞاٗ 

 ا٤ُٔبٙ. 

 . ٝافززٔذ اُلهاٍخ ثؤْٛ اُ٘زبئظ ٝاُِٞؽبد ٝأُواعغ ٝاُؾٞا٢ّ اُقبٕخ ثبُلهاٍخ 

 ٚي : اٌسراضخ اٌٛصفيخ :اٌمطُ األ 

ٍٞف رز٘بٍٝ اُلهاٍخ ك٢ ٛنا اُوَْ كهاٍخ أصو٣خ ٕٝل٤خ ُ٘ٔبمط ٖٓ اُٖٞه اُز٢ ٝهكد ثٜب اٌّبٍ 

 اُ٘ٞاك٤و ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :

 حسيمخ ثٙب ٔٛافير ٚضبليخ ٌرفع اٌّيبٖ (1)ٌٛحخ  

 ( 1550ّ/ٙ 956 ) ثبثو ٗبٓٚ اٌّرطٛط :

 ٍْ  ٙ.2ٗ×ٙ.ٕٖ ِمبضبد اٌصٛرح :

  ,Ms. 50 326, Fol. 121 National Museum In New Delhi  اٌحفع :
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:اٌسراضخ 
ٖٔ

اُجل٣ؼخ اُؾلائن رٔضَ اُِٞؽخ اؽل 
ٔٗ

ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٘ٞاد أُبئ٤خ ٝأُ٘ظٔخ  اُز٢ رزٌٕٞ 

ٝاُز٢ رَ٘بة ك٤ٜب ا٤ُٔبٙ ا٢ُ ا٫ؽٞاٗ ٝاُو٘ٞاد ا٧فوٟ ، ٣ٝٞعل ك٢ ٍٜٝ أُ٘ظو  ثٌَْ ٛ٘ل٢ٍ،

ُٝٚ كزؾبد ُلفٍٞ ٝفوٝط أُبء ٓؾٞه٣خ ٝك٢ ًَ ىا٣ٝخ ٖٓ ىٝا٣ب  ؽٞٗ أٍٜٝ ٓوثغ ٖٓ اُقبهط

أُوثغ اُوفب٢ٓ رو٤ًجخ ٓضِضخ اٌَُْ رؼَٔ ػ٢ِ ر٣ٌٖٞ عيء اُؾٞٗ اُلاف٢ِ ػ٢ِ ٤ٛئخ ٓؼ٤ٖ ٓزؼوط 

٣ٝغِت ا٤ُٔبٙ ا٢ُ ا٫ؽٞاٗ ٝاُو٘ٞاد ػٖ ٛو٣ن ٍبه٤خ ك٢  ا٬ٙ٫ع ، ٣َٝجؼ كافِٚ ىٝط ٖٓ اُجٜ ،

ل ا٧ٜٗبه ؛ ٝرزٌٕٞ اَُبه٤خ ٖٓ ثئو ػ٤ِٚ ك٫ٝة ُغِت ا٤ُٔبٙ ٖٓ اُجئو اػ٢ِ اُغجبٍ ٝػ٢ِ ّبٛئ اؽ

ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزوًٝ ٝأُؾبٝه ُ٘وَ اُؾوًخ ؽ٤ش ٣زْ رؾو٣ي اَُبه٤خ ػٖ ٛو٣ن اُوٞح  ٣ٝ٠لٝه ػِ

 اُجْو٣خ أٝ اُلٝاة ، ٝرَو٢ ا٫ؽٞاٗ ٝاُو٘ٞاد اُيهٝع ٝا٧ّغبه أُضٔوح ٝاُيٛٞه ا٤ُبٗؼخ .

ٍص أٛشرٚاْ .ٔبفٛرح في ِد( 2ٌٛحخ )  

 (1565َٖ/972)حّسح ٔبِخاٌّرطٛط : 

 ضُ . 50×68.58ِمبضبد اٌصٛرح : 

 إٌّطب -اٌّتحف االثٌٕٛٛخي/ فيٕب اٌحفع :
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ٓواء ك٢ ع٘جبد اُطج٤ؼخ، ؽ٤ش أهبّ ٍو٤لٚ ث٤ٖ ا٧ّغبه رٔضَ اُِٞؽخ ٓغٌِ ٧ؽل ا٧: 

ٝهل عٌِ ػ٢ِ  ٣وق ػ٤ِٚ اُؾواً، اُٞاهكخ اُظ٬ٍ ٝأٓبٜٓب َٓبؽخ ٓؾبٛخ ث٤َبط ٓؼل٢ٗ ُٚ ٓلفَ

اٌُو٢ٍ ٝأٓبٓٚ اُؾب٤ّخ ٣ٝغٌِ ػ٢ِ ٍغبكح ػ٢ِ ا٧هٗ اص٤ٖ٘ ٖٓ هعبُٚ ٝك٢ اَُبؽخ اُلٚبء أٓبّ 

أُغٌِ رٞعل كٞاهح رْـَ ٍٜٝ أه٤ٙخ أُغٌِ، ٝرزٌٕٞ ٖٓ ه٘بح رٔزل ٖٓ ٓولٓخ اُِٞؽخ ُززَٖ 

ُلافَ ، ٝا٤ُْٔل ٖٓ هطغ هفب٤ٓخ ماد ثؾٞٗ ا٤ُٔبٙ أُزَغ مٝ اٌَُْ أُوثغ ٖٓ اُقبهط ٝأُضٖٔ ٖٓ ا

ُٕٞ أؽٔو هبرْ ٝأهثؼخ ٓضِضبد ه٤ً٘خ ماد ُٕٞ أؽٔو ٛٞث٢ رؾٍٞ أُوثغ ا٢ُ ٓضٖٔ، ٣ٝٔزِئ اُؾٞٗ 

 ثب٤ُٔبٙ ماد ُٕٞ هبرْ ٝرؾز١ٞ ػ٢ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٧ٍٔبى ماد إُِٞ اُنٛج٢ .

 اٌّعجٛز وريشٕب ٚاٌفتيبد ٚأِبُِٙ فٛارح ٍِٛٔخ (3ٌٛحخ )

 (َ 1570ٖ/799) خاخّبٌاٌراٌّرطٛط : 

  Alwar museum, India اٌحفع :

اٌسراضخ 
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رٔضَ اُِٞؽخ اؽل ْٓبٛل اُز٣ٖٞو اُٜ٘ل١ اُز٢ ٣ظٜو ك٤ٜب أُؼجٞك اُٜ٘ل١ ًو٣ْ٘ب ٓغ ثؼ٘ : 

اَُ٘بء ٝا٤ٍُٞٔو٤بد ٣ٝئك٣ٖ اُؾوًبد اُواهٖخ ك٢ ّوكخ أؽل أُؼبثل ماد ا٧ّغبه اُز٢ رظٜو آبّ 

له اُِٞؽخ َٓبؽخ ٓؤَخ ا٢ُ ٓوثغ ك٢ ًَ عبٗت ٝك٢ اُغيء ا٧ٍٜٝ ّلن أَُبء ا٧ؽٔو ، ٝك٢ ٕ

ؽٞٗ ًج٤و؛ ٣ٝزٌٕٞ ًَ ٖٓ أُوثؼ٤ٖ اُغبٗج٤٤ٖ ٖٓ اُلافَ ػ٢ِ ٤ٛئخ ٌَّ ِٓٚغ ٌٕٓٞ ٖٓ اص٢٘ 

ػْوح ِٙؼب ٌٓٞٗب هؼٚ كاف٤ِخ ٣زٍٞطٜب أٗجٞة رلٞه ثبُٔبء مٝ إُِٞ اُجوروب٢ُ ك٢ ًَ ٖٓ اُغبٗج٤ٖ ، أٓب 

َزط٤ِخ كززٌٕٞ ٖٓ ؽٞٗ َٓزط٤َ ٓيفوف اُيٝا٣ب ُٝٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُجوٝى أُ٘طوخ اٍُٞط٢ أُ

ٝاُؾٞاف اُل٤٘خ ٣ٝزٍٞطٚ ص٬صخ اٗبث٤ت كٞاهح رؼَٔ ػ٢ِ ٙـ أُبء ٧ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ٛئخ ػٔٞك صْ ٣ٜجٜ 

 ػ٢ِ ٤ٛئخ اُْؼو أَُلٍ ك٢ اَُبئَ إُِٔٞ ك٢ اُؾٞٗ صب٤ٗخ .

 .  فٛارح عٍي ٘يئخ غساي  (4) ٌٛحخ

 ( 1582ّ-989ٙ/1580-987 بِخ )اٌّرطٛط : اٌشبٕ٘

 .Dallas Museum of Art, Keir Collection, Richmond Surreyاٌحفع: 

اٌسراضخ
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رٔضَ اُِٞؽخ ٓ٘ظو ٖٓ ْٓبٛل اُْبٛ٘بٓخ، ٣ٝظٜو ك٢ اُِٞؽخ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُورلؼبد ماد  :

ٓوثغ ٤ُٖت  اُٖقٞه ا٫ٍل٘غ٤خ رٜ٘بٍ ٖٓ ث٤ٜ٘ب ا٤ُٔبٙ ٖٓ كْ رٔضبٍ ػ٢ِ ٤ٛئخ ؿياٍ ٤َُ٘بة ك٢ ؽٞٗ

ك٢ ه٘بح رزَٖ ثؾٞٗ كافَ ؽل٣وخ ؽ٤ش ٣ٔزِئ اُؾٞٗ ثب٤ُٔبٙ ٣ٝزٍٜٞ اُؾل٣وخ ٣ٝٞعل ثلافِخ اُجٜ 

ٝاُط٤ٞه أُِٞٗخ اُغ٤ِٔخ أُ٘ظو ، ٖٝٓ اُؾٞٗ ا٧ٍٜٝ رزلوع ص٬صخ ه٘ٞاد ٓؾٞه٣خ ؛ اص٘زبٕ ك٢ 

هط ٝٓضٖٔ ٖٓ عبٗج٢ اُؾٞٗ ٝاُضبُضخ ك٢ ا٫ٓبّ ٢ٛٝ ر٘ز٢ٜ ثؾٞٗ صب٢ٗ اهَ ؽغٔب ٓوثغ ٖٓ اُقب

اُلافَ ٝٛٞ ك٢ َٓز١ٞ اهَ ٖٓ اُؾٞٗ اٌُج٤و ؽ٤ش ر٘لكغ ا٤ُٚ ا٤ُٔبٙ ٖٓ اُؾٞٗ اٌُج٤و ػٖ ٛو٣ن 

 اُو٘بح اُوفب٤ٓخ، ٝؽٍٞ اُؾٞٗ أُبئ٢ ا٧ّغبه ٝا٫ىٛبه أُِٞٗخ ٝاُط٤ٞه .
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 فٛارح في حسيمخ ( 5ٌٛحخ )

 of Anvari  (/996 ٙ/ ٔ٘22ّ ) (Collection of Works)اٌّرطٛط : 

 ضُ .  x 7.62 13.79مبضبد اٌصٛرح : ِ
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 :Harvard Art Museum1960.117.173 

 اٌسراضخ
(17)

رٔضَ اُِٞؽخ ٓ٘ظو ُؾل٣وخ ريفو ثٔقزِق أٗٞاع اُ٘جبربد ٝا٫ّغبه ، ٣ٝٞعل ثٜب اص٤ٖ٘ :  

ٝرٞعل اُلٞاهح ك٢ ٍٜٝ اُؾل٣وخ  ،فو ٣وّٞ ثب٫ػز٘بء ثبُ٘جبربدٖٓ اُؼٔبٍ ٣َٝٔي أؽلٛٔب ثلؤً ٝا٥

ِٓٔٞء ثب٤ُٔبٙ ٣ٝزٍٞطٚ اٗجٞة ٗؾب٢ٍ ٣ٞعل ك٢ أػ٬ٙ ص٬صخ  اٌَُْ ٢ٛٝ ٌٓٞٗخ ٖٓ ؽٞٗ ٓوثغ

، ٝر٘لكغ ا٤ُٔبٙ ٖٓ ٛنٙ اُلزؾبد  ٠هإًٝ كٞاهح ُٚـ ا٤ُٔبٙ كزؾز٤ٖ ك٢ اُغٞاٗت ٝاُضبُضخ ك٢ ا٫ػِ

ُزَوٜ ك٢ اُؾٞٗ اُن١ ٣َجؼ ثٚ ىٝط ٖٓ اُجٜ ، ٣ٝزَٖ ثبُؾٞٗ أُبئ٢ ه٘بح ُلفٍٞ ا٤ُٔبٙ ك٢ 

ُغبٗت ا٣٫ٖٔ ، ٝك٢ اُغبٗت ا٣٫َو ه٘بح ٓزِٖخ ُقوٝط ا٤ُٔبٙ ، ٖٝٓ ا٫ٓبّ رٞعل كزؾخ ُو٘بح صبُضخ ماد ا

اح مهطو ا٤ٙن رؾَٔ ا٤ُٔبٙ َُٔز١ٞ ٓ٘قل٘ ػٖ َٓز١ٞ اُؾٞٗ ٝرٔزل اُو٘بح ا٫ٓب٤ٓخ ُز٤َو ثٔؾب

ٖٓ أؽل أُورلؼبد ُزٖت اُؾٞٗ ا٢ُ ٗبؽ٤خ ا٤َُبه ، ٣ٝجلٝا إ رو٤٘خ اُلٞاهح ٛ٘ب رَزقلّ ا٤ُٔبٙ اُوبكٓخ 

 ك٢ اُؾٞٗ اُوئ٢َ٤ ُِلٞاهح ٖٝٓ صْ ر٘لكغ ك٢ اُوأً اُلٞاهح  ٖٝٓ صْ ا٢ُ َٓز٣ٞبد ٓ٘قلٚخ .

 ٔبفٛرح في ِدٍص ِٛضيمي ( 6ٌٛحخ )

 (َ  1570/1575ٖ/ 998/1003 ) (خٕصيرياالذالق اٌ) يأذالق ٔبصرِرطٛط : 

 ضُ   x 14.3 23.7ِمبضبد اٌصٛرح : 

 Aga Khan Museum, Geneva, AKM 288: اٌحفع 
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اُِٞؽخ ػجبهح ػٖ ٓغٌِ ٫ؽل ا٫ٓواء ٣َزٔغ ك٤ٚ ا٢ُ ا٤ٍُٞٔو٢ ٝؽُٞٚ اُؾب٤ّخ ٝثؼ٘ : 

اُ٘لٓبء اُن٣ٖ ٣غَِٕٞ ٝؽُْٜٞ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٫ٝا٢ٗ ٝاٌُزت أُغِلح ، ٝك٢ ٕله اُِٞؽخ أٓبّ أُغٌِ 

فٍٞ ا٤ُٔبٙ ، ٣ٝٔزِئ اُؾٞٗ ٣ٞعل رو٤ًجخ ػجبهح ػٖ ؽٞٗ ٓوثغ ُٚ ؽٞاف ثبهىح ٣زَٖ ثو٘بح ُل

 ٓزؼلك ا٧ُٞإ ٝا٥فو اث٤٘ إُِٞ . أؽلٛبٌُٖٝ ٣ٞعل ثٚ ىٝط ٖٓ اُجٜ  ،أٗجٞة٫ٝ ٣زٍٞطٚ  ٙثب٤ُٔب

 فٛارح ٚثٙب طيٛر ِبئيخ اِبَ أحس اٌّعجٛزاد .( 9ٌٛحخ )

 (1571َٖ/ 777)ٌٛحخ ِٓ اٌراخّبٌخ اٌّرطٛط : 

 ضُ 15.9×25.5ِمبضبد اٌصٛرح : 

 Victoria and Albert Museum, London I.s. 40-1981 اٌحفع :

اٌسراضخ 
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رٔضَ اُِٞؽخ ٓ٘ظو ٧ؽل أُؼجٞكاد اُٜ٘ل٣خ ٣غٌِ ثوكوخ ٤ٍلح ٝفِلْٜ فبكٓخ ك٢ ّوكخ : 

كٞاهح ٌٓٞٗخ ٖٓ ؽٞٗ ٓوثغ اٌَُْ ٖٓ اُقبهط ٤ْٓل ٖٓ اُوفبّ ٖٝٓ  ٠ٓ٘يٍ ٝأٓبْٜٓ ثٜٞ ٣ؾز١ٞ ػِ

 أٍطٞا٢ٗاد إُِٞ اُلاًٖ ،ٝك٢ ٓ٘زٖق اُؾٞٗ ػٔٞك اُلافَ ػجبهح ػٖ ٌَّ صٔب٢ٗ ٣ٝٔزِئ ثب٤ُٔبٙ م

ٌَّ ف٤ٞٛ  ػ٠ِِٓلٞف ٣ؼِٞٙ هأً ٓؼل٤ٗخ كٞاهح ثٜب ػلح ٕ٘بث٤و ٤ُِٔبٙ روّٞ ثٚـ ا٤ُٔبٙ ك٢ اُؾٞٗ 

، ٣ٝٞعل ؽٍٞ اُوبئْ ا٫ٍطٞا٢ٗ ٝاُوأً اُلٞاهح ىٝط ٓزوبثَ ٖٓ اُط٤ٞه رَجؼ ك٢ ٤ٓبٙ اُلٞاهح خهك٤ؼ

 اُلاً٘خ.

 خ لصر .فٛارح في ضبح( 8ٌٛحخ )

 (ّ 2٘٘ٔٙ/1003) : ُِْبػو عب٢ٓ .  ؽل٣وخ اُوث٤غ –ثٜبهٍزبٕ اٌّرطٛط : 

 .x 14.6 cm 21.5ِمبضبد اٌصٛرح : 

 Bodleian Libraries, University of Oxfordاٌحفع : 

اضخ ٌسرا
22

اُِٞؽخ ػجبهح ػٖ ٓ٘ظو كافَ اؽل اُوٖٞه ، ؽ٤ش ٗغل ك٢ ٓولٓخ اُِٞؽخ َٓبؽخ رٔضَ   : 

ٝثٜب ثئو ، ؽ٤ش رجوى فوىح اُجئو اُقبهع٤خ ٓ٘ٚ ٝك٢ اٍلِٚ ؽٞٗ ٕـ٤و ثٚ كزؾخ  ٕؾٖ أؽل اُوٖٞه

ٕـ٤وح ، ٢ِ٣ٝ مُي ؽٞٗ ٓبئ٢ ًج٤و ٣ٞعل ثٚ هأً كٞاهح ٗؾب٤ٍخ ػ٢ِ ٤ٛئخ هٖؼخ رؾَٔ اٗبء ٣ْجٚ 

ا٫ثو٣ن ٤ٌُ ُٚ ٓوج٘ ٫ٝ رلٞه ٓ٘ٚ أُبء ، ٣ٝٞعل كٞم اُؾٞٗ ٍِْ ٣ٖؼل ا٢ُ ّوكخ اُوٖو ٣ٔو 

ئ٢ ، ٝػ٢ِ عبٗج٢ اَُِْ ىٝط ٖٓ ا٫ٝا٢ٗ اُلقبه٣خ اٌُج٤وح اُز٢ رؾَٔ كٞهٜب أ٤ٗخ اهَ كٞم اُؾٞٗ أُب

ؽغٔب ٝروّٞ ثؼَٔ اُوأً اُلٞاهح ، ٣ٝزٚؼ ٖٓ أُ٘ظو اُؼبّ إ اُلٞاهح ٓزٞهلخ ػٖ اُؼَٔ َُجت ٓب أٓب 

اٜٗب رؼَٔ ٝهذ ٍوٞٛ ا٫ٓطبه ٝعو٣بٕ ا٤ُٔبٙ ٖٓ ا٫ػ٠ِ ُزٖت ك٢ اُؾٞٗ اُن١ ٣ٖت ثلٝهح ك٢ 
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ُجئو اُن١ ٣ٖت ؽبٍ آز٬ئٚ ثب٤ُٔبٙ ك٢ اُؾٞٗ اُٖـ٤و آبّ اُجئو اُن١ ٣ٖت ا٣ٚب ك٢ اُو٘بح ثغٞاه ا

اُجئو ار٢ رجلٝ عبكخ ُؼلّ ٝعٞك أُبء ك٢ مُي اُٞهذ ، ٣ٝغٌِ آبّ ؽٞٗ اُلٞاهح اص٤ٖ٘ ٖٓ اُوعبٍ 

٠ ٝثؼ٘ ٣زؾبكصٕٞ ٓؼب ك٢ ٍو٤لخ ٓي٣٘خ ٓطِخ ػ٢ِ اُؾٞٗ مٝ اُلٞاهح ٝرظٜو اُط٤ٞه ك٢ ا٫ػِ

 أُْبٛل ٖٓ أُل٣٘خ .

 ِدٍص ٚضظ لٕٛاد اٌّيبٖ ٚإٌٛافير  . (7)خ ٌٛح

 (1578َٖ/1006) ذّطخ أِير ذطرٚ زٍ٘ٛي . اٌّرطٛط : 

 ضُ  24.8×15.7ِمبضبد اٌصٛرح : 

اٌحفع 
23

  13.228.33ِتحف اٌّترٚثٌٛيتبْ ٌٍفْٕٛ رلُ : : 

اٌسراضخ
ٕٗ

٣ٝٞعل ك٢ اُِٞؽخ أؽٞاٗ ٓبئ٤خ ٝه٘ٞاد : رٔضَ اُِٞؽخ ثٜواّ عٞه ٝا٤ٓوح اُغ٘بػ ا٧ىهم، 

رغو١ ك٤ٜب أُبء ٖٓ ف٬ٍ ٍبه٤خ ك٢ ثوط اٍطٞا٢ٗ ك٢ فِل٤خ اُِٞؽخ؛ ؽ٤ش روّٞ اَُبه٤خ ثغِت ا٤ُٔبٙ 

ٕٝجٜب ك٢ ؽٞٗ ٓوثغ ٝاٍلِٚ ؽٞٗ رٞى٣غ اهَ ٓ٘ٚ ك٢ أَُز١ٞ ُٝٚ كزؾبد ك٢ ا٧ٍلَ ؽ٤ش ٣زْ 

ضب٤ٗخ ر٘وَ ا٤ُٔبٙ ػٖ ٛو٣ن ه٘بح هفب٤ٓخ ا٢ُ ٓولٓخ رٞى٣غ ا٤ُٔبٙ ك٢ كزؾخ روّٞ ثو١ اُؾل٣وخ ٝاُلزؾخ اُ

اُؾل٣وخ؛ ؽ٤ش ر٘ؾوف ثٌَْ هبئْ ُزؼجو ٖٓ اٍلَ ًْي ا٤ٓ٧و، ٝرجوى اُو٘بح اُوفب٤ٓخ ك٢ ٓ٘زٖق 

ٓولٓخ اٌُْي ُزٖت ك٢ ؽٞٗ هفب٢ٓ اث٤٘ إُِٞ ٓوثغ اٌَُْ ك٢ ٓ٘زٖق اُؾل٣وخ أٓبّ عَِخ 

 ٕٞ ا٫ ثبُٔ٘بظو ٝػيف اُؾٞه٣بد .ا٤ٓ٫وح، ٝؽٍٞ اُؾٞٗ ا٧ّغبه اُقٚواء ٣َٝزٔزؼ

 ٔبفٛرح زاذً ِدٍص اٌطٍطبْ ٚاٌّصٛريٓ (10) ٌٛحخ

 (00ّٔٙٙ/1008)  (خ٤ٖ٘و٣ا٫ف٬م اُ) ١أف٬م ٗبٕو: ِرطٛط 

 ٍْ . 21x 10.5ِمبضبد اٌصٛرح : 

 ٓغٔٞػخ ا٤ٓ٧و ٕله اُل٣ٖ اُقبٕخ :  اٌحفع

اٌسراضخ
25

أْٛ ٓب ٤ٔ٣ي أُغٌِ اُن١ ارقنٙ اُل٘ب٤ٖٗ : رٔضَ اُِٞؽخ ْٜٓل ُٔوٍْ أؽل اثبٛوح أُـٍٞ ، ٝ 

ٝا٫ٓجواٛٞه اٗٚ ٣ْوف ػ٠ِ ؽل٣وخ رزٌٕٞ ٛنٙ اُؾل٣وخ ٖٓ ه٘ٞاد ٓبئ٤خ ٓزؼبٓلح رزَٖ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ك٢ 

أُ٘زٖق ك٢ ؽٞٗ ٓبئ٢ ٣زٍٜٞ اُؾل٣وخ ٝٛٞ ٓوثغ اٌَُْ ِٝٓٔٞء ثب٤ُٔبٙ ،ٝرغو١ ا٤ُٔبٙ ا٢ُ مُي 

اُز٢ روَْ اُؾل٣وخ ا٢ُ اهَبّ ٓزَب٣ٝخ ٣ٞعل ك٤ٜب  اُؾٞٗ ػٖ ٛو٣ن أهثؼخ أمهع ػ٠ِ ٤ٛئخ ا٤ُِٖت

 ا٧ّغبه ٝاؿواٗ فبٕخ ثبُٔوٍْ .

 ٔبفٛرح زاذً اٌّطدس االِٛي في زِشك . (11)ٌٛحخ 

 (1600ّٙ/1008) عَُٞزبٕ أُقطٞٛ : 

  N. Boman-Behraa collections  اُؾلع :

اٌسراضخ
26

اُل٘بٕ ، ٣ٝظٜو ك٢ ٓولٓخ  ْٜٓل ٖٓ كافَ أَُغل ا١ٞٓ٫ ًٔب ٕٞهحاُِٞؽخ ػجبهح ػٖ :  

اُِٞؽخ كٞاهح رزٌٕٞ ٖٓ ؽٞٗ ٖٓ اُوفبّ ٓوثغ ٖٓ اُقبهط َٝٓزل٣و ٖٓ اُلافَ ٣زٍٞطٚ هأً كٞاهح 

ٓؼل٤ٗخ رزٌٕٞ ٖٓ ص٬س َٓز٣ٞبد ٝرٖت ا٤ُٔبٙ كافَ اُؾٞٗ اُوفب٢ٓ أَُزل٣و، ٢ٛٝ روغ أٓبّ 

٘جبربد ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ هٍْ اُِٞؽخ اُقط٤ت ك٢ أَُغل اُن١ ٣زغٔغ ؽُٞٚ اُ٘بً ٝهٞكب ٝرٌضو ا٧ّغبه ٝاُ

ٖٓ ٝؽ٢ ف٤بٍ اُل٘بٕ ٝإ اُلٞاهح ٙوٝه٣خ ُِٞٙٞء ُٝنُي هبّ اُل٘بٕ ثز٣ٖٞوٛب ؽ٤ش رؼزجو أؽل ٓؼبُْ 

 أَُغل .

 ٔبفٛرح اِبَ وشه ( 12ٌٛحخ )

 (1604ّ /1012ٙ) ٤ًِبد ٍؼل١  اٌّرطٛط :

  ٍْ . x 14.4 26.3 : ِمبضبد اٌصٛرح

 Aga Khan Museum, Geneva, AKM 284 اٌحفع :

اٌسراضخ 
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رٔضَ اُِٞؽخ ٓ٘ظو ٫ؽل ا٤ٓ٫واد ٢ٛٝ كافَ ًْي ٓوبّ ك٢ ؽل٣وخ اُوٖو، ٝرظٜو ٖٓ : 

اٍلَ اٌُْي ه٘بح ٖٓ اُوفبّ رؾَٔ أُبء ٓ٘ؾلهح ٗؾٞ ؽٞٗ ٓوثغ ٖٓ اُوفبّ ا٧ث٤٘ رزغٔغ ك٤ٚ ا٤ُٔبٙ 

اف ثبهىح ٝٓضٖٔ صْ ر٘ؾله ك٢ ه٘بح ٗؾٞ ا٧ٍلَ ُزٖت ك٢ ؽٞٗ هفب٢ٓ ٓوثغ ٖٓ اُقبهط ٝمٝ ؽٞ

ٖٓ اُلافَ ِٓٔٞء ثب٤ُٔبٙ ٣ٝزٍٞطٚ أٗجٞة ٗؾب٢ٍ ٓضجذ ثٚ هأً كٞاهح ٣وق ػ٤ِٚ ٤ٛو ِٕٓٞ ٝرٜ٘ٔو 

، ٣ٝزَٖ ثبُؾٞٗ ص٬صخ ه٘ٞاد ٓبئ٤خ كافَ رو٤ًت  أَُلٍا٤ُٔبٙ ٖٓ اُوأً اُلٞاهح ك٢ ٤ٛئخ اُْؼو 
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ِت ا٢ُ ٛنٙ اُلٞاهاد ػٖ هفب٢ٓ اًضو اٗؾلاها ٗؾٞ ا٧ٍلَ ، ٖٝٓ ف٬ٍ اُِٞؽخ ٣زٚؼ إ ا٤ُٔبٙ رغ

ٛو٣ن ٍبه٤خ أٝ هاكل ٧ؽل ا٧ٜٗو ػجو ٓغو١ ٓؾٍٔٞ ػ٢ِ ٍٞه ٖٓ اُو٘بٛو رظٜو فِق اٌُْي ك٢ 

ٜٗب٣خ اُِٞؽخ ٝرٔزل ك٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٘ٞاد اُوفب٤ٓخ اُز٢ رٔزل اٍلَ ًْي ا٤ٓ٫وح ، ٝثبُزؤ٤ًل رَزٔو 

 ؽل اُٞك٣بٕ اٍلَ أُل٣٘خ .ك٢ ا٫ٓزلاك ُو١ اُؾلائن اٝ اٜٗب ٣زْ رَو٣جٜب ثؼل مُي ك٢ ا

 حٛض ِيبٖ في ضبحخ ِٕسي ( 13ٌٛحخ )

 (ّ ٗٓٙٔ ٙ/1012) ٤ًِبد ٍؼل١ :  اٌّرطٛط

 ٍْ .  26.2× 41.8 :  ِمبضبد اٌصٛرح

 Aga Khan Museum, Geneva, AKM 284:  اٌحفع

اٌسراضخ 
28

اُِٞؽخ ػجبهح ػٖ ر٣ٌٖٞ ٣ٔضَ ٍبؽخ ٓلهٍخ أٝ ٓ٘يٍ ؽ٤ش ٣زٖله اُِٞؽخ ٕؾٖ ؽُٞٚ : 

غٔٞػخ ٖٓ اُلزؾبد أُؼوٞكح ، ٣ٝٞعل هجخ ثٜب أؽل اُلها٣ِٝ ٝأٓبٓٚ أؽل ا٧ّقبٓ ،ٝك٢ اُجٜٞ ص٬صخ ٓ

ٖٓ ا٧ّقبٓ ٣وٕٞٓٞ ثؼَٔ ٓب ، ٝرٞعل ثؼ٘ اُؾ٤ٞاٗبد ا٤ُ٫لخ ، ٝاُز٣ٌٖٞ أُبئ٢ ٛ٘ب ػ٢ِ ٤ٛئخ 

هًبٜٗب رو٤ًجخ ٓوثؼخ ثبهىح ػٖ ا٧هٗ ثٔولاه ص٬صخ كهعبد ك٢ عٞاٗت اُزو٤ًجخ ٣ٝٞعل ثغٞاه أ

ا٧هثؼخ أهثؼخ ٖٓ أّغبه اَُوٝ اُٖـ٤وح ، ٝك٢ اػ٢ِ اُؾٞٗ ٣ظٜو اٌَُْ اُلاف٢ِ ُِؾٞٗ ٌٕٓٞ 

ٖٓ ٌَّ ث٤ٚب١ٝ ٣ٝٞعل ثٚ ا٤ُٔبٙ اُلاً٘خ اُز٢ هثٔب ٣ٞعل ثٜب ثؼ٘ ا٧ٍٔبى اٝ أٜٗب ٤ٌُ ثٜب أٍبى 

 ٝرَزقلّ ُِٞٙٞء كافَ ٛنٙ أُلهح اُز٢ ٣ٞعل ثٜب ٛنا اُله٣ِٝ .

 ٓ األحجخ في تراش ٚأِبُِٙ فٛارٖزٚج ِ( 14ٌٛحخ )

 (1633ّ /ٙ 1042) اٌجَٛ ِدّع اٌّرطٛط : 

 .x 13.1 cm 22.5ِمبضبد اٌصٛرح : 

 ٖٙٙٔٓغٔٞػخ فبٕخ اٌحفع : 

اٌسراضخ 
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رٔضَ اُِٞؽخ اؽل أُْبٛل اُوٝٓب٤َٗخ ك٢ اُٜ٘ل ، ؽ٤ش رظٜو عَِخ ُيٝط ٖٓ اُؼْبم : 

خ ٝأٓبْٜٓ ؽل٣وخ ٝهٝك ٤اُطج٤ؼأُ٘بظو ف ػ٢ِ ْو٣ٝاُؾب٤ّخ ٣ٝغَِٕٞ ك٢ رواً  اُؼبىكبدٝؽُْٜٞ 

ٕـ٤وح ٣زٍٞطٜب ؽٞٗ ٤ٓبٙ مٝ ٌَّ ٓوثغ ٖٓ اُقبهط ٝٓضٖٔ ٖٓ اُلافَ مٝ ُٕٞ أؽٔو ٣زٍٞطٚ 

هأً كٞاهح رلٞه ٜٓ٘ب ا٤ُٔبٙ ك٢ ٌَّ عٔب٢ُ ٝر٘يٍ صب٤ٗخ ك٢ أُبء ا٧ىهم ، ؽ٤ش رزغبٌٗ ٓغ أُ٘ظو 

وخ ٓغ اُلٞاهح ك٢ٜ ٓؤَخ ا٢ُ فَٔخ أؽٞاٗ ٓزَب٣ٝخ اُوٝٓب٢َٗ ٝا٤ٍُٞٔو٢ اَُبؽوح ، ٝرز٘بؿْ اُؾل٣

 رْـَ اُلٞاهح اُغيء ا٧ٍٜٝ ٝػ٢ِ عبٗج٤ٜب ٓوثؼ٤ٖ ٖٓ اُيٛٞه ماد إُِٞ ا٧ؽٔو ٝا٧ث٤٘ .

 ِدّٛعخ في إٌطبء يدٍطٓ اِبَ فٛارح ( 15ٌٛحخ )

 (1665َ ٖ/1075)ٌٛحخ ِٓ اٌجَٛ اٌّرطٛط : 

 ضُ 15.1×22.9ِمبضبد اٌصٛرح : 

 THE Kronos collectionاٌحفع : 

اٌسراضخ 
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اُِٞؽخ ٫ؽل ٓغبٌُ اَُ٘بء اُقبٕخ ، ؽ٤ش ٣غَِٕٞ ك٢ ّوكخ ٓورلؼخ ٣ٝجوى ٖٓ فِلْٜ : 

هْٔ ا٧ّغبه ، ٣ٝٞعل أٓبّ أُغٌِ ؽٞٗ هفب٢ٓ أث٤٘ مٝ ؽٞاف هفب٤ٓخ ٓزؼوعخ ٝٛٞ مٝ ٌَّ 

ُٔورلؼخ ٝاُز٢ ر٘ز٢ٜ ٓوثغ ِٝٓٔٞء ثب٤ُٔبٙ ماد إُِٞ اُلاًٖ ،ٝك٢ ٓ٘زٖق اُؾٞٗ اص٘بٕ ٖٓ ا٫ٗبث٤ت ا

 ثب٧ٍٔبىٖٓ اػ٢ِ ثوأً أًجو ؽغٔب ٝٓقوٓخ رٜ٘ٔو ٜٓ٘ب ا٤ُٔبٙ ُز٘يٍ صب٤ٗخ ك٢ اُؾٞٗ أُٔزِئ 

 ٝاُط٤ٞه أُبئ٤خ أُزؼلكح ا٫ٌّبٍ .

 اِير يدٍص في حسيمخ شاد فٛاراد ( 16ٌٛحخ )

 (َ 1690 ٖ/1080) ٌٛحخ ِٓ اٌجَٛ اٌّرطٛط : 

 18.9×26.9ِمبضبد اٌصٛرح : 

 Knellington Collection, Arthur M. Sackler Museum Harvard Art Museums   اٌحفع :

اٌسراضخ
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ك٢ ٍٜٝ ؽل٣وخ ٝؽُٞٚ  ٚرٖٞه اُِٞؽخ ْٜٓل ٧ؽل ا٫ٓواء ٝٛٞ ٣غٌِ ػ٠ِ ًو٤ٍ:  

اُغٞاه١ ٝاُؾب٤ّخ؛ ٝرز٘بؿْ ٌَّ اُؾل٣وخ ٝا٧ّغبه ٓغ اُز٤ْٖٔ أُبئ٢ إٌُٔٞ ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ 

ل٣وخ ا٢ُ ٓوثؼبد ر٘ٔٞا ؾز٢ رْجٚ ههؼخ اُْطوٗظ، ؽ٤ش روَْ اُو٘ٞاد أُبئ٤خ اُاُو٘ٞاد أُزْبثٌخ اُ

ٝا٫ىٛبه ٝاُو٘ٞاد أُبئ٤خ ٤ْٓلح ٖٓ اُوفبّ ٝروَْ اُؾل٣وخ ثٌَْ اكو٢ ٝهأ٢ٍ ٝػ٘ل  ث٤ٜ٘ب ا٧ّغبه
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اُزوبء اُو٘ٞاد اُوأ٤ٍخ ٓغ اُو٘ٞاد ا٫كو٤خ رْ ػَٔ ؽٞٗ ٓبئ٢ ٌٕٓٞ ٖٓ ٌَّ ٓضٖٔ ا٬ٙ٫ع ِٓٔٞء 

، ٣ٝؾبٛ ٓغٌِ ا٤ٓ٧و ثٔوثغ ٖٓ  ٠ػ٤ِبٙ ، ٝك٢ ٍٜٝ اُؾٞٗ أُضٖٔ أٗجٞة رٚـ ا٤ُٔبٙ ٨ُثبُٔ

اُو٘ٞاد رَزوو ك٢ ىٝا٣بٙ ا٧هثؼخ ا٫ؽٞاٗ ماد اُلٞاهح ، ٝك٢ ٓ٘زٖق أُولٓخ ٣ٞعل أؽل ا٫ؽٞاٗ 

عبٗج٢ اُؾٞٗ  ٠ٝٛٞ ا٧ًجو ؽغٔب ؽ٤ش رظٜو ثٚ ا٤ُٔبٙ اُلاً٘خ ٍٝٝطخ ا٫ٗجٞة اُلٞاهح ٣ٝوق ػِ

 ٝط ٖٓ ٤ٛٞه ٓبُي اُؾي٣ٖ اُز٢ رئك١ ثؼ٘ اُؾوًبد اُواهٖخ .ى

 اِير في حسيمخ شاد ٔٛافير ( 19ٌٛحخ )

 (1675َٖ/1085)  ٌٛحخ ِٓ اٌجَٛ اٌّرطٛط :

 ضُ  19.1 × 25.9ِمبضبد اٌصٛرح : 

 Sotheby’s New York, 17 June 1993, lot 181 Private collection, USAاٌحفع : 

اٌسراضخ 
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بهح ػٖ ٓ٘ظو ٫ؽل ا٫ٓواء ٣غٌِ ك٢ ّوكخ ٓطِخ ػ٢ِ ؽل٣وخ اُوٖو ؛ ٝؽُٞٚ اُِٞؽخ ػج: 

اُؾب٤ّخ ٝٓغٔٞػخ ٖٓ ا٫ٓواء اُٖـبه ٣ِؼجٕٞ ك٢ اُؾل٣وخ ماد اُز٤ٌَْ اُوائغ ٝرزٖله كٞاهح أٓبّ 

عَِخ ا٤ٓ٧و ٌٓٞٗخ ٖٓ ؽٞٗ َٓزط٤َ ُٚ ؽٞاف هفب٤ٓخ ٖٝٓ اُلافَ ػجبهح ػٖ ٌَّ اٍطٞا٢ٗ، 

ٝرٜجٜ ٓوح افو١  ٠ٕ كاًٖ ٣ٝزٍٞطٚ ص٬صخ اٗبث٤ت كٞاهح ر٘لكغ ٜٓ٘ب ا٤ُٔبٙ ٨ُػ٣ِٝٞعل ثٚ ٤ٓبٙ ماد ُٞ

ك٢ اُؾٞٗ، ٝثلافَ اُؾٞٗ أهثؼخ ٤ٛٞه ٓبئ٤خ ٕـ٤وح ماد ُٕٞ إٔلو؛ ٝأٓبّ ٛنٙ اُلٞاهح ّجٌخ ٖٓ 

أؽٞاٗ ٓوثؼخ ك٢ ٓ٘بٛن اُزوبء ٝرٞعل اُو٘ٞاد أُبئ٤خ روَْ أَُبؽخ ا٢ُ أهثؼخ َٓزط٬٤د ٓزَب٣ٝخ، 

، ٝك٢ ىٝا٣ب ٠اد ٓغ ثؼٜٚب ٝرزٍٜٞ ٛنٙ ا٫ؽٞاٗ اٗبث٤ت ٓؼل٤ٗخ كٞاهح ر٘لكغ ٜٓ٘ب ا٤ُٔبٙ ٨ُػِاُو٘ٞ

 ً ؽٞاف ُٜب اُو٘ٞاد أُبئ٤خ ٝٝٙؼذ ثٜب اٗبث٤ت كٞاهح أ٣ٚب،  اُؾل٣وخ اٌُج٤وح اهثؼخ اؽٞاٗ اهَ ؽغٔب

 .ا٤ُٔبٙ ماد إُِٞ اُلاًٖ ك٤ٜبرغو١ ، ٝهفب٤ٓخ ثبُِٕٞ ا٧ؽٔو

 ّبن ٚحٌٛٗ اٌطيٛر في ضبحخ اٌمصر.حٛض ثٗ أض( 18ٌٛحخ )

 (1950َٖ/1163) ثٛرتريٗ اٌّرطٛط : 

اُٜ٘ل - هثٜبهارجٞٓزؾق اُؾلع : 
ٖٖ

 

ك٢ أُٞاعٜخ فبكّ  ٝأٓبٓٚاُِٞؽخ ػجبهح ػٖ ٓ٘ظو ٫ؽل ّق٤ٖبد اُج٬ٛ أُؾبٛخ ثٜبُخ : اٌسراضخ 

٣ؾَٔ أؽل ٤ٛٞه اُي٣٘خ ٣ٝولبٕ ك٢ ٍبؽخ هٖو ؽ٤ش رٞعل أه٤ٙخ هفب٤ٓخ روق ػ٤ِٜب ٓغٔٞػخ ًج٤وح 

ا٧ه٤ٙخ ؽ٤ش ٖٓ اُط٤ٞه ٓقزِلخ ا٧ُٞإ ٝا٫ٌّبٍ ؛ ٣ٝزٍٞطٜب ؽٞٗ هفب٢ٓ َٓزط٤َ ٓورلغ ػٖ 

رٞعل ُٚ هبػلح ٝثلٕ ُٚ ؽٞاف ْٓطٞكٚ ٓبئِخ ٣ٝؾز١ٞ اُؾٞٗ ػ٠ِ ا٤ُٔبٙ اُز٢ ٣زؾوى ثلافِٜب 

ٓغٔٞػخ ا٧ٍٔبى أُِٞٗخ اُز٢ رغزنة اُط٤ٞه ؽ٤ش ٣وق اص٘بٕ ٖٓ ٛنٙ اُط٤ٞه ػ٠ِ ؽبكخ اُؾٞٗ 

 أُبئ٢ .

 إٌٛافير اٌّبئيخ في اخٕحخ اٌحريُ . (2ٔ)ٌٛحخ 

 ( 1965َ ٖ/1178)  ٌٛحخ ِٓ اٌجَٛاٌّرطٛط : 

 ضُ . 32×45ِمبضبد اٌصٛرح : 

 The David collection Copenhagen 46/1980اٌحفع : 

اٌسراضخ 
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رٔضَ اُِٞؽخ اؽل أُلٕ اُٜ٘ل٣خ اُز٢ ٣غو١ ثٜب أؽل ا٧ٜٗبه ، ٝٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٘بٛو أُبئ٤خ : 

هاد كافَ اُِٞؽخ عٔب٫ ثب٩ٙبكخ ا٢ُ ػلك ًج٤و ٖٓ أُْ٘آد ٝاُز٬٤ٌْد أُؼٔبه٣خ ، ٝرٌَْ اُلٞا

٣ٚبف ا٢ُ اُغٔبٍ أُؼٔبه١ ٝاُزلب٤َٕ اُل٤٘خ اُوائؼخ كافَ اُِٞؽخ ، ؽ٤ش رظٜو اؽل اُلٞاهاد كافَ 

اٍٞاه أُج٢٘ اُن١ ٢ِ٣ اُو٘بٛو أُبئ٤خ أػ٢ِ اُِٞؽخ ؽ٤ش رزٌٕٞ ٖٓ ؽٞٗ ٓبئ٢ ٓوثغ ُٚ ؽٞاف 

٤خ ك٢ اُؾٞٗ اُن١ ٣وغ ك٢ ٓ٘زٖق هفب٤ٓخ ثبهىح ٣زٍٞطٚ أٗجٞة كٞاهح ر٘لكغ ٜٓ٘ب ا٤ُٔبٙ ٝرٖت صبٗ

ؽل٣وخ اُوٖو ، ٝرْٚ أُغٔٞػخ أُؼٔبه٣خ اُز٢ رزٖله اُِٞؽخ ر٤ْٖٔ كٞاهح ٓبئ٤خ رْ٘ ػٖ ٛ٘لٍخ 

ػب٤ُخ ٝرل٤ٌو ٓزولّ ك٢ رط٣ٞغ ا٤ُٔبٙ ٝاُزؾٌْ ك٤ٜب ، كول رٌٞٗذ ٖٓ ٤ُ٬ّٖ ٣٘جغ ًَ ٝاؽل ٜٓ٘ٔب ٖٓ 

ه ا٤ُٔبٙ ٖٓ اٍلَ اُْوكز٤ٖ أُزوبثِز٤ٖ اُز٢ رغٌ أٍلَ اُز٤ٖٔٔبٕ أُؼٔبه٤٣ٖ أُزٞاع٤ٜٖ ؛ ؽ٤ش ر٘ؾل

ثٜٔب اَُ٘بء ؛ ٝرٖت ٛنٙ ا٫٬ُْد ك٢ ؽٞٗ ٓبئ٢ ٣ؤفن ٌَّ ا٤ُِٖت ٤ْٓل ٖٓ اُوفبّ ٣ٝورلغ 

ؽٞاكٚ ػٖ أه٤ٙخ اُؾل٣وخ اُقبٕخ ثبُوٖو ؛ ؽ٤ش ٣ؤفن ٌَّ ؽٞٗ ٓوثغ ٙقْ رزلوع ٓ٘ٚ أهثؼخ 

بء ٖٓ ا٤ُ٬ُْٖ ُٝٚ ه٘بر٤ٖ ك٢ ا٫ٓبّ ٝاُقِق ٌُٜ٘ٔب أىهع رٔضَ اؽلٛٔب ه٘بر٤ٖ َٓزط٤ِز٤ٖ رَزوج٬ٕ أُ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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اهَ ؽغٔب ، ٣ٝٞعل ثبُلٞاهح ػْوح اٗبث٤ت كٞاهح ك٢ ع٤ٔغ ا٫رغبٛبد رلٞه ْٜٓ٘ ا٤ُٔبٙ ػ٢ِ ٤ٛئخ ك٤٘خ 

ع٤ِٔخ ٝرٜجٜ صب٤ٗخ ُزٖت ك٢ اُؾٞٗ ك٢ ْٜٓل ثل٣غ ٣ٝ٘زْو ك٢ كافَ اُؾٞٗ ٝػ٢ِ عٞاٗجٚ اٌُض٤و 

لَ ٣ٞعل ؽٞٗ ٓوثغ رزٍٞطٚ أٗجٞة كٞاهح ٝٛٞ ك٢ َٓز١ٞ اهَ ٖٓ ٖٓ اُط٤ٞه أُبئ٤خ ، ٝك٢ ا٧ٍ

 اُلٞاهاد اَُبثوخ . 

 ِدّٛعخ ِٓ إٌطبء حٛي ٔبفٛرح . (20)  خٌٛح

 (1990َٖ/1183) ٌٛحخ ِٓ اٌجَٛ اٌّرطٛط : 

 ضُ  34.6×22.7ِمبضبد اٌصٛرح : 

 ِتحف اٌّترٚثٌٛيتبْ ٌٍفْٕٛاٌحفع : 

اٌسراضخ
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ح اَُ٘بء ك٢ أُغزٔغ اُٜ٘ل١ ٢ٛٝ اُؾ٤بح اُقبٕخ ثٜٖ ٝاُز٢ : رٔضَ اُِٞؽخ أؽل ٓظبٛو ؽ٤ب 

رزٔضَ ك٢ اُِٜٞ ٝاُِؼت ّٝوة اُ٘بهع٤ِخ ٝهًٞة ا٫هعٞؽخ ك٢ اُقِٞاد اُقبٕخ ثْٜ ، ٝهل ٕٞهد 

اَُ٘بء ؽٍٞ ٗبكٞهح ًج٤وح رزٌٕٞ ٖٓ ؽٞٗ ٓوثغ ُٚ ؽٞاف ثبهىح ٣ٝزٍٜٞ اُؾٞٗ هأً ٓؼل٤ٗخ 

خ اٍطٞا٤ٗخ ع٤ِٔخ اٌَُْ ٝرغٌِ اؽلٟ اَُ٘بء ػ٠ِ ؽبكخ كٞاهح روّٞ ثوُ ا٤ُٔبٙ ٨ُػ٠ِ ػ٠ِ ٤ٛئ

اُؾٞٗ اُقبٓ ثبُلٞاهح ٝرٚغ هل٤ٜٓب ثب٤ُٔبٙ ٝرلاػت ث٤ل٣ٜب ٤ٓبٙ اُلٞاهح ٝرْبٛل اُلز٤بد رِي اُلٞاهح 

 ٣َٝزٔزؼٖ ثب٤ُٔبٙ ٝاُطج٤ؼخ .

 االحتفبالد ثعيس ٌ٘ٛي ٚاٌٍعت ثّيبٖ اٌفٛارح . (21ٌٛحخ )

 (1995َٖ / 1188) ٌٛحخ ِٓ اٌجَٛ اٌّرطٛط : 

 ضُ . 23×34ِمبضبد اٌصٛرح : 

اُٜ٘ل - ثٜبهارجٞهٓزؾق اٌحفع : 
36

 

 أؽلك٤ٜب أُؼجٞك اُٜ٘ل١ ًو٣ْ٘ب ٓغ اُوو٣ٝبد ٝا٤ٍُٞٔو٤بد ك٢ أؽل ا٫ؽزلب٫د ك٢ ثٜٞ ٣ظٜو  :اٌسراضخ

أُؼبثل أٝ اُوٖٞه، ٣ٝزٖله اُِٞؽخ ؽٞٗ ٓبئ٢ ٓوثغ ُٚ ؽٞاف هفب٤ٓخ ٓٔزِئ ثب٤ُٔبٙ ٣ٝزٍٞطٚ 

 ،ٌَّ ٓلثت ٖٓ ا٧ٍلَ ٣ؾَٔ كٞهٚ عيء ْٓ٘ٞه١ ٓوِٞة ٣قوط ٓ٘ٚ أُبء ثٌَْ ع٤َٔ مٝأٗجٞة كٞاه 

اُلز٤بد ؽٍٞ ٝرِؼت ٓزَغ،  أٍطٞا٢ٗثٌَْ  اُؾٞٗ رلغ ا٤ُٔبٙ ٨ُػ٠ِ ٝر٘يٍ صب٤ٗخ ا٢ُؽ٤ش رو

 اُؾٞٗ ثب٤ُٔبٙ ٝاُؾوًبد ا٣٩وبػ٤خ .

خٍطخ إٌطبء في ضبحخ لصر ٚحٌُٛٙ إٌٛافير. ( 22ٌٛحخ )  

 (2ّٓٓٔ /1214ٙ) ٌٛحخ ِٓ اٌجَٛ اٌّرطٛط : 

 ضُ 18.3×28.8ِمبضبد اٌصٛرح : 

 Raza Library, Rampur. New Delhiاٌحفع : 

اٌسراضخ
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 اُِٞؽخ ْٜٓل ٖٓٔضَ رثٜب اُلٞاهاد أُبئ٤خ، ٝ درؼل اُِٞؽخ ٖٓ أهٝع اُِٞؽبد اُز٢ ٕٞه:  

هٖخ ٣ٍٞق ٝى٤ُقب ٝاَُ٘ٞح اُز٢ هطؼٖ ا٣ل٣ٜٖ .. ٝهل اٍزـِذ هٞح ا٤ُٔبٙ ُؼَٔ ٍَِخ ٖٓ اُلٞاهاد 

٢ ٣وغ آبّ ّوكخ رطَ ػ٢ِ ٝا٫ؽٞاٗ أُبئ٤خ ماد اُغٔبٍ ٝاُوٝػخ ٝرجلأ ٖٓ ا٫ػ٠ِ ثؾٞٗ ٓبئ

اُٖؾٖ رْـَ اُلٞاهح اُغيء آبّ اُْوكخ ماد أُغٌِ ٢ٛٝ ماد ػ٢ِ ٌَّ ؽٞٗ َٓزط٤َ ُٚ ؽٞاف 

هفب٤ٓخ ثبهىح ماد ُٕٞ أث٤٘ ؛ٝرٔزِئ ثب٤ُٔبٙ اُيههبء ٣ٝزٍٞطٜب هأً كٞاهح رقوط ٜٓ٘ب ا٤ُٔبٙ ، ٝر٢ِ 

١ٞ ػ٢ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ أؽٞاٗ رِي أُ٘طوخ َٓبؽخ ٍٝط٢ ٢ٛٝ ٓ٘قلٚخ ا٧ه٤ٙخ ثؼ٘ ا٢ُْء ٝرؾز

اُيٛٞه ٤ٍِٖٔٝ ٖٓ ا٬َُُْ ك٢ اُغٞاٗت ؛ ٝك٢ أُ٘زٖق ثٔؾبماح اُلٞاهح ا٢ُٝ٫ رٞعل َٓطجخ ماد 

أه٤ٙخ ٓبئِخ ٝثٜب اؽغبه َٓ٘٘خ ٝرَ٘لٍ كٞهٜب أُبء ُز٘يٍ ك٢ ؽٞٗ أٍٜٝ ًج٤و مٝ ؽٞاف هفب٤ٓخ 

 ثبهىح ٝرزغٔغ ا٤ُٔبٙ كافَ ٛنا اُؾٞٗ .

َزط٤َ اٌَُْ ثؼوٗ َٓبؽخ اُوٖو ٣ٞاى١ اُؾٞٗ ا٧ٍٝ ٝاُضب٢ٗ ٌُ٘ٚ ٢ِ٣ٝ مُي ؽٞٗ ٓبء ٓ    

اًجو ؽغٔب مٝ ؽٞاف ثبهىح ٖٓ اُوفبّ ا٧ث٤٘ ٝٛٞ ِٓٔٞء ثب٤ُٔبٙ اُيههبء ٣ٝزقِِٚ ػ٢ِ َٓبكبد 

ٓزَب٣ٝخ ػْوح اٗبث٤ت كٞاهح رقوط ٜٓ٘ب ا٤ُٔبٙ ٓزغٔؼخ ٝر٘لكغ ك٢ اٛٞاء صْ ر٘زْو ٝرٜجٜ صب٤ٗخ ك٢ 

٤ٗخ هائؼخ ، ٝك٢ أُولٓخ ٓ٘ظو ٫ؽل ْٓبٛل هٖخ ٣ٍٞق ٝى٤ُقب ٝاَُ٘ٞح ، اُؾٞٗ ػ٢ِ ٤ٛئخ اٍطٞا

ك٢ ّوكخ ٓورلؼخ ٝأٓبْٜٓ ك٢ أَُز١ٞ ا٧ك٠ٗ ٣ٞعل ؽٞٗ هفب٢ٓ ِٓٔٞء ثب٤ُٔبٙ اُيههبء رزٍٞطٚ 

 أٗجٞة كٞاهح ٣قوط ٜٓ٘ب أُبء ك٢ ٌَّ ْٓ٘ٞه١ ٣ٜٝجٜ ػ٢ِ أُبء ثٌَْ اٍطٞا٢ٗ ع٤َٔ ٝههوام .

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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هاكل ٫ؽل ا٧ٜٗبه ٣ـن١ اُلٞاهح ك٢ ا٧ػ٠ِ اُز٢ اُلٞاهح ٝرٞاثؼٜب ػ٠ِ ٝعٞك  ػَٔكٌوح  ٝروّٞ      

ٜٓ٘ب أُبء ا٢ُ اُلٞاهح اٍُٞط٢ ٝرَ٘بة ا٤ُٔبٙ ػ٠ِ اُغلاه أُبئَ ُززٜبك١ كٞم اُٖقٞه اُجبىؿخ  ٣ٜجٜ

ك٢ ؽبئٜ اُلٞاهح ٝرزغٔغ ك٢ اُغيء اُؼ٤ٔن مٝ إُِٞ ا٧ىهم ٝر٘لكغ ثؼل مُي ا٢ُ اُؾٞٗ أَُزط٤َ 

مٝ اُوأً اُلٞاهح، اٌُج٤و اُن١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ا٫ٗبث٤ت اُلٞاهح اُؼْوح ٝصْ ثؼل مُي ا٢ُ اُؾٞٗ أُوثغ 

 .اُن١ ٣وغ ك٢ ا٧ٍلَ آبّ ٓغٌِ اَُ٘ٞح 

 االِجراطٛر ٚزٚختٗ يطتّعْٛ اٌي اٌّٛضيمي ٚحٌُٛٙ إٌٛافير( 23ٌٛحخ )

 (ّ 2ٔ٘ٔ/2ٔٓٔٙ/  ٖٕٓٔ/ٕٕٗٔ) ٌٛحخ ِٓ اٌجَٛ  اٌّرطٛط : 

 ٍْ  23.1 × 32.4اٌصٛرح : ِمبضبد 

 Ludwig Habighorst Collectionاٌحفع : 
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٣ٞعل ٓغٌِ ٫ؽل ا٫ثبٛوح ٝىٝعزٚ كل٢ اُِٞؽخ ؛  ُزٖب٤ْٓ اُلٞاهح اُوائؼخ ٖٓ اُِٞؽبد: 

٣ٝغَِٕٞ ك٢ ّوكخ اُوٖو ؽ٤ش ٣ٞعل ػ٢ِ عبٗج٤ْٜ اُلٞهاد  ٝأٓبْٜٓ ا٤ٍُٞٔو٤٤ٖ ٝفِلْٜ اُؾب٤ّخ،

ل٢ ٕله اُِٞؽخ ٝأٍلَ عَِخ ا٫ٓجواٛٞه ٣ٞعل ؽٞٗ ٓبئ٢ ٓوثغ اٌَُْ ُٚ ؽبكخ ك اُغ٤ِٔخ اُوائؼخ؛

عبٗج٤خ ٓبئِخ رَ٘بة ػ٤ِٜب أُبء ٖٓ أٍلَ ٓغٌِ ا٫ٓجواٛٞه ٝرٖت ك٢ اُؾٞٗ أُوثغ ، ٝػ٢ِ 

عٞاٗت اُؾٞٗ أٗبث٤ت اكو٤خ ٓضوٞثخ روّٞ ثٚـ أُبء كافَ اُؾٞٗ ك٢ ٌَّ ّجٌخ ٓبئ٤خ هه٤وخ ٖٓ 

ُغبٗت ا٫فو ُٔغٌِ ا٫ٓجواٛٞه ؽٞٗ ٓبئ٢ ًج٤و أَُبؽخ ٓوثغ اٌَُْ ٝٓؾبٛ ف٤ٞٛ ا٤ُٔبٙ ، ٝك٢ ا

ث٤َبط ٖٓ اُوفبّ إُِٔٞ مٝ اُيفبهف اُل٤٘خ ، ٣ٝٞعل كافَ اُؾٞٗ أهثؼخ ٕلٞف ٖٓ ا٫ٗبث٤ت 

أُؼل٤ٗخ اُجبهىح اُز٢ رؾز١ٞ ػ٢ِ هإًٝ كٞاهح ر٘جغٌ ٜٓ٘ب ا٤ُٔبٙ ٨ُػ٠ِ ٌٓٞٗخ أػٔلح ٓبئ٤خ 

بٍ ، ٖٝٓ اُٞاٙؼ إٔ ٖٓله ا٤ُٔبٙ ٣غِت ػٖ ٛو٣ن ٍبه٤خ ٖٓ اُٜ٘و أُغبٝه ٝر٬٤ٌْد هائؼخ اُغٔ

ُِوٖو اُن١ ٣ظٜو ك٢ اُقِل٤خ ؽ٤ش ٣زْ اٍبُخ أُبء ا٢ُ اُؾٞٗ اٌُج٤و اُن١ ٣ؾز١ٞ ػ٢ِ ٕلٞف 

اُلٞاهاد ٝثؼل مُي ٣زَٖ ٛنا اُؾٞٗ ثق٘لم اٍلَ عَِخ ا٫ٓجواٛٞه ٣وّٞ ث٘وَ أُبء ا٢ُ مُي 

ُؾٞٗ اُضبُش ا٧ٕـو ؽغٔب ٣َٝ٘بة ٓ٘ٚ ثؼل مُي ٤ُزْ ه١ اُؾل٣وخ اٝ اُؾٞٗ ٖٝٓ صْ ٣ٖت ك٢ ا

 اٗياُٚ ك٢ اؽل اُٞك٣بٕ اٍلَ اُوٖو ثؼل اٍزقلآٚ.

أِير في حسيمخ لصرح ( 24ٌٛحخ )  

 (َ 18ٖ/14) ٌٛحخ ِٓ اٌجَٛ ، يؤرخ ثجسايخ اٌمرْ اٌّرطٛط : 

 ضُ . 41.6×54.6ِمبضبد اٌصٛرح : 

 AG 652 jaipur museum gh II Sin man Sawai Maharajaاٌحفع : 
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اُِٞؽخ رٔضَ ٓ٘ظو ٫ؽل ا٫ثبٛوح ك٢ ؽل٣وخ هٖوح ٝأٓبٓٚ اص٤ٖ٘ ٖٓ هبكرٚ ٝفِلخ اُؾب٤ّخ : 

،٣ٝزٖله اُِٞؽخ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٫ؽٞاٗ اُ٘جبر٤خ ٣زٍٞطْٜ رو٤ًجخ هفب٤ٓخ ماد ٌَّ َٓزط٤َ ٖٓ 

ثب٤ُٔبٙ اُز٢ رَجؼ ثٜب ا٧ٍٔبى ، اُقبهط ٖٝٓ اُلافَ رْجٚ اُوٖؼخ ا٫ٍطٞا٤ٗخ اٌَُْ ٝرٔزِئ 

٣ٝزٍٞطٜب أٗجٞة ٗؾب٤ٍخ كٞاهح رلٞه ٜٓ٘ب ا٤ُٔبٙ ٧ػ٢ِ ٝرَوٜ صب٤ٗخ ك٢ اُؾٞٗ ػ٢ِ ٌَّ ك٢٘ ع٤َٔ 

، ٣ٝوق ػ٢ِ عبٗت اُؾٞٗ ىٝط ٖٓ اُط٤ٞه أُبئ٤خ ، ٝثؼل أُٔو اُن١ ٤َ٣و ك٤ٚ ا٫ٓجواٛٞه 

ٔزل ثطٍٞ اُؾل٣وخ ٝٛٞ ِٓٔٞء ثب٤ُٔبٙ ٝاُؾب٤ّخ رٞعل كٞاهح صب٤ٗخ ٌٓٞٗخ ٖٓ ؽٞٗ َٓزط٤َ اٌَُْ ٣

٣ٝٞعل ثٚ ػْوح اٗبث٤ت كٞاهح ٓضجزٚ ٍٜٝ اُؾٞٗ ػ٢ِ َٓبكبد ٓؾلكح ؛ ٝرلٞه ٜٓ٘ب ا٤ُٔبٙ ك٢ اٌّبٍ 

ك٤٘خ ؽ٤ش رورلغ ػ٢ِ ٤ٛئخ ٓقوٝٛ ٓوِٞة ٝرٜجٜ ػ٢ِ ٤ٛئخ اٍطٞا٤ٗخ ك٢ اُؾٞٗ أُبئ٢ اُن١ ٣ٞعل 

 ٤ٞه اُجِْٕٞ ٝرظٜو ا٧ٍٔبى اٌُض٤وح ك٢ ا٤ُٔبٙ .ثٚ اٌُض٤و ٖٓ اُط٤ٞه أُبئ٤خ ٓضَ اُجٜ ٝا٫ٝى ٝٛ
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    ثبٔيبً : اٌسراضخ اٌتحٍيٍيخ 
 اٌّجحث األٚي :إٌظُ اٌّبئيخ اٌّرتجطخ ثبٌٕٛافير في إٌٙس

 اٌجيئخ ٚإٌّبخ  - أ
 ا٧ٜٗبهُؼجذ اُج٤ئخ كٝها ٛبٓب ك٢ ر٤ٌَْ اُج٤٘خ أُبئ٤خ ك٢ اُٜ٘ل؛ ؽ٤ش ٣ٞعل اٌُض٤و ٖٓ اُٞك٣بٕ ٝ    

و اَُ٘ل ٣ؼل ٖٓ أٍٛٞ اٜٗبه اُؼبُْ ٣ٝ٘جغ ٖٓ عجبٍ أُٜب٣٫ب ُٝٚ رلو٣ؼبد ػل٣لح، ٜٝٗو اُغبٗظ ، كٜ٘

اُٜ٘ل ،  ٜٝٗو ًٌ٘ب ٜٝٗو عٔ٘ب  أهب٤ُْأُولً ُل١ اٌَُبٕ، ٣ٝ٘جغ ٖٓ عجبٍ أُٜب٣٫ب ٣ٝٔو ثٔؼظْ 

 ا٧ٜٗبهٖٓ ٝثوٛٔب٣زوا ك٢ اُج٘ـبٍ ٜٝٗو١ ٗوثلا ٝرب٣ز٢ ٝر٘جغ ٖٓ ٍٜٝ اُٜ٘ل ، ًٔب ٣ٞعل اٌُض٤و 

اُٖـ٤وح 
ٗٓ

، ٝاها٢ٙ اُٜ٘ل رْزَٔ ػ٠ِ اُغجبٍ اُٚقٔخ ٢ٛٝ عجبٍ أُٜب٣٫ب ٝاٍَُٜٞ اُق٤ٖجخ 

ؽٍٞ اٝك٣خ ا٧ٜٗبه ٕٝؾواء ٜٛبه اُوبؽِخ أُزَؼخ ٝٛٚبة اُلًٖ اُغوكاء ٝأهٗ ٤ًْٔو ثل٣ؼخ 

اُغٔبٍ ...ٓٔب ٗزظ ػٖ مُي إ إٔجؾذ أُق ثِل ك٢ ثِل ٝعٔؼذ ع٤ٔغ ا٧عٞاء
ٗٔ
. 

ُٜ٘ل ٢ٛ اهٗ ٓزَؼخ ماد ٛج٤ؼخ ٓز٘ٞػخ ٝرجب٣ٖ ّل٣ل ث٤ٖ ٓلٜٗب ٝٓ٘بٛوٜب ًٝنُي كؤهٗ ا   

اٌَُبٕ ٝٓب ٣زٔزؼٕٞ ثٚ ٖٓ آٌبٗبد رٌْٜٔ٘ ٖٓ ٢ٌٍ٘ ٓ٘طوخ ٖٓ أُ٘بٛن ٍٞاء ًبٗذ ؽبهح اٝ 

 ثبهكح ٝثبُزب٢ُ كبٕ ا٧ْٗطخ ا٫هزٖبك٣خ ٌَُ ْٜٓ٘ رٌٕٞ ٓقزِلخ.

عٞاء ٝك٤ٜب ص٬صخ كٍٖٞ ٢ٛ اُلَٖ اُؾبه ٖٓ اثو٣َ ا٢ُ ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أُ٘بؿ كبُٜ٘ل رزٔزغ ثٌَ ا٧    

٤ٗٞ٣ٞ صْ كَٖ ا٫ٓطبه ا٤ٍُٔٞٔخ اُز٢ رٜطَ ثـياهح ٝرَجت اٌُض٤و ٖٓ اُقَبئو، ٝثؼل مُي كَٖ 

اُْزبء أُؼزلٍ ك٢ اُغ٘ٞة ٝاُجبهك علا ك٢ أُْبٍ
ٕٗ
. 

ٕٝ ك٢ ٤ًل٤خ اٍزـ٬ٍ ٛنا اُز٘ٞع ك٢ اُج٤ئخ اُغـواك٤خ ٝأُ٘بؿ، عؼَ اٌَُبٕ ك٢ اٗؾبء اُٜ٘ل ٣لٌو  

ٓٞاهك اُج٤ئخ أُزبؽخ ٝرط٣ٞؼٜب َُُٜٞخ اُؼ٤ِ ػ٠ِ ٛنٙ ا٧هٗ أُز٘ٞػخ ا٧عٞاء كٌبٗذ ؽواهح 

اُغٞ اَُجت ك٢ اٍزقلاّ أُبء ُزِط٤ق اُغٞ ك٢ هبػبد ا٫ٍزوجبٍ ٝاع٘ؾخ اُؾو٣ْ ٍٝبؽبد 

اكل ٝا٫ٜٗبه ػٖ اُوٖٞه، ًٝبٗذ ًضوح ا٧ٜٗبه ػبَٓ َٓبػل ك٢ مُي ؽ٤ش عِت أُبء ٖٓ ٛنٙ اُوٝ

ٛو٣ن اَُٞاه٢، ًٝبٗذ أ٣ٚب اُغجبٍ ٝاٗؾلاه ا٤ُٔبٙ ٝا٫٬ُْد ٖٓ ػٞآَ اهبٓخ اُلٞاهاد كافَ 

 اُوٖٞه ٝك٢ اُؾلائن .

 اٌشالالد - ة

ٍٍ ٣٘ؾله ٓ٘ٚ أُبء ثبٗلكبعاُ   وٞٛ كغبئ٢ ، ٝٛٞ ٍّٖٗل٣ل ٬ٍََّْ ٝعٔؼٜب ٫ّ٬ّد: ٓٞٙغ ػب

ُِ٘ؾذ ٚهبػ ك٢ ٓغوٟ اُٜ٘و ٣ْ٘ؤ ٖٓ افز٬ف ٓوبٝٓخ ٕقٞه
ٗٗ

، ٝرٖ٘ق ا٫٬ُْد ا٢ُ 

ػْوح أٗٞاع ػ٢ِ ؽَت ٛو٣وخ ٗيُٜٝب، ٝرزؾٌْ ثؼ٘ اُؼٞآَ ك٢ ا٬ٍُْ ٓضَ أُ٘بؿ ٝٗٞع 

اُٖقٞه ٝرطٞه ا٫ٝك٣خ..، ٝرْ٘ؤ ا٫٬ُْد ٖٓ ا٫ٗؾلاه ك٢ أُغو١ أُبئ٢، أٝ رجب٣ٖ اُزوثخ 

ا٫ٓطبه ػ٠ِ  ث٤ٖ ٕقٞه ِٕجخ ٝٛجوبد ْٛخ، ٝمٝثبٕ اُغ٤ِل ٖٓ اػ٢ِ اُغجبٍ ٝٛطٍٞ

ا٧ها٢ٙ أُورلؼخ 
ٗ٘
. 

٣ٝٞعل ك٢ اُٜ٘ل اُؼل٣ل ٖٓ ا٫٬ُْد ٣َٖ ػلكٛب ا٢ُ ٝاؽل ٝأهثؼٕٞ ٬ٍّ روو٣جب    
ٗٙ

، ٜٝٓ٘ب 

، ٫٬ّٝد عجبٍ ًبهٗبربًب ٣٫ٝخ ك٢ اُغجبٍك٢ ٓ٘طوخ  ٬ٍّ عٞؽ اُن١ ٣وغ ك٢ ٜٗو ّبهكبص٢

ٝثٜب  ُؾبكخ اُـوث٤خ ُٜٚجخ اُلًٖٖٓ أُْبٍ ا٠ُ اُغ٘ٞة ػ٠ِ آزلاك ا عبرٌ اُـوث٤خ اُز٢ رٔزل

أًضو ٖٓ ػْوح ٫٬ّد 
ٗ7
. 

ٝٗظوا ُٞعٞك اُؼل٣ل ٖٓ ا٧ٜٗبه ٝأُورلؼبد ك٢ اُٜ٘ل كول ًبٗذ ا٫٬ُْد ػبَٓ ٛبّ ٝٓ٘ظو     

هاه٢ ٫ٗؾلاه أُبء ٝعو٣بٗٚ، ٓٔب عؼَ أُٜ٘ل٤ٍٖ ٣ؾبُٕٝٞ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٫٬ّد ٕ٘بػ٤خ 

ٗؾٞ أَُبعل ُِٞٙٞء، أٝ اُوٖٞه ُؼَٔ ر٣ٌٞ٘بد ٓبئ٤خ  ٝمُي ثزؾ٣َٞ أُبء اٝ أُغبه١ أُبئ٤خ

اّجٚ ثب٫٬ُْد ُزٌٕٞ ى٣٘خ ٝعٔبٍ ٝٓزؼخ ُٖٔ ٣ْبٛلٛب ًٝؤٗٚ ٣غِت عيء ٖٓ اُطج٤خ ا٢ُ 

 ٍبؽبد اُوٖٞه أٝ اُؾلائن ُِو١، أٝ ٣غِجٜب ا٢ُ أُؼبثل اُٜ٘ل٣خ ُِزط٤ٜو...

ؽ٤ش رغٌِ اَُ٘بء ٍٜٝ  2ٔٝهل رْ ر٣ٖٞو ػلك ٖٓ ا٫٬ُْد اُٖ٘بػ٤خ ًٔب ك٢ اُِٞؽخ     

 ٛنٙ اُز٣ٌٞ٘بد أُٖٔٔخ ثلهخ ٝػ٘ب٣خ ٬ٍُزٔزبع ثٜب .
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 اٌطٛالي  - ج

ك٫ٌٝة مٝ ِك٫ء ٣لٝه ثلكغ أُبء أٝ َعّوِ أُب٤ّخ ك٤قوط أُبء ٖٓ اُجئو أٝ  ثؤٜٗبَبه٤خ رؼوف اُ   

ػٞهح: ثْٚ اُؼ٤ٖ ط ٗٞاػ٤و ، ٝر٢َٔ ٗب2ٗاُٜ٘و ا٠ُ اُؾوَ
ٗ2

بء ا٢ُ ، ٝروّٞ اُ٘بػٞهح ثوكغ أُ

اٝ  ،أٝ اُؾٔبٓبد ،اٝ اُج٤ٞد ،اٝ اُوٖٞه ،اُو٘بٛو اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ رٞى٣غ ا٤ُٔبٙ ا٢ُ اُؾلائن

اُغٞآغ
٘ٓ
. 

ٝرزٌٕٞ اَُبه٤خ ٖٓ ك٫ٝة ػجبهح ػٖ ٤ٌَٛ كائو١ ٓزوٖ ٣ٖ٘ؼٚ ٗغبه ٓزقٖٔ ؽ٤ش ٣جِؾ      

٘لٓب رـٔو ك٢ هطوٙ ا٢ُ ػْو٣ٖ ٓزوا ٝك٢ ٜٗب٣خ أمهع اُل٫ٝة ٗؾٞ ػْو٣ٖ ٕ٘لٝم ر٨ٔ ثب٤ُٔبٙ ػ

أُبء ٝرلوؽ أُبء ك٢ ٗوطخ ٓؼ٤٘خ ُزٖت ك٢ ه٘بح ُ٘وَ أُبء، ٣ٝلٝه اُل٫ٝة ػ٠ِ كػبٓز٤ٖ ثٞاٍطخ 

 .ٔ٘اُؾ٤ٞاٗبد اٝ هٞح ا٧ٓٞاط 

ثؤٜٗب  Vitruvius ڤ٤زوٝڤ٤ًٞمًود اَُبه٤خ ػبّ ٓبئخ هجَ ا٬٤ُٔك ثٞاٍطخ أُٜ٘لً اُوٝٓب٢ٗ    

َ هٞح ا٤ُٔبٙ ٝثٜب اٗبء ٓضجذ ك٢ ؽبكخ اُؼغِخ ٝػ٘لٓب رٔزِئ آُخ رز٤ٔي ثبُجَبٛخ ٝاُلبػ٤ِخ ٝرلاه ثلؼ

اُل٫ء ثبُٔبء ثبُلٝهإ رؾِٜٔب اُ٘بػٞهح ا٢ُ ا٧ػ٠ِ ؽ٤ش رلوؽ ك٢ ٕٜو٣ظ ػ١ِٞ ٍٕٓٞٞ 

ثبُٔغو١ أُبئ٢ ٝهل اٍزؼِٜٔب اُوٝٓبٕ ٝاُلوً ٝاكفَ ػ٤ِٜب إَُِٔٔٞ اٌُض٤و ٖٓ اُزؾ٤َ٘بد 

ٝاُزط٣ٞو
ٕ٘
. 

هؽِزٚ ا٢ُ اُٜ٘ل ك٢ أًضو ٖٓ ٓٞٙغ ؽ٤ش أّبه ا٢ُ اهبٓزٜب ػ٠ِ  ٝهل مًوٛب اثٖ ثطٞٛخ ك٢    

ا٫ثبه
ٖ٘

٣قوط ٖٓ ، ٝمًو اُوي٢٘٣ٝ ك٢ عِٔخ ٓب ّبٛلٙ ك٢ اُٜ٘ل إ ك٤ٜب عجَ ك٤ٚ رٔضبٍ ٧ٍل٣ٖ 

ٝاٗزْو اٍزقلاّ اَُٞاه٢ .ًَٗ٘ ٍبه٤خ هو٣خ  ٠كٜٔٔب ٓبء ٤ٖ٣و ٍبه٤ز٤ٖ، ػ٤ِٜٔب ّوة هو٣ز٤ٖ، ػِ

ا٫ثبه ُو١ اُؾوٍٞ ٝاُؾلائن، ٝاٍزقلٓذ ك٢ ك٢ُٜ ٝأُ٘بٛن أُغبٝهح اُلبه٤ٍخ ك٢ هكغ ا٤ُٔبٙ ٖٓ 

ُٜب ك٢ كزوح ٓجٌوح؛ ٝأكفِذ ثؼل مُي ا٢ُ اُج٘غبة ٝع٤ٔغ أهب٤ُْ اُٜ٘ل
٘٘

اُؼغِخ ، ٝاٍزقلٓذ 

عٔ٘ٚ ٜٗو اُٞاهؼخ ػ٠ِأعوا  اُز٢ رلاه ثبُؾ٤ٞاٗبد ك٢ هِؼخاُلبه٤ٍخ 
٘ٙ
. 

 اٌمٕٛاد اٌّبئيخ  -ز

خ ػبَٓ ٛبّ ُ٘وَ ا٤ُٔبٙ، ٝهل ػوف ا٫َٗبٕ اُو٘ٞاد أُبئ٤خ ٖٓ ف٬ٍ هؽِخ رٌٕٞ رؼزجو اُو٘ٞاد أُبئ٤    

ؾ٤٘ٔب رَوٜ ا٧ٓطبه أٝ رنٝة ك ؛ 7٘ٓظٜو ٖٓ ٓظبٛو عو٣بٕ ا٤ُٔبٙ اَُطؾ٤خ ٛٞ ا٧ٜٗبها٧ٜٗبه؛ 

رزغٔغ ك٢ ٓغبه ٓبئ٤خ ٕـ٤وح اُؾغْ صْ ٝكبٕ ٤ٓبٜٛب ر٘ؾله ػ٠ِ ٍطؼ ا٧هٗ،  أُورلؼبداُضِٞط ك٢ 

نٙ أُغبه١ اُٖـ٤وح ٌٓٞٗخ ٓغبه١ أًجو كؤًجو ؽز٠ رٌٕٞ ك٢ اُٜ٘ب٣خ ٓغبه١ هئ٤َ٤خ رؾَٔ رز٬ه٠ ٛ

ا٤ُٔبٙ
٘2
. 

ري٣ٝل ٤ُِٔبٙ ٕٝوف، ؽ٤ش إ  ا٤ُٞٗب٤ٗخ؛ ًبٕ ٓغٜي ث٘ظبّ ًٌٍ٘ٞك٢ ٓل٣٘خ  ٝػ٘ل اٌُْق ػٖ اُوٖو

ا٠ُ  ٝاٗبث٤تك٢ ه٘ٞاد ؽغو٣خ  ٖٓ ا٫ٓطبهأٝ  اُغجبٍػ٠ِ ٍلٞػ  ٣٘يٍاُن١  اعوٝا أُبء أِٜٛب

 ، ٖٝٓ صْ ٕوف اُل٬ٚد ػٖ ٛو٣ن ٗظبّ آفوؾٔبٓبد اُ
٘2

 

ٝرؼوف ه٘ٞاد اُو١ ثؤٍٔبء ٓقزِلخ ك٢ٜ ر٢َٔ ا٫ه٤٘خ ٝا٫ك٬ط ٝاٌٌُ٘ب ٝؿ٤و مُي ٖٓ ا٤َُٔٔبد      

ك٢ ع٤ٔغ ا٧هطبه ٝاٛزْ ثٜب اُوٝٓبٕ ٝاْٗؤٝا اُو٘ٞاد ٖٓ اُوٕبٓ ٝٛٞهٝٛب ٝرجؼْٜ اُلوً 

ٝثزط٣ٞوٛب ْٜٝٓ٘ أث٘بء ٢ٍٞٓ ثٖ ّبًو اُن٣ٖ ػ٘ٞا ثزط٣ٞو ٝاثزٌبه  ٝاُج٤يٗط٤ٕٞ ٝاٛزْ ثٜب إَُِٔٔٞ

 ٓٙأٗظٔخ عل٣لح ٫ٍزقلاّ ا٤ُٔبٙ 

ٝهل اثزٌو ا٫َٗبٕ ٓ٘ن اُولّ اُو٘ٞاد ٝاٍزقلٜٓب ُو١ اُؾوٍٞ ٝر٤َٕٞ ا٤ُٔبٙ ا٢ُ ٓ٘طوخ ٓب ٝمُي ػٖ    

اُوبف، ٓب ٣ؾلو ك٢ ا٫هٗ  اُو٘بح: ثلزؼ، اُو٢ُِّ٘ ٛو٣ن ٓب ّبٛلٙ ٖٓ كؼَ اُطج٤ؼخ ٤ٍٔٝذ ٛنٙ اُو٘ٞاد 

أُبء ٓغوٟ ٤ٙن ٤َ٣َ ك٤ٚ أُبء ٝٗؾٞٙ رؾذ ا٫هٗ أٝ كٞهٜب ٤ُغو١ ك٤ٚ
ٙٔ

ٍَوَِذ  ؛ ب  َٔ َُْؾِل٣ِش ك٤ِ ك٢ِ ا َٝ
بُء ٝاُو٢ُُِّ٘ اُؼُْٞه َٔ ََّ اُ

ٕٙ
. 

ٝهس إَُِٔٔٞ رو٤٘بد اٍزقلاّ ا٤ُٔبٙ أُٞعٞكح ٖٓ هجَ ٝٛٞهٝٛب ٝهثطٞا ث٤ٖ فجوح اُو١ ك٢    

رْ ث٘بء اُقياٗبد ُؾلع ا٤ُٔبٙ ٝاٍزقلاّ اُو٘ٞاد اُز٢ رغِت أُبء ا٢ُ أُلٕ ٝاُوو١ ؽٚبهاد ٓقزِلخ، 

ٖٓ اعَ اُيهاػخ ٝا٫ؿواٗ أُ٘ي٤ُخ، ٝرزَٖ اُو٘ٞاد ثب٧ٜٗبه ٝٓ٘بثغ ا٤ُٔبٙ ٣ٝزْ ؽلو اُو٘ٞاد رؾذ 

اُو٘ٞاد  ا٧هٗ ُغِت ا٤ُٔبٙ ٖٓ أُ٘بٛن اُغج٤ِخ اُؼب٤ُخ ا٢ُ أُلٕ اُلو٤وح ك٢ ٖٓبكه أُبء، ٝرؼزٔل
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رو٤٘خ اُزلكن ٖٓ ا٫ػ٠ِ ثٔوب٤٣ٌ ٓؾلكح ٝر٢ْٔ كٞم ا٧هٗ اٝ رؾذ ا٧هٗ ك٢ ثؼ٘ أُ٘بٛن ؽَت 

اُؾبعخ ٝٛج٤ؼخ أُ٘بٛن
ٖٙ

 . 

٣ٝزؾلس ا٫ٕطقو١ ػٖ ث٬ك فواٍبٕ ٝاُو٘ٞاد اُز٢ ٣ؼِٜٔٞٗب ُِو١ ٝاُْوة ٝاُؾلائن ٝاُغٞآغ     

 ٝاٌُض٤و ٖٓ أُلٕ اُّطج٤َٖ هب٣ٖ فٞه فٍٞذك٤نًو ٓلٕ 
ٙٗ 

ٖٓ ه٠ّ٘ رغوٟ رؾذ  كب٤ُٔبٙ ٝاُْواة؛ 

 ،َٓبًْٜ٘ ٝرظٜو فبهط اُجِل ك٠ ٤ٙبػْٜ ٜٝٓ٘ب ه٠ّ٘ رظٜو ك٠ اُجِل ٝرغوٟ ك٠ كٝهْٛ ٝثَبر٤ْٜ٘

اُؾلائن كزَو٢ه٠ّ٘  ٜٗو ًج٤و رؤفن ٓ٘ٚ ٤َ٘بثٞهٝث
ٙ٘

، ٝاٗٔب مًود فواٍبٕ اُز٢ ٢ٛ أؽل ث٬ك كبهً 

ٝثبُزب٢ُ كبٕ ػٔبهح اُو٘ٞاد أُبئ٤خ رٔبصَ ٓب ٛٞ ٓٞعٞك  ٌُٜٝ٘ب رْزوى ك٢ أعياء ًض٤وح ٜٓ٘ب ٓغ اُٜ٘ل ،

ك٢ ث٬ك كبهً ا٢ُ ؽل ًج٤و ، ٍٝٞف ٗنًو ٫ؽوب ك٢ اُجؾش إٔ اُٜ٘ل اٍزؼبٗذ ثبُٜٔ٘ل٤ٍٖ ا٣٫وا٤٤ٖٗ 

 ك٢ ػَٔ اُ٘ٞاك٤و ٝثؼ٘ ا٧ػٔبٍ اُقبٕخ ثٜب .

ُز٢ رغو١ كافَ أُْ٘ؤد ا Nalisٝك٢ ٓل٣٘خ أعوا رٔزل ّجٌخ ٝاٍؼخ ٖٓ اُو٘ٞاد اُٖـ٤وح أٌُْٞكخ    

اُقبٕخ ٝا٤ٌَُ٘خ ٝفبٕخ هٖٞه ا٫ثبٛوح ٝا٫ٓواء، ٝرؾز١ٞ ػ٠ِ ٤ٓبٙ ٓزؾوًخ رزلكن ا٢ُ أٍلَ 

ٓ٘ؾله رؼَٔ ػ٠ِ رجو٣ل اُـوف ٝآزٖبٓ اُؾواهح اُؼب٤ُخ ٗز٤غخ اُزجق٤و ٝرٖت ٤ٓبٜٛب ك٢ اُق٘بكم 

افو١ أؿواٖٗٝٓ صْ رَزقلّ ك٢ 
ٙٙ
 . 

ه ٓغبه١ اُو٢ُِّ٘ ؽ٤ش ثؤٓٞه اُو٤بٍبد؛ ٝٛٞ  ٣ِٝيّ ُؼَٔ ٛنٙ اُو٘ٞاد ّقٔ فج٤و : اُن١ ٣ولِّ ًُ ِْ٘ل َٜ ُٔ اُ

، ٣َٝزقلّ ٓٞاك ٓؼ٤٘خ اٝ ٣وّٞ ثؼَٔ ه٘ٞاد ٓـطبح ك٢ ثؼٜٚب اٝ أعياء ٜٓ٘ب، ٝٛٞ ٓب ًبٕ 7ٙرُْؾلَو

ظبٛوا ٖٓ ف٬ٍ اُؾلائن أُقزِلخ اُز٢ رو١ٝ ثٜنٙ اُو٘ٞاد ، اٝ اُو٘ٞاد اُز٢ روثٜ ث٤ٖ اُ٘ٞاك٤و كافَ 

 ٝر٘زوَ ٖٓ ع٘بػ ا٢ُ ع٘بػ ٖٝٓ ك٘بء ا٢ُ ثٜٞ. اُوٖٞه

 ٚضبئً ترسيٓ ٚحفع اٌّيبٖ   -ٖ

ٌٗ بٝأُرزٌٕٞ اُج٤٘خ أُبئ٤خ ا٬ُىٓخ ُؼَٔ ا٫ؽٞاٗ ٝاُ٘ٞاك٤و ك٢ اُـبُت ٖٓ َٓطؼ ٓبئ٢     َُ ؽٞ ع

٢َ ا٧ع ِّٔ ٍُ َٖ اُزَّؤف٤ِو. ُٝٓ٘ٚ  َُ أٌُِِخ ٓ هعِ. ٝإٔ َُ ك٢ِ اُيَّ َّْ ٣وٍ ِٚ أُبُء، ص ٌُ ك٤ . ٝاَُّ٘غ٤ق عنٌع ٣ؾج َُ

ِٚ أُبءُ  َُ ك٤ ُف، ٣ٝوٍ َّٞ ِؼ٤ِل ، ٝ ٣ٙ2غ َٕ َم  ْٞ بكٌ كَ َٚ َُ َُُٚ أَْػ ٫َ رُْغؼَ َٝ  ، ِٗ ٍٗ ٣ُْؾلَُو ك٢ِ ا٧َْْه ْٞ ْجُٚ َؽ ِّ ًَخُ  جِْو ُْ ا

 ِٗ ا٧َْْه
ٙ2
. 

٣ٖٝق اُجؾزو١ ثوًخ ٓبء ك٢ هٖو أُزًَٞ اُؼجب٢ٍ ثٕٞق ٣جوى ٓل١ اُغٔبٍ ٝاروبٕ اُٖ٘بػخ    

ٕ٘ؼٜب ك٢ ا٫ث٤بد اُزب٤ُخ  ًؤٕ اُغٖ ٛٞ ٖٓ
7ٓ

: 

ـب٤ِٜٗبــــبِد اما ٫ؽــــــــــٝا٥َٗ َٓ ُٜب  ْذ   ٣ب ٖٓ هأٟ اُجوًخَ اُؾَ٘بَء ُهإ٣زَ

ُو ــــــــــــــلحً ٝاُجَؾــــــــؼلُّ ٝاؽــــرُ 

 بـــــــصب٤ٜٗ

َٜ ــَ ٣َؾَ  ْٚ ـــــب أٜٗــــجُ ٖ كَ ِٓ َِ ــب 
 بــــُهرْجَزِٜ

َهاً ٝأٛٞ ْٞ َٛ  ِٖ  اهاً رُجب٤ٜٛبك٢ اُُؾَ
ٍُ كعَِ ـــٓب ث  بُـ٤ََْوٟ ـخ ًـــــــب

 بــــرُ٘بكَٜ

٢ ـــــٞا كــــؤكَّهــــــب كــــــاثلاػٜ

 بــــــٓؼب٤ٜٗ

َّٕ عِ ــً  ٤ٍُِٔـــؤ َٕ اُن٣ـــَّٖ  ٖ ــب

ُ اــــــــــــُٝ ُٞ 

 بـَغْو١ ك٢ ٓغبه٣ٜـٖٓ اَُجبئِي ر
بُء ـخُ اُج٤ٚــــب اُلٚــــــًؤََّٗٔ 

 خً ـــــــــٍبئِ

ْجَذ ٍٔـــ٤ُ َِ جَذ ك٤ٜــــ٬ً َؽ ًِّ  بــــبًء ُه
ُّ رواَءْد كــاما اُّ٘   ٢ ــــغٞ

 بــــــــــعٞاٗجٜ

أٓب اُٖٜو٣ظ ارقن أٍٚ ٖٓ أُبكح اُز٢ ٣ط٢ِ ثٜب ، ٝٛٞ ؽٞٗ ٤ْٓل ثب٧عو ٝاُقبكو٢ ك٢ رقّٞ     

ا٧هٗ ُؾلع ا٤ُٔبٙ ٣َٝوق ثبُوجبة ؿ٤و اُؼ٤ٔوخ ُٝٚ كزؾخ ماد فوىح 
7ٔ

، ٣ٝطِن أ٣ٚب ػ٠ِ اُؾٞٗ 

كَو٤خ ٝرٞٙغ ك٢ اَُج٤َ اٝ أَُغل ُِْوة ٝؿ٤وٙ 
7ٕ

، ٝاُؾٞٗ ٝاُجوًخ ٝا٥ثبه ٝاُٖٜبه٣ظ ٖٓ 

 ٍٝبئَ رقي٣ٖ أُبء ا٬ُىّ ٩كاهح اُج٤٘خ أُبئ٤خ ُِ٘ٞاك٤و  .     

ِ ٣َٝ٘ت     ِٔ ِْ و أُطٝٓبإٙ ٖٓ  ُِْوة ٣َزقلّك٢ُٜ ؽٞٗ فبهط  اهبٓخ ا٠ُ اَُِطبٕ ٌّٔ اُل٣ٖ َُ

كهط ٣٘يٍ ا٠ُ أُبء، ٝك٢ ٍٜٝ اُؾٞٗ هجخ ٜٓ٘ب ًَ  أٍلَ ٝؽُٞٚ ٓجب٢ٗ ٤َُٓٝٛٞٚ ٤ِ٤ٖٓ ٝػوٙٚ 

ا٤ُٜب اُ٘بً هَ أُبء كفَ اما
7ٖ

. ٝهل هبّ ا٫ٓجواٛٞه اُٜ٘ل١ ثبثو ثج٘بء ؽٞٗ ًج٤و ُزغ٤ٔغ ٤ٓبٙ 
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٣ٞخ ٓزِٖخ ا٫ٓطبه أِٛن ػ٤ِٚ "ثب٢ِ٣ٝ" ٝث٢٘ ػ٤ِٚ ص٬صخ ٍٞاه٢ ُوكغ ا٤ُٔبٙ ا٢ُ ص٬صخ ٕٜبه٣ظ ػِ

ثؤٗبث٤ت ُزـن٣خ اُ٘ٞاك٤و ٝاُؾلائن ٝاُؾٔبٓبد
7ٗ

 

ٓبئ٤خ هئ٤َ٤خ  ٕٜبه٣ظص٬س  ٌٓبٕ ٓورلغ؛ ؽ٤ش ٣ٞعلأُبء ك٢  ٝك٢ هِؼخ اعوا ٣ٞعل ٕٜبه٣ظ     

ٕٜو٣ظ  ٝرَزقلّ أؽل اُٖٜبه٣ظ ٩ٓلاك روكغ ا٤ُٜب أُبء ػٖ ٛو٣ن ص٬صخ ٍٞاه٢ ٖٓ ٜٗو عٔ٘ب،

أٗبث٤ت ٝه٘ٞاد ر٘وَ  ٕٜٝو٣ظ ٣ٔل اُؾٔبّ ػٖ ٛو٣ن ، َُِٔغلٕٜٝو٣ظ ٣َزقلّ  ب٤ُٔبٙ،ث٘بكٞهح اُ

ا٤ُٔبٙ
7٘
. 

 رٔبص٤َ أُؼجٞكادك٤ٜب  أُؼبثلؽٞٗ ػظ٤ْ ُٛٞٚ ٤َٓ ٝػ٤ِٚ  ٝإٔ ثٜبًغوا،  ٝمًو اثٖ ثطٞٛخ  ٓؼبثل  

 ثؼخ أهثغ هجبةهٝك٢ ٍٝطٚ ص٬س هجبة ٖٓ اُؾغبهح اُؾٔو ػ٠ِ ص٬س ٛجبم ٝػ٠ِ أهًبٗٚ ا٧
7ٙ

  ،

ٓل٣٘خ ع٤ِٔخ ري٣ٜ٘ب اُؾلائن ٝأؽٞاٗ أُبءاُٜ٘ل٣خ "٣ٞإ ّٞاٗظ"  ًٝبٗذ أ٣ٚبً ٓل٣٘خ
77
. 

 

 اٌّجحث اٌثبٔي : إٌٛافير ٚأٔظّخ ضد اٌّيبٖ 

٫ ّي إ اُ٘ٞاك٤و ٖٓ ٓجزٌواد اُؾٚبهاد اُول٣ٔخ هجَ ا٬ٍ٩ّ ا٫ إٔ إَُِٔٔٞ هبٓٞا ثزط٣ٞوٛب   

رٞظ٤لٚ عٔب٤ُب ثٔب ٣٘بٍت هٝػ ا٩ؽَبً ٝا٫ٙبكخ ا٤ُٜب ٝرؾ٤َٜ٘ب ٝٛٞ رط٣ٞو ٗبثغ ٖٓ اُزولّ اُؼ٢ِٔ ٝ

ِٙ  ﴿ثبُغٔبٍ ٝاُزٔزغ ثبُي٣٘خ اُز٢ فِوٜب هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٢ُ  ُِِؼجَبِك ِ اَُّز٢ِ أَْفَوَط  َّ ِى٣َ٘خَ ّللاَّ ْٖ َؽوَّ َٓ  َْ هُ

ْىمِ  َٖ اُّوِ ِٓ اُط٤َِّّجَبِد  َٝ ﴾ 
72

٢ ك٢ٜ ُٜب عبٗت ك٢٘ عٔب٢ُ ً٘ٞع ٖٓ أٗٞاع اُي٣٘خ اُز٢ مًوٛب هللا رؼب٢ُ ك

ًزبثخ اٌُو٣ْ ، ثب٩ٙبكخ ا٢ُ أؿواٗ افو١
72

 

ٝهل ػَٔ أُٜ٘لٍٕٞ ػ٢ِ اُزل٤ٌو ك٢ مُي اُزط٣ٞو ْٜٝٓ٘ ث٢٘ ٢ٍٞٓ ثٖ ّبًو ك٢ اُووٕ اُزبٍغ ك٢   

ًزبثْٜ اُؾ٤َ كؼِٔٞا ػ٢ِ اثزٌبه ٗٞاك٤و رـ٤و ٌِّٜب ثبٍزٔواه ، ٝهل ٝر٘بُٝٞا ك٢ ًزبثْٜ ٍزخ رٖب٤ْٓ 

اُ٘ٞاك٤و أُؼوٝكخ ؽز٢ ػٖوْٛ ٝاُقَٔخ أٗٞاع اُجبه٤خ ك٢ٜ ٛوم ٣َْٔ اُز٤ْٖٔ ا٧ٍٝ ع٤ٔغ أٍب٤ُت 

َُو٣خ ٝاُؼغِخ  عل٣لح ٝٗٞاك٤و ٓجزٌوح ٝٓؼولح ٢ٛٝ رٔزِئ ثبُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٓضَ اُزوًٝ ٝأُٖبٓبد اُ

ٝاُؼ٘لبد أُبئ٤خ ٝاُٜٞائ٤خ ٖٝٓ اٌّبٍ اُ٘ٞاك٤و اُجوػْ ٝا٫ٗبث٤ت اُز٢ رئك١ ا٤ُٚ ٖٝٓ ا٫ٌّبٍ ا٧فوٟ 

ٝاُيٗجوخ ، ٝرزطِت ٝعٞك فيإ ٓبء ك٢ اػ٢ِ اُ٘بكٞهح ُز٤ُٞل اُٚـٜ ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ  اُلهع ٝاُؾوثخ

ٌَّ ا٤ُٔبٙ أُطِٞة 
2ٓ

 

ًٝبٗذ اُ٘ٞاك٤و ٖٓ ٓؼبُْ أُل٣٘خ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝك٤َُ ػ٠ِ اٍزقلاّ أُبء ثؾٌٔخ ٫ٕ أُبء ًبٕ ٗبكها     

ؽل٣وخ ا٧ٍٞك ك٢ هٖو ٝهل ثِـذ ٕ٘بػخ اُ٘ٞاك٤و كهعخ ٖٓ ا٫روبٕ ٝاُٜ٘لٍخ ٝٓضبٍ مُي كٞاهح 

اُؾٔواء ثب٧ٗلٌُ ؽ٤ش رزٌٕٞ ٖٓ ؽٞٗ َٓزل٣و ٓؾبٛ ثبص٢٘ ػْو اٍل ٖٓ اُوفبّ ٓضَ ػلك اَُبػبد 

ك٢ ا٤ُّٞ اٝ ػلك ا٧ثواط ٣َٖٝ ا٤ُٜب أُبء ثو٘ٞاد رؾذ ا٧هٗ ٖٓ اُغجبٍ أُؾ٤طخ ٝر٘جضن ٖٓ كْ ًَ 

اٍل  ًَ ٍبػخ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ
2ٔ

   

ا٫د ُوكغ ا٤ُٔبٙ ٝٙقٜب رْزَٔ ػ٠ِ ٓٚقبد روكك٣خ ٌٝٓبثٌ ًٔب هبّ اُغيه١ ثز٤ْٖٔ فٌٔ     

ٕٝٔبٓبد ٝرلٝه ثوٞح اُز٤به ٝرؼَٔ ثٞاٍطخ اُطبؽٞٗخ ٕٝٔبٓبد اَُؾت ٓؼب ....، ًٔب هبّ رو٢ اُل٣ٖ 

ثٖ ٓؼوٝف أُْٜٞه ثبُوإل ٖٓ اثزٌبه ٓٚقخ ٍلا٤ٍخ ا٧ٍطٞاٗبد ُوكغ ا٤ُٔبٙ اُؾن ثٜب ٗبػٞهح 

رلٝه ػ٠ِ ٓؾٞه...
2ٕ

 

 إٌٛافير ُٔظُ عًّ 

ٝرزٌٕٞ اُج٤٘خ أُبئ٤خ ؿبُجب ٖٓ ؽبُز٤ٖ أُٜٝٔب أُبء اُواًل ٣ٌٕٝٞ ك٢ ا٫ؽٞاٗ ٝاُجوى؛  ٝاُضب٤ٗخ ٢ٛ   

اٝ  ،(أ -ٌَّٔ)اٝ اَُوٞٛ ٝا٫ٗؾلاه ٖٓ ا٧ػ٠ِ  ،أُبء أُزؾوى ثلؼَ اُغبمث٤خ ػٖ ٛو٣ن اُزلكن

ُز٢ ر٘لش ا٤ُٔبٙ ك٢ اٌّبٍ ٓزؼلكح ، اٝ اُزؾوى ػٌٌ اُغبمث٤خ ًٔب ك٢ اُ٘ٞاك٤و ا(ة -ٌَّٔ) ا٫٬ُْد

 .(ط-ٔاٌَُْ )؛ ًٔب ك٢  ٨ُ2ٖػ٠ِ

ٝرزٌٕٞ اُلٝهح أُبئ٤خ ُِ٘بكٞهح ٖٓ هكغ ا٤ُٔبٙ ٖٓ ا٧ٜٗبه اٝ ا٫ثبه ػٖ ٛو٣ن اَُٞاه٢، صْ رقي٣ٜ٘ب  .ٔ

ك٢ ٕٜبه٣ظ ٓورلؼخ، صْ ر٤َٕٞ اُ٘ٞاك٤و ثبُٖٜبه٣ظ ػٖ ٛو٣ن اٗبث٤ت؛ ؽ٤ش ٣وّٞ أُبء ثبٍُٕٞٞ 

٢ِ ُِ٘بكٞهح اُن١ ٣َبػل ػ٠ِ ارٔبّ آ٤ُخ اُزْـ٤َ، ٣ٝزْ رٖو٣ق ا٤ُٔبٙ ك٢ اُق٘بكم ا٢ُ اُقيإ اَُل

ثؼل مُي ك٢ ا٫ثبه اُغٞك٤خ ٌٝٛنا رؼبك اُلٝهح
2ٗ

  (ٌَّٕ ههْ )،
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٣ٌٕٝٞ ػَٔ اُ٘بكٞهح ٝكوب ُ٘ظو٣خ اُلائوح أُلوؿخ ػٖ ٛو٣ن أٗجٞة أٍٜٝ ٣وَ هطوح ًِٔب اهرلؼ٘ب     .ٕ

 أٗجٞةلبع اُقيإ ٝاٗؾلاه اُو٘بح اُز٢ ٣ؤر٢ ٜٓ٘ب أُبء ٝهطو ٧ػ٠ِ، ٣ٝورجٜ ٌَّ اُ٘بكٞهح ثبهر

اُلٞهإ، ٣ٖٝوف ٓبء اُؾٞٗ ا٢ُ ٕٜو٣ظ اه٢ٙ ثبُووة ٖٓ اُ٘بكٞهح ؽ٤ش ٣زْ ػٞكح أُبء ا٢ُ 

اُقيإ ٖٝٓ صْ ٣ؼبك رل٣ٝوٙ ك٢ اُ٘بكٞهح
2٘

، ( ٌَّٗ) 

ٜٝٗب٣خ ا٫ٗجٞة اُلٞاه  ٝٝكوب ُظبٛوح اٍزؾبُخ اُق٬ء ثؾ٤ش ٫ ٣ٞعل كواؽ ث٤ٖ أُبء ٝاُٜٞاء،     .ٖ

ٓ٘قل٘ ػٖ ؽبكخ ؽٞٗ اُ٘بكٞهح، ٝفيإ اُ٘بكٞهح ك٢ ٌٓبٕ ٓورلغ، ٣ٝقوط أُبء ؽز٠ ٣َٖ ا٢ُ 

َٓز١ٞ آز٬ء اُؾٞٗ كزـط٢ كٞٛخ اُلٞهإ ثبُٔبء ُزؾغت ارٖبُٚ ثبُٜٞاء ك٤زٞهق كٞهإ أُبء 

ٞاء ٣ٝؼبك ٗلو أُبء ٝػ٘ل اُؼَٔ ٣وَ َٓز١ٞ أُبء ك٢ اُؾٞٗ ُزٌْ٘ق كٞٛخ اُلٞهإ ٤ُزَٖ ثبُٜ

ك٢ اُؾٞٗ ثوله أُبء أَُؾٞة
2ٙ
 (ٌَّ٘ ههْ ) .

ًٔب إ ٖٓ ث٤ٖ أٗظٔخ ا٤ُٔبٙ ٓب ٣ٌٖٔ ر٤ٌِْٚ ٛج٤ؼ٤ب ثبٍزقلاّ اٗؾلاه ا٤ُٔبٙ ٖٓ ا٧ٓبًٖ    .ٗ

أُورلؼخ ٗؾٞ ا٧ٓبًٖ أُ٘قلٚخ ٝاُزؾٌْ ك٢ ٍوػخ اُغو٣بٕ ٌَّٝ ا٬ٍُْ أُزٌٕٞ ٖٓ ف٬ٍ ث٤٘خ 

ٚ ػٖ ٛو٣ن اُٚـٜ اُ٘برظ ػٖ ا٤ُٔبٙ ك٢ ر٤ُٞل أٌّبٍ ك٤٘خ ٜٓ٘ب ٖٓ ف٬ٍ ٓؾلكح ، ٝٓب ٣ٌٖٔ ر٤ٌِْ

ػَٔ كزؾبد ثٔوب٤٣ٌ ٓؼ٤٘خ ٓٔب ٣ز٤ؼ اُزؾٌْ ك٢ اٌّبُٜب ًٔب ك٢ ا٫ٗجضبم ٨ُػ٠ِ اٝ اُٖلٞف أُبئ٤خ 

اٝ اُ٘بكٞهح أُ٘ؾ٤٘خ 
27

 (ٌَّٖ ههْ )، ٝؿ٤وٛب 

   اٌّجحث اٌثبٌث : إٌٛافير ٚأِبوٓ اضترساِٙب
   اٌحسائك  إٌٛافير في - أ

ٝاٗزْود ث٘بء اُؾلائن ا٤ٌُِٔخ ماد اُ٘ٞاك٤و ٝاُو٘ٞاد اُغ٤ِٔخ ك٢ ّٔبٍ اُٜ٘ل، ٝاْٗبء اُوٖٞه ماد    

 ٖاُؾلائن ٝاُ٘ٞاك٤و ٝاُو٘ٞاد ٝا٫٬ُْد ك٢ اٗؾبء اُٜ٘ل ٝاُز٢ روعغ ا٢ُ ٜٓ٘ل٤ٍٖ ا٣وا٤٤ٗ
22
. 

ى ّبٙ ؽ٤ش هبّ ثز٤٤ْل اَُلٝك ٝثِـذ اُؾلائن أُـ٤ُٞخ كهعخ ٖٓ ا٫ىكٛبه ك٢ ػٜل اَُِطبٕ ٤ٗوٝ   

ٝث٘بء اُوو١ ٝاُؾلائن أُقزِلخ ك٢ ٓل٣٘خ ك٢ُٜ ٝاّزِٔذ اُؾلائن ماد اُزقط٤ٜ اُٜ٘ل٢ٍ ػ٠ِ ه٘ٞاد 

ُِو١ ٝاُؼل٣ل ٖٓ اُ٘ٞاك٤و
22

ؽل٣وخ،  ٔٔ، ٝهل هبٓذ ٗٞه عٜبٕ ثبُْٔبهًخ ك٢ اْٗبء ٓب ٣ووة ٖٓ 

ٍزغٔبّ ث٤ٖ ا٧ّغبه أُضٔوح ٝاُيٛٞه اُيا٤ٛخ ر٤ٔيد ثب٤ُٔبٙ اُغبه٣خ ٝاُ٘ٞاك٤و ٝأُوب٤ٕو ُِواؽخ ٝا٫

وا، ٝاُؾل٣وخ ا٤ٌُِٔخ ك٢ ٤ًْٔو ٝاُز٢ أه٤ٔذ ثغٞاه عٓضَ ؽل٣وخ اُيٗبٗخ، ٝؽلائن هاّ ثبؽ ك٢ أ

 .2ٓا٫٬ُْد أُٜ٘ٔوح ٖٓ اُغجبٍ 

 ٝهٗغي٣تأؽل أث٘بء أٖٓ اُووٕ اَُبثغ ػْو ث٘بٙ دمحم ػياّ  اُزبثؼخ ُؾٖٖ ؽل٣وخ هِؼخ ٫ٍ ثبؽ ٝك٢    

اُو٘ٞاد أُبئ٤خ ٝاُ٘ٞاك٤و ٝاُغلهإ اُغبٗج٤خ  ٙ، ٝاْٛ ٓب ٤ٔ٣يػجبهح ػٖ ص٬صخ ٓجبٕ ٝثٞاثز٤ٖ ٛٞٝ

اُوفب٤ٓخ ٖٓ ٓؼبُْ اُؾلائن اُجبهىح ٓغ أَُبؽبد اُقٚواء
2ٔ

 

ٝٛنٙ اُج٤٘خ أُبئ٤خ ك٢ اُٜ٘ل رؼٌٌ اُزولّ ك٢ ٗظْ ا٤ُٔبٙ ٝاُنٝم اُل٢٘ ك٢ ث٘بء أٗظٔخ اُو١ ٝث٘بء     

د ا٤ُٔبٙ ٝاُ٘ٞاك٤و، ٝاُلَٚ ك٢ رط٣ٞوٛب ٝاٍزقلاّ اُؾغو اُغ٤و١ ٝث٘بء اُغلاهإ ا٫ثبه ٫٬ّٝ

اُٞاه٤خ ٖٓ ا٤ُٔبٙ ٝاهبٓخ أُوب٤ٕو ٍٜٝ اُجؾ٤واد ٣وعغ ا٢ُ اُٜغواد ٖٓ ا٤ٍب اٍُٞط٢ 
2ٕ
  

هلٓذ اُؾلائن ٓلّٜٞ عل٣ل ُِؾ٤بح كول ًبٕ ُل١ أُـٍٞ اؽَبً ثبُغٔبٍ ٝهبٓٞا ثبْٗبء اُطوم ٝؽلو    

ِو١ ٝاُؾلائن ػ٠ِ ٤ٓبٙ ا٫ثبه رو٤َْ اُؾلائن ٝىهاػزٜب ثبُ٘جبربد ٝا٧ّغبه ك٢ ٤ًْٔو ك٢ ٍلؼ اُزوع ُ

أؽل اُغجبٍ ٣َٝ٘بة ا٤ُٜب أُبء ٖٓ اُز٬ٍ ؽ٤ش ػِٔذ أُورلؼبد ٝأُ٘قلٚبد ػ٠ِ ٍُٜٞخ ر٤ٌَْ 

اُؾل٣وخ ٝٗظبٜٓب أُبئ٢ 
2ٖ

 . 

ا٢ٓ٬ٍ ٓزؤصو ثبُؾلائن اُلبه٤ٍخ،  ٝر٤ٔيد اُؾلائن اُز٢ أْٗؤٛب ا٧ثبٛوح أُـٍٞ ثؤٍِٞة ٓؼٔبه١

ًٝبٗذ اُز٤ٖٔٔبد ٓ٘زظٔخ ا٬ٙ٫ع ثٌَْ ًج٤و، ًٝبٗذ رز٤ٔي ثبؽزٞائٜب ػ٠ِ ا٫ؽٞاٗ ٝاُ٘ٞاك٤و 

ٝاُو٘ٞاد، ٝاُزٔبص٤َ ثب٩ٙبكخ ٨ُّغبه ٝاُيٛٞه كافَ ٍٞه ٓٔب ٣غؼَ اُؾلائن رْجٚ اُغ٘بٕ
2ٗ
 . 

 اٌمصٛر ٚأخٕحخ اٌحريُ  أَْفِٕيَخفي  - ة
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ٖٓ ى٣٘خ اُوٖٞه ك٢ ًَ اُؼٖٞه ٕ كوٖو اُؾبًْ رؼج٤و ػٖ ٓل١ هه٤خ اٝ هٞرٚ ُٝٔب رُؼل اُ٘ٞاك٤و   

ًبٗذ اُٜ٘ل اهٗ ٝاٍؼخ ث٤٘ذ ثٌَ ؽبٙوح ٖٓ ؽٞاٙوٛب اُوٖٞه ٝاُج٤ٞد اُلقٔخ ُوعبٍ ا٫ثبٛوح 

ٝا٫ٓواء، ٝاؽزٞد اُوٖٞه ػ٠ِ اُ٘ٞاك٤و ٝاُجوى ماد اُج٬ٛ إُِٔٞ 
2٘
. 

خ كؼ٢ِ ٍج٤َ أُضبٍ ًبٕ هٖو أُبء ك٢ ك٢ُٜ اُن١ اْٗؤٙ ك٤وٝى اٗزْود اُلٞهاد ك٢ اُوٖٞه اُٜ٘ل٣   

ٓؾ٤ٜ ثٚ ٓٔو َٓوٞف ٣َز٘ل ػ٠ِ  ّٖٓبٙ رـِن ٣زٍٞطٚ ؽٞٗ ٓبء ًج٤و كائو١ اٌَُْ هطوٙ ؽٞا٢ُ 

أػٔلح رؾ٤ٜ ثؾٞٗ أُبء ، ٢ٛٝ ًبٗذ ٓقٖٖخ َُِِطبٕ ٓغ اٍ ث٤زٚ اٝ ًجبه هعبٍ اُلُٝخ ٣َزٔزؼٕٞ 

ثبُغًِٞ هوة أُبء
2ٙ

 

ثٖله اُجبة ك٢ اُجوط أُضٖٔ ُ٪ٓجواٛٞهح ٗٞه عٜبٕ كفِخ ٓؼوٞكح ًج٤وح ثٍٞطٜب كفِخ اهَ ٣ٝٞعل    

ثٜب ُٞػ هفب٢ٓ ٓبئَ ػ٤ِٚ ىفبهف ثبهىح ٣زوهوم ػ٤ِٜب أُبء ٖٓ اػ٢ِ اُلفِخ ثٞاٍطخ أٗجٞة ٓزِٖخ 

ٍْ  2ّٓ ٝػوٗ ٕثقيإ، ٣ٝزغٔغ أُبء ك٢ ؽٞٗ َٓزط٤َ ٣ٔزل ٖٓ اُْوم ا٢ُ اُـوة ثطٍٞ 

ٍْ ٓٗٝػٔن
27
  

٣َٝ٘ت ا٢ُ ّبٙ عٜبٕ اْٗبءٙ ُوٖو اُوِؼخ اُؾٔواء ثل٢ُٜ ؽ٤ش إ أه٤ٙخ اُل٣ٞإ ٣غو١ ك٤ٜب    

ٍْ ٣قزوم اُل٣ٞإ ٖٓ ٓ٘زٖلٚ  ٓٗ× ّ ٕٓغو١ ٓبئ٢ ُزِط٤ق اُغٞ ُٝٚ ٝظ٤لخ عٔب٤ُخ ارَبػٚ 

٣ٝقزوم اُل٘بء٣ٖ ٝأُجب٢ٗ هجِٜب ٝع٤ٔغ اُلٝا٣ٖٝ
22

ّبٙ  اُوٖو اُوثبػ٢ ك٢ ٫ٛٞه ع٘بػع٘ٞة ، ٝك٢  

، ٓوبثَ ك٣ٞإ اُقبٕخؿوف ك٤َؾخ روغ ػ٠ِ ٍٛٞ ارغبٙ اُْوم ٝاُـوة  ػ٠ِ فٌٔ ٣ٝؾز١ٞ عٜبٕ

ٝاُٖٜو٣ظ اُن١ ٣ٔلٛب اُ٘بكٞهح  اُغٜخ أُْب٤ُخ هٝام ٓؼوٞكح ٣ٝٞعل ك٢كزؾبد ًج٤وح  ٝاعٜزٚ ُٜب

ثب٤ُٔبٙ ٍٜٝ اُل٘بء أٓبّ اُوبػبد
22
. 

رزٌٕٞ ٖٓ كفِخ ٓؼوٞكح ثؼول ٓلٖٔ ك٢ ٍٜٝ ٝك٢ هٖو ّبٙ ثوط ثوِؼخ ك٢ُٜ رٞعل ٗبكٞهح هائؼخ    

اُغلاه أُْب٢ُ ُِوٖو ٝاُؼول ُٚ ًّٞزبٕ ٓيفوكخ ثبُوفبّ أُِجٌ ػ٠ِ اُوفبّ ا٧ث٤٘ ك٢ ىفبهف 

ثل٣ؼخ ٖٓ اُيٛٞه اُؾِي٤ٗٝخ ٝك٢ اُلفِخ ُٞػ هفب٢ٓ ٓبئَ ٖٓ ٕ٘غبد ٓؼْوخ ٣ٝزوهوم أُبء ػ٠ِ 

ػ٠ِ ٌَّ ىٛوح أٍلَ اُِٞػ اُوفب٢ٓ آبّ اُِٞػ اُوفب٢ٓ أُبء ٤ُزغٔغ ك٢ ؽٞٗ ث٤ٚب١ٝ ٓلٖٔ 

 . ٓٓٔاُلفِخ

 إٌٛافير في اٌّطبخس -ج   

اهرجٜ ٝعٞك أُبء ك٢ أَُغل ثبُٞٙٞء، ٝٛٞ ّوٛ ُلفٍٞ أَُِْ ك٢ ا٬ُٖح ُْٝ ٣ٌٖ هجَ مُي 

ٍَ هللاِ ا٤ُٔٚؤح اٝ عيء ٖٓ ػٔبهح أَُغل ا٫ اٜٗب رٔذ ك٢ كزواد ٫ؽوخ ٝٓزجب٣٘خ ؛ ٝهل مًو ػٖ  ٍُٞ َه

 َِّ َٕ َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ َٛب، ُؿِلَو َُُٚ أٗٚ هب٠ٍ هللاُ َػ٤َِْ َّ٬ َٖ زُٞثٍَخ كَ ٌْ َٓ ٬َٕحٍ  ٠َْ ا٠َُِ  َٓ  َّْ َُٙٞء، صُ ُٞ ُْ جََؾ ا ٍْ َ ؤَ كَؤ َّٙ َٞ ْٖ رَ َٓ  " :

ْٗجُُٚ " مَ
ٔٓٔ

َّْ أَ ٝهُٞٚ  ، ُ َُٙٞء، ص ُٞ ُْ َٖ ا ََ ؼَِخ كَؤَْؽ ُٔ ُُْغ َّ ا ْٞ َ٣ َ ؤ َّٙ َٞ َ ْٖ ر َٓ  " : َْ ٍََِّ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ ؼَخَ كَلََٗب َٕ ُٔ ُُْغ ر٠َ ا

 ٌَّ َٓ  ْٖ َٓ َٝ  " : ٍَ ٍّ "، هَب ِى٣َبكَحُ ص٬ََصَِخ أ٣ََّب َٝ ؼَِخ،  ُٔ ُُْغ َٖ ا ث٤َْ َٝ ب ث٤ََُْ٘ٚ  َٓ َغ، ُؿِلَو َُُٚ  َٔ زَ ٍْ ا َٝ َذ  َٖ ْٗ أَ ٠ كَوَْل َُـَب َٝ َٖ َُْؾ  ا

"
ٕٔٓ
ُيُٙ  :"ُٞٚهَ ٝ  َٜ ْ٘ ِغِل ٫َ ٣َ َْ َٔ ُْ َّْ َفَوَط ا٠َُِ ا ٌَنَا، صُ َٛ ؤَ  َّٙ َٞ ْٖ رَ َٓ" ِٚ جِ ْٗ ْٖ مَ ِٓ ب َف٬َ  َٓ ٬َحُ، ُؿِلَو َُُٚ  َّٖ ا٫َِّ اُ

ٖٔٓ
  ،

٤ٌُ ٛنا كؾَت ثَ ٛ٘بى اٌُض٤و ٖٓ ا٫ؽبك٣ش ك٢ ًزت اُٖؾبػ رئًل إٔ اُٞٙٞء ٤ٌُ ك٢ أَُغل 

ٝاٗٔب ٣ٌٕٞ ك٢ اُج٤ذ ٣ٝلٍ ػ٢ِ مُي هُٞٚ رٞٙؤ صْ "٢ْٓ ، أر٢ ، هاػ ، فوط" رئًل ثٔب ٫ ٣لع ٓغب٫ 

ا٫ٍٝ ٤ٌُ ك٤ٚ ٌٓبٕ ُِٞٙٞء، ٝاٗٔب اٍزؾلصذ ا٤ُٔٚؤح  اُج٤ذ ٝإٔ أَُغل ُِْي إ اُٞٙٞء ٣ٌٕٞ ك٢

ك٢ أَُغل ٗز٤غخ رطٞه ٗظْ ر٤َٕٞ ا٤ُٔبٙ ٝاُٖوف ٝاُزؤًل ٖٓ أٜٗب ٫ رٚو ث٤٘خ أَُغل ٫ٝ رئصو 

 ك٢ ٜٛبهرٚ .

ٔخ اُق٬كخ كؤٓو كل٢ ػٜل ا٤ُُٞل ثٖ ػجل أُِي أهاك إ ٣ج٢٘ أَُغل اُ٘ج١ٞ ٤ْ٣ٝلٙ ثٔب ٤ِ٣ن ثٚ ٝثؼظ    

ػٔو ثٖ ػجل اُؼي٣ي ٝا٤ُٚ ػ٠ِ أُل٣٘خ ثنُي ًٝزت ا٤ُٚ ثؤٕ ٣ؾلو اُلٞاهح ثبُٔل٣٘خ ٝإ ٣غو١ ٓبئٜب 

كلؼَ، ٝأٓوٙ إ ٣ؾلو ا٫ثبه ٝاعو١ ٓبء اُلٞاهح ٖٓ ظبٛو أُل٣٘خ ٝهل ث٤٘ذ اُلٞاهح ك٢ ظبٛو أَُغل 

غل ا١ٞٓ٫ كٞاهح ثبُٖؾٖ ٣ؼِٞٛب هجخ ،  ٝهل اه٤ْ ثبًَُٔٗٓٔٔب كؼَ مُي ك٢ أَُغل ا١ٞٓ٫ ك٢ كْٓن 

ٙ أْٗئذ اُلٞاهح أُ٘ؾلهح ٍٜٝ ع٤وٕٝ ٝهل اعو١ ٓبءٛب اُْو٣ق ٙٔٗٙ ، ٝك٢ ػبّ  2ٖٙك٢ ػبّ 

 .٘ٓٔاُوب٢ٙ كقو اُلُٝخ ؽٔيح ثٖ اُؾَٖ اُؾ٢َ٘ ٗبظو اُغبٓغ 

ب ٙ ثؼل اٗزٜبء ث٘بء أَُغل صْ ثؼلٕٛٙٙٙ : ُْٖٕٙ ٣ٌٖ ك٢ َٓغل ثٖ ُٕٛٞٞ اُن١ ث٢٘ ثٖٔو ك٢   

هجخ ْٓجٌخ  اُٖؾٍٖٜٞ ٍٝج٤َ ُِْوة، ًٝبٕ ث أَُغلك٢ ٓئفوٙ  ٤ٓٚؤح ؼَٔثلزوح هبّ ثٖ ُٕٛٞٞ ث
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ٓنٛجخ ػ٠ِ ػْوح ػٔل هفبّ، ٝرؾذ اُوجخ هٖؼخ هفبّ ٍؼزٜب أهثؼخ أمهع، ٍٝطٜب كٞاهح رلٞه ٝ

ثبُٔبء
ٔٓٙ
.

 
 

ٖ ًٌِ ٝك٢ ٖٓو  ثٖٔو ًبٗذ اٙبكخ اُلٞاهح َُٔغل ػٔوٝ ثٖ اُؼبٓ ثٞاٍطخ اُٞى٣و ٣ؼوٞة ث   

 .7ّٓٔ ًٝبٗذ ماد هأً كٞاهح ٖٓ اُوفبّ 222ٙ/72ٖثؤٓو اُق٤ِلخ اُلب٢ٔٛ اُؼي٣ي ثبهلل ك٢ ٍ٘خ 

ٍبه رقط٤ٜ أَُبعل ك٢ اُٜ٘ل ػ٢ِ ٗٔط٤ٖ؛ ؽ٤ش ٣زٌٕٞ اُٜ٘ٔ ا٧ٍٝ ٖٓ ٕؾٖ ٌْٓٞف ٣زٍٜٞ      

اُج٘بء ٣ؾ٤ٜ ثٚ ٓغ٘جز٤ٖ ٝٓئفوح ٓضَ َٓغل هطت ٓ٘به، ٝاُٜ٘ٔ اُضب٢ٗ ٣زٌٕٞ ٖٓ ٕؾٖ ٌْٓٞف 

ٝص٬س ظ٬د ٓضَ َٓغل١ ٛٔب٣ٕٞ ّبٙ ٝاًجو ّبٙ ؽ٤ش ٣زٍٜٞ ٕؾٖ أَُغل٣ٖ ؽٞٗ ٓبء 

ُِٞٙٞء
ٔٓ2

، ٝهل رلٖ٘ أُؼٔبه ك٢ اُٜ٘ل ك٢ ػَٔ اؽٞاٗ اُٞٙٞء ٝاُ٘ٞاك٤و؛ ؽ٤ش رزٍٜٞ اُٖؾٖ 

ًٔب ك٢ َٓغل ٬٤ًًٞٗب ٝأَُغل اُغبٓغ ك٢ اعوا ٝأَُغل اُغبٓغ ك٢ ك٢ُٜ، ٝك٢ عٞاٗت اُٖؾٖ ًٔب 

ًٔب٢ُ ٝػ٠َ٤ فبٕ، ٝرٌٕٞ ٓوثؼخ اٌَُْ ك٢ َٓبعل كبرؼ ثٞهٌٍو١ ٝربط ٓؾَ، اٝ  ك٢ َٓغل عٔب٢ُ

َٓزط٤ِخ ًٔب ك٢ َٓغل١ ًب٫ٍ اٝ ٓضٔ٘ٚ ك٢ َٓغل عٔب٢ُ ًٔب٢ُ اٝ كائو٣خ اٌَُْ ك٢ َٓغل ٬٤ًًٞٗب 

اٝ ٓؼ٤٘خ اٌَُْ ًٔب ك٢ َٓغل كزؾجٞه١ ث٤غْ
ٔٓ2
. 

 :   إٌٛافير في اٌّعبثس -ز

هجَ ا٬ٍ٩ّ ثبُطوًٞ اُل٤٘٣خ ٝأُؼبثل ٓٔب ٓ٘ؼ اُ٘بً ؽو٣خ اُلفٍٞ ا٢ُ اهرجطذ اُؾلائن ك٢ اُٜ٘ل    

ٛنٙ اُؾلائن ، ٝثؼل مُي إٔجؾذ اُؾل٣وخ عيء ٖٓ هٖٞه ا٫ٓواء ٝاُزغبه ٝاُ٘ج٬ء اُن٣ٖ اٛزٔٞا ثٜب 

ٝثبُ٘جبربد ك٤ٜب ٝر٤ٖٜٔٔب ٝٓواػبح اُق٤ٕٖٞخ ثٜب 
ٔٔٓ

 

ٗزوب٤ُخ ا٫ورجٜ ثؤٍب٤ٛو اُز٣ٌٖٞ ٣ ٞعل ثٜب أُبء اُن٣ٝ١ٞعل ك٢ اُٜ٘ل ٓب ٣ؼوف ثبُٔؼبثل أُبئ٤خ اُز٢ ر    

، ؽ٤ش ٢َٔ٣ اُغ٬ه٣ٌ ٣ٝزٌٕٞ ٖٓ ثئو ػ٤ٔن ٣٘يٍ ا٢ُ أُبء ػٖ   ا٧ه٢ٙ ٝاُوٝؽ٢ اُؼب٤ُٖٔ ث٤ٖ

ٛو٣ن كهط ٝاؽل ٓضَ ٓؼجل اك٫ط  ٝا٧فو ٢َٔ٣ اُجٞاه٣ٌ ٝٛٞ ػجبهح ػٖ ثؾ٤وح ٕ٘بػ٤خ ماد ٬ٍُْ 

َ ٓؼجل ٛبك١ ٢ً ها٢ٗٓؼولح ٕؼٞكا ٝٛجٞٛب ؽز٠ أُبء ٓض
ٔٔٔ
. 

 ػلك ٖٓ ٝرورجٜ رٔبص٤َ أُؼجٞكاد ثبُٔبء، ٣زْ هُ ٝ ؛ا٤ُٞعبا٤ُٔبٙ ك٢ أُؼجل ٛوًٞ  اٍزقلاّ    

اُ٘بكٞهح اُز٢ رزلكن ػجو رٚبه٣ٌ ا٤ُٜٔب٣٫ب، ُزَٖ  ، ٣ٝٔضَثبُِٞهك ٤ّلب أُورجٜ اُغبٗظٜ٘و ث اُطوًٞ

ك٢ اُٜ٘و ٤ُـَِٞا فطب٣بْٛ،  ٬ُؿزَبٍء اُٜ٘ل ع٤ٔغ أٗؾب ٖٓاُ٘بً  ٣ٝزغٔغ ا٠ُ ٛبه٣لٝاه صْ ث٤٘به٣ٌ

َ ُز٘و٤خ اُوٝػ ٝرغل٣ل اُؼو ا٣وٞٗخ ؽ٤ش ٣ؼلٝٗٚ
ٕٔٔ
  

 ثٜنٙ اُٜ٘لًٝ ٣وّٞ إٔ اُؼٖٞه ٖٝٓ اُطج٤ؼ٢ أهلّ ا٠ُ اُٜ٘ل ٝا٤ُٔبٙ ك٢ ا٤ُ٘بث٤غ رول٣ٌ ٝروعغ    

ٓؼٚ اُؾ٤بح  أُبء ٣غِت ؽ٤ش اُغلبف ثِل ك٢ اُؼجبكح
ٖٔٔ

ٔؼبثل اُٜ٘ل٣خ ٝاُؾ٤بح ، ٖٝٓ ا٧ػ٤بك أُورجطخ ثبُ

ٛٞ ػ٤ل ٢ُٞٛ اٝ ػ٤ل ا٧ُٞإ ؽ٤ش ٣وّٞ اُ٘بً ثبٍزقلاّ ا٧ُٞإ اُغبكخ ٝاُٞإ أُبء ُز٣ِٖٞ ٝعْٜٞٛ 

٬ٓٝثَْٜ ًٝنُي هُ ا٧ُٞإ ػ٠ِ إلهبئْٜ ٝاهبهثْٜ ًزؼج٤و ػٖ اُؾت ٣ٝ٘يُٕٞ اُْٞاهع ٣ٝئكٕٝ 

اُوهٖبد رؼج٤وا ػٖ اُجٜغخ ٝاَُؼبكح 
ٔٔٗ
. 

ٕب٫د أُؼجٞكاد ك٢  ٝاُِؼتػ٠ِ ههٔ اُغٞاه١  روّٞٝػجبكرْٜ      
ٔٔ٘

ٝاُوهٔ هًٖ ٛبّ ك٢ ، 

 ٣ٝؤٖ ا٤ٗ٫وخ اُْلبكخ ٝاُؾ٢ِ ا٬ُٔثٌ روك١ ٝرئك٣ٚ اُلز٤بد اُز٢ اؽزلب٫د اُٜ٘لًٝ اُل٤٘٣خ ٝأُل٤ٗخ،

أٓبّ رٔبص٤َ أُؼجٞكاد  أُؼجل ك٢ ثبُوهٔ اُطو٢َ
ٔٔٙ

. ٝهل ٝهك اُوهٔ ٝاُِؼت ٓغ أُؼجٞكاد ٓضَ 

ٝك٢ ْٜٓل افو ،  (ٖ)٢ أػ٤بك ٢ُٞٛ ٝرظٜو اُ٘ٞاك٤و اُز٢ ر٘لو اَُٞائَ أُِٞٗخ  ك٢ اُِٞؽخ ًو٣ْ٘ب ك

 .(ُٕٔٞؽخ ) رِٜٞ اُلز٤بد ثبُٔبء ك٢ ٍبؽخ ٓغ أُؼجٞك ًو٣ْ٘ب ًٔب ك٢

 إٌٛافير في افٕيخ اٌجيٛد  -ٖ

ؾٖ اٝ ٣ؼوف اُل٘بء ثؤٗٚ ؽُٞ كاف٢ِ ٓؾبٛ ثٞؽلاد أُج٢٘ ٣ٝطِن ػ٤ِٚ أ٣ٚب اُجبؽخ اٝ اُٖ    

اَُبؽخ ، ٣ٝؼل اْٛ اُؾٍِٞ أُ٘بف٤خ ك٢ اُؾٚبهاد اُول٣ٔخ ٝاُؾٚبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ ، ٝٛٞ ػٖ٘و صبثذ 

ك٢ اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ اُل٤٘٣خ ٝأُل٤ٗخ، ٣ٝيٝك اُل٘بء ثجوًخ ٤ٓبٙ اٝ ؽٞٗ ًٔب ريهع ثٚ ثؼ٘ اُ٘جبربد 

، ثٔب ٣ئك١ ا٢ُ رو٤ٛت أُ٘بؿ ك٢ ا٧ٓبًٖ اُؾبهح 
ٔٔ7

 

خ ٓ٘بىٍ اُلَطبٛ ػضو ػ٠ِ ًض٤و ٖٓ اُ٘ٞاك٤و ًٝبٗذ ٓج٤٘خ ٖٓ اُطٞة، ٢ٛٝ ٝك٢ ٖٓو ك٢ اك٤٘   

ٓوثؼخ ٝماد هبع ْٓ٘ٞه١ ٓضٖٔ اُيٝا٣ب ٣ٝٚبف ا٤ُٜب رغب٣ٝق اٍطٞا٤ٗخ ٝثوٝىاد ٣ٝزْ ر٤َٕٞ 

ا٤ُٔبٙ ػٖ ٛو٣ن ه٘ٞاد كقبه٣خ ٝرورجٜ ث٤ٔبى٣ت ٗؾب٤ٍخ ٝر٢ٌَ ثبُغ٤و ٝأُٞٗخ اُؼبىُخ ًٝبٗذ ثٜب 
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ٔبىهٞاك٣ٌ ُزوث٤خ ا٧ٍ
ٔٔ2

 ٓوثغ أٝ ٣ٌٕٞ اُل٘بء ٛنا أٍب٤ًٍب، اُلاف٢ِ أٌُْٞف اُل٘بء ، كول ًبٕ

كَو٤خ أٝ ٗبكٞهح ٣زٍٞطٚ َٓزط٤َ
ٔٔ2

 

٣ؼل اُل٘بء ٛٞ اُوئخ ٝأُز٘لٌ ُِٔ٘يٍ اٝ اُوٖو ٝٛٞ ػبكح ٓب ًبٗذ ثٚ كَو٤خ اٝ ٗبكٞهح ٤َُزٔزغ ثٜب اَٛ 

و ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ رؾز١ٞ اُج٤ذ ٝرؼَٔ ػ٠ِ رِط٤ق اُغٞ ٝرو٤ٛجٚ ًٝبٗذ ٓؼظْ اُج٤ٞد ك٢ ٖٓ

ػ٠ِ ٛنٙ اُ٘ٞاك٤و ك٢ ا٫ك٤٘خ
ٕٔٓ

اُز٢ ًبٗذ ٓز٘لٌ ٧َٛ اُج٤ذ ٝاُؾو٣ْ فبٕخ ؽ٤ش ٣وٕٚٞ اٝهبرْٜ ك٢  

 .ٛنٙ اُج٤ٞد ٫ٝ ٣قوعٕٞ ا٫ ٗبكها 

 إٌٛافير في إٌّشآد األذرٜ  -ٖ  

ً ك٢ أٓبًٖ ٓزؼلكح رجؼب ُطج٤ؼخ ا٫ٍزقلاّ؛ ك٢ٜ رٞعل ك ٢ أُْ٘آد اُزغبه٣خ، ًٔب رٞعل اُ٘ٞاك٤و أ٣ٚب

ٝاُغ٘بئي٣خ، ٝاُٖٞك٤خ، ٝا٤ُٔبك٣ٖ، ٝاُج٤ٔبهٍزبٗبد، ٝا٫ٍجِخ، ٝا٫ٍطج٬د، ٝاٌُ٘بئٌ ٝؿ٤و مُي ٖٓ 

 أُْ٘آد؛ اُز٢ رو٤ٜٔب اُلُٝخ أٝ ا٫كواك ك٢ ٤ٌِٓبرْٜ اُقبٕخ ك٢ ع٤ٔغ اٗؾبء اُلُٝخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ.

 ٌّبئيخ:اٌّجحث اٌراثع : أغراض أشبء ٚإلبِخ إٌٛافير ٚاالحٛاض ا
٩هبٓخ اُ٘ٞاك٤و ٝأؽٞاٗ ا٤ُٔبٙ أؿواٗ ٓزؼلكح، ًَٝ ؿوٗ ٣زؾلك ؽَت ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼٞآَ ٜٓ٘ب 

ٗٞع أُْ٘ؤح ٝٝظ٤لزٜب، اُٜلف ٖٓ أُْ٘ؤح ٖٓ ٝعٜخ ٗظو أُْ٘ئ، ٝاؿواٗ افو١ ٓزؼلكح ؛ ٣ٌٖٝٔ 

 اعٔبٍ ٛنٙ ا٧ؿواٗ ك٤ٔب ٢ِ٣ :

 أٚالً: أغراض اٌتدّيً ٚاٌسيٕخ :

٤و ٝا٫ؽٞاٗ أُبئ٤خ ًؤكاح ُِي٣٘خ ٝاٙلبء هٝػ ٖٓ اُغٔبٍ ػ٢ِ أُْ٘آد أُؼٔبه٣خ اٍزقلٓذ اُ٘ٞاك   

ٝاُؾلائن ، ؽ٤ش اٜٗب رلٍ ػ٠ِ اُوكب٤ٛخ ٝاُزٔزغ ثٌَْ ُٕٝٞ ا٤ُٔبٙ ٝؽوًزٜب ٝؽ٤بىح ٓب ٛٞ ؿ٤و ٓؤُٞف 

 -ثبَُ٘جخ ُؼبٓخ اُ٘بً ك٢ ث٤ٞد اُؾٌبّ ٝا٧صو٣بء ٖٝٓ ٓظبٛو اُي٣٘خ:

 ٌدٕخ زيٕخ اٌحسائك تّثيً ا -أ
أفند اُؾلائن أُـ٤ُٞخ ر٘ظ٤ٜٔب ػٖ ث٬ك كبهً ٝروًَزبٕ ٢ٛٝ ٓوثؼخ اٝ َٓزط٤ِخ ٓؤَخ ا٢ُ   

ٓوثؼبد إٔـو ُٜٝب أهثغ ثٞاثبد، رغو١ ك٤ٜب ا٤ُٔبٙ ك٢ ه٘ٞاد ؽغو٣خ ٓ٘يُوخ ػ٠ِ ٤ٛئخ ٫٬ّد؛ 

برٜب ٝك٢ اٍُٜٞ ؽ٤ش رٌٕٞ اُوىاى ٝاُلوبه٤غ اُغ٤ِٔخ ًٔب رٞعل ثٜب اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘ٞاك٤و اُز٢ ري٣ٖ ع٘ج

أًجو اُ٘ٞاك٤و ٢ٛٝ رغؼَ اُغٞ ٓ٘بٍت  ٬ٍُزٔزبع ٝاُواؽخ
ٕٔٔ

، ًٝبٗذ اُؾلائن ا٤ٌُِٔخ ك٢ اُٜ٘ل اُز٢ 

أهبٜٓب ثبثو ٝاٝهاٗغي٣ت؛ ٢ٛ رٔض٤َ ُِغ٘خ ا٣٩وا٤ٗخ ٝرغبٝىد اُلٌو ا٣٩وا٢ٗ ا٢ُ اُلٌو ا٢ٓ٬ٍ٩ ثؤٕ 

غو١ ك٢ ع٘جبرٜب ٌٓٞٗب اُ٘ٞاك٤و إٔجؾذ اُؾل٣وخ ٍجغ َٓز٣ٞبد ٓضَ اُغ٘خ ٝى٣٘ذ ثبُٔبء اُن١ ٣

ٝا٫ؽٞاٗ 
ٕٕٔ

، ك٢ٜ اُغ٘خ اُز٢ فِوٜب هللا ُ٪َٗبٕ ٝٝػل ثٜب ػجبكٙ ك٢ ا٫فوح ٝثٜب ا٧ٜٗبه ٝاُؼ٤ٕٞ 

 اُز٢ رغو١ ث٬ رٞهق ك٢ ك٤َُ ػ٢ِ اُ٘ؼ٤ْ أُو٤ْ. 

 زيٕخ إٌّشؤد اٌّعّبريخ :-ة

اُٜ٘ل اٍزقلّ أُبء ثطوم ٓقزِلخ  ًبٕ أُبء ػٖ٘و ْٜٓ ك٢ ى٣٘خ أُْ٘ؤد ثٌبكخ أٗٞاػٜب، ٝك٢ ث٬ك  

اُن١ اْٗؤٙ ّبٙ عٜبٕ ٣ز٤ٔي ثز٣ٌٞ٘برٚ أُبئ٤خ  ك٢ ري٣ٖ اُوٖٞه ٝا٫ٙوؽخ؛  كٔض٬ ٙو٣ؼ ربط ٓؾَ

اُز٢ ري٣ٖ أُج٢٘ ٝري٣لٙ  اُ٘ٞاك٤وا٤ُٔٔيح اُز٢ رؾ٤ٜ ثبُٔج٢٘ ك٢ اُؾل٣وخ اُْبٍؼخ ًٔب ٣ٞعل اٌُض٤و ٖٓ 

عٔب٫ً 
ٕٖٔ
. 

 ثبٔيبً: أغراض ٚظيفيخ  :
  ف األخٛاءتٍطي - أ

٢ٛٝ  اُقبهع٤خرجو٣ل أُ٘بٛن  ؛ ؽ٤ش رؼَٔ ػ٤ًٍٞ٠ِِخ ُز٘ظ٤ْ كهعخ اُؾواهحا٫ؽٞاٗ  ٓذاٍزقل   

اَُ٘بئْ أُؾ٤ِخ ثَجت هلهح  رؼل٣َ كهعخ اُؾواهح ػٖ ٛو٣ن ر٣ٌٖٞٝ ،ُزٜلئخ أُ٘بؿ اُؾبه اُغبف ٜٓٔخ

ٖٓ ٍطؼ  رجقو ا٤ُٔبٙثَجت اُ٘ٞاك٤و رؼَٔ ػ٠ِ رِط٤ق اُغٞ  ، ًٝبٗذأُبء ػ٠ِ آزٖبٓ اُؾواهح

اُز٢ رٔو  ا٤ُٔبٙ ه٘ٞادٝبَُٔطؾبد أُبئ٤خ ٓضَ اُ٘ٞاك٤و ، كٕٗٔٝهمام أُبء أُز٘بصو ك٢ اُغٞ اؽٞاٜٙب

ك٢ أُ٘بفبد اُؾبهح ؽ٤ش روّٞ ػ٤ِٔخ اُزجق٤و  اُج٤ئخ اُلاف٤ِخ رؼَٔ ػ٠ِ رؼل٣َػجو ا٧ث٤٘خ اُلاف٤ِخ 

ك٢ ْٜٓ ك٢ اُزو٤٘خ  كٝه اُو٣بػُواؽخ ٝرئك١ ، ٓٔب ٣ئك١ ا٢ُ اُْؼٞه ثبَٓزٟٞ اُوٛٞثخثوكغ ٝاُغبكخ 

، ٝػ٠ِ مُي رٍٞغ ا٫ثبٛوح ٝاُؾٌبّ ك٢ اْٗبء ٕ٘ٔؽَٔ اُٜٞاء اُوٛت ا٢ُ ؽغواد اُوٖو ٝاهًبٗٚ
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اُوٖٞه ٝاُؾلائن اُز٢ ٣ٞعل ثٜب اؽٞاٗ ا٤ُٔبٙ ٝاُ٘ٞاك٤و ٝاهبٓخ ه٘ٞاد رَٖ ا٢ُ اُـوف اُلاف٤ِخ ٖٓ 

 ٤ُْ ك٢ ث٬ك اُٜ٘ل .اعَ اُزو٤ٛت ٝاُز٣ٜٞخ ك٢ ع٤ٔغ اٗؾبء ا٧هب

 اٌٛضٛء ٚاٌطٙبرح : - ة

ب  ﴿ اٍزقلاّ أُبء ك٢ اُٞٙٞء كٜٞ ّوٛ ٖٓ ّوٝٛ اُطٜبهح ٕٝؾخ اُٞٙٞء، ٣وٍٞ رؼب٢ُ     َٜ ٣َب أ٣َُّ

ُ٘ٞا َٓ َٖ آ ْْ  اَُِّن٣ زُ ْٔ ُِٞا ا٠َُِ اِمَا هُ َِ ٬َحِ كَبْؿ َّٖ ََُؾٞا ثُِوُءٝ اُ ْٓ ا َٝ َواكِِن  َٔ ُْ ْْ ا٠َُِ ا ٌُ أ٣َِْل٣َ َٝ  ْْ ٌُ َٛ ُعٞ ُٝ ْْ ٌُ أَْهُعَِ َٝ  ْْ ٌُ ٍِ.. 

﴾
ٕٔٙ

َت َػْ٘  رؼب٠ُ ﴿٣ٝوٍٞ   ِٛ ٣ُْن َٝ  ِٚ ْْ ثِ ًُ َو ِّٜ ٤َُُِط بًء  َٓ بِء  َٔ ََّ َٖ اُ ِٓ  ْْ ٌُ ٍُ َػ٤َِْ ٣َُّ٘يِ َٝ  ُْٚ٘ ِٓ َ٘خً  َٓ ًَ أَ ُْ اُُّ٘ؼَب ٌُ ٤ ِّْ ْْ اِْم ٣ُـَ ٌُ

 ِٕ ٤ََّْْطب ﴾..ِهْعَي اُ
ٕٔ7

ِٕٔٞ ثبهبٓخ ، ُنا كبٕ أُبء ًبٕ ٙوٝهح ٩هبٓخ ا٬ُٖح ٝاُزطٜو، ٝاٛزْ أَُ 

اُ٘ٞاك٤و ٓ٘ن اُؼٖو ا١ٞٓ٫ ك٢ أَُبعل ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝأُلاهً
ٕٔ2

، ٣َٝزقلّ أُبء أ٣ٚب ك٢ اؽٞاٗ 

اُزؼ٤ٔل ك٢ اٌُ٘بئٌ
ٕٔ2

 ، ًٔب ٣َزقلّ ك٢ أُؼبثل اُٜ٘ل٤ٍٝخ ًٔب ٍجن ر٤ٙٞؾٚ .

ٌٕٞ ٝا٤ُٔٚؤح ٌٓبٕ ُزطٜو اُ٘بً اٍزؼلاكا ٬ُِٖح ًٝبٗذ روبّ ثغٞاه أَُبعل ٝأٓبًٖ ا٬ُٖح ٝهل ر  

ػ٠ِ ٤ٛئخ كَو٤خ ٖٓ ؽٞٗ هفب٢ٓ ثٍٞطٜب هأً كٞاهح ٖٓ اُ٘ؾبً ٝرَوق ثبُوجبة اُوبئٔخ ػ٠ِ ػٔل 

هفب٤ٓخ 
ٖٔٓ

 ، ُنا كبٕ ا٤ُٔٚؤح ٢ٛ أؽل أٗٞاع اُلٞاهاد اُز٢ رَزقلّ ثـوٗ اُزطٜو اٍزؼلاكا ٬ُِٖح .

 

 اٌري : -ج 

رَزقلّ ا٫ؽٞاٗ ك٢ اُو١ ٖٙٔ ا٫ٍزقلآبد أُزؼلكح ُٜب   
ٖٔٔ

د اهبٓخ اُقياٗبد ، ٝهل ٍبػل

ٝاُٖٜبه٣ظ ك٢ ث٬ك اُٜ٘ل اُؾبهح ٖٓ ا٫ٍزلبكح ثٔبء ا٫ٓطبه اٌُض٤لخ ، ٝا٫ٜٗبه ٝهذ اُل٤ٚبٗبد 

ٝاٍزقلآٜب ك٢ اُْوة ٝاُو١ ُِجَبر٤ٖ ٝاُؾلائن ك٢ ًبكخ اٗؾبء اُٜ٘ل
ٖٕٔ

، ٝهل اٍزقلٓذ ًنُي 

اُو١ ُِؾلائن اُقبٕخ ثبُوٖٞه ا٫ؽٞاٗ اُز٢ ٣زْ ك٤ٜب رقي٣ٖ أُبء أُوكٞع ٖٓ ا٫ثبه اٝ ا٧ٜٗبه ك٢ 

، ًٝنُي ا٤ُٔبٙ أَُزقلٓخ ك٢ اُ٘ٞاك٤و ؽ٤ش ٣زْ رٖو٣لٜب ثؼل مُي ك٢ ه٘ٞاد ُو١ اُؾلائن اٝ اُجَبر٤ٖ 

اُوو٣جخ ٖٓ اُوٖٞه
ٖٖٔ
. 

 ضميب االٔطبْ ٚاٌسٚاة : -ز

٤ٓ٬ٍخ ًبٗذ اهبٓخ ٓجب٢ٗ ا٫ٍجِخ ٖٓ اعَ ٍو٤ب اُ٘بً ٖٓ أْٛ اُؼٔبئو اُز٢ ر٤ٔيد ثٜب اُؾٚبهح ا٩    

ِ، أ١َُّ ً٘ٞع ٖٓ أٗٞاع اُزووة ا٢ُ هللا ػي ٝعَ كول ٝهك ٍَ ّللاَّ ٍُٞ ُِْذ: ٣َب َه : هُ ٍَ ِٖ ُػجَبكَحَ هَب ٍَْؼِل ْث  ْٖ َػ

 : ٍَ ؟ هَب َُ َٚ لَهَِخ أَْك َّٖ بءِ »اُ َٔ ُْ «ٍَْو٢ُ ا
ٖٔٗ

، كٌبٗذ اهبٓخ ا٫ٍجِخ ثٌٔٞٗبرٜب أُبئ٤خ أُزٔضِخ ك٢ اُٖٜبه٣ظ 

ثٔضبثخ ٕلهخ اٝ ْٓ٘ؤح اُٜلف ٜٓ٘ب ٤َٗ اُٖلهخ ٖٓ ٍوب٣خ اُؼبٓخ ٝأث٘بء  اُْبمهٝاٗبد ٝاؽٞاٗ اُزَج٤َ 

 اَُج٤َ.

ا٧ث٤٘خ اُل٤٘٣خ  أٝ ثغٞاهك٢ ا٧ٓبًٖ اُؼبٓخ  ٣زْ ث٘بءٙ ٕـ٤و ًبٕ  ٓج٢٘ػجبهح ػٖ ٣ٝؼوف اَُج٤َ ثؤٗٚ   

ٝأُل٤ٗخ ُِْوة ٓ٘ٚ
ٖٔ٘

بّ ث٬ ، ٝهل ػِٔذ ٛنٙ ا٧ث٤٘خ ػ٠ِ رٞك٤و أُبء ُْوة اُ٘بً ك٢ ع٤ٔغ أ٣بّ اُؼ

 . ٖٙٔ اُلٝاة ٜٓ٘ب َو٢رأؽٞاٗ ػجبهح ػٖ  ٝأه٤ٔذ ُِؾ٤ٞإ أ٣ٚب أٍجِخُ٪َٗبٕ ٓوبثَ 

٣ؼِٞٙ ،  ٣ٝزٌٕٞ اَُج٤َ ٖٓ ٕٜو٣ظ أٍلَ ا٫هٗ ٣قيٕ ثٚ ا٤ُٔبٙ ٍٞاء ٖٓ ا٧ٜٗبه اٝ ٓبء أُطو    

ؽغوح ر٢َٔ ؽغوح اُزَج٤َ رٞعل ثٜب ؽٞٗ ٕـ٤و ٣َزٔل ٓبإٙ ٖٓ اُٖٜو٣ظ اَُل٢ِ ػٖ ٛو٣ن ؽجَ 

وثٞٛ ثٚ ك٫ء ػ٢ِ ثٌو ٣وّٞ ثؼلٛب ثز٤ِٕٞٚ ا٢ُ اُؼط٠ْ ٖٓ أُبهح اٝ ػبثو١ اَُج٤َ ػٖ ٛو٣ن ٓ

اًٞاة ٗؾب٤ٍخ ٖٓ ف٬ٍ ّجبى اُزَج٤َ
ٖٔ7
. 

ٝأه٤ٔذ اؽٞاٗ ٍو٤ب اُلٝاة ك٢ ًبكخ هثٞع اُلُٝخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٖٓ ثبة هػب٣خ اُؾ٤ٞاٗبد ٤َٗٝ اُضٞاة    

ًَجِ »ًٔب ك٢ اُؾل٣ش اُْو٣ق  َِّ مَاِد  ًُ جٍَخ أَْعوٌ ك٢ِ  ْٛ «ٍل َه
ٖٔ2 

، ٝاُٜ٘ل ٓضَ ثبه٢ اُلٍٝ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ًبٗذ 

ٖٓ آثبه روبّ ثٜب ا٫ٍجِخ ٝا٫ؽٞاٗ َُو٤ب اُ٘بً ٝاُلٝاة كل٢ ٓل٣٘خ ك٢ُٜ اُٜ٘ل٣خ ًبٗذ ا٤ُٔبٙ رغِت 

ػ٤ِٜب  ٝاٍؼخأؽٞاٗ  اُن١ ٣قيٕ ك٢ٓبء أُطو  ٣ْٝوة اُ٘بً ٖٓػ٤ِٜب اَُٞاه٢، رٖ٘ت  ٓؾلٞهح

اُو٘بٛو أُورلؼخ 
ٖٔ2
. 

 ثبٌثبً: أغراض ٔفطيخ:
٫ٍزقلاّ اُ٘ٞاك٤و ٝأؽٞاٗ ا٤ُٔبٙ أؿواٗ ٗل٤َخ ٓزؼلكح ُٜٝب ٕلبد رغؼِٜب رٌٔ اُغبٗت اُٞعلا٢ٗ    

 ُ٪َٗبٕ ك٢ٜ أٍبً ُؾ٤بح ع٤ٔغ أُقِٞهبد :
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 اٌّبء ٚاٌراحخ إٌفطيخ  - أ

ِٚ ٓورجطب ٧ٕ اُز٣ٌٖٞ اُج٤ُٞٞع٢ ُ٪َٗبٕ ٣غؼ، كوٜ  أُزؼخ اُجٖو٣خ٫ ٣ئك١ ا٢ُ ٝػٖ٘و أُبء  

ثبُٔبء ؽ٤ش ٣ئك١ ا٢ُ اُْؼٞه ثبُواؽخ ٝاُطٔؤ٤ٗ٘خ ٝاُٜلٝء ٝا٫ٍزوواه اُ٘ل٢َ ػ٘ل ْٓبٛلح اٝ ٬َٓٓزٚ 

اٝ اُغًِٞ ا٢ُ عٞاهٙ
ٔٗٓ
. 

كؼ٘لٓب ٣ؼٞك أَُِْ ا٢ُ ث٤زٚ ٣ٝغٌِ ك٢ ك٘بء ث٤زٚ اُن١ ٣ٞعل ثٚ كٞاهح ٣ٝزؤَٓ ٓ٘ظو اُ٘بكٞهح      

ٖ ػ٘بء اُؼَٔ ٝاُج٤ئخ اُوب٤ٍخ، ٝهل اٍزقلٓذ ا٤ُٔبٙ ك٢ ٕٝٞد فو٣و أُبء ٣لفَ ا٤ٌَُ٘خ ٝاُواؽخ ٓ

اُؾلائن ثٌَْ ٝاٍغ ك٢ ا٫ٗلٌُ ٝاُٜ٘ل، ؽ٤ش فِن مُي ػبُٔب ٖٓ اُجٜغخ ٕ٘غ ٤ُؾب٢ً ٕٞهح ع٘خ 

أَُبء ك٢ ا٧هٗ 
ٔٗٔ
. 

 اٌّبء أضبش اٌحيبح - ة

٢ٍَّْء َؽ٢ٍّ  هٍٞ هلالج لج ﴿هبٍ رؼب٢ُ     ََّ ًُ بِء  َٔ ُْ َٖ ا ِٓ َِْ٘ب  َعؼَ َٝ  ﴾
ٕٔٗ

ء ٛٞ اُؾ٤بح ام إ ٝعٞكٙ ٣َجت ، كبُٔب

ٛٔؤ٤ٗ٘خ ُ٪َٗبٕ كٜٞ ٌٕٓٞ أٍب٢ٍ ٖٓ ٌٓٞٗبد عَْ ا٫َٗبٕ ٝٛٞ اُٖبؽت ك٢ اُؾَ ٝاُزوؽبٍ اُن١ 

٫ ٣َزط٤غ إ ٣َُزـ٢٘ ػ٘ٚ ُؼلك ٖٓ اَُبػبد، ُنا ًبٕ ٝعٞكٙ ٙوٝه٣ب ٝرقي٣٘ٚ ك٢ ا٫ؽٞاٗ 

 ٝاُؾلبظ ػ٤ِٚ اٝ اُزٔزغ ثْٔبٛلرٚ ٛٔؤ٤ٗ٘خ ُِ٘لٌ .

  ءصٛد اٌّب -ط

٢َٔ٣ ٕٞد أُبء ثبُقو٣و ٝٛٞ ٣َٔغ ك٢ إٔٞاد ا٫ٓطبه ٝا٫٬ُْد ٝاُ٘ٞاك٤و اُز٢ رؼَٔ ثبُٚـ    

ٝرٞعل اُؼل٣ل ٖٓ اُلهاٍبد  ُزَبػل اٌّبُٜب ػ٠ِ ػَٔ ر٬٤ٌْد ٓبئ٤خ ٣ٖله ػٜ٘ب إٔٞاد ٓزؼلكح ،

ٕ ٓغوك ا٫ٍزٔبع أا٤ٌ٤٘٤ًِ٫خ اُؾل٣ضخ اُز٢ رئًل إ ٕٞد أُبء ٣َبػل ك٢ رو٤َِ اُزٞرو ٝا٫ٍزوفبء ٝ

هبكه ػ٠ِ اؽلاس ؽبُخ ٖٓ ا٫ٍزوفبء ػٖ ٛو٣ن رقل٤ق اُزٞرو كافَ اُـلك أُٖبء  ٕٞد أُبء ا٠ُ

 .  ٖٗٔ ٝاُغٜبى اُؼٖج٢
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 اٌربتّخ ٚٔتبئح اٌجحث :
ٖٓ ف٬ٍ اُلهاٍخ إُٞل٤خ ٝاُزؾ٤ِ٤ِخ ُؼلك أهثغ ٝػْوٕٝ ُٞؽخ ٖٓ اُزٖب٣ٝو اُز٢ رَ٘ت ا٢ُ ٓلهٍخ 

 اُٜ٘ل٣خ ، ٝاُز٢ ٝهكد ثٜب اُ٘ٞاك٤و ٝأؽٞاٗ ا٤ُٔبٙ ٣ٌٖٔ إ رقِٔ اُلهاٍخ ا٢ُ ٓب ٢ِ٣: اُز٣ٖٞو

اٛزٔبّ أُغزٔغ اُٜ٘ل١ ثبهبٓخ اُ٘ٞاك٤و ٝأؽٞاٗ ا٤ُٔبٙ ك٢ أُْ٘آد ػ٠ِ افز٬ف أٗٞاػٜب  -

ٝا٫ٛزٔبّ ثبُٔبء ٝمُي ٗبثغ ٖٓ اُل٣بٗبد أَُب٣ٝخ، ٝاُل٣بٗبد اُول٣ٔخ اُز٢ هلٍذ ا٤ُٔبٙ ٝأه٤ٔذ 

ٜب ٓؼبثل فبٕخ ٝهل رؤَٕ ك٢ أُغزٔغ ٓ٘ن ىٖٓ ثؼ٤ل إ اُزط٤ٜو ٝثؼ٘ اُطوًٞ ٫ رزْ ُ

 ثلٕٝ ا٤ُٔبٙ.

٣ٞعل ًْ ًج٤و ٖٓ اُزٖب٣ٝو اُز٢ رٖٞه اُ٘ٞاك٤و ٝاؽٞاٗ ا٤ُٔبٙ ، ٌُٖٝ اًضوٛب ًبٕ ٓورجٜ  -

ثبُج٬ٛ اٝ ثبُْٔ٘آد اُقبٕخ ثبُؼجبكح ، ٝهل ًبٗذ ُِج٤ٞد ٝأع٘ؾخ اُؾو٣ْ ك٢ اُوٖٞه عبٗت 

ج٤و ٖٓ ٛنٙ اُزٖب٣ٝو، ؽ٤ش ًبٗذ اَُ٘بء رَزٔزغ ثٜب ك٢ ا٫ع٘ؾخ اُقبٕخ ثْٜ ثؼ٤لا ػٖ ً

 اُزطلَ ٖٓ اُ٘بً.

ٖٓ اْٛ اُؼٞآَ اُز٢ ٍبػلد ػ٠ِ اىكٛبه اْٗبء اُ٘ٞاك٤و ٝاؽٞاٗ ا٤ُٔبٙ أُ٘بؿ ك٢ ّجٚ اُوبهح  -

ُْوة اُٜ٘ل٣خ اُن١ ػَٔ ػ٠ِ اٛزٔبّ اٌَُبٕ ثبُٔبء ٝرقي٣٘ٚ ك٢ اؽٞاٗ ثـوٗ اُو١ اٝ ا

 ٍٝو٤ب اُلٝاة اٝ ٧ؿواٗ اُزط٤ٜو ك٢ أَُبعل ٝأُؼبثل .

ك٢ رط٣ٞو اُ٘ٞاك٤و اُٜ٘ل٣خ ٝمُي ٫ػزٔبك ا٫ثبٛوح ٝأُِٞى ػ٤ِْٜ  ٣ٖوعغ اُلَٚ ا٢ُ ا٣٩وا٤٤ٗ -

ك٢ اهبٓخ اُؾلائن ؛ ٝاُ٘ٞاك٤و كول هبٓٞا ثبثزٌبه اُؼل٣ل ٖٓ اُؼ٘بٕو ا٫ْٗبئ٤خ ٝأُؼٔبه٣خ 

 ٞٓخ أُبئ٤خ ٝػِٔٞا ػ٠ِ رط٣ٞوٛب ثٌَْ َٓزٔو.ا٬ُىٓخ ٩هبٓخ ٛنٙ أُ٘ظ

ٌُٝ٘ٚ أؽل ٓٞهٝصبد اُؾٚبهاد اُول٣ٔخ ، ٝاُز٢ اٛزْ  ،ُْ رٌٖ اُ٘ٞاك٤و اثزٌبه ٛ٘ل١ اٝ ا٢ٓ٬ٍ -

ثٜب إَُِٔٔٞ ٝٛٞهٝٛب ٝثؾضٞا ك٢ ػِّٞ رؾو٣ي ٝٗوَ ا٤ُٔبٙ ٍٝجَ اٍزقواعٜب ٖٓ ا٫ثبه اٝ 

ٜٓب ثؾوٓ ّل٣ل ٝهذ اُ٘لهح ، ًٝبٗذ ا٧ٜٗبه أُ٘قلٚخ ٝرقي٣ٜ٘ب ٝهذ اُٞكوح ٝاٍزقلا

اُقياٗبد ٝاُٖٜبه٣ظ أؽل أْٛ اُج٤٘بد ا٧ٍب٤ٍخ ُٔ٘ظٞٓخ ا٤ُٔبٙ ك٢ اُٜ٘ل ًٝبكخ اٗؾبء اُؼبُْ 

 ا٢ٓ٬ٍ٩.

ًبٕ اٍزقلاّ اُ٘ٞاك٤و ٓورجٜ ثبُؾلائن ٝاُوٖٞه ٍٝبؽبد أُؼبثل ٝأَُبعل ٝاع٘ؾخ اُؾو٣ْ  -

د اُز٢ ؽوٓ أُؼٔبه ٝاُل٘بٕ أَُِْ ك٢ اُٜ٘ل ٝاك٤٘خ اُج٤ٞد ٝا٤ُٔبك٣ٖ ، ٝؿ٤و مُي ٖٓ أُْ٘آ

ٖٓ رط٣ٞو ٛنٙ اُج٤٘خ ٝٓب ٣ِيٜٓب ٖٓ أٍب٤ُت ري٣ٝل ٖٓ ٍٞاه٢ اٝ أٍب٤ُت رٖو٣ق ٤ُِٔبٙ 

 ٝرل٣ٝوٛب ُو١ اُؾلائن ثؼل ا٫ٍزٔزبع ثؤٌّبُٜب اُغ٤ِٔخ ٝإٞارٜب اُؼنثخ .

ٜٓ٘ب ا٧ؿواٗ ًبٕ ٩هبٓخ اُ٘ٞاك٤و ػلح ٝظبئق ٝاؿواٗ، ٜٓ٘ب اُو١ ٝاُْوة ٝاُزطٜو ٝ -

اُقبٕخ ثبُي٣٘خ ٝري٣ٖ أُْ٘ؤد اُلقٔخ ٝاٙلبء هٝػ ػ٤ِٜب ٝعٔبٍ ، ٜٝٓ٘ب ػَٔ رو٤ٛت ُِغٞ 

اُلاف٢ِ ٝاُقبهع٢ ػٖ ٛو٣ن ّجٌخ ٖٓ اُو٘ٞاد ر٘زوَ ٖٓ ٌٓبٕ ٥فو ٜٝٓ٘ب ا٧ؿواٗ اُ٘ل٤َخ 

بػل اُز٢ أصجزٜب اُطت اُؾل٣ش إ ٓغوك ا٫ٍزٔزبع ثٌَْ ا٤ُٔبٙ ٕٝٞرٜب ٣وَِ ٖٓ اُزٞرو ٣َٝ

 ػ٠ِ اُٜلٝء ٝاُواؽخ اُ٘ل٤َخ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (0202 مارس)الثامن العدد                                                                                  جملة البحوث والدراسات األثرية

 

ٕ22 

 

 

 االشىبي ٚاٌٍٛحبد :

 
 اُ٘ٞاك٤و ٝا٫٬ُْد ٌَّٔ ههْ 

Charles W. Harris, Nicholas T.Dines, Time-Saver Standards for Landscape Arch., p 530-1:530-6 

 

 
 كٝهح ا٤ُٔبٙ ك٢ اُ٘ٞاك٤و ٖٓ اُٖٜو٣ظ ؽز٠ اُزٖو٣ق ٌَّٕ ههْ 

Fahad Zuberi Green Urbanism in Medieval India, Agra Fort: A Sustainable Eco-City Procedia 

Environmental Sciences, Volume 37, 2017, Pages 12-21 

https://eg1lib.org/g/Charles%20W.%20Harris
https://eg1lib.org/g/Charles%20W.%20Harris
https://eg1lib.org/g/Nicholas%20T.%20Dines
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029617300099#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029617300099#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296/37/supp/C
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 أٗٞاع ا٫٬ُْد ٝأٌّبُٜب ٌَّٖ ههْ 

Charles W., Moore, Water and architecture, Harry N. Abrams, Inc , pp 43 :45 . 

 
 أُلوؿخ اُلائوحٛو٣وخ ػَٔ اُ٘بكٞهح ٝكوب ُظبٛوح  ٌَّٗ  

     2ٕٔ، ٓ 7ٕٔٓ،  ٔٔٓٞاك ٝرو٤٘بد ٕ٘بػخ اُ٘بكٞهح أُبئ٤خ ،ع  رٌَٞهس ٤ٔ٣٘ٚ ،ػٖ : 

 
 ،  ٛو٣وخ ػَٔ اُ٘بكٞهح ٛجوب ُظبٛوح اٍزؾبُخ اُق٬ء ٌَّ٘ 

     2ٕٔ، ٓ 7ٕٔٓ،  ٔٔح أُبئ٤خ ،ع ٓٞاك ٝرو٤٘بد ٕ٘بػخ اُ٘بكٞه رٌَٞهس ٤ٔ٣٘ٚ ،ػٖ : 
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 ؽل٣وخ ثٜب ٗٞاك٤و ٍٝبه٤خ ُوكغ ا٤ُٔبٙ (ٔ)ُٞؽخ  

 ٓزؾق ٤ٗٞ ك٢ُٜ (ّ 1550ٙ/ 956 )ثبثو ٗبٓٚ أُقطٞٛ : 

  Wescoat, James L. "Landscapes of Conquest and Transformation,pعٓ: 

 

 

 

 ٔبفٛرح في ِدٍص أٛشرٚاْ .( 2ٌٛحخ )
 اَُ٘ٔب -أُزؾق ا٫صُ٘ٞٞع٢/ ك٤٘ب  (ّ٘ٙ٘ٔٙ/972)يح ٗبٓخؽٔأُقطٞٛ : 

Milo Cleveland Beach, Early Mughal Painting, Polsky Lectures in Indian , pl 45 p 67 

https://www.hup.harvard.edu/results-list.php?collection=1294
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 بْٜٓ كٞاهح ِٓٞٗخأُؼجٞك ًو٣ْ٘ب ٝاُلز٤بد ٝأٓ (ُٖٞؽخ )

 Alwar museum, India (ّ 1570ٙ/277) خاُواعٔبُأُقطٞٛ : 
9&search=1&index=1921&searchstringhttps://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=11 

 

 

 

 ِدٍص ثدٛار لٕٛاد اٌّيبٖ ٚاٌطبليخ  . (4) ٌٛحخ

  Dallas Museum of Art ( 1582ّ-989ٙ/1580-987 اٌّرطٛط : اٌشبٕ٘بِخ )
              ANNU, MANUJA., Mughal Paintings During Akbar's Reign.Pl 38 

https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=119&search=1&index=1921&searchstring=painting
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=119&search=1&index=1921&searchstring=painting
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 كٞاهح ك٢ ؽل٣وخ( ُ٘ٞؽخ )

 ٓزؾق ٛبهكبك of Anvari  (/996 /ٙ ٔ٘22 ّ) (Collection of Works)أُقطٞٛ : 

S., Annemarie, S. Cary Welch, Anvaris Divan, p 85:87 . 

 

 

 

 ٗبكٞهح ك٢ ٓغٌِ ٤ٍٞٓو٢( ُٙٞؽخ )

 AKM 288ٓزؾق اؿبفبٕ (ّ  2٘٘ٔ/2ٓ٘ٔٙ/ 998/1003 ) (خ٤ٖ٘و٣ا٫ف٬م اُ) ١أف٬م ٗبٕوٓقطٞٛ : 
es of the Aga Khan Museum, 2011,pTreasur 214: 215 
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 كٞاهح ٝثٜب ٤ٛٞه ٓبئ٤خ آبّ أؽل أُؼجٞكاد .( 7ُٞؽخ )

 ُ٘لٕ –ٓزؾق ك٤ٌزٞه٣ب ٝاُجود  (2ّٔ٘ٔٙ/ 222)ُٞؽخ ٖٓ اُواعٔبُخ أُقطٞٛ : 
Stuart Cary Welch1900, pl 22-,India Art and Culture 1300  2, pٖٖٗ . 

 

 

 

 كٞاهح ك٢ ٍبؽخ هٖو .( 2ُٞؽخ )

 أًَلٞهك –أٌُزجخ اُجٞك٤ُخ  (ّ 2٘٘ٔٙ/1003) : ُِْبػو عب٢ٓ .  ؽل٣وخ اُوث٤غأُقطٞٛ : 
Stwart Carry Walch , Imperial Mughal Painting , George Braziller New York,1978 pl 8 

https://www.amazon.com/Stuart-Cary-Welch/e/B001HCU18Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Stuart-Cary-Welch/e/B001HCU18Q/ref=dp_byline_cont_book_1
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 ٓغٌِ ٍٜٝ ه٘ٞاد ا٤ُٔبٙ ٝاُ٘ٞاك٤و  . (2)خ ُٞؽ

 13.228.33ٓزؾق أُزوٝث٤ُٞزبٕ:  (22ّ٘ٔٙ/1006) فَٔخ أ٤ٓو فَوٝ ك١ِٞٛ . أُقطٞٛ : 
 ة 7ُٕٗٞؽخ  ٖٖ٘ ،ٓو٣ْ ك. افز٤به ٝثو٬٤َ٣ة.ٍبّٝبى، ٬٤ّه ً٘ج٢، هٝائغ اُلٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ ٓزؾق أُزوٝث٤ُٞزبٕ

 

 

 

 ٗبكٞهح كافَ ٓغٌِ اَُِطبٕ ٝأُٖٞه٣ٖ (ٓٔ) ُٞؽخ

 ٓغٔٞػخ ا٤ٓ٧و ٕله اُل٣ٖ .(00ّٔٙٙ/1008)  (خ٤ٖ٘و٣ا٫ف٬م اُ) ١أف٬م ٗبٕوٓقطٞٛ : 
 . 2ٕ، ُٞؽخ  2٘ربه٣ـ اُلٖ : اُؼ٤ٖ رَٔغ ٝا٫مٕ رو١ ، اُز٣ٖٞو أُـ٢ُٞ ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ اُٜ٘ل  ٓ  صوٝد ػٌبّخ،
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 َ أَُغل ا١ٞٓ٫ ك٢ كْٓن .ٗبكٞهح كاف (ٔٔ)ُٞؽخ 

 N. Boman-Behraa collections (1600ّٙ/1008) عَُٞزبٕ أُقطٞٛ : 
 ٔٔٔٓ  2٘ربه٣ـ اُلٖ : اُؼ٤ٖ رَٔغ ٝا٫مٕ رو١، اُز٣ٖٞو أُـ٢ُٞ ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ اُٜ٘ل ، ُٞؽخ  صوٝد ػٌبّخ،

 

 

 

 ٔبفٛرح اِبَ وشه( 12ٌٛحخ )

 Aga Khan Museum, Geneva, AKM 284 (1604ّ /1012ٙ) ٤ًِبد ٍؼل١  اٌّرطٛط :
Geneva, 2011,p Treasures of the Aga Khan Museum. 2٘2: 2٘2. 
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 ؽٞٗ ٤ٓبٙ ك٢ ٍبؽخ ٓ٘يٍ( ُٖٔٞؽخ )

 Aga Khan Museum, Geneva, AKM 284 (ّ ٗٓٙٔ ٙ/1012) ٤ًِبد ٍؼل١ أُقطٞٛ : 
Geneva, 2011,p Treasures of the Aga Khan Museum. 2٘2: 2٘2. 

 

 

 

 ىٝط ٖٓ ا٧ؽجخ ك٢ رواً ٝأٓبْٜٓ كٞاهٙ( ُٗٔٞؽخ )

 ٖٙٙٔٓغٔٞػخ فبٕخ  (1633ّ ٙ/ 1042) اُجّٞ ٓغٔغ أُقطٞٛ : 
Stwart Carry Walch , Imperial Mughal Painting ,pl35 
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 ٓغٔٞػخ ك٢ اَُ٘بء ٣غَِٖ آبّ كٞاهح( ُ٘ٔٞؽخ )

 THE Kronos collection (ّ٘ٙٙٔ ٙ/1075)ُٞؽخ ٖٓ اُجّٞ أُقطٞٛ : 
Steven Kossak ,Indian Court Painting 16

th
 19

th
 Century, pl 32 

 

 

 

 ا٤ٓو ٣غٌِ ك٢ ؽل٣وخ ماد كٞاهاد( ُٙٔٞؽخ ) 

 Knellingtonٓزؾق ٛبهكبهك ٓغٔٞػخ  (ّ 7ٓٙٔ ٙ/1080) ُٞؽخ ٖٓ اُجّٞ أُقطٞٛ : 
Steven Kossak ,Indian Court Painting 16

th
 19

th
 Century, pl 29 
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 ا٤ٓو ك٢ ؽل٣وخ ماد ٗٞاك٤و( 7ُٔٞؽخ )

 ٓغٔٞػخ فبٕخ ، ا٣٫ُٞبد أُزؾلح ا٫ٓو٤ٌ٣خ. (1675ّٙ/1085)  ُٞؽخ ٖٓ اُجّٞ أُقطٞٛ :
J.P. Losty,rajput-paintings-from-the-Ludwig-habighorst, ,PL 7 

 

 

 

 ؽٞٗ ثٚ أٍٔبى ٝؽُٞٚ اُط٤ٞه ك٢ ٍبؽخ اُوٖو.( 2ُٔٞؽخ )

 ، اُٜ٘ل ثٜبهارجٞهٓزؾق  (7ّ٘ٓٔٙ/1163) ثٞهرو٣ٚ أُقطٞٛ : 
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=21&search=1&index=514&searchstring 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=21&search=1&index=514&searchstring=painting
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=21&search=1&index=514&searchstring=painting
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 اُ٘ٞاك٤و أُبئ٤خ ك٢ اع٘ؾخ اُؾو٣ْ .( 2ُٔٞؽخ )

 David collection Copenhagen 46/1980 ( 7ّٙ٘ٔ ٙ/1178) ُٞؽخ ٖٓ اُجّٞ أُقطٞٛ : 
Stuart Cary Welch1900, the Metropolitan , pl 186.-,India Art and Culture 1300   

 

 

 

 َبء ؽٍٞ ٗبكٞهح .ٓغٔٞػخ ٖٓ اُ٘ (ٕٓ)  خُٞؽ

 ٓزؾق أُزوٝث٤ُٞزبٕ ُِلٕ٘ٞ (77ّٓٔٙ/1183) ُٞؽخ ٖٓ اُجّٞ أُقطٞٛ : 
 ُٕٗ٘ٞؽخ  ،هٝائغ اُلٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ ٓزؾق أُزوٝث٤ُٞزبٕ ُِلٕ٘ٞ ٓو٣ْ ك. افز٤به ٝثو٬٤َ٣ة .ٍبّٝبى ، ٬٤ّه ً٘ج٢،

https://www.amazon.com/Stuart-Cary-Welch/e/B001HCU18Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Stuart-Cary-Welch/e/B001HCU18Q/ref=dp_byline_cont_book_1
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 ا٫ؽزلب٫د ثؼ٤ل ٢ُٞٛ ٝاُِؼت ث٤ٔبٙ اُلٞاهح . (ُٕٔٞؽخ )

 اُٜ٘ل - ثٜبهارجٞهٓزؾق  (77ّ٘ٔٙ / 1188) ُٞؽخ ٖٓ اُجّٞ : أُقطٞٛ 
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=21&search=1&index=6762&searchstring=painting 

 

 

 

 عَِخ اَُ٘بء ك٢ ٍبؽخ هٖو ٝؽُْٜٞ اُ٘ٞاك٤و.( ُٕٕٞؽخ )

 Raza Library, Rampur. New Delhi (2ّٓٓٔ ٙ/1214) ُٞؽخ ٖٓ اُجّٞ أُقطٞٛ : 

Schmitz, Barbara, and Ziyaud-Din A Desai. Mughal and Persian Paintings and Illustrated 

Manuscripts in the Raza Library, 2006. pl 36 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=21&search=1&index=6762&searchstring=painting
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=21&search=1&index=6762&searchstring=painting
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 و٢ ٝؽُْٜٞ اُ٘ٞاك٤وا٫ٓجواٛٞه ٝىٝعزٚ ٣َزٔؼٕٞ ا٢ُ ا٤ٍُٞٔ( ُٖٕٞؽخ )

 Ludwig Habighorst Collection (ّ 2ٔ٘ٔ/2ٔٓٔٙ/  ٖٕٓٔ/ٕٕٗٔ) ُٞؽخ ٖٓ اُجّٞ  أُقطٞٛ : 
J.P. Losty,rajput-paintings-from-the-Ludwig-habighorst-collection, PL 13 

 

 

 

 أ٤ٓو ك٢ ؽل٣وخ هٖوح( ُٕٗٞؽخ )

  II Singh  man Sawai ، اُٜ٘ل ٓزؾق (ّ 2ٔٙ/ٔٗ) ُٞؽخ ٖٓ اُجّٞ ، ٣ئهؿ ثجلا٣خ اُووٕ أُقطٞٛ : 
Stuart Cary Welch1900, pl 221-,India Art and Culture 1300   

 

 

 

https://www.amazon.com/Stuart-Cary-Welch/e/B001HCU18Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Stuart-Cary-Welch/e/B001HCU18Q/ref=dp_byline_cont_book_1
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Abstract  
    Fountains and basins are one of the most important innovations developed by humans, 

which are related to the most important natural resource created by Allah, which is water, 

when the humans had seen the nature and its natural diversity of water and forms, and 

throughout history they developed water systems according to the purposes of used, and 

developed drivers and worked on the construction of water channels, fountain techniques, 

basins, and irrigation systems. 

     The land of India is characterized by different atmospheres and abundant water in areas 

of it and its scarcity in other areas and flooding followed by severe drought, all of which 

made the rulers exploit water by all means, including the establishment of huge basins that 

provide water throughout the year for drinking and agriculture purposes, and purposes 

Other is to soften the atmosphere in dry places, so they set up fountains, water channels 

and waterfalls to serve their different purposes, whether in places of worship or for the 

purposes of decoration or for drinking and watering purposes 

   The manuscripts and painting have combined with many sciences, arts and techniques 

that have been used During the Muslim rule of India, including fountain-making 

techniques and canal networks developed by Muslims, they took great care of their benefits 

and uses which cannot be dispensed with in various aspects of life. 

 key words : water basins ; fountains techniques; canals; Indian painting , waterfalls 
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 شي اٌجحثحٛا
                                                 

 .ٍٙٙٞهح اُوؽٖٔ أ٣ٚ  -ٔ
ٖ اُؾَٖ ا٢َُِٔ اُلْٓو٢، أُِوت ثَِطبٕ اُؼِٔبء أثٞ دمحم ػي اُل٣ٖ ػجل اُؼي٣ي ثٖ ػجل ا٬َُّ ثٖ أث٢ اُوبٍْ ث -ٕ

ٛـ( رل٤َو اُووإٓ )ٝٛٞ افزٖبه ُزل٤َو أُبٝهك١(،رؾو٤ن ك. ػجل هللا ثٖ اثوا٤ْٛ اُٞٛج٢، كاه اثٖ ؽيّ ٓٙٙ)أُزٞك٠: 

 .7ٕٓ،  ّٖ ،ط22ٙٔٛـ/ ٙٔٗٔث٤وٝد، اُطجؼخ: ا٠ُٝ٧،  –
ٛـ(، ٗظْ اُلهه ك٢ ر٘بٍت ا٣٥بد 22ُ٘جوبػ٢ )أُزٞك٠: اثوا٤ْٛ ثٖ ػٔو ثٖ ؽَٖ اُوثبٛ ثٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ثٌو ا - ٖ

 . 22ٔ، ٓ  2ٔٝاَُٞه، كاه اٌُزبة ا٢ٓ٬ٍ٩، اُوبٛوح، ط 
 . 1461صم  0212 ، القاهرة ، 1ط 1القران الكريم مج  أللفاظالمعجم االشتقاقي المؤصل  :دمحم حسن جبل  - ٗ
٘
 -ٛـ  2ٕٗٔوث٤خ أُؼبٕوح، ػبُْ اٌُزت اُطجؼخ: ا٠ُٝ٧، أؽٔل ٓقزبه ػجل اُؾ٤ٔل ػٔو، ٝآفوٕٝ، ٓؼغْ اُِـخ اُؼ - 

 . ٕٕٕ٘، ٓ  ّٖ، ط 2ٕٓٓ
 ( ٖٖ:  ٕٖ  ) ا٣٥بدٍٞهح اثوا٤ْٛ   -ٙ

7-  ًُ ، اُزواس اُضوبك٢ ُِٔبء ك٢ اُْوم ا٧ٍٜٝ ٝأُـوة اُؼوث٢، كاهٍخ ٓٞا٤ٙؼ٤خ روعٔخ كواً ػجل ٞد٤ْ٤َٓ 

 .2ٓ  ،2ٕٔٓا٣ٌّٞٝ،  :٢ ٦ُصبه ٝأُٞاهغاُٜبك١ ٝٓ٘به ؽٔبٗ، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، أُغٌِ اُلُٝ
2

ٞك ٝآفو٣ٖ، كاه   - ُٔ بثو، روعٔخ: ك. ى٢ً ٗغ٤ت ٓؾ َٕ ٍ ك٣َٞهاٗذ، هٖخ اُؾٚبهح، رول٣ْ: اُلًزٞه ٓؾ٢٤ اُل٣ّٖ  ِٝ
 ٗٙٔ، ٓ ٔ، ط222ّٔ /ٛـ  2ُٓٗٔج٘بٕ، أُ٘ظٔخ اُؼوث٤خ ُِزوث٤خ ٝاُضوبكخ ٝاُؼِّٞ، رٌٞٗ ،اُغ٤َ، ث٤وٝد

9
 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/waterfall Accessed 23 May 2021 

ٝاُزو٤ًخ، اُطجؼخ ا٢ُٝ٫، كاه اُٞكبء ُل٤ٗب اُطجبػخ ٝاُْ٘و ،  ا٣٩وا٤ٗخ ا٤ٓ٬ٍ٩خؽ٘بٕ ػجل اُلزبػ ٓطبٝع ، اُلٕ٘ٞ  -ٓٔ

 . ّٖٓٔ ، ٓ   ٕٓٔٓ ٩ٌٍ٘له٣خا

 .٤ٍ2ٕؤر٢ مًوٛب ك٤ٔب ثؼل، اٗظو ؽب٤ّخ ههْ -ٔٔ

َٓ اِ  اُز٢ مًود اُغ٘خ ٝاُؼ٤ٕٞ أُبئ٤خ اُٖبك٤خ ٝاُغبه٣خ ٝاُلٞاهح : ﴿ ا٣٥بدٖٓ  ٕٔ تَِّمي ُّ ٌْ ٍْ  فِي َّْ ا ُعيُٛ َٚ ﴾ )ٍٞهح  َخَّٕبٍد 

ٌٓ َخبِريَخٌ (، ﴿٘ٗاُؾغو ا٣ٚ  ب َعْي َٙ َّْ ﴿  (،ٕٔ﴾ )ٍٞهح اُـب٤ّخ ا٣ٚ فِي َٓ  إِ تَِّمي ُّ ٌْ ٍْ  ِظاَليٍ  فِي ا ُعيُٛ ا٣ٚ  أُو٬ٍدٍٞهح ) ﴾ َٚ

ٝاٌُض٤و ٖٓ ا٣٥بد اُووآ٤ٗخ اُز٢ روثٜ اُزٔزغ ثبُؾ٤بح اُجبه٤خ ث٤ٖ اُؾلائن ٝاُغ٘بٕ ٝػ٤ٕٞ ٝاؽٞاٗ ٝكٞاهح ا٤ُٔبٙ ، (ٔٗ

 ك٢ اُغ٘خ .
13

- Wescoat, James L. "Landscapes of Conquest and Transformation: Lessons from the Earliest Mughal Gardens in 

India, 1526-1530." Landscape Journal 10, no. 2 (1991): 105-14. Accessed April 25, 2021. 
14

زلٛٞهح ٢ٛٝ ثبه٤خ ؽز٠ ا٤ُّٞ ا٫ إ ؽبُزٜب ٓ ر٢َٔ ٛنٙ اُؾل٣وخ " ؽل٣وخ اُٞكبء ؛ ٝهل آو ثبْٗبئٜب ا٫ٓجواٛٞه اُٜ٘ل١ ثبثٞه ك٢ ًبثٍٞ - 

 Aga Khan Historic Cities Programme, "Babur's Garden :ٖٓ عبٗت ا٤ٌَُٞٗٞ ٝٓ٘ظٔبد اُزواس اؽ٤بئٜبٝرغو١ ٓؾب٫ٝد 

Rehabilitation Framework." Kabul, Afghanistan: The Aga Khan Trust for Culture, 2004.1:24, 

https://www.akdn.org/publication/aga-khan-trust-culture-baburs-garden-rehabilitation-framework, ( Accessed 

April 25, 2021.) 
15

 - Milo Cleveland Beach, Early Mughal Painting, Polsky Lectures in Indian and Southeast Asian Art and 

Archaeology, Harvard university press,1987, pl 45 p 67. 
16

https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=119&search=1&index=1921&searchstring=

painting ( Accessed April 25, 2021.) 
17

 -ANNU , MANUJA., «a Critical Study of Mughal Paintings During Akbar's Reign»,  PhD thesis, Doctor of 

Philosophy in fine art, Aligarh Muslim University INDIA, 1999.Pl 38 

18  -https://harvardartmuseums.org/collections/object/169774 ( Accessed April 25, 2021.) 

19 - Schimmel, Annemarie, Stuart Cary Welch, Anvaris Divan: A pocketbook for Akbar : A D¸van of 

Auhaduddin Anvari, copied for the Mughal emperor Jalaluddin Akbar (r.1556-1605) at Lahore in A.H. 

996/A.D 1588 in the Fogg Art Museum of Harvard University Hardcover – 1 Jan. 1983, p 85:87 . 

20
 - Aga Khan Trust for Culture. Architecture in Islamic Arts: Treasures of the Aga Khan Museum. Geneva: 

Aga Khan Trust for Culture, 2011,p 214: 215. 
21

 Stuart Cary Welch ,India Art and Culture 1300 -1900, the Metropolitan Museum of Art, New York, pl 222, 

p ٖٖٗ. 

22 - Stwart Carry Walch , Imperial Mughal Painting , George Braziller New York,1978 pl 8 

23
 -https://www.metmuseum.org/ar/art/collection/search/446567 ( Accessed April 26, 2021.) 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/waterfall
https://www.akdn.org/publication/aga-khan-trust-culture-baburs-garden-rehabilitation-framework
https://www.akdn.org/publication/aga-khan-trust-culture-baburs-garden-rehabilitation-framework
https://www.hup.harvard.edu/results-list.php?collection=1294
https://www.hup.harvard.edu/results-list.php?collection=1294
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=119&search=1&index=1921&searchstring=painting
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=119&search=1&index=1921&searchstring=painting
https://harvardartmuseums.org/collections/object/169774
https://harvardartmuseums.org/collections/object/169774
https://www.amazon.com/Stuart-Cary-Welch/e/B001HCU18Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.metmuseum.org/ar/art/collection/search/446567
https://www.metmuseum.org/ar/art/collection/search/446567
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هٝائغ اُلٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ ٓزؾق  ٓو٣ْ ك. افز٤به ٝثو٬٤َ٣ة .ٍبّٝبى ، ٬٤ّه ً٘ج٢، ٗبك٤٘ب ٗغبح ؽ٤له، -ٕٗ

ث٤ْو ثٞػبئْخ ، ٓزؾق أُزوٝث٤ُٞزبٕ ُِلٕ٘ٞ ٣ٞ٤ٗٞهى، كاه ْٗو أُزوٝث٤ُٞزبٕ ُِلٕ٘ٞ، روعٔخ ػجل اُٞكٝك اُؼٔوا٢ٗ ٝ

 ة . 7ُٕٗٞؽخ  ٖٖ٘،ٓ  7ٕٔٓاُغبٓؼخ ا٫ٓو٤ٌ٣خ ثبُوبٛوح ، ٣ٞ٤ٗٞهى ، اُوبٛوح 
٢٘ٓ ٤ٍل ػ٢ِ ؽَٖ ،اُز٣ٖٞو ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ اُٜ٘ل ، ر٤َِبد اُج٬ٛ ٝؽ٤بح اُْؼٞة ك٢ اُز٣ٖٞو أُـ٢ُٞ اُٜ٘ل١ كاه  -ٕ٘

 .7ٕ٘ٓ  22، ُٞؽخ ٖٕٓٓ ، ٔاُْ٘و ُِغبٓؼبد ، ٛ
صوٝد ػٌبّخ ،ربه٣ـ اُلٖ : اُؼ٤ٖ رَٔغ ٝا٫مٕ رو١ ، اُز٣ٖٞو أُـ٢ُٞ ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ اُٜ٘ل ، كهاٍخ اُغيء اُضبُش  -ٕٙ

 .ٔٔٔٓ  2٘، ُٞؽخ  2ٓٔ، ٓ  22٘ٔػْو ، ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة ، 
27

 - Aga Khan Trust for Culture. Architecture in Islamic Arts ,p 2٘2: 2٘2. 

28 -Aga Khan Trust for Culture. Architecture in Islamic Arts,p 118:119 
29

.27صوٝد ػٌبّخ، اُز٣ٖٞو أُـ٢ُٞ ك٢ اُٜ٘ل، ُٞؽخ  -  Stwart Carry, Imperial Mughal Painting ,pl35  
30

 Steven Kossak ,Indian Court Painting 16
th

 19
th

 Century,  The Metropolitan Museum of Art, new York , 

1997 , pl 32, p64 
31

 Steven Kossak ,Indian Court Painting, pl 29, p59 
32

 J.P. Losty,rajput-paintings-from-the-Ludwig-habighorst-collection Francesca Galloway, 2019,PL 7 P 34. 
33

https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=21&search=1&index=514&searchstring=pa

inting , ( Accessed April 25, 2021.) 
34

 - Stuart Cary Welch ,India Art and Culture 1300 -1900, the Metropolitan Museum of Art, New York, pl 

186, p 278. 
ٓو٣ْ ك. افز٤به ٝثو٬٤َ٣ة .ٍبّٝبى ، ٬٤ّه ً٘ج٢ ، ٗبك٤٘ب ٗغبح ؽ٤له ،هٝائغ اُلٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ ٓزؾق  ٖ٘

أُزوٝث٤ُٞزبٕ ُِلٕ٘ٞ ، روعٔخ ػجل اُٞكٝك اُؼٔوا٢ٗ ٝث٤ْو ثٞػبئْخ ، ٓزؾق أُزوٝث٤ُٞزبٕ ُِلٕ٘ٞ ٣ٞ٤ٗٞهى ، كاه ْٗو 

 . ُٕٗ٘ٞؽخ  ٖٙٗ،ٓ  7ٕٔٓبُوبٛوح ، ٣ٞ٤ٗٞهى ، اُوبٛوح اُغبٓؼخ ا٫ٓو٤ٌ٣خ ث
36

https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=21&search=1&index=6762&searchstring=p

ainting ( Accessed April 25, 2021.) 

37 - Schmitz, Barbara, and Ziyaud-Din A Desai. Mughal and Persian Paintings and Illustrated Manuscripts in 

the Raza Library, Rampur. New Delhi; Rampur; New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts; 

Rampur Raza Library; Aryan Books International, 2006. pl 36,p18. 

38-J.P. Losty, rajput-paintings, PL 13, P60  
39

 Stuart Cary Welch ,India Art and Culture 1300 -1900, pl 221, p327. 

ٛـ/ ٔٓٗٔ،  ٔػجل أُ٘ؼْ اُ٘ٔو ، ربه٣ـ ا٬ٍ٫ّ ك٢ اُٜ٘ل ، أُئٍَخ اُغبٓؼ٤خ ُِلهاٍبد ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ ،ٛ  -ٓٗ

ٔ22ٔ ٓ.، ّٔ2 :ٕٖ 

 ّٕٗ .ٓ ٕٗٔٓعٍٞزبف ُٞثٕٞ ،ؽٚبهاد اُٜ٘ل ، روعٔخ ػبكٍ ىػ٤زو ،ٓئٍَخ ٛ٘لا١ٝ ، ٛ - ٔٗ

 . 2ٔ ٓ ،اُ٘ٔو ، ربه٣ـ ا٬ٍ٫ّ ك٢ اُٜ٘ل -ٕٗ
ٖٗ

ٛـ( رٌِٔخ أُؼبعْ اُؼوث٤خ ٝىاهح اُضوبكخ ٝا٩ػ٬ّ، اُغٜٔٞه٣خ اُؼواه٤خ ٖٓٓٔه٣ٜ٘بهد ث٤زو إٓ كُِٝى١ )أُزٞك٠:  -

 ٖ٘ٗٓ  ّٙ ط  ٕٓٓٓ - 272ٔاُطجؼخ: ا٠ُٝ٧، ٖٓ 
ٗٗ

 . 2ٕٗٓ اثوا٤ْٛ ٖٓطل٠ / أؽٔل اُي٣بد أُؼغْ ا٤ٍُٜٞ ٓغٔغ اُِـخ اُؼوث٤خ ثبُوبٛوح كاه اُلػٞح ،ثبة ا٤ُْٖ ،  - 
ٗ٘

 Punchbowl Waterfalls ٝ Plunge Waterfalls ٝ Waterfalls Waterfalls ٝ Horsetail ٖٓ أٗٞاع ا٫٬ُْد  : - 

Waterfalls ٝ Frozen Waterfalls ٝ Fan Waterfalls ٝ Fan Waterfalls ٝ Cataract ٝ Cascades ٝ Block Waterfalls. 

 ُٔي٣ل ٖٓ أُؼِٞٓبد :

Goudie A. S., 2020. Waterfalls: forms, distribution, processes, and rates of recession. Quaestiones 

Geographicae 39(1), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 59:77. 
46

- https://www.worldwaterfalldatabase.com/country/India/list   Accessed May 6, 2021 

47
 -Patricia Corrigan, Extreme Earth: Waterfalls, Chelsea House Publications, 2007, pp 109 :118. 

 . 2ٖٕٕ، ٓ  ٖطاُؾ٤ٔل ػٔو ، ٓؼغْ اُِـخ اُؼوث٤خ أُؼبٕوح  أؽٔل ٓقزبه ػجل - 2ٗ

دمحم هٝاً هِؼغ٢، ؽبٓل ٕبكم ه٤٘ج٢ ٓؼغْ ُـخ اُلوٜبء، كاه اُ٘لبئٌ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ،  -2ٗ

 .7ّٕٗ، ٓ  222ٔٛـ ،  2ٓٗٔ

ٛـ، ٖٗٗٔ، اُو٣بٗ ٔاُقٚواء، ٛػٔو ػجل هللا اُغبٍو، ؽٚبهح ا٬ٍ٩ّ اٗبهد اُطو٣ن ٨ُٗبّ ،كاه أٌِٛ - ٓ٘

ٓ2٘. 

ٓولٓبد ٝثؾٞس،  اُطجؼخ اُواثؼخ ،  ا٤ُٜئخ  ٖٓطل٢ ُج٤ت ػجل اُـ٢٘ : كهاٍبد ك٢ ربه٣ـ اُؼِّٞ ػ٘ل اُؼوة ، - ٔ٘

 .22ٖ،.ّٓ 2ٕٓٓأُٖو٣خ اُؼبٓخ  ٌُِزبة ، اُوبٛوح ،

وا٤ْٛ ٣ؾ٢ ّٜبث٢ ، ٓئٍَخ اُؼِّٞ ٤ٍِْ اُؾ٢َ٘، أُق افزواع ٝافزواع ، اُزواس ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ ػبُٔ٘ب ، روعٔخ اث -ٕ٘

 .ٕٔٔٓ   ،ّ ٕٙٔٓٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاُؾٚبهح 

http://www.metmuseum.org/art/metpublications/mma-bulletins?searchtype=C&pt=%7B05598FA1-8F02-4579-A088-9F7BC7165316%7D
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=21&search=1&index=514&searchstring=painting
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=21&search=1&index=514&searchstring=painting
https://www.amazon.com/Stuart-Cary-Welch/e/B001HCU18Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=21&search=1&index=6762&searchstring=painting
https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_gallery_zoom?id=21&search=1&index=6762&searchstring=painting
https://www.amazon.com/Stuart-Cary-Welch/e/B001HCU18Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.worldwaterfalldatabase.com/country/India/list
https://eg1lib.org/g/Patricia%20Corrigan
https://eg1lib.org/g/Patricia%20Corrigan
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ك٢ ؿوائت ا٧ٖٓبه  هؽِخ اثٖ ثطٞٛخ، رؾلخ اُ٘ظبه دمحم ثٖ ػجل هللا ثٖ دمحم ثٖ اثوا٤ْٛ اثٖ ثطٞٛخ أثٞ ػجل هللا -ٖ٘

ٝػغبئت ا٧ٍلبه، هلّ ُٚ ٝؽووٚ : ا٤ُْـ دمحم ػجل أُ٘ؼْ اُؼو٣بٕ، هاعؼٚ ٝأػل كٜبهٍٚ : ا٫ٍزبم ٖٓطل٢ اُوٖبٓ،  

 ّ .227ٔكاه اؽ٤بء اُؼِّٞ ، ث٤وٝد، اُطجؼخ ا٢ُٝ٫ 

 ٖٓٔه ث٤وٝد، ٓ كاه ٕبك ،ٛـ(آصبه اُج٬ك ٝأفجبه اُؼجبك2ٕٙىًو٣ب ثٖ دمحم ثٖ ٓؾٔٞك اُوي٢٘٣ٝ )أُزٞك٠:  -ٗ٘

ٝكبء ٓؾٔٞك ػجل اُؾ٤ِْ ،اُ٘ظْ أُبئ٤خ ثبُٜ٘ل ك٢ ػٖو اَُِط٘بد ا٤ٓ٬ٍ٩خ كهاٍخ ربه٣ق٤خ ٝٓؼٔبه٣خ ،ؽ٤ُٞخ  - ٘٘

 22ٓ  ٕٗٔٓ، ٗ،ػلكٍٗٔ٘به اُزبه٣ـ ا٢ٓ٬ٍ٩ ٝا٤ٍُٜٞ ،اُغٔؼ٤خ أُٖو٣خ ُِلهاٍبد اُزبه٣ق٤خ ، ٓظ 
٘ٙ Fahad Zuberi Green Urbanism in Medieval India, Agra Fort: A Sustainable Eco-City Procedia 

Environmental Sciences, Volume 37, 2017, Pages 12-21 
٘7

 2ٖٔا٩ٌٍ٘له٣خ ٌُِزبة ، ٓ  ػجل اُؼي٣ي ٛو٣ؼ ّوف، أُولٓبد ك٢ اُغـواك٤ب اُطج٤ؼ٤خ، ٓوًي -
٘2

  2ٕٔ عٞكح ؽ٤َٖ٘ عٞكح ، كزؾ٢ دمحم أثٞ ػ٤بٗخ، هٞاػل اُغـواك٤ب اُؼبٓخ اُطج٤ؼ٤خ ٝاُجْو٣خ، كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ  -
 ٓٗ، ٓ  ٣َٝٙ ك٣ٞهاٗذ ، هٖخ اُؾٚبهح ، ط  -2٘

 . 2ٕ٘ – ٕٓ٘ٓ ، ٖٓطل٢ ٓؾٔٞك ٤ٍِٔبٕ : ربه٣ـ اُؼِّٞ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب  -ٓٙ
ٙٔ

 7ٖٓ، ٓ  ٔاً هِؼغ٢، ؽبٓل ٕبكم ه٤٘ج٢ ٓؼغْ ُـخ اُلوٜبء ، طدمحم هٝ -
ٕٙ

ث٤وٝد  -ٛـ( َُبٕ اُؼوة كاه ٕبكه 7ٔٔدمحم ثٖ ٌٓوّ ثٖ ػ٠ِ، أثٞ اُلَٚ، عٔبٍ اُل٣ٖ اثٖ ٓ٘ظٞه )أُزٞك٠:  -

 ٕٗٓ ، ٓ ٘ٔٛـ كَٖ اُوبف ط  ٗٔٗٔ -اُطجؼخ: اُضبُضخ 
ٖٙ

ٓولٓبد ٝثؾٞس،  اُطجؼخ اُواثؼخ ،  ا٤ُٜئخ  ٘ل اُؼوة ،ٖٓطل٢ ُج٤ت ػجل اُـ٢٘ : كهاٍبد ك٢ ربه٣ـ اُؼِّٞ ػ -

 2ّٖٙ .2ٕٓٓٓأُٖو٣خ اُؼبٓخ  ٌُِزبة ، اُوبٛوح ،
ٙٗ

ٛـ( أَُبُي ٝأُٔبُي كاه ٖٙٗأثٞ اٍؾبم اثوا٤ْٛ ثٖ دمحم اُلبه٢ٍ ا٫ٕطقو١، أُؼوٝف ثبٌُوف٢ )أُزٞك٠:  -

 7ٕٗ:  ّٙٗٔ ٓ ٕٕٗٓٓبكه، ث٤وٝد
ٙ٘

ٛـ( ٕٞهح ا٧هٗ كاه ٕبكه، أكَذ ٤ُلٕ، ٢ِٕٖٙ7، أثٞ اُوبٍْ )أُزٞك٠: ثؼل دمحم ثٖ ؽٞهَ اُجـلاك١ أُٞ- 

 .ٖٖٗ، ٕٓ ّ ط 2ٖ2ٔث٤وٝد
66 Fahad Zuberi,Green Urbanism Pages 12-21. 

ٙ7
ٛـ(،  ٓقزبه اُٖؾبػ رؾو٤ن: ٣ٍٞق ا٤ُْـ دمحم ، ٙٙٙ ثٖ أث٢ ثٌو اُواى١ )أُزٞك٠: ى٣ٖ اُل٣ٖ أثٞ ػجل هللا دمحم - 

 2ٕٖ، ٓ  ّٔ ط222ٔٛـ / ٕٓٗٔاُلاه اُ٘ٔٞمع٤خ، ث٤وٝد ، اُطجؼخ: اُقبَٓخ،  -أٌُزجخ اُؼٖو٣خ 
ٙ2

ؼوكَِخ أ2ٖ٘أثٞ ٬ٍٛ اُؾَٖ ثٖ ػجل هللا ثٖ ٜٓوإ اُؼٌَو١ )أُزٞك٠: ٗؾٞ  - َٓ ِق٤ٔ ك٢  بِء ا٤ّ٧بء، ٛـ(، اُزَِّ َٔ ٍ

 2ّٕٓ ٓ  22ٙٔرؾو٤ن؛ اُلًزٞه ػيح ؽَ٘به،  ٬ًٛ ُِلهاٍبد ٝاُزوعٔخ ٝاُْ٘و، كْٓن، اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ، 
ٙ2

ٛـ( ٓؼغْ ٓوب٤٣ٌ اُِـخ أُؾون: ػجل ا٬َُّ 2ٖ٘أؽٔل ثٖ كبهً ثٖ ىًو٣ب اُوي٢٘٣ٝ اُواى١، أثٞ اُؾ٤َٖ )أُزٞك٠:  -

 ّٖٕٓ.ٓ 272ٔ -ٛـ 22ٖٔدمحم ٛبهٕٝ كاه اُلٌو
ٛـ ، ٓقطٞٛ هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح ، ٖٓ٘ٛـ/ ٕٓٓػ٢ِ ؿبْٗ اُل٘لا١ٝ، ٓلوكاد أُبء ك٢ اُْؼو اُؼجب٢ٍ    -7ٓ

 .2ّٖ ، ٓ ٖٕٔٓعبٓؼخ اُجٖوح ، ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِؼِّٞ ا٩َٗب٤ٗخ ، هَْ اُِـخ اُؼوث٤خ ، 
اُوبٛوح :  ّ،7ٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔٙ/2ٕٖ-٤ٙٗ2خ دمحم دمحم أ٤ٖٓ ،٠ِ٤ُ اثوا٤ْٛ، أُٖطِؾبد أُؼٔبه٣خ ك٢ اُٞصبئن أًُِٔٞ -7ٔ

 .7ٖ، ٓ 22ٓٔكاه اُْ٘و ثبُغبٓؼخ ا٤ٓ٫و٤ٌ٣خ، 
 2٘دمحم دمحم أ٤ٖٓ ، ٢ِ٤ُ اثوا٤ْٛ ، أُٖطِؾبد ا٤ًُِٞٔٔخ ، ٓ  -7ٕ
7ٖ

ٛـ( هؽِخ اثٖ ثطٞٛخ 772دمحم ثٖ ػجل هللا ثٖ دمحم ثٖ اثوا٤ْٛ اُِٞار٢ اُط٘غ٢، أثٞ ػجل هللا، اثٖ ثطٞٛخ )أُزٞك٠:  -

  2ٕٖ، ٓ ٕح رؾلخ اُ٘ظبه ك٢ ؿوائت ا٫ٖٓبه ٝػغبئت ا٧ٍلبه كاه اُْوم اُؼوث٢،ط أَُٔب
7ٗ

- Fahad Zuberi, Green Urbanism Pages 12-21 
7٘

- Fahad Zuberi, Green Urbanism Pages 12-21 
 ٕٕٗ، ٓ ٕثطٞٛخ هؽِخ اثٖ ثطٞٛخ ،ط اثٖ   -7ٙ

 . 2٘ٔ، ٓ  ٣َٖٝ ك٣ٞهاٗذ ، هٖخ اُؾٚبهح ، ط - 77

 .ٍٕٖٞهح ا٧ػواف ا٣ٚ   -72
 زؾ٤ِ٤ِخ .اُاُضب٢ٗ ٖٓ اُلهاٍخ  أُجؾشػٖ أؿواٗ اُ٘ٞاك٤و ، اٗظو   -72

٤ٍِْ اُؾ٢َ٘، أُق افزواع ٝافزواع ، اُزواس ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ ػبُٔ٘ب ، روعٔخ اثوا٤ْٛ ٣ؾ٢ ّٜبث٢ ، ٓئٍَخ اُؼِّٞ - 2ٓ

 ّٖٕٗ ، ٓ  ٕٙٔٓٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاُؾٚبهح 

 ٤ٍِْٕٖٕ اُؾ٢َ٘، أُق افزواع ٝافزواع ، ، ٓ  -2ٔ
 . 2ٔٔ: ٤ٍِْٔٔٙ اُؾ٢َ٘، أُق افزواع ٝافزواع ، ٓ  -2ٕ

83 Charles W. Harris, Nicholas T. Dines, Time-Saver Standards for Landscape Architecture, MCGRAW-

HILL EDUCATION – EUROPE, 2nd edition , 1998, p 530-1 :530-6 . 
84

 Fahad Zuberi, Green ,Pages 12-21 
    ٕٙٔ، ٓ 7ٕٔٓ،  ٔٔ،ع رٌَٞهس ٤ٔ٣٘ٚ ،ٓٞاك ٝرو٤٘بد ٕ٘بػخ اُ٘بكٞهح أُبئ٤خ   -2٘

     2ٕٔ، ٓ 7ٕٔٓ،  ٔٔرٌَٞهس ٤ٔ٣٘ٚ ،ٓٞاك ٝرو٤٘بد ٕ٘بػخ اُ٘بكٞهح أُبئ٤خ ،ع  - 2ٙ

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029617300099#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296/37/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029617300099#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029617300099#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029617300099#!
https://eg1lib.org/g/Charles%20W.%20Harris
https://eg1lib.org/g/Nicholas%20T.%20Dines
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029617300099#!
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87 Charles W., Moore, Water and architecture, Harry N. Abrams, Inc ., publisher ,USA 1995, pp 43 :45 . 

 79 ٓ ٕٗٔٓ، ٗػلك،ٗٝكبء ٓؾٔٞك ػجل اُؾ٤ِْ ،اُ٘ظْ أُبئ٤خ ثبُٜ٘ل ، ٓظ  22

ٓقطٞٛ ، ك٢ اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ ، كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ُٔلُُٜٞب اُوٓي١ ٝٝظ٤لزٜب أُؼٔبه٣خ خا٤ٖٓ ثؼبهح، اُؾل٣وّل٤ن   -22

 2ٖٓ ّ،  ٕٓٔٓهٍبُخ ٓبعَز٤و ، ك٢ اُٜ٘لٍخ أُؼٔبه٣خ ، ٤ًِخ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب ، عبٓؼخ اُ٘غبػ ا٤ُ٘ٛٞخ ، كَِط٤ٖ،
90

 Abdel-Moniem El-Shorbagy | Women in Islamic architecture: towards acknowledging their role in the 

development of Islamic civilization, Cogent Arts & Humanities, (2020) pp 1:16 .1741984, DOI: 

10.1080/23311983.2020.1741984 
91

 Roy, Rup. (2020). Mughal Gardens in India: A Historical Retrospection. 23. 2027.pp 1:13 

 .2ٕ ٓ ٕٗٔٓ، ٗ،ػلكٗٝكبء ٓؾٔٞك ػجل اُؾ٤ِْ ،اُ٘ظْ أُبئ٤خ ثبُٜ٘ل ، ٓظ - 2ٕ

ط.د عبهاد : رواس اُٜ٘ل ، روعٔخ ع٬ٍ ٍؼ٤ل اُؾل٘ب١ٝ ،ٓواعؼخ ػجل هللا ػجل اُواىم ، أُغٌِ ا٧ػ٠ِ  ُِضوبكخ  -2ٖ

،ٕٓٓ2 ٓ ،ّٕٓ7 :ٕٓ2 . 
94

 Roy, Rup, Mughal Gardens in India: A Historical Retrospection,2020. 23. 2027.pp 1:13 

 . 2ٖٓ ، اُؾل٣وخ ك٢ اُؼٔبهح ، ّل٤ن ثؼبهح   -2٘
،ه٬ع ٝؽٖٕٞ ٝاٍٞاه ٝثٞاثبد أُلٕ ا٫صو٣خ ك٢  ٍَِِٗخ ا٫صبه ك٢ ّوم اُؼبُْ ا٢ٓ٬ٍ٩  اؽٔل هعت دمحم ػ٢ِ ،- 2ٙ

 . ٖ٘، ٓ  2ٕٓٓاُٜ٘ل ،اُطجؼخ ا٢ُٝ٫ ، اُلاه أُٖو٣خ اُِج٘ب٤ٗخ 
 7ٍَِِٙٔخ ا٫صبه ك٢ ّوم اُؼبُْ ا٢ٓ٬ٍ٩ ، ٓ  اؽٔل هعت دمحم ػ٢ِ ، -27

 . ٖٕٓ:  ٍَِِٕٕٔخ ا٫صبه ك٢ ّوم اُؼبُْ ا٢ٓ٬ٍ٩  ٓ  اؽٔل هعت دمحم ػ٢ِ ،- 22
99 Saira Iqbal, Scenic and Scientific Representation of Water in Mughal Architecture: A case study of 

ShahJahan’s Quadrangle Lahore Fort, Pakistan, The Academic Research Community Publication, May 2018, 

pp 2 :11. 
 .  ٍَِِٖٕٗخ ا٫صبه ك٢ ّوم اُؼبُْ ا٢ٓ٬ٍ٩ ، ٓ  ؽٔل هعت دمحم ػ٢ِ،أ- ٓٓٔ

ٔٓٔ
 -ٛـ(، َٓ٘ل ا٩ٓبّ أؽٔل ثٖ ؽ٘جَ، رؾو٤ن: ّؼ٤ت ا٧هٗئٝٛ ٕٔٗأثٞ ػجل هللا أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ ؽ٘جَ )أُزٞك٠:   -

 .ٕٓ٘، ٓ  ّٔ. عيء  ٕٔٓٓ /ٛـ  ٕٔٗٔوٍبُخ اُطجؼخ: ا٠ُٝ٧، ػبكٍ ٓوّل، ٝآفوٕٝ، ٓئٍَخ اُ
 2ٕٕ، ٓ  َ٘ٔٓ٘ل ا٫ٓبّ أؽٔل ، عيء اثٖ ؽ٘جَ ،   ٕٓٔ
ٖٔٓ

ٛـ(،أَُ٘ل اُٖؾ٤ؼ أُقزٖو ث٘وَ اُؼلٍ ػٖ َِْٕٔٙٓ ثٖ اُؾغبط أثٞ اُؾَٖ اُو٤ْو١ ا٤َُ٘بثٞه١ )أُزٞك٠:   -

 .ث٤وٝد  -كئاك ػجل اُجبه٢، كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ اُؼلٍ ا٠ُ هٍٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، رؾو٤ن: دمحم 
 . 2ٗ، ٓ  ٕٔٔٓهعت ٓؾٔٞك ثق٤ذ ، أػ٬ّ اُقِلبء ا٤٣ٞٓ٫ٖ ،ٌٓزجخ ً٘ٞى أُؼوكخ ، اُطجؼخ ا٢ُٝ٫ ،  ٗٓٔ
َٓغل كْٓن مًو ٢ّء ٓٔب اٍزوو ػ٤ِٚ أَُغل ا٢ُ  ٖاُٖ٘ٞٓ ا٫صبه٣خ أُزؼِوخ ثلْٓن  ٬ٕػ اُل٣ٖ أُ٘غل،  -٘ٓٔ

 . ّٕٔ ، ٓ  2ٗ2ٔ، كْٓن ٛـ  7ٍٖٓ٘خ 
ٔٓٙ

ٛـ(ؽَٖ أُؾبٙوح ك٢ ربه٣ـ ٖٓو ٝاُوبٛوح 2ٔٔػجل اُوؽٖٔ ثٖ أث٢ ثٌو، ع٬ٍ اُل٣ٖ ا٢ٛٞ٤َُ )أُزٞك٠ :  -

ٖٓو اُطجؼخ : ا٠ُٝ٧  -ػ٠َ٤ اُجبث٢ اُؾِج٢ ّٝوًبٙ  -أُؾون : دمحم أثٞ اُلَٚ اثوا٤ْٛ كاه اؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ 

 2ٕٗ، ٓ  ّٕ ،ط  2ٙ7ٔ -ٛـ  27ٖٔ

كاه اُلٌو  اؽٔل ػجل اُواىم اؽٔل ، اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ ثٖٔو ٓ٘ن اُلزؼ اُؼوث٢ ؽز٠ ٜٗب٣خ اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ ، - 7ٓٔ

 . ٕ٘، ٓ  ٖٕٔٓاُؼوث٢ 

،  2ٛوى رقط٤ٜ أَُبعل ك٢ اُٜ٘ل ك٢ اُؼٖٞه ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓغِخ ٍو ٖٓ هأ١ ، أُغِل  اثوا٤ْٛ ؽ٤َٖ فِق،  -2ٓٔ

 . ٙ٘ٔ:  ّٔٗٔ ، ٓ  2013ُضب٢ٗ ، اَُ٘خ اُزبٍؼخ  رْو٣ٖ ا ٖ٘اُؼلك 
ٔٓ2

فٖبئٔ ػٔبهح أَُبعل ك٢ اُٜ٘ل ف٬ٍ اُؼٖو أُـ٢ُٞ ؽز٠ ٜٗب٣خ ػٖو ّبٙ ع٤ٜبٕ  ػبكٍ ػبهف أُؼب٤ٙل١،  -

 ٖٕٗ، ٓ 2ٕٔٓ، كاه ه٘بك٣َ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ ، ثـلاك،  (1526 - 1568)
 2ٖٓ  اُؾل٣وخ ك٢ اُؼٔبهح ،ّل٤ن ثؼبهح ،  ٓٔٔ

111
 -https://vicusarch.com/2015/03/07/indian-water-temples-analysis/  Accessed 2 May 2021 

112
 -Dhastagir Sultan Sheriff, the role of water in Indian culture , Hektoen International Journal is published 

by the Hektoen Institute of Medicine, 2018/07/09 . 

 https://hekint.org/2018/07/09/the-role-of-water-in-indian-culture/ Accessed 2 May 2021 

 ٙٓ٘ٓ  ؽٚبهاد اُٜ٘ل ،  عٍٞزبف ُٞثٕٞ ، -ٖٔٔ

، أُغٌِ  ٙ٘ٓظ  ٍٔؼ٤ل اُوؽٖٔ ، ا٧ػ٤بك ٝأُٜوعبٗبد ك٢ ٣٫ٝخ اُج٘ـبٍ اُـوث٤خ ، ٓغِخ صوبكخ اُٜ٘ل ،ػلك   -ٗٔٔ

 . ٖٕٗ: 7ٕٕ، ٓ  ٕ٘ٓٓاُٜ٘ل١ ُِؼ٬هبد اُضوبك٤خ ، ٤ٗٞك٢ُٜ ، 

 ٖٔٛـ( ، اُغـواك٤ب، ٓ 2٘ٙأثٞ اُؾَٖ ػ٠ِ ثٖ ٠ٍٞٓ ثٖ ٍؼ٤ل أُـوث٢ )أُزٞك٠:   ٘ٔٔ

  ٓ٘٘ٓ   ؽٚبهاد اُٜ٘ل،عٍٞزبف ُٞثٕٞ ، - ٙٔٔ
 ٣ٖٓٗؾ٢ ٝى٣و١ ، اُؼٔبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝاُج٤ئخ ،اُوٝاكل اُز٢ ٌِّذ اُزؼ٤ٔو ا٢ٓ٬ٍ٩  ٍٓٞٞػخ ػبُْ أُؼوكخ ػلك  -7ٔٔ

 ٘ٔٔ: ّٓٔٔ ،  ٓ  ٕٗٓٓٙ ، ٤ٗٞ٣ٞ ٕ٘ٗٔ، ا٣ٌُٞذ ، هث٤غ ا٫فو 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Saira-Iqbal-2154648961
https://www.researchgate.net/journal/The-Academic-Research-Community-Publication-2537-0154
https://vicusarch.com/2015/03/07/indian-water-temples-analysis/
https://vicusarch.com/2015/03/07/indian-water-temples-analysis/
http://www.hektoen.org/
https://hekint.org/2018/07/09/the-role-of-water-in-indian-culture/
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 222ٔا٫ىكٛبه ٝا٫ٗؾَبه ، اُطجؼخ ا٢ُٝ٫ ، كاه ا٫كبم اُؼوث٤خ ، اُوبٛوح ،فبُل ػية ، اُلَطبٛ اُْ٘ؤح ٝ -2ٔٔ

.ٓ،ٙ2 
ٔٔ2

عٔبٍ ػجل اُوؽ٤ْ اثوا٤ْٛ ؽَٖ ، ٓٞهٝس اُؼٔبهح ا٤ٌَُ٘خ ثبُغي٣وح اُؼوث٤خ ٝكٝهٙ ك٢ ػٔبهح اُلٝه ا٤ٌَُ٘خ  - 

 . 2ٖ: ٔٓ .2ّٕٓٓ، ٣٘ب٣و 2ثلَطبٛ ٖٓو، ٓغِخ ا٫رؾبك اُؼبّ ٦ُصبه٤٣ٖ اُؼوة ، اُؼلك 

ُٔي٣ل ٖٓ اُزل٤َٖ ؽٍٞ اُج٤ٞد ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ ٝرقط٤طٜب ؛ هكؼذ ٠ٍٞٓ دمحم ، اًُٞب٫د  ٕٓٔ

 . ٖ٘ٔ: ّ٘ٙٔ ٓ  22ٖٔ ٔٝاُج٤ٞد ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك٢ ٖٓو اُؼضٔب٤ٗخ ، اُلاه أُٖو٣خ اُِج٘ب٤ٗخ ، ٛ
121

 -C. M. Villiers stuart, the great gardens of the great mughals, adam and charles black, SoHo square 

london-1913, p13:15. 
ٕٕٔ

 . ٓٗ: 2ٖ ثؼبهح ، اُؾل٣وخ ك٢ اُؼٔبهح ،ّل٤ن   
123

 -Seton Uhlhorn, Death, Poetry and Dynastic Identity: Reimagining the Gardens at the Taj Mahal, master 

Thesis: Departmental Honors in Asian Studies, The University of Texas at Austin  May 2019, p 33:39 . 
124

- Fahad Zuberi, Green Urbanism , pp12-21 
125

 -Saira Iqbal, Scenic and Scientific Representation of Water , pp 2 :11. 
 .ٍٙٞهح أُبئلح ا٣ٚ  -  ٕٙٔ
 . ٍٔٔٞهح ا٫ٗلبٍ ا٣ٚ  -  7ٕٔ
 ٣٘ظو اُغيء اُقبٓ ثبٍزقلآبد اُٞٙٞء ك٢ أَُبعل... -  2ٕٔ

129
 -https://www.britannica.com/topic/baptistery accessed May 21, 2021.  

 .٠ِ٤ُٔٔ2 اثوا٤ْٛ، أُٖطِؾبد أُؼٔبه٣خ، ٓ  دمحم دمحم أ٤ٖٓ،-  ٖٓٔ
ّ ، ٓ 222ٔث٤وٝد،  ػجل اُوؽ٤ْ ؿبُت ، ٍٓٞٞػخ اُؼٔبهح ٝاُلٕ٘ٞ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ،اُطجؼخ ا٢ُٝ٫، عٞهً ثوً،  -ٖٔٔ

72. 
 . 7ٙ:  ُٖٙؾ٤ِْ ،اُ٘ظْ أُبئ٤خ ثبُٜ٘ل ، ٓ.ٝكبء ٓؾٔٞك ػجل ا  -ٕٖٔ

ٖٖٔ -Fahad Zuberi, Green Urbanism , pp12-21. 
ٖٔٗ

ٛـ(، ٍٖ٘ اثٖ ٓبعٚ، دمحم كئاك 7ٖٕاثٖ ٓبعخ أثٞ ػجل هللا دمحم ثٖ ٣ي٣ل اُوي٢٘٣ٝ، ٝٓبعخ اٍْ أث٤ٚ ٣ي٣ل )أُزٞك٠:  - 

 . 2ٖٗٙ/ٕٗٔٔ،  ٕك٤َٖ ػ٠َ٤ اُجبث٢ اُؾِج٢ ،ك.د ، ط -ػجل اُجبه٢، كاه اؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ 
 7ٖٔٓ  ،.2000ّ،ٖٓو: ٌٓزجخ ٓلث٢ُٞ،  ٔػبْٕ دمحم هىم، ٓؼغْ ٖٓطِؾبد اُؼٔبهح ٝاُلٕ٘ٞ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٛ-ٖ٘ٔ

ح ا٤ٓ٬ٍ٩خ ؽبُخ كها٤ٍخ ٓل٣٘خ ٗبثٌِ ، ٓقطٞٛ هٍبُخ ٓبعَز٤و ،  كلاء دمحم هؼوٞه، ا٫ٍجِخ أُبئ٤خ ك٢ اُؼٔبه -ٖٙٔ

 . ّٗٔ ، ٓ 2010ث٤ٌِـخ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب ، عبٓؼخ اُ٘غبػ ا٤ُ٘ٛٞخ ،ٗبثٌِ، كَِط٤ٖ، 
ٓؾٔٞك كزٞػ دمحم ٍؼلاد، اُلٚبئَ اُ٘ل٤َخ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٝاُو٤ٔ٤خ ُج٘بء ا٧ٍجِخ أُبئ٤خ اُٞهل٤خ اُق٤و٣خ ٍٓٞٞػخ ٜٗو   -7ٖٔ

 32ٓ ٛـ ، ٖٙٗٔبد اُغبه١( ،اُغيء ا٫ٍٝ: ث٘بء ا٧ٍجِخ أُبئ٤خ ، كاه اُٜل١ ُِطجبػخ، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ ، اُؾَ٘

ٛـ(، ٓٞٛؤ ا٩ٓبّ ٓبُي، ٕؾؾٚ ٝههٔٚ ٝفوط أؽبك٣ضٚ 72ٔٓبُي ثٖ أٌٗ ثٖ ٓبُي ثٖ ػبٓو أُل٢ٗ )أُزٞك٠:   -2ٖٔ

 ٖٕ/ 2ٕ2، ٓ  ٕط  ّ، 22٘ٔ/ٛـ  ُٙٓٗٔج٘بٕ، ،٤وٝدٝػِن ػ٤ِٚ: دمحم كئاك ػجل اُجبه٢، كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢، ث

ٛـ( ، َٓبُي ا٧ثٖبه ك٢ 7ٗ2أؽٔل ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ كَٚ هللا اُوو٢ّ اُؼل١ٝ اُؼٔو١، ّٜبة اُل٣ٖ )أُزٞك٠:   -2ٖٔ

 ٗ٘، ٓ ٖٛـ،ط ٖٕٗٔٓٔبُي ا٧ٖٓبه، أُغٔغ اُضوبك٢، أثٞ ظج٢ ا٠ُٝ٧، 

ُؼبٓخ أُلزٞؽخ، ٓقطٞٛ هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح ،٤ًِخ كػبء عٔبٍ دمحم اَُؼ٤ل، ٗؾذ ا٤ُٔبٙ ك٢ ا٧ٓبًٖ ا -ٓٗٔ

 .2ٔ، ٓ 2014اُلٕ٘ٞ اُزطج٤و٤خ ، هَْ اُ٘ؾذ ٝاُز٤ٌَْ أُؼٔبه١ ٝاُزو٤ْٓ ، عبٓؼخ ؽِٞإ ،

، روعٔخ كزؼ هللا ا٤ُْـ ، ٓواعؼخ اؽٔل ػجل هللا   ٔٛٞاهك ه.ر٤وٗو :  اُؼِّٞ ػ٘ل ا٤َُِٖٔٔ ٓولٓٚ ٖٓٞهٙ ٛ  -ٔٗٔ

 . ّٕ٘ٔ ، ٓ ٕٗٓٓا٧ػ٠ِ ُِضوبكخ ،اُوبٛوح ،أَُبؽ٠ ، أُغٌِ 

 ٍٖٓٞهح ا٧ٗج٤بء ا٣٥خ:  ٕٗٔ
143 -Thoma, Myriam Verena et al. “Preliminary evidence: the stress-reducing effect of listening to 

water sounds depends on somatic complaints: A randomized trial.” Medicine vol. 97,8 (2018): 

e9851. doi:10.1097/MD.0000000000009851 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029617300099#!
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Saira-Iqbal-2154648961
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Saira-Iqbal-2154648961
https://www.britannica.com/topic/baptistery
https://www.britannica.com/topic/baptistery
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029617300099#!
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 وانشكاوي انًسجهت ػهً أوساق انبشدٌػُاصش االنتًاساث 

 (و9-6 /هـ 3-1فٍ انفتشة يٍ انقشٌ )
                       

 اَُاس ػزث يحٍ انذٍَ ػبذ انًجُذ 

 ذحقػس ِحؾٓط١ٍ، و١ٍس ج٢وجخ، ؾحِؼس قٍٛجْ                 

 

 يهخص انبحث

 
جٌّٛٞٛػحش جٌٙحِس جٌطٟ قٛضٙح جٌرٍو٠حش جٌؼٍذ١س ٚجٌطٟ وٗفص ٌٕح جٌىػ١ٍ ِٓ جٌكمحتك ضؼى جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ ِٓ         

فٟ ً٘ج جٌؿحٔد ٚأّ٘ٙح ػىي جٌكىحَ ٚجٌٛالز ج١ٌٍّّٓٓ ِغ ؾ١ّغ جفٍجو جٌٍػ١س ٚجٌّٓحٚجز ذ١ُٕٙ وْٚ جٌٕظٍ جٌٝ جنطالف 

ٚو١ف وحْ ٌٙح ٖىً ِؼ١ٓ ٚػٕحٍٚ ِكىوز و٠حٔحضُٙ، وّح وٗفص ٌٕح ػٓ و١ف١س ضمى٠ُ ًٖ٘ جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ ٚوطحذطٙح 

ٚؾد ٍِجػحضٙح ػٕى وطحذطٙح، ٚفٟ ً٘ج جٌركع لّٕح ذط١ٞٛف ًٖ٘ جٌؼٕحٍٚ ٚجٌطكىظ ػٓ وً ػٍٕٛ ػٍٝ قىٜ ٚضطرغ 

جٌطغ١ٍجش ٚجٌططٌٛجش جٌطٟ ٠ٍأش ػ١ٍُٙ نالي جٌػالغس لٍْٚ جألٌٚٝ ِٓ جٌٙؿٍز ِغ يوٍ أِػٍس ٌٍرٍو٠حش جٌطٟ ظٍٙ ف١ٙح وً 

ٕحٍٚ ٚفٟ ٔٙح٠س جٌركع ضُ ػًّ ؾىٚي َِٕٟ ٌٍؼٕحٍٚ ٌط١ٞٛف ًٖ٘ جٌطغ١ٍجش ٚجٌططٌٛجش ػٍٝ ِىٜ ػٍٕٛ ِٓ ًٖ٘ جٌؼ

 جٌفطٍز ج١ٌُِٕس جٌّكىوز ٌٍركع.      

 (انًظانى –االنتًاساث  -انشكاوي – انخطاباث - انبشدَاث انؼشبُت  )ت انكهًاث انذان

 

 يقذيت
ال ٖه ف١ٗ أْ جٌىطحذس ٟ٘ ٚجقىز ِٓ أُ٘ جٌٕٛحتغ جٌطٟ ػٍفٙح جألٔٓحْ ٌٚىٟ ضكمك جٌٙىف جٌٍّؾٛ ِٕٙح فالذى ٌٙح ِٓ ِّح      

جًٌٞ  بانخطجٌطٟ ضطىْٛ ِٕٙح ٟٚ٘ جألٌفحظ جٌطٟ ٠طه١ٍٙح جٌىحضد ٠ٍٚذطٙح ِغ ذؼٟٙح جٌرؼٝ غُ ٠ىطرٙح  يادتهاػىز أٌِٛ أّ٘ٙح 

ٚ٘ٛ ٌذ١ جٌىٍّحش غشضها ْس ٚظحٍ٘ز ذؼى أْ وحٔص ذح٠ٕس فٟ ػمً جٌىحضد فم١، ٚ٘ٛ آٌطٙح جٌطٟ ضؿؼٍٙح ِكٓٛانقهى ٠هطٗ 

ٚجألٌفحظ ٚجألفىحٌ ِؼح ذحٌه١ قطٝ ضىطًّ جٌفحتىز ٠ٚٓطط١غ جٌمحٌب فُٙ ِمٛى جٌىحضد ١ٌٚطُ قفظٙح ِٓ جٌطغ١١ٍ جٚ جٌطرى٠ً 

ٟ ػمً جألٔٓحْ فم١ وْٚ وطحذطٙح، ٚج١ٌٟحع ٔظٍج ٌمٍٛ ػٍّ جألٔٓحْ ٚوػٍز جألقىجظ ٚجٌٛلحتغ ٚٚؼٛذس قفظٙح ٚضك١ٍٛٙح ف

ٟٚ٘ ضكم١ك جالْطفحوز جٌؼظ١ّس ِٕٙح ٌٍؼحِس غاَتها ٚػّال ذمٛي ٌْٛي هللا ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ " ل١ىٚج جٌؼٍُ ذحٌىطحخ "، 

ٚجٌهحٚس فٟ وً جألٌِٛ ْٛجء و١ٕ٠س أٚ و٠ٛ١ٔس ألؾ١حي ٚأؾ١حي ٚػٍٟ ٍِ جٌؼٌٛٛ
(ٔ)
  . 

ٚػٕى ضؼ٠ٍف جٌه١ ٚجٌىطحذس ٔؿى أْ جٌه١ ٚجٌىطحذس ٚجٌطك٠ٍٍ ٚجٌٍلُ ٚجٌٓطٍ وٍٙح ضم٠ٍرحً ذٕفّ جٌّؼٕٝ، ٚجٌىطحذس فٟ ٌغس جألوذحء 

ضطٍك ػٍٝ ٕٚحػس جألٔٗحء ِٚح ٠طؼٍك ذأػّحي جٌمٍُ 
(ٕ)
  . 

ً فٙٛ وحضد، ِٚؼٕح٘ح جٌؿّغ ف١محي ضىطد جٌمَٛ ئيج جؾطّؼٛج، ِٕٚٙح ٚجٌىطحذس  فٟ جٌٍغس ِٛىٌ٘ح )وطد( فىطد ٠ىطد وطحذح ٚوطرح

ل١ً ٌؿّحػس جٌه١ً وط١رس، ِٚٓ ٕ٘ح ّْٟ جٌه١ ذحٌىطحذس ٌؿّغ جٌكٍٚف ِغ ذؼٟٙح جٌرؼٝ
 (ٖ)

  . 

ِٓ ج٠٢حش جٌمٍآ١ٔس فأٚي ِح ُٔي ِٓ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ٘ٛ  ٚلى قػٕح و٠ٕٕح جٌك١ٕف ػٍٝ ضؼٍُ جٌمٍجءز ٚجٌىطحذس ٠ٚظٍٙ يٌه فٟ جٌىػ١ٍ

ٞ َنٍََك )لٌٛٗ ضؼحٌٝ " ًِ ذَِّه جٌَّ ٌَ  ُِ ْْ أْ ذِح ٍَ ْٓ َػٍٍَك )ٔجْل ِِ  َْ ح َٓ ْٔ َُ )ٕ( َنٍََك جْْلِ ٍَ ذَُّه جأْلَْو ٌَ َٚ أْ  ٍَ ُِ ٖ( جْل ٌْمٍََ َُ ذِح ٞ َػٍَّ ًِ  (4)" ( جٌَّ
(ٗ)
 

قػٕح ٌٌْٕٛح جٌى٠ٍُ ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ػٍٝ ضؼٍُ جٌمٍجءز ٚجٌىطحذس فٟ جٌىػ١ٍ ِٓ جألقحو٠ع ًٔوٍ ِٕٙح لٌٛٗ ًٚ هللا ػ١ٍٗ وّح 

ٍُْٚ "ل١ىٚج جٌؼٍُ ذحٌىطحذس"، ِٚٓ جٌّٛجلف جٌٕر٠ٛس جٌطٟ ٠ظٍٙ ف١ٙح يٌه ؾح١ٌحً أ٠ٟحً أٔٗ ؾؼً فىجء جألٍْٜ فٟ غُٚز ذىٌ أْ 

ٚجٌىطحذس ٌؼٍٗز ِٓ ج١ٌٍّّٓٓ ٚذؼى٘ح ٠ٛرف قٍجً، وّح وحْ ٌٍْٛي هللا ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ وطحخ  ٠مَٛ وً أ١ٍْ ذطؼ١ٍُ جٌمٍجءز

٠ىطرْٛ ٌٗ جٌٛقٟ ٠ٚىطرٛج ٌٗ جٌٍْحتً ٚجٌؼٙٛو ٚوحْ ُِٕٙ ػٍٟ ذٓ أذٟ ٠حٌد وٍَ هللا ٚؾٙٗ ٚأذٟ ذىٍ جٌٛى٠ك ٚػٍّ ذٓ 

 جٌهطحخ ٚػػّحْ ذٓ ػفحْ ٌٟٞ هللا ػُٕٙ ؾ١ّؼحً ٚغ١ٍُ٘ جٌىػ١ٍ ِٓ 

جٌٛكحذس 
(٘)
.
   

ٚوًٌه قػٕح ٌٌْٕٛح جٌى٠ٍُ ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ قٓٓ جٌه١ ِٚىقٗ لحتالً: "جٌه١ جٌكٓٓ ٠ُ٠ى جٌكك ٚٞكحً" 
(ٙ)

      . 

 ٚلى ِىـ جٌىػ١ٍ ِٓ جٌٍٓف جٌىطحذس ٚفٍٟٙح ًٚٔوٍ ٕ٘ح جٌم١ًٍ ِٓ ألٛجي ذؼُٟٙ:

 ئْ جألػٍجذٟ ١ٌٕٓٝ جٌىٍّس لى ٍْٙش فٟ ٠ٍرٙح  لحي يٚ جٌٍِس ٌؼ١ٓٝ ذٓ ػٍّٚ "أوطد ٖؼٍٞ فحٌىطحخ أػؿد جٌٟ ِٓ جٌكفع

 ١ٌٍس ف١ٟغ ِٛٞؼٙح وٍّس فٟ َٚٔٙح ال ضٓح٠ٚٙح، ٚجٌىطحخ ال ٠ٕٟٓ ٚال ٠رىي والَ ذىالَ".

 ."ٍٜٓلحي ْؼ١ى ذٓ جٌؼح٘ "ِٓ ٌُ ٠ىطد ف١ّ١ٕٗ ٠ 

 ."ًلحي ِؼٓ ذٓ َجتىز "ئيج ٌُ ضىطد ج١ٌى فٟٙ ٌؾ 

 طد".لحي ِىكٛي ِٓ ذحخ جٌّرحٌغس "ال و٠س ١ٌى ال ضى 

 "لحي جٌّإ٠ى "جٌىطحذس أٍٖف ِٕحٚد جٌى١ٔح ذؼى جٌهالفس ج١ٌٙح ٠ٕطٟٙ جٌفًٟ ٚػٕى٘ح ضمف جٌٍغرس
  (7)
. 

ٕٚ٘حن ػىز آٌجء قٛي ِح ٠كطحؼ جٌىحضد جٌٝ ِؼٍفطٗ ِٓ ػٍَٛ ٚجالٌّحَ ذٙح قطٝ ضٓحػىٖ فٟ ٚظ١فطٗ ٌٍٚم١حَ ذٙح ػٍٝ أوًّ 

ػٙح ٚقحٌٙح فىً ٔٛع ٌٗ فْٕٛ ٚػٍَٛ ضهطٙ ذٗ ٠كطحؼ وحضرٗ جٌٝ ٚؾٗ، ٚجٌكم١مس جْ ً٘ج ٠هطٍف ذكٓد ٔٛع جٌىطحذس ِٚٛٞٛ

ِؼٍفطٙح ٚجالٌّحَ ذٙح ؾ١ىج
 (3)
. 
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ٚػٕىِح ٔطكىظ ػٓ جٌىطحذس ال ٠ّىٕٕح ئغفحي أُ٘ أوٚجضٙح ٚ٘ٛ جٌمٍُ فٙٛ جألوجز جٌٍت١ٓ١س ٌٍىطحذس ٚلى قحَ ػٍٝ جٌمىٌ جألورٍ ِٓ 

ّٓحػىز جٌىحضد فٟ ضٕف١ً ِهطٍف أٔٛجع جٌهط٠ٛ ٚأوجء ِّٙطٗ ػٍٝ أوًّ جال٘طّحَ قطٝ أٚرف ٌٍمٍُ جٌؼى٠ى ِٓ جألٔٛجع ٚأٖىحي ٌ

ٚأؾًّ ٚؾٗ، ٚفٟ ِىـ جٌمٍُ ٠ىف١ٕح أْ هللا ػُ ٚؾً لى جُٔي ٌْٛز وحٍِس فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ٚأّْح٘ح ٌْٛز جٌمٍُ ٚألُٓ ذٗ فٟ 

ُِ ِٚح ٠ٓطٍْٚ"  أٚي آ٠حضٙح لحي ضؼحٌٝ "ْٔٛ ٚجٌمٍََ
(3)

   . 

حتغ " جٌمٍُ ِٕحٌ جْلْالَ ٚٔظحَ جٌٍٗف ػٕى جألتّس ٚجٌٍّٛن جألػالَ ٠ٚرٍ٘ٓ ػٓ جٌكالي ٚجٌكٍجَ، ٚفٟ قك جٌمٍُ لحي ذٓ جٌٛ

ٚ٘ٛ ْف١ٍ جٌّّحٌه ٚجٌكحوُ فٟ جٌىٚي قىُ جٌّحٌه ِٚفطحـ جٌٓؼحوز ٚجألٌَجق، أٌ٘ف ِٓ ج١ٌٓٛف، لٛجَ وً ٠ٍَٚ ٠َٚٓ وً 

٠ٍٖف" 
(ٔٓ)

  . 

ٔٛجقٟ جٌك١حز ِػً جٌّرح٠ؼحش ٚجٌؼمٛو ِػً ػمٛو جٌر١غ ٚجٌٍٗجء ٚجٌىٍجء ٚلى ٍٕٚٚح ٔحضؽ ٞهُ ِٓ جٌىطحذس فٟ ؾ١ّغ ِؿحالش ٚ

ً وطحذس جٌهطحذحش ٚجالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ،  ً أٌٚجق جٌطالق ٚئ٠ٛحالش وفغ جٌؿ٠ُس ٚجٌهٍجؼ ِٕٚٙح أ٠ٟح ٚجٌُٚجؼ ٚأ٠ٟح

 ٚيٌه ػٍٝ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ:ٚضهطٍف جٌهطحذحش ػٓ جالٌطّحْحش ػٓ جٌٗىحٜٚ ِٓ ق١ع جٌّؼٕٝ ٚجٌّكطٛٞ ٚجٌٗهٙ جٌّمىِس ج١ٌٗ، 

 

 انخطاباث:
ِفٍو٘ح جٌهطحخ، ٚ٘ٛ ػرحٌز ػٓ ٔٙ وطرٗ ٖهٙ ِح )جًٌٍّْ( أٚ ٖهٙ آنٍ ٠ٕٛخ ػٕٗ ٠ٛٞف ف١ٗ ضفح١ًٚ أٍِ ِح أٚ 

 ِٛٞٛع ِؼ١ٓ ٌٗهٙ أنٍ )جًٌٍّْ ج١ٌٗ( ٠ٚىْٛ ِىطٛخ ػٍٝ لطؼس ِٓ جٌرٍوٞ أٚ جٌٌٛق أٚ جٌؿٍى أٚ غ١ٍ٘ح
(ٔٔ)
. 

 االنتًاساث:
ٟٚ٘ ؾّغ "جٌطّحِ" ٚضؼٕٟ ػ٠ٍٟس جٚ ٠ٍد ِػً جٌطّحِ ٌٍكٛٛي ػٍٝ ػفٛ، فحٌطّّ جٌؼفٛ جٞ ٠ٍرٗ  ِٛىٌ٘ح "جٌطّّ"

ٚجٌطّحِ جٌؼًٌ أٞ ئ٠ؿحوٖ، ٠ٚىْٛ جالٌطّحِ فٟ غحٌد جألٍِ ِمىَ ِٓ جٌٗهٙ جألؤٝ ِىحٔس جٌٟ جٌٗهٙ جألػٍٝ ِىحٔس 
(ٕٔ)
. 

 ٍو ػ١ٍٙح ئِح ِٕفٛال ػٕٙح جٚ ػٍٝ ظٍٙ٘ح.ٚوحٔص جق١حٔح ضمىَ ِٗحفٙس ٚفٟ أوػٍ جألق١حْ ضمىَ ِىطٛذس ٠ٚأضٟ جٌ

 انشكاوي:

ِٛىٌ٘ح " ٖىٟ" ٟٚ٘ ؾّغ وٍّس " ٖىٜٛ"، ٚجٌٗىٜٛ ٟ٘ ِح ٠ٗطىٟ ِٕٗ ٚضؼٕٟ ج٠ٟح جٌطٛؾغ ِٓ أٌُ ٚٔكٖٛ، ٟٚ٘ ج٠ٟح 

ضؼر١ٍ ػٓ جالْط١حء ِٓ ٖٟء ِح ٚضىْٛ ػحوز ذ١ٓ جٌؼحِس، ٚجٌٗىٜٛ ضؼٕٟ ج٠ٟح جٌىػٜٛ ٠ٍفؼٙح جالٖهح٘ ِٓ جٌؼحِس جٌٟ 

مٟحء ٌٍفغ ظٍُ ٌكك ذُٙ جٚ ؾٌٛ قً ػ١ٍُٙ جٌ
(ٖٔ)
. 

ٚضطٍجوف وٍّس جٌٗىحٜٚ ِغ وٍّس جٌّظحٌُ ٚجٌطٟ وحٔص جق١حٔح ضٍفغ ٞى جٌؼح١ٍِٓ ذحٌىٌٚس جٚ جٌىٚج٠ٚٓ ٚوحْ ٠ٛٞف ف١ٙح ػحوز 

جْرحخ جٌٗىٜٛ ٚجٌّطٓرد ف١ٙح 
(ٔٗ)
. 

جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ فٟ ًٖ٘ جٌفطٍز ٚٔهٙ ذحًٌوٍ جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ ألٔٙح ِٛٞٛع ذكػٕح ً٘ج فمى نٟؼص وطحذس 

ج١ٌُِٕس جٌٝ أّٔح٠ ٚػرحٌجش ِؼ١ٕس ٚوحْ ٌٙح ٖىً ِؼ١ٓ ٠طىْٛ ِٓ ػىز ػٕحٍٚ ٖى١ٍس ِكىوز ٌٚىٕٙح ٌُ ضظً غحذطس وّح ٟ٘ 

ػٍٝ ٍِ ج١ٌٕٓٓ ٚجّٔح قىظ ٌٙح ضغ١ٍ ضى٠ٌؿٟ فٕؿى جْ ذؼٝ جٌؼٕحٍٚ لى جنطفٝ ذ١ّٕح ذىأش ػٕحٍٚ أنٍٜ ذحٌظٌٙٛ ٚضطٌٛ 

نٍ ٚجنطٍفص ١ٚحغطٗجٌرؼٝ جأل
 (ٔ٘)

    . 

فرحٌٕظٍ فٟ جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ ذٛفس ػحِس فٕؿى جْ جٌؼٕحٍٚ جٌطٟ ٠طىْٛ ِٕٙح والّ٘ح ِطٗحذٙس جٌٝ قى ور١ٍ ٠ّٚىٓ 

 جؾّحٌٙح وحٌطحٌٟ:

 ػُاصش االنتًاساث وانشكاوي: 
 جٌرٍّٓس.                                             .ٔ

 ًْ ج١ٌٗ(.                 جٌؼٕٛجْ )جُْ جًٌٍّْ ٚجٌٍّ .ٕ

 جٌؼرحٌجش جٌىػحت١س جأل١ٌٚس)جالفططحق١س( ًٌٍٍّْ ج١ٌٗ.     .ٖ

 جٌكّىٌس.                                            .ٗ

 أِح ذؼى )جٌؼرحٌز جالٔطمح١ٌس(.                           .٘

 جٌّٛٞٛع )ْرد جالٌطّحِ(.                          .ٙ

ػرحٌز )فاْ ٌجٞ جأل١ٍِ وًج... ف١ٍفؼً وًج ٚوًج( فٟ جالٌطّحْحش، ذ١ّٕح فٟ جٌٍو ػٍٝ جٌٗىحٜٚ ٔؿى٘ح وطرص ذ١ٛغس ِهطٍفس ٟ٘  .7

 )فحيج ؾحن وطحذٟ ً٘ج... فحفؼً وًج ٚوًج(                             

ً ذؼٝ ٔٛٛ٘ جٌٍو ػٍٝ  .8 جٌٗىحٜٚ ذؼرحٌز )جٌٓالَ ػٍٝ ِٓ جضرغ جٌؼرحٌجش جٌىػحت١س جٌهطح١ِس ًٌٍٍّْ ج١ٌٗ، ٚجنططّص أق١حٔح

 جٌٙىٞ( ئيج وحْ جًٌٍّْ ج١ٌٗ غ١ٍ ٍُِٓ.             

 جُْ وحضد جٌٕٙ.                                  .9

 ضح٠ٌم وطحذس جٌٕٙ )جٌرٍو٠س(.                         .11

فٟ ًٖ٘ جٌفطٍز  د جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحِٜٚٚٓ ٕ٘ح ٠طٟف ٌٕح جْ ً٘ج ٘ٛ جٌٗىً ٚجٌطى٠ٛٓ جًٌٞ وحٔص ضٍٓٞ ػ١ٍٗ وطحذس جغٍ

ج١ٌُِٕس ِغ ذؼٝ جالنطالفحش جٌطف١فس ِػً جنطالف ضٍض١د جٌؼٕحٍٚ فٟ ذؼٝ جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ جٚ جغفحي ذؼٝ جٌؼٕحٍٚ 

ٚػىَ يوٍ٘ح جٚ قطٝ جنطالف ١ٚحغطٙح ذكٓد ِؼح١٠ٍ وػ١ٍز ِٕٙح جًٌٍّْ ٚجًٌٍّْ ج١ٌٗ ٚجٌٛٞغ جالؾطّحػٟ ٌىً ِّٕٙح 

كً جالٌطّحِ جٚ جٌٗىٜٛ جٚ جٌٍو ػٍٟ ٖىٜٛ ِٓ لرً جٌٛجٌٟ جٚ جأل١ٍِ ٚأ٠ٟح جٌفطٍز ج١ٌُِٕس جٌّىطٛذس ف١ٙح ٚجٌّٛٞٛع ِ
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ٚغ١ٍ٘ح ِٓ جٌّؼح١٠ٍ، ٌٚىٓ ذٛفس ػحِس فاْ ًٖ٘ ٟ٘ جٌؼٕحٍٚ جٌطٟ ضىٛٔص ِٕٙح ٔٛٛ٘ جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ، ْٚٛف 

 ٔططرغ ضطٌٛ٘ح نالي جٌمٍْٚ جٌػالغس جألٌٟٚ ٌٍٙؿٍز وحٌطحٌٟ:

 -وال: انبسًهت: أ

وحْ أٚي ِٓ وطد )بسم ميحرلا نمحرلا هللا( ٘ٛ ٔرٟ هللا ١ٍّْحْ ػ١ٍٗ جٌٓالَ ػٕىِح وطد ٌْحٌطٗ ٌٍٍّىس ذٍم١ّ 
(ٔٙ)
. 

لحي هللا ضؼحٌٝ فٟ وطحذٗ جٌى٠ٍُ "جٔٗ ِٓ ١ٍّْحْ ٚجٔٗ بسم ميحرلا نمحرلا هللا" 
(ٔ7)
. 

ل٠ٍٕ ضىطرٙح ِٓ ذؼىٖ فٟ وً وطرُٙ، ٚوحْ جٌٕرٟ فٟ ذىج٠س ٚأٚي ِٓ وطد )ذّٓه جٌٍُٙ( وحْ أ١ِس ذٓ أذٟ جٌٍٛص غُ ظٍص 

جألٍِ ٠ىطرٙح أ٠ٟح 
(ٔ3)
. 

ٚظً جٌٍْٛي ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ٠فططف ذٙح وطرٗ قطٝ ُٔي ػ١ٍٗ لٛي هللا ضؼحٌٝ: "ٚلحي جٌورٛج ف١ٙح ذُٓ هللا ِؿٍج٘ح ٍِْٚح٘ح" 
(ٔ3)
جٚ جوػٛ جٌٍقّٓ" فىطد )ذُٓ هللا(، قطٝ ُٔي ػ١ٍٗ لٛي هللا ضؼحٌٝ: "لً جوػٛ هللا  

(ٕٓ)
فىطد )ذُٓ هللا جٌٍقّٓ(، غُ ُٔي  

ػ١ٍٗ ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ لٛي هللا ضرحٌن ضؼحٌٝ: "جٔٗ ِٓ ١ٍّْحْ ٚجٔٗ بسم ميحرلا نمحرلا هللا" 
(ٕٔ)
فىطد )بسم  

هللا جٌٍقّٓ جٌٍق١ُ( 
(ٕٕ)
. 

 (.ٚػٓ ْف١حْ جٌػٌٛٞ أٔٗ وحْ ٠ىٍٖ أْ ٠ىطد جٌٍؾً ٖٟء قطٝ ٠رىأ ذـ)بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ٚػٓ ٘ٗحَ ذٓ ػٍٚز ػٓ أذ١ٗ أٔٗ وحْ ٠ىٍٖ أْ ٠ىطد وطحذح أٚ غ١ٍٖ قطٝ ٠رىأ ذـ )بسم ميحرلا نمحرلا هللا(، ٚػٓ ْؼ١ى ذٓ ؾر١ٍ 

أٔٗ وحْ ٠مٛي: "ال ٠ٍٛف وطحخ أال أْ ٠ىْٛ أٌٚٗ )بسم ميحرلا نمحرلا هللا(، ِٚٓ ًٖ٘ جألقحو٠ع ٚغ١ٍ٘ح جٌىػ١ٍ ٠طٟف ٌٕح ِىٜ 

ٍّس فٟ ؾ١ّغ أٔٛجع جٌّىحضرحش ػٍٝ جنطالف أٔٛجػٙح ِٚؿحالضٙح وحٌطظٍّحش ٚجالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ ٚجٌر١ٛع أ١ّ٘س جٌرىء ذحٌرٓ

ٚجٌهطحذحش جٌٗه١ٛس ٚج١ٌٍّْس ٚجٌٛال٠حش ٚغ١ٍ٘ح،
 

ٚلى ٌٚو ػٓ ٌْٛي هللا ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ أٔٗ لحي: "ِٓ وطد 

ٚجٞكس ٚقع ػٍٟ ضك١ٓٓ وطحذس جٌرٍّٓس ٚجٌّرحٌغس فٟ ضك١ٕٓٙحبسم ميحرلا نمحرلا هللا فكٕٓٗ أقٓٓ هللا ج١ٌٗ" ٚفٟ ً٘ج أٖحٌٖ 
 

(ٕٖ)
 . 

٠ًٚوٍ ٌٕح جذٓ جٌٛحتغ فٟ فًٟ ضك١ٓٓ وطحذس جٌرٍّٓس أْ ٕ٘حن أقى جٌىطحخ ج١ٌّّٙٓ أّْٗ ػّحو جٌى٠ٓ ذٓ جٌؼف١ف ٚلى أنً ػٓ 

فٟ جٌّٕحَ ٚػٕىِح ْأٌٖٛ "ِحيج ٚجٌىٖ ٚضؼٍُ ِٕٗ قطٝ أٚرف ػّحو جٌى٠ٓ فٟ َِحٔٗ ِػً جذٓ جٌرٛجخ ٌّٚح ِحش ٌآٖ ذؼٝ جٌٕحِ 

فؼً هللا ذه" لحي " ضأٔمص فٟ وطحذس بسم ميحرلا نمحرلا هللا فغفٍ ٌٟ ذًٌه" 
(ٕٗ)
. 

 ٚلى ٚٞغ أً٘ جٌؼٍُ ذؼٝ جٌمٛجػى جٌطٟ ٚؾد ٍِجػحضٙح ػٕى وطحذس جٌرٍّٓس، ٟٚ٘ وحٌطحٌٟ:  

 هىجَ.ئ٠حٌس قٍف جٌرحء ١ٌىي ػٍٝ قٍف جألٌف جٌّكًٚف ِٕٙح ٚجًٌٞ قًف ٌىػٍز جالْط .ٔ

وطحذس قٍف ج١ٌٓٓ ذإْٔحٔٗ جٌػالغس فمى وٍٖ أ١ٍِ جٌّإ١ِٕٓ ػٍّ ذٓ جٌهطحخ ٌٟٞ هللا ػٕٗ أْ ضكًف ٚلى قىظ فٟ ػٙىٖ أٔٗ  .ٕ

لحَ ذٍٟخ وحضد ذٓرد يٌه ٚلى وٍٖ يٌه أ٠ٟح ٠َى ذٓ غحذص ٚجٌكٓٓ ذٓ ٠ٍ١ْٓ
 (ٕ٘)
. 

ٛحْ ٟ٘ )جألٌف، ٚجٌٛجٚ، ٚج١ٌحء(، ًٌٌه ٚقًف قٍف ج١ٌٓٓ ِىٍٖٚ ألٔٗ ِٓ جٌكٍٚف جألْح١ْس، أِح قٍٚف ج٠ٌُحوز ٚجٌٕم

قًفص جألٌف ِٓ وٍّس )ذحُْ( ٚوطرص ٘ىًج )ذُٓ( 
(ٕٙ)
. 

٠ٍٜٚٚ أْ غالِح ٌؼٍّ ذٓ ػرى جٌؼ٠ُُ وطد ٌٗ وطحذح ِٓ ٍِٛ ٌُٚ ٠ىطد قٍف ج١ٌٓٓ فٟ )بسم ميحرلا نمحرلا هللا( فىطد ج١ٌٗ 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا( غُ جٍٔٛف جٌٝ ٍِٛ.ػٍّ ٠أٍِٖ ذحٌمىَٚ ج١ٌٗ ٌّٚح ؾحء أنرٍٖ أْ ٠ىطد قٍف ج١ٌٓٓ فٟ )

ال ٠ّى قٍف جٌرحء لرً قٍف ج١ٌٓٓ ف١ىطد ذؼى جٌّىز فمى ٌٜٚ دمحم ذٓ ػٍّ جٌّىجتٕٟ قى٠ع ٖؼ١د ذٓ جذٟ جألٖؼع أْ ٌْٛي  .ٖ

ٌه فمى وٍٖ هللا ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ لحي: "ئيج وطد أقىوُ بسم ميحرلا نمحرلا هللا فال ٠ّى٘ح لرً ج١ٌٓٓ. ٠ؼٕٟ جٌرحء"، ٚػٍٝ ي

جٌىػ١ٍ ِٓ جٌؼٍّحء جٌم١حَ ذًٌه ٚٔٙٛج ػٕٗ ذٗىز قطٝ أٔٗ ٌٚٞ ػٓ جٌٟكحن ذٓ ُِجقُ أٔٗ لحي: "ٚووش أٔٝ ٌٛ ٌأ٠ص جأل٠ىٞ 

 ضمطغ ف١ٗ" 

 جْطكرحخ جٌّى ذ١ٓ ج١ٌٓٓ ٚج١ٌُّ وّح وحْ ٠فؼً وطحخ أً٘ ٍِٛ ٚأً٘ جٌٍّٗق. .ٗ

ٌٛج ػٓ يٌه أٔٗ ِٓ قٓٓ جٌر١حْ، قطٝ ٌٚٞ أْ ػٍّ ذٓ جْطكٓحْ ِى قٍف جٌكحء فٟ وٍّس )جٌٍقّٓ( لرً قٍف ج١ٌُّ ٚلح .٘

ػرى جٌؼ٠ُُ وطد ٌؼّحٌٗ ٠مٛي ٌُٙ "ئيج وطد أقىوُ بسم ميحرلا نمحرلا هللا ف١ٍّى جٌٍقّٓ" 
(ٕ7)

                                                              . 

ٌٍطهف١ف ٚجٌط١ًٙٓ ٔظٍج ٌىػٍز جالْطؼّحي ٚألْ قًفٙح ال ٠إوٜ ٌهًٍ فٟ ٚوطرص وٍّس )جٌٍقّٓ( ٘ىًج ذىْٚ قٍف جألٌف  

جٌّؼٕٟ 
(ٕ3)
. 

ٚفٟ ذ١حْ ِٛٞغ وطحذس جٌرٍّٓس ف١ؿد ضمى٠ّٙح ػٍٝ جٌىالَ ٚال ٠ىطد لرٍٙح ٖٟء، ٠ٕرغٟ جفٍجو٘ح فٟ ْطٍ فال ٠ىطد ٖٟء ِؼٙح  

فٟ ٔفّ جٌٓطٍ ضرؿ١ال ٚجقطٍجِح ألُْ هللا 
(ٕ3)

    . 

كطٗ ِٓح٠ٚح ٌٙح ألُٔٙ وحٔٛج ٠ٓطمركْٛ أْ ٠هٍؼ جٌىالَ ػٓ جٌرٍّٓس ٠ىطرْٛ جٌىػحء ِٓ ض 
(ٖٓ)

   . 

ٚلى ظً جالذطىجء ذحٌرٍّٓس ِٓطٍّ ٠ٛجي جٌمٍْٚ جٌػالغس جألٌٟٚ ِٓ جٌٙؿٍز فٟ جٌغحٌر١س جٌؼظّٟ ِٓ جٌرٍو٠حش، ِٚػحي ػٍٝ يٌه 

ٌجْحش جٌٍٗل١س ٌٍّهط٠ٛحش ذّى٠ٕس ّؼٙى جٌى٘ـ ِٚكفٛظ ذٓٓٔألىَ جٌطّحِ ٠ٍؾغ ٌٍمٍْ جألٚي جٌٙؿٍٞ فٙٛ ِإٌل ذؼحَ 

( ٚ٘ٛ ِىطٛخ ػٍٝ ٌلؼس ِٓ جٌؿٍى P.Petersb.Acad.inv.B-12ذطٍْرٍؼ ذ١ٍْٚح ذٍلُ ْؿً )
(ٖٔ)
 . 

٘ـ( ِكفٛظ ذّؿّٛػس ٘ح٠ىٌرٍؼ ٕ-ٔذ١ّٕح جذطىأ جٌم١ًٍ ِٕٙح ذؼرحٌجش أنٍٜ ِػً )أِح ذؼى( ِٚػحي يٌه جٌطّحِ ٠ٍؾغ ٌٍمٍْ )

ِٚٛٞٛػٗ جٌطّحِ ِمىَ ِٓ ٚحقد جقىٜ جٌٓفٓ ألقى جٌّٓث١ٌٛٓ ٌّٓحػىضٗ فٟ ػىَ  (Inv.Arab.22ٌٍرٍو٠حش ذٍلُ ْؿً )

ضأن١ٍ ْف١ٕطٗ ٌٚى١ال ٠ؼطٍٞٙح أقى ِٓ جٌؼّحي 
(ٖٕ)
. 

( PL.Inv.234ٚجذطىأ جٌرؼٝ )ذحٌكّىٌس( ِٚػحي ًٌٌه ذٍو٠س ِكفٛظس فٟ جٌٌٓٛذْٛ ذٍلُ ْؿً )
(ٖٖ )

ِٚٛٞٛػٙح ٌو ػٍٝ 

 ٘ـ( ٠ٍٚؾف أٔٙح ضٕٓد ٌمٍز ذٓ ٠ٍٖه. ٕ-ٖٔىٜٛ ذهٛٛ٘ أقى جٌؿٛجٌٟ ٚضٍؾغ ٌٍمٍْ )
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 -ثاَُاً: انؼُىاٌ )طشفٍ انًشاسهت(: 

ٚ٘ٛ جُْ جًٌٍّْ ٚجًٌٍّْ ج١ٌٗ ٚلى وطرص ذ١ٛغط١ٓ ِهطٍفط١ٓ جألٌٟٚ )ِٓ فالْ جٌٝ فالْ( ٟٚ٘ ِأنٛيز ِٓ ٍِٛن جٌؼؿُ 
(ٖٗ)
. 

فالْ( ٚلى جنطٍف ِٛلغ جُْ جًٌٍّْ ٚجًٌٍّْ ج١ٌٗ أ٠ُٙ ٠أضٟ لرً جألنٍ ٚوحْ ً٘ج ذكٓد جٌّىحٔس ٚجٌػح١ٔس )ٌفالْ ِٓ 

جالؾطّحػ١س ٌىً ُِٕٙ فىحْ ٠ىطد جُْ جٌٗهٙ جألوػٍ أ١ّ٘س ٚجألػٍٝ فٟ جٌّىحٔس جالؾطّحػ١س فٟ جٌرىج٠س ْٛجء وحْ ٘ٛ جًٌٍّْ 

ٌُ ٠ىٓ ٠كىظ ػٍٝ ػٙى ٌْٛي هللا ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ فمى يوٍ أٚ جًٌٍّْ ج١ٌٗ غُ ٠ىطد ذؼىٖ جُْ جٌٗهٙ جألنٍ، ئال أْ ً٘ج 

جٌٍذ١غ ذٓ أّٔ فٟ ٕٚحػس جٌىطحخ أٔٗ لحي: "ِح وحْ أقى أػظُ قٍِس ِٓ ٌْٛي هللا ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ٚوحْ أٚكحذٗ ٠ىطرْٛ 

ئ١ٌٗ ف١رىتْٛ ذأٔفُٓٙ ٚجًٌٞ ػ١ٍٗ جٌؿحوز أٔٗ ال وٍج١٘س ف١ٗ" 
(ٖ٘)
 . 

 ػ١ٍٗ ٍُْٚ لحي: "ئيج وطد أقىوُ ف١ٍرىأ ذٕفٓٗ ئال جٌٟ ٚجٌى أٚ ٚجٌىز أٚ ئِحَ ٠هحف ػمٛذطٗ"، ٚلى ٌٚٞ ػٓ ٌْٛي هللا ًٚ هللا

ٚػٍٝ يٌه ؾٍٜ جٌؼٍف فٟ جٌىطحذس جٌٟ وً ِٓ ٌٗ ِىحٔس ِػً جْلِحَ أٚ لحٟٞ جٚ أٞ ٖهٙ ِٓثٛي، فمى ٌٚٞ ػٓ ْؼ١ى ذٓ 

ٓٗ ٌّٚح ْثً ػٓ يٌه لحي: "ذىأش ذٗ ألقمٓ وَ ٌؾً ِٓ ػرى جٌؼ٠ُُ أْ ػٍّ ذٓ ػرى جٌؼ٠ُُ وطد جٌٟ جٌكؿحؼ فرىأ ذٗ لرً ٔف

ج١ٌٍّّٓٓ" فكمٓ ٌٗ وِٗ 
(ٖٙ)
 . 

 ٚضىّٓ أ١ّ٘س جٌؼٕٛجْ فٟ أٔٗ ٘ٛ جٌؼالِس جٌطٟ ٠ؼٍُ ِٕٙح ٠ٚؼٍف ذًوٍ ِٓ وطرٗ ِٚٓ وطد 

ج١ٌٗ 
(ٖ7)
. 

ٚوحْ ٠ىطد جٌؼٕٛجْ فال ٠ىْٛ جٌىطحخ ِؿٙٛال، وّح أٔٗ ٠ىي ػً ِىحٔس وال ِٓ جًٌٍّْ ٚجًٌٍّْ ج١ٌٗ وّح ْرك ٚٚٞكٕح، 

ذأّْحتُٙ ففٟ ػٙى أذٟ ذىٍ جٌٛى٠ك وحْ ٠ىطد )ِٓ أذٟ ذىٍ ن١ٍفس ٌْٛي هللا ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ جٌٝ فالْ( غُ ؾحء ِٓ ذؼىٖ 

ػٍّ فىطد )ِٓ ػٍّ ذٓ جٌهطحخ ن١ٍفس ن١ٍفس ٌْٛي هللا ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ جٌٝ فالْ( جٌٟ أْ ٌمد ذأ١ٍِ جٌّإ١ِٕٓ فىطد 

ٓ جٌهطحخ أ١ٍِ جٌّإ١ِٕٓ جٌٝ فالْ(، غُ جٚطٍكص جٌؼٕٛٔس ػٍٝ جٌٍؤْحء ٚجٌٕظٍجء ٚجٌٍّؤ١ْٚٓ ٚجألضرحع )ِٓ ػرى هللا ػٍّ ذ

ذحألّْحء غُ ضغ١ٍ يٌه أ٠ٟح، ٚجألًٚ أْ ضىطد )ِٓ فالْ جٌٟ فالْ أٚ ٌفالْ( الْ ً٘ج ٘ٛ جٌطٍض١د جٌّٕطمٟ ق١ع ٠ىْٛ 

قٍف )ِٓ( ٠ٕرأ ػٓ ِٕٗة جٌٟٗء ٚقٍف )جٌٝ( ٠ٕرأ ػٓ  جًٌٍّْ ٘ٛ جًٌٞ ٠رىأ ِٓ ػٕىٖ جٌىطحخ ٠ٕٚطٟٙ ًٌٍٍّْ ج١ٌٗ الْ

جٌٕٙح٠س جٌطٟ ٠ٕطٟٙ ػٕى٘ح جٌٟٗء 
(ٖ3)
.
      

ٚال ضىحو ذٍو٠س ضهٍٛ ِٓ جٌؼٕٛجْ فٟ جٌم١ٍٔٓ جألٚي ٚجٌػحٟٔ جٌٙؿ١٠ٍٓ ٌٚىٓ فٟ جٌمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ وحْ فٟ ذؼٝ جألق١حْ 

١ٍِ( ٠ٚؼٍف جًٌٍّْ ػٓ ٔفٓٗ ًٌٙج جأل١ٍِ )جًٌٍّْ ج١ٌٗ( لرً ال ٠ًوٍ جُْ جٌٗهٙ جًٌٍّْ ج١ٌٗ ٠ٚٓطهىَ ذىال ِٕٗ ٌمد )جأل

جٌرىء فٟ ػٍٜ ْرد جٌطّحْٗ أٚ ٖىٛضٗ، ِٚػحي ػٍٝ يٌه جٌطّحِ ٠ٍؾغ ٌٍمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ ِكفٛظس فٟ ِؿّٛػس ١ٍِٗىَ 

(Michaelides Papyrus( ًذّىطرس ؾحِؼس وحِر٠ٍىؼ ذٍلُ ْؿ )Michaelides P.1397)
 (ٖ3)

 . 

٠ىطد جٌؼٕٛجْ ٌذّح ٌّؼٍفس ٠ٍفٟ جٌٍّجٍْس ذؼُٟٙ جٌرؼٝ ِؼٍفس ؾ١ىز أٚ أْ ضٍذطُٙ ٍٚس لٍجذس ِػال فال  ٚأق١حٔح أنٍٞ ال

٠كطحؾْٛ يوٍ أّْحتُٙ ف١ّح ذ١ُٕٙ ِٓ ٌْحتً ِٚىحضرحش وّح فٟ جٌرٍو٠س جٌّكفٛظس فٟ ِطكف جٌٍٛفٍ ذرح٠ٌّ ذٍلُ ْؿً 

(Papyrus louvre-Inv.E.6927.A)
 (ٗٓ)

 . 

ٙؿٍٞ ِٚٛٞٛػٙح ٖىٜٛ ِٓ أنص ألن١ٙح ضٗىٛ ٌٗ ف١ٙح ِٓ ١ٞك قحٌٙح ِٚىٜ ٚؼٛذس ِؼ١ٗطٙح ٚضٕٓد ٌٍمٍْ جٌػحٌع جٌ

 ٚضطٍد ِٕٗ أٔٗ ٠ٓحػى٘ح. 

( PER.Inv. Pap3512ٚذٍو٠س أنٍٜ ِٓ ِؿّٛػس جأل١ٌٖىٚق ٌج٠ٍٕ ذحٌّىطرس ج١ٕ٠ٌٛس ذحٌّٕٓح ٟٚ٘ ِكفٛظس ذٍلُ ْؿً )

ٚضٕٓد ٌٍمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ 
(ٗٔ )

ِس ٌٍمحٟٞ ٞى غالَ وحْ ٠ؼًّ ػٕى ٚحقد جٌٗىٜٛ غُ ِٚٛٞٛػٙح جٔٙح ٖىٜٛ ِمى

 أٚرف ٠ٍٓلُٙ. 

 -ثانثاً: انؼباساث انذػائُت االفتتاحُت وانختايُت:  

 ٠ٍؾغ جألًٚ فٟ يٌه ٌّح ٌٚو ػٓ أذٛ ؾؼفٍ جٌٕكحِ أْ ِؼح٠ٚس ذٓ أذٟ ْف١حْ وطد جٌٝ

لحي ٌٗ: "أِح ذؼى ػحفحٔح هللا ٚج٠حن ِٓ جٌٓٛء"، أ١ٍِ جٌّإ١ِٕٓ ػٍٟ ذٓ أذٟ ٠حٌد وٍَ هللا ٚؾٙٗ ػٕىِح ٚلؼص جٌكٍخ ذ١ُٕٙ ٚ 

 ٚقًج جٌٕحِ قًٖٚ فٟ ِىحضرحضُٙ غُ ذؼى يٌه َجو جٌٕحِ فٟ جٌىػحء. 

ٚلى قىظ نالف ػٍٝ ؾٛجَ جٌىػحء فٟ جٌّىحضرحش فً٘د جٌرؼٝ جٌٟ ؾٛجَ جٌىػحء فٟ جٌّىحضرحش ْٛجء وحْ ٠طّٟٓ ِؼٕٝ 

جٌىٚجَ ٚجٌرمحء أٚ غ١ٍّ٘ح ِٓ جألوػ١س 
(ٕٗ)
. 

ٌؾف جٌرؼٝ جألنٍ ػىَ ؾٛجَ جٌىػحء فٟ جٌّىحضرحش ْٛجء ضّٟٓ ِؼٕٝ جٌىٚجَ ٚجٌرمحء أَ ال ألْ يٌه ٠هحٌف ِح ٌٚو فٟ  ذ١ّٕح

 جٌٕٓس جٌٕر٠ٛس ِٚح ؾٍٜ ػ١ٍٗ جٌكحي فٟ جٌٍٓف.

ٚجٌّكرس فمى أٍِ ٌْٛي هللا ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ج١ٌٍّّٓٓ أْ ٠ىٛٔٛج ٌٚىٓ جٌغٍٜ ِٓ جٌىػحء فٟ جٌّىحضرحش ٘ٛ ئظٙحٌ جٌٛو 

ئنٛجٔح ِطكحذ١ٓ ٚجٌىػحء أقى جٌْٛحتً جٌطٟ ضإوى ً٘ج جٌّؼٕٝ فٙٛ ٠ؼَُ جٌطٛوو ٚجٌطكرد ف١ّح ذ١ٓ جٌٕحِ ٚذؼُٟٙ ًٌٌٚه فمى 

 ٌؾف جٌىػ١ٍ ؾٛجَ جٌىػحء فٟ جٌّىحضرحش.

 رٗ قفظحً ٌّٛوز أوجَ هللا ٌه جٌٕؼُ ٚٔكٛ يٌه فال ذأِ ذٗ"ٚلى لحي ج١ٌٗم ِكٟ جٌى٠ٓ جٌٕٛٚٞ: "ِٓ لحي ٌٛحق

ٚفًٛ ِؿّٛػس ذ١ٓ جٌٍأ١٠ٓ جٌٓحذم١ٓ لحت١ٍٓ ذأٔٗ ئيج وحْ ال ٠طّٟٓ ِؼٕٝ جٌىٚجَ ٚجٌرمحء فٙٛ ؾحتُ ٌٚىٓ ئْ وحْ ٠طّٟٓ 

رس ذٗ، ٚلى جْطىٌٛج ػٍٝ يٌه ِؼٕٝ جٌرمحء ٚجٌىٚجَ ًٔوٍ ِٕٙح ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي )أ٠حي هللا ذمحءن، أِطغ ذه( فًٙج ال ٠ؿَٛ جٌّىحض

" أْ أَ قر١رس ذٕص أذٟ ْف١حْ ٚذأنٟ ِؼح٠ٚس، فمحي ٌْٛي هللا ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ذكى٠ع ػرى هللا ذٓ ِٓؼٛو ٌٟٞ هللا ػٕٗ 

أْ ٠م١ه ػًجخ ٌمى وػٛضٟ ألؾحي ٍِٟٚذس ٚأٌَجق ِمِٓٛس ال ٠طمىَ ِٕٙح ٖٟء لرً أؾٍٗ ٚال ٠طأنٍ ذؼى أؾٍٗ ٌٚٛ ْأٌطٟ هللا 

ٌىحْ ن١ٍ ٌىٟ"، ٚقى٠ع آنٍ ٌٚجٖ جٌُذ١ٍ ذٓ جٌؼٛجَ ٌٟٞ هللا ػٕٗ "أٔٗ لحي ٌٍٕرٟ ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ: ؾؼٍٕٟ هللا فىجن جٌٕحٌ 

فمحي ٌٗ: أِح ضٍوص أػٍجذ١طه ذؼى"، ففٟ جٌكى٠ػ١ٓ أٔىٍ ٌْٛي هللا ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ػ١ٍُٙ جٌىػحء ذّح ف١ٗ ٠ٛي جٌرمحء ٚئيج 

ذحخ جٌٚٝ جالِطٕحع ػٕٗ ٚضٍوٗ فٟ جٌّىحضرحش وحْ يٌه فٟ ِطٍك جٌىػحء وحْ ِٓ 
(ٖٗ)
 . 
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٠ًٚوٍ ٌمد جٚ -ٚفٟ جٌمٍْ جألٚي جٌٙؿٍٞ وحْ أ٠ٟح ٠فططف جًٌٍّْ ٠ٚهططُ ذحٌٓالَ ػٍٝ جًٌٍّْ ج١ٌٗ ذ١ٛغس )جٌٓالَ ػ١ٍه 

ذ١ٛغط١ٓ ٚوحْ ٠طُ جٌىػحء فٟ جٌّىحضرحش ذٛفس ػحِس ٚجالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ ذٛفس نحٚس ٌٚقّص هللا(،  -جُْ جًٌٍّْ ج١ٌٗ

 ١ٚغس جٌغحتد ِػً أْ ٠مٛي )أ٠حي هللا ذمحء جأل١ٍِ أٚ أ٠حي هللا ذمحء ١ْىٞ ٚ٘ىًج(  أونهًا

ّؼٙى جٌىٌجْحش جٌٍٗل١س ٘ـ ِٚكفٛظ ذِٓٓٔٚػحي ػٍٝ يٌه ألىَ جٌطّحِ ٠ٍؾغ ٌٍمٍْ جألٚي جٌٙؿٍٞ فٙٛ ِإٌل ذؼحَ 

( ٚ٘ٛ ِىطٛخ ػٍٝ ٌلؼس ِٓ جٌؿٍى P.Petersb.Acad.inv.B-12ٌٍّهط٠ٛحش ذّى٠ٕس ذطٍْرٍؼ ذ١ٍْٚح ذٍلُ ْؿً )
(ٗٗ)
 . 

ٌٍىػحء ٟ٘ ذ١ٛغس جٌّهح٠رس ِػً )أ٠حي هللا ذمحن أٚ أػُن هللا أٚ أوٍِه هللا ٚ٘ىًج( ِٚػحي ػٍٝ يٌه ذٍو٠س  انثاَُتٚج١ٌٛغس 

 ٘ـ. ٕ-ٔ( ِٚإٌنس ذـحٌمٍْ Inv.Arab.22ِؿّٛػس ٘ح٠ىٌرٍؼ ٌٍرٍو٠حش ذٍلُ ْؿً )ِكفٛظٗ فٟ 

ٚلى لحي ػٍٟ ذٓ ١ٍّْحْ أْ جٌىػحء ذ١ٛغس جٌغحتد ؾًٙ ذحٌٍغس فٕكٓ ٔىػٛ هللا ػُ ٚؾً ذ١ٛغس جٌّهح٠د 
(ٗ٘)
 . 

ِٚٛلؼٙح فٟ جالٌطّحِ أٚ جٌٗىٜٛ ٠أضٟ ذؼى جٌرٍّٓس ٚذحٌطرغ ضىْٛ ِٛؾٙس ًٌٍٍّْ ج١ٌٗ، ٚوحْ ٕ٘حن ذؼٝ جألٚٛي جٌٛجؾد 

 ١س، ٟٚ٘ وحٌطحٌٟ:ٍِجػحز جٌىحضد ٌٙح ػٕى جنط١حٌ ٚوطحذس جٌؼرحٌجش جٌىػحت

 قٓٓ جالفططحـ فٟ أٚي جٌّىحضرس. .ٔ

 أْ ٠ؼٍف جٌىحضد جٌفٍق ذ١ٓ جالٌفحظ جٌّٓطؼٍّس ٠ٟٚؼٙح فٟ ِٛٞؼٙح. .ٕ

 ِؼٍفس ِٛجلغ جٌىػحء فٟ جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ ٠ٟٚغ والً فٟ ِٛٞؼٗ. .ٖ

 أْ ٠ىطد ِح ٠ٕحْد جًٌٍّْ ج١ٌٗ ِٓ جألٌمحخ. .ٗ

 هىجَ ِح ١ٍ٠ك ِٓ جالٌفحظ ٚجٌىػحء ذّمحَ ِٚىحٔس وال ُِٕٙ.أْ ٠ٍجػٟ ٌضرس ِٚىحٔس جًٌٍّْ ج١ٌٗ ٚجًٌٍّْ ٚجْط .٘

قٓٓ جٌهطحَ  .ٙ
(ٗٙ)
. 

ٚػٓ ِٛلغ جٌؼرحٌجش جٌىػحت١س فٟ جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ فمى وحٔص ضأضٟ ػحوز ذؼى جٌرٍّٓس وؼرحٌجش وػحت١س جْطفطحق١س ٠فططف ذٙح 

٠هططُ ذٙح جًٌٍّْ جٌطّحْٗ أٚ ٖىٛجٖ ًٌٍٍّْ  جًٌٍّْ والِٗ جٌٝ جًٌٍّْ ج١ٌٗ، ٚوحٔص ضأضٟ أ٠ٟح فٟ جٌهطحَ وأوػ١س نطح١ِس

 ج١ٌٗ.

ٚلى ض١ُّش جٌؼرحٌجش جٌىػحت١س جٌطٟ وحٔص ضىطد فٟ جٌمٍْ جألٚي جٌٙؿٍٞ ذأٔٙح وحْ ٠غٍد ػ١ٍٙح جٌطحذغ جٌى٠ٕٟ ِػً ػرحٌجش 

ٍٞ ذىأ جٌىطحخ )أٍٚكه هللا ٚػحفحن هللا ٚغ١ٍ٘ح( غُ ػٍٝ ٔٙح٠س جٌمٍْ جألٚي جٌٙؿٍٞ ٚجٌٕٛف جألٚي ِٓ جٌمٍْ جٌػحٟٔ جٌٙؿ

٠ىنٍْٛ ػ١ٍٙح ذؼٝ جألوػ١س يجش جٌطحذغ جٌى١ٔٛٞ ِػً ػرحٌجش )أ٠حي هللا ذمحن ٚغ١ٍ٘ح( ِٚػحي يٌه ٌلؼس ِٓ جٌؿٍى ِإٌنس 

ِؼٙى جٌىٌجْحش جٌٍٗل١س ٌٍّهط٠ٛحش ذّى٠ٕس ذطٍْرٍؼ ذ١ٍْٚح ذٍلُ ْؿً ٘ـ ِٚكفٛظس فٟ ٓٓٔذؼحَ

(P.Petersb.Acad.inv.B-12ِٟٔٚغ ذىج٠س جٌٕٛف جٌػح ،)  ٍٞجٌمٍْ جٌػحٟٔ جٌٙؿٍٞ ٚوًٌه فٟ جٌمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿ ِٓ

أٚركص جٌؼرحٌجش جٌىػحت١س يجش جٌطحذغ جٌى١ٔٛٞ ٟ٘ جألوػٍ ١ٖٛػحً ٚجْطهىجِحً ِمحٌٔس ذحْطهىجَ جٌؼرحٌجش جٌىػحت١س جٌى١ٕ٠س ِػً 

ٟ يٌه ذٍو٠س ضٍؾغ ٌٍمٍْ جٌػحٌع ػرحٌجش )ِى هللا ػٍّ جأل١ٍِ، جذمحن هللا فٟ ػحف١س، جوجَ هللا ػُٖ ٚغ١ٍ٘ح جٌىػ١ٍ( ِٚػحي ػٍ

 Michaelidesذّىطرس ؾحِؼس وحِر٠ٍىؼ ذٍلُ ْؿً )  Michaelides Papyrusِؿّٛػسجٌٙؿٍٞ ِٚكفٛظٗ فٟ 

P.1397 .) 

)انسالو ػهً يٍ اتبغ فمى جٔطرك ػ١ٍٙح ٔفّ جٌىالَ جٌٓحذك يوٍٖ ٠ُٔٚى ػ١ٍٗ فم١ ػرحٌز أيا انؼباساث انذػائُت انختايُت 

غ أٚي جْطهىجَ ٌٙح جٌٝ جٌٕرٟ ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ػٕىِح وطد ألً٘ جٌىفٍ فىحْ ٠هططُ ذًٖٙ جٌؼرحٌز ٚػٍٝ ٚجٌطٟ ٠ٍؾانهذي( 

يٌه جْطٍّ جٌهٍفحء ِٓ جٌٛكحذس ٚنٍفحء ذٕٟ أ١ِس ٚأٚجتً فطٍز نٍفحء ذٕٟ جٌؼرحِ، ٚوحٔص ضىطد فٟ جٌهطحَ ئيج ٌُ ٠ًوٍ جٌٓالَ 

فٟ جٌرىج٠س 
(ٗ7)
 . 

ٍٗٙ ٚفٍ ِٓ ْٕس ِٚإٌنس ذـ (13756ِؼٙى جالْطٍٗجق ذؿحِؼس ١ٖىحغٛ ذٍلُ ْؿً )ٟ ِٚػحي ػٍٝ يٌه ذٍو٠س ِكفٛظس ف

 ٘ـ 3ٔ
(ٗ3)
. 

 -سابؼاً: انحًذنت: 

وطرص جٌكّىٌس )جٌكّى هلل( فٟ ذىج٠س جٌّىحضرحش ؾ١ّؼح ِٓ جٌطّحْحش ٖٚىحٜٚ ٚٚال٠حش ٚجٌر١ؼحش ٚجٌؼٙٛو ٚغ١ٍ٘ح ٚيٌه ض١ّٕحً 

  ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚٚضرٍوحً ذفٍٟٙح ٚػّال ٌّح ٌٚٞ ػٓ ٌْٛي هللا

٘ٛ أؾَُ أٚ أذطٍ" جٌّمٛٛو أٔٗ  -ٚفٟ ٌٚج٠س ذرُٓ هللا جٌٍقّٓ جٌٍق١ُ-أٔٗ لحي: "وً أٍِ يٞ ذحي ال ٠رىأ ف١ٗ ذكّى هللا ضؼحٌٝ 

ٔحلٙ جٌرٍوس 
(ٗ3)
. 

ً ذّح  ؾحء فٟ وطحخ هللا فٟ ٌْٛز جٌفحضكس ق١ع ضؼى جٌرٍّٓس آ٠س ِٓ جٌفحضكس فٟ ٚوحٔص فٟ غحٌد جألٍِ ضأضٟ ذؼى جٌرٍّٓس ضأ١ْح

جًٌّ٘د جٌٗحفؼٟ ٚوحٔص ضىطد ذأوػٍ ِٓ ١ٚغس ٚفٟ أوػٍ ِٓ ِٛلغ ٚوطرص ذأوػٍ ِٓ ١ٚغس ِػً )أِح ذؼى قّى هللا، أِح ذؼى 

غس ِٓ ًٖ٘ ج١ٌٛغ ٟ٘ جألذٍغ فً٘د فحٌكّى هلل، فأٟ أقّى ج١ٌه هللا، أقّى هللا جًٌٞ ال ئٌٗ جال ٘ٛ( ٚلى جنطٍف فٟ أٞ ١ٚ

جٌّكممْٛ جٌٟ جْ ١ٚغس )جٌكّى هلل( ٟ٘ أذٍغُٙ ٌّح ف١ٙح ِٓ ِؼٕٝ جالْطغٍجق ٚجٌػرٛش ٚجالْطٍّجٌ ػٍٝ ِح ٘ٛ ِمٌٍ فٟ ػٍُ 

جٌّؼحٟٔ، ذ١ّٕح ي٘د جٌرؼٝ ج٢نٍ جٌٟ أْ ١ٚغس )أقّى هللا( ٟ٘ جألذٍغ ألٔٙح ضىي ػٍٝ أْ جٌٗهٙ جًٌٞ ٠ًوٍ٘ح ٘ٛ قحِى هلل 

فٓٗ ِٚمٍ ذٙح ذٕ
(٘ٓ)
. 

ٚظٍص ِٓطهىِس قطٝ ِٓطًٙ جٌٕٛف جٌػحٟٔ ِٓ جٌمٍْ جٌػحٟٔ جٌٙؿٍٞ غُ ٌُ ٠ؼى جْطهىجِٙح وّح وحْ فٟ جٌٓحذك  ٚجْطٍّ 

أٍْٛخ جٌىطحذس ٘ىًج أ٠ٟح فٟ جٌمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ ٚأٚركص ػٕحٍٚ أغٍد جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ ضٕكٍٛ فٟ جٌرٍّٓس غُ 

نٛي فٟ جٌّٛٞٛع ِرحٍٖز غُ ػرحٌجش وػحت١س نطح١ِس ِٚػحي ػٍٟ يٌه ذٍو٠س ٟٚ٘ ِكفٛظس ذؼٝ جٌؼرحٌجش جٌىػحت١س غُ جٌى
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٘ـ( ٕ٘٘-٘ـِٕٕ٘ٚإٌنس ذـ )  (3ٓ7ٖىجٌ جٌىطد ج٠ٌٍّٛس ذٍلُ ْؿً )٠ٍجَ ٌلُ ذ
(٘ٔ)
ِٚػحي جنٍ ػٍٝ يٌه ذٍو٠س ضٍؾغ  

 Michaelidesذٍلُ ْؿً )ذّىطرس ؾحِؼس وحِر٠ٍىؼ  Papyrus Michaelides ِكفٛظٗ ذّؿّٛػسٌٍمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ 

P.1397). 

ٚػٍٝ ْر١ً جٌّػحي أ٠ٟح فاْ ١ٚغس )أقّى هللا جًٌٞ ال ئٌٗ ئال ٘ٛ( لى ٌٚوش فٟ وً ذٍو٠حش لٍز ذٓ ٠ٍٖه ًٔوٍ ِٕٙح وّػحي 

( B.M.or.6231٘ـ ِٚكفٛظس فٟ جٌّطكف جٌر٠ٍطحٟٔ، ذٍلُ ْؿً )3ٍٖٓٙ ٌِٟحْ ْٕس ذٍو٠س ِإٌنس خ 
(ٕ٘)
. 

 -خايساً: أيا بؼذ: 
ِص )أِح ذؼى( ٌٍفًٛ ذ١ٓ جٌّمىِس جٌطٟ ٍّٖص جٌؼٕحٍٚ جٌٓحذك يوٍ٘ح ٚذ١ٓ جٌّٛٞٛع ِكً جالٌطّحِ أٚ جٌٗىٜٛ، ٚلى جْطهى

قىظ نالف ػّٓ ٘ٛ أٚي ِٓ جْطهىِٙح فم١ً ئٔٗ ٘ٛ وؼد ذٓ ٌإٞ ٚ٘ٛ ؾى جٌٕرٟ ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ، ٚل١ً ئٔٗ لّ ذٓ 

أوٌوٗ جٌٕرٟ ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ لرً جٌرؼػس ٚلى وحْ ِٓ جٌّؼ٠ٍّٓ ْحػىز ٚ٘ٛ أقى قىّحء جٌؼٍخ ٚنطرحتٙح فٟ جٌؿح١ٍ٘س ٚلى 

ْٕس     7ٓٓقطٝ ل١ً ئٔٗ ػٍّ 
(ٖ٘)
 . 

ٌٚٚٞ أْ ١ْىٔح وجٚو ػ١ٍٗ جٌٓالَ ٘ٛ أٚي ِٓ لحٌٙح ٚجْطهىِٙح ٚأٔٙح ٟ٘ فًٛ جٌهطحخ جًٌٞ لحي ف١ٗ هللا ػُ ٚؾً "ٚآض١ٕحٖ 

جٌكىّس ٚفًٛ جٌهطحخ" 
(٘ٗ)
 . 

ٓ جألٚي ٘ٛ قٍف ج٠ٌٍٗ )أِح( ٚجٌػحٟٔ ظٍف جٌّىحْ )ذؼى( ٚ)أِح ذؼى( ٍِورس ِٓ ِمطؼ١
(٘٘)
. 

ٚأِح ػٕى جٌؼٍخ ضٓطهىَ ٌطأو١ى جٌىالَ ٚجٌهرٍ ٠ٚأضٟ جٌىالَ ذؼى٘ح ِٓرٛق ذكٍف )جٌفحء( ٟٚ٘ الَِس ٌطًٛ ِح ذؼى٘ح ذّح 

ج...( لرٍٙح، ٚضمحي ذؼىز ١ٚغ ٌٚىٓ ج١ٌٛغس جألفًٟ جٌطٟ جضفك ػ١ٍٙح جٌٕك١٠ٛٓ ٟ٘ )أِح ذؼى فأٟ وًج ٚوً
(٘ٙ)
 . 

ٚظٍص ِٓطهىِس قطٝ ِٓطًٙ جٌمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ ٚأٚرف جْطهىجِٙح ٠مً ١ٖثحً ف١ٗثحً قطٝ أٚركص ٌُ ضؼى ضىطد ٚأٚركص 

ػٕحٍٚ أغٍد جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ ضٕكٍٛ فٟ جٌرٍّٓس غُ ذؼٝ جٌؼرحٌجش جٌىػحت١س غُ جٌىنٛي فٟ جٌّٛٞٛع ِرحٍٖز غُ 

 Papyrus Michaelides ذّؿّٛػسذٍو٠س ضٍؾغ ٌٍمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ، ِكفٛظس ػرحٌجش وػحت١س نطح١ِس ِٚػحي ػٍٝ يٌه 

( Michaelides P.A43ذّىطرس ؾحِؼس وحِر٠ٍىؼ ذٍلُ ْؿً )
(٘7)
. 

  -سادساً: انًىضىع: 

ِطٕٛػس ذ١ٓ ئِح ٠ٍد ٠ٍطّّ جًٌٍْ ِٓ جًٌٍّْ ج١ٌٗ أْ ٠ٓحػىٖ ف١ٗ أٚ أْ ٠ٍر١ٗ ٌٗ ٚػحوز وحْ  االنتًاساثوحٔص ِٛٞٛػحش 

ٌٗهٙ يٞ ِىحٔٗ جؾطّحػ١ٗ ػح١ٌس ٚٚحقد ٍْطس ٠ٚىْٛ جًٌٍّْ ٖهٙ ِىحٔطٗ جالؾطّحػ١س ألً، ِٚٓ أِػٍس يٌه  ٠ٛؾٗ

 ذّؿّٛػسذٍو٠س ِٛٞٛػٙح ػرحٌز ػٓ جٌطّحِ ِٓ ػرى فم١ٍ ضُ ػطمٗ جٌٟ أ١ٍِ ٠طٍد ِٕٗ ف١ٗ أْ ٠ٓحػىٖ ٚجٌرٍو٠س ِكفٛظٗ 

Papyrus Michaelides ًذّىطرس ؾحِؼس وحِر٠ٍىؼ ذٍلُ ْؿ (Michaelides P.1397 ،ٍٞٚضٍؾغ ٌٍمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿ )

ذّىطرس ؾحِؼس  Papyrus Michaelides ضٍؾغ ٌٍمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ أ٠ٟح ٟٚ٘ ِكفٛظس ذّؿّٛػسٚذٍو٠س أنٍٜ 

( Michaelides P.A767ذٍلُ ْؿً ) وحِر٠ٍىؼ
(٘3)
ٚفٟ جٌكم١مس أٔٙح ضكطٛٞ ػٍٟ جٌطّح١ْٓ أقىُ٘ ذهٛٛ٘ ٠ٍد ضرٓ  

 جألنٍٜ ِٓ جٌرٍو٠س جٌطّحِ أنٍ ذهٛٛ٘ ٠ٍد ٔفمس ْلػطحء جٌٓٛجِ قمٛلُٙ جٌّطأنٍز.ٌٍىٚجخ ٚػٍٟ جٌؿٙس 

أِح ػٓ ِٛٞٛػحش جٌٗىحٜٚ فمى ضٕٛػص ذٗىً ور١ٍ ٍّٖٚص جٌطظٍّحش ِٓ أٞ ٔٛع ِٓ أٔٛجع جٌطؼى٠حش ػٍٝ جٌكمٛق ٚأ٠ٟحً 

ٗس ٠ٍٚد جٌّٓحػىز ٚوحْ ً٘ج جٌّطحٌرحش ذٍو جٌى٠ْٛ ألٚكحذٙح قطٝ أٚركص ضًّٗ جٌٗىٜٛ ِٓ ١ٞك جٌكحي ٚٚؼٛذس جٌّؼ١

ٚضٍؾغ ٌٍمٍْ  (Papyrus louvre – Inv.E.6927.Aِطكف جٌٍٛفٍ ذفٍٔٓح ذٍلُ ْؿً )ِٛٞٛع ذٍو٠س ِكفٛظٗ فٟ 

 جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ ِٚٛٞٛػٙح ٖىٜٛ ِٓ أنص ألن١ٙح ذٓرد ١ٞك جٌكحي.

ِكفٛظٗ ٝ يٌه ذٍو٠س ِكفٛظس ٖٚىحٜٚ ضمىَ ٌٍمٟحز ٌفٝ ُٔجع ِؼ١ٓ أٚ ِٗىٍس ذ١ٓ ٠ٍف١ٓ ٠ٚكىُ ذ١ُٕٙ ذحٌؼىي ِػحي ػٍ

( ٚضٕٓد ٌٍمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ PER.Inv. Pap.3512ذّؿّٛػس جأل١ٌٖىٚق ٌج٠ٍٕ ذحٌّىطرس ج١ٕ٠ٌٛس ذحٌّٕٓح ذٍلُ ْؿً )

ِٚٛٞٛػٙح ٖىٜٛ ِمىِس ٌٍمحٟٞ ِٓ ٖهٙ ٞى أقى جٌغٍّحْ ٚجًٌٞ وحْ ٠ؼًّ ػٕى ٚجٌى ٚحقد جٌٗىٜٛ قطٝ ػطمٗ ٚأنً 

 ٠ٍٚٓلُٙ ػٍٝ ق١ٓ غفٍس ُِٕٙ ِٚٓ ػّحٌُٙ.ً٘ج جٌغالَ ٠ىنً وجٌ وٚجذُٙ 

ً جٌٍوٚو ػٍٝ جٌٗىحٜٚ ِٓ لرً جٌٛجٌٟ جًٌٞ لىِص ج١ٌٗ ٠ٚأٍِ ف١ٗ ذحٌٕظٍ فٟ ِٗىٍس   ِٚٓ جٌّٛٞٛػحش جٌطٟ ٍٚٚطٕح أ٠ٟح

ٚحقد جٌٗىٜٛ ٌٚو جٌكك ٌٛحقرٗ ئْ أغرص يٌه ٌٚؼً أُ٘ ٚأورٍ ِػحي ػٍٝ ً٘ج ذٍو٠حش لٍز ذٓ ٠ٍٖه جٌطٟ وحْ ٠ٍو ف١ٙح 

ٌٚوٖ ِٓ ٖىحٜٚ ٠ٚأٍِ ػّحٌٗ ذحٌركع ف١ٙح ٚأْ ال ٠ظٍُ ٚحقرٙح ػٕىُ٘ ئْ أغرص ٚكس والِٗ ٖٚىٛجٖ ًٚٔوٍ ِٕٙح  ػٍٝ ِح

( ِٚإٌنس ذٍٗٙ ؾّحوٞ جألنٍز ِٓ ٖٖٓػٍٝ ْر١ً جٌّػحي ذٍو٠س ِكفٛظس فٟ وجٌ جٌىطد ج٠ٌٍّٛس ذٍلُ ْؿً )٠ٍجَ ٌلُ 

٘ـ 3ْٕٔس 
(٘3)

ِٛٞٛع ذٍو٠س ػرحٌز ػٓ ٖٙحوز ٖٙٛو فٟ ٖىٜٛ وحْ ٠طُ  ، ِٚٓ جٌّٛٞٛػحش جٌّهطٍفس أ٠ٟحً جٌطٟ ٍٚٚطٕح

٘ـ ِٚكفٛظس فٟ وجٌ جٌىطد ج٠ٌٍّٛس ذٍلُ ٓٗٔ-7ٖٔجٌطكم١ك ف١ٙح ٞى ٚحقد ئقىٜ جٌىٌٛ ٚػّحٌٗ ٚجٌرٍو٠س ِإٌنس ذٕٓس 

( 3ْٔٔؿً )٠ٍجَ ٌلُ 
(ٙٓ)
. 

 -(: سابؼاً: انطهب )ػباسة "فإٌ سأٌ...فهُفؼم" وػباسة " فإرا جاك كتبٍ... فأفؼم كزا وكزا

ٟٚ٘ ١ٚغس جْطهىِٙح جًٌٍّْ ٌؼٍٜ جٌطٍد أٚ جٌغٍٜ ِٓ جٌٗىٜٛ ًٌٍٍّْ ج١ٌٗ ذٗىً ًِٙخ ففٟ جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ 

ٔالقع أٔٙح ضٗرٗ جاللطٍجـ ِٓ جًٌٍّْ ًٌٍٍّْ ج١ٌٗ ٠ٛٞف ف١ٗ ٠ٍرٗ أٚ ٖىٛجٖ ٠ٚطٍن جألٍِ ذ١ٓ ٠ىٞ جًٌٍّْ ج١ٌٗ ١ٌمٌٍ ئيج 

ئْ ٖحء هللا( ِٚػحي ػٍٟ  ف١ٍفؼًوًج ٚوًج  فاْ ٌأٜ جأل١ٍِغس جٌّٓطهىِس ٟٚ٘ )وحْ ١ْفؼً أَ ال ًٚ٘ج ٚجٞف ِٓ ِؼٕٝ ج١ٌٛ

ذّىطرس ؾحِؼس وحِر٠ٍىؼ  Papyrus Michaelides ذّؿّٛػسًٖ٘ ج١ٌٛغس ذٍو٠س ضٍؾغ ٌٍمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ ِٚكفٛظس 

٘ـ( ٕ-ٍٔؾغ ٌٍمٍْ جٌـ)ٚأق١حٔح وحْ ذىي وٍّس )ف١ٍفؼً( ضىطد )فؼٍص( ِػً ذٍو٠س  ض (Michaelides P.A767ذٍلُ ْؿً )

 (.Inv.Arab.22ّؿّٛػس ٘ح٠ىٌرٍؼ ٌٍرٍو٠حش ذٍلُ ْؿً )ِٚكفٛظٗ ذ

ٌٚىٓ ٔالقع ٕ٘ح ِالقظس ٘حِس ؾىجً جال ٟٚ٘ أٔٗ ػٕى جٌٍو ػٍٟ جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ ِٓ جٌٛجٌٟ أٚ جٌٗهٙ جًٌٍّْ ج١ٌٗ 

ي ِٓ ج١ٌٛغس جٌطٟ ضٗرٗ جاللطٍجـ فٟ ضمى٠ُ ٚجًٌٞ ٠ىْٛ ذطر١ؼس جٌكحي ٚحقد جٌّىحٔس جألػٍٝ فحْ ًٖ٘ جٌؼرحٌز ضهطٍف ٚذى
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جالٌطّحِ جٚ جٌٗىٜٛ ِٓ جًٌٍّْ فأٙح ضطكٛي ١ٌٛغس جألٍِ ػٕى جٌٍو ػٍٝ ً٘ج جالٌطّحِ أٚ ًٖ٘ جٌٗىٜٛ ف١أٍِ جًٌٍّْ ج١ٌٗ 

طكك ِح فٟ جٌٍو ػ١ٍٙح ػّحٌٗ ذحٌطكمك ِٕٙح ٌٚو جٌكك ٌٛحقرٗ ذىْٚ جْ ٠ظٍُ ٠حٌّح جلحَ جٌر١ٕس ػٍٝ ٚكس ٖىٛجٖ جٚ ٠حٌّح جْ

فايج ؾحن وطحذٟ ٠ٍرٗ ِٓ ِٓحػىٖ جٚ ٖٟء فٟ جالٌطّحِ ِٓطهىِح جٌفحظ ِهطٍفس ٌٚىٓ ذٕفّ ج١ٌٛغس ٚجٌطٍو١د ٌٍؿٍّس ف١مٛي )

 وًج ٚوًج(  ً٘ج ففؼً

ٚنالٚس جٌمٛي ئٔٗ ػٕى ضمى٠ُ جٌٗىٜٛ أٚ جالٌطّحِ ِٓ جٌٗهٙ جأللً ِىحٔس ٌٍٗهٙ جألػٍٝ ٠ٓطهىَ ١ٚغس ضٗرٗ جاللطٍجـ 

جٚ ِح ٠ٍ٠ى ِٓ جالٌطّحِ جٚ جٌٗىٜٛ جٌّمىِس، أِح ػٕى جٌٍو ػ١ٍٙح فرحٌطرغ ٠مَٛ جًٌٍّْ ج١ٌٗ )ٚحقد جٌّىحٔس  ٠ٛٞف ذٙح ٠ٍرٗ

جالػٍٝ( ذطٛؾ١ٗ ٌوٖ ٌؼّحٌٗ ِٚٓث١ٌٛٗ )أٚكحخ جٌّىحٔس جأللً ِمحٌٔس ذٗ( فٟ ١ٚغس أٚجٍِ ٠ٛٞف ٌُٙ ف١ٙح ِح ٠طؼ١ٓ ػ١ٍُٙ أْ 

٘ـ ِٚكفٛظس فٟ وجٌ  3ٔػٍٝ يٌه ذٍو٠س ِإٌنس ذٍٗٙ ٚفٍ ِٓ ْٕس  ٠فؼٍٖٛ ذهٛٛ٘ ً٘ج جالٌطّحِ أٚ جٌٗىٜٛ، ِٚػحي

( 7ٖٖجٌىطد ج٠ٌٍّٛس ذٍلُ ْؿً )٠ٍجَ ٌلُ 
(ٙٔ)
. 

ٚٔالقع ذؼٝ جالنطالفحش جٌر١ٓطس ػٍٝ ًٖ٘ ج١ٌٛغس فٟ جالٌطّحْحش جٌؼٍذ١س جٌّرىٍز جألنٍٜ ٠ّٚىٕٕح جٌمٛي ذأٔٙح ضطىْٛ ِٓ 

 ٝ ؾٍّس ؾُت١١ٓ جألٚي ٚ٘ٛ جٌؿُء جألْحْٟ جًٌٞ ٠كطٛٞ ػٍ

)فاْ ٌأٜ جأل١ٍِ( ٚذؼى٘ح ٠أضٟ ِرحٍٖز ِّْٟٛ جٌطٍد غُ ٠طرغ ذحٌؿُء جٌػحٟٔ ٚ٘ٛ جًٌٞ ٠كطٛٞ ػٍٝ وٍّس )ف١ٍفؼً( ٚجٌؿُء 

جٌػحٟٔ ً٘ج ٘ٛ جٌّىًّ ٌألٚي 
(ٕٙ)
. 

 -ثايُاً: اسى انكاتب: 
ؤْحء ِٚٓ أٍُٖٙ٘ وحضد أّْٗ وحْ جٌغحٌد أْ ٠ىطد أُْ وحضد جٌٕٙ فٟ جٌّىحضرحش ج١ٌٍّْس جٌٛحوٌز ػٓ جٌٛالز ٚجٌكىحَ ٚجٌٍ

)ٚجوع( ٌٚو جّْٗ فٟ ذٍو٠حش لٍز ذٓ ٠ٍٖه ًٔوٍ ِٕٙح ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي ذٍو٠س ِكفٛظس ذّؿّٛػس ذٍو٠حش ٌج٠ٍٕ ذحٌّىطرس 

٘ـ 3ٓ( ٟٚ٘ ِإٌنس ذٍٗٙ يٞ جٌكؿس ِٓ ػحَ PERF392ج١ٕ٠ٌٛس ذف١ٕح ذٍلُ )
(ٖٙ)
. 

ً نح٘ فٟ ذٍو٠حش لٍز ذٓ ٠ٍٖه ُ٘ جٌٍٛص ذٓ ِٓؼٛو ٍُِٚٓ ِٚٓ أٍٖٙ جٌىطحخ ج٠ٟحً ج٠ًٌٍٓ ٔؿى أّْحتُٙ لى ضىٌٍش ذٗى

٘ـ ِٚكفٛظس ذحٌّطكف 3ٔذٓ ٌرٕٓ ِٚٓ أِػٍس جٌرٍو٠حش جٌطٟ ٌٚوش ف١ٙح أّْحتُٙ ٟ٘ ذٍو٠س ِإٌنس ذٍٗٙ ٚفٍ ِٓ ػحَ 

 B.M.OR.6231(2جٌر٠ٍطحٟٔ ضكص ٌلُ )
(ٙٗ)

٘ـ ِٚكفٛظس فٟ وجٌ 3ٔ، ٚذٍو٠س أنٍٜ ِإٌنس أ٠ٟحً ذٍٗٙ ٚفٍ ِٓ ػحَ 

 7ٖٖد ج٠ٌٍّٛس ٠ٍجَ ٌلُجٌىط
(ٙ٘)
 . 

 -تاسؼاً: تاسَخ انكتابت: 

أنطٍف جٌؼٍّحء فٟ أًٚ ٌفع )جٌطح٠ٌم( فً٘د جٌرؼٝ جٌٟ أْ أٍٚٗ ػٍذٟ ِٚؼٕحٖ ٔٙح٠س جٌٟٗء ٚآنٍٖ، ٚٔمً ج١ٌٗم ػالء 

)ٌِٛل(  جٌى٠ٓ ػٓ ذؼٝ أً٘ جٌٍغس ِؼٕحٖ جٌطأن١ٍ، ذ١ّٕح ٌؾف جٌرؼٝ ج٢نٍ أْ أٍٚٗ فحٌْٟ ٚأٍٚٗ )ِحٖ ٌَٚ( ٚػٍخ جٌٟ

غُ أٚرف جّْٗ )جٌطح٠ٌم(، ٚلحي ج١ٌٗم أغ١ٍ جٌى٠ٓ أذٛ ق١حْ فٟ ٍٖـ جٌط١ًٙٓ "ٚجٌطح٠ٌم ٘ٛ ػىو ج١ٌٍحٌٟ ٚجأل٠حَ ذحٌٕظٍ جٌٝ ِح 

ِٟٝ ِٓ جٌٕٓس أٚ جٌٍٗٙ ٚجٌٝ ِح ضرمٝ ِٕٙح، ٚضىّٓ أ١ّ٘طٗ فٟ أٔٗ ِكمك ٌٍهرٍ ٠ٚىي ػٍٝ لٍخ ػٙى جٌىطحخ أٚ ذؼىٖ ٚلى 

جألوذحء ٚجٌىطحخ ٚجٌكٓحخ ػٍٝ ِىٜ أ١ّ٘س وطحذس جٌطح٠ٌم فٟ ؾ١ّغ أٔٛجع جٌّىحضرحش، ٚلى ؾٍش أؾّغ جٌؼٍّحء ٚجٌكىّحء ٚ

جٌؼحوز ػٍٝ أْ جٌىطحخ وحٔٛج ٠إٌنْٛ ؾ١ّغ أٔٛجع جٌّىحضرحش جٌطٟ وحٔص ضٛىٌ ػٓ جٌٍّٛن ٚجٌٕٛجخ ٚجألٍِجء ٚجٌٌَٛجء 

ٌٕحِ فٍُ ٠ىٓ جٌطح٠ٌم ٠ىطد ف١ٙح ٚلٟحز جٌمٟحز ِٚٓ ٞٙحُ٘ ػٍٝ ػىّ جٌّىحضرحش جٌطٟ وحٔص ضٛىٌ ػٓ آقحو ج
(ٙٙ)

   . 

ٚوحْ جٌٕحِ ٠إٌنْٛ ذٕحء ػٍٝ جٌكٛجوظ جٌطح٠ٌه١س جٌؼظ١ّس فأٚرف ٌىً أِس ِٓ جألُِ جٌطح٠ٌم جٌهح٘ ذٙح ٚلى جْطمٍش 

 ضٛج٠ٌم جألُِ ػٍٝ أٌذؼس ضٛج٠ٌم ٠هطٍف ذىج٠س والً ِٕٙح ػٓ ج٢نٍ، ٟٚ٘ وحٌطحٌٟ:

 حء ػٍٝ غٍرس جْلْىٕىٌ ػٍٝ جٌفٍِ.ضح٠ٌم ج٠ٌٍٓحْ ٚجٌٍَٚ ٚوحٔٛج ٠إٌنْٛ ذٕ .ٔ

 ضح٠ٌم جٌمر١ ٚوحٔٛج ٠إٌنْٛ ذٕحء ػٍٟ ٍِه ولٍى٠حِٔٛ ٍِه جٌٍَٚ ػٍٝ جٌمر١. .ٕ

 جٌطح٠ٌم جْلْالِٟ ٠ٚؼطّى ػٍٝ جٌٙؿٍز جٌٕر٠ٛس. .ٖ

 ضح٠ٌم جٌفٍِ ٚلى أٌنٛج ذٕحء ػٍٝ ٘الن ٠ُوؾٍو جنٍ ٍِٛن جٌفٍِ. .ٗ

جألٚي ِٓ جٌٍٗٙ وطرٛج جٌطح٠ٌم ذ١ٛغٗ ِٓ ًٖ٘ ج١ٌٛغ )ُوطد غٍز ٍٖٙ وًج أٚ جٚي ٚوحٔٛج ئيج وطرٛج فٟ ج١ٌٍٍس جألٌٚٝ أٚ ج١ٌَٛ 

ٍٖٙ وًج أٚ ِٓطًٙ ٍٖٙ وًج أٚ ًِٙ ٍٖٙ وًج( 
(ٙ7)
. 

ٌٚىٟ ضىطًّ جالْطفحوز ِٓ جٌطأ٠ٌم وحْ الذى وحْ الذى ِٓ يوٍ جٌٕٓس ذؼى ج١ٌَٛ ٚجٌٍٗٙ ٚئال فٍٓ ٠ُؼٍُ ألٞ ْٕٗ ٠ٕطّٟ ًٌٌه وحْ 

 ٍ وًج ْٕس وًج( جٚ ٠ىطد فك جٌٍٗٙ ٚجٌّٓس ذىْٚ ج١ٌَٛ.٠ىطد )٠َٛ وًج ِٓ ٖٙ

ٚوحٔٛج ػٕى وطحذس ضح٠ٌم جٌٕٓس ئيج وطرص )ْٕس وًج( وحْ الذى ِٓ قًف قٍف جٌٙحء ِٓ جٌؼىو ِػً أْ ٠ىطد )ْٕس ْص ٚضٓؼ١ٓ( 

ٚ٘ىًج، ٚلى ػًّ ذًٙج وطحخ ٍِٛ ٚذالو جٌٍّٗق 
(ٙ3)
 . 

ٟ فٟ وطحذٗ جٌمٍُ ٚجٌىٚجز "ٌّْٛج ضح٠ٌم جٌىطد فٟ أنٍ٘ح ٚؾؼٍطٗ جٌؼحِس فٟ ٚػٓ ِىحٔٗ فٟ جٌٕٙ فمى لحي دمحم ذٓ ػٍّ جٌّىجتٕ 

ٚىٌٚ٘ح"، ٚلى جْطمٍ جٌكحي ػٍٝ وطحذس جٌطح٠ٌم فٟ آنٍ جٌٕٙ ػٍٝ جنطالف جٌّىحضرحش ٚأٔٛجػٙح ِٚٛحوٌ٘ح 
(ٙ3)
. 

حوٜ جألٌٚٝ ِٓ ْٕس ِٚٓ أِػٍس جٌرٍو٠حش جٌّإٌنس ٚضٍؾغ ٌٍفطٍز ج١ٌُِٕس ِكً جٌركع ذٍو٠طحْ ئقىجّ٘ح ِإٌنس ذٍٗٙ ؾّ

٘ـ ّٚ٘ح ِكفٛظطحْ ذّؿّٛػس ١٘ىٌرٍؼ ٌٍرٍو٠حش ضكص ٌلُ 3ٔ٘ـ ٚجألنٍٜ ِإٌنس ذٍٗٙ يٞ جٌمؼىز ِٓ ػحَ 3ٔ

(Inv.PSR16( ُٚجألنٍٜ ضكص ٌل )Inv.PSR18 )
(7ٓ)
. 
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 جذول َىضح تطىس ػُاصش االنتًاساث وانشكاوي خالل انقشوٌ انثالثت األونً نههجشة:

 جٌمٍْ

 جٌؼٍٕٛ
 جٌمٍْ جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ جٌمٍْ جٌػحٟٔ جٌٙؿٍٞ جٌمٍْ جألٚي جٌٙؿٍٞ

وطرص فٟ جٌرىج٠س ذأوػٍ ِٓ ١ٚغس  جٌرٍّٓس: -ٔ

جٌٟ أْ أْطمٍ جألٍِ ػٍٝ وطحذطٙح 

 ٘ىًج )بسم ميحرلا نمحرلا هللا(.

ظٍص ضىطد ذٕفّ ج١ٌٛغس )ذُٓ 

 هللا جٌٍقّٓ جٌٍق١ُ(.
وطرص فٟ جغٍد جالٌطّحْحش 

ٚجٌٗىحٜٚ ٌٚىٓ ذىأ جْطهىجِٙح ٠مً 

ق١ع ظٍٙش ذؼٝ جالٌطّحْحش 

 ٚجٌٗىحٜٚ ذىٚٔٙح.
 جٌؼٕٛجْ: -ٕ

)٠ٍفٟ 

جٌٍّجٍْس( 

جًٌٍّْ 

 ٚجًٌٍّْ ج١ٌٗ.

وحْ ػٍٕٛ أْحْٟ الذى ِٓ وطحذطٗ 

فٟ وً جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ 

ذٛفس نحٚس ٚؾ١ّغ جٌّىحضرحش 

 ذٛفس ػحِس.

ظً جٌؼٕٛجْ ِٓ جٌؼٕحٍٚ 

جألْح١ْس فٟ جالٌطّحْحش 

 ٚجٌٗىحٜٚ ٚال غٕٝ ػٓ وطحذطٗ.

ذىأ ضظٍٙ ذؼٝ جالٌطّحْحش 

ٚجٌٗىحٜٚ ذىٚٔٗ ٌذّح ٌؼٍُ جًٌٍّْ 

ٚجًٌٍّْ ج١ٌٗ ذرؼُٟٙ جٌرؼٝ 

ِؼٍفس ؾ١ىز أٚ أْ ضٍذطُٙ ٍٚس 

 لٍجذس.

وّح ظٍٙ جٌرؼٝ ج٢نٍ ذىْٚ جُْ 

جًٌٍّْ ج١ٌٗ ٔظٍج ٌٍٗٙضٗ ِٚؼٍفس 

ِ ٌٗ ؾ١ىج وأْ ٠ىْٛ ٚجٌٟ أٚ جٌٕح

 لحٟٞ أٚ قحوُ.

ٚوًٌه أٚرف أق١حٔح ٠ىطد ٌمد 

جًٌٍّْ ج١ٌٗ ذىال ِٓ جّْٗ ِػً 

 )جأل١ٍِ، ١ْىٞ(.
جٌؼرحٌجش  -ٖ

جٌىػحت١س 

جالفططحق١س 

 ٚجٌهطح١ِس

وحْ ٠غٍد ػ١ٍٙح جٌطحذغ جٌى٠ٕٟ ففٟ 

جالفططحـ وحْ أق١حٔح ٠رىأ ذؼرحٌز 

)جٌٓالَ ػ١ٍه ٌٚقّص هللا أٚ ذؼٝ 

جألوػ١س ِػً أٍٚكه هللا ٚػحفحن 

 هللا ٚغ١ٍ٘ح(.

ٚفٟ جٌهطحَ وحْ ٠هططُ ذٕفّ جألوػ١س 

جٌٓحذك يوٍ٘ح ٚجٌّٓطهىِس فٟ ًٖ٘ 

جٌفطٍز َٚجو ػ١ٍٙح جْطهىجَ ػرحٌز 

)جٌٓالَ ػٍٝ ِٓ جضرغ جٌٙىٜ( فٟ 

 قحٌس وحْ جًٌٍّْ ج١ٌٗ غ١ٍ ٍُِٓ.

ذىأش جْطهىجَ ذؼٝ جألوػ١س يجش 

جٌطحذغ جٌى١ٔٛٞ ِػً )ج٠حي هللا 

 ذمحن ٚغ١ٍ٘ح(

ِٚغ ٔٙح٠س ً٘ج جٌمٍْ أٚركص ٟ٘ 

 ً  جألوػٍ ١ٖٛػح

 ٚجْطهىجِح.

ٚػٓ ػرحٌز )جٌٓالَ ػٍٝ ِٓ جضرغ 

جٌٙىٜ( فمى ظٍص ِٓطهىِس قطٝ 

جٌٕٛف جألٚي ِٓ جٌمٍْ جٌػحٟٔ 

 جٌٙؿٍٞ.

أٚركص جٌؼرحٌجش جٌىػحت١س يجش 

حذغ جٌى١ٔٛٞ ٟ٘ جألوػٍ جْطهىجِح جٌط

ِػً ػرحٌجش )ِى هللا فٟ ػٍّ 

جأل١ٍِ، أذمحن هللا فٟ ػحف١س، ٚجوجَ 

 هللا ػُن ٚغ١ٍ٘ح(.

 جٌكّىٌس: -ٗ

 

وطرص ذأوػٍ ِٓ ١ٚغس ِػً )أِح ذؼى 

قّى هللا، فأٟ أقّى ج١ٌه هللا، أقّى 

 هللا جًٌٞ ال ئٌٗ جال ٘ٛ(.

ظٍص ِٓطهىِس قطٝ ِٓطًٙ 

جٌٕٛف جٌػحٟٔ ِٓ جٌمٍْ جٌػحٟٔ 

جٌٙؿٍٞ غُ لً جْطهىجِٙح ذؼى 

 يٌه.

ٌُ ضؼى ضٓطهىَ وّح فٟ جٌٓحذك ٚلً 

 جْطهىجِٙح ؾىج.

جٌؼرحٌز  -٘

جالٔطمح١ٌس     )أِح 

 ذؼى(

جْطهىِص وؼٍٕٛ أْحْٟ ٌفًٛ 

جٌّمىِس ػٓ ِٛٞٛع جالٌطّحِ أٚ 

جٔطمح١ٌس ض١ّٙى٠س جٌٗىٜٛ ٚوؼرحٌز 

 ٌٍىنٛي فٟ جٌّٛٞٛع.

جْطٍّ جْطهىجِٙح ٌٕفّ جٌغٍٜ 

 ٚذٕفّ جأل١ّ٘س.
ظٍص ِٓطهىِس قطٝ ِٓطًٙ جٌمٍْ 

جٌػحٌع جٌٙؿٍٞ ٚأٚرف جْطهىجِٙح 

٠مً ١ٖثحً ف١ٗثحً قطٝ أٚركص ال 

 ضىطد.
ضٕٛػص ِٛٞٛػحش جالٌطّحْحش  جٌّٛٞٛع: -ٙ

ٚجٌٗىحٜٚ ضٕٛػحً ور١ٍجً فّٕٙح ِح وحْ 

جٌّٓحػىز ٚغ١ٍ٘ح ٚوًٌه  ٌطٍد

جٌٗىٜٛ ِٓ أٞ ضؼى٠حش جٚ ظٍُ ٠مغ 

ػٍٝ جٌٗهٙ ٚحقد جٌٗىٜٛ، 

ظٍص ِطٕٛػس ٍّٖٚص وً 

جٌّٛٞٛػحش )٠ٍد ِٓحػىز، ٌو 

و٠ٓ، ٖىٜٛ ِٓ ظٍُ ٚجْطرىجو 

جٌؼّحي ٚجٌّٛظف١ٓ ٞى جٌٍػ١س 

ٚغ١ٍ٘ح جٌىػ١ٍ ِٓ 

قطٝ أٔٙح ٍٚٚطٕح ظٍص ِطٕٛػس 

ذٍو٠حش ٠ٗىٛ ف١ٙح جًٌٍّْ ًٌٍٍّْ 

ج١ٌٗ ِٓ ١ٞك جٌكحي ٚٚؼٛذس 

 جٌّؼ١ٗس.
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ٚقٛش أ٠ٟح جٌٍوٚو ػٍٝ جٌٗىحٜٚ 

 جٌّمىِس.
 جٌّٛٞٛػحش(.

 جٌطٍد: -7

)فاْ ٌأٜ 

جأل١ٍِ... 

 ف١ٍفؼً(

ٚػرحٌز )فايج 

ؾحن وطحذٟ ً٘ج 

فأفؼً وًج 

 ٚوًج(.

جْطهىِص جٌؼرحٌز جألٌٚٝ ٌؼٍٜ 

٠ٍد أٚ ٖىٜٛ جًٌٍّْ ذٗىً 

 ًِٙخ ٚؾ١ى ػٍٝ جًٌٍّْ ج١ٌٗ.

أِح جٌؼرحٌز جٌػح١ٔس فمى جْطهىِص فٟ 

ضٛؾ١ٗ جٌطؼ١ٍّحش ٌٍؼحًِ أٚ جٌّٓثٛي 

ػٓ ٌفغ جٌظٍُ ػٓ جٌٗحوٟ ٚلى 

ٌٚوش وػ١ٍج فٟ ذٍو٠حش لٍز ذٓ 

٠ٍٖه ٌٚوٚوٖ ػٍٝ ِح وحْ ٠ٍو ج١ٌٗ 

 ِٓ ٖىحٜٚ.

ظً جْطهىجِٙح لحتّحً فٟ أغٍد  ظً جْطهىجِٙح لحتّحً.

 جٌرٍو٠حش.

وحْ فٟ ٠ىطد فٟ جٌّىحضرحش  جُْ جٌىحضد: -3

ج١ٌٍّْس أوػٍ ِٓ جٌٗه١ٛس ِػً 

)وطحذس جٌٍوٚو ػٍٝ جٌٗىحٜٚ 

ٚجالٌطّحْحش جٌٛحوٌز ػٓ أقى 

 جٌّٓث١ٌٛٓ أٚ جٌكىحَ أٚ جٌٛالز(.

وحْ ٠ىطد جٌّىحضرحش ج١ٌٍّْس 

ٚأق١حٔحً فٟ جٌّىحضرحش ٚجٌهطحذحش 

 جٌٗه١ٛس.

وحْ ٠ىطد جٌّىحضرحش ج١ٌٍّْس 

ٚأق١حٔحً فٟ جٌّىحضرحش ٚجٌهطحذحش 

 جٌٗه١ٛس.

وحْ ٌىطحذطٗ أ١ّ٘س ور١ٍز ٚضىحو ال  جٌطح٠ٌم: -3

 ضهٍٛ ِٕٗ ذٍو٠س.
ظً ِٓ جٌؼٕحٍٚ جٌٙحِس جٌٛجؾد 

وطحذطٙح فٟ جالٌطّحْحش ٚجٌٗىحٜٚ 

ذٛفس نحٚس ٚجٌّىحضرحش ذٛفس 

 ػحِس.

جْطٍّش أ١ّ٘س وطحذس جٌطح٠ٌم وّح 

 ٟ٘ ٌُٚ ٠غفٍٛج وطحذطٗ.
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شٍ انبحثحىا  
                                                 

(
ٔ
ئذٍج١ُ٘ جْلذ١حٌٞ، وجٌ جٌىطحخ  /( أذٛ جٌؼرحِ جقّى ذٓ ػٍٟ جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ضكم١ك 

 . ٗٙ، ٚـ َٔ، ؼ33ٕٔ -٘ـ ٕٓٗٔجٌٍّٛٞ، جٌطرؼس جٌػح١ٔس، 

(
ٕ
( دمحم ٠حٍ٘ ذٓ ػرى جٌمحوٌ جٌىٍوٞ جٌّىٟ جٌهطح٠، ضح٠ٌم جٌه١ جٌؼٍذٟ ٚآوجذٗ، ِىطرس جٌٙالي، جٌطرؼس جألٌٚٝ،  

 .7َ، ٚـ 3ٖ3ٔ -٘ـ3ٖ٘ٔ

(
ٖ
 . 3ٔٚـ ، ٔ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ 

(
ٗ
 .ٔ:ٗ( جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ، ٌْٛز جٌؼٍك، ج٠٢حش ِٓ  

(
٘
َ، 33ٗٔ( ٠كٟ ١٘ٚد جٌؿحذٌٛٞ، جٌه١ ٚجٌىطحذس فٟ جٌكٟحٌز جٌؼٍذ١س، وجٌ جٌغٍخ جْلْالِٟ، جٌطرؼس جألٌٚٝ،  

 .ٔٗ،ٕٗٚـ

(
ٙ
 .3( دمحم ٠حٍ٘ ذٓ ػرى جٌمحوٌ جٌىٍوٞ جٌّىٟ جٌهطح٠، ضح٠ٌم جٌه١ جٌؼٍذٟ ٚآوجذٗ، ٚـ 

(
7
 . ٘ٙ، ٚـ ٕٔىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ( جٌمٍمٗ 

(
3
 .77ٔ، ٚـ ٔ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ 

(
3
 .ٔ( جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ، ٌْٛز جٌمٍُ، آ٠س ٌلُ  

(
ٔٓ
٘الي ٔحؾٟ، وجٌ ذٛ ْالِس  /( ػرى جٌٍقّٓ ٠ْٛف ذٓ جٌٛحتغ، ضكفس أٌٟٚ جألٌرحخ فٟ ٕٚحػس جٌه١ ٚجٌىطحخ، ضكم١ك 

 . ٕ٘، ٕٗ، ٚـ33ٔٔس ٚجٌٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ، ضّٛٔ، جٌطرؼس جٌػح١ٔس، ٌٍطرحػ

(
ٔٔ
  )Werner Diem, Arabic letters in pre-modern times, A survey with commented selected 

bibliographies, p.843. 

(
ٕٔ
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ِؼؿُ جٌّؼحٟٔ جٌؿحِغ، (  

ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3 ُض ،

 . ٕٕٔٓ\٘\ٖٕجال٠الع ػ١ٍٗ ػٓ ٠ٍ٠ك ٖرىس جالٔطٍٔص ذطح٠ٌم، 

(
ٖٔ
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ؿُ جٌّؼحٟٔ جٌؿحِغ، ِؼ(  

ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89  ٓضُ جال٠الع ػ١ٍٗ ػ ،

 . ٕٕٔٓ\٘\٠ٍ٠ٕٖك ٖرىس جالٔطٍٔص ذطح٠ٌم، 

(
ٔٗ
( دمحم دمحم ٍِْٟ، ٔظٍ جٌّظحٌُ ًِٕ ذىج٠س جٌؼٍٛ جْلْالِٟ قطٝ ٔٙح٠س جٌؼٍٛ جٌٍّّٛوٟ فٟ ٞٛء جٌرٍو٠حش جٌؼٍذ١س،  

 .َٔٙٔ، ٚـِٕٙٔٓؿٍس ٍِوُ جٌىٌجْحش جٌرٍو٠س ٚجٌٕمٛٔ، ؾحِؼس ػ١ٓ ّّٖ، 

 (
ٔ٘
 ) Geoffrey Khan, The historical development of the structure of medieval Arabic 

petitions, Bulletin Of the school of oriental and African studies 53(1990)8-30, page 8.   

(
ٔٙ
 .  3ٓٗ، ٚـ ٔ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ 

(
ٔ7
 .ٖٓ، آ٠س ٌلُ ( جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ، ٌْٛز جًٌّٕ 

(
ٔ3
 .3ٓٗ، ٚـ ٔ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ، ؼ 

(
ٔ3
 . ٌٔٗٛز ٘ٛو، ج٠س ٌلُ ( جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ، ْ 

(
ٕٓ
 .ٓٔٔ( جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ، ٌْٛز جألٍْجء، ج٠س ٌلُ  

(
ٕٔ
 .ٖٓ، آ٠س ٌلُ ( جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ، ٌْٛز جًٌّٕ 

(
ٕٕ
دمحم ذٙكس جألغٍٞ، جٌّطرؼس جٌٍٓف١س،  /( جذٛ ذىٍ دمحم ذٓ ٠كٟ ذٓ ػرى هللا جٌٌٟٛٛ، أوخ جٌىطحخ ٌٌٍٟٛٛ، ٔٓهٗ 

 . ٖٔ٘ـ، ٚـ ٖٔٗٔ

(
ٕٖ
 .ٕٕٔ، ٕٔٔ، ٚـٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ 

(
ٕٗ
 .٘٘، ٖ٘( جذٓ جٌٛحتغ، ضكفس جٌٟٚ جألٌرحخ فٟ ٕٚحػس جٌه١ ٚجٌىطحخ، ٚـ 

(
ٕ٘
 .ٕٕٔ، ٚـٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ 

(
ٕٙ
 .ٖ٘( جٌٌٟٛٛ، أوخ جٌىطحخ ٌٌٍٟٛٛ، ٚـ  

(
ٕ7
 .ٖٕٔ، ٚـ ٙجألٔٗحء، ؼ ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس 

(
ٕ3
 .ٖٙ( جٌٌٟٛٛ، أوخ جٌىطحخ ٌٌٍٟٛٛ، ٚـ  

(
ٕ3
 .ٖٕٔ،ٕ٘ٔ، ٚـ ٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ 

(
ٖٓ
 . ٖٙ( جٌٌٟٛٛ، أوخ جٌىطحخ ٌٌٍٟٛٛ، ٚـ  

31
  ) Krachkovsky 1.J.,Drevneyshiy Dokumentiz Sredney Azil. In: Izbrannyesochinya, I, Moscow-Leningrad, 

1955, P. 182-212.   
32
  )Werner Diem –Arabischa Briefe auf Papyrus und papier aus der Heidelberger Papyrus- Semmlung-otto 

Harrassowitz - Wiesbaden-1991-page13. 
33
  ) Yusuf Ragib, Letters Nouvelles de Qurra B. Sharik, JNES, vo. 140, no.3, 1981, P178.  

(
ٖٗ
( قٕٓحء ػٍٟ ػرى هللا ن١ًٍ، نطحذحش ػٍذ١س غ١ٍ ٌِٕٗٛز ػٍٝ أٌٚجق جٌرٍوٞ ِٓ ِؿّٛػطٟ وجٌ جٌىطد ج٠ٌٍّٛس  

 .َٗٗٔ، ٚـ ٕٕٓٓ\٘ـٍِٔٗٗٔٚوُ جٌىٌجْحش جٌرٍو٠س ٚجٌٕمٛٔ، ٌْحٌس ووطٌٛجز، جٌمحٍ٘ز، 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89
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(
ٖ٘
جٌّؼٍٚف ذحُْ جٌّمٛى جٌٍف١غ جٌّٕٗة  – ( ّّٖ جٌى٠ٓ دمحم جٌٓكّحٚٞ، جٌػغٍ جٌرحُْ فٟ ٕٚحػس جٌىحضد ٚجٌىحضُ 

أٍٖف دمحم أّٔ، وجٌ جٌىطد ٚجٌٛغحتك جٌم١ِٛس ذحٌمحٍ٘ز، ٍِوُ ضكم١ك جٌطٍجظ،  /جٌٙحوٞ ٌى٠ٛجْ جألٔٗحء جٌهحٌىٞ، ضكم١ك

 .َٙ٘ٙ، ٚـٖٕٔٓ

(
ٖٙ
 .7ٖٔ، ٚـٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ 

(
ٖ7
 .ٖٗٔ( جٌٌٟٛٛ، أوخ جٌىطحخ ٌٌٍٟٛٛ، ٚـ  

(
ٖ3
 .7ٕٖ، 3ٖٙ، ٖٖٙ، ٚـ ٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ 

(
ٖ3
  )Geoffrey Khan, The historical development of the structure of medieval Arabic 

petitions, Bulletin Of the School of Oriental and African Studies 53(1990)8-30 \P. 9. 

(
ٗٓ
ٌؼ٠ُُ، جٌك١حز جالؾطّحػ١س ٚجاللطٛحو٠س ٚج١ٌٓح١ْس فٟ ٍِٛ جْلْال١ِس ِٓ ذٍو٠حش جٌمٍْٚ ( ْكٍ ِٛطفٟ ػرى ج 

 .7َٓ، ٚـٕٗٓٓؾحِؼس قٍٛجْ،  –غ١ٍ ٌِٕٖٗٛ، و١ٍس ١ْحقٗ ٚفٕحوق -جٌػالغس جألٌٟٚ ٌٍٙؿٍز، ِهط٠ٛ ٌْحٌس ِحؾٓط١ٍ

(
ٗٔ
جْلْال١ِس ِٓ ذٍو٠حش جٌمٍْٚ ( ْكٍ ِٛطفٟ ػرى جٌؼ٠ُُ، جٌك١حز جالؾطّحػ١س ٚجاللطٛحو٠س ٚج١ٌٓح١ْس فٟ ٍِٛ  

 . 3ٔٔجٌػالغس جألٌٟٚ ٌٍٙؿٍز، ٚـ

(
ٕٗ
 .ٕٕٖ، ٚـ ٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ 

(
ٖٗ
 . ٕٖٗ، ٚـٙ( جٌمٍمٕٗىٞ ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ 

44
  ) Krachkovsky 1.J.,Drevneyshiy Dokumentiz Sredney Azil. In: Izbrannyesochinya, I, Moscow-Leningrad, 

1955, P. 182-212.   

(
ٗ٘
 . ٕٖ٘، ٚـٙ( جٌمٍمٕٗىٞ ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ 

(
ٗٙ
( قٕٓحء ػٍٟ ػرى هللا ن١ًٍ، نطحذحش ػٍذ١س غ١ٍ ٌِٕٗٛز ػٍٝ أٌٚجق جٌرٍوٞ ِٓ ِؿّٛػطٟ وجٌ جٌىطد ج٠ٌٍّٛس  

 .ٍِٔٗٔٚوُ جٌىٌجْحش جٌرٍو٠س ٚجٌٕمٛٔ، ٚـ 

(
ٗ7
 .ٖٖٔ، ٖٖٓ، ٚـ ٙػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جأل 

48
  ) Nabia Abbot,The Kurra Papyri from Aphrodito in the Oriental Institiute, Chicago (KPA), 1938,no 3,p 47-

48. 

(
ٗ3
 . ٘، َٗ، ٚـ3ٙٙٔوٍىطٗ،ِطرؼس ِظٍٙ جٌؼؿحتد، جٌؼؿد جٌؼؿحخ ف١ّح ٠ف١ى جٌىطحخ،( أقّى ذٓ دمحم ج١ٌّٕٟ جٌٍٗٚجٟٔ،  

(
٘ٓ
 .7ٕٔ، ٕٙٔ، ٚـٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ فٟ ٕٚحػس جألٔٗحء، ؼ 

 

(
٘ٔ
( جوٌٚف ؾٍّٚ٘حْ، جٌٚجق جٌرٍوٞ جٌؼٍذ١س ذىجٌ جٌىطد ج٠ٌٍّٛس، جٌٓفٍ جٌػحٌع، ِطرؼس وجٌ جٌىطد ج٠ٌٍّٛس،  

 .3َٓٔ، ٚـ 1955
52
  ) Becker, C.H., Arabische Papyri des Aphroditofundes (PAF) ZA 20 (1906), no2, p74\75. 

(
ٖ٘
 .3٘٘جٌٓكّحٚٞ، جٌػغٍ جٌرحُْ، ٚـ(  

(
٘ٗ
 .7ٖ( جٌٌٟٛٛ، جوخ جٌىطحخ ٌٌٍٟٛٛ، ٚـ  

(
٘٘
 .ٕٕٔ، ٚـ ٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ، ؼ 

(
٘ٙ
 .ٕٕٕ، ٚـ ٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ، ؼ 

57
  ) Geoffrey Khan, The historical development of the structure of medieval Arabic petitions, P 12. 

58
  ) Geoffrey Khan, The historical development of the structure of medieval Arabic petitions, P 13.j 

59
  )Moritz, B. Arabic Palaeography (Ar.pal.), Cairo 1905, Plate 105. 

(
ٙٓ
 .7ٙجٌؼٍذ١س ذىجٌ جٌىطد ج٠ٌٍّٛس، جٌٓفٍ جٌػحٌع، ٚـ( جوٌٚف ؾٍّٚ٘حْ، جٌٚجق جٌرٍوٞ  

(
ٙٔ
( ؾحٍْ ذٓ ن١ًٍ جذٛ ٚف١ٗ، ذٍو٠حش لٍٖ ذٓ ٠ٍٖه جٌؼرٟٓ، ٍِوُ جٌٍّه ف١ًٛ ٌٍركٛظ ٚجٌىٌجْحش جْلْال١ِس،  

 33ٔ، ٚـٕ٘٘ـ، ٌٛقس ٌلُ 1425
62
  ) Geoffrey Khan, The historical development of the structure of medieval Arabic petitions, page9. 

(
ٖٙ
 .ٖ٘ٙ، ٚـٖٗ( ؾحٍْ ذٓ ن١ًٍ أذٛ ٚف١س، ذٍو٠حش لٍز ذٓ ٠ٍٖه جٌؼرٟٓ، ٌٛقس  

(
ٙٗ
 . 7ٖ٘، ٚـ ٕٙؾحٍْ ن١ًٍ جذٛ ٚف١س، ذٍو٠حش لٍز ذٓ ٠ٍٖه جٌؼرٟٓ، ٌٛقٗ ( 

65
  ) Becker, C.H., Neue Arabische Papyri des Aphroditofundes (NPAF), ISLAM 2 (1911), no 8, P 260. 

(
ٙٙ
 . ٕٕٙ، ٕٕ٘، ٚـ ٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ، ؼ 

(
ٙ7
 .ٖٕ٘، ٖٕٗ ، ٚـٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ، ؼ 

(
ٙ3
 .ٖٕٗ، ٚـٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ، ؼ 

(
ٙ3
 .ٕٔ٘، ٚـٙ( جٌمٍمٕٗىٞ، ٚرف جألػٗٝ، ؼ 

70
  ) Becker, C. H. Papyri Schott-Reinhardt 1 (PSR 1), Heidelberg, 1906, P 92, no 10. 
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 انعصز انعثمبنً  تزكٍب خالل انطبىل وأشكبنهب فً

 دراسة أثزٌة فنٍة  فً ضىء تحف فنٍة نم ٌسبق نشزهب من

 

ذعٛلٟ ػجذ اٌؼض٠ض وشهاٌأ.د/شبد٠خ 
1

أ.َ.د/ إ٠ّبْ ِؾّٛد ػشفخ  
2
 */ فبؽّخ اٌض٘شاء أششف ػجذ اٌغالَأ 

 

 مهخص انبحث 

طجٛي ٚاٌزٟ رشعغ إٌٝ اٌؼظش ِٓ ا٠ٌزٕبٚي ٘زا اٌجؾش دساعخ أصش٠خ ف١ٕخ ٌّغّٛػخ  أشىبي ِخزٍفخ 

إٌّٙظ اٌؼٍّٟ اٌّؼزّذ ػٍٟ ِٓ لجً، ٚدساعزُٙ   أسثغ رؾف ف١ٕخ ٌُ ٠غجك ٔششُ٘اٌؼضّبٟٔ ٠ٚجٍغ ػذد٘ب 

 فٟ رشو١ب اٌؼضّب١ٔخ. ، ٚلذ ث١ٕذ اٌذساعخ إٌٛاؽٟ اٌّٛع١م١خ ٚاٌف١ٕخ ٌٍطجٛياٌٛطف ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالعزمشاء

  اٌطجٛي –اٌفْٕٛ  –آي ػضّبْ   -رشو١ب  : انكهمبت انذانة

 مقذمة 

ٚعّب٘ب اٌّزأخشْٚ اٌغٕبء الْ إٌفظ  ٠ٛٔب١ٔخ ِؼٕب٘ب ػٍُ االٌؾبْ،رؼذ اٌّٛع١مٝ فٟ األطً ٘ٝ وٍّخ   

ٚل١ً ا٠ؼب أٗ ٌفع ٠ٛٔبٟٔ اخز ػٕٗ االغش٠ك اٌز٠ٓ  رغزغٕٟ ثٙب ػٓ غ١ش٘ب ِٓ اٌّالر اٌجذ١ٔخ فٟ ؽبٌخ عّؼٙب،

ٚ٘زا اٌٍفع اخز  ٠ٚغّْٛ وً ِب ٌٗ ارظبي ثبٌفٓ اٌّٛع١مٟ، ِؼجٛدارُٙ، ٝإٌعّٛ٘ب اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ ٠ٕٚغجٛٔٙب 

ٚلذ اؽٍك اعُ اٌّٛع١مٟ ٔغجخ  muse  ، ِٚٓ ٕ٘ب اشزك ٌفع٠musicزشدد فٟ اٌؼبٌُ اٌمذ٠ُ، اٞ اٌّٛع١مٟ ثبٌٍغٗ 

فٓ ٚػٍُ ٚطٕبػخ ٚرزبثغ رطٛس٘ب ػجش اٌؼظٛس وبشفب رٌه ػٓ ِذٞ رطٛس االٔغبْ  ٝٚ٘ ٌٗ اٌفٓ الر١ٕٟ،إٌٝ إ

ِٚب ٚطً ا١ٌٗ ِٓ ؽؼبسح ٚسلٟ
3
ٟ٘ فٓ اٌزب١ٌف ث١ٓ االطٛاد فٟ ارفبق ٚأغغبَ اٌّٛع١مٟ ٚرؼذ .

4
 

ٟٚ٘ فٓ رؾش٠ه اٌّشبػش ثٛاعطخ اٌظٛد فٟٙ لبدسح ػٍٟ اْ رجؼش ف١ٕب اٌّشبػش ، ثؾ١ش رمجٍٙب االرْ 

اٌؾؼبسٖ ػٕذ آٖ ٟٚ٘ اٌٍغٗ اٌٛؽ١ذٖ اٌزٟ ٠ذسوٙب إٌبط ع١ّؼب دْٚ اٌؾبعٗ اٌٟ رشعّٗ فبٌّٛع١مٟ ِشاٌّزٕٛػٗ 

طذس عشػبْ ِب رّؼٟ اٚ رثزثخ اٌٙٛاء ٚوّب لبي اٌؼظ١ُ ٌٛسف١ظ فبْ ث١زٙٛفٓ )أٙب اٌمبدسح  فغٗاٌشؼٛة ٚٔ

ػٍٟ اعزؾؼبس طٛسح ِٓ اٌؾ١بح اٌطج١ؼ١خ ٚاٌغٕغ١خ ثً ٚثؼغ لٛا١ٔٓ اٌطج١ؼخ
5
. 

فؼال ػٓ اسرجبؽٙب  اسرجطذ اٌّٛع١مٟ ثؾؼبسح االٔغبْ ثً ثبٌزطٛس اٌٙبئً ٌٍجشش٠خ ػجشوً اٌؼظٛس،ٚ

وبٌغٕبء ٚاٌشلض ٜخشثغ١ش٘ب ِٓ فْٕٛ اٌطشة ا٢
6

، ؽ١ش ِشد اٌّٛع١مٟ ثّشاؽً ػذ٠ذح ؽزٟ اطجؾذ فٕب 

م١خٚاطجؾذ لظبئذ اٌشؼش رغٕٟ ِٓ لجً ِغٓ اٚ ِغ١ٕخ ثّظبؽجخ االالد اٌّٛع١ لبئّب ثزارٗ،
7
ٚٔشأد  .

اٌّٛع١مٝ اٌؼضّب١ٔخ ِغ فُٙ اٌفٓ فٟ اٌّذْ اٌزٟ رؼزجش ِشاوض ٌٍّٛع١مٝ اإلعال١ِخ اٌششل١خ ِضً ؽٛسعبْ 

ب صش٠ًب ٌٕفغٗ ِٓ  ذإٌّبؽك خٍمَ(، ٚع١ّغ ٘زٖ 15\9ٖ)١٘ٚشاد ٚعّشلٕذ ؽزٝ غضٚ اعطٕجٛي فٟ اٌمشْ  ًّ ػبٌ

، ٚاٌغذ٠ش ٚأٚس١١ٍِٟ طفٟ اٌذ٠ٓ ِٚشاعِٟضً اٌىٕذٞ ِشٙٛس ٚلززان خالي ػشٚع ِٛع١م١١ٓ ػظّبء 

ثذاخً لظشٖ اٌٍّىٟ، ٠ٚغت  خِشاد األٚي ِؤعغخ ِٛع١م١ثبٌّٛع١مٝ ؽ١ش أعظ  ْٛثبٌزوش ا٘زُ اٌؼضّب١ٔ

َ( ٔز١غخ اٌفزٛؽبد اٌؼضّب١ٔخ ٚػاللبرُٙ اٌشغ١ب٠جخ ٚاٌؼغىش٠خ 16-15\11ٖ-9االشبسح إٌٝ اْ فٟ اٌمش١ٔٓ)

، ٚاطجؾذ اٌّٛع١مٝ فٓ ٠ذػُ ِٓ اٌؼضّب١ٔخ غٍطِٕٗٓ اٌششق إٌٝ اٌّب١ٔخ اٌّٛع١مٝ اٌزشو١خ اٌؼضأزمٍذ  ثبٌششق

ؼضّب١ْٔٛلجً اٌ
8
. 

 

 

 

 



 (0202 مارس) الثامنالعدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

321 

 

 

 أوال انذراسة انىصفٍة:

تشتمم هذه انذراسة عهى مجمىعة من انطبىل انتزكٍة انعثمبنٍة وٌبهغ عذدهب أربع تحف فنٍة نم ٌسبق 

 كمب ٌهً :نشزهم من قبم، وٌمكن تنبول دراستهم من خالل انذراسة انىصفٍة 

 (1)لوحه 

 طبلة التحفه :

 م31هـ/31تنسب الي المرن ال  التأريخ :

 حماله جلديه مرفمه -الجلد-النحاس الماده الخام :

 تفريغ-حفر اسلوب الصناعه والزخرفه:

 جرام  054سم/31سم/المطر35سم/االرتفاع 52طول  االبعاد:

 تركيا مكان الصنع :

 المتحف البريطاني  مكان الحفظ :

 As.358 رقم السجل:

 لم يسبك النشرحالة النشر: 

  الوصف:

 دائريه الشكل  اله موسيميه ايماعيه تسمي طبلة مصنوعه من النحاس ومثبت ومشدود عليها الجلد 

،وتعرف عند الحرفين يطرق عليها بواسطتهامستطيله مطوله  يهجلديد  يتصل بها بواسطة حبل رفيعو

 .وصناع االالت الموسيميه باسم بازة المسحراتي 

 (2)لوحه 

 

 الصمارة ةطبليطلك عليها  التحفه :

 م31هـ/31تنسب الي المرن ال التأريخ :

 معدن-جلد   الماده الخام :

 حز-حفر اسلوب الصناعه والزخرفه:

 سم34.5سم/العرض 35.1الطول االبعاد:

 تركيا مكان الصنع :

 متحف المتروبوليتان مكان الحفظ :

 11.0.5134: رقم السجل

 لم يسبك النشرحالة النشر: 
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  الوصف :

الصمارة تتكون من كورس دائري  مثبت ومشدود عليه  ةطبل يطلك عليهااله موسيميه ايماعيه   

 .طبمه من الجلد وتنتهي بشكل مخروطي معدني يستضيك كلما اتجهنا الي اعلي 

 (3)لوحه 

 طبله التحفه :

 م31هـ/31تنسب الي المرن الالتأريخ :

 احبال-جلد –خشب الماده الخام:

 ثميبت اسلوب الصناعه والزخرفه:

 سم35سم/االرتفاع 55المطر  االبعاد:

 تركيا مكان الصنع :

 متحف المتروبوليتان بنيويورن مكان الحفظ :

 11.0.3110رقم السجل : 

 لم يسبك النشر حالة النشر :

 الوصف :

اله موسيميه ايماعيه تسمي طبله مزدوجه علي شكل دائري مجوفه ومغطي وجهيها بالجلد         

ويوجد علي جوانبها مجموعه من الحبال  علي شكل زجزاج لشد الجلد العطائها  صوتا رنانا عند 

 عليها بعصا ويختلف الصوت عليهاحسب مكان الخبط والوجه المستخدم. مرعال

 (4)لوحه 

  ةطبل  التحفه :

 م31هـ/31تنسب الي المرن ال  التاريخ :

 جلد–نحاس  الماده الخام :

 الحفر-الحزاسلوب الصناعه والزخرفه :

 سم35.1لطرها  االبعاد:

 تركيا مكان الصنع :

 متحف المتروبوليتان بنيويورنمكان الحفظ :

 11.0.191رقم سجل :

 لم يسبك النشرحالة النشر: 
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اله موسيميه ايماعيه تسمي طبله  تتكون من  كورس دائري مثبت عليه طبمه من الجلد  الوصف :

وينبثك من الكورس الدائري بروز معدنيه وينتهي بشكل مخروطي من المعدن، انتشر استعمال هذا 

 .ةالنمط من انماط  الطبول في اسيا الصغري في تلن الفتر

 ثبنٍب انذراسة انتحهٍهٍة :

د إٌمش اٌشخ١ّخ "اٞ اٌزٟ ٌٙب طٛد سخ١ُالؽجً ٟٚ٘ ِٓ االاٌطجٛي ِفشد٘ب 
9

" 

االٚي ِب  ّ٘ب : بٌّٛع١مٟ ٔٛػبْف،  ٚ اٌؾٕغشح اٌجشش٠خأاٌّٛع١مٟ ٟ٘ االٌخ اٌّٛع١م١خ  رؼزجش أداح      

ٌضبٟٔ : غٕبئٟ ا ، أِب٠ظذس ػٓ االالد اٌّٛع١م١خ
11

ٚ٘ٛ ِب ٠ظذس ػٓ اٌؾٕغشٖ اٌجشش٠خ
11

ٚػٍُ 

ػٍُ ِؼشفخ ٔغت االطٛاداٌّٛع١مٟ ثٛعٗ ػبَ ٘ٛ 
12

ِٚٓ أُ٘ أٔٛاع االالد اٌّٛع١م١خ ٘ٝ اال٢د  ،

٠ٚؼزجش اال٠مبع  ٚ ثبٌٕمش،أاٚ ثبٌؼظب ( -د اٌزٟ رظذس طٛرب ثبٌؼشة )ثب١ٌذٟ٘ رٍه اال٢اإل٠مبػ١خ ٚ

ِغ ِشاػبح اٌفشق ث١ٓ اٌشؼش إٌّظَٛ لٛال  فٙٛ اٌٍؾٓ ثّضبثخ اٌزفبػ١ً فٟ اٌشؼش، إٌغُ، ٝٔظُ إٌمٍخ ػٍ

ٚث١ٓ اٌٍؾٓ رٞ اال٠مبع فٟ اٌغٕبء
13
. 

ٚ االالد اال٠مبػ١خ ٟ٘ اٌزٟ رؾذس اطٛارب ثٛاعطخ اٌؼشة أاالالد إٌمش  ٚثبٌزبٌٟ

ػ١ٍٙب،ٚٚظ١فزٙب ثظفخ ػبِخ رم٠ٛخ اال٠مبع ٚرٕظ١ّٗ ،٠ٕٚذس اعزخذاِٙب فٟ االداء اٌٍؾٕٟ 
14

ٚرؼذ الذَ 

االالد اٌّٛع١م١خ ظٙٛسا 
15

فال رضاي ٕ٘بن الٛاَ ِٛع١مبُ٘  اٌجذائٟ، ١ٌٗ االٔغبْإ ٜٚي ِب ا٘زذأ ٝفٙ ،

ٚلذعؼً اٌّظش٠ْٛ اٌمذِبء  د إٌمش،الِٓ ا٢ ٚاٌذفٛف ٚغ١ش٘ب اٌطجٛي، ٝفطش٠خ ػّبد٘ب اٌىٍٟ ػٍ

د إٌمش سوٕب ِّٙب فٟ اٌفشق اٌّٛع١م١خ الا٢
16

ثزارٙب  د اٌّظٛرخلغ١ّٓ:اال٢ ٌٝإرٕمغُ  ٝٚ٘

االٔغبْ ا٘زذٞ ٌالالد اٌّظٛرخ ثزارٙب اٚال لجً  ْأ٠ٚمبي  ٚاالالد راد اٌشق وبٌطجٛي، وبٌشخب١ًٌ،

االالد راد اٌشق
17
 . 

ظٙشد اٌطجٍخ ثشىً وض١ش ِٚزؼذد ،ٟٚ٘ اٌخ  ٚرؼذ اٌطجٛي ِٓ أُ٘ أِضٍخ ا٢الد اإل٠مبػ١خ، ؽ١ش 

،ٚاعزؼٍّذ ف١ّب وبْ ٚعٗ ٚاؽذ ٙب٠ْشذ ػ١ٍٙب اٌغٍذ ٚٔؾٖٛ ٠ٕمش ػ١ٍٗ ،ٚرىْٛ فٟ االغٍت راد ٚع
18
 

ٚ ِٓ خبسعٙبأٚوبٔذ اٌطجٛي رؼشة ػٕذ اعزمجبي اٌؼظّبء ِٓ اسثبة اٌذٌٚخ 
19

. ِٕٚٙب اٌطجٍخ اٌظغ١شح 

اٚ اٌطجً اٌجبص ٚوبٔذ اؽ١بٔب رؼٍك اصٕز١ٓ ِٕٙب ػٍٟ عبٔجٟ اٌغًّ اٚ اٌؾظبْ ،٠ٚمشع ػ١ٍٙب ثبعزخذاَ 

سع ِّٚىٓ أْ صٚط ِٓ اٌؼظ١بْ ِظٕٛػ١ٓ ِٓ اٌغٍذ اٌغ١ٍع اٚ ِٓ اٌخشت، ٚاؽ١بٔب رٛػغ ػٍٝ اال

رىْٛ طغ١شح اٌؾغُ ،ٚاؽ١بٔب رىْٛ وج١شح اٌؾغُ ٔغج١ب ، ٚأ٠ؼب ٕ٘بن ؽجٍخ رؼشف ثأعُ  ؽجٍخ اٌىٛسعب 

ٟٚ٘ ؽجٍخ عف١ٌٛخ وج١شح اٌؾغُ
21

،رؾًّ ػٍٟ ظٙش االف١بي ٠ٚمشع ػ١ٍٙب ثبعزخذاَ صٚط ِٓ اٌؼظ١بْ  

اٌؾغُ رؾًّ ثٛاعطخ وج١ش٠ٓ ،ٚرظٕغ ِٓ اؽبس دائشٞ اعطٛأٟ اعٛف ،ٚػٕذِب رىْٛ  ؽجٍخ وج١شح 

اٌؼبصف ػٓ ؽش٠ك ؽجً ٠ؼٍك اؽذ االوزبف ٠شثؾ ث١ٓ ؽشف١ٙب ،٠ٚمشع اٌؼبصف ػ١ٍٙب ثٛاعطخػظٟ 

طغ١شح ، ٕٚ٘بن ؽجٍخ رؼشف ثبعُ ؽجٍخ اٌّش٠ذٔغُ ٟٚ٘ ؽجٍخ وج١شح اٌؾغُ راد ٚع١ٙٓ ػٍٟ شىً 

اٌّبػضثش١ًِ رظٕغ ِٓ خشت ِٚغٛفخ ،٠ٚغطٟ وً فزؾخ ِٓ ؽشف١ٙب غشبء سل١ك ِظٕٛع ِٓ عٍذ 
21

 

ظٙشد أٛاع ؽجٛي وج١شح فٟ رظب٠ٚش اٌّٛاوت،ِٕٚبظش اٌظ١ذ ،ٌٚؼت اٌجٌٛٛ،ٚاٌّؼبسن 

اٌؾشث١خ،ٚارخزد اعّبء ػذحِٕٙب اٌطجً اٌىج١شوّب ٠ٛعذ ٔٛع  اعّٗ اٌىشعب ٟٚ٘ ؽجٍخ ِغ١ٌٛخ وج١شح 

،٠ؾٍّٙب سعالْ ٠ٚمَٛ صبٌش ثبٌطشق ػ١ٍٙب ثّطبسق خشج١خ رٕزٟٙ ثشىً وشح 
22

اٌّغؾش ٕٚ٘بن ؽجً 

ٚ٘ٛ ِب ٠ؼشف ػٕذ اٌّٛع١م١ٓ ثطجٍخ اٌجبص
23
د ِٛع١م١خ رظذس طخجب ٚرٛعذ ِٕٙب الاال ٝ٘فبٌطجٛي  .

، ٠ّٚىٓ رٕبٚي أٛاػٙب فٟ ػٛء أٛاع وض١شح رخزٍف ػٓ ثؼؼٙب فٟ اٌشىً ٚاٌّبدٖ اٌزٟ طٕؼذ ِٕٙب 

 رؾف اٌذساعخ وّب ٠ٍٟ :

 )طبهة انمسحز )انببس : 

اٌّغؾشارٟ خالي شٙش سِؼبْ اصٕبء اٌغؾٛس ٚرظٕغ ِٓ اٌفخبس اٚ اٌخشت ٟ٘ ؽجٍخ طغ١شح ٠غزخذِٙب 

ػ١ٍٙب ثؼظب خشج١خ طغ١شح ،وّب ٠غزخذِٙب افشاد اٌطشق اٌظٛف١خ فٟ رٕظ١ُ ؽشوبد  ٠مشعاٚ إٌؾبط ٚ

سلظبرُٙ ٚاروبسُ٘
24
عُ ٠ٚؾًّ فٟ ا١ٌذ ا١ٌغشٞ ثٛاعطخ ثشٚص طغ١ش فٟ 17.5 -15 ب٠ٚجٍغ لطش٘ .

ِشوضاٌغضءاٌخٍفٟ ٠ٚؼشة ػ١ٍٙب ثمطؼخ طغ١شح ِٓ اٌغٍذ اٌغ١ّه اٚ ثمطؼخ ِٓ اٌخشت ٠ٚغزخذِٙب 
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إٌبئ١ّٓ ٚلذ اٌغؾٛس خالي  غز١معاٌّغؾشارٟ اصٕبء رغٛاٌٗ  ؽ١ش ٠ؼشة ١ٌٙب ثمطؼخ ِٓ اٌخشت ١ٌ

١ٌبٌٟ شٙشسِؼبْ
25
 .(1ً ، شى1وّب فٟ )ٌٛؽخ 

 

  انطبم انمجزي: 

وّب فٟ  ٟ٘ ؽجٍخ طغ١شح ٌٚٙب ػٕك اٚ ِمجغ  رّغه ِٕٙب ث١ّٕب ٠ؼشة ػ١ٍٙب ثمطؼخ عٍذ        

 ( .4،  2)ٌٛؽخ 

 

 ) أو انطبم انتزكً: طبهة انجبوٌش )انشبوٌش 

 

عزخذِٙب اٌشب٠ٚش )ٚ٘ٛ سعً ػىغشٞ (  ػٕذ ِشبسوزٗ فٟ ِٛوت عٍطبد اٌّذ٠ٕٗ ا  

إٌّبعجبد ٚاالؽزفبالد  اٌشع١ّخ اٌىج١شح ٠ّٚغه ٘زٖ اٌطجٍخ  ث١ذٖ ا١ٌغشٞ ػٓ ؽش٠ك اٌؼىغش٠خ خالي 

، ٚرؼشف أ٠ؼب ثبعُ ة ػ١ٍٙب ث١ذٖ ا١ٌّٕٟ ػٓ ؽش٠ك ػظبَ طغ١شٖ شب اٌّؾذة ٠ٚؼؾِمجغ فٟ عط

ٟٚ٘ اوجش اٌطجٛي ؽغّب ٠ٚؼشة ػ١ٍٙب ِٓ عبٔجٙب اال٠ّٓ  ثؼظب خشج١خ ٌٙب ساط اٌطجً اٌزشوٟ 

ٙش ؽّبس ٚخٍفٙباٌؼبصفظِىغٛح ثبٌغٍذ ٚرؾًّ اٌطجٍٗ فٛق 
26
 . (2، شىً 3  وّب فٟ )ٌٛؽخ 

 

 
 

(3الباحثه عن لوحه )عمل يوضح التصميم العام لالله الموسيميه )طبلة(  ( 1كل) ش  
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 (1يوضح التصميم العام لألله الموسيميه "طبلة"  عمل الباحثه عن لوحه ) ( 2  شكل )

 

 نتبئج انبحث

ػٍٝ  اٌطجٛي ٚأشىبٌٙب فٟ رشو١ب خالي اٌؼظش اٌؼضّبٟٔأصّشد دساعخ ِّب عجك رغزخٍض ثأٔٗ    

 اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌزبئظ اٌٙبِخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ عشد٘ب فٟ ثؼغ ٔمبؽ ِٛعضح ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 . ُ٘ فٟ دسٌغخ ػ١ٍّخ ِغزف١ؼخف ف١ٕخ ٌُ ٠غجك ٔششرؾ رُ ٔشش أسثغ-1

 اٌّٛع١مٟ ثؾؼبسح االٔغبْ ثً ثبٌزطٛس اٌٙبئً ٌٍجشش٠خ ػجشوً اٌؼظٛس، اسرجبؽ ث١ٕذ اٌذساعخ-2

ثشىً  وبٌغٕبء ٚاٌشلض ٜخشثغ١ش٘ب ِٓ فْٕٛ اٌطشة ا٢ثبٌفٓ ثشىً ػبَ ٚ فؼال ػٓ اسرجبؽٙب 

 خبص.

 ب فٟ اٌؼظش اٌؼضّبٟٔ.أصجزذ اٌذساعخ اعزخذاَ اٌطجٛي فٟ رشو١-3

 18َٖ/12 ِٕز اٌمشْ ٌطجٛي ٚاعزخذاِبرٙب خالي اٌؼظش اٌؼضّبٟٔا رؼذد أشىبي ٚػؾذ اٌذساعخا-4

أٚ اٌزشوٟ(  ، ؽجٍخ اٌّغشٞ ، ؽجٍخ اٌغب٠ٚش )اٌشب٠ٚش ؽجٍخ اٌّغؾش )اٌجبص(فٟ رشو١ب ٚاٌزٟ ِٕٙب 

. 
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 حىاشً انبحث
                                                 

*
 عبِؼخ اٌمب٘شح. –ثبؽضخ ِبعغز١ش ثى١ٍخ ا٢صبس  

 عبِؼخ اٌمب٘شح.–األعجك ثى١ٍخ االصبس  االعال١ِخٚسئ١ظ لغُ االصبس اٌفْٕٛ االعال١ِخ اعزبر  -1
2
 عبِؼخ اٌمب٘شح. –ثى١ٍخ ا٢صبس  اعزبر االصبس ٚاٌّغىٛوبد اإلعال١ِخ اٌّغبػذ - 

3
رظب٠ٚش اٌٍٙٛ ٚاٌزغ١ٍخ ٚاٌطشة ، اثٛ اٌؼ١ٕٓ سافذ ػجذ اٌشاصق اثٛ اٌؼ١١ٕٓ ػجذ اٌشؽّٓأظش:  ِٓ اٌزفبط١ً ٌٍّض٠ذ - 

؛  222،223ص َ ،1999لغُ االصبس،عبِؼٗ ؽٕطب،-و١ٍٗ االداة سعبٌخ ِبعغز١ش ،ػٍٟ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ اٌٍّّٛو١خ ، 

 ٚوزٌه أظش :

Conbridge univ:Early Music History Studes in Medieval and Early Modern 

Music,London,1997,p.8 
4
٠خ اٌّٛع١مٟ ٚاٌزؾ١ًٍ )اٌٙبسِٟٛٔ ( اٞ ػٍُ اٌزٛافك اٌّٛع١مٟ، خبطخ ِغ ٚعٛد ػٍَٛ رخض ربسٚ٘ٛ ِب ٠ؼشف ة  - 

،ِطبثغ ا١ٌٙئٗ اٌّظش٠ٗ اٌؼبِٗ اٌزبس٠خٟ ٚاٌؼٍّٟ ٌّؤٌفبد اٌّجذػ١ٓ ، ػٓ : ػجذاٌؾ١ّذ رٛف١ك صوٟ،اٌّٛع١مٟ ػٍُ ٚفٓ

 .  7،ص1996ٌٍَىزبة،
5
 . 6ػجذاٌؾ١ّذ رٛف١ك صوٟ،اٌّٛع١مٟ ػٍُ ٚفٓ،ص -  

6
 .5َ،ص1958سِغ١ظ ثبالعىٕذس٠خ ،اٌّٛع١مٟ ٚاٌغٕبء ِٕز ثذء اٌخ١ٍمخ ٌالْ ِطبثغ ، فىشٞ ثطشط - 

7
 .19،21َ،ص 1955ث١شٚد ،داسٔغ١ت االخزجبس،اٌفٓ اٌغٕبئٟ ػٕذ اٌؼشة، - 

8
-http://www.tarihhaber.net/osmanli-sarayinda-muzik/?fbclid=IwAR0nvqQmidI-

3g4Re3qYKQjWRgEaN_vY1ipK-ZvN3unPvVBo2clbU2AjszQK,8-3-2021,9:27pm. 

-
9
 . 363ِّذٚػ ؽغٓ دمحم،ِٕبظش اٌطشة ٚاٌّٛع١مٟ ،ص  

11
َوِمَن  رؼبٌٝ "هللا  فٟ لٛياإلعالَ ٠ٚغزذي ػٍٝ رٌه ِب عبء فٟ وزبثٗ اٌؼض٠ض ٚثشغُ ِٓ رٌه رُ رؾش٠ُ اٌغٕبء فٟ   -  

ئَِك نَ  ٌَتَِّخذََهب ُهُشًوا ۚ أُونََٰ ٍِْز ِعْهٍم َو ِ بِغَ ِهٍنٌ اننَّبِص َمن ٌَْشتَِزي نَْهَى اْنَحِذٌِث ِنٍُِضمَّ َعن َسبٍِِم َّللاَّ شآْ اٌىش٠ُ : " اٌم ُهْم َعذَاٌة مُّ

(، ٚوٍّخ اٌٍٙٛ ٕ٘ب ٕ٘بن ِٓ ٠مٛي ِٓ اٌؼٍّبء أْ اٌّمظذ ٕ٘ب ٘ٛ اٌغٕبء ،ٕٚ٘بن ِٓ ٠مٛي أْ اٌّمظذ 6عٛسح ٌمّبْ )آ٠ٗ 

 ٘ٛ اٌطجً ٚاٌّضِبس ، ػٓ :
https://ar.islamway.net/article/6289/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-

%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 , 18\5\2021,11:18pm. 
11

 . 14ص،ػجذاٌؾ١ّذ رٛف١ك صوٟ، اٌززٚق اٌّٛع١مٟ  -  

 

 ،اٌّغشثٟ ،ِمذِخ اثٓ خٍذْٚ اٌؼجش ٚد٠ٛاْ اٌّجزذأ ٚاٌخجش فٟ ا٠بَ اٌؼشة ٚاٌؼغُ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ خٍذْٚ

-   195،ص ،بيت االفكار الدوليةم3199والبربر،
12

  
13

المحلية  الهندي والمدارسِٕبظش اٌطشة ٚاٌّٛع١مٟ فٟ اٌزظ٠ٛش اٌّغٌٟٛ  ِّذٚػ ؽغٓ دمحم ػٍٟ ػضّبْ، - 
 .363،ص م5432،كليه االداب ،جامعة حلوان ،المعاصرة "دراسة فنية "،مخطوط دكتوراة 

-
14

 . 27،ص م3111الموسيمية،الماهرة.الهيئة المصرية العامة للكتاب، ِؾّٛد اؽّذ اٌؾفٕٟ،ػٍُ االالد  

-
15

  .21ِؾّٛد اؽّذ اٌؾفٕٟ،ػٍُ االالد ،ص  

-
16

  .16َ،ص1994ٌٍطجبػخ،ػجذ إٌّؼُ ػشفخ،وزبة اعزبر  اٌّٛع١مٟ اٌؼشث١خ،ثبة اٌخٍك،داس اٌغؼبدح   

-
17

 . 41-43فزؾٟ اٌظفٕبٚٞ،اٌّٛع١مٟ فٓ ٚػٍُ ٚصمبفخ"ِٛعٛػخ اٌّٛع١مٟ".د.َ،د.ْ،د.د،ص   

-
18

  .386،ص  2111َ، ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ، اٌّؼغُ اٌٛع١ض  

-
19

 1999َاٌزشف١ٗ فٟ ػظش عالؽ١ٓ اٌّّب١ٌه فٟ ِظش،ا١ٌٙئٗ اٌّظش٠ٗ اٌؼبِٗ ٌٍىزبة، ٔظبس،ٚعبئًٌطفٟ اؽّذ   

  .162 ،ص

  -
21

طالػ اؽّذ اٌجٕٙغٟ ،ِٕبظش اٌطشة فٟ اٌزظ٠ٛش اال٠شأٟ فٟ اٌؼظش٠ٓ اٌز١ّٛسٞ ٚاٌظفٛٞ،ِىزجخ ِذثٌٟٛ  

 .216َ،ص1991،اٌمب٘شح ،

-
21

َ،ص 1988،ث١شٚد ،3،ط1،ِظ 13ٚي د٠ٛسأذ ،لظخ اٌؾؼبسح ،رشعّخ صوٟ ٔغ١ت ِؾفٛظ،داس اٌغ١ً،ط   

335 

-
22

 171اؽّذ اٌجٕٙغٟ،ِٕبظش اٌطشة فٟ اٌزظ٠ٛش اال٠شأٟ ،ص ػطال  

   -
23

عُ فمؾ،٠ٚشذ ػ١ٍٙب سق ِٓ اٌغٍذ 5عُ ٚػّمٙب 15ٟٚ٘ رشجٗ إٌمبسح اال أٙب طغ١شح اٌؾغُ،ٚأبئٙب لطشٖ ؽٛاٌٟ  

اٌّشْ،٠ٚٛعذ اعفً طٕذٚلٙب اٌّظٛد إٌؾبعٟ ِمجغ ٌىٟ ٠ّىٓ ِغىٙب ثب١ٌذ ا١ٌغشٞ ،ٌٚٙب ِؼشٚة ِٓ اٌغٍذ 

عُ،ٚؽجٍخ اٌجبص ل٠ٛخ سٔبٔخ ٠غزؼٍّٙب  اٌّغؾشارٟ ال٠مبظ إٌبط ٌٍغؾٛس،اٌٟ عبٔت اعزخذاِٙب ١21ه ؽٌٛٗ ؽٛاٌٟ اٌغّ

ع١ٍُ  فٟ ؽٍمبد اٌزوش،ٚاٌؾفالد ،ٚإٌّبعجبد اٌذ١ٕ٠خ،ٚلذ ٠غزؼًّ ِٕٙب صٚط اؽذّ٘ب اطغش ِٓ االخش ،أظش :

http://www.tarihhaber.net/osmanli-sarayinda-muzik/?fbclid=IwAR0nvqQmidI-3g4Re3qYKQjWRgEaN_vY1ipK-ZvN3unPvVBo2clbU2AjszQK,8-3-2021,9:27pm
http://www.tarihhaber.net/osmanli-sarayinda-muzik/?fbclid=IwAR0nvqQmidI-3g4Re3qYKQjWRgEaN_vY1ipK-ZvN3unPvVBo2clbU2AjszQK,8-3-2021,9:27pm
https://ar.islamway.net/article/6289/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.islamway.net/article/6289/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.islamway.net/article/6289/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.islamway.net/article/6289/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.islamway.net/article/6289/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.islamway.net/article/6289/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
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،فزؾٟ اٌظٕفبٚٞ،اٌّٛع١مٟ فٓ ٚػٍُ 218،ص1972َث١شٚد ،-اٌؾٍٛ،اٌّٛع١مٟ إٌظش٠خ،،داس ِىزجٗ اٌؾ١بٖ 

 .218ٚصمبفخ،ص
24

 ،ص 1999َ،ا١ٌٙئٗ اٌؼبِخ اٌّظش٠خ ٌٍىزبة،ع١ّش ٠ؾ١ٟ اٌغّبي ،ربس٠خ اٌّٛع١مٟ اٌّظش٠خ اطٌٛٙب ٚرطٛس٘ب  -  

241 . 
25

اعزخذِذ ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ . 261ع١ّش ٠ؾ١ٟ اٌغّبي ،ربس٠خ اٌّٛع١مٟ اٌّظش٠خ اطٌٛٙب ٚرطٛس٘ب،ص -  

االٔبش١ذ اٌذ١ٕ٠خ ٚخبطخ أٔبش١ذ اٌٌّٛٛٞ، ٚوبٔذ ٕ٘بن ٌٙب فشق  فٟ اٌؼظش اٌؼضّبٟٔ ٌألغشاع اٌذ١ٕ٠خ ِضً اٌّٛع١مٝ

ف١ٓ ػٍٝ اٌشثب، ِٛع١م١خ خبطخ رظبؽت إٌّشذ اٌٌّٛٛٞ ِىٛٔخ ِٓ ػبصف١ٓ أٚ صالصخ ٌٍٕبٜ، ٚػبصف١ٓ ٌٍطجً، ٚػبص

ع ف١ٗ اٌشبػش إٌٝ سثٗ ٠ٚزوش ف١ٗ أعّبءٖ اٌزشوٟ ٠زؼشفؼال ػٓ ظٙٛس ٔٛع أدثٟ فٟ اٌشؼش ، ٚاخش ػٍٝ اٌّض٘ش

ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً ساعغ :  ،ٚطفبرٗ، ٚ٘ٛ أؽذ أٔٛاع إٌظُ فٟ أدة اٌزىب٠ب ٚػشف ثأعّبء ِزؼذدح فٟ اٌطشق اٌظٛف١خ

أثؾبد اٌزبس٠خ  ،رشعّخ طبٌؼ عؼذاٚٞ، ِشوض 2، ِظ أوًّ اٌذ٠ٓ إؽغبْ أٚغٍٟ، اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ربس٠خ ٚ ؽؼبسح 

 .818، ص1999َثئعزبٔجٛي ،

 
26

  243ع١ّش ٠ؾ١ٟ اٌغّبي ،ربس٠خ اٌّٛع١مٟ اٌّظش٠خ اطٌٛٙب ٚرطٛس٘ب،ص -  
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 ٌمََصُص األعطٛسٌح اٌّغرٛحاج ِٓ وراب "اٌشإ٘اِح"ا

 1إٌّفزج عٍى اٌرحف اٌخضفٍح خالي اٌعصش اٌغٍجٛلً تاٌشاْ
 

ٔشٍِٓ عٛض دٌاب ِحّٛد أ. عثذ إٌاصش دمحم حغٓ & أ.د. فٍُٙ فرحً ئتشاٍُ٘& .د.أ& د. حغٓ دمحم ٔٛسأ.

 وٍٍح اَثاس جاِعح عٛ٘اج

 :اٌٍّخص

لٟ ىفوفخ اٌزؾف اٌزطج١م١خ ثّٛٙٛػبد ر٠ٖٛو٠خ َِزٛؽبح ِٓ ٌٚمل أزْو فٟ اٌؼٖو اٌٍَغٛ

ُٔ األٍطٛه٠خاٌمٖٔ اإل٠وا١ٔخ اٌمل٠ّخ، فبٕخ  َٖ اٌَّزٛؽبح ِٓ ّبٕ٘بِخ اٌفوكٍٟٚ، ؽ١ش رؼل  اٌمَ

ٌِ ٌٍّٛٙٛػبد اٌز٠ٖٛو٠خ ماد اٌطبثغ األٍطٛهٞ اٌزٟ ظٙود ػٍٝ اٌزؾف  اٌْبٕ٘بِخ اٌّٖله اٌوئ١

خ، فمل ظٙود ػٍٝ وض١و ِٓ األٚأٟ ٚاٌجالٛبد اٌقيف١خ، ِضً: اٌقيف١خ اٌٍَغٛل١خ ِٛٙٛع اٌلهاٍ

ث١ژْ ، فوٚك ثٓ ١ٍبٚفِ ،ٖ اٌضالصخإاٌٍّه أفو٠لْٚ ٚأثٕب، اٌجطً اإل٠وأٟ أفو٠لْٚ اٌٚؾبن ِغ

 گٛه ٚأىكٖ. ، هٍزُ ٠مزً اٌز١ٕٓ ٚثٙوا١َِٕٚژٖ

ُٔ األٍطٛه٠خ اٌَّزٛؽبح ِٓ ١ٍٚزُ فٟ اٌجؾش رف١َو ظٙٛه رٍه  َٖ ، فٟ ٙٛء ِلٌٛالرٙب ْبٕ٘بِخاٌاٌمَ

 ،اٌؼمبئل٠خ ٚاألٍطٛه٠خ، ٚر١ّٕطٙب ٚهثطٙب ثضمبفخ اٌؼٖو اٌٍَغٛلٟ، ٚأٚٙبػٗ االعزّبػ١خ، ٚاٌل١ٕ٠خ

 ٚا١ٌَب١ٍخ.

لصح اٌضحان
2
ِع اٌثطً اإلٌشأً أفشٌذْٚ 

3
: 

ٍِقٔ اٌمٖخ وّب ٚهكد فٟ اٌْبٕ٘بِخ، أٔٗ وبْ فٟ مٌه اٌيِبْ أ١ِو وج١و ٠َّٟ ِوكاً ٚوبْ ٍِه 

ٕف ثٖالػ ا١ٌَوح ٍٚلاك اٌطو٠مخ، ٚوبْ ٌٗ اثٓ ٠َّٟ ث١ٛهاٍت اٌؼوة، ٠ٛ
4

، ٠ٍٚمت ثبٌٚؾبن، 

فظٙو ٌٗ اث١ٌٍ ماد ٠َٛ فٟ ١٘ئخ ّبة ؽَٓ اٌٛعٗ، ٚػوٗ ػ١ٍٗ ٔفَٗ ١ٌقلِٗ، ٚأفٍٔ فٟ فلِزٗ 

ِْٚٛهرٗ، صُ افزٍٟ ثٗ ٠ِٛبً ٚى٠ٓ ٌٗ لزً أث١ٗ ١ٌَزؤصو ثبٌٍّه ٚؽلٖ، ٚاٍزّو ٠ي٠ٓ ٌٗ اٌفىوح ؽزٝ الزٕغ 

ب، ٚلبِب ٠ٍٛبً ثمزً ِواكاً، ٚاٍزٌٟٛ اٌٚؾبن ػٍٝ اٌؼوُثٙ
5
. 

ٚثؼل فزوح ِٓ اٌيِٓ ظٙو ٌٗ اث١ٌٍ صب١ٔخ فٟ ٕٛهح ٛبٖ ِب٘و، ٚػوٗ ػ١ٍٗ فلِزٗ، فؤفن ٠ملَ ٌٗ 

ٌؾَٛ اٌط١و ٚاٌؾ١ٛاْ ثبٌزله٠ظ ؽزٝ عؼً اٌٚؾبن ٠فوٛ فٟ اٌضٕبء ػٍٝ ٘نا اٌطبٟ٘ اٌّب٘و، ٚوبْ 

َ ٚاؽلإٌبً لجً مٌه ٠ؼ١ْْٛ ػٍٝ ٛؼب
6

، فؤؽت اٌٚؾبن ٛب١٘ٗ ٍٚؤٌٗ أ٠خ أ١ِٕخ ٠زّٕب٘ب ١ٌؾممٙب ٌٗ، 

فٍُ ٠طٍت اٌطبٟ٘ أوضو ِٓ رمج١ً ِٕىجٟ ١ٍِىخ، ِٚب أْ فؼً مٌه ؽزٝ ّٔذ ِىبْ لجٍزٗ ؽ١زبْ ٍٛكاٚاْ، 

وبٔزب رئٌّب اٌٚؾبن ثْلح، ٚػبكد فٟ اٌظٙٛه ثؼل أْ اٍزؤٍٕٙب األٛجبء، فبؽزبه اٌٚؾبن ثْؤّٔٙب
3
. 

ٌٚىٓ فٟ ٘نٖ اٌّوح رٕىو ٌٗ فٟ ٕٛهح ٛج١ت ِؾٕه، ٚأفجوٖ أْ  ،ن اث١ٌٍ ٌٍّوح اٌضبٌضخٚظٙو ٌٍٚؾب 

٘نا ثالء لل وزجٗ هللا ػ١ٍٗ ال ػالط ٌٗ ٍٛٞ اٛؼبَ اٌؾ١ز١ٓ ِٓ أكِغخ إٌبً ؽزٝ رٙلئب، ففؼً اٌٚؾبن 

ثّْٛهرٗ، ٚلزً ِٓ عواء مٌه وض١ًوا ِٓ اٌقٍك إلٛؼبَ ؽ١ز١ٗ
8
. 

ا٠واْ لل صبهٚا ِٓ ظٍُ اٌٍّه ع١ّْل٠ٚج١ٓ اٌفوكٍٟٚ أْ إٌبً فٟ 
9

، فبعزّغ ػ١ٍٗ اٌمَٛ ٚرٛعٙٛا اٌٝ 

ثبة اٌٚؾبن، ٍٚٛجٛا ِٕٗ رق١ٍُٖٙ ِٓ ٛغ١بْ اٌٍّه ع١ّْل، فغّغ اٌٚؾبن ع١ّٛبً ٙقّخ، ٔغؼ ثٙب 

 فٟ لزً ع١ّْل ٚاالٍز١الء ػٍٝ ػوُ ا٠واْ.

ِؾ١ذ فٟ ٌّٚب ٍِه اٌٚؾبن ا٠واْ ٚارَغ ٍِىٗ ١ٌُٚ أهوبْ األهٗ ّولبً ٚغوثبً، ٕ ُِ  ً به ٍِىبً ظبٌّب

ىِبٔٗ أصبه اٌؼلي ٚاإلٖٔبف، ٚٔبي ِٕٗ إٌبً آمٞ وض١واً، ٚلزً اٌىض١و٠ٓ ١ٌطؼُ ؽ١ز١ٗ
10
. 

ٚهأٞ ماد ١ٌٍخ فٟ ِٕبِٗ هإ٠ب أىػغزٗ
11

، فؤهًٍ فٟ ٍٛت اٌؾىّبء ٚاٌَؾوح ٚاٌىٕٙخ ٌزف١َو هإ٠زٗ، 

ػٍٝ مٌه ؽزٝ أٔجؤٖ أؽل اٌؾىّبء ٌٚىُٕٙ هفٚٛا رف١َو٘ب فٛفبً ػٍٝ أٔفَُٙ ِٓ ثطْٗ، ٚاٍزّو اٌؾبي 

ثؤْ رٍه اٌوإ٠ب رلي ػٍٝ الزواة ىٚاي ٍِىٗ ػٍٟ ٠ل ّقٔ ِٓ ًَٔ ع١ّْل ٠لػٟ أفو٠لْٚ ٌٚل ٠َٛ 

لزً اٌٚؾبن أثبٖ، فٍٙغ اٌٚؾبن ِٓ والَ ٘نا اٌؾى١ُ ٚأِو ثمزً وً اٌّٛا١ٌل اٌنوٛه ؽزٝ ٠زغٕت رؾمك 

رٍه إٌجٛءح
12
. 
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ِْ  -ٌّٚب ٍّؼذ أَ أفو٠لْٚ ثّب أِو ثٗ اٌٚؾبن فن٘جذ ث١ٌٛل٘ب اٌٝ أؽل اٌّوٚط  -١ذ  رلػٟ ِبٔه َف

ٍٍّٚزٗ ٌواع ٕبٌؼ ١ٌقجئٗ ػٕلٖ، ٚلبَ اٌواػٟ ػٍٟ روث١زٗ وؤؽَٓ ِب ٠ىْٛ، ٚثؼل فزوٖ أؽَذ اٌّوأح 

ثؤْ ١ٌٚل٘ب ١ٌٌ فٟ أِبْ ػٕل مٌه اٌواػٟ ٚأْ اٌٚؾبن ٠ّٛه أْ ٠ؼوف ِىبٔٗ، فَبهػذ اٌٟ اٌواػٟ 

ٌٕٙل ٍٍّٚزٗ اٌٟ هاػٟ ٕ٘بنٚأفند ٛفٍٙب ٚم٘جذ ثٗ اٌٝ ا
13
. 

ٌّٚب وجو أفو٠لْٚ أفجورٗ أِٗ ؽىب٠زٗ وٍٙب ٚو١ف لزً اٌٚؾبن أثبٖ، فؼيَ أفو٠لْٚ ػٍٝ االٔزمبَ ِٓ 

 اٌٚؾبن، ٚاٍزوكاك ػوُ آثبئٗ، فٕٖؾزٗ أِٗ ثبٌزوٚٞ ؽزٝ ٠ؤرٟ اٌٛلذ إٌّبٍت.

اٌٚؾبن اٌنٞ لزً أؽل  ٚفٟ ٘نا اٌٛلذ وبْ ٕ٘بن ؽلاك ِٓ اٌؼبِخ ٠َّٟ وبٖٚ لل أػٍٓ اٌضٛهح ػٍٝ

أثٕبئٗ ١ٌطؼُ ؽ١ز١ٗ، ٚوبْ ػٍٝ ّٚه لزً اثٕٗ اٌضبٟٔ، ٚأفن وبٖٚ ٠ؾش إٌبً ػٍٝ اٌضٛهح ػٍٝ ؽىُ مٌه 

اٌٍّه اٌطبغ١خ، ٚارقن ِٓ لطؼخ اٌغٍل اٌزٟ ٠ؾزّٟ ثٙب ِٓ إٌبه أصٕبء ػٍّٗ ّؼبهاً ٌضٛهرٗ ثؼل أْ هفؼٙب 

ػٍٝ ػٖب
14

 ، فبعزّغ رؾذ ها٠زٗ فٍك وض١و.

ٖ ثّٓ ِؼٗ ٠جؾضْٛ ػٓ أفو٠لْٚ فٍّب الزوثٛا ِٓ ِىبٔٗ فوط ا١ٌُٙ ٍٚبه ثُٙ ٌمزبي اٌٚؾبن، ٚفوط وبٚ

ٚاٍزؾلس ٌنٌه ػلح افزوػٙب ثٕفَٗ، فؤِو ثبؽٚبه اٌؾلاك٠ٓ ٚهٍُ ٌُٙ ػٍٟ األهٗ ٕٛهح صٛه، 

خارجها حيث  فصنعوه له، وقاد الثور إلي البيت المقدس، وكان الضحاك ٚأِو أْ ٠ؼًّ ػٍٟ ِضبٌٙب عوىاً ِٓ اٌؾل٠ل

وبْ ثجالك إٌٙل ٠جؾش ػٓ أفو٠لْٚ، ٚٔغؼ أفو٠لْٚ ٚاٌضٛاه فٟ االٍز١الء ػٍٟ اٌّل٠ٕخ، ٚكفٍٛا لٖو 

اٌٚؾبن ٚاٍزٌٛٛا ػٍٟ ِب ف١ٗ ِٓ أِٛاي ٚوٕٛى، ٚعٌٍ أفو٠لْٚ ػٍٟ اٌؼوُ، ٚأػٍٓ ٔفَٗ ٍِىبً 

ٌزٗ ثبٌفًْ ٚٔغؼ ٌٍجالك، ٌّٚب ػٍُ اٌٚؾبن ثنٌه ٍبهع ثغ١ْٗ الٍزوكاك ػوّٗ، ٌٚىٓ ثبءد ِؾبٚ

أفو٠لْٚ فٟ اٌمج٘ ػ١ٍٗ، ٚػٕلِب ُ٘ ثمزٍٗ ظٙو ٌٗ ٍِه أفجوٖ أْ هللا لل أِو ثزؼن٠ت اٌٚؾبن ٛٛي 

ٔ جَبٚٔل اٌيِبْ، ٚأِوٖ ثزم١١لٖ فٟ عجً كُ
15

، فؤفن أفو٠لْٚ ١ٍواً ِٖٕٛػبً ِٓ عٍل األٍل ٚل١لٖ ثٗ، ٍٚبه 

ٔ جَبٚٔل، ٕٚ٘بن ّب٘ل عج١ٍٓ ّب٘م١ٓ، ف جؾش ؽزٟ ٚعل ِغبهح ّل٠لح اٌظٍّخ فٍٖجٗ ثٗ ؽزٟ الزوة ِٓ كُ

ثلافٍٙب، فٙٛ ٠ؼنة ف١ٙب اٌٟ ٠َٛ اٌم١بِخ
16
. 

ٚلل أّبه اٌٝ لٖخ اٌٚؾبن أثٛ رّبَ
13
 ام لبي: فٟ ل١ٖلح ٌٗ 

 ٘بِبْ فٟ اٌل١ٔب ٚال لبهْٚ ِـب ٔبي ِب لــل ٔبي فوػْٛ ٚال 

 فــو٠لْٚأثبٌؼب١ٌّــٓ ٚأذ  ثً وبْ وبٌٚؾبن فٟ ٍطٛارٗ

اً ثبٌٚؾبنٚافزقو أثٛ ٔٛ
18
 فٟ ل١ٖلرٗ اٌزٟ ٠فقو ف١ٙب ثمِٛٗ اٌمؾطب١١ٔٓ: 

ىفوفذ ػل٠ل ِٓ اٌزؾف اٌقيف١خ اٌٍَغٛل١خ اإل٠وا١ٔخ ثمٖخ اٌٖواع ث١ٓ اٌٍّه ٚاٌطبغ١خ اٌٚؾبن ِغ 

ْ ٌٍٖت اٌٚؾبن فٟ عجً اٌجطً اإل٠وأٟ أفو٠لْٚ، ؽ١ش ٕٛه اٌّٛوت اٌنٞ رملِٗ اٌٍّه أفو٠لٚ

جَبٚٔل.  ٔ  كُ

 ٚصف اٌّشٙذ وّا ٔفز عٍى اٌرحف اٌخضفٍح اٌغٍجٛلٍح: 

لٛاَ ىفوفخ ٘نا اٌّْٙل ٠ّزطٝ أفو٠لْٚ ظٙو صٛه وج١و اٌؾغُ، ٌٚٗ لؤبْ ٠ٛٛالْ ٠زٖالْ ِٓ أػٍٝ، 

ٕٚٛه أفو٠لْٚ ثؾغُ أوجو ِٓ اٌٚؾبن ٚوبٖٚ، ٠ٚظٙو اٌٚؾبن اٌجطً اٌضبٟٔ ٌٍمٖخ فٍف أفو٠لْٚ، 

٠ٚقوط ِٓ ِٕىج١ٗ ؽ١ز١ٓ، ٕٚٛه ثؾغُ ألً ِٓ ؽغُ أفو٠لْٚ، ٌٚىٓ ثؾغُ أوجو ِٓ وبٖٚ، أِب وبٖٚ 

 فٖٛه ثؾغُ إٔغو، ى٘ٛ ٠مٛك صٛه أفو٠لْٚ.

ِٚٓ أُ٘ اٌزؾف اٌقيف١خ اٌزٟ ىفوفذ ثنٌه اٌّٛٙٛع، ٍٍطب١ٔخ ِٓ اٌقيف ا١ٌّٕبئٝ، أٚافو اٌموْ 

َ، ِؾفٛظخ فٟ ِزؾف ك٠زو٠ٚذ ٌٍفٓ ثؤِو٠ىب12ٖ/6
19
 (.1ٛؽخ )ٌ

اٌقبٕخ  Keirَ، ِؾفٛظخ فٟ ِغّٛػخ 12ٖ/6وّب ظٙود ػٍٝ ٍٍطب١ٔخ ِٓ اٌقيف ا١ٌّٕبئٝ، اٌموْ 

ثٍٕلْ
20
 (.2)ٌٛؽخ 

َ، ِؾفٛظخ 1183-1186ٖ/ 583-582وّب ظٙود ونٌه ػٍٝ ٍٍطب١ٔخ ِٓ اٌقيف ا١ٌّٕبئٝ، ِئهفخ 

( اٌقبٕخPavariciniفٟ ِغّٛػخ )
21
 (.3)ٌٛؽخ 

َ، ِؾفٛظخ فٟ ِؼوٗ فْٕٛ عبِؼخ ٠ً 12ٖ/6ا١ٌّٕبئٝ، اٌموْ  وّب ظٙو ػٍٝ ٍٍطب١ٔخ ِٓ اٌقيف 

(Yale University Art Gallery)
22
 (.4)ٌٛؽخ 

وّب ظٙو أ٠ٚب ػٍٝ ثالٛخ صّب١ٔخ اٌوإًٚ ِٓ اٌقيف اٌّوٍَٛ فٛق اٌطالء ثبٌٍْٛ األىهق ٚاٌجو٠ك 

َ، ِؾفٛظخ فٟ ِزؾف اٌٍٛفو ثجبه12ٌ٠ٖ/6اٌّؼلٟٔ، اٌموْ 
23
 (.5)ٌٛؽخ 

 ٙبثَِبه ٚاٌٛؽِ ِٓفبثً  اٌـ ٚوبْ ِٕب اٌٚؾبن ٠ؼجلٖ
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 فٟ اٌفٓ اٌٍَغٛلٟ: اٌجطً اإل٠وأٟ أفو٠لْٚ خ اٌٚؾبن ِغرف١َو ظٙٛه لٖ

ٌمل ظٙود لٖخ اٌٚؾبن ِغ اٌجطً اإل٠وأٟ أفو٠لْٚ فٌّ ِواد ػٍٝ اٌزؾف اٌقيف١خ اٌٍَغٛل١خ 

ِٛٙٛع اٌلهاٍخ، ٠ّٚىٓ رف١َو ظٙٛه٘ب ػٍٝ اٌزؾف اٌٍَغٛل١خ اإل٠وا١ٔخ رؾل٠لًا فٟ ٙٛء هإ٠خ 

فخ اٌؼٖو ٚأٚٙبػٗ )اٌل١ٕ٠خ، ٚا١ٌَب١ٍخ، ٚاالعزّبػ١خ ٚػاللخ ر١ّٕط١ٗ ٚاٛبه٘ب اٌضمبفٟ اٌّورجٜ ثضمب

 اٌْؼت ثبٌؾبوُ(، ٚف١ّب ٠ٍٟ رف١َو ٌنٌه إٌّظو اٌز٠ٖٛوٞ فٟ ٙٛء ِب ٍجك مووٖ: 

 اٌذالٌح اٌذٌٍٕح:

٠ّضً مٌه اٌّٛٙٛع أزٖبه اٌؼلي ٚاٌق١و ِّض١ٍٓ فٟ أفو٠لْٚ َٚوبٖٚ، ػٍٝ اٌطغ١بْ ٚاٌظٍُ ِّضالً فٟ 

ٛٙٛع اٌز٠ٖٛوٞ ٠ؼىٌ أ٠ٚبً رؼب١ٌُ اٌيهاكّز١خ ٚاٌل٠بٔبد اإل٠وا١ٔخ اٌمل٠ّخ اٌزٟ اٌٚؾبن، ٚمٌه اٌّ

٠مَٛ رؼب١ٌّٙب ػٍٝ أزٖبه إٌٛه ػٍٟ اٌظالَ، ٚاٌق١و ػٍٝ اٌْو
24

. ؽ١ش وبٔذ ػم١لح اإل٠وا١١ٔٓ 

هاٍقخ فٟ إٌٛه اٌنٞ ٠جؼش اٌق١و ٚاٌجووخ ِزّضٍخ فٟ اإلٌٗ "أ٘ٛهِيكا" فٙٛ فبٌك إٌٛه، ٠ٚمبثً مٌه 

 ػم١لح اٌظالَ ِزّضٍخ فٟ اإلٌٗ " أ٘وِٓ" اٌّزَجت فٟ وً ٍٛء ّٚو.

 ٚ٘نا ك١ٕ٠خ عنٚه ٌٗ ا٠واْ فٟ ٚاٌظٍُ اٌؼلاٌخ ٚث١ٓ ٚاٌىنة اٌٖلق ث١ٓ اٌٖواع ثؤْ اٌمٛي ٠ٚغت

ا١ٌٕٛٛخ االؽزفبالد ع١ّغ فٟ ظب٘واْ اٌجبًٛ ػٍٝ اٌؾك ٚأزٖبه اٌٖواع
25
. 

َٔبْ ٚاغٛائٗ، ٚرؾ٠ًٛ اٌٚؾبن اٌٝ ؽبوُ ظبٌُ وّب ٠ّضً مٌه اٌّٛٙٛع ١ٍطوح ا١ٌْطبْ ػٍٝ اإل

٠َٚفه اٌلِبء، ؽ١ش ظٙو ا١ٌْطبْ ٌٍٚؾبن فٟ أوضو ِٓ ٕٛهح وّب موؤب فٟ اٌَبثك، ف١ٙلف اٌفٕبْ 

ِٓ رٕف١ن ٘نا اٌّٛٙٛع اٌز٠ٖٛوٞ أْ إٌبً رزؼع ِٓ ٘نٖ اٌمٖخ، فبما َٟٔ اإلَٔبْ هثٗ ٚاٍزٍَُ 

ٌّقزٍفخ ؽزٝ ٠قوعٗ ػٓ كائوح اٌؼمً ٚاإلَٔب١ٔخ، ١َ٠ٚوٖ فٟ ١ٌٍْطبْ، فبْ ا١ٌْطبْ ٠َزلهعٗ ثؤٍب١ٌجٗ ا

ََِّؼ١و"ِ  ِٗ اٌَِٝ َػنَاِة اٌ ِل٠  ٙ َ٠ َٚ  ُ ٍُّٗ ِٚ ُ٠ ُ ُٖ فَؤََّٔٗ الَّ َٛ ٓ رَ َِ  ُ ِٗ أََّٔٗ كهٚة اٌٙالن، ؽ١ش لبي رؼبٌٝ: "ُوزَِت َػ١ٍَ 
26.
 

 ثْىً بْا١ٌْط ٘ٛ اٌٚؾبن أْ األفَزب ٚفٟ ا١ٌْطبْ، ؽ١ٍف اٌٚؾبن ٕٛهد ؽ١ش اْ اٌْبٕ٘بِخ

ِجبّو
23
. 

 اٌذالٌح اٌغٍاعٍح: 

٠ٖٛه ِٕظواً ١ٍبٍبً ؽ١ش ٠ؼجو ػٓ رغ١١و ؽبوُ ثؾبوُ آفو، ٚوبْ اٌؾبوُ اٌغل٠ل إٌّزٖو ٘ٛ أفو٠لْٚ 

ؽبوُ ا٠وأٟ اٍزطبع أْ ٠قٍٔ ثالكٖ ِٓ اٌّغزٖت األعٕجٟ ٚ٘ٛ اٌٚؾبن، فىبْ ٌنٌه إٌّظو ِلٌٛي 

 وثٟ اٌٚؾبن.١ٍبٍٟ ٠ّضً أزٖبه اإل٠وا١ْٔٛ ػٍٟ اٌؾبوُ اٌؼ

 ٌم١ِٛزٗ ٚأٍطٛهح "اٌٚؾبن" لل ٚهكد فٟ ّبٕ٘بِخ اٌفوكٍٟٚ اٌزٟ ٔظّٙب فٟ األٍبً اؽ١بءً 

  ؽل ٍٛاء. ٝٚرّغ١لاً ٌجطٛالد ّؼجٗ كْٚ أْ ٠َٕٟ اٌّواهح ٚاٌىوا١٘خ ٌٍؼوة ٚاألروان ػٍ، اٌفبه١ٍخ

ػٍٝ أْ ٠ىْٛ  إٔو –ئخ ١ثىً ِب ف١ٗ ِٓ اٌٖفبد اٌَ –اٌٚؾبن  ّق١ٖخؼٕلِب رؾلس اٌفوكٍٟٚ ػٓ ف

 ً ً ٠فزقوْٚ ثُٙ ِضً "ع١ّْل" ٚ "أفو٠لْٚ"  اإل٠وا١١ٔٓفٟ أم٘بْ  فمل اٍزمو ،ػوث١ب أْ ػٕلُ٘ ٍِٛوب

ٚأثطبالً ٠زجبْ٘ٛ ثَّبع أٍّبئُٙ ِضً: "وبٖٚ" ٚ "هٍزُ" فٟ ِمبثً أػلاء ال ٠ط١مْٛ اٌزفٖٛ ثؤٍّبئُٙ 

ً ٌؾبعخ فٟ ٔفَٗ أل، فِضً "اٌٚؾبن" اٌؼوة أوضو األلٛاَ  ٠ؼلٔٗ غؼً "اٌفوكٍٟٚ" اٌٚؾبن ػوث١ب

ْ ٚاٌزٛها١١ٔٓٛػلاٚح ٌإل٠وا١١ٔٓ هغُ ّلح اٌقالف ث١ٓ اإل٠وا١ٔ
28
. 

 اٌذالٌح االجرّاعٍح:

٠ٖٛه مٌه إٌّظو أؽل أػ١بك ا٠واْ اٌمل٠ّخ اٌزٟ اٍزّو االؽزفبي ثٙب فالي اٌؼٖٛه اإلٍال١ِخ، ٚ٘ٛ 

ػ١ل "اٌّٙوعبْ"
29
ٍبٟٔ فٟ اٌَبكً ػْو ِٓ رْو٠ٓ اٌنٞ وبْ ٠ؾزفً ثٗ اإل٠وا١ْٔٛ فٟ اٌؼٖو اٌَب 

ٍُٕت ف١ٗ اٌٚؾبن، ٚػال أفو٠لْٚ ٍو٠و اٌٍّه األٚي، ٚ٘ٛ ا١ٌَٛ اٌنٞ 
30
. 

 ٌَّبػلح اٌّالئىخ عبء ٚف١ٗ اٌّٙوگبْ ٠َٛ "ٚوبْ ":اٌثالٍح اَثاس" وزبثٗ فٟ اٌج١وٟٚٔ ه٠ؾبْ أثٛ ٠مٛي 

ٔ   عجً فٟ" ٙؾبن" ٚؽجٌ اٌٍّىٟ اٌَو٠و ػٍٝ فو٠لْٚ ٚصُ عٌٍ ٖٚٔوٖ وبٖٚ  ٚرؾوه ثنٌه جَبٚٔل،كُ

ظٍّٗ" ِٓ إٌبً
31
. 

 ِٙوِبٖ ِٓ هٚىِٙو وبْ اٌٚؾبن أفو٠لْٚ ف١ٗ غٍت اٌنٞ ا١ٌَٛ "اْ: اٌطثشي ذاسٌخ فٟ عبء ٚلل

اٌّٙوعبْ" ٍّٚبٖ إٌبً ػٓ اٌٚؾبن ث١ٍخ الهرفبع ػ١لا ا١ٌَٛ مٌه إٌبً فبرقن
32
. 

 ك٠ٓ ظٙٛه لجً وا١ٔخ، ٚاٌّٙواإل٠ ٌٍؾٚبهح اٌّظب٘و أُ٘ اؽلٜ ا١ٌٕوٚى وبؽزفبي اٌّٙوگبْ اؽزفبي

 ِٓ اٌّقٍٛلخ اٌّالئىخ أؽل اٌٝ فزجلٌذ ىهاكّذ، ظٙٛه ثؼل أِب اإلٌٗ، اؽلٜ وبٔذ اٌيهاكّزٟ

ً  وبٔب ٚاٌّٙو إٌٛه ٚاْ "أ٘ٛهِيكا"، ً  اٌالِزٕبٟ٘ اإلٌٟٙ إٌٛه ِغ كائّب ٚاؽلا
33.
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 عاللح اٌشعة تاٌحاوُ:

ٌؾلاك وبٖٚ أؽل أثطبي ػبِخ اٌْؼت، ٚكٚهح فٟ ٠ؼىٌ مٌه إٌّظو كٚه اٌطجمخ اٌّزٍٛطخ ِزّضٍخ فٟ ا

اٌضٛهح اٌزٟ لبِذ ٙل اٌٚؾبن ٚاٌزٟ ِىٕذ أفو٠لْٚ ِٓ إٌٛٛي ٌؾىُ ا٠واْ، فغؼً اٌٚؾبن هًِيا 

ٌٍظٍُ، ٚاٌؾلاك وبٖٚ هًِيا ٌٍضٛاه األؽواه. فبٍزقلَ اٌفٕبْ اإل٠وأٟ مٌه إٌّظو ٌٍلػٛح اٌٝ اٌضٛهح ٙل 

لجً اٌَالعمخ اٌغياح. ؽ١ش وبْ ٌٍطجمخ اٌؼبِخ كٚه ُِٙ فٟ رغ١١و ٚرم٠ُٛ اٌظٍُ ٚاٌفَبك اٌٛالغ ػ١ٍُٙ ِٓ 

 ١ٍبٍبد اٌؾبوُ ٌٍّٖؾخ اٌٛٛٓ.

ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ ِؾبٚالد اٌَالعمخ ثبٌزموة ِٓ اٌْؼت اإل٠وأٟ اال أْ ١ٍطود هٚػ اٌؾّبً 

٠مزٖو ِٛلف اٌْؼجٟ ٌلٞ اإل٠وا١١ٔٓ فٟ اٌزقٍٔ ِٓ اٌٍَطخ اٌٍَغٛل١خ ؽ١ش وبٔٛا ٠ؼلُٚٔٙ غياح، ٌُٚ 

ثً ّبهن ف١ٙب ع١ّغ ٛجمبد اٌْؼت ٌّٕب٘ٚخ اٌؾىُ  ،اٌْؼت ػٍٝ ٛجمخ أٚ ِٕٙخ كْٚ األفوٜ

ػٓ ِؤٍبح اٌْؼت اإل٠وأٟ  َ(1342ٖ/343اٌٛى٠و دمحم اٌؾ١َٕٝ ا١ٌيكٞ )د اٌٍَغٛلٟ، ؽ١ش وزت 

اٌزٟ  عواء كفٛي اٌَالعمخ ا٠واْ ٍٚٛء األؽٛاي االعزّبػ١خ ٚااللزٖبك٠خ ف١مٛي: " فٟ ِل٠ٕخ ِوٚ

وبٔذ ِٕن ػٙل عفوٞ ثه )ٛغوي( اٌٝ ىِبُٔٙ ِمو اٌَال١ٛٓ اٌّب١ٙٓ ٚفيائٓ اٌٍّٛن اٌَبٌف١ٓ ٔٙجٛا 

إٌفبئٌ، ٚاٌلفبئٓ، ٚاٌنفبئو، ٚاٌقيائٓ ٌىً ِم١ُ، َِٚزٛفو، ِٚؾَٛك، ٚؽبٍل، ٚؽبلل، ِٚمزٖل، 

اٌغ١ِ  ٚاغزٖجٛا ِزبع وً غٕٝ، ٚفم١و، ٚوج١و، ٕٚغ١و، ٚفبًٙ، ٚهاعؼ، ِٚٓ آصبه كِبه مان

اٌّزٛؽِ فٟ رٍه اٌوثٛع ٚاٌل٠به أْ األغ١ٕبء ٍمطٛا ِٓ َِٕل اٌؼي ِضً ٕل٠ك اٌّؼْٛق اٌمل٠ُ اٌٛفبء 

ٚٚلؼٛا فٟ ل١ل اٌؼغي ٚاٌؼٛى ٚإٔجؼ أِو إٌّؼ١ّٓ اٌّوف١ٙٓ ِٚطوثب ِضً ٛوح اٌّؼْٛلخ اٌغ١ٍّخ 

ء إٔللبء اٌفمواء ِٚٓ ا٢ٍوح ٌٍمٍٛة، ٚأىَو اٌفمواء ِٓ رٍه اٌٛالؼخ ٚعوؽذ لٍٛثُٙ ٕٚبه األغ١ٕب

أٍُ٘ٙ"
34.
ّٚؼو اٌفوً وّب موو أؽل اٌجبؽض١ٓ: " م٘جذ اٌمٛح ٚاٌضوٚح ٚإٌّبٕت اٌٝ هعبي علك وبٔٛا  

فٟ اٌؾم١مخ ٚافل٠ٓ غوثبء ٌُ رّزُٖٙ اٌؾٚبهح اٌّل١ٔخ ٌٍْوق األٍٜٚ اإلٍالِٟ ٚلل اىكاك ِووي 

اٌطجمخ اٌّّزبىح ٚاٌمل٠ّخ ٙؼفًب"
35
. 

 ؤٖ اٌثالثح:لصح اٌٍّه أفشٌذْٚ ٚأتٕا

ٍِقٔ اٌمٖخ وّب عبءد فٟ اٌْبٕ٘بِخ، أْ أفو٠لْٚ ثؼل أْ ٔغؼ فٟ فٍغ اٌٚؾبن ٍٕٚجٗ فٟ عجً 

جَبٚٔل، ػًّ ػٍٝ رؼ١ّو اٌجالك، وّب لبَ ثبلواه لٛاػل اٌؼلي فٟ هثٛػٗ، هىلٗ هللا ثضالصخ أثٕبء " ٍٍُ،   ٔ كُ

ثبً، ٌّٚب ثٍغٛا ٍٓ اٌيٚاط ثؾش ٌُٙ رٛه، ا٠وط، اػزٕٟ ثزوث١زُٙ ٚرْٕئزُٙ ػٕب٠خ وج١وح ؽزٝ ٕبهٚا ّجب

ػٓ ىٚعبد ِٓ إًٔ وو٠ُ، ٚػضو ػٍٝ ٙبٌزٗ فٟ ثٕبد "ٍوٚ" ٍِه ا١ٌّٓ، فؤهًٍ ا١ٌٗ هٍٛالً ٌقطجخ 

ثٕبرٗ، ٚرُ اٌيٚاط ثؼل ِٛافمخ ٍِه ا١ٌّٓ
36
. 

ٚػٕل ػٛكح األِواء ِٓ ا١ٌّٓ ِغ ىٚعبرُٙ، أهاك اٌٍّه أْ ٠قزجوُ٘ ١ٌزؼوف ػٍٟ أٍٍٛة وً ُِٕٙ فٟ 

ٌٍٖؼٛثبد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب، ٌنا رٕىو فٟ ١٘ئخ ر١ٕٓ ٙقُ ٠منف إٌَٔخ اٌٍٙت ِٓ فّٗ، ٚ٘بعُ أٚالً  اٌزٖلٞ

ً ِضٍٟ، ٌٚىٓ ١ٌٌ ِٓ اٌؾىّخ أْ  أوجو أثٕبئٗ اٌنٞ لبي: ٌٕفَٗ لل ٠ىْٛ ِٓ اٌْغبػخ أْ أؽبهة فبهٍب

ً ِٓ أِبِٗ، أِب االثٓ األٍٜٚ فمل لبي: ِب اٌفو ق ث١ٓ ِؾبهثخ ألبرً ٘نا اٌٛؽِ اٌّق١ف، ٚفو ٘بهثب

فبهً ّغبع ِٚؾبهثخ ٘نا اٌز١ٕٓ، ّٚوع ٠ٖٛة ػ١ٍٗ ٍٙبِبً ِٓ لٍٛٗ، أِب إٔغو األثٕبء فمل رٛعٗ 

ٕٛثٗ ثْغبػخ ٕٚبػ ف١ٗ غبٙجبً: "اغوة أ٠ٙب اٌز١ٕٓ ػٕب، فٕؾٓ أثٕبء اٌٍّه أفو٠لْٚ، أٍٛكاً ال رٙبة 

َبٟٔ ثؼل أْ ػوف ّق١ٖخ اٌّٛد، ١ٍٚىْٛ ٘الوه ثؤ٠ل٠ٕب"، ٕ٘ب أٖوف أفو٠لْٚ ٚػبك ٌْىٍٗ اإلٔ

والً ُِٕٙ، ٚأٍٛك ػٍٟ وً ُِٕٙ اٍُ ١ٍ٠ك ثْق١ٖزٗ، ؽ١ش ٌُ ٠ىٓ لل ٍّبُ٘ ثؼل، فؤٍٛك ػٍٟ أوجوُ٘ 

ٍٍُ، ٚػٍٟ األٍٜٚ  رٛه، أِب إٔغوُ٘ فَّبٖ ا٠وط
33
. 

ٚلبَ ثزم١َُ أعياء ٍِّىزٗ ث١ٓ أثٕبئٗ اٌضالصخ، فغؼً ٌٍَُ أهٗ اٌوَٚ ٚثالك اٌّغوة ِٚب ربفّٙب ِٓ رٍه 

ّّبٌه، ٚعؼً ٌضبٟٔ أٚالكٖ رٛه ثالك اٌزون ٚا١ٌٖٓ ِٚب ٠زبفّٙب ِٓ اٌٛال٠بد، ٚإل٠وط ِّبٌه اٌؼواق اٌ

ً ٌٍؼٙل، ٍٚبفو ٍٍُ ٚرٛه اٌٝ ِّبٌىّٙب ٚظً ا٠وط  ِغ أهٗ ثبثً اٌٝ آفو ثالك إٌٙل، وّب عؼٍٗ ١ٌٚب

ثغبٔت ٚاٌلٖ
38
. 

بئٗ ِووي اٌٍَطٕخ ٚٚال٠خ ِٚٚذ ٍٕٛاد ٚأؽٌ ٍٍُ ٚرٛه أْ أفو٠لْٚ لل فًٚ ا٠وط ػ١ٍّٙب ثبػط

اٌؼٙل، فبعزّؼب ٚارفمب ػٍٝ ِواٍٍخ أث١ّٙب ثّب ٠غٛي فٟ ٕله٠ّٙب ِٓ اؽَبً ثبٌظٍُ، ٍٚٛجب ِٕٗ أْ 

٠وًٍ ا٠وط ألؽل أٛواف اٌٍّّىخ، ٚأْ ٠جبّو أِٛه اٌٍَطٕخ ثٕفَٗ، صُ ٠زلثو ثؼل مٌه فٟ إٍبك ٚال٠خ 
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ألفو٠لْٚ اٍزْبٛ غٚجبً ّٚبٚه ا٠وط ف١ّب  اٌؼٙل ٌّٓ ٘ٛ أؽوٞ ثٙب ٚأعله، فٍّب ٍٕٚذ رٍه اٌوٍبٌخ

عبء ف١ٙب، فوأٞ ا٠وط أْ ٠ن٘ت ألف٠ٛٗ ؽزٝ ٠َزو١ّٙٙب
39
. 

ٌٚىّٕٙب أّٙوا ٌٗ  ،ٌّٚب راللٟ األفٛح أثلٞ ٌّٙب ا٠وط االؽزواَ ٚاإلعالي، فؤظٙوٚا ٌٗ ٕفٛح إٌفٌ

وط ّٚغبػزٗ اٌغله، ٚىاك ِٓ ؽملّ٘ب ػ١ٍٗ ِب هأٖٚ ِٓ اػغبة لبكح ع١ّّٛٙب ٚعٕٛكّ٘ب ثؾىّخ ا٠

ً ؽبٚي ا٠وط  ٚؽ١ّل فٖبٌٗ، فبعزّؼب ٚم٘جب اٌٝ ِق١ّٗ ٚأفنا ٠َفٙبْ هأٞ أفو٠لْٚ ٚؽىّٗ، ٚػجضب

رٙلئزّٙب، َٚغبي رٛه فٟ صٛهح غٚجٗ أفن وو١ٍبً ِٓ م٘ت وبْ ٠غٌٍ ػ١ٍٗ ٚهِبٖ ثٗ، صُ أفوط فٕغواً 

ٛة ِٓ اٌؾو٠و، ٚأٚكػٗ ٚاؽزن ثٗ هأٍٗ، "ٚأِو ٍٍُ ثوأٍٗ فُوفِغ ُٚؽْٟ ثبٌَّه ٚاٌىبفٛه ٌُٚف فٟ ص

ربثٛربً ِٖٕٛػبً ِٓ اٌن٘ت ٚأٔفنٖ اٌٝ أث١ٗ"
40
. 

ٚوبْ أفو٠لْٚ ٠ٕزظو ػٛكح اثٕٗ ثْٛق ّل٠ل، ٚفٟ ا١ٌَٛ اٌّؾلك ٌٌٕٛٛٗ ًٕٚ فبهً ٠ّزطٟ عّالً 

ً ِٚؼٗ ٕٕلٚق ِغْٟ ثبٌل٠جبط ٚاٌؾو٠و، فٍّب الزوة ِٓ ِٛوت اٌٍَطبْ، ّك ِالثَٗ ٚهف  َِوػب

ٕؼٟ ٌٍٍّه ٌٚلٖ اٌنٞ وبْ ٠زٍٙف ٌوإ٠زٗ، فٍّب هآٖ أفو٠لْٚ فو ِغ١ْبً ػ١ٍٗ، ثبٌٖواؿ ٚاٌجىبء ٕٛرٗ ١ٌ

صُ أفبق ٚأِو ثبٌزبثٛد فؤكفٍٖٛ اإل٠ٛاْ، ٚظً ٠جى١ٗ ثىبءاً ِو٠واً " ؽزٝ وف ثٖوٖ ٚ٘ٛ ٠زٚوع اٌٟ 

هللا أْ ٠ٕزمُ ٌٗ ِٓ اٌفبرى١ٓ ثٌٛلٖ اٌَبفى١ٓ ٌلِٗ"
41
. 

 اٌغٍجٛلً: ذصٌٛش لصح أفشٌذْٚ ٚأتٕائٗ اٌثالثح فً اٌفٓ 

ٕٛهد لٖخ أفو٠لْٚ ٚأثٕبئٗ اٌضالصخ وبٍِخ ػٍٝ أعياء ِٓ ٍٍطب١ٔخ ِٓ اٌقيف ا١ٌّٕبئٝ، 

، 6( ثٍٕلْ  )ٌٛؽخNasser D.Khaliliَ، ِؾفٛظخ فٟ ِغّٛػخ ٔبٕو اٌق١ٍٍٟ )12/13ٖ/6/3اٌموْ

أفو٠لْٚ (، لٛاَ ىفوفخ اٌغلهاْ اٌلاف١ٍخ ٌألعياء اٌجبل١خ ِٓ رٍه اٌٍَطب١ٔخ ثقَّخ ِْب٘ل ِٓ لٖخ 3

 ِغ أثٕبئٗ، هرجذ فٟ ٕف١ٓ وبٌزبٌٟ:

(: ٠ٖٛه صالصخ ِْب٘ل ِٓ اٌمٖخ، اٌّْٙل األٚي ِٓ ا١ٌَبه: ٠ّضً ا٠وط 3اٌٖف األٚي اٌؼٍٛٞ )ٌٛؽخ

ػٍٝ ٕٙٛح عٛاكٖ ٠ٛاعٗ ٚاٌلٖ، اٌنٞ رٕىو فٟ ّىً ر١ٕٓ ١ٌقزجو ّغبػخ أثٕبئٗ، ١ٌموه أ٠ُٙ أؽك ثٛال٠خ 

ا٠وط ٚ٘ٛ ٠ؾًّ اٌىٕٛى اٌزٟ ٚ٘جٙب ٌٗ أفو٠لْٚ ثؼلِب إٔجؼ ٌٚٝ  ػٙلٖ. اٌّْٙل اٌضبٟٔ فٟ اٌٍٜٛ: ٠ّضً

ػٙلٖ. اٌّْٙل اٌضبٌش: ٠ّضً أفو٠لْٚ ٠مَُ أعياء ٍِىٗ ث١ٓ أثٕبئٗ اٌضالصخ، ؽ١ش ٠ظٙو ّقٔ ٠غٌٍ 

 ػٍٝ ػوّٗ ٠ّضً أفو٠لْٚ، ٚأِبِٗ صالصخ أّقبٓ ٠ّضٍْٛ أثٕبئٗ.

خ ّ٘ب وبٌزبٌٟ: اٌّْٙل األٚي: ٠ٖٛه (: ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِْٙل٠ٓ ِٓ اٌم3ٖاٌٖف اٌضبٟٔ اٌَفٍٝ )ٌٛؽخ

ِمزً ا٠وط ث١ل أف١ٗ رٛه، ؽ١ش ظٙو ّقٔ ٠ؾًّ ثبثًب ٠ؾزّٝ فٍفٗ ِٓ ّقٔ ٠ٙبعّٗ ثب١ٌَف. 

اٌّْٙل اٌضبٟٔ: ٠ٖٛه اٌّْٙل األف١و ِٓ اٌمٖخ، ؽ١ش ٠ظٙو أفو٠لْٚ ػٍٝ ػوّٗ ٠وفغ ٠لاٖ فٟ فيع، 

 ٠ٚمزوة ِٕٗ هعبي ٠ؾٍّْٛ عضخ اثٕٗ ا٠وط.
 :على التحف السلجوقٌة اإلٌرانٌةه الثالثة ؤلبطل اإلٌرانً أفرٌدون وأبناقصة اتفسٌر ظهور 

ٌمل ظٙود لٖخ اٌجطً اإل٠وأٟ أفو٠لْٚ ٚأثٕبئٗ اٌضالصخ ِوح ٚاؽلح ػٍٝ اٌزؾف اٌقيف١خ اٌٍَغٛل١خ 

ِٛٙٛع اٌلهاٍخ، ٠ّٚىٓ رف١َو ظٙٛه٘ب ػٍٝ اٌزؾف اٌٍَغٛل١خ اإل٠وا١ٔخ رؾل٠لًا فٟ ٙٛء اإلٛبه 

ورجٜ ثضمبفخ اٌؼٖو اٌٍَغٛلٟ ٚأٚٙبػٗ ا١ٌَب١ٍخ. ؽ١ش أهاك اٌفٕبْ اإل٠وأٟ ِٓ فالي ٘نٖ اٌضمبفٟ اٌّ

ًٛ ػٍٝ األؽٛاي ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌٖواػبد ٚاٌقالفبد اٌلائّخ فٟ اٌلٌٚخ اٌٍَغٛل١خ، ؽ١ش  اٌمٖخ ػًّ اٍمب

ؽٍل ُِٕٙ ٠وٞ اْ أفواك األٍوح اٌٍَغٛل١خ وبٔٛا ِزٕبىػ١ٓ ف١ّب ث١ُٕٙ ػٍٝ اٌٛال٠خ ٚاٌؾىُ، ٚإٔجؼ وً ٚا

ب، ؽ١ش موو األٕفٙبٟٔ اٌّؼبٕو  ًٚ فٟ ٔفَٗ األؽم١خ، ٚرَجت مٌه فٟ اٌؾمل ٚاٌزآِو ػٍٝ ثؼُٚٙ ثؼ

ٌٍلٌٚخ اٌٍَغٛل١خ ٠ٖف ٘نا اٌٛالغ ًِٛٙؾب أٍجبثٗ ٚرغ١ٍبرٗ ػٕل لٌٛٗ: " ٚرؤفو اٌىج١و ٌزملَ اٌٖغ١و 

ل ٚاٌزؼبلل"ٚاٍزقف اٌٛلٛه...ٚٚلغ اٌزؾبٍل ث١ُٕٙ ٚاٌزؾبلل ٚاهرفغ ٚأؾً اٌزَبػ
42
.  

 لصح فشٚد تٓ عٍاٚخش:

رجلأ أؽلاس رٍه اٌمٖخ فٟ ػٙل اٌٍّه و١ىبًٚ
43

، ٚ٘ٛ ٍِه فبهٍٟ ػبُ فٟ اٌموْ اٌَبثغ لجً ا١ٌّالك، 

ٚلل ريٚط ِٓ ٍٛماثٗ اثٕخ ٍِه ؽ١ّو، صُ ريٚط ِٓ عبه٠خ ع١ٍّخ أٔغجذ ٌٗ ٌٚلاً ع١ّالً ٘ٛ ١ٍبٚفِ
44
. 

ض١واً اغواءٖ، ٌٚىٓ ١ٍبٚفِ اٌُْٙ مٚ اٌقٍك اٌوف١غ ٚٚلؼذ ٍٛماثٗ فٟ غواَ اثٓ ىٚعٙب، فؾبٌٚذ و

هف٘ اٌزٛهٛ ِؼٙب فٟ ٘نٖ اٌؼاللخ اٌّؾوِخ، فؼيِذ ػٍٝ االٔزمبَ ِٕٗ، فبكػذ أٔٗ ؽبٚي االػزلاء 

ػ١ٍٙب، ٚؽزٝ ثؼل أْ أصجذ ١ٍبٚفِ ثواءرٗ ِٓ رٍه اٌزّٙخ ألث١ٗ، ٌُ رزٛلف ٍٛماثٗ ػٓ ِؾبٌٚخ اٌٛل١ؼخ 
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ٟ إٌٙب٠خ اٌٝ اٌٙوٚة ِٓ ا٠واْ، ٚاٌٍغٛء اٌٝ ثالك اٌزٛها١١ٔٓث١ٕٗ ٚث١ٓ أث١ٗ، ِّب اٙطوٖ ف
45

اٌن٠ٓ   

٠ؼلْٚ أّل أػلاء اٌْؼت اإل٠وأٟ
46.

 

ٚرموة ١ٍبٚفِ ِٓ ٍِه رٛهاْ ٚثطٍٙب أفوا١ٍبة
43
اٌنٞ أؽَٓ ٚفبكرٗ، ثً ٚىٚعٗ اثٕزٗ "فوٞ  

أْ أؽلُ٘  و١ٌ"، ٕٚبه ١ٌَبٚفِ ِىبٔخ ػظ١ّخ فٟ ثالٛ رٛهاْ أصبهد ػ١ٍٗ ؽمل أِواء رٛهاْ ؽزٝ

ٚ٘ٛ "وو١ٍٛى" أفٛ اٌٍّه أفوا١ٍبة كثو ِئاِوح ٌٍزقٍٔ ِٕٗ، فيػُ ٌٍٍّه أفوا١ٍبة أْ ١ٍبٚفِ 

ػبك ٌّواٍٍخ أث١ٗ اٌٍّه و١ىبًٚ
48

، ٚأّٔٙب لل ارفمب ػٍٝ االٍز١الء ػٍٝ أهٗ رٛهاْ، ٕٚلق اٌٍّه 

ِالً ػٕلِب لزً أفوا١ٍبة رٍه اٌّٛب٠خ اٌىبمثخ ٚأِو ثمزً ١ٍبٚفِ غلهاً، ٚوبٔذ ىٚعخ ١ٍبٚفِ ؽب

ىٚعٙب، ففود ِٓ اٌجالٛ فٛفبً ِٓ ثطِ ٚاٌل٘ب
49

، ٚػٕلِب ٚٙؼذ ١ٌٚل٘ب أٍّزٗ و١قَوٚ
50
. 

ً ٌغيٚ  ً ٙقّب ً ّل٠لاً ٚػيَ ػٍٝ االٔزمبَ ٌّمزٍٗ، فؤػل ع١ْب ٌّٚب ػٍُ و١ىبًٚ ثّمزً اثٕٗ ؽيْ ؽئب

مبَ ٌّمزً ١ٍبٚفِ رٛهاْ ٚعؼً ٘نا اٌغ١ِ رؾذ اِواٖ اٌجطً هٍزُ، ٌُٚ رىٓ ِّٙخ مٌه اٌغ١ِ االٔز

فمٜ، ٌٚىٓ ونٌه اٌجؾش ػٓ و١قَوٚ ثٓ ١ٍبٚفِ ٚاٌؼٛكح ثٗ إل٠واْ، ٚلل ٔغؼ هٍزُ فٟ رٕف١ن 

 ً اٌّّٙز١ٓ فٙيَ أفوا١ٍبة ٚأػبك و١قَوٚ إل٠واْ ٍبٌّب
51
. 

ٚثؼل ٚفبح و١ىبًٚ رٌٟٛ و١قَوٚ ؽىُ اٌجالك فؤفن ٠ْٕو األِٓ فٟ هثٛػٙب، ٠َٚزؼ١ل ِب ٙبع ِٓ 

ىُ و١ىبًٚ، ٚثؼل أْ رُ ٌٗ ِب أهاك ِٓ اٍزؼبكح ١٘جخ اٌجالك ٚاىك٘به٘ب، ػيَ ػٍٝ أِالوٙب أصٕبء فزوح ؽ

ً عواهٖ ٌالٍز١الء ػٍٝ ثالك رٛهاْ، ٚإٍٔل ٘نٖ اٌغ١ُٛ ألؽل وجبه  االٔزمبَ ٌّمزً ٚاٌلٖ فؤػل ع١ّٛب

أِواء ا٠واْ ٠َّٟٚ "ًٛٛ"، ٚإٔٚبٖ ثؤْ ٠زٛعٗ ألهٗ رٛهاْ ػٓ ٛو٠ك اٌجو٠خ، ٚٔٙب ػٓ أْ 

ٕٛي ا١ٌٙب ِٓ فالي اٌطو٠ك اٌّئكٞ اٌٝ لٍؼخ "والد"، ٚثوه ٌمبئلٖ مٌه األِو ثؤْ ٌٗ أفبً ٠ؾبٚي اٌٛ

ِٓ أث١ٗ، ٠َىٓ فٟ رٍه اٌمٍؼخ ِغ أِٗ ٠َّٟٚ فوٚك، أٔغجٗ ١ٍبٚفِ ِٓ اؽلٜ ثٕبد ث١واْ، ثٍٙٛاْ 

ٚأٔٗ اٌٍّه أفوا١ٍبة ٚأؽل أّغغ لٛاكٖ، أفجوٖ ونٌه أْ فوٚك ال ٠ؼٍُ ؽم١مخ َٔجٗ ٚإٍٔٗ اإل٠وأٟ، 

٠قْٝ أْ ٠ؾبٚي فوٚك اٌزٖلٞ ٌٍغ١ُٛ اإل٠وا١ٔخ، ف١زؼوٗ ٌٍمزً أصٕبء رٍه اٌّؾبٌٚخ فٛػلٖ ًٛٛ 

ثبٌزياَ أٚاِوٖ
52
. 

ٍٚبه ًٛٛ ثبٌغ١ِ ؽزٝ ًٕٚ ٌٍّٛٙغ اٌنٞ ٠زْؼت ِٕٗ اٌطو٠م١ٓ اٌٍن٠ٓ أفجوٖ اٌٍّه ػّٕٙب، ٕٚ٘ب 

ثٗ ِٛاهك ١ِبٖ، ث١ّٕب  هأٞ ًٛٛ أْ اٌطو٠ك اٌنٞ أِوٖ و١قَوٚ أْ ٠ٍَىٗ، ٛو٠ك ٚػو ِغلة ١ٌٌ

اٌطو٠ك اٌنٞ ٔٙبٖ ػٕٗ ثٗ اٌىض١و ِٓ ِٛاهك ا١ٌّبٖ ٚاٌّواػٟ، فموه أْ ٠ٍَىٗ ِزغب٘الً أٚاِو 

و١قَوٚ
53
. 

ٚػٕلِب الزوثذ اٌغ١ُٛ اإل٠وا١ٔخ ِٓ لٍؼخ والد، ٚػٍُ فوٚك ثّملِٙب كفً اٌمٍؼخ ٚأغٍك األثٛاة، 

ٗ، فؤفجورٗ ثؾم١مخ َٔجٗ ٚأٔٗ اثٓ ١ٍبٚفِ ٚاٍزْبه أِٗ ف١ّب ٠زؼوْٙٛ ٌٗ ِٓ فطو ٚو١ف١خ اٌزٖلٞ ٌ

ٚأٔٗ أؿ غ١و ّم١ك ٌى١قَوٚ، ٖٚٔؾزٗ ثبٌزؾبٌف ِؼُٙ ٌألفن ثضؤه أث١ٗ اٌنٞ لزٍٗ أفوا١ٍبة غلها، وّب 

ٖٔؾزٗ ثؤْ ٠ن٘ت ٌّؼَىو اإل٠وا١١ٔٓ، ٠َٚؤي ػٓ أؽل لبكرٗ ٠َّٟٚ "ثٙواَ ثٓ عٛمهى"، ٠ٚطٍؼٗ ػٍٝ 

٠لًا ٌؾجٗ اٌىج١و ألث١ٗ ١ٍبٚفِؽم١مخ َٔجٗ، ٚلل افزبهد ٘نا اٌمبئل رؾل
54
. 

ٚلل أفن اٌْبة ث١ٖٕؾخ أِٗ، ٚأٔجؤ "ثٙواَ ثٓ عٛكهى " ثؾم١مخ َٔجٗ فٖللٗ ػٍٝ اٌفٛه، ٚٚػلٖ 

ثبٌزٍٜٛ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌمبئل ًٛٛ اٌنٞ هف٘ رٖل٠ك ثٙواَ، ُّٕٚ ػٍٝ االٍز١الء ػٍٝ اٌمٍؼخ ػٕٛح، 

بَ اٌمٍؼخ، فٙبعّذ اٌغ١ُٛ اإل٠وا١ٔخ اٌمٍؼخ ِّٚب ىاك ِٓ ػيِٗ أْ أؽل أٚالكٖ لزً أصٕبء ِؾبٌٚخ الزؾ

ثٚواٚح، ٌُٚ رفٍؼ ّغبػخ فوٚك ٚثَبٌزٗ فٟ ٕل اٌغ١ُٛ اإل٠وا١ٔخ اٌٚقّخ، ٚأزٟٙ األِو ثمزٍٗ ٚأِٗ 

ٚاٍز١الء اٌغ١ِ اإل٠وأٟ ػٍٝ اٌمٍؼخ، ٚثؼل صالصخ أ٠بَ غبكه اإل٠وا١ْٔٛ اٌمٍؼخ ثؼل أْ ٔٙجٛا وً ِب 

ثلافٍٙب ٚرٛعٙٛا ٕٛة رٛهاْ
55
. 

 صٌٛش لصح فشٚد تٓ عٍاٚخش فً اٌفٓ اٌغٍجٛلً:ذ

ػٍٝ عيء ِٓ ثالٛخ ماد صّب١ٔخ هإًٚ، ِٖٕٛػخ ِٓ اٌقيف فوٚك ثٓ ١ٍبٚفِ ٕٛهد لٖخ  

َ، ِؾفٛظخ فٟ ِزؾف 12ٖ/6اٌّوٍَٛ فٛق اٌطالء ثؤٌٛاْ ِزؼلكح ٚاٌجو٠ك اٌّؼلٟٔ، أٚافو اٌموْ 

اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ، ٚإّطٓ
56

 لٖخ ِٓ األف١وح رٖٛه اٌؾٍمخاٌزٟ اٌفو٠لح (. ٚرؼل ِٓ اٌمطغ 8)ٌٛؽخ

١ٍبٚفِ، ٚ٘نا إٌّظو َِزٛؽٝ ِٓ لٖخ فوٚك ثٓ ١ٍبٚفِ اٌزٟ ٚهكد فٟ اٌْبٕ٘بِخ،  ثٓ فوٚك"

٠ٚئول مٌه إٌٔ اٌفبهٍٟ اٌَّغً ػ١ٍٙب ثقٜ إٌَزؼ١ٍك اٌفبهٍٟ ٠موأ: " هفزٓ ا٠وا١ٔبْ اى كه فوٚك"، 

فوٚك"ٚروعّزٗ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ: "هؽ١ً اإل٠وا١١ٔٓ ِٓ لٍؼخ 
53
. 
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لٛاَ ىفوفخ إٌّظو ػٍٝ ٘نٖ اٌجالٛخ ِٛوت ٠ظٙو ف١ٗ ٕفبْ ِٓ اٌفوٍبْ اٌٖف األِبِٟ، ِىْٛ ِٓ 

فبه١ٍٓ ٠زؾبٚهاْ، ٠ٚظٙو ثغٛاهّ٘ب عيء ٕغ١و ِٓ هأً ّقٔ صبٌش، وّب ٠ظٙو أِبَ ٘نٖ 

اٌْق١ٖبد اٌوئ١َ١خ ّقٔ ِزوعً ٠ؾًّ فٟ ٠لٖ ٌٛاء أفٚو اٌٍْٛ، أِب ِٓ فٍفُٙ ف١ظٙو اٌٖف 

ٟ ٚلٛاِٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌغٕٛك ٚاألرجبع ٠ؼٍٛ ث١ّٕٙب ٌٛاءاْ ٍٛكاٚاْ وزت ػٍٝ وً ِّٕٙب ػجبهح اٌضبٔ

ثبٌقٜ إٌَـ لوأ٘ب ثؼُٚٙ )هللا أوجو ال اٌٗ اال هللا(، ٚلوأ٘ب ثؼُٚٙ )اٌؼي ٚاإللجبي(، ١ٌٌٚ ِٓ 

ٗ ثقٜ اٌَّزجؼل أْ رموأ )اٌؼي ٚاإللجبي ٚاٌلٌٚخ(، ٠ٚؼٍٛ مٌه إٌّظو ّو٠ٜ َِزط١ً وزت ثلافٍ

إٌَزؼ١ٍك اٌفبهٍٟ ٠موأ: " هفزٓ ا٠وا١ٔبْ اى كه فوٚك"، ٚروعّزٗ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ: "هؽ١ً اإل٠وا١١ٔٓ ِٓ 

لٍؼخ فوٚك"
58.

 

 ٍبئو ١٘ئخ ػٓ رقزٍف ١٘ئزُٙ أْ وّب وج١وح، ثؤؽغبَ األِبِٟ، اٌٖف فٟ اٌن٠ٓ األّقبٓ ُٔفن ٚلل

 ِٓ األٚي اٌٖف فوٍبْ أْ اٌٛاٙؼ ِٓ وبْ ماٚا اٌمبكح، ِٓ أُٔٙ ٠وعؼ ِّب ا٢فو٠ٓ، األّقبٓ

 ظٙوٚا اٌزٟ ٚا١ٌٙئخ ٔبؽ١خ، ِٓ أؽغبُِٙ ٌىجو ٔظًوا اٌمبكح،

 ُِٕٙ األٍٜٚ اٌفبهً أْ ّه فال أفوٜ، ٔبؽ١خ ِٓ ػ١ٍٙب

 اٌمبكح وجبه أؽل أٚ ٍِه، ٌٚؼٍٗ ِٕيٌخ، األوضو ٘ٛ

ًٍب، ٠لٖ فٟ ٠ؾًّ أٔٗ ٠ٍُؾع ام اٌؼَىو١٠ٓ،  ٔٙب٠خ ٌٗ كثٛ

 ٚ٘نا ،(1 ّىً) ر١ٕٓ هأً ١٘ئخ اٌٝ ْٛرى ِب ألوة

ؽبٍِٗ ٌٍَطخ ٠وِي ٌٕٛغبْ ّه ال اٌلثًٛ
59
. 

 

 رف١َو ظٙٛه لٖخ فوٚك ثٓ ١ٍبٚفِ فٟ اٌفٓ اٌٍَغٛلٟ:

وبْ ٌْق١ٖخ اٌجطً ١ٍبٚفِ ثؼلاْ فٟ اٌضمبفخ اإل٠وا١ٔخ، 

اٌجؼل اٌل٠ٕٟ، ٚاٌجؼل اٌؾّبٍٟ ٚاألٍطٛهٞ، ّٚ٘ب اٌجؼلاْ 

يح ٚماد ف١ٕٖٛخ اٌٍناْ عؼال ّق١ٖخ ١ٍبٚفِ ١ِّ

 ػٓ ثبلٟ ّق١ٖبد اٌْبٕ٘بِخ. 

: اٌثعذ اٌذًٌٕ:   أٚالا

ٕ٘بن أثؼبك ك١ٕ٠خ ٌْق١ٖخ اٌجطً ١ٍبٚفِ فٟ اٌفىو 

ٕ٘بن ثؼل ك٠ٕٝ  اإل٠وأٟ، فؤهاك اٌفٕبْ اٌٍَغٛلٟ ر١ٍَٜ اٌٚٛء ػ١ٍٙب ِٓ فالي أػّبٌٗ اٌف١ٕخ، ؽ١ش وبْ

ٌٙنٖ اٌمٖخ ِزّضال فٟ اٌؼوفبْ اٌفبهٍٟ
60
ٚاٌز١ْغ  

61
 ٠واْ فالي اٌؼٖو اٌٍَغٛلٟ .  انٞ ٍبك فٟ اٌ  

 ٠ّٚىٓ رم١َُ اٌجؼل اٌل٠ٕٟ اٌٝ صالصخ ػٕبٕو وّب ٠ٍٟ: 

: ؽ١ش ظٙود ثؼ٘ ِالِؼ اٌؼوفب١ٔخ اٌفبه١ٍخ فٟ ّق١ٖخ اٌجطً ١ٍبٚفِ ِضً اٌثعذ اٌعشفأً. 1

اٌَبٌه ٚاٌزٛوً ٚغ١و٘ب ِٓ اٌٖفبد اٌؼوفب١ٔخ األفوٜ
62
. 

ٟ٘ اٌَّبد اٌؼبِخ ٌٍّن٘ت ا١ٌْؼٟ اٌزٟ ظٙود فٟ ّق١ٖخ ٌْق١ٖخ ١ٍبٚفِ:  اٌثعذ اٌّز٘ثً.2

اٌجطً ١ٍبٚفِ، ؽ١ش اْ ّق١ٖزٗ رؾًّ فٟ ١ٛبرٙب أ٠لٌٚٛع١خ ١ّؼ١خ، فبٌجطً ١ٍبُٚ ٟ٘ إٌَقخ 

األٍطٛه٠خ ِٓ ّق١ٖخ اإلِبَ اٌؾ١َٓ )هٙٝ هللا ػٕٗ(، فبإل٠وا١ْٔٛ ٚعلٚا فٟ ّق١ٖزٗ اٌجؼل 

ػٕٗ(األٍطٛهٞ ٌْق١ٖخ اإلِبَ اٌؾ١َٓ )هٙٝ هللا 
63
. 

: رزْبثٗ لٖخ اٌجطً ١ٍبُٚ ٚاٌمٖٔ اٌرشاتٗ تٍٓ لصح اٌثطً عٍاٚخش ٚاٌمصص اٌمشآًٔ – 3

اٌموآٟٔ فٟ لٖخ ١ٍبُٚ ٚ ٍٛمثخ ىٚعخ أث١ٗ ٚث١ٓ لٖخ ١ٍلٔب ٠ٍٛف ٚى١ٌقخ ىٚعخ ػي٠ي ِٖو، 

وّب رزْبثٗ ِغ لٖخ ١ٍلٔب اثوا١ُ٘ ٚٚٙؼٗ فٟ إٌبه ٚٔغبرٗ ِٕٙب
64
 . 

 ألعطٛسي ٌشخصٍح اٌثطً عٍاٚخش: ثأٍاا : اٌثعذ اإلجرّاعى ٚا

٠ؼل اٌجطً ١ٍبُٚ ِٓ أّٙو أثطبي ا٠واْ اٌنٞ ٚهكد فٝ ّبٕ٘بِخ اٌفوكٍٟٚ، ٚاٌنٞ ٕٚفٗ ثٖفبد 

اٌجطٌٛخ اٌىبٍِخ ِٓ اٌْغبػخ ٚاٌٛفبء ٚاٌزٚؾ١خ
65
 . 

ِٚٓ فالي اٌؼوٗ اٌَبثك ػٓ ّق١ٖخ اٌجطً ١ٍبٚفِ فٟ اٌفىو اإل٠وأٟ وّب ٚهك فٟ اٌْبٕ٘بِخ 

 اٌزف١َواد اٌزٟ أكد ٌظٙٛه رٍه اٌمٖخ فٟ اٌؼٖو اٌٍَغٛلٟ، وّب ٠ٍٟ:  ٠ّىٓ هٕل رٍه

 (1)ّىً
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أهاك اٌفٕبْ اٌٍَغٛلٟ اٌزؼج١و ػٓ اؽ١بء اٌم١ِٛخ اإل٠وا١ٔخ ِٚؼزملارٗ فٟ ِٕب٘ٚخ اإلؽزالي اٌٍَغٛلٟ 

ؽ١ش رّضً ٘نٖ اٌمٖخ اٌؼلاء األثلٞ ث١ٓ اإل٠وا١١ٕ٠ٓ ٚاٌزٛها١١ٔٓ وّب ٍجك ٚموؤب ِٓ  ،اٌزووٟ ٌجالكٖ

 .لجً

وّب اهرجٜ ٘نا اٌّْٙل ِٓ لٖخ اٌجطً ١ٍبٚفِ ثؤؽل أُ٘ اإلؽزفبالد اإل٠وا١ٔخ اٌمل٠ّخ، ػوف ثبٍُ 

اؽزفبي اٌز١وگبْ
66

، ففٟ ٘نا اٌؼ١ل ٠ؾزفً اإل٠وا١١ٔٓ ثـ" آهُ" ؽبًِ اٌمًٛ ِغ هِٟ ٍُٙ ِٓ لٍٛٗ 

ٌؾوة ث١ٓ ١ٌؼ١ٓ اٌؾلٚك ث١ٓ ثالك ا٠واْ ٚاٌزٛها١١ٔٓ، ٚفٟ ٘نٖ اٌمٖخ عبءد ثؼل اإلٔزٙبء ِٓ ا

اإل٠وا١١ٔٓ ٚاٌزٛها١١ٔٓ فٟ مٌه اٌيِٓ، ؽ١ش رٛافك اٌطوفبْ ػٍٝ أْ " آهُ" اإل٠وأٟ ٠وِٟ ٍّٙب 

ٔ جَبٚٔل، ٚأ٠ّٕب ٠َمٜ اٌَُٙ، ٠ىْٛ ٕ٘بن ؽلٚك ث١ٓ اٌجٍل٠ٓ ػٍٝ عجً كُ
63.

 

 ٍٛ ِٓ فالي ٘نٖ اٌمٖخ ٌٍزؼج١و ػٓ اٌظٍُ ؽ١ش ٠ّضً  اعزّبػٟ وّب أْ اٌفٕبْ اٌٍَغٛلٟ أهاك ػًّ اٍمب

و٠ل رٛع١ٗ هٍبٌخ ٌٍّْب٘ل ١ٌمٛي ف١ٙب أْ فٟ وً ٠وؤٔٗ  اإل٠وا١ٔخ،ِ هِيا ٌٍّظٍَٛ فٟ اٌضمبفخ ف١ٍبٚ

ٚأٔٗ ١ٍؤرٟ كائّب أؽواه ٚع١ً عل٠ل ١ٍؾبهثُٙ ٠ٕٚزٖو ػٍٟ  ،ىِبْ ٠ٛعل ٛغبح رَفه كِبء األثو٠بء

 اٌظٍُ ٠ْٕٚو اٌؼلي.

 لصح تٍژْ ٍِٕٚژٖ:

خ فٟ اٌْبٕ٘بِخ، ٍِٚقٔ رٍه اٌمٖخ وّب ٚهكد فٟ رؼل لٖخ ث١ژْ ١ِٕٚژٖ أؽل لٖٔ اٌؼْك اٌط٠ٍٛ

اٌْبٕ٘بِخ
68
: 

أْ اٌٍّه و١قَوٚ وبْ عبٌَبً ماد ٠َٛ ث١ٓ فٛإٗ ام كفً ػ١ٍٗ ؽبعجٗ، ٚأفجوٖ أْ ػٍٟ اٌجبة عّبػخ 

٠وغجْٛ فٟ ٌمبئٗ فؤمْ ٌُٙ ثبٌلفٛي، ٚثؼل أْ  –أهٗ ػٍٟ اٌؾلٚك ث١ٓ ا٠واْ ٚرٛهاْ  -ِٓ أً٘ اهِبْ

ٍٛجٛا ِٕٗ رق١ٍُٖٙ ِٓ فطو كاُ٘، ؽ١ش ظٙو فٟ أهُٙٙ لط١غ ِٓ اٌقٕبى٠و  لجٍٛا األهٗ ث١ٓ ٠ل٠ٗ

اٌجو٠خ ٠ٙبعُ اٌّب١ّخ، ٠ٚمطغ األّغبه، ٠ٚلِو اٌّياهع، ٚأفجوٖٚ أُٔٙ ال ٠َزط١ؼْٛ اٌزٖلٞ ٌٗ، 

فبٌزفذ اٌٍّه اٌٟ لٛاكٖ ٍٚٛت أْ ٠زطٛع أؽلُ٘ أٚ عّبػخ ُِٕٙ الٕط١بك رٍه اٌقٕبى٠و، ٚعؼً ِىبفؤح 

ٛجك ٍِّٛء ثبٌغٛا٘و ٚػْو ف١ٛي ِىَٛح ثبٌؾو٠و ٚاٌن٘ت، فزطٛع ث١ژْ  ثٓ ع١ٛ ٌٍم١بَ  اٌم١بَ ثنٌه

ثزٍه اٌّّٙخ فؤهًٍ ِؼٗ اٌٍّه عوع١ٓ ثٓ ١ِالك ١ٌلٌٗ ػٍٟ اٌطو٠ك
69
. 

ٍٚبه ث١ژْ ٚعوع١ٓ ؽزٝ ٕٚال ٌّىبْ لط١غ اٌقٕبى٠و، فبٍزؼل ث١ژْ ١ٌٖل٘ب ٍٚٛت ِٓ عوع١ٓ 

ٓ رطٛع ٌٍم١بَ ثزٍه اٌّّٙخ ٚأٔٗ ٘ٛ ِٓ أفن اٌّىبفؤح، ٕٚ٘ب َِبػلرٗ، ٌٚىٕٗ هف٘ ثؾغخ أْ ث١ژْ ٘ٛ ِ

ّّو ث١ژْ ػٓ ٍبػلٖ ّٚوع فٟ إط١بك٘ب ث١َفٗ ؽزٝ لٟٚ ػٍٝ اٌىض١و ِٕٙب، فبِزأل لٍت عوع١ٓ 

ثبٌؾمل ٚاٌؾَل ػٍٝ ث١ژْ ٚػيَ ػٍٟ اغز١بٌٗ ثبٌّىو ٚاٌؾ١ٍخ
30.

 

ؤٍٗ، ٚأفن ٠ٖف ٌٗ ثؼ٘ ٚثؼل أْ أزٟٙ ث١ژْ  ِٓ ِّٙزٗ، عٌٍ ِغ عوع١ٓ، ٚاِزلػ ّغبػزٗ ٚث

اٌّوٚط اٌقالثخ  اٌّٛعٛكح ثبٌموة ُِٕٙ، ٚأفجوٖ أْ األ١ِوح ١ِٕيح اثٕخ اٌٍّه افوا١ٍبة ٍِه رٛهاْ 

روربك٘ب فٟ ٘نا اٌٛلذ ِٓ وً ػبَ ِغ أعًّ عٛاه٠ٙب ٌالٍزّزبع ثغّبٌٙب ١ٛٚت ٘ٛائٙب، ٚى٠ٓ ٌٗ 

ٍه ا٠واْ، ٚظً ٠ي٠ٓ ٌٗ رٍه اٌفىوح اٌزٛعٗ ٌزٍه اٌّوٚط ػٍٗ ٠ؤٍو ثؼ٘ اٌغٛاهٞ ٠ٚؼٛك ثٙب ٘ل٠خ ٌّ

ؽزٟ ػيَ ث١ژْ  ػٍٟ االهرؾبي ٌنٌه اٌّىبْ، ٌّٚب الزوة ِٕٗ ري٠ٓ فٟ أثٟٙ ؽٍٍٗ، ٚعٌٍ ٠َزو٠ؼ 

رؾذ ّغوح ٍوٚ ثبٌموة ِٓ ف١ّخ األ١ِوح ١ِٕيح اٌزٟ ِب أْ ٚلغ ثٖو٘ب ػ١ٍٗ ؽزٟ أغوِذ ثٗ، 

 ً ػ١ٍٙب، ٍٚبهع ث١ژْ ثمجٛي اٌلػٛح  ٚأِود ١ٕٚفزٙب ثبٌن٘بة ا١ٌٗ ٚكػٛرٗ ٌٍٕيٚي فٟ ف١ّزٙب ١ٙفب

ٚرٛعٗ ٌق١ّخ ١ِٕيح اٌزٟ اٍزمجٍزٗ أؽَٓ اٍزمجبي ٚثبٌغذ فٟ اوواِٗ ٚألبَ ِؼٙب ِلح البِزٙب فٟ رٍه 

اٌّوٚط
31
. 

ٚثؼل أْ لٚذ ِلح ِمبِٙب فٟ اٌّىبْ ػي ػ١ٍٙب اٌوؽ١ً كٚٔٗ، فمبِذ ثٛٙغ َِٕٛ ٌٗ فٟ ّواثٗ، ٚثؼل 

لٖو أث١ٙب ١ٌالً، ٌّٚب اٍز١مع ٚػٍُ أٔٗ فٟ لٖو أفوا١ٍبة أكهن أْ ٔبَ ؽٍّزٗ فٟ ِٙل ٚكفٍذ ثٗ اٌٟ 

أْ ؽ١برٗ فٟ فطو فبٔيػظ ٚاٙطوة، فؤفند األ١ِوح اٌْبثخ رْٙٛ ػ١ٍٗ ٚر١ٍَٗ ثبٌّغبٟٔ ٚاٌْواة، 

ِّب  أصبه اهر١بة ؽبهً عٕبؽٙب فؤفن ٠زغٌَ ػ١ٍٙب ؽزٟ ػٍُ ثؾم١مخ األِو، فن٘ت ٚأفجو اٌٍّه اٌنٞ 

١ٗ وو١ٍٛى ثبٕطؾبة اٌغٕل ٌٍمج٘ ػٍٟ اٌغو٠ت اٌنٞ أؽٚورٗ ١ِٕيح ِٓ صبهد صبئورٗ، ٚأِو أف

هؽٍزٙب فزٛعٗ وو١ٍٛى ِٓ فٛهٖ اٌٟ ِمو٘ب، ٚكفً ػ١ٍٙب ٚهأٞ ث١ژْ  اٌنٞ اٍزً فٕغواً ِٓ ففٗ 

ٚٚلف ػٍٟ اٌجبة، ٚؽبٚي اٌّمبِٚخ ٌٚىٓ أٟٔ ٌٗ مٌه ٚ٘ٛ ِؾبٛ ثؼلٖٚ ِٓ وً عبٔت فزُ اٌمج٘ ػ١ٍٗ، 

ٟ اٌٍّه أفوا١ٍبة اٌنٞ أِو ثٍٖجٗ فٟ اٌؾبي،  اال أْ لبئلٖ ث١واْ أّبه ػ١ٍٗ أال ٠مزٍٗ ٚرم١١لٖ ٚ الز١بكٖ اٌ
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ؽزٟ ال رزغلك اٌؾوة ِغ ا٠واْ اما ػٍّٛا ثّب ؽلس ٌج١ژْ ، فؤِو أفوا١ٍبة ثبٌمبئٗ فٟ ثئو ػ١ّمخ ٚأْ 

اٌف١ٍخ   ٠َل هأً اٌجئو ثٖقوح ٙقّخ، اٍزقوعٙب أوٛاْ اٌغٕٟ ِٓ ثؾو ا١ٌٖٓ ال ٠مٛٞ ػٍٟ ؽٍّٙب اال

ٚرووٗ ف١ٙب ؽزٟ ٠ّٛد، ٚأْ رطوك ١ِٕيح ٌٍٖؾواء ػٕل اٌجئو ٌزّٛد ػطْبً ثغٛاه ٕبؽجٙب، ٚثبٌفؼً 

وجً ث١ژْ  ثبألغالي ٚ أٌُمٟ فٟ اٌجئو، ٕٚبؽجزٗ ١ِٕيح اٌزٟ ٚعلد فٟ أؽل عٛأت اٌجئو فزؾخ ٕبهد 

ْ  ٚاكػٟ ٌى١قَوٚ أّٔٙب رلفً ٌٗ اٌطؼبَ ِٓ فالٌٙب، أِب عوع١ٓ فمل ػبك إل٠واْ ثؼل أْ فمل أصو ث١ژ

ٙال ػٓ ثؼّٚٙب أصٕبء ا١ٌٖل، ٌُٚ ٠ٖلق ع١ٛ أثٛ ث١ژْ  رٍه اٌّمٌٛخ ٚافن ٠زظٍُ ٌٍٍّه اٌنٞ ٚػلٖ 

فٛػل ع١ٛ أْ ٠جؾش  32ثبٌجؾش ػٓ اثٕٗ، ٚوبْ ٌلٞ و١قَوٚ وؤً ٠وٞ ف١ٗ اٌؼبٌُ ػٕل ؽٍٛي ا١ٌٕوٚى

ٚػيَ ػٍٟ رق١ٍٖٗ، فبٍزلػٟ هٍزُ  ػٓ اثٕٗ فٟ ٘نا اٌىؤً، ٚٚفٟ اٌٍّه ثٛػلٖ ٚهأٞ ث١ژْ  فٟ اٌجئو

ٚغ١وٖ ِٓ وجبه اٌمبكح إلٔمبم ث١ژْ ، ٍٚبهع هٍزُ ثزٍج١خ اٌلػٛح ٌٍٖخ اٌمواثخ اٌزٟ روثطٗ ثج١ژْ  ؽ١ش 

وبْ ث١ژْ  اثٓ اثٕزٗ
33.

 

ٚهأٞ هٍزُ أٔٗ الثل ِٓ االؽز١بي ٌزق١ٍٔ ث١ژْ ، فطٍت ِبئخ عًّ ِٚبئخ ثغً ِؾٍّخ ثبٌغٛا٘و 

فو٠ٓ ِٓ وجبه اٌمبكح فٟ ىٞ اٌزغبه ٍٚبهٚا ؽزٟ كفٍٛا أهٗ رٛهاْ، ٚاٌض١بة، ٚرٕىو ِغ ٍجؼخ آ

ٚٔغؼ هٍزُ فٟ اٍزئغبه أؽل اٌلوبو١ٓ فٟ اٌقبْ اٌىج١و ٕ٘بن ِٚىش ف١ٗ ٘ٛ ٍٚبئو اٌمبكح، ّٚوػٛا فٟ 

اٌجؾش ػٓ ث١ژْ  فٟ ٍو٠خ ربِخ، ٌّٚب ػٍّذ ١ِٕيح ثملَٚ رغبه ِٓ ا٠واْ ارغٙذ ا١ٌُٙ ٚؽىذ ٌُٙ 

ثؤُٔٙ عبءٚا إلٔمبم ث١ژْ ، ٚأِو٘ب أْ رْؼً ٔبهاً ػٕل اٌجئو ١ٌالً ١ٌَزلٌٛا ػٍٟ لٖزٙب فجْو٘ب هٍزُ 

ِىبٔٗ ففؼٍذ، ٌّٚب ًٕٚ هٍزُ ٚاٌمٛاك اٌَجؼخ ٌٍجئو ؽبٚي اٌمٛاك اٌَجؼخ ِغزّؼ١ٓ هفغ اٌؾغو فّب 

 اٍزطبػٛا، فملَ هٍزُ ٚهفؼٗ ٚؽلٖ صُ أٌمٟ اٌؾجً ٌج١ژْ ، ٚهفؼٗ ِٓ اٌجئو ٚأهٍٍٗ ِغ ١ِٕژٖ اٌٟ أهٗ

ا٠واْ، ٚظً ٘ٛ ٌّؼبلجخ اٌٍّه أفوا١ٍبة ٌّب فؼٍٗ ثج١ژْ
34.

 

 ذصٌٛش لصح تٍضْ ٍِٕژٖ فً اٌفٓ اٌغٍجٛلى:

ظٙود رٍه اٌمٖخ ِٖٛهح ِور١ٓ فٟ ِٛٙٛع اٌلهاٍخ، اٌّوح األٌٟٚ ٕٛهد اٌمٖخ وبٍِخ ػٍٝ  

ثالٛخ  علهاْ وؤً اٌفو٠و عب١ٌوٞ، ٚاٌّوح اٌضب١ٔخ: ٕٛه اٌّْٙل األف١و ِٕٙب هٍزُ ٠ٕمن ث١يْ ػٍٝ

 فيف١خ، ٚف١ّب ٠ٍٟ ػوٗ ٌزٍه اٌمٖخ ػٍٝ اٌمطؼز١ٓ اٌقيف١ز١ٓ:

 ر٠ٖٛو اٌمٖخ وبٍِخ:

ٔفند لٖخ ث١يْ ١ِٕٚژٖ ػٍٝ وؤً مٞ عٛأت َِزم١ّخ ِزَغ ٔؾٛ اٌقبهط ػٕل اٌؾبفخ، ٌٚٗ لبػلح  

ٕغ١وح، ِٓ اٌقيف ١ِٕبئٟ
35

َ، ِؾفٛظ فٟ ِزؾف اٌفو٠و عب١ٌوٞ ثٛإّطٓ 13-12ٖ/3-6، اٌموْ

٠ؾزٛٞ وً  ،ّوٛخ أفم١خ ػو٠ٚخ ِزَب٠ٚخأً اٌٝ صالصخ ىؤ٘نا اٌذ ىفبهف ٚلَّ(، 10، 9)اٌٍٛؽخ

٠ٚفًٖ ث١ٓ وً ٚؽلح  ِْٙل ِٓ اٌمٖخ اٌَبثمخ،٠ؼجو وً ِٕٙب ػٓ  ،ّو٠ٜ ػٍٝ أهثغ ِٕبٛك َِزط١ٍخ

أْ أؽلاس اٌمٖخ هرجذ ثؾ١ش  ٌٛؽعوّب  ،ٚاٌزٟ ر١ٍٙب فٟ ٔفٌ اٌْو٠ٜ لبئُ هأٍٟ ٠ؼٍٖٛ عيء ِٓ ػمل

ٚفٟ اٌْو٠ٜ اٌضبٌش ٔٙب٠خ اٌمٖخ  ،ث١ّٕب ٠ؼوٗ اٌْو٠ٜ اٌضبٟٔ ٍٚطٙب، ٠ٜ األٚي ثلا٠زٙب٠ؼوٗ اٌْو

 ٚأمبم ث١يْ. ٚف١ّب ٠ٍٟ ر١ٙٛؼ ٌّؾز٠ٛبد وً ّو٠ٜ ػٍٝ ؽلٖ. 

 اٌْو٠ٜ اٌؼٍٛٞ: ٠ؾزٛٞ ػٍٝ أهثغ ٚؽلاد رّضً ثلا٠خ اٌمٖخ.

ج١يْ لجً فوٚعٗ ٌٍمٚبء : ٕٛه ف١ٙب إٌّظو األٚي، ٠ّٚضً اٍزمجبي اٌٍّه و١قَوٚ ٌاٌٛحذج األًٌٚ

 ػٍٝ فٕبى٠و اهِبْ اٌجو٠خ.

: ٕٛه رٍه اٌٛؽلح ِٕظواْ، األٚي ١ّ٠ٕبً: ٠ّضً فوٚط ث١يْ ٚعوع١ٓ ٌزٕف١ن اٌُّٙ اٌٛحذج اٌثأٍح

اٌّٛوٍخ ٌج١يْ، أِب إٌّظو اٌضبٟٔ ثزٍه اٌٛؽلح: ف١ٖٛه ل١بَ ث١يْ ث١ٖل اٌقٕبى٠و اٌجو٠خ، ث١ّٕب ٠قزجئ 

 ٛه.ِوافمٗ عوع١ٓ فٍف ثؼ٘ اٌٖق

: رؾزٛٞ اٌٛؽلح ػٍٝ ِٕظو٠ٓ، األٚي عٙخ ا١ّ١ٌٓ: ٕٚٛه ف١ٗ ف١ّخ ماد ّىً َِزط١ً، اٌٛحذج اٌثاٌثح

٠زٍٛطٙب ِٓ أػٍٟ ّىً ِلثت ٠يكاْ ِٓ أػٍٟ ثؤّوٛخ ىهلبء رزطب٠و فٟ اٌٙٛاء، ٚثلافٍٙب ٠غٌٍ 

ٍفً ّغوح، ّقٖبْ ثّالِؼ ِزْبثٙخ. أِب إٌّظو اٌضبٟٔ عٙخ ا١ٌَبه: ف١ّضً ث١يْ ٚلل عٌٍ ٠َزو٠ؼ أ

 ٚرمف أِبِٗ اِوأح رؼط١ٗ هٍبٌخ ِٓ ١ِٕژٖ.

: رؾزٛٞ رٍه اٌٛؽلح ػٍٝ ػلح ِٕبظو رّضً رطٛه لٖخ اٌؾت اٌزٟ عّؼذ ث١ٓ اٌْبث١ٓ، اٌٛحذج اٌشاتعح

ٚرُٚ رٍه اٌٛؽلح صالصخ ِٕبظو رجلأ ِٓ ا١ّ١ٌٓ وّب ٠ٍٟ: إٌّظو األٚي ١ّ٠ٕبً: ٠ظٙو ف١ٗ ػٍٝ ِب ٠جلٚ 

١ژٖ. إٌّظو اٌضبٟٔ: ٠ٖؼت اٌوثٜ ث١ٓ ٘نا إٌّظو ٚأٞ ِٓ أؽلاس لٖخ ث١يْ ١ِٕٚژٖ كافً ف١ّخ ِٕ
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وّب ٕبغٙب اٌفوكٍٟٚ، ٌٚىٕٗ ٠ّضً ػٍٝ األهعؼ أؽل اٌٍمبءاد اٌزٟ عّؼذ ث١ٓ ث١يْ  ١ِٕژٖث١يْ ٚ

١ِٕٚژٖ، ؽ١ش ٠ظٙو فٟ إٌّظو هٍُ ٌْق١ٖٓ، ٠ؾّالْ ثبلخ ى٘ٛه أٚ ٍٍخ فٛاوٗ. إٌّظو اٌضبٌش: 

 ة ِٓ أثٛاة لٖو ١ِٕژٖ ِٓ ا١ٌَبه.٠ٚظٙو ف١ٗ وو١ٍٛى ٠مزو

 اٌْو٠ٜ األٍٜٚ: ثٗ ونٌه أهثغ ٚؽلاد رّضً رطٛه أؽلاس اٌمٖخ.

 : ٠ّضً إٌّظو اٌّٖٛه ٕ٘ب اٌمج٘ ػٍٝ ث١يْ ١ِٕٚژٖ.اٌٛحذج األٌٚى

: هٍُ اٌفٕبْ ثزٍه اٌٛؽلح ِٕظو٠ٓ ٠ّضالْ ِؾبوّخ ث١يْ اٌٛحذج اٌثأٍح

ٛي ث١يْ أِبَ اٌٍّه أفوا١ٍبة. ١ِٕٚژٖ: فبٌّٕظو األٚي ١ّ٠ٕبً: ٠ظٙو ف١ٗ ِض

 أِب إٌّظو اٌضبٟٔ: ٠ّضً الز١بك ث١يْ ٌٍَغٓ ؽزٝ ٠زُ اٌمبإٖ فٟ اٌجئو.

 : ٠ّضً إٌّظو اٌّٖٛه ثزٍه اٌٛؽلح ث١يْ كافً اٌجئو.اٌٛحذج اٌثاٌثح

: رٖٛه ِؼوفخ اٌٍّه و١قَوٚ ثّب ؽً ثبٌجطً ث١يْ، اٌٛحذج اٌشاتعح

 ٚاالٍزؼلاك إلٔمبمٖ.

 ؾًّ ٚؽلارٗ األهثغ ِٕبظو رّضً ٔٙب٠خ اٌمٖخ وّب ٠ٍٟ:: راٌششٌظ اٌغفًٍ

: ٠ظٙو ف١ٙب اٌمبفٍخ اٌزغبه٠خ اٌزٟ كفً ثٙب هٍزُ أهٗ اٌٛحذج األًٌٚ

 رٛهاْ ِزٕىواً فٟ ىٞ اٌزغبه.

 : لل ٕٛهد ف١ٙب ١ِٕژٖ رمزوة ِٓ ف١ّخ هٍزُ ٚروعٖٛ أْ ٠ٕمن ث١يْ.اٌٛحذج اٌثأٍح

ه اٌٛؽلح ِٓ إٌّبظو اٌغبِٚخ، ؽ١ش ال ٠ّىٓ اٌغيَ : ٠ؼل إٌّظو اٌّٖٛه فٟ رٍاٌٛحذج اٌثاٌثح

ثبٌؾلس اٌنٞ ١ْ٠و ا١ٌٗ، ؽ١ش ال ٠ظٙو ف١ٗ ٍٛٞ ّقٔ ٠غٌٍ ثغٛاه ؽٖبْ، ٚهثّب ٠ّضً ٘نا إٌّظو 

 ؽٖبْ هٍزُ اٌّؼوٚف ثبٍُ هفِ ثغٛاهٖ ٍبئَٗ فٟ أزظبه ػٛكح هٍزُ ثؼل أْ ٠ٕمن ث١يْ.

 ٌمٖخ، ٚاٌنٞ ٠ّضً أمبم ث١يْ.:  ٠ظٙو ف١ٙب اٌّْٙل األف١و ِٓ ااٌٛحذج اٌشاتعح

 ذصٌٛش اٌّشٙذ األخٍش سعرُ ٌٕمز تٍضْ:

َ، 13ٖ/3َ، أٚائً اٌموْ 12ٖ/6ثالٛخ ِوثؼخ اٌْىً، ِٓ اٌقيف مٞ اٌجو٠ك اٌّؼلٟٔ، أٚافو اٌموْ  

اٌقبٕخ ثٍٕلْ  (Keir)ِؾفٛظخ فٟ ِغّٛػخ 
36

(. ىفوفذ ٘نٖ اٌجالٛخ ثبٌّْٙل 2، ّى11ً)ٌٛؽخ

و ِٓ اٌمٖخ، ٚاٌنٞ ٠ّضً ٕٚٛي هٍزُ اٌٟ اٌجئو، ٚهفؼٗ ٌٍٖقوح اٌزٟ رَل فٛ٘زٗ ٌزق١ٍٔ األف١

ث١يْ، ٠ٚزؤول مٌه ِٓ اٌغٍّخ اٌفبه١ٍخ اٌّىزٛثخ فٟ ألٖٝ ١ّ٠ٓ اٌجالٛخ ِٓ أػٍٟ: " هفزٓ هٍزُ 

 ثوؽبٖ"، ٚاٌزٟ رؼٕٟ ثبٌغخ اٌؼوث١خ "للَٚ هٍزُ ٌفٛ٘خ اٌجئو". 

 اٌفْٕٛ اٌٍَغٛل١خ اإل٠وا١ٔخ:ػٍٝ  ث١ژْ ١ِٕٚژٖ رف١َو ظٙٛه لٖخ

ثؼ٘ اٌزؾف األفوٜ،  ػٍٝاٌزؾف اٌقيف١خ اٌٍَغٛل١خ، ٚأعياء ِٕٙب  ػٍٝظٙود ٘نٖ اٌمٖخ وبٍِخ 

 ٚوبْ ٌٙب ػل٠ل ِٓ اٌّلٌٛالد ا١ٌَب١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ ِٕٙب:

 ػلُٚ٘ ػٍٝ٘نٖ اٌمٖخ رقٍل موو أؽل االٔزٖبهاد اإل٠وا١ٔخ اٌؼَىو٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ  اٌلالٌخ ا١ٌَب١ٍخ:

 ، وّب موؤب آٔفًب.أً٘ رٛهاْ ُاٌزم١ٍلٞ ٚ٘

ؽ١ش  ،رٖٛه َِبػلح اٌؾبوُ ألفواك ّؼجخ فٟ اٌزقٍٔ ِٓ اٌقطو اٌنٞ ٠ٙلكُ٘: اٌذالٌح االجرّاعٍح

أؽل أثطبي ثالٛٗ ٌزق١ٍٔ أً٘ أهِبْ ِٓ اٌقٕبى٠و اٌجو٠خ اٌزٟ رٙلك  اٌٝػٙل اٌؾبوُ و١قَوٚ 

 ٚؽ١برُٙ.  ِّزٍىبرُٙ

لصح اٌثطً سعرُ
77
 رٌٍٕٓمرً اٌ 

 رؼل ٘نٖ اٌٛالؼخ ٟ٘ صبٌضخ اٌٖؼبة اٌزٟ ٚاعٙذ "هٍزُ" فٟ ٛو٠مٗ ٌزؾو٠و اٌٍّه "و١ىبًٚ"، ِٚفبك٘ب

ثؼل أْ لبَ ثبٕط١بك ؽّبه ٚؽْٟ، ٚلبَ ث١ْٗ، ٚأوً ِٕٗ  اٌجطً هٍزُ أْ وّب ٚهكد فٟ اٌْبٕ٘بِخ،

ٚٔبَ، ٚث١ّٕب ٘ٛ ٔبئُ ام فوط ػ١ٍٗ صؼجبْ ٙقُ، فؤ٠مظٗ "هفِ"
38

بك اٌضؼجبْ اٌٚقُ ، فمبَ ٚلبرٍٗ، ٚو

٠غٍجٗ، ٌٛال أْ فف اٌوفِ ٌٕغلرٗ، فمزال اٌضؼجبْ
39.
  

 ذصٌٛش لصح سعرُ ٌمرً اٌرٍٕٓ فً اٌفٓ اٌغٍجٛلى:

َ، ِؾفٛظخ 12ٖ/6أٚافو اٌموْ ٕٛهد رٍه اٌمٖخ ػٍٝ ثالٛخ ِزؼلكح اٌوإًٚ ِٓ اٌقيف ا١ٌّٕبئٝ، 

فٟ ِزؾف اٌفو٠و عب١ٌوٞ ثٛإّطٓ
80
  (.12)ٌٛؽخ 

 (2)ّىً          
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ٚ٘غَٛ ٗ، أِبِاٌنٞ ٠ظٙو  ٙبهثًب ث١َفٗ اٌز١ٕٓ هٍزُ ٠ّزطٝ ٕٙٛح عٛاكٖ، لٛاَ ىفوفزٙب اٌجطً

ب. ًٚ وّب ٠الؽع أٔٗ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أْ اٌْبٕ٘بِخ رنوو أْ اٌنٞ فوط ػٍٝ  "هفِ" ػٍٝ ظٙوٖ أ٠

 "هٍزُ" صؼجبْ، اال أْ اٌفٕبْ لبَ ثوٍُ ر١ٕٓ ٙقُ. 

 ذفغٍش ظٙٛس لصح اٌثطً سعرُ ٌمرً اٌرٍٕٓ فً اٌفٓ اٌغٍجٛلً:

ٔهُ ِعتزوْ بتزاثهُ أعٍي  دٌيًاٌخاص ٌذي اٌّصىريٓ اٌفزس باٌبطً رستُ  اال٘زّبٌَىالع أْ هذا وا

 ،فهُ يزيذوْ بذٌه تّجيذاً وتخٍيذاً ٌّاضيهُ ،في ساٌف اٌزِاْ ل١ِٛزُٙوراغبىْ في اٌتعبيز عٓ  ،اٌمذيُ

أٔه رِز وِثاي  ٝػٍويٕظز إٌيه  ،فهى عٕذهُ اٌفارس اٌّغىار اٌذي تٕسب إٌيه األساطيز واٌخىارق

حظه في وهذا ِا ٔال ،يمف في سبيٍه عائك وال ،واٌبطً اٌذي ال يصّذ أِاِه ِماتً ،اإليزأي اٌباسً

تّجيذ األبطاي اٌذيٓ يخزجىْ ِٓ اٌىالع اٌتاريخي غٍي اٌخياي األسطىري
81.

 

ًٛ ١ٍبٍٟ، ؽ١ش هغت اٌفٕبْ فٟ رؾف١ي اٌفوً ٌٍزقٍٔ ِٓ اٌَالعمخ اٌغياح، ٚ  أُٙ فٟ ٚفٝ مٌه اٍمب

 أزظبه فوٚط هٍزُ عل٠ل ٠لافغ ػٓ ل١ِٛزُٙ اإل٠وا١ٔخ.

لصح حٍاج اٌٍّه تٙشاَ گٛس
82

 

 ،اٌؼٖٛه اإلٍال١ِخ اٌّقزٍفخ ؽزٝاٌزؾف اإل٠وا١ٔخ ِٕن اٌؼٖو اٌَبٍبٟٔ  ػٍٝاٌمٖخ  ٘نٖاٍزّو ظٙٛه 

بح لٖخ ؽ١، ٚظٙو ِٕظواْ َِزٛؽ١بْ ِٓ ٚوبْ ٌٙب ِلٌٛالد هِي٠خ ِقزٍفخ ِٓ فزوح ى١ِٕخ ألفوٞ

ٚػوٍٚخ إٌٙل٠خ:  ثٙواَ گٛهٚأىكٖ، ٚ ثٙواَ گٛهفٟ اٌفزوح ِٛٙٛع اٌلهاٍخ، ّٚ٘ب:  اٌٍّه ثٙواَ گٛه

 ٚف١ّب ٠ٍٟ ر١ٙٛؼ ٌٙبر١ٓ اٌمٖز١ٓ، وّب ٚهكد فٟ اٌْبٕ٘بِخ، ٚرٕف١نُ٘ ػٍٝ اٌزؾف اٌقيف١خ اٌٍَغٛل١خ.

 ٚأصدٖ: تٙشاَ گٛس

َوٛه أصٕبء البِزٗ فٟ اٌؾ١وح، وبْ ٌٗ أْ ثٙواَ وّب ٚهكد فٟ اٌْبٕ٘بِخ، َوٛه  ٍِقٔ لٖخ ثٙواَ

أٔٗ إطؾجٙب ماد ٠َٛ ١ٌٍٖل، فووجب عّالً َِوعبً ثَوط  ؽزٝعبه٠خ رَّٟ أىكٖ، ٚلل ّغف ثٙب ثٙواَ 

ِغطٟ ثبٌل٠جبط، ٚث١ّٕب ّ٘ب ِٕطٍمبْ فٟ اٌٖؾواء ظٙو ٌّٙب ىٚعبْ ِٓ اٌغيالْ فؤهاك ثٙواَ أْ 

ْ ٠ٖطبك  فوكد ػ١ٍٗ ثؤْ ١ٕل اٌغيالْ أِو ١٘ٓ ٠ؼوٗ ِٙبهرٗ فٟ ا١ٌٖل أِبِٙب فَؤٌٙب: أٞ اٌغيال

ػٍٟ ِٓ ٠زّزغ ثّضً ِٙبهرٗ ّٚغبػزٗ، ٚأْ األٕؼت ِٚب ٠ضجذ للهارٗ ؽمبً ٘ٛ أْ ٠غؼً ثَٙبِٗ األٔضٝ 

اٌفٛه ثٛرو لٍٛٗ ثَُٙ مٞ هأ١ٍٓ  ػٍٝ َمووا ٚاٌنوو أٔضٟ، ٚأْ ٠وثٜ ؽبفو اٌغيالْ ثوأٍٗ، فمبَ ثٙوا

فٖبه ثال لوْٚ ِضً األٔضٝ، صُ أفوط ١ٍّٙٓ آفو٠ٓ ٕٚٛثّٙب ٔؾٛ ٍٚلكٖ ٔؾٛ اٌنوو فبلزٍغ لو١ٔٗ 

أمْ غياي صبٌش فٍّب هفغ  ػٍٝهأً األٔضٝ فبٌزٖمب ثٙب وبٌمو١ٔٓ ِضً اٌنوو، صُ هِٟ لطؼخ ؽٖٟ 

ؽبفوٖ ٌؾه أمٔٗ ػبعٍٗ ثَُٙ هثٜ هأً اٌغياي ثؾبفوٖ
83.
  

٠لاً ػٍٟ اٌغيالْ اٌزٟ أكِزٙب اٌَٙبَ ثواػخ األ١ِو اٌْبة ؽئذ ؽئبً ّل ػٍٝ حٚثلالً ِٓ أْ رضٕٟ اٌفزب

ٚأفند رجىٟ ثىبء ّل٠لاً ٌّٚب ٍؤٌٙب ثٙواَ ػٓ ٍجت ثىبئٙب هكد ػ١ٍٗ لبئٍخ: " ٘نٖ ١ٌَذ أفؼبي أَبْ، 

هفغ ٠لٖ، ٚأٌمب٘ب ِٓ  ؽزِٝٚب أْ ٍّغ ثٙواَ ٘نا اٌىالَ  ،أٔذ ٌَذ ثْوا، ٌٚىٓ ٠َىٕه هٚػ ١ّطبْ"

ِبرذ ؽزٌٝغًّ ظٙو اٌغًّ ػٍٟ األهٗ، ٚكَ٘ٙب ثقف ا ػٍٝ
84
. 

 ٚأصدٖ فً اٌفٓ اٌغٍجٛلً: تٙشاَ گٛسحٍاج اٌٍّه لصح ذصٌٛش 

ٚأىكٖ، اٌنٞ ؽٛي  ثٙواَ گٛه٠ّضً إٌظو اٌز٠ٖٛوٞ ػٍٝ اٌزؾف اٌٍَغٛل١خ اٌّْٙل األف١و ِٓ لٖخ 

ف١ٙب أٔضٝ اٌغياي اٌٝ موو ثوِٟ ١ٍّٙٓ اٌزٖمب ثبٌوأً فؤٕجؾب وبٌمو١ٔٓ، ٚاٌمبإٖ ٌٍؾٖٝ ػٍٝ أمْ 

 .ؼبعٍٗ ثَُٙ هثٜ هأً اٌغياي ثؾبفوٖنٞ هفغ ؽبفوح ١ٌؾه ثٗ أمٔٗ، فاٌغياي اٌ

، ػٍٝ ظٙو عًّ، ثٙواَ گٛه ٚأىكٖٕٛه اٌفٕبْ اٌٍَغٛلٟ رٍه اٌمٖخ، ثز٠ٖٛو هعً ٚاِوأح ٠ّضالْ 

ٚلل ّوع اٌوعً فٟ ر٠ٖٛت ٍُٙ لٍٛٗ رغبٖ غياٌخ رؼلٚ، ث١ّٕب اٌّوأح رٕظو ٌٍقٍف، رمَٛ ثبٌؼيف 

ػٍٝ اٌغًّ، صُ ٟٚ٘ ٍِمبح ػٍٝ األهٗ، وّب  ثٙواَ گٛهػٍٝ ل١ضبهح، ٕٚٛه أىكٖ أٚال ٟٚ٘ فٍف 

ً رٍه اٌمٖخ، ٟٚ٘ ٚهك فٟ ّبٕ٘بِخ اٌفوكٍٟٚ، ٍٕٕٚب ػل٠ل ِٓ اٌزؾف اٌقيف١خ اٌٍَغٛل١خ اٌزٟ رّض

  وبٌزبٌٟ:

اٌّزوٚث١ٌٛزبْ  َ، ِؾفٛظخ فٟ ِزؾف12ٖ/6عغ ٌٍموْ ٍٍطب١ٔخ ِٓ اٌقيف ا١ٌّٕبئٝ، رو

ث٠ٛ١ٕٛهن
85

 (.13)ٌٛؽخ

َ، ِؾفٛظخ فٟ ِزؾف اٌّزوٚث١ٌٛزبْ 12ٖ/6 ِغ اٌزن١٘ت روعغ ٌٍموْ ٍٍطب١ٔخ ِٓ اٌقيف ا١ٌّٕبئٝ

ث٠ٛ١ٕٛهن
86

 (.14)ٌٛؽخ
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 َ، ِؾفٛظخ فٟ ِزؾف ثوٚو12ٓ١ٍٖ/6ٌموْ ا اٌٝ لبّبْ فٟ رَٕتٍٍطب١ٔخ ِٓ اٌقيف ا١ٌّٕبئٝ، 

ث٠ٛ١ٕٛهن
83

 (.15)ٌٛؽخ

َ، ِؾفٛظخ فٟ ِؼوٗ فْٕٛ عٕٛة 12ٖ/6ٍٍطب١ٔخ ِٓ اٌقيف ا١ٌّٕبئٝ ِغ اٌزن١٘ت، روعغ ٌٍموْ 

أٍزوا١ٌب
88

 (.16)ٌٛؽخ

ْ َ، ِؾفٛظخ فٟ ِزؾف اٌّزوٚث١ٌٛزب12ٖ/6 ، رَٕت اٌٝ اٌوٞ فٟ اٌموٍٍْطب١ٔخ ِٓ اٌقيف ا١ٌّٕبئٝ

ث٠ٛ١ٕٛهن
89

 (.13)ٌٛؽخ

-6ثالٛخ ِٓ اٌقيف اٌّوٍَٛ ثبٌجو٠ك اٌّؼلٟٔ ٚاٌطالء اٌيعبعٟ األىهق اٌّقٚو، روعغ ٌٍموْ 

َ، ِؾفٛظخ فٟ ِزؾف فىزٛه٠ب ٚأٌجود ثٍٕل12-13ْٖ/3
90
 (.18)ٌٛؽخ 

 :عٛدج تٙشاَ َوٛس ِٓ إٌٙذ ِع عشٚعٗلصح 

ِٛه ٌجٙواَ َوٛه، ٚ٘يَ ل١ٖو اٌوَٚ، ثؼل أْ اٍزمود األٚاٌمٖخ وّب عبءد فٟ اٌْبٕ٘بِخ وبٌزبٌٟ: 

ُّٕىً اٌنٞ اِزٕغ ػٓ كفغ  ٚفبلبْ ا١ٌٖٓ، ٕبه ٍِه اٌؼبٌُ، ٌُٚ ٠ؼل ٕ٘بن ِٓ ٠ٕبىػٗ اال ٍِه إٌٙل 

اٌفل٠خ، ثً ٚأفن فل٠خ ِٓ فبلبْ ا١ٌٖٓ، ٌنٌه فىو ثٙواَ فٟ ؽ١ٍخ ٠زؼوف ثٙب ػٍٝ ِلٞ لٛح ٘نا اٌٍّه 

فٟ ١٘ئخ هٍٛي اٌٟ ٍِه إٌٙل ٚوؤٔٗ ٠ؾًّ هٍبٌخ ِٓ كْٚ اٌلفٛي فٟ ِٛاعٙخ ِجبّوح ِؼٗ، فزٕىو 

٠زَٕٝ ٌٗ كفٛي ثالٛ ٍِه  ؽزٝٛبػخ ٍِه فبهً، ٚمٌه  ٚاٌزياَثٙواَ َوٛه ٠ؤِوٖ ف١ٙب ثلفغ اٌفل٠خ 

أٍجبة لٛرٗ ِٚٛاٛٓ ٙؼفٗ ػٍٝإٌٙل، ٚاٌزؼوف 
91
. 

ُّٕىً فٟ ثالٛٗ ثٖفزٗ ِجؼٛس ٍِه فبهً، ٚأصبه كْ٘زٗ ِب  ٌّٚب ًٕٚ ثٙواَ َوٛه ٌٍٕٙل اٍزمجٍٗ ٍِىٙب 

ُّٕىً ِٓ صوٚح ٚافوح، ٚثالٛ فقُ، ٚع١ِ ػظ١ُ، اال  أٔٗ ػيَ ػٍٟ اٍزىّبي ِّٙزٗ فٍَُ  ٠زّزغ ثٗ 

ً ِئولاً أٔٗ ال ٠قْٟ أؽلاً، ٚأْ ػٕلٖ ِٓ  ُْٕىً اٌوٍبٌخ، اٌنٞ ِب ٌجش أْ لوأ٘ب ؽزٟ اٍزْبٛ غٚجب ٌ

لٛرٗ، ١ٌٚضجذ مٌه لوه اٍزٚبفخ اٌىٕٛى ٚاٌغ١ُٛ ٚاٌؼزبك ِب ٠ّىٕٗ ِٓ اٌزٖلٞ ألٞ ٍِه ِّٙب ثٍغذ 

هٍٛي ٍِه فبهً ػلح أ٠بَ ؽوٓ فالٌٙب ػٍٟ اٍزؼواٗ لٛح ع١ْٗ أِبِٗ، ٚمٌه ؽزٟ ٠ًٕٛ اٌوٍٛي 

رٍه األفجبه ٌجٙواَ ٌؼً مٌه ٠ض١ٕٗ ػٓ غيٚ إٌٙل، ٚأصٕبء مٌه اٍزطبع ثٙواَ أْ ٠ٙيَ أّغغ لٛاك اٌغ١ِ 

ؽْخ اٌزٟ أهلذ أً٘ إٌٙلإٌٙلٞ، وّب ٔغؼ فٟ اٌمٚبء ػٍٟ ثؼ٘ اٌؾ١ٛأبد اٌّزٛ
92
. 

ُّٕىً وض١واً ثْغبػزٗ ِٚٙبهرٗ، فطٍت ِٕٗ اٌجمبء فٟ إٌٙل ١ٌىْٛ ٌٗ ٍٕلاً ٚثٍٙٛأبً،  ٌٚمل أػغت اٌٍّه 

ً ِٕٙٓ، فبفزبه ِٕٙٓ أعٍّٙٓ ٚرَّٟ ٍبث١ٕٛم  خوّب ػوٗ ػ١ٍٗ ثٕبرٗ اٌضالص ١ٌقزبه ٌٕفَٗ ػوٍٚب

ُّٕىً، ٚأ٘لاّ٘ب وٕياً ِٓ اٌّبي ٚاٌغٛا٘و ً مٌه ١ٌمٕؼٗ ثبٌجمبء فٟ إٌٙلو، ٚوبْ فيٚعّٙب 
93
. 

ٚثؼل فزوح أؽٌ ثٙواَ ثؤٔٗ أٛبي اٌّمبَ فٟ إٌٙل، ٚأهاك اٌؼٛكح اٌٟ ثالٛٗ، ٌٚىٕٗ فْٟ اْ فؼً مٌه 

ُّٕىً، فبػزوف ٌيٚعزٗ ٍبث١ٕٛم ثؾم١مخ ّق١ٖزٗ،  عٙواً أْ ٠ٕىْف أِوٖ ِّب لل ٠ؼوٙٗ ٌغٚت 

لح َٔبء ثالٛٗ، فؤّبهد ػ١ٍٗ ثؾ١ٍخ ٠ٙوة ثٙب كْٚ ػٍُ ٍٚٛت َِبػلرٙب ١ٌؼٛك ثٙب اٌٟ ثالكٖ ٌزىْٛ ١ٍ

ٚاٌل٘ب، ٚأفجورٗ أْ اٌٍّه ٚوجبه اٌمٛاك ٠قوعْٛ فٟ ٘نا اٌٛلذ ِٓ وً ػبَ اٌٟ ِزؼجل ٌُٙ، ٠جؼل ػٓ 

ُّٕىً م٘جذ ا١ٌٗ ٍبث١ٕٛم  ِمو اٌٍّه ٔؾٛ ػْو٠ٓ فوٍـ ٌالؽزفبي ثؤؽل األػ١بك، فٍّب ؽبْ ٚلذ فوٚط 

ُّٕىً ٚفوط ٚأفجورٗ ثّوٗ ىٚعٙب، ٚػلَ  للهرٗ ػٍٟ ِٖبؽجزُٙ ٌٍّزؼجل، فبٔطٍذ اٌقلػخ ػٍٟ 

ٌٍّزؼجل ِغ لٛاكٖ، ٕٚ٘ب ٍبهع ثٙواَ ثغّغ ثم١خ ِؼب١ٔٚٗ ِٓ اٌفوً ٚىٚعزٗ ٚاٌىٕٛى اٌزٟ أ٘لا٘ب ٌٗ 

ٌّٕىً، ٍٚبه ثُٙ ٔؾٛ اٌَبؽً ٚػجو اٌجؾو
94
. 

ُّٕىً، ٕٚ٘ب أفجوٖ ثٙواَ ثؾم١مخ ّاٚػٕلِب  ق١ٖزٗ ِٚب كفؼٗ ٌلفٛي لزوة ثٙواَ ِٓ ثالكٖ ٌؾك ثُٙ 

إٌٙل ِزٕىواً، وّب أفجوٖ أٔٗ ٌُ ٠ؼل فٟ ١ٔزٗ غيٚ إٌٙل، ٌُٚ ٠ؼل ٠و٠ل ِٕٗ اٌّبي ألٔٗ ٕبه وٛاٌل ٌٗ، وّب 

ُّٕىً ثنٌه ٚػبك وً ِّٕٙب  ثالكٖ اٌٝٚػلٖ ثؤْ ٠غؼً اثٕزٗ ١ٍلح َٔبء اٌمٖو، فوٟٙ 
95
. 

 ٍغٛلٟ:فٟ اٌفٓ اٌَ لٖخ ػٛكح ثٙواَ َوٛه ِٓ إٌٙل ِغ ػوٍٚٗر٠ٖٛو 

ػٛكح ثٙواَ َوٛه ِٓ إٌٙل ِغ ٕٛه اٌفٕبْ اٌٍَغٛلٟ اٌّْٙل األف١و ِٓ رٍه اٌمٖخ اٌزٟ رّضً 

، ٚػجو اٌفٕبْ ػٓ مٌه إٌّظو ثؤْ ٠وٍُ ِٛوت ٍِىٟ ٠زؤٌف ِٓ ف١ً ٙقُ ٠ؾًّ ٘ٛكط ػوٍٚٗ

 ِىْٛف ثلافٍخ ّقٔ ٚاؽل، ٠ٚمٛك اٌف١ً هعً ثٍؾ١خ، ٚفٍف اٌٙٛكط فبكَ.

َ، 13-12ٖ/ 3أٚائً اٌموْ -6ٖٓ ِٓ اٌقيف ا١ٌّٕبئٟ، أٚافو اٌموْ ؾٕٛه مٌه اٌّْٙل ػٍٝ ٕ 

ِؾفٛظ فٟ ِزؾف اٌفو٠و عب١ٌوٞ ثٛإّطٓ
96
 (.19)ٌٛؽخ 
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 :فً اٌفٓ اٌغٍجٛلً اٌٍّه تٙشاَ گٛس حٍاج ذفغٍش ظٙٛس لصح

، ٚوبْ مٌه إلؽ١بء اٌم١ِٛخ ثٙواَ گٛه ِٚٙبهارٗ اٌمزب١ٌخاٌٍّه رٖٛه ّغبػخ أهاك اٌفٕبْ اٌٍَغٛلٟ 

فزوح اٌلهاٍخ٠وا١ٔخ فٟ اإل
93

 .ٍجك ٚأْ ٚٙؾٕب مٌه ِٓ لجً ، وّب

 اٌخاذّح:

ُٔ األٍطٛه٠خ ِٚٓ فالي اٌؼوٗ اٌَبثك  َٖ اٌَّزٛؽبح ِٓ اٌْبٕ٘بِخ إٌّفنح ػٍٝ اٌفْٕٛ اٌمَ

اٌٍَغٛل١خ اإل٠وا١ٔخ، فٍٛؽع أْ اٌفٕبْ اٌٍَغٛلٟ أفل ِْٙل ثؼ١ٕخ ِٓ اٌمٖٔ ٍبٌفخ اٌنوو، ٚاٍزقلِٙب 

ب١ٍخ ٚاعزّبػ١خ ٌّٕب٘ٚخ اٌؾىُ اٌٍَغٛلٟ، ٚاؽ١بء اٌم١ِٛخ اإل٠وا١ٔخ، ٠ّٚىٓ هٕل ٌؼًّ اٍمبٛبد ١ٍ

 مٌه فٟ ػلح ٔمبٛ أّ٘ٙب:

إٌيػخ اٌْؼٛث١خ اٌزٟ ١ٍطود ػٍٝ اٌفىو اإل٠وأٟ فٟ ثؼ٘ اٌفزواد اٌزبه٠ق١خ، ٚأكد اٌٝ ل١بَ أٍواد 

اٌزٟ ٠ٕزّٟ ؽىبِٙب  َ( 832-820ٖ/ 259-205ؽبوّخ ِٓ إًٔ ا٠وأٟ، ِٚٓ مٌه األٍوح اٌطب٘و٠خ )

اٌٝ اٌجطً اإل٠وأٟ اٌمل٠ُ "هٍزُ" ثطً اٌْبٕ٘بِخ، ٚاألٍوح اٌٖفبه٠خ اٌزٟ وبٔذ ِزؼٖجخ ٌّبٟٙ 

َ( اٌزٟ ٠ٕزَت ؽىبِٙب اٌٝ ثٙواَ عٛه  999-834ٖ /  389-261اٌفوً، ٚاٌلٌٚخ اٌَبِب١ٔخ )

ل ؽوٓ ؽىبَ ٘نٖ َ( ِٓ إًٔ فبهٍٟ، ٚل 1056-932ٖ /  433-320وّب وبْ ثٕٟ ث٠ٛخ ) اٌَبٍبٟٔ،

اٌلٚي اٌَّزمٍخ ػٓ و١بْ اٌقالفخ اٌؼجب١ٍخ ػٍٟ اؽ١بء اٌزمب١ٌل االعزّبػ١خ ٚاٌف١ٕخ اٌمل٠ّخ إل٠واْ ٚاٌزْجٗ 

ثٍّٛن اٌفوً اٌملاِٝ
98
. 

اٌزٛها١ْٔٛ، ؽ١ش موو أؽل االٔزٖبهاد اإل٠وا١ٔخ اٌؼَىو٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ ػٍٝ ػلُٚ٘ اٌزم١ٍلٞ ُٚ٘  ٞرقٍل

٠ؼزيْٚ ثم١ِٛزُٙ اٌزٟ ػجو اٌفوكٍٟٚ ػٕٙب أفًٚ رؼج١واْ ٘ئالء اٌفٕب١١ٔٓ وبٔٛا 
99.

 

ٌٍلػٛح اٌٝ اٌضٛهح ٙل اٌظٍُ ٚاٌفَبك اٌٛالغ ػ١ٍُٙ ِٓ  إٌّبظو اٌز٠ٖٛو٠خ رٍهاٍزقلَ اٌفٕبْ اإل٠وأٟ 

فٟ رغ١١و ٚرم٠ُٛ ١ٍبٍبد اٌؾبوُ ٌٍّٖؾخ  ُِٙؽ١ش وبْ ٌٍطجمخ اٌؼبِخ كٚه  ،لجً اٌَالعمخ اٌغياح

 .اٌٛٛٓ

اٌزٟ ٠مَٛ رؼب١ٌّٙب ػٍٝ أزٖبه إٌٛه ػٍٟ  ،ٌيهاكّز١خ ٚاٌل٠بٔبد اإل٠وا١ٔخ اٌمل٠ّخرؼب١ٌُ ا رؼىٌ

ؽ١ش وبٔذ ػم١لح اإل٠وا١١ٔٓ هاٍقخ فٟ إٌٛه اٌنٞ ٠جؼش اٌق١و ٚاٌجووخ  ،اٌظالَ، ٚاٌق١و ػٍٝ اٌْو

وِٓ" ِزّضٍخ فٟ اإلٌٗ "أ٘ٛهِيكا" فٙٛ فبٌك إٌٛه، ٠ٚمبثً مٌه ػم١لح اٌظالَ ِزّضٍخ فٟ اإلٌٗ " أ٘

 .اٌّزَجت فٟ وً ٍٛء ّٚو

ٕٛهد ٘نٖ اٌّٛٙٛػبد اٌَّزٛؽبح ِٓ اٌْبٕ٘بِخ ػٍٝ اٌزؾف اٌقيف١خ اٌٍَغٛل١خ اإل٠وا١ٔخ، ؽ١ش 

أٙب رؼل األوضو أزْبًها ث١ٓ إٌبً، ٚثنٌه ٠زؾمك اٌفٕبْ ِٓ ْٔو أفىبهٖ ثْىً ٍو٠غ، وٕٛع ِٓ اٌزٛػ١خ 

 ٚاؽ١بء اٌم١ِٛخ اإل٠وا١ٔخ.
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 اٌٍٛحاخ

 

َ، ِحفٛظح فً ِرحف دٌرشٌٚد ٌٍفٓ تأِشٌىا6/22أٚاخش اٌمشْ ٖ ،ٓ اٌخضف إٌٍّائىعٍطأٍح ِ  
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(1) ٌٛؽخ  

 

وٍش تٍٕذْ. َ، ِحفٛظح فً ِجّٛعح22ٖ/6عٍطأٍح ِٓ اٌخضف إٌٍّائى، اٌمشْ   

Grube J.E., Islamic pottery, pl. 142 

(2ٌٛؽخ )  

https://www.dia.org/sites/default/files/tms-collections-objects/30.421-S1_o2.jpg
https://www.dia.org/sites/default/files/tms-collections-objects/30.421-S1_o2.jpg
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َ، ِحفٛظح فً ِجّٛعح خاصح.2287-2286ٖ/ 283-282عٍطأٍح ِٓ اٌخضف إٌٍّائى، ِإسخح   

SEVAL USTA: Selçuklu çini, resim.112 

(3ٌٛؽخ )  

 

َ، ِحفٛظح فً ِعشض فْٕٛ جاِعح 22ًٌٖ/6عٍطأٍح ِٓ اٌخضف إٌٍّائى، اٌمشْ   

https://artgallery.yale.edu/collections/objects/52111 

(4ٌٛؽخ )  

https://artgallery.yale.edu/collections/objects/52111
https://artgallery.yale.edu/collections/objects/52111
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َ، ِحفٛظح فً ِرحف اٌٍٛفش 22\6ٖاٌٍْٛ األصسق ٚاٌثشٌك اٌّعذًٔ، اٌمشْ تالطح ثّأٍح اٌشؤٚط ِٓ اٌخضف اٌّشعَٛ فٛق اٌطالء ت

.تثاسٌظ  

(5ٌٛؽخ )  

 

َ، ِحفٛظح فً ِجّٛعح ٔاصش اٌخًٍٍٍ تٍٕذ22ْٖ/6أجضاء ِٓ عٍطأٍح ِٓ اٌخضف إٌٍّائى، اٌمشْ  

-fragment-art-islamic-collection-art/khalili-https://www.khalilicollections.org/collections/islamic

pot875-shahnamah-the-from-scenes-with-bowl-a-of 

(6ٌٛؽخ )  

https://www.khalilicollections.org/collections/islamic-art/khalili-collection-islamic-art-fragment-of-a-bowl-with-scenes-from-the-shahnamah-pot875
https://www.khalilicollections.org/collections/islamic-art/khalili-collection-islamic-art-fragment-of-a-bowl-with-scenes-from-the-shahnamah-pot875
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ئٗ اٌثالثح، ذفصًٍ ِٓ اٌٍٛحح اٌغاتمح.لصح أفشٌذْٚ ٚأتٕا (3ٌٛؽخ )   

 

َ، 22ٖ/6تالطح راخ ثّأٍح سءٚط، ِصٕٛعح ِٓ اٌخضف اٌّشعَٛ فٛق اٌطالء تأٌٛاْ ِرعذدج ٚاٌثشٌك اٌّعذًٔ، أٚاخش اٌمشْ 

 ِحفٛظح فً ِرحف اٌفْٕٛ اٌجٍٍّح، ٚاشٕطٓ

-8058-imagery?ctx=bc3ec126-shahnama-with-tile-https://collections.mfa.org/objects/17690/star

0bdfb5d97171&idx=16-8d06-4f40 

(8ٌٛؽخ )  

https://collections.mfa.org/objects/17690/star-tile-with-shahnama-imagery?ctx=bc3ec126-8058-4f40-8d06-0bdfb5d97171&idx=16
https://collections.mfa.org/objects/17690/star-tile-with-shahnama-imagery?ctx=bc3ec126-8058-4f40-8d06-0bdfb5d97171&idx=16
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َ، ِحفٛظ فً ِرحف اٌفشٌش جاٌٍشي تٛاشٕط23ٓ-22ٖ / 7-6وأط ِٓ خضف ٍِٕائً، ٌشجع ٌٍمشْ   

https://asia.si.edu/object/F1928.2/ 

(9ٌٛؽخ )  

 

 عرض بانورامً لزخارف الكأس السابق

https://asia.si.edu/object/F1928.2/ 

ٌٛؽخ 

(10)  

https://asia.si.edu/object/F1928.2/
https://asia.si.edu/object/F1928.2/
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 اٌّشٙذ األخٍش ِٓفً َ، ِحفٛظح 23ٖ/7َ، أٚائً اٌمشْ 6ٖ/22تالطح ِشتعح اٌشىً، ِٓ اٌخضف ري اٌثشٌك اٌّعذًٔ، أٚاخش اٌمشْ 

.ٍِٕژٖ تٍضْ لصح  مجموعة الخاصة (Keir) بلندن 

https://collections.dma.org/artwork/5341574 

ٌٛؽخ 

(11)  

 

 ، ذّثً اٌثطً سعرُ ٌمرً اٌرٍٕٓتٛاشٕطَٓ، ِحفٛظح فً ِرحف اٌفشٌش جاٌٍشي 22ٖ/6تالطح ِٓ اٌخضف إٌٍّائى، أٚاخش اٌمشْ 

https://asia.si.edu/object/F1911.319/ 

ٌٛؽخ 

(12)  

https://collections.dma.org/artwork/5341574
https://asia.si.edu/object/F1911.319/
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تٌٍٕٛٛسن،َ، ِحفٛظح فً ِرحف اٌّرشٚتٌٍٛراْ 22ٖ/6عٍطأٍح ِٓ اٌخضف إٌٍّائى، ذشجع ٌٍمشْ   

https://images.metmuseum.org/CRDImages/is/original/57.36.14front.JPG 

ٌٛؽخ 

(16)  

 

،َ، ِحفٛظح فً ِرحف اٌّرشٚتٌٍٛراْ تٌٍٕٛٛسن22ٖ/6طأٍح ِٓ اٌخضف إٌٍّائى ِع اٌرزٍ٘ة، ذٕغة ئٌى اٌشي فً اٌمشْ عٍ  

https://images.metmuseum.org/CRDImages/is/original/sf57-36-2a.jpg 

ؽخ ٌٛ

(14)  

https://images.metmuseum.org/CRDImages/is/original/57.36.14front.JPG
https://images.metmuseum.org/CRDImages/is/original/sf57-36-2a.jpg


 (0202 مارس)الثامن العدد                                                                       حوث والدراسات األثريةجملة الب

343 

 

 

 

    تٌٍٕٛٛسن تشٚوٍٍٓ َ، ِحفٛظح فً ِرحف22ٖ/6ٌمشْ ا ذٕغة ئٌى لاشاْ فًعٍطأٍح ِٓ اٌخضف إٌٍّائى، 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/124989 

ٌٛؽخ 

(15)  

 

ِعشض فْٕٛ جٕٛب أعرشاٌٍا َ، ِحفٛظح ف22ًٖ/6مشْ ذشجع ٌٍ، ِع اٌرزٍ٘ة ِٓ اٌخضف إٌٍّائى عٍطأٍح  

https://www.agsa.sa.gov.au/collection-publications/collection/works/bowl-with-story-of-bahram-

gur/27485/ 

ٌٛؽخ 

(16)  

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/124989
https://www.agsa.sa.gov.au/collection-publications/collection/works/bowl-with-story-of-bahram-gur/27485/
https://www.agsa.sa.gov.au/collection-publications/collection/works/bowl-with-story-of-bahram-gur/27485/
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َ، ِحفٛظح فً ِرحف اٌّرشٚتٌٍٛراْ تٌٍٕٛٛسن،22ٖ/6ذٕغة ئٌى اٌشي فً اٌمشْ ، عٍطأٍح ِٓ اٌخضف إٌٍّائى  

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451388?sortBy=Relevance&amp 

ٌٛؽخ 

(13)  

 

َ، ِحفٛظح فً ِرحف 23-22ٖ/7-6تالطح ِٓ اٌخضف اٌّشعَٛ تاٌثشٌك اٌّعذٔى ٚاٌطالء اٌضجاجً األصسق اٌّخضش، ذشجع ٌٍمشْ 

74، لوحة.هجومٌةعبد الناصر ٌس: األسلحة ال؛ فىرٛسٌا ٚأٌثشخ تٍٕذْ  

ٌٛؽخ 

(18)  

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451388?sortBy=Relevance&amp
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م، محفوظ فً متحف الفرٌر جالٌري21-21هـ/ 4أوائل القرن -ـه6صحن من الخزف المٌنائً، أواخر القرن   

https://asia.si.edu/object/F1927.3/ 

(19ٌٛؽخ )  

 

https://asia.si.edu/object/F1927.3/
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 حٛاشً اٌثحث
                                                 

1 
ٛاْ " رؤص١و اٌّؼزملاد ٚاألٍب١ٛو ػٍٝ ىفبهف اٌؼّبئو ثؾش َِزقوط ِٓ هٍبٌخ كوزٛهاح رؾذ اٌلهاٍخ فٟ األصبه اإلٍال١ِخ ثؼٕ

 ٚاٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ فٟ اٌؼٖو اٌٍَغٛلٟ فٟ ا٠واْ ٚاألٔبٙٛي " كهاٍخ آصبه٠خ ف١ٕخ، و١ٍخ ا٢صبه عبِؼخ ٍٛ٘بط
 2

ظُ ٚ٘ٛ اٌىزبة اٌّملً ػٕل اٌيهاكّز١١ٓ، ٠ٚؾٛٞ ِؼ -اٌٚؾبن: ٘ٛ فبٌِ اٌٍّٛن اٌن٠ٓ ؽىّٛا ا٠واْ، ٠ٚنوو فٟ األثَزبق

ٚاٌٍّٛن ٚاٌؼاللخ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ إٌبً، عفوٞ ثبهٔله: اٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ ٌلٞ اٌْؼٛة، ’ رؼب١ٌُ ٘نٖ اٌل٠بٔخ ِٚؼزملارٙب ثبٌَٕجخ ٌألٌٗ

ثبٍُ "اىٞ  -91،92َ، 1995ٓروعّخ ك، اِبَ ػجلاٌفزبػ اِبَ، ػبٌُ اٌّؼوفخ، اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢كاة، اٌى٠ٛذ، 

فٟ اٌىزت اٌفبه١ٍخ ثبٍُ "آىك٘بق"ػ ٚاٌؼوة ر١َّٗ "اٌٚؾبن"، أثٛاٌمبٍُ اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، روعّخ: ك٘بوٗ"، ٠ٚؼوف 

، ٚلل ػبُ أٌف ٍٕخ ؽىُ ِٕٙب ٍزّبئخ، ٚل١ً أٔٗ ؽىُ أٌف ػبَ ٚػبُ  25، اٌغيء األٚي، 1930ٓػجلاٌٛ٘بة ػياَ، ٛٙواْ،

؛ ٚلل 30ث١زًب ، اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، ٓ 542فوكٍٟٚ لٖزٗ فٟ ِبئخ ٚأٌف ػبَ وبٔذ وٍٙب ١ٍِئخ ثبٌظٍُ ٚاٌغٛه، ٌٚمل ٍوك اٌ

َ، ٓ 1963ٚهكد ٘نٖ اٌمٖخ وبٍِخ فٟ ػل٠ل ِٓ اٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ، اٌضؼبٌجٟ: غوه أفجبه ٍِٛن اٌفوً ١ٍٚوُ٘، ٛٙواْ،

٠لْٚ ، ٌٚالٍزياكح ػٓ لٖخ اٌٚؾبن ٚأفو215 -194، اٌطجوٞ: ربه٠ـ اٌوًٍ ٚاٌٍّٛن، اٌغيء األٚي، ٓ ٓ 35 -16ٓ

؛ اٌؾ١َٕٟ 250-9َ، ٓ 2008ٓهاعغ، أؽّل ؽ١َٓ ثىو: أّٙو األٍب١ٛو اٌفبه١ٍخ، كاه ِْبهق، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ األٌٟٚ، 

 .32َ، ٓ 2014اٌؾ١َٕٟ ِؼلٞ: األٍب١ٛو اٌفبه١ٍخ، كاه وٕٛى، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، 
3
ٔ جَبٚٔل، أفو٠لْٚ: ٘ٛ ثطً رْزون ف١ٗ أٍب١ٛو ا٠واْ ٚإٌٙل ونٌه، ٚ٘ٛ ٘ولً اإل  ٠وا١١ٔٓ اٌنٞ ٘يَ اٌٚؾبن ٚل١لٖ فٟ عجً كُ

، ٚلل ىػُ ثؼ٘ َٔبثٟ اٌفوً أْ أفو٠لْٚ ٘ٛ ٔٛػ ػ١ٍٗ اٌَالَ، ٚىػُ آفوْٚ  أٔٗ 33اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ

بثخ اٌفوً فبُٔٙ ، أِب ثبلٟ 211َٔمٚ اٌمو١ٔٓ ٕبؽت اثوا١ُ٘ ػ١ٍٗ اٌَالَ، اٌطجوٞ: ربه٠ـ اٌوًٍ ٚاٌٍّٛن، اٌغيء األٚي، ٓ

ً ِٓ اٌٚؾبن ػٍٝ أٚالكُ٘،  ٠َٕجٛٔٗ ٌٍٍّه ع١ّْل ٚاٌفوً ريػُ أْ ألفو٠لْٚ ػْوح آثبء، وٍُٙ ٍّٟ "أصف١بْ" ٚفؼٍٛا مٌه فٛفب

ٍ ك ، ٚ٘ٛ أفو٠لْٚ ثٓ  ٚأّب وبٔٛا ٠ز١ّيْٚ ثؤٌمبة ٌمجٛ٘ب، فىبْ ٠مبي ألؽلُ٘ أصف١بْ ٕبؽت اٌجمو اٌؾّو، ٚأصف١بْ ٕبؽت اٌجمو اٌجُ

، ٚأٔٗ وبْ أٚي ِٓ مًٌ اٌف١ٍخ ٚاِزطب٘ب، ٚػًّ اٌزو٠بق، ٚهك اٌّظبٌُ ٚأِو إٌبً ثؼجبكح هللا، -ٕبؽت اٌجمو اٌىض١و-ثُٛوبه أصف١بْ

، أٚ ل١ً أٔٗ أٚي ِٓ ٍّٟ 213 -212ٚأػبك ٌٍٕبً ِب اغزٖجٗ ُِٕٙ اٌٚؾبن، اٌطجوٞ: ربه٠ـ اٌوًٍ ٚاٌٍّٛن، اٌغيء األٚي، ٓ

ٌى١١خ رؼٕٟ اٌزٕي٠ٗ، وّب ٠مبي: هٚؽبٟٔ، ٠ؼْٕٛ ثٗ أْ أِوٖ أِو ِقٍٔ ِٕيٖ ٠زًٖ ثبٌوٚؽب١ٔخ، ثبٌى١١خ فم١ً ٌٗ "وٟ أفو٠لْٚ" ٚا

" أٔٙب ِٓ اٌجٙبء،  ٚرنوو اٌؼغُ ِٓ اٌفوً أٔٗ وبْ هعالً ع١َّبً ١ٍّٚبً ث١ٙبً   ٝ " أٞ ٛبٌت اٌلفً، ٠ٚنوو اٌجؼ٘ "َو  ٝ ٚل١ً ِؼٕٝ "َو

ه )ػّٛك ِٓ اٌؾ ً ٚأْ أوضو لزبٌٗ وبْ ثبٌُغي  هٖ وبْ ٌٗ هأً ووأً اٌضٛه، اٌطجوٞ: ربه٠ـ اٌوًٍ ٚاٌٍّٛن، ِغوثب ل٠ل(، ٚأْ ُعي 

، ٌٚمل موو اٌفوكٍٟٚ أٔٗ ؽىُ صالصّبئخ ػبَ ٚوبْ ٍبكً ٍِه كاْ اٌفوً ٌؾىّٗ ٌٚمل ٕبؽ اٌفوكٍٟٚ لٖزٗ 213اٌغيء األٚي، ٓ

 .40ث١ذ، اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 1151فٟ 
4 

خ ِووجخ ِٓ "ث١ٛه" ِٚؼٕب٘ب ػْوح آالف، ٚ"أٍت" أٞ اٌؾٖبْ، أٞ ػْوح آالف ؽٖبْ، اٌفوكٍٟٚ: ٠نوو اٌفوكٍٟٚ أٔٙب وٍّ

 .43، 43ٓ؛ صوٚد ػىبّخ: اٌفٓ اٌفبهٍٟ اٌمل٠ُ، ؽب١ّخ25اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ
5
 .19؛ اٌضؼبٌجٟ: غوه أفجبه ٍِٛن اٌفوً ١ٍٚوُ٘، 26ٓ-25اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  
6 

اٌفوكٍٟٚ أْ إٌبً وبٔٛا فٟ مٌه اٌٛلذ ٠ؤوٍْٛ إٌجبربد، ِٚب وبٔٛا لل أٌفٛا أوً ٌؾَٛ اٌؾ١ٛأبد، ٠ٚؼل اٌٚؾبن أٚي ِٓ ٠نوو 

 .20-19؛ اٌضؼبٌجٟ: غوه أفجبه ٍِٛن اٌفوً ١ٍٚوُ٘، 29ٓأوً اٌٍؾُ، اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ
3 

 .28اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ
8
 .21؛ اٌضؼبٌجٟ: غوه أفجبه ٍِٛن اٌفوً ١ٍٚوُ٘، ٓ 30كٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓاٌفو 
9
ع١ّْل ثٓ ّٛٙٛهس ثٓ إّٔٚٙظ ثٓ ع١ِٛوس، ٚ٘ٛ ٚفمبً ٌٍْبٕ٘بِخ هاثغ ِٓ ؽىُ ا٠واْ ِٓ اٌٍّٛن، ٚ ١ّن فٟ ٌغخ اٌفوً رؼٕٟ  

، ٍٚبه ػٍٝ ٔٙظ أث١ٗ فٟ اٌجٕبء ٚاٌزؼ١ّو ٚاٌؼلي ث١ٓ اٌٌّْ، ٚلل ٍّٟ ثنٌه ٌغّبي ٕٛهرٗ، رٌٟٛ اٌٍّه ثؼل ٚفبح أث١ٗ ّٛٙٛهس

إٌبً، ٚوبْ أٚي ِٓ ٕٕغ األٍٍؾخ ِٓ ا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع ٚاٌوِبػ، ٚأٚي ِٓ أرقن اٌّالثٌ ِٓ اٌىزبْ ٚاٌؾو٠و، ٚػٍُ إٌبً اٌجٕبء 

ًّب ِوٕؼًب ١ّٚل ػل٠ل ِٓ اٌّلْ فٟ وً ِىبْ، ٚوبْ أٚي ِٓ اٍزقوط اٌن٘ت ٚاٌفٚخ ِٓ ِؼبكْ األهٗ، صُ ٕٕغ ٌٕفَ ٗ ػو

ٚاٍزقلَ اٌغٓ فٟ ؽٍّٗ، ٚعٌٍ ػ١ٍٗ، ٚوبْ أٚي ٠َٛ  ٠ؼزٍٝ اٌؼوُ ٘ٛ ا١ٌَٛ األٚي ِٓ إٌَخ اٌنٞ رؾً ف١ٗ اٌٌّْ فٟ ثوط اٌؾًّ 

ُهٚى أّٙو أػ١بك اٌفوً، ٚاٍزّو ؽىّٗ   ٛ ُهٚى، ِٕٚن مٌه اٌٛلذ إٔجؼ ػ١ل  إًٌ  ٛ ػبَ، اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ،  300فَّٟ ثؼ١ل إًٌ

-11؛ اٌضؼبٌجٟ: غوه أفجبه ٍِٛن اٌفوً ١ٍٚوُ٘، ٓ 43؛ صوٚد ػىبّخ، اٌفٓ اٌفبهٍٟ اٌمل٠ُ، ٓ 24-21ٚي، ٓ اٌغيء األ

14. 
10
 .24-21اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 
11
فالٕخ رٍه اٌوإ٠ب وّب ٚهكد فٟ اٌْبٕ٘بِخ: أٔٗ هأٞ صالصخ هعبي ِٓ ًَٔ اٌٍّٛن ٚظٙوٚا فغؤح ٠زٍٛطُٙ إٔغوُ٘ ٚرملَ  

ٔ جَبٚٔل، األ ٕغو فٟ ىٞ اٌٍّٛن ٚٙوثٗ ثغوى ػٍٝ هأٍٗ صُ هثطٗ ٚٔضو ػ١ٍٗ اٌزواة، صُ لبكٖ م١ٌالً ػٍٝ أػ١ٓ إٌبً اٌٟ عجً كُ

 .28-23؛ اٌضؼبٌجٟ: غوه أفجبه ٍِٛن اٌفوً ١ٍٚوُ٘، 31ٓاٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ؽب١ّخ أ، ٓ
12
 .31اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 
13
 .48؛ صوٚد ػىبّخ، اٌفٓ اٌفبهٍٟ اٌمل٠ُ، ٓ 32ٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ اٌفوك 
14
٠ٚوثٜ اٌفوً إًٔ ٘نا اٌؼٍُ ثزبه٠قُٙ اٌمٖٖٟ ٚؽىُ اٌطبغ١خ اٌغبٕت اٌٚؾبن، ثلأ ؽلاك اٍّٗ وبٚن )وبٖٚ( اٌضٛهح ػ١ٍٗ  

ه اٌمل٠ُ، ِٚٓ مٌه اٌٛلذ إٔجؼ اٌؼٍُ اٌنٞ ٚأزٙذ ثَمٛٛ اٌٚؾبن ٚثبػزالء أفو٠لْٚ اٌؼوّؤ ٚ٘ٛ ّبة ِٓ اِواء اٌج١ذ اٌّبٌ

ً الٍُ اٌؾلاك "كهفِ وب٠ٚبْ" أٞ "ػٍُ وبٚوـ"، آهصو وو٠َزَٕٓ: ا٠واْ فٟ ػٙل  ً ٌٍّٛن ا٠واْ ٍّٟٚ ٚفمب أفنٖ وبٖٚ ػٍّب

ٍل أٚ ؛ ٚلل افزٍف اٌّئهفْٛ فٟ عٍل ٘نا اٌؼٍُ ًٚ٘ وبْ ِٓ عٍل األ48َ، 1932ٓاٌَبٍب١١ٔٓ، روعّخ: ٠ؾ١ٟ اٌقْبة، اٌمب٘وح، 

ٌٛاء ِٓ َِه علٞ ٠ٚمبي ِٓ عٍل أٍل  –أٞ وبٖٚ  –اٌلة ثً م٘ت ثؼُٚٙ اٌٟ اٌمٛي ثؤٔٗ وبْ ِٓ عٍل علٞ ٠مٛي اٌّملٍٟ: "ٚػمل 

ٚكػب إٌبً اٌٟ ِؾبهثخ اٌٚؾبن، أِب اٌطجوٞ ف١مٛي: " ٚأْ مٌه اٌٍٛاء ٌُ ٠يي ِؾفٛظبً ػٕل ٍِٛن فبهً فٟ فيائُٕٙ" ٚوبْ ف١ّب 

، ٚلل ٚهك اٍُ ٘نا 196اٌفوً اٌن٘ت ٚاٌل٠جبط ر١ّٕبً ثٗ"، اٌطجوٞ: ربه٠ـ اٌوًٍ ٚاٌٍّٛن، اٌغيء األٚي، ٓ ثٍغٕب عٍل أٍل فؤٌجَٗ 

اٌؼٍُ فٟ اٌّٖبكه اإلٍال١ِخ ثٖٛه ِزؼلكح ِٓ ث١ٕٙب: )وب٠ٚبٟٔ كهفِ( ٚ )كهفِ وب٠ٚبْ( ٚ )ػٍُ اٌىبث١بْ(؛ ٚٔوٞ اٌطجوٞ ٠مٛي 
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ٍُ فؼظّٛا أِوٖ ٚىاكٚا ف١ٗ ؽزٝ ٕبه ػٕل ٍِٛن اٌؼغُ ػٍُّٙ األوجو اٌنٞ ٠زجووْٛ ثْؤٔٗ: "فٍّب غٍت وبثٟ" رفبءي إٌبً ثنٌه اٌؼ

ثٗ ٍّٖٚٛ كهفِ وب٠جبْ فىبٔٛا ال ١َ٠وٚٔٗ اال فٟ األِٛه اٌؼظبَ ٚال ٠وفغ اال ألٚالك اٌٍّٛن اما ٚعٙٛا فٟ األِٛه اٌؼظبَ"، أؽّل 

َ، 2009و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ اٌف١َٛ، اٌؼلك األٚي، ك٠َّجو ػجل اٌؼي٠ي ثمُٛ: أٍطٛهح اٌٚؾبن ػٕل اٌفوكٍٟٚ ٚاٌضؼبٌجٟ، ِغٍخ 

 ٓ 
15
ٔ جَبٚٔل: عجً ِورفغ فٟ ا٠واْ اهرفبػٗ ف١َّٓ فوٍقبً، ٚرنوو أٍب١ٛو اٌفوً أْ اٌٚؾبن ؽٟ فٟ ٘نا اٌغجً، ٚاٌَؾوح   عجً كُ

 َ، 2004ِٓٓ ع١ّغ ألطبه األهٗ رؤٚٞ ا١ٌٗ، االٕطقوٞ: اٌَّبٌه ٚاٌّّبٌه، كاه ٕبكه، ث١وٚد، 
16
 .33-36اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  
13 

 .35؛ اٌضؼبٌجٟ: غوه أفجبه ٍِٛن اٌفوً ١ٍٚوُ٘، 194ٓاٌطجوٞ: ربه٠ـ اٌوًٍ ٚاٌٍّٛن، اٌغيء األٚي، ٓ
18
 .194اٌطجوٞ: ربه٠ـ اٌوًٍ ٚاٌٍّٛن، اٌغيء األٚي، ٓ 

19https://www.dia.org/sites/default/files/tms-collections-objects/30.421-S1_o2.jpg  

Grube J،E،, Islamic pottery of the eighth to the fifteenth century in the Keir Collection, Faber and faber LTD, 

London, 1976, p،200، 
20
 Grube J،E،, Islamic pottery, pl، 142. 

21
 SEVAL USTA: Selçuklu çini ve keramik sanatında insan figürüne ikonografik açıdan bir bakış, Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005, resim،112. 
22
 https://artgallery.yale.edu/collections/objects/52111  

23
١٘بَ أؽّل دمحم أؽّل: اٌز٠ٖٛو اٌمٖٖٟ ػٍٝ اٌزؾف اٌزطج١م١خ اإل٠وا١ٔخ ِٓ اٌؼٖو اٌٍَغٛلٟ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌؼٖو اٌٖفٛٞ،  

؛ ػجل إٌبٕو 5، ٌٛؽخ 25-24َ، 2009ٓا٢صبه، لَُ ا٢صبه اإلٍال١ِخ،  هٍبٌخ ِبعَز١و، غ١و ِْٕٛهح، عبِؼخ اٌمب٘وح، و١ٍخ

(، ِىزجخ ى٘واء ٠3ٌ: األػالَ اٌجو٠خ فٟ ٙٛء رٖب٠ٚو اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ اإلٍال١ِخ، كهاٍبد ٚثؾٛس ػٓ األػالَ ػجو اٌؼٖٛه )

 .6، ّىً 3، ٌٛؽخ 30َ، ٓ 2020اٌْوق، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 
24
٘بی كٚهاْ ٍٍغٛلی، كه فٍٖٕبِٗ ػٍّی پژْٚ٘ی ِطبٌؼبد ٕ٘و -أؼکبً ِٚب١ِٓ ّبٕ٘بِٗ ثو ٍفب١ٌّٕٗؼجبٔؼٍٝ لوثبٔٝ:  

 .60-59، ٓ 66-55، ٕفؾبد ِمبٌٙخ139۱اٍالِی، ّّبهٖ ث١َذ چٙبهَ/ ثٙبه ربثَزبْ 
25
 .218ع١ّْل ٠ٍٛفٟ: اٌيهاكّز١خ، ٓ 
26
 .4ٍٛهح اٌؾظ ا٠٢خ  
23
ٌل١ٕ٠خ اإل٠وا١ٔخ اٌمل٠ّخ ٚأصو ا١ٌّضٌٛٛع١ب إٌٙل٠خ ف١ٙب ؽزٝ ٔٙب٠خ األٌف اٌضبٟٔ لجً ػجل اٌٙبكٞ ٛؼّٗ ػفبد اٌؼزبثٟ: اٌّؼزملاد ا 

 .122َ 2012ٓا١ٌّالك، هٍبٌخ كوزٛهاٖ، فَُ اٌزبه٠ـ؛ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ، عبِؼخ ٚاٍٜ، اٌؼواق،
28 

ٚث١ٓ اٌفوً ؽوٚة ٛبؽٕخ ٍغً اٌفوكٍٟٚ ػل٠ل اٌزٛها١١ٔٓ: وٍّخ أٍٛمٙب اٌفوً ػٍٟ عّبػبد اٌجلٚ ا١٠ٛ١ٍ٢ٓ اٌن٠ٓ وبْ ث١ُٕٙ 

ِٕٙب فٟ اٌْبٕ٘بِخ، ٚوٍّخ رٛهاْ ثبٌفبه١ٍخ رؼٕٟ ثالك "اٌزٛهح" أٞ ثالك األروان، ٚروٞ اٌْبٕ٘بِخ أْ ثالك رٛهاْ ارقند اٍّٙب ِٓ 

رٍه اٌجالك ِٓ اٌؾلٚك  أٍُ األ١ِو "رٛه" ٚ٘ٛ أؽل أثٕبء اٌٍّه أفو٠لْٚ اٌنٞ ألطؼٗ ٚاٌلٖ ثالك اٌّْوق فَٕجذ ا١ٌٗ، ٚثنا رّزل

اٌْول١خ إل٠واْ ٚؽزٟ ثالك ا١ٌٖٓ، ٍؼل ىغٍٛي ػجل اٌؾ١ّل: اإلٍالَ ٚاٌزون فٟ اٌؼٖو اإلٍالِٟ ا١ٌٍٜٛ، ػبٌُ اٌفىو، اٌى٠ٛذ، 

 .138؛ اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 181، 180، ٓ 1984
29
اٌْٙو اٌنٞ ٠ٖبكف ف١ٗ )ِٙوِبٖ(، ِٚؼٕبٖ ِؾجخ اٌوٚػ، ػ١ل اٌّٙوعبْ: وٍّخ فبه١ٍخ إٍٔٙب )ِٙووبْ(، ٚاٍّٗ ٠ٛافك اٍُ  

ٚل١ً أٗ ِؤفٛم ِٓ اٍُ اٌٌّْ )ِٙو( ٚأٔٙب ظٙود فٟ ِضً ٘نا ا١ٌَٛ ٌٚنٌه اٌفوً ٠ٍجَْٛ فٟ ٘نا ا١ٌَٛ ربط ف١ٗ ٕٛهح اٌٌّْ، 

أؽل ٍِٛن  -أْ أفو٠لْٚ ٚوبْ االؽزفبي ثٗ ٍزخ أ٠بَ ِضً ػ١ل ا١ٌٕوٚى، ٠ٚنوو اٌج١وٟٚٔ ػٓ ٍجت ارقبم اٌفوً اٌّٙوعبْ ػ١لاً 

اٌفوً األٍطٛه١٠ٓ أٔزٖو ػٍٝ اٌٚؾبن اٌنٞ اغزٖت اٌؼوُ ٚؽىُّٙ أٌف ٍزخ، ثبٌظٍُ ٚاٌغٛه، فمج٘ ػ١ٍٗ ٚؽجَٗ ٚرقٍٔ 

ِٕٗ فٟ رٍه ا١ٌَٛ، ٚفٍٚٗ ثؼ٘ اٌْؼواء ػٓ ا١ٌٕوٚى فمبي:" أفب اٌفوً أْ اٌفوً رؼٍُ أٗ،،، أل١ٛت ِٓ ١ٔوٚى٘ب ِٙوعبٔٙب، 

؛ ؽَٓ اثوا١ُ٘ ؽَٓ: 163-162اإ٘ب،،، ٚالجبي أ٠بَ ٠َو ىِبٔٙب"، ٔب٠ف دمحم ّج١ت: اٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ، ٓ إلكثبه أ٠بَ ٔؼُ ٘ٛ

 .353َ، 1996ٓربه٠ـ اإلٍالَ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌل٠ٕٟ ٚاٌضمبفٟ ٚاالعزّبػٟ، اٌغيء اٌضبٟٔ، كاه اٌغ١ً، ث١وٚد، 
30
 .214، 193ٌٍّٛن، اٌغيء األٚي، ٓ ؛ اٌطجوٞ: ربه٠ـ اٌوًٍ ٚا39اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  
31 

 .262اٌج١وٟٚٔ: األصبه اٌجبل١خ، ٓ
32
 .132، 1ٓربه٠ـ اٌطجوٞ ط 
33
 .219-218ع١ّْل ٠ٍٛفٟ: اٌيهاكّز١خ، ٓ  
34
دمحم ثٓ دمحم ثٓ ػجل هللا اثٓ إٌظبَ اٌؾ١َٕٟ ا١ٌيكٞ: اٌؼواٙخ فٟ اٌؾىب٠خ اٌٍَغٛل١خ، روعّخ ٚرؾم١ك ػجل إٌؼ١ُ دمحم ؽ١َٓ،  

؛ أ٠ٙبة دمحم ػٍٝ ىا٘و: اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ فٟ اٌّْوق اإلٍالِٟ 106-105َ، ٓ 1939طجؼخ عبِؼخ ثغلاك، ثغلاك، ِ

َ، 2013فالي اٌموْ اٌقبٌِ اٌٙغوٞ/ اٌؾبكٞ ػِ ا١ٌّالكٞ، ِغٍخ آفبق ٌٍؼٍَٛ، عبِؼخ اٌغٍفخ، اٌغيائو، اٌؼلك اٌَبثغ، ِبهً 

 ٓ101، 
35
 .١َ11ب١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ فٟ اٌّْوق اإلٍالِٟ، ٓ أ٠ٙبة دمحم ػٍٝ ىا٘و: اٌؾ١بح اٌ 
36 

 .49؛ صوٚد ػىبّخ: اٌفٓ اٌفبهٍٟ، ٓ 43-42اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 
33 

 .214؛ اٌطجوٞ: ربه٠ـ اٌوًٍ ٚاٌٍّٛن، اٌغيء األٚي، ٓ 43اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 
38 

 .49؛ صوٚد ػىبّخ: اٌفٓ اٌفبهٍٟ، ٓ 44-43اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 
39
 ،50؛ صوٚد ػىبّخ: اٌفٓ اٌفبهٍٟ، ٓ 43اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  
40 

 ،50؛ صوٚد ػىبّخ: اٌفٓ اٌفبهٍٟ، ٓ 45اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 
41
 50؛ صوٚد ػىبّخ: اٌفٓ اٌفبهٍٟ، ٓ 46اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  
42
ػّبك اٌل٠ٓ اٌىبرت األٕفٙبٟٔ: ربه٠ـ كٌٚخ آي ٍٍغٛق، للِٗ: ك، ٠ؾ١ٝ ِواك، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، اٌطجؼخ األٌٚٝ،  

؛ ٌالٍزياكح ػٓ ٘نٖ اٌٖواػبد ٚاٌقالفبد هاعغ، ِوٚاْ ثٓ ُّٛ: إٌياػبد ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌلٌٚخ اٌٍَغٛل١خ 364َ، ٓ 2004

https://www.dia.org/sites/default/files/tms-collections-objects/30.421-S1_o2.jpg
https://artgallery.yale.edu/collections/objects/52111
https://artgallery.yale.edu/collections/objects/52111
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َ(، ؽ١ٌٛبد اٌزبه٠ـ ٚاٌغغواف١ب، اٌّلهٍخ اٌؼ١ٍب ٌألٍبرنح، اٌغيائو، 12-11ٖ/6-١5ٓ )ٚآصبه٘ب فٟ اٌّْوق اإلٍالِٟ فال اٌمؤ

 .33-60َ، ٓ ٓ 2003اٌّغٍل اٌَبثغ، اٌؼلك اٌزبٍغ، 
43
و١ىبًٚ: ٘ٛ اٌٍّه اٌضبٟٔ ِٓ ٍِٛن اٌى١ب١١ٔٓ ٟٚ٘ اؽلٜ اٌلٚي اٌزٟ ؽىّذ ا٠واْ وّب عبء ثبٌْبٕ٘بِخ، ٚ٘ٛ اثٓ و١مجبك فٟ  

ت أفوٞ ؽف١لٖ أٚ اثٓ أف١ٗ ٌٚمجٗ "ّٔوك"، ٠ٚنوو فٟ األٍب١ٛو اٌل١ٕ٠خ إٌٙل٠خ ٚاإل٠وا١ٔخ، ٚرقزٍٜ أٍب١ٛوٖ اٌْبٕ٘بِخ، ٚفٟ وز

ثبألٍب١ٛو اٌَب١ِخ، ف١نوو فٟ اٌف١لا أٔٗ لبئل اٌجمو اٌَّب٠ٚخ )اٌَؾت( اٌٝ اٌّوػٟ، ٚأٔٗ ٕٕغ اٌّمّؼخ اٌزٟ لزً ثٙب اإلٌٗ ألها 

أٔب١٘زب اٌٙخ اٌّبء لل ٚ٘جزٗ ٍِه األلب١ٌُ وٍٙب ثؼل أْ للَ ا١ٌٙب اٌمواث١ٓ، ٚفٟ اٌطجوٞ أْ  ا١ٌْطبْ فوروٖ، ٠ٚنوو فٟ األثَزبق أْ

ث١ذ، أثٛاٌمبٍُ اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء  3446اٌغٕخ وبٔذ رَقو ٌٗ ثؤِو ١ٍٍّبْ ثٓ كاٚك، ٌٚمل هٚٞ اٌفوكٍٟٚ لٖزٗ فٟ 

 .106-104األٚي، ٓ 
44
فٟ اٌْبٕ٘بِخ، ٚاٍّٗ فٟ األثَزبق ١ٍبّٚوأٗ أٚ ١ٍبّٚواْ، ١ٍٚبُٚ فٟ  ١ٍبٚفِ: ٠َّٟ ١ٍبٚفِ ١ٍٚبُٚ، وّب ٚهك 

 .153-150ث١ذ، اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  2330اٌفبه١ٍخ ٙوة ِٓ اٌط١و، ٚلٖزٗ أٚهك٘ب اٌفوكٍٟٚ فٟ 
45
فًٖ ث١ٓ ا٠واْ اٌزبه٠ق١خ اٌزٛها١ْٔٛ: رٛهاْ اٍُ ٠ْزًّ ػٍٝ إٌّبٛك اٌٛالؼخ فٟ ّّبي ّوق ا٠واْ، ٚوبْ ٔٙو اٌغ١ؾْٛ ٠ 

ٚثالك اٌزٛها١١ٔٓ، ٕفو ػجل اٌٛٔل: اٌؾوة ثلافغ اٌزٖبٌؼ ٚاألِٓ فٟ ّبٕ٘بِخ اٌفوكٍٟٚ، ِغٍخ و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ اٌىٛفخ، 

،  وّب أٍٛمٙب اٌفوً ػٍٟ عّبػبد اٌجلٚ ا١٠ٛ١ٍ٢ٓ اٌن٠ٓ وبْ 21، 32ٓ-11َ، ٓ ٓ 2020، 42، اٌؼلك 12اٌؼواق، اٌّغٍل 

أٞ ثالك  ٌفوً ؽوٚة ٛبؽٕخ ٍغً اٌفوكٍٟٚ ػل٠لًا ِٕٙب فٟ اٌْبٕ٘بِخ، ٚوٍّخ رٛهاْ ثبٌفبه١ٍخ رؼٕٟ ثالك "اٌزٛهح"ث١ُٕٙ ٚث١ٓ ا

األروان، ٚروٞ اٌْبٕ٘بِخ أْ ثالك رٛهاْ ارقند اٍّٙب ِٓ اٍُ األ١ِو: رٛه" ٚ٘ٛ أؽل أثٕبء اٌٍّه أفو٠لْٚ اٌنٞ ألطؼٗ ٚاٌلٖ ثالك 

اٌجالك ِٓ اٌؾلٚك اٌْول١خ إل٠واْ ٚؽزٟ ثالك ا١ٌٖٓ، ٍؼل ىغٍٛي ػجل اٌؾ١ّل: اإلٍالَ ٚاٌزون  اٌّْوق فَٕجذ ا١ٌٗ، ٚثنا رّزل رٍه

 .113-112َ، ٓ 1939فٟ اٌؼٖو اإلٍالِٟ ا١ٌٍٜٛ، ػبٌُ اٌفىو، اٌى٠ٛذ، اٌّغٍل اٌؼبّو، اٌؼلك اٌضبٟٔ، 
46
 .161-155اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 
43
ا٢فواْ ّ٘ب اٌٚؾبن  –األهٚاػ اٌْو٠وح اٌضالصخ اٌزٟ إٔبثذ ا٠واْ ثىض١و ِٓ اٌىٛاهس  أفوا١ٍبة: ٕ٘ل اإل٠وا١١ٔٓ أؽل 

، ٚفٟ األثَزبق ٠ؼوف ثبٌزٛهأٝ اٌَفبػ اٌنٞ ٠ؾبٚي ا١ٌَطوح ػٍٝ األِخ اإل٠وا١ٔخ، ٠ٕٚزٟٙ موو اٍُ -ٚاإلٍىٕله اٌّملٚٔٝ

 .84-82، اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ أفوا١ٍبة فٟ اٌْبٕ٘بِخ ثؼل أزٙبء اٌؾوة ث١ٓ اإل٠وا١١ٔٓ ٚاٌزٛها١١ٔٓ
48
 .180-138اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  
49
 .138اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  
50
و١قَوٚ: ٘ٛ صبٌش اٌٍّٛن اٌى١ب١١ٔٓ، ٚاٌضبٌش ػْو ِٓ ٍِٛن اٌْبٕ٘بِخ، ٚ٘ٛ آفو اٌٍّٛن اٌن٠ٓ رْزون ف١ُٙ أٍب١ٛو األثَزبق  

 .204-١ٔ199خ ٚاٌف١لا إٌٙل٠خ، ٚػٙل و١قَوٚ أٛٛي ػٙٛك اٌْبٕ٘بِخ، اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓاإل٠وا
51 

 .183اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 
52 

 .205اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 
53 

 .205اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 
54 

 .203األٚي، ٓ اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء 
55
 .209-203اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  

56
 https://collections.mfa.org/objects/17690/star-tile-with-shahnama-imagery?ctx=bc3ec126-8058-4f40-8d06-

0bdfb5d97171&idx=16;  

 .60ّؼجبٔؼٍٝ لوثبٔٝ: أؼکبً ِٚب١ِٓ ّبٕ٘بِٗ، ٓ 
53 

؛ ِٕٟ ثله: األػالَ اإلٍال١ِخ ِٕن ظٙٛه 36-١٘31بَ أؽّل دمحم أؽّل: اٌز٠ٖٛو اٌمٖٖٟ ػٍٝ اٌزؾف اٌزطج١م١خ اإل٠وا١ٔخ، ٓ

بٟٔ ػْو اٌٙغوٞ )اٌضبِٓ ػْو ١ِالكٞ( ثبٌزطج١ك ػٍٝ ٕٛه اٌّقطٛٛبد ِغٍخ و١ٍخ ا٢كاة ثمٕب اإلٍالَ ٚؽزٝ ٔٙب٠خ اٌموْ اٌض

؛ ػجل إٌبٕو ٠ب١ٍٓ: ِٕبظو اٌفو١ٍٚخ فٟ ٙٛء فْٕٛ اٌقيف اإلٍالِٟ، ى٘واء 418، اٌغيء األٚي، 1996ٓ، ٍٕخ6اٌؼلك 

 .6، ٌٛؽخ 29-26، ٓ 3؛ ػجل إٌبٕو ٠ب١ٍٓ: األػالَ اٌجو٠خ، ط40، 2005ٓاٌْوق، اٌطجؼخ األٌٟٚ، 
58
 -14٘ـ/ 12 -8ػجل إٌبٕو ٠ٌ: اٌلثبث١ٌ ماد اٌوإًٚ غ١و اٌزم١ٍل٠خ فٟ رٖب٠ٚو اٌّقطٛٛبد اإل٠وا١ٔخ فالي اٌفزوح ِٓ ق  

َ ِغ كهاٍخ ِمبهٔخ ٌّض١الرٙب فٟ رٖب٠ٚو اٌّقطٛٛبد اإلٍال١ِخ اٌّؼبٕوح، ِئرّو اٌف١َٛ اٌَبكً، و١ٍخ ا٢صبه، عبِؼخ اٌف١َٛ، 18

 .342َ، 2003ٓأثو٠ً  24 -23
59 

 .12، ّى343ًػجل إٌبٕو ٠ٌ: اٌلثبث١ٌ، ٓ
60
َ؛ أؽّل 1938ٌالٍزياكح: ػٓ اٌؼوفبْ اٌفبهٍٟ أظو: اثوا١ُ٘ اٌلٍٛلٟ ّزب، اٌزٖٛف ػٕل اٌفوً، كاه اٌّؼبهف، اٌمب٘وح،  

كٞ، ِغٍخ و١ٍخ ا٢كاة، فزؾٟ ٠ٍٛف ّزب: ا١ٌَّوؽ فٟ اٌؼوفبْ اٌفبهٍٟ ِغ روعّخ هٍبٌخ ٕف١و ١ٍّوؽ ٌْٙبة اٌل٠ٓ اٌَٙوٚ

؛ دمحم ثٓ ثووخ: اٌزٖٛف اإلٍالِٟ ِٓ اٌوِي اٌٟ اٌؼوفبْ، 283-243َ ٓ ٓ 1996، أغَطٌ 19عبِؼخ إٌّٖٛهح، اٌؼلك

 َ.2006كاه اٌّزْٛ، اٌغيائو، اٌطجؼخ، 
61
ٌموْ اٌزبٍغ اٌٙغوٞ، ٌالٍزياكح ػٓ اٌز١ْغ فٟ ا٠واْ هاعغ: هٍٛي عؼفو٠بْ، ا١ٌْؼخ فٟ ا٠واْ كهاٍخ ربه٠ق١خ ِٓ اٌجلا٠خ ِٓ ا 

٘ـ؛ أؽّل ّٛلٟ اثوا١ُ٘: ِظب٘و اٌؾ١بح اٌفىو٠خ فٟ اٌلٌٚخ 1420روعّخ: ػٍٟ ٘بُّ األٍلٞ، ِغّغ اٌجؾٛس اإلٍال١ِخ، ا٠واْ، 

 .1346-1653َ ٓ ٓ 2012، ٠ٕب٠و 50اإلٍّبػ١ٍ١خ ثب٠واْ، ِغٍخ و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ إٌّٖٛهح، اٌؼلك 
62
فٟ اٌفىو اإل٠وأٟ ث١ٓ اٌّبٟٙ ٚاٌؾبٙو، اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌى١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ أ١ٍٛٛ، اٌؼلك فبٌل دمحم اثوا١ُ٘: اٌجطً ١ٍبُٚ  

35 ٛ١ٌٛ٠ ،2010 ٓ ٓ ،َ363-409 ٓ ،382-385. 
63
 .396-390فبٌل دمحم اثوا١ُ٘: اٌجطً ١ٍبُٚ فٟ اٌفىو اإل٠وأٟ، ٓ  
64
 .396-390فبٌل دمحم أثوا١ُ٘: اٌجطً ١ٍبُٚ فٟ اٌفىو اإل٠وأٟ، ٓ 
65
 .399-396ٌل دمحم أثوا١ُ٘: اٌجطً ١ٍبُٚ فٟ اٌفىو اإل٠وأٟ، ٓ فب 

https://collections.mfa.org/objects/17690/star-tile-with-shahnama-imagery?ctx=bc3ec126-8058-4f40-8d06-0bdfb5d97171&idx=16
https://collections.mfa.org/objects/17690/star-tile-with-shahnama-imagery?ctx=bc3ec126-8058-4f40-8d06-0bdfb5d97171&idx=16
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66
اؽزفبي اٌز١وگبْ: ففٟ وً ّٙو فٟ اٌزم٠ُٛ اٌيهاكّزٟ ػ١ل ٠َّٟ ثبٍّٗ اٌْٙو، ٚػٍٝ ٘نا إٌؾٛ وبْ ر١و ِٓ ّٙو ر١و ػ١لًا  

 .222ر١و( ٘ٛ اٌز١وگبْ، ع١ّْل ٠ٍٛفٟ: اٌيهاكّز١خ، 13ٓ)
63
 .223؛ ع١ّْل ٠ٍٛفٟ: اٌيهاكّز١خ، 229ٓ-228اٌج١وٟٚٔ: ا٢صبه اٌجبل١خ، ٓ 
68
 .250-239اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  
69
 .239اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  
30 

 .240اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 
31
 .241-240اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  
32
ٚ٘ٛ أوجو أػ١بك اٌفوً ” اماه“خ ا١ٌَّْخ اٌفبه١ٍخ ٠ٚمبثً اٌؾبكٞ ٚاٌؼْو٠ٓ ِٓ ّٙو ػ١ل ا١ٌٕوٚى: ا١ٌٕوٚى ٘ٛ ا١ٌَٛ ِٓ إٌَ 

اٌملِبء ، ٠ٚؤرٟ ِغ أٚي فًٖ اٌوث١غ ٚوبْ ِٓ أُ٘ أػ١بك ىهاكّذ، ٚوبْ ٘نا اٌؼ١ل ٠َزّو ػٕلُ٘ فٟ األ٠بَ اٌقَّخ األٌٟٚ، ٠ٚظٙو 

أِب فٟ ا١ٌَٛ اٌَبكً ” ا١ٌٕوٚى اٌٖغ١و“أٚ ” ٚى اٌؼبِخ١ٔو“ف١ٙب اٌٍّٛن اٌٟ اٌؼبِخ ٌمٚبء ؽٛائغُٙ، ٍّٚبع ّىٛاُ٘ ٠َّٟٚ 

، ٚوبْ ٌٍفوً ٛمًٛ ٚػبكاد، ّٚوع ”ا١ٌٕوٚى اٌىج١و“أٚ ” ١ٔوٚى اٌقبٕخ“ف١غزّغ اٌٍّه ثقبٕخ هعبٌٗ ٚٚىهائٗ ٠َّٟٚ 

اٌزؼل٠الد ؽ١ش  اٌٍَّّْٛ ٠ؾزفٍْٛ ثٙنا اٌؼ١ل ِٕن ػٙل ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ ٍف١بْ، ٚػٕلِب وبْ ػٖو اٌَالعمخ أكفً ػ١ٍٗ ٍِىْبٖ ثؼ٘

ً ٚأ٘الً ثبٌؼ١ل  عؼً ا١ٌٕوٚى فٟ أٚي إٌَٗ اإل٠وا١ٔخ ثؼل الواه اٌزم٠ُٛ اٌغالٌٟ، ٠ٚمٛي اٌْبػو أهىلٟ ػٓ ػ١ل ا١ٌٕوٚى: ِوؽجب

ٚاٌوث١غ اٌن٠ٓ ٘ال ِزمبثؼ١ٓ: أفًٚ ٚ أعًّ ثىض١و ِٓ اٌؼبَ اٌّبٟٙ ٚلجً اٌّبٟٙ، أؽلّ٘ب ِٓ ػ١ل اٌؼغُ ػ١ل )فَوٚ أفو٠لْٚ(، 

ٓ ك٠ٓ أؽّل اٌّقزبه )ٍٕٟ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ(، ؽمبً ٕبهد اٌل١ٔب ّج١ٗ ثبٌؼجبكح، ١َٔغٙب ٍٚو٠و٘ب اٌؼ١ل ٚا١ٌٕوٚى؛ ١ٍِؾخ ٚاالفو ِ

َ، ٓ 1930، 13هؽّخ هللا: ٕٛه ِٓ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ اٌؼجبٍٟ فٟ اٌؼواق، اٌّغٍخ اٌزبه٠ق١خ اٌّٖو٠خ، اٌّغٍل 

؛ هِٚبْ 183َ، ٓ 1983ٍَٛ اٌَالعمخ ٚٔظُّٙ االعزّبػ١خ، كاه اٌضمبفخ، ِٖو، ؛ دمحم ِؾّٛك اكه٠ٌ: ه25، ٓ 23-32ٓ 

هِٚبْ ِزٌٛٝ: ػّو اٌق١بَ ػبٌُ اٌفٍه ٚاٌو٠ب١ٙبد ٚوزبثٗ ٔٛهٚىٔبِٗ، اٌّووي اٌمِٟٛ ٌٍزوعّخ، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ األٌٟٚ، 

ٌؼٖو االٍالِٟ ِٓ فالي وزت اٌجٍلا١١ٔٓ ؛ ؽ١له ِغ١ل اٌؼ١ٍٍٝ: االؽٛاي االعزّبػ١خ فٟ ِل٠ٕخ إفٙبْ اثبْ ا44-45َ،ٓ 2008

؛ ٔٙب أؽّل دمحم: 391، ٓ 408-230َ، ٓ ٓ 2015، 22، اٌؼلك 1ا١ٌٍَّّٓ، ِغٍخ و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ اٌىٛفخ، اٌّغٍل 

َ، 2018اٌْبػو أهىلٝ اٌٙوٚٞ ٚك٠ٛأٗ روعّخ ٚكهاٍخ، هٍبٌخ ِبعَز١و، و١ٍخ اٌلهاٍبد اإلَٔب١ٔخ، عبِؼخ األى٘و ثٕبد، 

ِٙلٞ ِّزؾٓ: إٌٛهٚى ِظٙو اٌضمبفخ ٚاٌؾٚبهح ث١ٓ اٌفوً ٚاٌؼوة، ِغٍخ آفبق اٌؾٚبهح اإلٍال١ِخ، أوبك١ّ٠خ اٌؼٍَٛ  ؛84-86ٓ

 .86-65ٖ، ٓ ٓ 1436، اٌؼلك األٚي،18اإلَٔب١ٔخ ٚاٌلهاٍبد اٌضمبف١خ، إٌَخ 
33
 .244-241اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  
34 

 .250-244ي، ٓ اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚ
2 Gues،G،D،; Notes on the Miniatures on a Thirteenth-Century Beaker, Ars Islamica, Vol، 10 (1943), pp، 

148-152, fig،1:13; Simpson،M،S،; The Narrative Structure of a Medieval Iranian Beaker, Ars Orientalis, 

1981, Vol، 12 (1981), pp، 15-24; Usta, S،, Selçuklu çini ve keramik sanatında insan figürüne ikonografik 

açıdan bir bakış Yüksek Lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sanat 

Tarihi Anabilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, Istanbul,2005, p، 271, Resim،107; 

https://asia.si.edu/object/F1928.2/  ; 

؛ ١٘بَ 224-223َ، ٓ  2005ػجل إٌبٕو ٠ٌ: ِٕبظو اٌفو١ٍٚخ فٟ ٙٛء فْٕٛ اٌقيف اإلٍالِٟ، ى٘واء اٌْوق، اٌمب٘وح،

 .62-61بٔٝ: أؼکبً ِٚب١ِٓ، ٓ ؛ ّؼجبٔؼٍٝ لوث46 -38أؽّل دمحم أؽّل: اٌز٠ٖٛو اٌمٖٖٟ، ٓ 
36 

 ؛ 51-١٘50بَ أؽّل دمحم أؽّل: اٌز٠ٖٛو اٌمٖٖٟ، ٓ 
https://collections.dma.org/artwork/5341574  

33 
ٚاألػبع١ت ؽزٟ ٚ٘ٛ ع١ٕٓ فٟ ثطٓ أِٗ، فم١ً ٠ؼل اٌجطً هٍزُ ِٓ أوضو أثطبي األٍب١ٛو اٌفبه١ٍخ ّٙوح، فزوٚٞ ػٕٗ اٌقٛاهق 

أٗ وبْ ٙقُ اٌغضخ ػٍٝ ٔؾٛ غ١و ِؤٌٛف، فٍّب ٙوة ِقبٗ أِٗ رؼنه ػ١ٍٙب أْ رٍلٖ، فَّذ اٌؾبعخ اٌٝ ّك عبٔجٙب الٍزقواط 

)هٍزُ(، ٚرؼٕٟ  هٍزُ، ٚ٘نا ِب ١ْ٠و اٌٝ أْ هٍزُ وبْ أَبٔبً رؾ١ٜ ثٗ اٌّؼغياد ِٕن ٚالكرٗ، ؽزٝ ل١ً أٗ ثؼل أْ ٌٚلرٗ أِٗ لبٌذ:

ثبٌفبه١ٍخ رقٍٖذ ِٓ ٘نا اٌؾًّ، ٚلل رغٕٟ اٌفوً ثجطٌٛخ هٍزُ ثطً األثطبي، ؽزٝ ٌمل ٍّٛا لًٛ ليػ ثمًٛ هٍزُ، ٚوبٔٛا 

٠جبٌغْٛ فٟ ثطٌٛزٗ ؽزٝ أُٙ َٔجٛا ا١ٌٗ اٌقٛاهق ٚاٌّؼغياد، ٌُٚ ٠ىزفٛا ثبٔزٖبهارٗ ػٍٝ ع١ُٛ اإلٌٔ، ثً َٔجٛا ا١ٌٗ ؽوٚثبً 

ػٍٝ اٌغٓ ٚا١ٌْب١ٛٓ ٚاٌَؾوح أ٠ٚبً، ؽ١َٓ ِغ١ت اٌّٖوٞ: ٕالد ث١ٓ اٌؼوة ٚاٌفوً ٚاٌزون، اٌلاه أفوٞ ٠ٕزٖو ف١ٙب 

؛ للهٞ أؽّل ػجل اٌؾ١ٍُ: رٖب٠ٚو األٍب١ٛو فٟ اٌّقطٛٛبد اٌؼضّب١ٔخ، هٍبٌخ 286َ، ٓ 2001اٌضمبف١خ ٌٍْٕو، اٌمب٘وح، 

 .63-59َ، ٓ 2003ِبعَز١و، و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ ٍٛ٘بط، 
38
ؽٖبْ "هٍزُ"، اٌنٞ الىِٗ فٟ ع١ّغ ِؼبهوٗ، ٠ْٚبهوٗ فٟ ا١ٌٖل، ٠ٚؾوٍٗ ػٕل ِٔٛٗ، ٠َٚبػلٖ ػٍٝ لزً أػلائٗ، هفِ: ٘ٛ  

 .62(، 5ٓللهٞ أؽّل ػجل اٌؾ١ٍُ: رٖب٠ٚو األٍب١ٛو، ٘بِِ )
39 

 .111اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ 
80   
 https://asia.si.edu/object/F1911.319/  

81 
 .60؛ للهٞ أؽّل ػجل اٌؾ١ٍُ: رٖب٠ٚو األٍب١ٛو، ٓ 286ؽ١َٓ ِغ١ت اٌّٖوٞ: ٕالد ث١ٓ اٌؼوة ٚاٌفوً ٚاٌزون، ٓ 

82
ً  أٔٗ  وبْوتذوز اٌشاهٕاِة  ،اٌذيٓ أحاطت بهُ األساطيز ِٓ وً جأب اٌملاِٝبهزاَ وىر: أحذ ٍِىن اٌفزس    ٍِىاً شجاعاً ِحببا

٘ٛ اٌٍّه اٌَبٍبٟٔ ثٙواَ  اٌقبٌِ ثٓ ٠يكعوك األٚي اٌنٞ رُ روث١زٗ فٟ  اٌؾ١وح ػٍٟ ٠ل اٌٍّه اٌؼوثٟ إٌّنه  -2، رعيته اٌٝ

َ، ؽبٚي وجبه هعبي اٌلٌٚخ افواط اٌٍّه ِٓ 420ثٓ إٌؼّبْ اٌنٞ ػٍّٗ هوٛة اٌق١ً ٚا١ٌٖل ٚفْٕٛ اٌمزبي، ٚثؼل ٚفبح ٚاٌلٖ  ػبَ 

فمزٍٛا أوجو أثٕبئٗ ٍبثٛه،     ٚرغبٍ٘ٛا ٚعٛك ثٙواَ اٌنٞ وبْ ٠م١ُ ػٕل ٍِه اٌؾ١وح، ٚلبِٛا ثز١ٌٛخ  –ٌىوُ٘ٙ ٌٗ  –ث١ذ ٠يكعوك 

اٌٍّه أل١ِو ِٓ ٍالٌخ أهك١ّو ٠َّٟ فَوٚ، ٌٚنا رٛعٗ ثٙواَ اٌٟ ١َٛفْٛ ػٍٟ هأً ع١ِ ػوثٟ أِلٖ ثٗ إٌّنه ٚٔغؼ فٟ 

ا ثجواػزٗ اٌفبئمخ ف١ٗ ؽزٟ ٌمجٗ "وٛه" ٚاٌنٞ ٠ؼٕٟ فٟ اٌفبه١ٍخ "ؽّبه اٍزوكاك اٌؼوُ، اّزٙو ثٙواَ      ثؾجٗ اٌْل٠ل ١ٌٍٖل، ٚون

https://asia.si.edu/object/F1928.2/
https://collections.dma.org/artwork/5341574
https://asia.si.edu/object/F1911.319/
https://asia.si.edu/object/F1911.319/
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اٌٛؽِ"،  أهرجٜ ثمٖخ مُوو ف١ٙب أٔٗ إطبك ثو١ِخ ٍُٙ ٚاؽلح ؽّبه ٚؽْٟ ٚأٍل وبْ ٠ؼٍٛ ظٙوٖ، آهصو ووٍزٓ ٍٓ: رب، آهصو 

 .268-260ووٍزٓ ٍٓ: اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ 
83
 .33-36اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي، ٓ  
84 

 .33اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء األٚي: 
85 

 ؛ 63ّؼجبٔؼٍٝ لوثبٔٝ: أؼکبً ِٚب١ِٓ ّبٕ٘بِٗ، ٓ
https://images.metmuseum.org/CRDImages/is/original/57.36.14front.JPG; AYBEN KAYIN:  Selçuklu 

sanatında müzik ve dans tasvirleri, DOKTORA TEZİ, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  Sanat 

Tarihi Anabilim Dalı , Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2019, p، 72, resim،12. 
86 

اٌٙغ١ِٛخ فٟ ٙٛء اٌّٖبكه اٌّىزٛثخ ٚاٌفْٕٛ  ؛ ػجل إٌبٕو ٠ٌ: األٍٍؾخ4، ٌٛؽخ223ػجل إٌبٕو ٠ٌ: األٍٍؾخ اٌلفبػ١خ، ٓ

؛ ٍؼ١ل دمحم ١ٍِٖؾٝ: اٌقيف اإل٠وأٟ 44، ٌٛؽخ 258َ، ٓ 2019اإلٍال١ِخ، ى٘واء اٌْوق، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

 1 -ٔٛفّجو30اٌّؼوٚف ثب١ٌّٕبئٝ فٟ ٙٛء ِغّٛػخ ِزؾف اٌفٓ اإلٍالِٟ ثبٌمب٘وح، ٔلٚح ا٢صبه فٟ ّوق اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ، 

 ؛63؛ ّؼجبٔؼٍٝ لوثبٔٝ: أؼکبً ِٚب١ِٓ ّبٕ٘بِٗ، 11ٓ، ٌٛؽخ 146-145، ٓ 666-631َ، ٓ ٓ ٠1998َّجو ك
https://images.metmuseum.org/CRDImages/is/original/sf57-36-2a.jpg ;AYBEN KAYIN: Selçuklu sanatında 

müzik ve dans tasvirleri, p،69, resim،11.  
87
 https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/124989 ; AYBEN KAYIN:  Selçuklu sanatında 

müzik ve dans tasvirleri, p،65, resim،10. 

88https://www.agsa.sa.gov.au/collection-publications/collection/works/bowl-with-story-of-bahram-

gur/27485/ ;AYBEN KAYIN:  Selçuklu sanatında müzik ve dans tasvirleri, p،76, resim، 13. 
89
َ، ٓ  2005ػجل إٌبٕو ٠ٌ: ِٕبظو اٌفو١ٍٚخ فٟ ٙٛء فْٕٛ اٌقيف اإلٍالِٟ، ى٘واء اٌْوق، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

ال١ِخ، ى٘واء اٌْوق، اٌمب٘وح، ؛ ػجل إٌبٕو ٠ٌ: األٍٍؾخ اٌٙغ١ِٛخ فٟ ٙٛء اٌّٖبكه اٌّىزٛثخ ٚاٌفْٕٛ اإل15ٍ، ٌٛؽخ 103

 ؛45، ٌٛؽخ 259َ، ٓ 2019اٌطجؼخ األٌٚٝ، 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451388?sortBy=Relevance&amp ; AYBEN KAYIN:  

Selçuklu sanatında müzik ve dans tasvirleri, p،79, resim، 14 ، 
90
؛ ِغ١ل ثٙلأٟ: ثوهٍٟ ر٠ٖٛو كهٕ٘و ا٠واْ اىكٚهٖ 99، ّىً 43، ٌٛؽخ261ػجل إٌبٕو ٠ٌ: األٍٍؾخ اٌٙغ١ِٛخ، ٓ  

 .12 ، ر٠ٖٛو12، ٓ 19 -5، ٓ ٓ 90پب١٠ي  19ٍبٍبٟٔ رب پب٠بْ كٚهٖ لبعبه، فٍٖٕبِٗ ػٍّٟ، پژْٟٚ٘ ٔگوٖ، ّّبهٖ 
91 

  .98اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء اٌضبٟٔ، ٓ 
92 

 .101-99اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء اٌضبٟٔ، ٓ 
93
 .102-101اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء اٌضبٟٔ، ٓ  
94
 .102-101اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء اٌضبٟٔ، ٓ 
95 

 .103-102اٌفوكٍٟٚ: اٌْبٕ٘بِخ، اٌغيء اٌضبٟٔ، ٓ
96
ٍبئً اٌَفو ػٕل ا١ٌٍَّّٓ )ربه٠قٙب ٚآصبه٘ب(، كهاٍخ ػٓ اٌٙٛكط ّٚبوالرٗ فٟ ٙٛء اٌّٖبكه اٌّىزٛثخ ػجل إٌبٕو ٠ٌ: ٚ 

 ؛ 64؛ ّؼجبٔؼٍٝ لوثبٔٝ: أؼکبً ِٚب١ِٓ ّبٕ٘بِٗ، ٓ 19، ٌٛؽخ633َ، 2005ٓٚاألصو٠خ، عيءاْ، ى٘واء اٌْوق، اٌمب٘وح، 
Ettinghausen. E., Medieval Near Eastern Ceramics in the Freer Gallery of Art، Washington, and 

Baltimore,1960, p، 33; https://asia.si.edu/object/F1927.3/ 
93
١ٍٙال ّٔبىػ١ٍياكٖ: رؾ١ًٍ اٌگٛ٘بی ثٖوی ِٚفِٙٛی ِوگ آىاكٖ كه ا٠واْ ثبٍزبْ، ٍبٍبٔی ٍٍٚغٛلی ثب ه٠ٚکوك ّّب٠ً  

 .83-82، ٓ 83 – 3۷، 48ّّبهٖ  1393بٍی پبٔٛفَکی، ٔگوٖ ىَِزبْ ّٕ
98
أؽّل رٟٛٔ ػجل اٌٍط١ف: اٌلٌٚخ اٌفبه١ٍخ اٌَّزمٍخ ػٓ اٌقالفخ اٌؼجب١ٍخ فٟ اٌمو١ٔٓ اٌضبٌش ٚاٌواثغ اٌٙغو١٠ٓ اؽ١بء ٌٍؼٖج١خ  

 .193-143َ، ٓ ٓ 2000، 4، اٌؼلك 38اٌفبه١ٍخ، ِغٍخ و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ ا١ٌّٕب، اٌّغٍل 
99
 .289-239ٌالٍزياكح ػٓ رٍه اٌؾوٚة هاعغ، ؽ١َٓ ِغ١ت اٌّٖوٞ: ٕالد ث١ٓ اٌؼوة ٚاٌفوً ٚاٌزون، ٓ  

https://images.metmuseum.org/CRDImages/is/original/57.36.14front.JPG
https://images.metmuseum.org/CRDImages/is/original/sf57-36-2a.jpg
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/124989
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/124989
https://www.agsa.sa.gov.au/collection-publications/collection/works/bowl-with-story-of-bahram-gur/27485/
https://www.agsa.sa.gov.au/collection-publications/collection/works/bowl-with-story-of-bahram-gur/27485/
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451388?sortBy=Relevance&amp
https://asia.si.edu/object/F1927.3/
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 م(1877-1876هـ/ 1293مدفن أحمد مظهر باشا حسنين بقرافة المجاورين)

 دراسة آثارية معمارية

 

 أ.د/ محمد حمزة إسماعيل الحداد

 إبراهيم إبراهيم عبد الفتاح حسن معوضأ/ 

 

 ملخص البحث: 

 يتعرض البحث لدراسة مدفن أحمد باشا مظهر حسنين أحد المدافن الكائنة لقرافة المجاورين من    

الناحية المعمارية واألثرية، كأحد نماذج العمائر الجنائزية الباقية بقرافة المجاورين من القرن التاسع 

عشر والتي تساهم دراسته في تصحيح األخطاء التاريخية، وإكتشاف حقائق تاريخية جديدة بإضافة إلى 

 . أنه يمثل دراسة تطور آخر حلقة من حلقات العمائر  الجنائزية

 -شواهد القبور –أحمد باشا حسنين  –مدفن  -العمائر الجنائزية –قرافة المجاورين المفتاحية : الكلمات 

 األخطاء التاريخية.

 الموقع:

يقع المدفن بالمنطقة الوسطى بقرافة المجاورين
1
ناحية طريق صالح سالم، وتحديداً على يسار القادم من  

لمقابلة لجامع الشيخ عبد هللا الشرقاوي، ويمكن الوصول األزهر ُمتجهاً إلى قرافة المجاورين، في الجهة ا

إليه عن طريق دخول أول فتحة باب صغيرة بهذه الجهة بشارع المماليك من ناحية صالح سالم )خريطة 

1 ،2.) 

 الُمنشئ  وتاريخ اإلنشاء: 

ا حسنينأنشأ هذا المدفن أحمد باشا مظهر حسنين قومندان وابورات الركائب الخديوية وجد أحمد باش
2
 

م( وهو العام 1877 - 1876هـ/1293رئيس الديوان الملكي في عهد الملك فاروق، وذلك في عام )

الذي توفي فيه ولده محمود أنيس؛ وذلك اعتماداً على النقش اإلنشائي الموجود بواجهة السبيل
3

الملحق  

تركيبتين الرخاميتين بالمدفن. بالمدفن، وكذا أقدم تاريخ وفاة ُمسجل على شاهدي القبر الموجودين أعلى ال

وقد أنشأ أحمد حسنين هذا المدفن قبل حصوله على رتبة الباشوية، إذ أن النقش التأسيسي على واجهة 

السبيل يشير إليه بلقب البكوية )أحمد بيك حسنين(،  في حين يشير إليه شاهد القبر الخاص به بلقب 

 الباشوية )أحمد باشا حسنين(. 

حسنين أصله من قرية منية حبيب من أعمال مديرية الغربية، وخرج به أبوه صغيراً وأحمد باشا مظهر 

م(، وبعد أن تَعلم فيها مبادئ العلوم دخل 1833هـ/ 1249وأدخله مدرسة رأس التين األميرية سنة )

م( وكان عمره حينٍذ الثامنة 1838هـ/ 1254المدرسة البحرية التي كانت بإحدى سفن األسطول )

د أن تمم علوم البحرية فيها رقي إلى ُرتبة مالزم ثان بسف الدوننما، وفي سنة عشرة، وبع

م( ُعين في السفينة النيلية "فيروز" ركوبة المرحوم عباس باشا األول1849هـ/1266)
4

، وُرقي لرتبة 

مالزم أول ثم في زمن محمد سعيد باشا بلغ رتبة الصاغقول أغاسي )رائد بحري( وجعل قبوداناً لباخرة 

م(، وفيها نال رتبة 1864-1863هـ/1280جاي فرح الُمعدة لركوبة الوالي وبقي فيها يترقى إلى سنة )

ً لركوبة الخديوي إسماعيل باشا بالنيل وسافر معه في عدة أسفار مع أكابر  ميراالي وصار قبودانا

يل عليه أشغال نظارة األوروباويين لحد الشالالت ووادي حلفا، وأخيراً رقي إلى رتبة اللواء الرفيعة وأح
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م انفصلت إدارة االنجرارية من الركائب الخديوية 1880م. وفي سنة 1877وابورات االنجرارية سنة 

بالنيل وبقي هو ناظراً على وابورات الركائب وبقي في خدمته بالنيل
5

، ومما يذكر أنه كان أحد الموقعين 

ي أقر بوجوب بقاء أحمد عرابي في نظارة م(، والذ1882يوليه سنة  22على قرار الجمعية العمومية )

الجهادية والبحرية، ووجوب توقيف أوامر الخديوي وما يصدر من نظاره الموجودين معه في 

اإلسكندرية
6

 

ويشير إسماعيل سرهنك صاحب حقائق األخبار، ومن نقل عنه إلى أن أحمد باشا حسنين ُرقي إلى رتبة 

فس العام، إال أن هذا القول يجانبه الصواب، فقد ورد في م وأحيل على المعاش في ن1889الفريق سنة 

م أن جناب الخديوي المعظم أنعم برتبة 1886األوامر والدكريتات الصادرة في شهر أغسطس عام 

الفريق الرفيعة على سعادة أحمد باشا حسنين قومندان وابورات الركائب الخديوية
7

. وفي الشهر نفسه من 

م1886سنة 
8

باشا حسنين قومندان وابورات الركائب الخديوية إحالته على المعاش  طلب سعادة أحمد 

فأجيب طلبه وصدر األمر العالي بتعيين حضرة علي بك عبادي في وظيفة سعادته وحضرة علي أفندي 

قبطان سليم قومنداناً لسفينة المحروسة
9
. 

عن وفاة أحمد باشا حسنين  وعدم صحة هذا القول فتح الباب للتحقق من تاريخ الوفاة الذي أورده سرهنك

ً بسبب أن تاريخ الوفاة الوارد على شاهد قبر أحمد باشا 1891وهو عام  ً وارتباكا م، والذي سبب لبسا

 22هـ/1305حسنين يشير إلى أن وفاته لْيلة الثالثاء اللَْيلة السابعة من شهر ربيع االول سنة  

ا حسنين الذي ترجم له سرهنك شخص آخر م، ما وجه الظن بإمكانية أن يكون أحمد باش1887نوفمبر

غير أحمد باشا حسنين لكن التأكد من عدم صحة ما أورده سرهنك عن تاريخ حصول أحمد باشا حسنين 

على رتبة الفريق وتاريخ إحالته على المعاش رجح احتمالية أن يكون قد أخطأ سرهنك أيضاً في تاريخ 

العتبار أن الفترة الزمنية بين خروجه على المعاش وبين الوفاة الذي ذكره، خاصة إذا ما تم األخذ في ا

ً لما أورده سرهنك تكاد تساوي نفس الفترة الزمنية الواقعة بين خروجه على المعاش  تاريخ وفاته طبقا

طبقاً لما ورد في األوامر والدكريتات الصادرة عن مجلس النظار والوزارات األخرى وبين تاريخ الوفاة 

 . المسجل على الشاهد

 (1شكلالدراسة الوصفية :)

 أوالً: الدراسة الوصفية من الخارج 

(، وتعد 1يشغل المدفن مساحة ُمستطيلة منتظمة األضالع،  وألحق به سبيل في الجهة الشمالية منه)لوحة

الواجهة الجنوبية الشرقية هي الواجهة الرئيسية للمدفن، شيدت بمداميك من الحجر الفص النحيت، ويفتح 

دخالت مستطيلة بعمق الجدار ومعقودة بعقد نصف دائري، يبلغ إتساع الفتحة األولى والثانية  بها أربع

م ويغلق على كل منهما شباك 0.45م، وترتفع عن األرضية بمقدار2.30والرابعة عن يمين المواجه 

م، ويغلق 3.15ويغشيه من الخارج سياج من قوائم حديدية، أما الفتحة المعقودة الثالثة فيلغ طولها حوالي 

عليها باب خشبي وهو الباب الموصل إلى داخل المدفن. ويعلو الواجهة رفرف
10

خشبي بارز ذو عروق  

 (3، 2()لوحة2خشبية يعتبر امتداد لسقف المدفن. )شكل

أما الواجهة الجنوبية الغربية فشيدت بأجار من الدبش والدقشوم، ويحجب جزء منها مدفن مجاور، 

م، أما باقي الواجهة فهي بحالة سيئة 1م وعرضه 1.80نها شباك يبلغ طوله ويشغل الطرف الجنوبي م

للغاية تهدم جزء منها وسقطت معظم طبقة المالط التي كانت تغطي أحجار الدبش والدقشوم.)لوحة 

4،5( 

  ثانياً: الدراسة الوصفية من الداخل

روف بالطراز غير التقليدي وهو ينتمي مدفن أحمد باشا مظهر حسنين إلى طراز العمائر الجنائزية المع

الذي يخلو من وجود الفناء المكشوف. حيث يؤدي الباب الموجود بالواجهة الرئيسية مباشرة إلى رواق 
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يمتد بطول الواجهة الرئيسية أي يمتد من الشمال إلى الجنوب، أرضيته تُرابية ويسقفه سقف خشبي ذو 

تشرف من الواجهة الرئيسية على الخارج والباب عروق خشبية، فتح بجداره الجنوبي الشرقي شبابيك 

(، أما الجدار الشمالي الشرقي فيشغله شباك مستطيل 6،7الموصل لداخل المدفن قد سبق وصفها )لوحة

الشكل يشرف على حجرة السبيل يليه على اليسار فتحة الباب الموصلة إلى حجرة السبيل وهي مسدودة 

ً بلوح خشبي)لوحة شمالي الغربي للرواق يفتح به بابان األول عن يمين المواجه (، والجدار ال8حاليا

ً كمسكن للتُربي وأسرته، أما الباب الثاني فيؤدي إلى حجرة  يؤدي إلى حجرة مستطيلة ُمستغلة حاليا

الدفن. وهي عبارة عن حجرة مستطيلة قسمت إلى ثالثة أقسام طولية، األوسط عبارة عن ممر مستطيل 

(، ويفصل هذا الممر 9ساحة مستطيلة مستعرضة في حالة سيئة للغاية )لوحةينتهي بباب يفصي إلى م

بين المساحة التي بها تراكيب الدفن والتي تشرف على الممر حجاب
11 

خشبي عبارة عن بائكة خشبية  

(، وبين 10من عقود ُمفصصة مزخرفة بزخارف التوريق العربي بطريقة التفريغ في الخشب)لوحة

ما يستخدم كاستراحة للزائرين، وينتهي في الناحية الغربية منه بحمام صغير، الجزء الثاني الذي رب

( والثالثة 11ويشغل أرضية المساحة المخصصة للدفن ثالث تراكيب، اثنتان منها رخاميتان )لوحة

( وأرجح أن تكون هذه 12خشبية من مستويين يعلوها شاهدان خشبيان وال تحمل أية نقوش كتابية )لوحة

هي تركيبة العالمة الشيخ محمد أحمد حسنين البوالقي الشافعي ابن أحمد مظهر باشا حسنين التركيبة 

ووالد أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي للملك فاروق
12

، حيث ورد في ترجمته أنه"توفي رحمه 

بيه في م، ودُفن بجوار أ1925يناير سنة  5هـ الموافق 1343جمادى الثانية سنة  17هللا يوم الثالثاء 

صحراء راضي تجاه مسجد الشرقاوي"
13
. 

 السبيل الُملحق بالمدفن:

م وعرضها 4.74يالصق هذا السبيل الواجهة الشمالة الشرقية للمدفن، ويشغل مساحة يبلغ طولها 

م، وشيد بمداميك من الحجر الفص النحيت، وله واجهتان حرتان ارتفاعهما أقل من ارتفاع 4.20

 م. وفيما يلي وصف لكل واحهه على حده.2.80ارتفاع كل واجهة من واجهتيه واجهات المدفن، إذ يبلغ 

 (13(، )لوحة3)شكل -الواجهة الجنوبية الشرقية للسبيل:

م بشباك معقود بعقد مدبب يغلق 0.65تعتبر الواجهة الرئيسية للمدفن، تبدأ عن يمين المواجه وعلى بعد 

شبي يأخذ نفس استدارة العقد، في حين يغشيه من عليه من الداخل ضلفتان خشبيتان يعلوهما جوشك خ

الخارج سياج حديدي من قوائم حديدية متماوجه، يعلوه جوشك حديدي مزخرف بزخارف اشعاعية 

م شباك آخر مشابه للسابق وصفه، ويوجد في 1.55(، يليه وعلى بعد 14(،)لوحة4متماوجة )شكل

م، سبيل مصمم وفق الطراز المعروف 0.30المساحة الفاصلة بين الشباكين من أسفل وعلى ارتفاع 

بطراز الجشمة
14

، وهو عبارة عن حنية معقودة بالجدار بصدررها لوح رخامي به صنبورين أو 

بزبوزين ويشغله نقش كتابي من ثالثة سطور منفذة بخط الثلث
15
 بطريقة الحفر البارز، وتُقرأ : 

َوَسقَاُهْم َربُُّهْم َشَرابًا َطُهوًرا
16

 

 كأنشأه أحمد بي

12(9)3حسنين سنة 
17

 (15(، )لوحة5. )شكل

م دخلة مستطيلة بداخلها لوح رخامي مستطيل الشكل يشغله 0.80.يعلو سبيل المصاصة وعلى ارتفاع 

نقش تأسيسي منفذ بخط النستعليق
18 

بطريقة الحفر البارز على الرخام في ثمانية بحور كتابية بواقع 

اء منفذ داخل شكل بيضاوي وعلى جانبيه زخرفة نباتية بحرين بكل سطر وينتهي من أسفل بتاريخ اإلنش

 من زهرة لوتس يخرج منها فرع نباتي متماوج ينبثق منه أوراق رمحية، ويقرأ النقش كالتالي:
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يا واردا  للّسلسبيل               
19
 الشافى                ادع االله الصـــاحب االيقـــاف 

 ى دهره                  ويدُوم فى عيش رخــّى وافــــىان ال يزال منعّما ف              

 ريّان من ظماٍء حليف مّسرة                يوم المعــاد وزحمة االيقـــــاف               

وهب الفو)ا( تح من بناه مؤّرخا             اشـرب معيـــدا صحـة بعوافى               
20

 

                                         503  25(1  )498  169 

 (16)لوحة   1293سنة                                            

 الواجهة الشمالية الشرقية للسبيل:

م، يبلغ طول 0.90م وفتح بها شباكان خشبيان مستطيالن يفصل بينهما مسافة قدرها 4.20يبلغ امتدادها 

م، ويغشي كل شباك من 0.35رضية الشارع بمقدار م ويرتفع عن أ1م، وعرضه 1.85كل شباك 

(. أما السبيل من الداخل فهو عبارة عن مساحة 17(، )لوحة6الخارج سياج من قوائم حديدية )شكل

ً )لوحة  (، ويمكن الدخول للسبيل من خالل الباب 18مستطيلة أرضيتها ترابية وغير ُمسقفة حاليا

 مستعرض بالمدفن.الموجود بالجدار الشمالي الشرقي للرواق ال

 الدراسة الوصفية للتراكيب الموجودة بالمدفن

 تركيبة محمود أنيس نجل أحمد باشا حسنين -1

م وارتفاعه 1.15م وعرضه 1.94عبارة عن تركيبة رخامية من مستويين، المستوى السفلي يبلغ طوله 

م 0.70م وعرضه 1.62( يبلغ طوله 21-19م خالي من الزخرفة، والمستوى العلوي )لوحة0.65

م زخرف بزخارف نباتية من أفرع نباتية متماوجة يخرج منها أوراق رمحية مسننة 0.70وارتفاعه 

منفذة بطريقة الحفر البارز، وكذا بنقوش كتابية منفذة بخط الثلث وبطريقة الحفر البارز، ووزعت 

 الكتابات في مستويين علوي ويقرأ:

هَ  ُ اَل إِلََٰ إاِله ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم ۚ اَل تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َواَل نَْوٌم ۚ لههُ َما فِي السهَماَواِت َوَما  )بسم هللا الرحمن الرحيم / َّللاه

ْن  اَل يُِحيُطوَن بَِشْيءٍ فِي اأْلَْرِض ۗ َمن ذَا الهِذي يَْشفَُع / ِعندَهُ إِاله بِإِْذنِِه ۚ يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم / َوَما َخْلفَُهْم ۖ وَ  ّمِ

 اْلعَِظيُم"ِعْلِمِه إِاله بَِما َشاَء ۚ َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السهَماَواِت / َواأْلَْرَض ۖ َواَل يَئُودُهُ ِحْفُظُهَما ۚ َوُهَو اْلعَِليُّ 
21

) 

 وسفلي يُقرأ : 

ْن ِغّلٍ / إِْخَوانًا َعلَىَٰ  اْدُخلُوَها بَِساَلٍم آِمنِينَ /  فِي َجنهاٍت َوُعيُونٍ  إِنه اْلُمتهِقينَ " / َونََزْعنَا َما فِي ُصدُوِرِهم ّمِ

تَقَابِِليَن" ُسُرٍر مُّ
22

 (7)شكل.  

ميان، أحدهما شاهد خلفي )مضاهي( ُزخرف وجهه الخارجي بنقوش زخرفية يعلو التركيبة شاهدان رخا

ُمنفذة بطريقة الحفر البارز من أوراق كأسية يخرج منها أفرع نباتية ينبثق منها أوراق مسننة وينتهي من 

(، في حين زخرف وجهه الداخلي بشكل مزهرية مليئة بباقات 22)لوحة (،8أعلى بورقة أكانتس )شكل

ا الشاهد األمامي فيتوجه غطاء رأس لرجل على هيئة طربوش، وُزخرف وجهه الداخلي الورود. أم

بمزهرية يخرج منها باقات ورد، بينما زخرف وجهه  الخارجي بنقش كتابي من ثالث عشرة سطراً 

 بخط النستعليق منفذ بطريقة الحفر البارز، ويُقرأ :

 تاريخ مدفن قرة العين

 نمحمود انيس نجل احمد بيك حسني

 بينما المرء على ظهرانها

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura15-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura15-aya46.html
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 يتمشى وهو ذو عقل نفيس

 إذ تراهُ قد هوى كوكبهُ 

 فغدا تحت الثرى ملقى رميس

 ال تثق بالدهر يوما كم طوى

 ما على الغبراء من حّى أنيس

 نّضر هللا امراً )هكذا( مات

 كان بالشر له فيها مسيس

 سيّما من جاء فى تاريخه

خير هدى الحور محمود انيس
23

 

810  19  245 98 121 

 (23(، )لوحة9)شكل1293سنه                                

 تركيبة أحمد باشا حسنين: -2

م 1.92(، يرتكز المستوى السفلي الذي يبلغ طوله 24هي عبارة عن تركيبة رخامية من مستويين )لوحة

ف بنقوش م، وزخر0.15م، ويرتكز على قاعدة رخامية بارتفاع حوالي 0.70م، وارتفاعه 1وعرضه 

زخرفية نباتية من أفرع نباتية وأوراق الساز واألكانتس ووريدات سداسية ُمتفتحة، ونقوش كتابية منفذة 

 بخط الثلث بطريقة الحفر البارز، وتُقرأ:

ُل َعلَْيِهُم اْلَماَلئَِكةُ / أاَله تَخَ  ُ / ثُمه اْستَقَاُموا تَتَنَزه افُوا َواَل تَْحَزنُوا / َوأَْبِشُروا بِاْلَجنهِة "إِنه الهِذيَن قَالُوا َربُّنَا َّللاه

الهتِي ُكنتُْم تُوَعدُوَن"
24

 (11، 10)شكل

م وارتفاعه 0.58م وعرضه 1.50( فيبلغ طوله 27-25أما المستوى الثاني من التركيبة )لوحة 

ة بخط م، زخرف بزخارف نباتية مشابهة للموجودة بالمستوى السفلي، ويشغلها أيضاً نقوش كتابي0.65

 الثلث منفذة بطريقة الحفر البارز وفي صفين، تقرأ كتابات الصف العلوي:

هَ إِاله ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم ۚ اَل تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َواَل نَوْ 
ُ اَل إِلََٰ ٌم ۚ لههُ َما فِي )"بسم هللا الرحمن الرحيم وبه )هكذا( / "َّللاه

ن ذَا الهِذي يَْشفَُع ِعندَهُ إاِله بِإِْذنِِه ۚ / يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم  َوَما َخْلفَُهْم ۖ / َواَل السهَماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض ۗ مَ 

ْن ِعْلِمِه إاِله بَِما َشاَء ۚ َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السهَماَواِت َواأْلَْرَض ۖ َواَل يَئُودُهُ ِحْفظُ  عَِليُّ ُهَما ۚ َوُهَو الْ يُِحيُطوَن بَِشْيٍء ّمِ

اْلعَِظيُم"
25

)
.

 (13، 12)شكل          

 وتقرأ كتابات الصف السفلي: 

)قال هللا تعالى / "َساَلٌم َعلَْيُكم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَى الدهاِر"
26

/ وقال تعالى / "َساَلٌم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم  

فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن"
27

)
 .

 (14)شكل     

دان رخاميان، أحدهما شاهد خلفي )مضاهي( عند القدم، وشاهد أمامي يتوجه غطاء يعلو التركيبة شاه

رأس على شكل طربوش، يشغله نقش كتابي من اثني عشر سطراً بخط النستعليق منفذ بطريقة الحفر 

 البارز ويُقرأ:  
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 بهذا احمد حسنين باشا

 له نفٌس برّب مطمئنه

 أزائرهُ بفاتحة فأحسن

 نّهوصالح دعوة بعظيم م

 علْيه سحائب األحسان )هكذا( تترى

 مع الغفران ما جنّت دجنّه

 فرْضواٌن لمْوتته يؤّرخ

ألحمد مظهر ببهّى َجنّه
28

 

83  1145 19 58 

 كانت وفاة المرُحوم احمد

 باشا حسنين لْيلة الثالثا

 اللَْيلة السابعة من شهر ربيع االول

 1305سنة 

 (2/28، 1/28)لوحة 
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 الدراسةنتائج 

تعرضت الدراسة لمدفن لم يسبق دراسته أو نشره من قبل وقدمت الدراسة نشراً ألربعة عشر   -1

 شكالً، وتسعاً وعشرون لوحة لم يسبق نشر أياً منها من قبل.

اكتشاف مدفن أحمد باشا مظهر حسنين وقبر الشيخ محمد حسنين البوالقي أحد علماء األزهر  -2

 ما لم تسبق إليه دراسة سابقة. الشريف، وتحديد موضعهما، وهو  

تحديد موضع مدفن األُسرة الذي دُفن فيه أحمد باشا حسنين رئيس الديوان الملكي للملك فاروق  -3

قبل نقل جثمانه لضريحه الذي أقامته له الحكومة المصرية والواقع حالياً بقرافة المجاورين بجوار طريق 

اة أحمد باشا حسنين أشارت إلى أنه دفن بمدافن صالح سالم، إذ أن كافة المراجع التي تعرضت لوف

 األسرة بقرافة المجاورين دون أن تُحدد موضعها.

تصحيح األخطاء المرتبطة بالترتيب الزمني لألحداث التاريخية المرتبطة بأحمد باشا حسنين،  -4

 ومنها:

شا تصيح ما أورده إسماعيل سرهنك في كتابه حقائق األخبار ومن نقل عنه من أن أحمد با - أ

م وأحيل على المعاش في نفس العام، وتوصلت الدراسة 1889مظهر حسنين ُرقي إلى رتبة الفريق سنة 

م اعتماداً ورد في األوامر والدكريتات 1886إلى التاريخي الحقيقي لحصوله على هذه الرتبة وهو عام 

رد في م، ورجحت الدراسة أن يكون السبب في الخطأ الوا1886الصادرة في شهر أغسطس عام 

المصادر التاريخية هو تقارب حروف بعض األرقام وتشابهها إلى حٍد كبير أو نقص لبعض حروفها 

(، فكل منهما يمكن أن يُقرأ على أنه أحد الرقمين اآلخرين، فمثالً الرقم ست 9، 7، 6وبخاصة األرقام )

 يمكن أن يقرأ سبع وتسع.

ه إسماعيل سرهنك في كتابه حقائق تصحيح تاريخ وفاة أحمد باشا مظهر حسنين الذي أورد - ب

م، وأن تاريخ وفاة أحمد باشا حسنين الصحيح هو لْيلة الثالثاء 1891األخبار ومن نقل عنه وهو عام 

 م 1887نوفمبر 22هـ/1305اللَْيلة السابعة من شهر ربيع االول سنة  

ئزية المعروف أشارت الدراسة إلى أن مدفن أحمد باشا حسنين ينتمي إلى طراز العمائر الجنا  -5

 بالطراز غير التقليدي وهو الذي يخلو من وجود الفناء المكشوف.
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( : مسقط أفقي لمدفن 1شكل )

وسبيل أحمد باشا حسنين.                                                              

 )عمل الباحث( 
 

 ( : الواجهة الرئيسية لمدفن أحمد باشا حسنين.                                                                2شكل )

 )عمل الباحث(
 

ا ( : الواجهة الرئيسية للسبيل الملحق بمدفن أحمد باش3شكل )

 )عمل الباحث(   حسنين.
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حق بمدفن يل المل(: أحد شباكي بالواجهة الرئيسية للسب4شكل )

 )عمل الباحث(   أحمد باشا حسنين
 

( : النقش الكتابي بسبيل المصاصة بالواجهة الرئيسية للسبيل 5شكل )

 )عمل الباحث(  ملحق بمدفن أحمد باشا حسنين.  ال
 

 (: الواجهة الشمالية الشرقية6شكل )

للسبيل الملحق بمدفن أحمد باشا 

حسنين.                                

 )عمل الباحث(
 

( : الجانب الجنوبي الغربي 7شكل )

للمستوى الثاني من تركيبة محمود 

أنيس نجل أحمد باشا حسنين.                            

 )عمل الباحث(
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(: الشاهد 8شكل )

أعلى تركيبة  المضاه

أنيس نجل  محمود

أحمد باشا حسنين.      

 حث()عمل البا
 

(: الشاهد 9شكل )

األمامي أعلى تركيبة 

محمود أنيس نجل 

أحمد باشا حسنين.     

 )عمل الباحث(

 

( : النقش الكتابي والزخرفي بالجانب الشمالي 10شكل )

                                 الغربي للمستوى السفلي بتركيبة أحمد باشا حسنين.

 )عمل الباحث(

 

( : النقش الكتابي والزخرفي الجانب 11شكل )

الجنوبي الشرقي للمستوى السفلي من تركيبة أحمد 

 باشا حسنين.               )عمل الباحث(
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(: منظر عام للواجهة الجنوبية الشرقية وواجهة 1لوحة )

)تصوير   حسنين.   السبيل الملحق بمدفن أحمد باشا

 الباحث(

 

يسية لمدفن ( : منظر عام للواجهة الرئ2لوحة )

 )تصوير الباحث(   نينأحمد باشا حس
 

(: الجانب 12شكل )

الجنوبي الغربي  

لعلوي للمستوى ا

بتركيبة أحمد باشا 

 )عمل الباحث(حسنين.

 

(: الجانب 13شكل )

الشمالي الشرقي 

للمستوى العلوي 

بتركيبة أحمد باشا 

حسنين.                

 )عمل الباحث(

 

( :الجانب الجنوبي الشرقي للمستوى 14شكل )

وي بتركيبة أحمد باشا حسنين.                                                العل

 )عمل الباحث(
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لجنوبية الغربية ( :  الطرف الغربي من الواجهة ا5لوحة )

حسنين.                                  لمدفن أحمد باشا

 )تصوير الباحث(
 

(:  الرواق الذي يلي الباب الرئيسي لمدفن أحمد 6لوحة )

 باشا حسنين. )تصوير الباحث(
 

( : سقف الرواق الذي يلي الباب الرئيسي لمدفن أحمد باشا 7لوحة )

 حسنين )تصوير الباحث(

 

(: الممر المستطيل بحجرة الدفن بمدفن أحمد باشا حسنين 9لوحة )

 )تصوير الباحث(
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 (: التركيبتان الرخاميتان بمدفن أحمد باشا حسنين. 11لوحة )

 )تصوير الباحث(
 

(: التركيبة الخشبية بمدفن أحمد باشا حسنين. 12لوحة )

 )تصوير الباحث(
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(: الواجهة الرئيسية للسبيل الملحق بمدفن أحمد باشا حسنين.                                          13لوحة )

 )تصوير الباحث(
 

ملحق بمدفن أحمد ( :أحد شباكي الواجهة الرئيسية للسبيل ال14لوحة )

 باشا حسنين )تصوير الباحث(
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( :النقش اإلنشائي بالواجهة الرئيسية للسبيل الملحق بمدفن أحمد باشا حسنين  16لوحة )

 )تصوير الباحث(
 

(: النقش اإلنشائي بالسبيل المصاصة بمدفن أحمد باشا حسنين.                                            15لوحة )

 الباحث( )تصوير
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( : الجانب الجنوبي الغربي للمستوى الثاني من تركيبة 19لوحة )

محمود أنيس نجل أحمد باشا حسنين.                            

 )تصوير الباحث(
 

(: الواجهة الشمالية الشرقية للسبيل الملحق بمدفن أحمد باشا 17لوحة )

 حسنين )تصوير الباحث(
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انب الجنوبي الشرقي للمستوى الثاني من تركيبة محمود ( : جزء من الج21لوحة )

 أنيس أحمد باشا حسنين )تصوير الباحث(
 

 ( : الجانب الشمالي الغربي  للمستوى الثاني من تركيبة محمود20لوحة )

 )تصوير الباحث( أنيس نجل أحمد باشا حسنين
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(: الشاهد المضاهي أعلى تركيبة 22لوحة )

 محمود أنيس نجل أحمد باشا حسنين. 

 )تصوير الباحث(
 

(: الشاهد األمامي أعلى تركيبة 23لوحة )

محمود أنيس نجل أحمد باشا حسنين.                                       

 )تصوير الباحث(
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 ( : تركيبة أحمد باشا حسنين )تصوير الباحث(24لوحة )
 

( : الجانب الجنوبي الغربي  للمستوى السفلي بتركيبة 25لوحة )

 أحمد باشا حسنين )تصوير الباحث(
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( : الجانب الجنوبي الغربي  للمستوى العلوي بتركيبة 26لوحة )

 أحمد باشا حسنين )تصوير الباحث(
 

لجنوبي الشرقي للمستوى العلوي بتركيبة أحمد باشا حسنين.                                                ( :الجانب ا27لوحة )

 )تصوير الباحث(
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(: الشاهد األمامي أعلى تركيبة أحمد 1/28لوحة )

 باشا حسنين )تصوير الباحث(
 

(: قمة الشاهد األمامي أعلى 2/28لوحة )

 تركيبة أحمد باشا حسنين.

 ير الباحث()تصو
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 حواشي البحث
                                                 

1
ً من الغرب طريق صالح سالم  ومن الشرق طريق األوتوستراد، وقد  قرافة المجاورين: تقع بصحراء المماليك ويحدها حاليا

ً حي ُمنشأة ناصر بمدينة القاهرة، ويقع بها  ُعرفت بهذا اإلسم لدفن غالب أهل األزهر الشريف والمجاورون له بها، وتتبع إداريا

 العديد من اآلثار التي ترجع إلى العصر المملوكي والعثماني وعصر أسرة محمد علي.

م(: مـاء الموائـد أو الرحلة 1679هـ/1090العياشي، عبد هللا بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسى )ت: لالستزادة:  -

، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، االمارات 1العياشية، حققها وقدم لها: سعيد الفاضلي، سليمان القرشي، مجلدان، مج 

م( : الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى 1731هـ/1143الغني بن إسماعيل )ت:  م؛ النابلسي، عبد2006هـ/ 1427العربية المتحدة، 

بالد الشام ومصر والحجاز، تقديم: عبد المجيد هريدي، مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

م(: نزهة األنظار في فضل 1779هـ /1193. الورثيالني، الحسين بن محمد السطيفي الجزائري )ت: 251م، ص 1986ه/1406

؛ عنان، 277م،  ص 1908هـ/1326علم التاريخ واألخبار المشهورة بالرحلة الورثالنية، مطبعة بيير جونتانا الشرقية، الجزائر، 

يناير  28، 208محمد عبد هللا : مصر في خاتمة القرن السابع عشر كما رآها العالمة عبد الغني النابلسي، مجلة الرسالة، ع 

؛ الحداد، محمد حمزة إسماعيل: سلسلة الجبانات في العمارة االسالمية "قرافة القاهرة من الفتح اآلسالمي إلى 1051م، ص 1937

 م.2006هـ/1427نهاية العصر المملوكي"، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،
2

م، ُعين 1889أكتوبر 31هـ/1307ألول ربيع ا 6، ولد بمصر القاهرة فى أحمد باشا حسنين: هو حفيد أحمد باشا مظهر حسنين 

ً بوزارة الداخلية ثم أختير سكرتيراً أوالً للسفارة المصرية بواشنطن في الواليات المتحدة األمريكية ثم ُعين سكرتيراً أول  ُمفتشا

اد األول، ولما توفي للسفارة المصرية بلندن، وبعد ذلك اختاره جاللة الملك فؤاد األول وعين أميناً أول فى قصر عابدين للملك فؤ

م، هذا باإلضافة 1925كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس لالتحاد الجغرافي الدولي سنة  فؤاد وتولى فاروق، جعله رئيسا لديوانه،

 م.1946فبراير سنة  19إلى توليه رئاسة النادي األهلي المصري، وتوفي في 

؛ فهمي، زكي: صفوة العصر في تاريخ 1096م، ص 1/8/1937، 10أباظه، فكري: أحمد حسنين باشا، مجلة الهالل، ع  -

(، مكتبة مدبولي، 23ورسوم مشاهير رجال مصر من عهد ساكن الجنان محمد علي باشا، سلسلة صفحات من تاريخ مصر )

م م(:  األعـــــــال1976هـ/ 1396. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )ت: 270م، ص 1995القاهرة، 

، دار العلم للماليين، 15، ط 1أجزاء، ج  8"قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، 

؛ هاشم، فاروق : فريدة ملكة مصر تروي أسرار الحب والحكم، دار الشروق، القاهرة، 25م، ص 2002هـ /1423بيروت، لبنان، 

يم بن عبد هللا: موسوعة أعالم القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجري في العالم ؛ الحازمي، إبراه80م، ص 1993هـ / 1413

؛ 642م، ص 1999هـ/ 1419، دار الشريف للنشر والتوزيع، الرياض، 1هـ، جزءان، ج 1417-1301العربي واالسالمي من 

ي : صدق أوال تُصدق : أحمد ؛ خضير، عل205م، ص 2008، دار الشروق، القاهرة، 2المستكاوي، حسن : النادي األهلي، ط

 .61م، ص 2012، اإلسكندرية، يوليو 10حسنين الفارس األوليمبي األول، مجلة ذاكرة مصر المعاصرة، ع 
3

السبيل: هو أحد أفرع العمارة المدنية وتندرج تحت ما يمكن أن يُطلق عليه اصطالحاً اسم العمائر الخيرية، هي مشتقة من أسبل  

 بحت اصطالحاً على نوع خاص من المنشآت المائية وهو المعروف باسم السبيل أو السقاية. الماء بمعنى صبه، وأص

الحداد، محمد حمزة إسماعيل: كتب التاريخ المحلي والرحالة مصدر لدراسة عمارة األسبلة الحجازية في مكة المكرمة والمدينة  –

 .13م، ص 2006هـ/1427، 26حولية المنورة، حوليات اآلداب والعلوم اإلجتماعية، جامعة الكويت، ال
4

 ، دار الغرب االسالمي، بيروت، لبنان،1أجزاء، ج 3مجاهد، زكي محمد : األعالم الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية،  

 .180م،  ص 1994/هـ1415
5

، 2هـ، حاشية 1314مية، ، المطبعة الميرية ببوالق مصر المح2سرهنك، إسماعيل: حقائق األخبار عن دول البحار، جزءان، ج 

. لالستزادة عن البحرية في تلك الفترة وأسماء بواخر البحرية المصرية:  محمود، أحمد عبد الُمنصف : البحرية 450، 449ص 

م، ضمن كتاب تاريخ البحرية المصرية، وضع فصوله نخبة من األساتذة الُمتخصصين 1963 -1863المصرية في مائة عام 

 -675م، ص ص1973التعاون مع القوات البحرية بجمهورية مصر العربية، مطابع األهرام التجارية، بجامعة اإلسكندرية ب

م(، 1880 - 1838ه/1297 -1254أرشيفية لسجالت ديوان البحرية ) وثائقية ؛ السويفي، ناهد عبدالعال محمد: دراسة735

 م. 1996اآلداب، جامعة القاهرة. رسالة دكتوراة غير منشورة، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، كلية
6

 -351م، ص1983هـ/1404، دار المعارف، القاهرة، 4الرافعي، عبد الرحمن : الثورة العرابية واالحتالل االنجليزي، ط  

356. 
7

مجموعة الدكريتات واألوامر العلية والقرارات والمنشورات الصادرة من مجلس النظار ومن النظارت من أول شهر أغسطس  

 .481منه، طبعت بمطبعة المالية التابعة للمطبعة األهلية، ص  31م إلى 1886سنة 
8

(، فكل منهما 9، 7، 6نتيجة لتقارب حروف بعض األرقام وتشابهها إلى حٍد كبير أو نقص لبعض حروفها وبخاصة األرقام ) 

تسع، وهناك العديد من النقوش اآلثارية التي يمكن أن يُقرأ على أنه أحد الرقمين اآلخرين، فمثالً الرقم ست يمكن أن يقرأ سبع و

 تُثبت ذلك. وترجح الدراسة أن يكون هذا هو السبب في الخطأ عند سرهنك. 

لالستزادة عن هذه الظاهرة: الحداد، محمد حمزة إسماعيل: النقوش اآلثارية مصدراً للتاريخ غألسالمي والحضارة اإلسالمية،  -

 .79، 78 م، ص2002، مكتبة زهراء الشرق، 1مج
9

مجموعة الدكريتات واألوامر العلية والقرارات والمنشورات الصادرة من مجلس النظار ومن النظارت من أول شهر أغسطس  

 .486منه، طبعت بمطبعة المالية التابعة للمطبعة األهلية، ص  31م إلى 1886سنة 
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 ي وثائق العصر المملوكي أيضاً باسم المظلة.رفرف: عبارة عن سقف خشبي يحمل على كوابيل مثبتة في الجدران وعرف ف 

م، 2003هـ، 1423عبد العزيز، شادية الدسوقي: األخشاب في العمائر الدينية بالقاهرة العثمانية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  -

قف ومحمول . والرفرف هنا تم عمله عن طريق عمل بروز للسقف عن الواجهة فأصبح الرفرف يمثل امتداد طبيعي للس299ص 

على نفس العروق أو البراطيم التي تحمل السقف وال يحتاج إلى كوابيل خشبية كي يستند عليها وتستخدم في توفير قدر من الظالل 

 أمام الواجهة الرئيسية وكذا حمايتها من مياه األمطار في الشتاء. 
11

ً باسم  الحجاب: هو الساتر وجمعها ُحجب وأحجبة ووردت في كثير من وثائق العصر  المملوكي باسم خركاة، ووردت أيضا

ساتر أو ستارة، واستخدمت لتغشية فتحات الدخالت التي بها المزمالت، واستخدمت على مداخل القباب الملحقة بالمنشآت الدينية 

 على فتحات بعض األواوين وكان يتوسطها باب للدخول والخروج. 

-923/1382-784القاهرة الدينية في العصر المملوكي الجركسي ) الجندي، محمود سعد مصطفى: أشغال الخشب بعمائر -

 .281-278م، ص 2007هـ/1428(، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة طنطا، 1517
12

ً بالشيخ االنبابي شيخ األزهر   ً وثيقا الشيخ محمد أحمد حسنين البوالقي: أحد مشاهير األزهر الشريف وممن ارتبط ارتباطا

واتصف الشيخ محمد البوالقي بألمعية الخاطر وسعة األفق، وحسن الخلق وكرم النفس، ومن مؤلفاته )الجليس األنيس في ريف، الش

التحذير عما في تحرير المرأة من التلبيس( وله تقريظ لكتاب )اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة( لمحمد البشير ظافر 

اة باسمه للمكتبة األزهرية ، تبلغ مجلداتها نحو أربعة آالف مجلد بها كتب قيمة وبخاصة في فني األزهري، وللشيخ مكتبة مهد

 الفلسفة و التفسير.

، ص 1/4/1946، بتاريخ 665البريد األدبي، ع كيف صار والد المرحوم أحمد حسنين باشا أزهريا؟، لالستزادة: مجلة الرسالة: -

المطبوعات العربية والُمعربة )شامل ألسماء الكتب المطبوعة في األقطار الشرقية  ؛ سركيس، يوسف إليان: معجم606؛ ص 253

الموافقة لسنة 1339والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية السنة الهجرية 

حمد جبرين : إنصاف الفقهاء للُمخالف فصول ومواقف ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، سلهب، رامي بن م1م(، جزءان، ج1919

 .130م، ص 2013أو إبطال التهويالت في دعوى التعصب في الفقهيات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
13

أجزاء،  10األزهري، أسامة السيد محمود: جمهرة أعالم األزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين،   

 .299م، ص 2019هـ/1440مكتبة اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، ، 3ج
14

جشمة: كلمة فارسية األصل تعني : عين ماء، نبع، منبع، واستعمل هذا اللفظ للداللة على األسبلة البسيطة التي ظهرت في آسيا  

لجدار بصدرها حوض رخام، الصغرى منذ العصر السلجوقي واستمرت في العصر العثماني واتخذت شكل حنية معقودة في ا

واستعمل أحياناً كوحدة مستقلة بذاتها وفي أحيان أخرى ألحق بمبان أخرى وإن تغير شكله تبعاً للعمائر التي ألحق بها وعرف في 

 مصر باسم السبيل الُمصاصة. 

؛ الحداد : 339هرة، )د.ت(، ص م، مكتبة مدبولي، القا1798-1517-الحسيني، محمود حامد : األسبلة العثمانية بمدينة القاهرة،  -

محمد حمزة إسماعيل: األسبلة السليمانية الباقية بالقدس الشريف "دراسة تحليلية مقارنة"، حوليات اآلداب والعلوم اإلجتماعية، 

 .48، حاشية 56م، ص 2003هـ/1424، 23جامعة الكويت، الحولية 
15

ا إال إذا أتقنه، وهو أصعب الخطوط، والثلث نوعان: ثقيل وخفيف، خط الثلث: يعبر عنه بأم الخطوط، فال يعتبر الخطاط خطاطً  

وقد استخدم الخطاطون خط الثلث في تزيين المساجد والمحاريب والقباب وبدايات المصاحف، وأقدم كتابة بهذا الخط ترجع إلى 

الجامع الكبير في حلب م، ومنارة 1030هـ/ 421شاهد قبر يمين الدولة محمود الغزنوي في أفغانستان، والمؤرخ بسنة 

الجبوري، يحيى وهيب: م( 1107-1106هـ )500م، ثم المحراب التذكاري في مسجد إحسان البكري بالعراق سنة 1090ه/483

حبيب أفندي بيدابيش، الخط والخطاطون، ترجمة: ؛ 131م، ص 1994الخط والكتابة في الحضارة العربية، دار الغرب اإلسالمي 

إسماعيل، مختار  ؛57، صـ2010عة: الصفصافي أحمد القطوري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، سامية محمد جالل، مراج

عالم مفيض الرحمن محمد : دراسة مقارنة للسمات الفنية في خط الثلث عند ابن البواب والخطاطين األتراك، رسالة ماجستير غير 

 م.  2001هـ/ 1422منشورة، كلية التربية بمكة المكرمة، جامعة أم القرى، 
16

 .21القرآن كريم : سورة االنسان، من اآلية  
17

 ( متآكل من النص وتم االستدالل عليه من خالل النقش الثاني أعلى لوح التسبيل.9رقم ) 
18

خط النستعليق: يقال عن خط النستعليق بأنه عروس الخطوط وهو من اختراع اإليرانيين، وقد ظهر خط النستعليق أي الخط  

ي القرن الثامن الهجري، وقد تخلص هذا الخط من النواقص الموجودة في خط التعليق ومنها التصاق الكتابة ببعضها، الفارسي ف

ودفة وغلظ الحروف نفسها في أماكن ٌمتعددة، وأصبح اإليرانيون يكتبون أكثر من ثالثة أرباع كتاباتهم بهذا النوع من الخط بدءاً 

خط النستعليق هو توليفة من خطي النسخ والتعليق وأن قواعده قد صيغت على يد مير علي  من القرن التاسع الهجري، ويعتقد أن

م( ويكتب خط النستعليق بطريقة ُمتشابكة تجمع بين السمة السريعة الفضفاضة لخط النسخ وبين الحروف 1446التبريزي )ت:

 ه يفوق سائر الخطوط األخرى في أناقته وجماله.المنتظمة لخط التعليق وسرعان ما اكتسب هذا الخط سمات جمالية وفنية جعلت

عفيفي، فوزي سالم : الخط الفارسي تطوره وجماالته ووسائل تجويده وتشريح األبجدية بالكتابات الفارسية، سلسلة تعليم الخط  -

ايل : أنغام ؛ بركات، هبة ن11، 10(،دار أسامه للنشر والتوزيع، طنطا، جمهورية مصر العربية، )د.ت(، ص 9العربي، ع )

م، ص 2007وآيات : روائع الخط الفارسي )مجموعة من متحف الفنون اإلسالمية بماليزيا( ، مركز الخطوط، مكتبة اإلسكندرية، 

17 ،18. 
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السلسبيل: عبارة عن بالطة كبيرة من الحجر أو الرخام بها زخارف متنوعة هندسية ونباتية توضع في صدر حجرة السبيل  

صنبور عند حافتها العليا ويسيل منه المماء على سطخ البالطة بهدف تبريد الماء وتنقيته من الشوائب قبل أن  وتكون مائلة يوضع

 يصل إلى أحواض السبيل. ويرادفه في الفارسية شاذروان.

عية، م، مجلة الدر1517-923/1268-667عبد المجيد، ليلى أمين: األسبلة والمطاهر في مكة المكرمة في العصر المملوكي  -

 .228، 227م، ص 2006أكتوبر  -هـ/ يوليو1427رمضان –، جمادى اآلخرة 35، 34، ع 9السنة 
20

 تحسب القيمة العددية للحروف في بيت التاريخ )اشرب معيدا صحة بعوافى( طبقاً لحساب الجمل بالطريقة المشرقية كالتالي: 

( = 400+  8+  90/ صحة = ) 125( = 1+  4 + 10+  70+  40/ معيدا = ) 503( = 2+  200+  300+  1اشرب = )

 .169( = 10+  80+  1+  6+  70+  2/ بعوافى= ) 498

، ويتبين مما سبق أنه رغم صحة القيمة العددية لكل كلمة 1295( = 169+  498+  125+  503ويكون مجموع القيم العددية )

هـ التي سجلها النقاش على الشاهد ، وإنما تساوي 1293سنة منفرده على حده، إال أن مجموع القيم العددية للكلمات ال يوافق 

 ، ما يعني أن الناظم لم يوفق في بيت الشعر الُمستخدم وأخطأ في تقدير القيمة العددية. 1295
21

 .255لقرآن الكريم : سورة البقرة، اآلية ا 
22

 .47-45القرآن الكريم : سورة الحجر، اآليات  
23

في بيت التأريخ )خير هدى الحور محمود انيس(  طبقاً لحساب الجمل بالطريقة المشرقية كالتالي تحسب القيمة العددية للحروف  

: 

 .245( = 200+ 6+  8+ 30+ 1/ الحور = ) 19( = 10+  4+ 5/ هدى = ) 810( = 200+  10+  600خير = )

 .121( = 60+  10+  50+  1/ انيس = ) 98( = 4+  6+  40+  8+  40محمود = )

، وهو ما يتوافق مع األرقام الهندية وتاريخ الوفاة 1293( = 121+  98+  245+  19+  810مجموع القيم العددية )ويكون 

 المسجلين على الشاهد.
24

 .30القرآن الكريم: سورة فصلت، اآلية  
25

 .255القرآن الكريم: سورة البقرة، اآلية  
26

 .24القرآن الكريم: سورة الرعد، اآلية  
27

 . 73م: سورة الزمر،  من اآلية القرآن الكري 
28

 تحسب القيمة العددية للحروف في بيت التأريخ )ألحمد مظهر ببهّى َجنّه(  طبقاً لحساب الجمل بالطريقة المشرقية كالتالي: 

( = 10+ 5+  2+  2/ ببهى = ) 1145( = 200+  5+  900+  40/ مظهر = ) 83( = 4+  40+  8+  1+  30ألحمد = )

 .58( = 5+  50+  3/ جنه = ) 19

، وهو ما يتوافق مع األرقام الهندية وتاريخ الوفاة المسجلين 1305( = 58+  19+  1145+  83ويكون مجموع القيم العددية )

 على الشاهد.
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 بالمغرب األقصى الدور الحضاري والمعماري للهجرات األندلسية لمدينة تطوان   

 دراسة آثاريه تاريخية

 محمد حسن عبد الفتاح عثمانأ/ 

 -المقدمة :

تعد مدينة تطوان حاضرة عريقة من حواضر المغرب األقصى، وتقع على ساحل البحر المتوسط على مرتفعات 

ل درسه. وتتميز بطابعها، ومعمارها األندلسي ، واسم مدينة تطوان يعني جبلية بين سلسلة جبال الريف وجب

العيون المائية باللغة األمازيغية لسكان المدينة األقدمون، وقد سميت المدينة بأسماء مختلفة وهى تطوان وتطاون 

ل كانت لها أهمية وتيطاون وتطاوين وتيطاوين وتطاوان وتيطاوان. ومدينة تطوان لم تكن لها فقط أهمية ثقافية ب

اقتصادية كبرى حيث كانت حلقة وصل بين شبه الجزيرة األيبرية وشمال إفريقيا وأطلق عليها الحمامة البيضاء 

 والقدس الصغيرة  وأخت فاس كما يحلو للبعض تسميتها .

 

 -التأثير األندلسي في الميدان العمراني والمعماري :

هي دواعي اختيار المهاجرين للعدوة المغربية تطوان ؟ وهل اللجوء تطرح الدراسة بعض االسئلة من أهمها ما   

 إلى مدينة تطاوين المخربة آن ذاك اختيارياً أم اضطرارياً أم كان ألسباب استراتيجية وجهادية ؟

من المسلم به أن المورسكيين هم السكان الذين عمروا المدينة بعد إعادة تأسيسها كما سلف الذكر ،وكانت روافد 

العنصر باألساس الهجرات المتتالية من األندلس على امتداد نحو قرن ونصف، ولظروف إجتماعية  هذا

وإقتصادية نلمس أن هناك أسباب جوهرية تستوجب الدراسة والتمحيص ، فال شك أن قرب المدينة من الشواطئ 

ً لهؤالء المهاجرين من الضفة الجنوبية للمتوسط ً استراتيجيا ، إذ أن رغبتهم في االنتقام من  اإلسبانية يعد موقعا

األسبان كانت دائماً حاضرة ، كما أن نشاط محاكم التفتيش في األندلس التي كانت راعيتها األولى الملكة إيزابيال 

 .1زادت من حدة هذا االنتقام من الكاثوليكيين 

، فهو عمليا سيوفر وجد مهاجري األندلس ضالتهم في موقع  المدينة ومالئمته إلقامة أسطول بحري جهادي

الحماية الضرورية ضد أي هجوم إسباني مباغت ، كما أن  الموقع القريب من العدوة األندلسية جعل من احتمال 

العودة والذي لم يفارق أبدا مخيلة الوافدين الجدد الى درجة ان بعض األسر احتفظت بمفاتيح سكناها في األندلس 

 .2كما ورد عند المؤرخ  الرهوني وغيره 

من جهة أخرى تم اختيار موقع مدينة تطوان نظراً لتضاريسها الوعرة ،فجاءت فكرة التحصن بجبالها  فكان هذا  

االختيار مقصودا من أجل حماية أنفسهم بالجبال بعدما تعذر عليهم االحتماء بإخوانهم المسلمين سواء في المغرب 

 .3أو المشرق
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عند اختيار الموقع اإلستراتيجي للمدينة ، فإن الحافز األكبر في هذا  وإذا كانت دواعي اإلستقرار تستوقفنا كثيراً 

 .4اإلختيار يتجلى في أن األندلسيين وجدوا بمدينة تطوان  صورة مشابهة لمدنهم األندلسية

م ، مرحلة جديدة في تعمير تطوان وترميمها بل 1492ه/  897شكل سقوط غرناطة في يد قشتالة سنة  

ة إرتفاع وتيرة األعداد القادمة من األندلس إليها فقد تمكنت عمارة تطوان من النهوض وتوسيعها،وذلك نتيج

 . 5واإلنتشار بوتيرة لم يسبق لها مثيل في الماضي على يد المهاجرين األندلسيين 

ل إذا كان الشروع في تجديد بناء تطوان يرتبط بوصول األفواج األولى من المهاجرين األندلسيين إلى تطوان، قب 

مجيء علي المنظري، فإن إعادة تأسيس المدينة بطابعها الغرناطي الخالص في نهاية القرن الخامس عشر 

الميالدي، قد تم على أيدي المنظرى الغرناطي،وثلة من الفرسان المهاجرين الغرناطيين وكان هذا التجديد هو 

 .6أولى ثمار الهجرة األندلسية إلى المغرب

ى تطوان السبب والضامن الرئيسي في الوقت نفسه لتطورها واستمرارها،وفي فترة كانت هجرة الغرناطيين إل

وجيزة تحولت تطوان إلى "مدينة أندلسية داخل التراب المغربي" بفضل الوفود األندلسية التي استقبلتها 

نة غرناطيه تباعاً،وتدفق المهاجرين الذي كان يتزايد كلما أشرفت حرب غرناطة على نهايتها جعل من تطوان مدي

 .7محضة 

انتقلت المدينة إلى مرحلة جديدة لما نزل بها األندلسيون الذين أعادوا ترميم مدينة تطوان المرينية ، قبل أن يبدأ 

المدينة »وهي 9م( 1483ه/   888سنة )  8المنظري في بناء حومة جديدة متصلة بهما عرفت بـ"حومة البلد"

 .  10دلس والواقعة في الشمال الشرقي للمدينة األصلية التي جدد بناءها مهاجرو األن

كان المهاجرون الذين بنوا دورهم في ذلك العهد يجعلون بجانب بيوتهم حدائق على غرار الغرناطيين غير أن 

المدينة سرعان ما عرفت وفود أعداد هامة من المهاجرين من األندلس ومن مناطق مغربية أخرى، فبنيت الحدائق 

 . 11عن استيعاب المزيد، وبرزت الحاجة ملحة لتوسيع عملية البناء وبناء األرباضوضاقت حومة البلد 

م(، وهو 1492ه/  898كانت المدينة المنظرية قد استوفت أهم شروطها العمرانية والحربية واألمنية سنة )

وأحيطت بسور ،وهي المدينة التي اشتركت في بنائها العناصر األندلسية 12التاريخ المحدد لظهور "حومة البلد 

ه/  896جديد، فنزلها الغرناطيون، وبصفة خاصة أولئك الذين غادروا مدينتهم في ظروف آمنة ومناسبة بين سنة 

م، في حين استمر توسع المدينة خارج تلك الحومة مع توافد الهجرات طيلة القرن 1492ه/  898م إلى 1490

عبد السالم السكيرج ))تمكن المؤسس المنظري من  السادس عشر وبداية السابع عشر الميالدي. وفي ذلك يقول

االستعانة في إعادة بناء مدينة تطوان على الخبرة األندلسية التي حملها معهم أتباعه من األندلس، وكذلك األسرى 

 . 13المسيحيون الذين كان يأسرهم في هجوماته على مراكبهم، ويستعملهم في عملية البناء(( 

وهي عبارة عن  14مرحلة ثانية من توسع المدينة نتيجة نزوح أفواج جديدة بالمدينة شرع في بناء األرباض ك  

الذي أقيم 15حومات بناها األندلسيون خارج المدينة المنظرية، في مواقع مجاورة لها، وأولها، الربض األسفل 



 (2021 مارس) الثامنالعدد                                                                                    جملة البحوث والدراسات األثرية

 

390 

 

 

 

 

ن خلف المنظري بجانب حومة البلد، والربض األعلى، في الجزء الشمالي من حومة البلد الذي أقيم في عهد م

 .16األول، وشمل السوق الفوقي الذى يقع بة االن زاوية الحاج علي بركة ومسجد السوق الفوقي في حومة المقدم

كان للمهاّجرين المورسكيين في بداية القرن السابع عشر الميالدي دور كبير في توسيع تطوان وفي األهمية التي 

ب الثالث قرار طرد المورسكيين، ووصلت إلى المدينة موجات فيلي أصبحت تكتسيها ،منذ ان اتخذ الملك اإلسباني

جديدة من الالجئين، فقد استقر في تطوان حوالي عشرة آالف مورسكي، وربما بلغ عدد من استقر منهم في هذه 

رين ،وبلغ عدد السكان اإلجمالي في أواخر القرن السادس عشر الميالدي ما بين اثنتين وعش الناحية  أربعون ألفا 

وستة وعشرين ألف نسمة، وهو عدد هام بالنسبة لهذه الفترة ، وظل هذا العدد ثابتا تقريبا إلى غاية االنفجار 

 .17الديموغرافي الذي عرفه القرن العشرون 

ساهم اليهود المهاجرون من غرناطة في تعمير المدينة على عهد المنظري حينما عين لهم موضعاَ بحومة البلد  

 م، وهو المعروف حاليا بالمالح البالي، الواقع شمال شرق الجامع االعظم، ويعد من المآثر الدالةإلنشاء مساكنه

 18ومن المحتمل أن المنظري رافقه حين حلوله بتطوان بعض أغنياء اليهود  على وجودهم بتطوان وكثرة عددهم

قيمون فيها بإسبانيا ، تعتبر مدينة نقل األندلسيون إلى المغرب الطراز المعماري للمدن والبيوت التي كانوا ي .

تطوان من أكثر النماذج الهندسية المعمارية إثارة لالهتمام ببالد المغرب، وذلك ليس فقط لطبيعة وحجم معالمها، 

 .19وإنما لكونها تجسد تالحماً حقيقياً وارتباطاً واضحاً بالعديد من المدن األندلسية 

كثير من معالمها العمرانية والمعمارية، وما زالت المدينة تحتفظ بفن الزالت معالم اإلرث األندلسي واضحة في 

المعمار األندلسي داخل جدرانها، وقصبتها، ومنازلها وقصورها وأضرحتها وزواياها ، ومساجدها، وصوامعها، 

ندلسيون وبما تتميز به من أفنية ونافورات وحدائق...إلخ ، يصف الشيخ العربي الفاسي ، المدينة التي أسسها األ

بلد مربع وقصبتها في ركنها ولها ثالث أبواب وسورها في عرضه سبعة أدرع ودار بالسور األول سور »بأنها 

ثان وبعده دارت الحفائر، وأعظمها حفير القصبة، ويعلو البلد من جهة الجوف جبل بنى عليه المنظري قصبة 

 .20أكملها في عشرين سنة(( 

لم تخلف لنا هذه الفترة من تاريخ تطوان الفني إال نماذج قليلة من فن العمارة خالل العقود األولى لالستقرار، 

التطوانية، حيث أعيد بناء أغلب الدور والمساجد والمرافق العمومية لتفتح الطريق لعمارة أكثر تطوراً من الناحية 

ونذكر في هذا المجال بعض الجمالية ، ومعمار هذه المرحلة األولى أغلبه ينتمي للعمارة الدينية والعسكرية، 

المساجد الصغيرة، كمساجد القصبة وجامع القائد لوقش وغيرها من المنشآت، والتي إحتفظت ببعض مميزات 

 .21الطراز األول المعروف بالبساطة في البناء وغياب الزخارف 

ندلسيين الذين رئيس األ 22( الذي انشأه القائد أبو الحسن علي المنظري2ونالحظ ذلك في جامع القصبه لوحة)

م( وقد بناه في القصبة التي أقامها داخل المدينة ، وجعلها مقراً له 1484 –هـ 889بنوا تطوان الحديثة في سنة)

  230ومركزاً للحكم
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 ً حيث ذكر عمدة الراوين ان هذا الجامع  24ويعتبر هذا الجامع  من أهم وأشهر جوامع تطوان وأعظمها معماريا

لي علي غرار تخطيط المساجد باألندلس وتحول في بادئ األمر من زاوية للشيخ  الفقيه كان صغير قبل البناء الحا

م ،ثم اعاد بنائه بالكامل القائد محمد بن الفقيه الحاج عمر لوقش أيام واليته 13هـ / 8محمد بن عبدهللا أواخر ق 

لوقش بني هذا المسجد  م ، ويقال إن القائد محمد1758 – 1751هـ / 1171 -1164لمدينة تطوان بين عامي 

 .25والمدرسة المتصلة به مما توفر لدية من مال الغنائم التي كان يأخذها من أعداء الوطن والدين

خلفت لنا مرحلة توافد الهجرات االندلسية أسلوباً خاصاً في الفن المعماري والتزييني المتميز من خالل األقواس 

سكاني مع البساطة في استعمال النماذج الزخرفية ،وتحاشي النصف دائرية والسواري الشبيهة باألسلوب الط

األلوان الصارخة مع سيادة اللون األبيض،أن هؤالء المهاجرون قد نزحوا من جهات مختلفة من اسبانيا، 

كاألندلس وقشتالة وأرغون، وحملوا معهم التأثير المعماري المدجن والشبيه بالمعمار الشاوني، والمعروف 

 ،ظهر ذلك جلياً في النوافذ بالمساجد ،والزوايا ، واألضرحة ،والمنازل ،  26حات على الخارج،بالنوافذ والفت

ففي زاوية الحاج على بركة  بأعلى المدخل ،وهي مستطيلة يغلق عليها مصراعين من الخشب،وبجدار القبلة نجد 

( .تظهر 3مستطيلة الشكل لوحة )  النوافذ الخشبية المستطيلة وبالواجهة الغربية لذات الزاوية نجد ثالثة نوافذ

تح به نافذتين النوافذ الخشبية بوضوح بمثمن القبة الملحقة بهذه الزاوية بكل ضلع من أضالع مثمن القبة ف  

وفتح بمباني األضرحة نوافذ في الجدران كما هو الحال بضريح الشيخ عبد القادر التبين  فنجد  ،مستطيلتي الشكل 

مسة نوافذ مستطيلة الشكل كل نافذة يتوجها عقد نصف دائري ، وبنفس ضريح التبين بالواجهة الشمالية منه خ

 ( . 8وبالواجهة الشرقية نجد ثالثة نوافذ مستطيلة الشكل متشابهة في الشكل والمضمون لوحة ) 

لى في بل نجد النوافذ بالقباب كما هو الحال في القبة الملحقة بالزاوية الريسونية ،ونجد الشمسيات بشكل ج  

الزاوية الناصرية وتحديداً فوق محراب الزاوية ثالثة شمسيات جصية معشقة بالزجاج الملون، اما زاوية الحاج 

 (  3على بركة  فالشمسيات بها في المستوى الثاني من صومعتها .) لوحة 

من المأثر التي ان المدينة العتيقة تأثرت باإلرث األندلسي في مجال الهندسة المعمارية من خالل ما تركوه 

مازالت تقف شاهدة على عظمة الحضور األندلسي والذى يتجسد في عنصر القرميد الذى نقلة االندلسيون في 

في تغطيه السطوح وفي دعائم الجدران وفتحات النوافذ وأعالي  27مجال البناء بتطوان حيث استعملت القراميد 

.والمدارس والغاية من استعمالها يتمثل في حمايه المباني المداخل واألبواب وقباب المساجد والزوايا واألضرحة 

من األمطار وذلك بتجنب انسياب مياهها علي الواجهات باإلضافة الي انها عنصر زخرفي لتفخيم المبني وإظهار 

 .  28جماليته 

لى المداخل واستخدم هذا العنصر في العمائر الدينية والمدنية بتطوان لتغطية الواجهات والنوافذ واألسطح وأع

فسقف جامع القصبة من براطيم خشبية طولية وعرضية حملت  فوقها السقف الجمالونى للجامع أما من الخارج 

 (. 2فغطى بالقرميد للحماية من الحراة واألمطار لوحة ) 
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 ( بالشخشيخة التي تتوسط الجامع نجد سقف الشخشيخة أخذ شكال4كذلك الحال في الجامع الكبير) االعظم (لوحة)

 جمالونيا من الداخل والخارج،وغطيت من الخارج بالقرميد للحماية من األمطار والحرارة ومدرسة القائد لوقش . 

كما انهم خلفوا أسلوباً خاصاً في الفن المعماري والزخرفي الرفيع الذى يتجلى في العقود النصف دائرية والعقود 

العمارة الدينية بتطوان، فنجده في الجامع األعظم على ، حيث شاع إستخدام العقد النصف دائري في  29الحدوية

يمين المحراب مباشرة بدخلة معقودة بعقد نصف دائري أرضية هذه الدخلة تسير مع مستوى أرضية بيت الصالة 

، يتوج هذا العقد النصف دائرى فتحات النوافذ المستطيلة الموجودة بجدران هذا الجامع،ويتوج الشمسيات الى 

 ( .5نفس الجامع لوحة ) تعلو محراب

ونجد العقد النصف دائري يتوج النوافذ الثالثة التي تعلو محراب ضريح عبد القادر التبين ، وفي فتحات النوافذ 

الموجود بمثمن قبة نفس الضريح ، وفي النوافذ الموجودة بالواجهة الجنوبية لهذا الضريح حيث يوجد أربعة نوافذ 

ة والرابعة لها عقد مدبب ، والعقد النصف دائري يتوج فتحات النوافذ بقبة سيدى ثالثة منها عقودها نصف دائري

 مسعود الجعيدى ،ويتوج المدخل الفرعي لضريح ابى عبد هللا الفخار السبتى .

ان االرث األندلسي الزال واضحة معالمه في منارات المساجد والصومعة المربعة الشكل بالمستويات والسوارى 

م ( 859هـ/ 245( بالمغرب األقصى في كثير من المنشآت الدينية ظهرت بجامع القروييين )وظهرت )الصومعة

، كما وجدت بالمدارس واتبعت التخطيط السائد بالمغرب العربي وهوالصوامع ذات المسقط المربع ،وتتكون كل 

،  وذكر أنها 30( م859هـ/ 245منهما من طابقين ويرجح البعض أن هذا االقتباس من مئذنة جامع القيروان )

 . 31تأثرت بالصوامع االندلسية 

جاءت الصوامع في العمارة التطوانية على نفس شكل صوامع المغرب األقصى وهي ذات المسقط المربع وظهر 

ذلك جلياً في صومعة الجامع األعظم والتي تقع بالزاوية الجنوبية الغربية للجامع ،تعتبر صومعة الجامع األعظم 

( ونفس الحال من التشابهة في الشكل بصوامع كالً 6دينة العتيقة ، وهي مربعة الشكل،لوحة )أعلى صومعة بالم

 ( . 7من  جامع لوقش،مسجد القصبة لوحة ) 

بيد أنه وجدت صومعة مختلفة تماماً في الشكل ،وهي صومعة الزاوية الريسونية واتخذت الشكل المثمن وذلك    

قرن الثامن عشر الميالدي فخالل القرن الثامن عشر، عرفْت تطوان التأثيَر راجع الى التأثيرات العثمانية في ال

العثمانّي في الفّن، نظًرا إلى العالقات الروحيّة والتجاريّة التي ربطتها بالعديد من المدن العثمانيّة، وتجلّى ذلك في 

 . 32مجال الطرز والمعمار، كالصوامع المثّمنة والتي ظهرت في الزاوية الريسونية 

وجامع لوقش يعتبر أوضح مثال لتطبيق النوع الثاني من التخطيط ، فالجامع مساحته مستطيلة به سته بائكات 

تسير عقودها موازية لجدار القبلة ، أما سقف الجامع فهو سقف خشبى مسطح، وفي تخطيط الزاوية الفاسية 

وقة نتجت من ثالث بائكات ،البائكات من بالعيون نجد الزاوية عبارة عن بناء مربع ،وبيت الصاله به أربعة أر

دعامات تحمل فوقها عقوداً تسير موازية لجدار القبلة، ويتوسط جدار القبلة حنية المحراب أما سقف الزاوية فهو 

عبارة عن مستطيل كبير غير منتظم األضالع في هذه الزاوية بيت 33سقف خشبي مسطح ،الزاوية الناصرية 
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دعامات ضخمة تحمل الدعامات العقود الى تسير موازية لجدار القبلة ويأتي فوق الصالة به خمسة بائكات من 

 العقود السقف الخشبي المسطح.

اما القباب فقد انتشر استخدام القبوات ذات الضلوع المتقاطعة كحلية زخرفيه في سائر منشآت االندلس الدينية    

 .34والمدنية علي السواء منذ عصر الطوائف 

ندلس الشكل المربع الذي شاع في مآذن الشام وظهرت الفنون علي زخارف المئذنة من النقو  اتخذت مآزن اال

النباتية وكذلك  كثرة النوافذ المتناسقة في الواجهة وعقودها المستديرة والمنكسرة وتناسق الرسوم واالقواس 

  35والفسيفساء التي توجها الزليج االزرق

روا بالمدينة العتيقة بتطوان حيث نجده اشتهر في مدينة تطوان استخدام القباب وقد نقل ذلك االندلسيون الذين استق 

في تغطية األضرحة والزوايا ، وإن كانت السنة النبوية نهت عن البناء على القبور وتغطيتها ، وفي تغطية بعض 

دة منها ما هو ثقافي وفي إعتقادي أن تمسك أهل مدينة تطوان بالقبة له دوافع ع 0قمم المآذن ودخالت المحاريب 

ومنها ما هو جغرافي فالدافع الثقافي راجع إلى تأثير العنصر المشرقي على مدينة تطوان بفعل رحالت العلماء 

ً الى المشرق )الحج والعمرة( وتأثرهم بالطابع العمراني لتلك المناطق والتي دأبت على  التطوانيين خصوصا

. بينما يتجلى الدافع الجغرافي في كون القبة ال  36دينية أو المدنية استخدام القباب في تغطية المباني سواء ال

ً أن مدينة تطوان بحكم موقعها الجغرافي المطل على  تسمح بتراكم المياه علىها من الخارج ،خصوصا

البحراألبيض المتوسط ومناخها المتوسطى تعرف تساقط امطارغزيرة خاصة في الفصول المطيرة ، لهذا دأب 

ً لما اإلنسان ا لتطوانى على استخدام القباب في عمارته الدينية والمدنية ،وعمل على التفنن فيها وتطويرها طبقا

 37تتطلبه الظروف واالحتياجات الخاصة به

والتسقيف بالقباب ظهر في العمارة الدينية بتطوان واستعملت القبة في التغطية في ضريح سيدى مسعود    

/ القرن السادس عشر الميالدي( ، فان قبة الضريح مقامة على حنايا ركنية  الجعيدى ) القرن العاشر الهجري

هـ 975حولت مربع القبة الى مثمن أ قيم فوقه رقبة القبة ،يعلوها خوذة القبة في سقف الزاوية الريسونية )

وب م( وكذلك ضريح الشيخ عبد القادر التبين حيث غطى بقبة مركزية تتوسط الضريح، ب نيت من الط1516/

 ( .8اآلجر لوحة )

وجدت القبة في ضريح الشيخ عبد الفخار السبتى، وهي قبة ذات شكل مضلع من الخارج ، اقيمت من الداخل على 

دعامات تحمل فوقها عقوداً حدوية تحصر هذه العقود فيما بينها حنايا ركنية حولت هذه الحنايا مربع القبة الى 

، ونرى بالزاوية الريسونية أكثر من قبة ، كل قبة اقيمت على دعامات مثمن أ قيم عليه رقبة القبة ثم خوذتها 

 تعلوها عقوداً . 

ً لبياضها الجيري  ً واضحا على الرغم من أن األقواس تشبة حدوة الفرس فاألسلوب الجمالي للصوامع موريسكيا

 تشبه النوافذ العمياء . ولخلوها من األلوان والزخارف الجصية والزليجية،واكتفاء أعلى الصومعة بأشكال مقوسة



 (2021 مارس) الثامنالعدد                                                                                    جملة البحوث والدراسات األثرية

 

394 

 

 

 

 

تأثرت تطوان بالهندسة المعمارية في األبواب التي توجد بالمساجد والزوايا والتي تزين بمسامير نصف كروية 

 . 38تسمى  بمسامير بوقبة إضافة الى إحتوائها على دقاقة ) سماعة ( حديدية على شكل حلقة مستديرة 

تاريخية ذات زخرفة وعمران تقليدي قديم وعريق ساهم في تسجيل تعد البيوت التطوانية من أجمل البيوت ال    

م ، تجدر اإلشارة أن تطوان تعتبر تراثا 1998مدينة تطوان ضمن قائمة التراث العالمي االنساني) اليونسكو(سنة 

 6ا" في )للجنة التراث اإلنساني التابعة "لليونسكو" والتي انعقدت في نابولي "ايطالي 21عالميا وذلك منذ المؤتمر

م( ،وقد قررت اللجنة الموافقة على االقتراح بضم المدنية العتيقة للقائمة المذكورة معتبرة إياها 1997ديسمبر

 نموذجا لهذا النوع من المدن ، مؤكدة على صيانتها االستثنائية وحفاظها على خصائص الثقافة األندلسية .

  -طريقة البناء في العمارة التطوانية : 

ئون من مهاجري االندلس يقومون بأعمال البناء بمدينة تطوان في فصل الصيف لالستفادة من الجو كان البنا

الجاف،ولطول اليوم ،فيتم تحديد األرض المراد إقامة البناء عليها ،ويتم رسم التصميم عليها بواسطة الجير، لتبدأ 

وصية الموقع ونوع البناية ،ثم تمالء عملية البناء كما هو معلوم بحفر األساسات التي يختلف عمقها حسب خص

بوضع الحجارة بواسطة المادة الرابطة بين كل طبقة وأخرى مع دكها فتصير صلبة وكأنها جسد واحد وبعد 

 . 39وضع األساس ينتقل البناء الى مرحلة اخرى 

  -الزليج التطوانى :

ة العتيقة ويعتبر من الخصوصيات المميزة لها يحتل فن الزليج مكانه هامة في العمارة التطوانية األندلسية بالمدين 

حيث يتميز بتنوع أشكاله وبقيمته الصناعية والفنية الفريدة ، فهو يمثل اصالة حقيقية ميزت الفنون بتطوان بطابع 

خاص ومميز عن مثيالتها في سائر أنحاء المغرب ، فقد حملها معهم المهاجرون االندلسيون الذين استقروا في 

 . 40في أواخر القرن الخامس عشر الميالدي مدينة تطوان

والزليج التطوانى هو نوع من الخزف عبارة عن طين  وعندما يطبخ  في دار الصناعة والفنون التقليدية بتطوان 

 . 41يصبح اكثر قوة وصالبة 

عدني والتي ال يتميز الزليج التطواني بعدة خصائص فنية وتقنية  على المستوى الفني يتميز بالوان ذات البريق الم 

ً بالبروز وهو ما يضفي عليه رونقاً  تتعدى في مجملها خمسة الوان كما يتميز بمنتجات سطحية تعطي إحساسا

ً يميزه عن الزليج الفاسي المشهور على المستوى الوطني ، وعلى المستوى التقني فإن الزليج التطواني  خاصا

الطين النيئ بواسطة قوالب نحاسية أو خشبية تتخذ  يتميز بطريقته الخاصة في تشكيل قطعة صغيرة تصنع من

 .43كما يمتاز الزليج التطوانى بالدقة في الصنع واألبداع  42شكل القطع المشكلة للتراكيب الفنية المراد تنفيذها 

استعمل الزليج التطوانى علي نطاق واسع في تزيين الجدران والحوائط في العمائر الدينية والمدنية وأرضيات 

ريج والسقايات العمومية والخاصة وكان يستعمل ايضا في شكل لوحات مكتوبه لتخليد بعض المعالم الخالدة الصها

وكانت صناعته تتم في نفس  ور  صناعه الفخار والخزف المنتشرة خارج أسوار المدينة وخصوصا خارج 
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نما كان بعض األغنياء يفضلون باب النوادر ، كما اشتهرت الوان الزليج المصنوع بتطوان بألوانه المعروفة بي

 .44استعمال الزليج المستورد من أوربا 

استخدم الزليج التطوانى على نطاق واسع في جامع لوقش في الجزء السفلى من حنية المحراب غطى أرضية 

المحراب وحتى بداية العقد واألكتاف التي تحمل العقد زين بالزليج التطوانى المنفذ باللون األزرق واألسود 

واألصفر واحتوى على كافة الزخرفة الهندسية من دوائر ومثلثات ومربعات وظهر جلياً في الجامع األعظم في 

 (. 5ابهي صورة يزين الجزء السفلى من كتلة المدخل وكذلك الجزء السفلي من المحراب لوحة ) 

التي تحمل العقد  لم تخلو أضرحة مدينة تطوان من هذا العنصر الزخرفي وظهر باألضرحة فزين االكتاف

بواجهة ضريح على بن مسعود الجعيدى ، وجد الزليج التطوانى في الزخارف النباتية ،التي قوامها مثلثات ، 

معينات باأللوان األصفر واألسود واألزرق على أرضية بيضاء وبشكل متكرر وكذلك األكتاف الجانبية من 

 الواجهة وحنية المحراب .

   ماء السكوندو :  

د في مدينه تطوان منذ إعادة بنائها في نهاية القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميالدي نظام توزيع وج    

 45أصيل للماء عرف الحقاً باسم السكوندو في الوقت الذي يطلق عليه أهل البلد ماء البلد ،وماء هللا وماء المعدة

ي للمدينة المنظرية المهاجرين االندلسيون ، وقد شرع في إقامة هذا النظام مع بناء النواة األول 460وماء القنا 

امتازت مدينة تطوان بهذا المكون المعماري والعمراني عن باقي المدن المغربية التي مازالت المدينة تحتفظ بهذا 

اإلرث األندلسي ،حيث تفرع من هذا النظام قنوات إمتدت الي مختلف جنبات المدينة العتيقة تبعاً التساع العمران 

ن أسوارها ،وياخذ هذا النظام مصادره من العيون المنبثقة والممتدة عند سفح جبل درسه الغني بالمياه المتدفقة بي

 .47من جوف الكتلة الكلسية الغنية بفرشاتها المائية

كان لنظام شبكه السكوندو هذه دوراً كبيراً في تنظيم المجال الحضري العتيق وهيكلته فقد كانت عناصر الشبكة 

ف من )القواديس ,الطالع, المعدة, القسيمة ,كاس عدل, القنا, ماء الفيض كلها تعمل في انسجام وتناسق قوي تتأل

كانت خطوط الشبكة تتكون من مجموعه كبيرة من األنابيب 0السير الوظيفي لحوالي أربعه قرون  ضمن لها حسن

الفخارية مختلفة الطول والحجم ، تستخدم حسب الحاجه والضرورة ،وكانت تجلب في البداية من بعض المدن 

 . 48لياً ما يعرف بالطفالين التي عرفت من قبل مثل هذا النظام كمدينه الشاون ،وفاس مثالً قبل أن يتم صنعها مح

كان توزيع الماء  يقوم علي نظام دقيق ووفق أعراف وقواعد متماسكه ضمنت لها حسن التدبير لقرون عديده  

،وتعتبر تقنيه التوزيع إحدى هذه األسس وذلك أن بنيه الشبكة تتكون من مجموعه من الخطوط والقنوات الممتدة 

ل في الغالب مستقالً عن اآلخر ،وتتزود منه مجموعة من المستفدين من بين المنابع وآخر مستهلك كل خط يعم

طريقه االستفادة  ال تتم بأخذ الماء مباشره من مجراه بل عبر تقنيه في منتهي الدقة ، 0منازل ومرافق عموميه 

 .  49روعي فيها مجموعه من العوامل الطبوغرافية واالقتصادية والصحية
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صرف خارج الخط فيما يسمي بالعقدة أو الحنفية العمومية )قنا( أو بمعدات المياه ما فاض عن كل االستعماالت ي

الجارية وتسمي بمعدات الفيض ، وكانت خطوط المياه في الكثير منها تنتهي ب"القنا" أو بإحدى المرافق 

، وتعتبر القنا إحدى االجتماعية األكثر استعماالً للمياه كالحمامات ، والمساجد ، والزوايا، والحنفيات العمومية 

المحطات المهمة داخل شبكه السكوندو لما أدته وتؤديه من خدمات داخل الوسط الحضري العتيق ،ولوظيفتها 

 . 50الجمالية والمعمارية بزخارفها وأقواسها وكتاباتها وزليجها ورسومات صهاريجها 

قنية )السقايات( بتطوان تتمركز باألحياء تعد األقنية )السقايات( بتطوان جزءاً من ذاكرة المدينة ، وكانت األ

التجارية والحرفيه، أو قرب األبواب الرئيسية للمدينة لتوفير الماء للمسافرين وعابري السبيل، وكذا الحرفيين، 

ً لألعيان  كما أن منها ما كان من المآثر التي أراد بها بعض الحكام تخليد أسمائهم، أما معظمها، فكانت ملكا

 . 51نة لجعلها هبةووجهاء المدي

كانت عملية مد القنوات تتم عن طريق التضامن وتقاسم تكاليف األشغال حسب قدره وحاجه كل عائلة، كما كان   

سكان الحومة أو الدرب يشتركون في قناه مع مؤسسه دينيه لجلب الماء من المنبع الي وحدات االستهالك ، ولعب 

ً في هذا المجا ل من خالل خطه المائي الضخم والذي عرف بين العموم بالماء الجامع األعظم دوراً رئيسيا

 . 52الكبير

تحتوى مدينة تطوان على مجموعة من األقنية التي تشكل جزءاً من التراث المعماري العريق من حيث النقش 

ر والزخرفة ، وتؤرخ لمراحل مختلفة من تاريخ المدينة، ومن بين هذه األقنية سقاية ضريح أبو عبدهلل الفخا

 . 53( 3السبتي التطواني والقناة المتصلة بجدار زاوية الحاج على بركة لوحة ) 

، وتعكس الطابع القديم للمدينة العتيقة، تتميز بها 54الزالت هذه الشبكة القديمة من المياه مستخدمة إلى اآلن   

ساجد ،والزوايا ،والسقايات مدينة تطوان عن باقي مدن المغرب والزال أهل المدينة يستخدمونها في المنازل والم

 .55،والقنوات للمارة بالشوارع والميادين 

   -التأثيرات الثقافية والحضارية األندلسية بتطوان :

لقد كان إلستقرار االندلسيون بتطوان انعكاسات ثقافية وحضارية عميقة الي جانب االنصهار البشري بين     

معهم مورثاتهم الثقافية والحضارية و،حافظوا علي نظمهم المعيشية  االعراق الساكنة بالمدينة، فقد نقل النازحون

 . 56وطوروا مكتسباتهم االقتصادية واالدارية ، ورسموا عاداتهم وتقاليدهم المميزة 

ويمكن التأكيد ان التقاليد والعادات االندلسية عدت رموزاً ثقافية واجتماعية ، وخير دليل علي ترسيخ الثقافة 

ميع  الميادين لوجدنا انها تنطلق من تنظيم المنزل وتأثيثه الي التغذية واللباس واالحتفاالت االندلسية في ج

واالعياد والزواج وعادات التنزه وغيرها ،وقيم ثقافية ساهمت في تكوين الشخصية التطوانية حافظ عليها المجتمع 

 .57اآلخرينالتطواني ، وغدت جزءا من كيان الفرد وهويته االجتماعية تميز بها عن 

ويعتبر التاثير اللغوي من أبرز عمليات التواصل بين العنصر المغربي واالندلسي وإحتفظت لنا المصادر 

، لكن االمر تعثر بعد سقوط غرناطة وأصبحت اللغة العربية   58األندلسية باشارات تصف لنا فصاحة االندلسيين
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ً على المسلمين االندلسيين الكتابة في تراجع لتزايد المصطلحات األسبانية بمنع تداولها تمام ً فأصبح لزاما ا

 . 59والحديث باللغة القشتالية 

وقد كان المورسكيون يعبرون عن أسفهم الصريح الستعمالهم اللغة االسبانية لشرح تعاليم الدين االسالمي الذي ال 

بانية وهي التى توافق الطرد يمكن شرحة اال باللغة العربية  ، ثم أتت بعد ذلك مرحلة إنتشرت فيها اللغة األس

المورسكي األخير ، وفي هذه الفترة يقال أن سكان تطوان الذين يدعون أنهم أندلسيين والذين يقدر عددهم بحوالي 

 . 60خمسة عشر الف نسمة يتحدثون كلهم تقريباً االسبانية 

ً في اللهجة التطوانية التقليدية وطريقة النطق ف هي مرسومة باألصالة االندلسية يظهر التأثير االندلسي واضحا

الشامية وذكر في ذلك المؤرخ عمدة الراوين في تاريخ تطاوين جزء من كتابة خصصه للغة اهل تطوان مبرراً 

انها عربية عامية من حيث المبدأ ، تعرضت لتأثير اللغة البربرية بحكم الجوار والهجرة ولتأثير اللغة االسبانية 

 . 61أهل االندلس الوافدين بحكم أن اكثر سكان تطوان من

أن التشابه الكبير وعدم اختالف أزقة تطاوين  وبناياتها عن أية بلدة عتيقة في إسبانيا خصوصا منطقة الجنوب 

النوافذ الضيقة (،  كما أن عامل التواء  –البيوت المتقابلة  –التي كانت آخر قالع الحكم االسالمي في ) األقواس 

تباطيا ، بل عن نية مسبقة .فعلى المستوى األمني نجد أن اإللتواء يسهل عملية الدفاع األزقة وضيقها لم يأتي إع

ويعد استخدام المهاجرين للرمزية في البناء كما  0عن المدينة في حالة الخطر ، كما يعكس  في الوقت نفسه الظل 

البيوتات وعدم عكس  للفضاء نلمس هذه الرمزية على أبواب البيوت كالرمانة والمفتاح وغيرها .ثم أن انغالق 

الداخلي لما حرصوا عليه من تستر لحياتهم العائلية والمعيشية . كما تعكس بساطة مواد البناء وعدم وجود 

 .62الزخارف والفسيفساء قلة اإلمكانيات المادية 

ي ما يزال العديد من المعلوم أن المهاجرين االندلسيون قد جلبوا معهم العديد من أنواع المأكوالت والحلويات الت

منها يحضر في المناسبات الدينية والعائلية لدى العديد من العائالت األندلسية العريقة ، وعموما فقد كان تأثير 

األندلسيين في مجال الطبخ على المغاربة واضحا، كاستعمال التوابل بكثرة على اعتبار أن هذه المواد تساعد على 

ا من تنبيه للحواس وما تزال لألطباق المورسكية  حضور في المطبخ عمليات الهضم ، عالوة على ما فيه

 .  63المغربي إلى وقتنا الحاضر

عرف المطبخ األندلسي بتطوان بتنوع ألوانه وأشكاله، إذ حافظ األندلسيون على عاداتهم في الطبخ وطوروه 

افقوا علي المنظري حافظوا على اعتمادا على االستفادة من الموروث المحلي، فالمهاجرون األندلسيون الذين ر

عاداتهم في تحضير األطعمة على طريقتهم، مستفيدين من لحوم وخضراوات وفواكه المناطق المحيطة بتطوان 

64. 

وعن التأثير األندلسي في المالبس التطوانيه يمكن القول أن األندلسيين حافظوا على عادات اللباس التي كانت 

 .   65ى بترسيخ نماذجه، وتميز لباس النساء التطوانيات بشكله االندلسى لديهم، حيث قامت األفواج األول
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ظل لباس الرجال مشابها للباس المغاربة، والمتمثل بصفة خاصة في البرنس والحايك. وهذا لباس محلي كان  

ة من عاما بين السكان، إشترك في لبسه األندلسي والمغربي. ومن المؤكد أن األندلسيين أدخلوا أشكاال جديد

األلبسة الداخلية، وأنواعا من الطرز والخياطة. ويتضح من مختلف القرائن أن لباس سكان تطوان له صلة وثيقة 

بلباس األندلس، وخاصة لباس الغرناطيين. وقد قدمت األستاذة آمنة اللوه نظرة مختصرة عن لباس نساء المدينة، 

وان من أصول أندلسية غرناطية وأوردت أسماء بعض وعززت مقالها بأمثلة حية لتأكد أن معظم ثياب نساء تط

 .   66المالبس ذات األصل الغرناطي 

وهكذا اصبحت مدينة تطوان نموذجاً متميزاً للمدينة اإلسالمية ذات الّطابع األندلسي الخاص، واعتبرت نموذجاً   

ً في  معالمها التاريخيّة وفي للحضور األندلسي بالمغرب بسبب احتفاظها باإلْرث األندلسي الذي ظهر واضحا

عاداتها وتقاليدها، وفي ألقاب أَسرها األندلسيّة، وفي مختلف مظاهر حضارتها، من موسيقى وطبخ ولباس 

وهندسة العمارة والفنون بالمدينة لتضفي بذلك طابع التميز على كل التخطيط والبناء والهندسة   67وصنائع 

ل سكان تطوان يحتفظون باللهجة الّشعبية، وبالموسيقى األندلسيّة، المعمارية للعمائر المدنية والدينية . ومازا

وبالّطْرز، وبالصناعة التقليدية إنها تشبه إلى حدّ كبير غرناطة في أزقتها وطريقة بنائها، حتى نعتَها الفقيه محمد 

الحاضنة للحضارة ، و«ن سخة من أخريات المدن اإلسالمية العربية في بالد األندلس»داود، مؤرخ تطوان، بكونها 

 . 68اإلسالمية األندلسيّة فوق أرض المغرب 

  -خالصة الدراسة  :

ان تأسيس مدينة تطوان ارتبط بقوة، بسقوط غرناطة في أيدي إيزابيال وفردناند وشجع االستقبال الحميمي الذي 

يع المظاهر خصص للمهاجرين األوائل من طرف محمد الشيخ الوطاسي وكان للمهاجرين االثر االكبر في جم

العمرانية والعادات واألعراف االجتماعية والثقافية األصلية، وهي بذلك اكتسبت شخصية مرموقة متميزة عن 

 المدن المغربية وهذا االرجح من بين اراء كثيرة تختلف حول بناء وتأسيس تطوان .

نستشفها في الحنين إلى الديار أن تمسك المهجرين بالنمط المعماري في فردوسهم المفقود له داللة نفسية عميقة 

الماء ( داخل فناء المنزل ،أدى دوره في –وفراق األحبة واألهل ، فقد جمع كل ما هو جميل من األندلس )الحدائق 

 تجاوز محنة الساكنة الجديدة وتبعاتها بعيدا عن ديارها 

ستقرار المؤقت أو اإلستيطان مدينة تطوان كانت مدينة منفتحة في وجه الموجات البشرية التي قصدتها إما لال

الدائم ، ولم تكن مكتفية على ذاتها أو منغلقة ، ألن موقعها اإلستراتيجي وطبيعة الوافدين إليها لم تكن تسمح بذلك ، 

وتبقى ميزة طبعت هذه المدينة هي قدرتها على إستقطاب النازحين إليها وإستيعابهم ودمجهم في نمط عيش تميز 

 ع حضاري راق . بخصوصية منفردة وطاب

قيام األندلسيون بنقل الطراز المعماري والفني للمساجد والزوايا واالضرحة والبيوت التي كانوا يقيمون فيها 

بإسبانيا الي المغرب حيث تعتبر مدينة تطوان من أكثر النماذج الهندسية المعمارية إثارة لالهتمام ببالد المغرب، 

وإنما لكونها تجسد تالحما حقيقيا وارتباطا واضحا بالعديد من المدن وذلك ليس فقط لطبيعة وحجم معالمها، 
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األندلسية ، وال زالت معالم اإلرث األندلسي واضحة في كثير من معالمها العمرانية والمعمارية، وأنها من أولي 

 المدن التي استقبلت وإحتضنت مهاجري غرناطة واالندلس .

السكوندو والتي وجدت في مدينة تطوان منذ إعاده بنائها في نهاية القرن من أهم التأثيرات االندلسية شبكة ماء 

الخامس عشر الميالدي على يد القائد الغرناطي ابى الحسن المنظرى ، وما زال العمل الي اآلن بهذة الشبكه 

منازل والتي شاهدت مسار تدفقها ومجري سريانها في المدينة العتيقة بالسقايات ، والمساجد ،والزوايا وال

 ،ومازالت تحتفظ المدينة القديمة بهذا الموروث الثقافي الذي يميزها عن باقي المدن المغربية .

 

 

 

 

 

 

                                                                            

عن اإلنجليزي ويندس سنة  –اقدم رسم للمدينة العتيقة تطوان 
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 قصة بلقيس ملكة سبأ بين النص القرآني وتصاوير المخطوطات االسالمية

 في العصر الصفوي  

 اهداب محمد حسنيد/                                                                                

 

 خص البحثمل

قام  المصورون في مدارس ، و  مع نبي هللا سليمان  سبأ ملكةبلقيس  قِصة الكريم القرآن في ورد

لك ، فجاءت مناظر تتلفة مناظر مخفي  ختلفة في العصر االسالمي برسم هذه القصة التصوير الم

المشاهد في بعض المدارس ملتزمة بالنص القرآني ، وبعضها اآلخر خرج خروجا مغايرا للوارد نصا 

عنها ،كما حفلت هذه المناظر بالكثير من السمات التصويرية ، موزعة علي شخوصها وما ورد بها من 

 .أثاث وما تضمنته الخطة اللونية لتأكيد معني محدد فها

 –تصورية مناظر  -القرآني النص  –الهدهد  -بلقيس ملكة سبأ -  نبي هللا سليمان الكلمات الدالة :

 الصفويالعصر 

 مقدمة : 

مع نبي هللا سليمان  سبأ ملكة قِصة الكريم القرآن في ورد لقد 
1
 اآلية بين ما اآليات في سورة النَّمل في  

ريمالك القرآن في صريح بشكل بلقيس اسم يرد لم ولكن واألربعين، والخامسة العشرين
2
، ومع ذلك فقد  

ترددت في كتب المفسرين والمؤرخين العرب القدامي أقوال وأراء كثيرة ، نحو هذا األمر فقد اشاروا 

إلي إنها بلقيس بنت هداد بن شراحبيل ، وكان والدها ملكا لمدة سبعين سنة ثم ملكت بعده فترة عشرين 

سنة وقيل عشرين ومائة سنة
3
لقمة أو بلقمةوقيل ان اسم بلقيس كان أصله ي 

4
، ثم قيل لها بلقيس  

5
 . 

يرتبط تاريخ اليمن السحيق باسم مثلما ارتبط باسم بلقيس ملكة سبألم 
6
التي ورد ذكرها في الكتب  

كانت بلقيس سليلة حسٍب و نسب، فأبوها كان ملكاً، و قد ورثت الملك بوالية منه؛ ألنه على ،السماوية

 أيّما البالد واستقرت ازدهار، أيّما سبأ مملكة بلقيس حكم منز ، وازدهرتما يبدو لم يرزق بأبناء بنين

 ووطدت األعداء بلقيس حاربت كما. والمدنية والعمران الحضارة و بالرخاء اليمن أهل وتمتع استقرار،

 سد بترميم قيامها الناس إلى حببها و صيتها أذاع ومما. بالحكمة قومها وساست بالعدل ملكها أركان

اصابه العطب واصبح في حالة غير جيدة من الحفظ بما يستدعي معه الترميم  دق كان الذي مأرب

والذهب والآللئ الجواهر من بأنواع مزخرفا لمملكتها السريع قبل ان ينهار،وقداتخذت بلقيس عرشا
7
  

طاقة أو نافذة من مشرقه ، ومثلها من  360وكان هذا العرش في قصر عظيم رفيع البناء محكم تضمن 

قد وضع بناؤه علي أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها فيسجدون لها مغربه ، و

صباحا ومساءا
8
 ما القوة من تشهد سبأ مملكة كانت واألسباب،كما بالمنطق ويذهب األلباب يسلب ، مما 
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ألف حساب،فقد امتلكت جيشا عرمرما قوامه مائة الف  لها تحسب و تخشاها، األخرى الممالك يجعل

يل تحت كل فيل مائة ألف مقاتل ،وكان مجلس مشورتها مكون من ثالثمائة وإثني عشر رجال كل ف

رجل منهم علي عشرة األالف رجل
9
،وبالتالي فقد امتلكت من القوة والمال والنفوذ ،ما يجعل من  

 اإلقتراب من مملكتها ، أو استعدائها أمرا مستحيال.

 و الخصوص، وجه على والشمس السماوية األجرام عبدوني بلقيس قوم كان ومع كل هذا التنعم فقد

هللا، حيث عرف أهل اليمن عبادة الكواكب  دون من لها ويسجدون بالقرابين إليها يتقربون كانوا

القمر والشمس والزهرة(،وذلك نتيجة ألوضاعهم اإلجتماعية ولكونهم يحترفون –)الثالوث الكوكبي 

كواكب  مناثر في اإلنسان وفي طباعه وعمله وفي الجو الذي الزراعة والتجارة ، وإلدراكهم ما لل

يعيش فيه،وفي حياة زرعه وحيوانه وفي تكوين ليله ونهاره ،والفصول التي تتعاقب عليه
10
،أما ملك  

، فضال عما تمتع به من  والبشر والجن والطير الوحوش من نبي هللا سليمان فقد كان يعتمد علي جيش

النمل فيها بما الكائنات جميع منطق فهم على قدرته مثل  صفات
11
،وماعداها من الحيوانات وسائر  

صنوف المخلوقات،فضال عما احتاج اليه الملك من العدد واالالت والجنود،والجيوش،والجماعات من 

الجن واإلنس ،والطيور والوحوش والشياطين السارحات،والعلوم والفهوم،والتعبير عن ضمائر 

الصامتاتالمخلوقات من الناطقات و
12

، وهي من القدرات الخارقة التي ال تتأتي إال من خالق الخلق 

 رب العرش العظيم .

وتبدأ القصة حين تفقد النبي سليمان الطير ، ولم يجد الهدهد
13
،متوعدا اياه بالذبح ان لم يأت بسبب  

الزمان وقف مقنع يقبله ويفسر سبب تخلفه عن االصطفاف مع الجند ،وعندما يأتي الهدهد بعد برهة من 

غير بعيد من نبي هللا سليمان ذاكرا أنه أحاط بنبأ عظيم ذاكرا أنه وجد مملكة سبأ ، وقد تولت أمرها 

إمرأة وإن هذه المملكة تعبد األجرام السماوية ومنها الشمس  علي وجه الخصوص ،ثم تكليف نبي هللا 

صل الرسالة إليها لتجتمع مع مجلس له بتوصيل رسالة منه الي ملكة سبأ يدعوها فيها الي االسالم ،وت

مشورتها عارضة عليهم األمر ؛ ليذكروا لها أنهم  أولي قوة وبأس شديد واألمر إليك فانظري ماذا 

تأمرين ،فتتمهل الملكة قبل أن تصدر قرارها طالبة استجالء األمر أوال عن تلك الشخصية صاحبة 

ا يسهل استمالته بالهدايا ؛ ولذا طالبت بإرسال هدية الرسالة أهو نبي من قبل هللا ام ملك من ملوك الدني

له مع رسلها وتنتظر بماذا يرجعون ؛ ليأمر الملك سليمان بعد وصول تلك الهدية اليه بمن يأتيه بعرشها 

من الجن أو ممن لديه علم من الكتاب ؛ ليصل إليه عرشها قبل أن يرتد إليه بصره ؛ لتدخل إلي الصرح 

أته لجة كشفت عن ساقيها ؛لينتهي األمر بإسالم ملكة سبأ وأتباعها مع نبي هللا تستعرض عرشها فلما ر

سليمان وتركهم لعبادة األجرام ،وتلك المشاهد المتعددة قام  المصورون في مدارس التصوير المختلفة 

لك في العصر االسالمي بتنفيذها إبرازا ؛ للداللة من وراء ذكرها في القرآن الكريم ، فجاءت مناظر ت

المشاهد في بعض المدارس ملتزمة بالنص القرآني ، وبعضها اآلخر خرج خروجا مغايرا للوارد نصا 
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عنها ،كما حفلت هذه المناظر بالكثير من السمات التصويرية ، موزعة علي شخوصها وما ورد بها من 

ي لساحة تلك أثاث وما تضمنته الخطة اللونية لتأكيد معني محدد فها ، وما بين التقسيم االصطالح

المشاهد ،وطرق التعبير عن العمق فيها مما يقدم  معلومات هامة عن تلك التصاوير والسمات الفنية 

التي خرجت بها وهو ما يمكن تناوله فيما يلي من خالل دراسة وصفية شاملة لتلك المشاهد المختلفة ، 

ا ، فإلي القسم األول وهو وصف ودراسة تحليلية وافية لما تضمنه من العناصر التي تم االشارة اليه

 مشاهد القصة وفق ترتيبها  في النص القرآني.

 الدراسة الوصفية

 تصاوير تمثل نبي هللا سليمان يتفقد الطير بحثا عن الهدهد  -اوال 

 َكانَ  أَمْ  دَ اْلُهْدهُ  أََرى ال ِليَ  َما فَقَالَ  الطَّْيرَ  )وتَفَقَّدَ 21،20اشار الي ذلك النص القرآني فى سورة النمل أية 

بَنَّهُ  20اْلغَائِبِينَ  ِمنَ  بِينٍ  بُِسْلَطانٍ  لَيَأْتِيَنِّي أَوْ  أَلَْذبََحنَّهُ  أَوْ  َشِديدًا َعذَابًا ألَُعذِّ  (.21مُّ

 مقولة وبعد النمل، وادي علي أتوا بعدما وجنوده، لسليمان هللا لنبي العام العسكري العرض مشهد يبدأ

 قال كما الطير، تفقد ثم واإلنابة، والدعاء بالشكر وجل عز المولي إلي نسليما هللا نبي توجه النملة،

 أَوْ  َشِديدًا َعذَابًا أَلَُعِذّبَنَّهُ ( 20) اْلغَائِبِينَ  ِمنَ  َكانَ  أَمْ  اْلُهْدُهدَ  أََرى اَل  ِليَ  َما فَقَالَ  الطَّْيرَ  َوتَفَقَّدَ : "تعالى

 إذ المهيب الضخم موكبه في سليمان هللا نبي فكان(, 20و21النمل" ) ُمبِينٍ  انٍ بُِسْلطَ  لَيَأْتِيَنِّي أَوْ  أَلَْذبََحنَّهُ 

 والدقة اليقظة سمة: شخصية سمة الهدهد لهذا سليمان افتقاد أن ندرك وهنا الهدهد، يجد فال الطير يتفقد

 عنه يسأل وهو والطير، واإلنس الجن من الضخم الحشد هذا من الجندي غيبة عن يغفل لم فهو والحزم،

 أنه عنه الملك سؤال من الجميع ويعلم غائب، أنه ويتضح" اْلغَائِبِينَ  ِمنَ  َكانَ  أَمْ  اْلُهْدُهدَ  أََرى اَل  ِليَ  َما"

ِِ  إذن، بغير غائب  هللا نبي نجد ثم ومن فوضي، تكون ال كي بالحزم، األمر يؤخذ أن يتعين وحينئِذ

 في جباراً  ليس سليمان هللا نبي ولكن ،"أَلَْذبََحنَّهُ  أَوْ  َشِديدًا ابًاَعذَ  أَلَُعِذّبَنَّهُ "المخالف الجندي يتوعد سليمان

 ومن عذره، ويتبين منه يسمع أن قبل نهائياً، قضاء شأنه في يقضي أن ينبغي فال نبي هو األرض،إنما

 ويحضر.هوغياب عذره توضح قوية حجة أي" ُمبِينٍ  بُِسْلَطانٍ  لَيَأْتِيَنِّي أَوْ "العادل النبي سمة تبرز ثم

 . لسليمان ضخمة مفاجأة بل عظيم، نبأ ومعه الهدهد

( التي تمثل نبي هللا سليمان  بوجه ذا لحية يأخذ الهيئة ثالثية األرباع 1ويجسد هذا المشهد اللوحة رقم )

يعتمر عمامة بيضاء هي العمامة العربية ويرتدي رداءا ذو أكمام طويلة أزرق بزخارف نباتية مذهبة 

وعليه رداء تركوازي اللون بانصاف أكمام يسمي الكوردي ، وقد جلس علي العرش  يسمي القضبي 

وإلي جواره الملكة  بوجه ثالثي األرباع أيضا عكس اتجاه الملك وقد بدي وجهها ، وقد تدلي من رأسها 

يا عليه أحد ذؤابات شعرها وقد أحاط بالرأس هالة نورانية تماثل التي تحيط بوجه الملك  وقد ارتدت  ز

مماثال ، ولكن باللون القهوائي واألرجواني  الذي تملؤهما الزخارف  النباتية  وقد جلسا علي كرسي 

مسدس الهيئة يجاور شجرة يطير فوقها مجموعة مختلفة من الطيور ، وفي المستوي الثالث من 
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مشهد  التصويرة تطير مجموعة أخري فوق أحد األنهار وقد نفذت علي الكرسي  رسوم  حيوانية في

حركي يسجل حالها وهي في الفالة  وامام الكرسي الي يمين الملك قد جلس احد الشيوخ برداء احمر 

وعمامة خضراء حول قلنسوة سوداء  وبوضعية ثالثية االرباع  تبدو عليه عالمات السنين بذقنه 

ي ما يبدو البيضاء  وعيونه الغائرة باسلوب مدرسة التصوير الصفوية الثانية، هذا الشيخ هو عل

الشخص الذي عنده علم من الكتاب بجواره عفريت من الجن ذو جسد عاري ويأتزر بازار الي ركبتيه  

له رأس ذات قرنيين  حول هذا المنظر الخاص بالعرش الحاشية والجنود من الطيور والحيوانات 

هذا المشهد مما  المختلفة والمالئكة والعفاريت ولكن ليس من بين كل هؤالء الهدهد الذي  تغيب عن

جعل نبي هللا سليمان يتوجه بالسؤال عنه واين هو ولماذا لم يحضر لتكون اجابته بعد حضوره هو 

 المشهد الثاني في هذه القصة.

 ثانيا تصاوير تمثل الهدهد يحدث نبي هللا سليمان في شأن مملكة سبأ

 تُِحطْ  لَمْ  بَِما أََحطتُ  فَقَالَ  بَِعيدٍ  َغْيرَ  ثَ )فََمكَ 24-22أشار إلي ذلك النص القرآني في سورة النمل األيات   

ً  َوَجدتُّ  اني 22ٍيَِقين بِنَبَإٍ  َسبَإٍ  ِمن َوِجئْتُكَ  بِهِ  َعِظيم   َعْرش   َولََها َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمن َوأُوتِيَتْ  تَْمِلُكُهمْ  اْمَرأَة

ِ  دُونِ  ِمن ِللشَّْمِس  يَْسُجدُونَ  َوقَْوَمَها َوَجدتَُّها23  ال فَُهمْ  السَّبِيلِ  َعنِ  فََصدَُّهمْ  أَْعَمالَُهمْ  الشَّْيَطانُ  لَُهمُ  َزيَّنَ وَ  ّللاَّ

ِ  يَْسُجدُوا االَّ  24يَْهتَدُونَ   .(25تُْعِلنُونَ  َوَما تُْخفُونَ  َما َويَْعلَمُ  َواألَْرِض  السََّماَواتِ  فِي اْلَخْبءَ  يُْخِرجُ  الَِّذي لِِلَّ

رسة الصفوية الثانية بأسلوب المصور رضا عباسي )لوحة وقد جسدت هذا الموقف تصويرة من المد

( ، تمثل  الملك سليمان  بوجه ثالثي األرباع  له لحية وشارب يعتمر قلنسوة سوداء حولها شال 2

أبيض منقوش ينتهي بذؤابة من الخلف وخلف وجهه هالة نيرانية ؛ لتمييزه عن بقية شخوص التصويرة 

، جالسا متربعا علي العرش الذي جاء علي هيئة كرسي ذو أضالع ستة  ؛ وللداللة علي أنه من االنبياء

مصنوع علي ما يبدو من الخشب المنفذ عليه زخارف علي هيئة نجوم سداسية تحصر بينها أشكال 

هندسية مسدسة له ستة أرجل لها قواعد نجمية مسدسة تزدان المسافات الواقعة بينها بأشكال من 

ذة بالتفريغ تشكل نتيجة التقابل أشكال عقود وجانبية تصل بينها قوائم الخشب  المزدان بزخارف منف

خشبية مزخرفة  يتقدم هذا العرش منضدة من أربعة أرجل لها ذات الهيئة التي نفذ بها الكرسي ، وقد 

سجل المصور رسوما لحيوانات تمثل أسود وغزالن وجمال واحصنة وحمير وفيلة، وأرانب  وأفاعي  

ي بحيرة وإلي الخلف حارسان أحدهما بزي  يمثل  جلباب باللون اللبني  بوسطه حزام وأسماك سابحة ف

باللون األسود والطوبي واآلخر يرتدي سترة أعلي قميص باللون األزرق الالزوردي الممتليء 

بالزخارف وعلي رأس كال منهما قبعات وقلنسوات ذات مسحة أوربية ،خلفهما رسم لعفريت جسده 

ت قرون وعينان ملتهبتان ذا جسم أسود يرتدي من اسفل ازارا باللون األصفر وإزارا الفنان برأس ذا

باللون األبيض ، زين رقبته بعقد ويده بسوار  كالهما ذهبي ،بجانبه جني ممسكا بمذبته ،وإزاره 

األحمر وجسده العاري وهذا الجمع الغفير  يمثل جنوده وحاشيته ، التي تحيط به ومن أسفله ومن خلفه 
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، وقدجلس مرتديا سترة زرقاء ذات أكمام تصل إلي الرسغ ، مبطنة من الداخل بقماش أبيض يظهر من 

تلك األكمام،وقد نقش كامل السترة بزخارف هندسية باللون البيج واللبني علي أرضية الزوردية مما 

ن أحدث تباينا أظهر بوضوح ما تضمنته من زخارف ،وقد ارتدي تلك السترة فوق قميص باللو

المشمشي له قيطان باللون األسود ،وقد جلس متربعا علي العرش الذي تعلوه خيمة يخترقها جوسق 

متقدما الي القائد الذي يعرف حزمه   الهدهد مسدس ليستظل بها ،وامام هذا الحشد المهيب  يحضر

 ، ضخمة مفاجأة بل عظيم، نبأ وقد وقف غير بعيد الي يمين الملك الجالس علي العرش ومعه  وشدته

 حديثه مبررا عن سبب تخلفه عن االصطفاف مع الجند فبدأ حديثه ليبدأ وقد بدا الملك  مشيرا بيده 

الجند، فوقف بعيدا متحدثا إلي الملك الذي  مع االصطفاف عن تخلفه موضوع علي تطغي بمفاجأة

ٍ بِنَ َسبَإٍ  ِمنْ  َوِجئْتُكَ  بِهِ  تُِحطْ  لَمْ  بَِما أََحطتُ  فَقَالَ " له أنصت  يقول رعاياه وأحد يستمع ال ملك فأي ،"يَِقينٍ  بَإ

 ".سبأ" من به جاء الذي اليقين النبأ تفصيل في أخذا المفاجأة هذه بعد" بِهِ  تُِحطْ  لَمْ  بَِما أََحطتُ "

ً  وجد أنه الهدهد فذكر بما يشير الي  وضخم، فخم ملك سرير أي ، لها عرش عظيم"امرأة" تحكمهم قوما

وقومها يعبدون الشمس  الملكة وجد أنه وذكر الصناعة، وارتقاء والترف الغني ا منما كانت عليه دولته

 عبادة إلي يهتدون ال فهم فأضلهم، أعمالهم لهم الذي زين الشيطان  من دون هللا  معلال بأن ذلك بسبب

 َواأْلَْرِض. السََّمَواتِ  فِي اْلَخْبءَ  يُْخِرجُ  الَِّذي"الخبير العليم هللا

 ويقظة النبأ، عرض في وبراعة وإيمان وذكاء إدراك صاحب عجيب هدهد أمام أنفسنا دنج نحن وها 

 دون من للشمس يسجدون أنهم ويدرك رعية، هؤالء وأن الملكة هذه أن يعرف فهو موقفه، طبيعة إلي

 العرش رب هو وأنه واألرض، السموات في الخبء يخرج الذي هلل إال ينبغي ال السجود أن ويدرك هللا

ً  كان إذا عليه الحكم في سليمان هللا نبي يتسرع ال وهنا يم،العظ  بالنبأ يستخف وال كاذباً، أم صادقا

فكلفه   الحازم والملك العادل النبي شأن صحته، من للتأكد تجربته في يأخذ إنما به، جاء الذي العظيم

 حتى نفسه، لكتاب كا لقامغ فيها ما ويظل محتواها ، عن يفصح بحمل رسالة منه الي تلك السيدة الذي لم

 هناك امام الملكة ووزرائها، ليبدأ المشهد الثالث في تلك القصة . ويعلن يفتح

 ثالثا : تصاوير تمثل الهدهد يحمل رسالة من نبي هللا سليمان إلي ملكة سبأ .

 كان إن يعلمل قوله ويتحّرى به، أخبره فيما سينظر أنّه سليمان، النبي له قال حديثه الهدهد أنهى بعد أن 

 بن سليمان هللا عبد من" الكتاب ونص منه بكتاب بلقيس إلى الهدهد أرسل بأن وذلك كاذبًا، أم صادقًا

 علي، تعلوا فال: بعد أّما الهدى، اتبع من على السالم الرحيم، الرحمن هللا بسم سبأ، ملكة بلقيس إلى داود

بخاتمه وختمه بالمسك، طبعه ثمّ  ،"مسلمين وأتوني
14
 في وهي بلقيس عند الكتاب الهدهد قىفأل ،

 سواه، أو القتال بين لها األمر فتركوا الكتاب، في جاء بما لتشاورهم قومها أشراف فجمعت قصرها،

والحرب القتال في باع   ولهم قوة، أصحاب قوم   أنّهم بيّنوا أنّ  بعد
15
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 ُكنتَ  أَمْ  أََصدَْقتَ  َسنَنُظرُ  من سورة النمل )قَالَ  28،27حيث أشار إلي ذلك النص القرآني في األيتين 

 (28يَْرِجعُوَن  َماذَا فَانُظرْ  َعْنُهمْ  تََولَّ  ثُمَّ  إِلَْيِهمْ  فَأَْلِقهْ  َهذَا بِِّكتَابِي (اْذَهب27اْلَكاِذبِيَن) ِمنَ 

 وهدهد (3)لوحة  شجرة أسفل استرخاء وضع في سبأ ملكة تمثل تم تجسيد هذا المشهد في تصويرة،

، وقد خالف المصور في ذلك  منقاره في الملك رسالة يحمل ، مقابلة شجرة جزع على سليمان، الملك

 ،السياق األصلي للمشهد، والذي تم داخل قصرها وليس في الخالء 

  الثانية الصفوية:  الفنية  المدرسة 

 (1600 أو 1590 إيران: ) التاريخ

 مائي مجري بجوار شجرة اسفل وسادة علي اتكأت وقد سبأ ملكة لبلقيس (3تصويرة)لوحة:الوصف

 عليها ترتكز التي الوسادة اعلي برأسها ارتفعت وقد االرباع ثالثية وضعية في الجسد ممدة وهي

 وقد نراها بينما منقوش ابيض بوشاح ممسكا بالساعد ليلتحم يمتد االيسر وذراعها االيمن بساعدها

 الهيئة يأخذ الذي التاج رأسها ،وعلي ميةاألد والرسوم والحيوانية النباتية بالزخارف منقوش  ارتدت

 لتلتقي تلتف شعرها من ضفيرة رأسها خلف من يخرج بينما شعرها ذؤابات بينه من يخرج المثلثة

 دون عارية بدت التي بقدميها ؛ لينتهي جسدها يمتد ،حيث خصرها عند به تتمنطق التي وسطها بحزام

 الذي الرداء أسفل بساقيها، ملتصق ا وملون باللون البنيملتصق بساقيه  عليها بدا فقد ساقيها أما حذاء

 واللون والقهوائي البني من بألوان التصويرة ونفذت أبيض بلون قميص أسفله أن يظهر والذي ترتديه

 علي الهدهد يقف المقابل ،وفي األحمر لونها واألزهار األخضر لونها األشجار اعطاء األبيض،مع

،  السكون طابعها والتصويرة ، سليمان الملك من لها حملها التي لرسالةا بمنقاره مسك وقد شجرة جزع

 في اللقاء هذا سجل وأنه خاصة له المصور إبراز الضروري من كان الذي اإلهتمام عن تعبر وال

عكس ما ابدته الملكة من  إليها الهدهد حمله الذي بهذا الملكة اهتمام يظهر أن دون استرخاء وضع

بتلك الرسالة التي استلزمت منها دعوة رجال دولتها ووزرائها للتشاور بشأنها  انزعاج ، واهتمام

 تصوير في عباسي رضا أسلوب هو األسلوب هذا وأن خاصة ذلك نلحظ أن  الطبيعي من ،ولعله

 األقمشة رسوم في كبيرا أثرا له كان مما والتخنث، والتخاذل الكسل منها يبدو مواقف في األشخاص

 الهدهد وضع  أن من الرغم ، وعلي الميالدي عشر السابع) الهجري عشر الحادي رنالق في الثمينة

 سليمان رسالة أن  حيث النمل سورة من 29 األية في القرآني النص خالف قد الشجرة جذع علي واقفا

ُ  أَيَُّها يَا قَالَتْ " ذلك األية تذكر ، حيث  تحديد دون الملكة إلي ألقيت قد "  َكِريم   ِكتَاب   إِلَيَّ  ِقيَ أُلْ  إِنِّي اْلَمَل

ويبدو أن المصور قد استلهم من تلك األية أن من ألقاها هو الهدهد بعد أن رسمه علي جذع شجرة 

يحملها بمنقاره ،فما بعد هذا المشهد هو مشهد اإللقاء إلي من أرادها الملك سليمان وهي الملكة ،والذي 

 .  يمكن استنتاجه من سياق هذا المشهد التصويري
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 رابعا تصاوير تمثل ملكة سبأ تعرض رسالة نبي هللا سليمان علي حاشيتها 

(  األعلى من يُلقيها بل ، الطائر على متعذّر هذا ألن يسلّمها ولم)  الرسالة فألقى بالمهّمة الهدهد قام

اء والعقد،من الوزر الحلّ  أهل جمعت حيث سليمان، أمره كما وحاشيتها الملكة فعل ردّ  يراقب وبقي

(  4، حيث سجلت هذا المشهد تصويرة بشهنامة الفردوسي )لوحة  األمر عليهم وعرضت والحكماء

من المدرسة الصفوية خالل الربع الثالث من القرن السادس عشر الميالدي  ، مدرسة شيراز حيث 

يتوسط التصويرة التي سجلت قاعة العرش داخل القصر ،عرش الملكة بلقيس الذي يأخذ الشكل 

دس وله دروة أو درابزين ربما من الذهب المنفذة زخارفه بالتفريغ اعلي العرش خيمة تأخذ الشكل المس

الهرمي ومزخرفة بزخارف نباتية بألوان األزرق الالزوردي واألحمر ، ولمسات من اللون البيج يتدلي 

س الملكة وقد منها فسطونات مستطيلة تنتهي بعقود منكسرة ومزدانة بزخارف باللون األرجواني ،وتجل

ارتدت ثوبا رماديا بزخارف بيضاء وعليه فرجية حمراء وعلي رأسها تاج المملكة يحيط بكرسي 

العرش ستة من الرجال  إلي يمين التصويرة بثياب مختلفة األلوان  مابين الكركمي واألحمر والرمادي 

ويعتمرون علي   واللبني وهو عبارة عن رداء فضفاض  بدون رقبة محكوم بحزام وسطي لكل منهم

رؤوسهم قبعات مختلفة االلوان  وهم علي ما يبدو وزرائها وأهل الحل والعقد في مملكتها ،بينما إلي 

اليسار عدد من النسوة الذين يمثلون الخدم  ، والذين يرتدون ثيابا بألوان مختلفة إحداهن تحمل صينية 

قد تضمنت منظرا لجوقة موسيقية تعزف تسير بها في اتجاه الملكة ،والمستوي األسفل من التصويرة 

علي األالت من الدف والجنك والطقطقات والناي ، حيث تبدو في الوسط راقصة تتمايل علي تلك 

النغمات والمشهد ، يبدو أن تنفيذه قد جاء للتعتيم علي ما يتم في المشهد األوسط بين الملكة ووزرائها 

تصويرة عليها حاجب ؛ لتنظيم الدخول الي القاعة ، حيث يتأكد ذلك من تنفيذ رسم لباب في أعلي ال

 ألقي إني المل أيها :يا والجميع مشغول بما يفعل،  أما الملكة فقد عرضت أمر الرسالة حيث   قالت 

 يا قالت ، مسلمين وأتوني عليّ  تعلوا أالّ  الرحيم، الرحمن هللا بسم وإنه سليمان من إنه كريم، كتاب إليّ 

 إلى التنويه من بدّ  ،وال30-29:  النمل”  تشهدون حتى أمًرا قاطعة كنت ما أمري في أفتوني المل أيها

 أما ، والخاتمة بالمقدمة أخبرتهم فكأنها ، الملكة ذكرتُه ما على يقتصر ال سليمان خطاب مضمون أن

 على لةالرسا اقتصرت لو إذ إليه، وقومها ودعوتها باإلسالم تعريفها على اشتمل انه شكّ  فال الموضوع

 الشورى أصحاب ردّ  كريم، بأنه للخطاب وصفها استقام لما( مسلمين وأتوني علي تعلوا أال) التهديد

 إلى ركنوا ،33:  النمل–”  تأمرين ماذا فانظري إليك واألمر شديد بأس وأولو قوة أولو نحن: ” بقولهم

 الفصل كلمة وتركوا للحرب، ماستعداده وأّكدوا يملكونها التي العسكري والعتاد والعدد القوة أسباب

 . وحكمتها حنكتها إلى اطمئنانهم يؤّكد مّما لملكتهم،

 قرار أيّ  اتخاذ في تريّثًا ، وأبدت والجيش والسياسة الرأي قادة مداخالت إلى الحكيمة الملكة استمعت

 "ما أذلّة أهلها أعّزة وجعلوا أفسدوها قرية دخلوا إذا الملوك إن قالت”  ذهب من بكلمة ونطقت حاسم،
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 حاكم أم يدّعي كما نبيّ  أهو سليمان، أمر من يقين على ليست وهي الملكة عليه تُقدم الذي اإلجراء

 أصحاب بين الفرق تعلم فهي الثاقب، ونظرها ذكائها على تدلّ  حيلة إلى انتبهت بلدها؟ لغزو يتذّرع

 أنه لعلمها بالمال سليمان تمتحن أن قّررت اآلخرة، وأبناء الدنيا أبناء وبين المصالح، وأصحاب المبادئ

 الكنوز ويجمعون الثروات يستهدفون الذين البُغاة وبين المخلصين، والدعاة األنبياء بين التفرقة فيصل

 إليهم مرسلة وإني: ”  زمان كل في االستعمار حال هو كما المنهزمة، األمم موارد على ويستولون

،وهو ما تم تجسيده في المشهد التالي وهو المشهد 35: لالنم –”  المرسلون يرجع بمَ  فناظرة بهدية

 السادس في القصة

 خامسا : تصاوير تمثل الهدية التي ارسلتها ملكة سبأ الي نبي هللا سليمان. 

على يقين من أمر سليمان، أهو نبي كما يدعي بعد أن عرضت الملكة الرسالة علي رجال دولتها لم تك 

انتبهت إلى حيلة تدل على ذكائها ونظرها مام هذا الشك الذي خامرها واأم حاكم يتذرع لغزو بلدها؟ 

الثاقب، فهي تعلم الفرق بين أصحاب المبادئ وأصحاب المصالح، وبين أبناء الدنيا وأبناء اآلخرة، 

قررت أن تمتحن سليمان بالمال لعلمها أنه فيصل التفرقة بين األنبياء والدعاة المخلصين، وبين البغاة 

فذكر النص القرآني  تهدفون الثروات ويجمعون الكنوز ويستولون على موارد األمم المنهزمة،الذين يس

، والمعادلة 35النمل: ” وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بَم يرجع المرسلون ”  ما عزمت عليه قالت:

شك مما وهي من غير  –بسيطة، فإما أن سليمان مدع للنبوة، عينه على األموال فسوف يقبل الهدية 

وسوف يسكت عما يزعم من رسالة  –يناسب الملوك من الجواهر الثمينة واألحجار الكريمة ونحوها 

ا على دعوته، وهذا عين االمتحان الذي تسماوية، وإما أنه نبي فعال فلن يلتفت لهذا اإلغراء وسيبقى ثاب

ين دبيد الدنيا المجاهيخفق فيه أصحاب الشعارات واألغراض المغلّفة بالدين والقيم ، فضال عن ع

( من المدرسة الصفوية الثانية والتي 5وهو ما سجلته التصويرة لوحة ) بلهثهم خلف الشهوات والملذّات

تضمنت الملكة علي عرشها بذات الهيئة والطراز الذي كان عليه كرسي العرش الخاص بالملك سليمان 

السة فوق رجليها وبوجه ثالثي وقد ارتدت ثوبا كحلي وعليه فرجية حمراء وهي في وضعية الج

األرباع يتشابه مع رسوم الشخوص التي نفذها المصور رضا عباسي،يتقدم إليها عدد ثالثة  من األتباع 

يحملون اطباقا مغلفة  وتابعان أمام العرش بينهما مثل تلك األطباق التي يحملها األتباع  والتي حوت 

ما هناك عفريت من الجن برأس ذات قرون وعيون الجواهر حيث يتم ارسالها للملك سليمان ، بين

مطموسة وفم كبير ولحية قليلة الشعر وازار يغطي نصفه األسفل بينما النصف األعلي عاريا يظهر 

واضحة احدي ثدييه وقد وقف خلف نافذة أعلي يسار العرش يسترق السمع والمشاهدة؛ ليبلغ الملك 

ع باستثناء الملكة التي  رسمها المصور شاردة الذهن سليمان به ،والمشهد تسوده الحركة  من الجمي

 تفكر فيما سيحدث فيما هو آت.
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فلما جاء سليمان قال ” أدرك سليمان أبعاد مكيدة الملكة فكان رده حازما كما هو متوقع من مثله: 

موفد الملكة ، سمع 36النمل : ” أتُمدّونني بمال؟ فما آتاني هللا خير مما آتاكم ، بل أنتم بهديّكم تفرحون 

اليقين بالنسبة لحقيقة سليمان وأهدافه ، فهو في غنى عن الهدايا بهذا التصريح الذي من شأنه قطع الشّك 

، وصاحب إيمان واعتراف باألفضال اإللهية عليه، فلييأس من رام إغراءه  -من الناحية المادية –

” الحازم المباشر لرئيس الوفد : وزحزحته من ساحة المبادئ إلى ركن المصالح، ثم وجه هذا الخطاب 

، يعرف 37النمل : ” ارجع إليهم، فلنأتينّهم بجنود ال قبَل لهم بها ولنُرجنهم منها أذلّة وهم صاغرون 

سليمان امتالك أهل سبأ ألسباب القوة وتلويح قادتهم باستعمالها ضده، فجاء موقفه غاية في الصالبة 

 لر العسكري، وقد تأّكدوا أنه ليس ملكا متعّطشا لجمع األموال بحتى ال تحدثهم أنفسهم بالميل إلى الخيا

هو صاحب رسالة التوحيد يبلّغها للناس كافة إلخراجهم من ظلمات الشرك وإنقاذهم من براثن الكفر، 

لكه.. ولما قفل م، فغايتُه نشر اإلسالم وليس توسيع ” واتوني مسلمين ” وهذا ما يشير إليه قولُه السابق: 

سليمان أن الملكة مقبلة إليه ) ربما استنتج ذلك أو جاءته عيونُه وجواسيسه بخبر  داجعا تأكالوفد ر

سيرها إليه ( فأراد أن يحدث لها مفاجأة تزلزلها وتؤكد لها عيانا أن لدى سليمان من عناصر القوة ما 

” قبل أن يأتوني مسلمين؟  قال يا أيها المل أيُكم يأتيني بعرشها” يفوق قدرات مملكتها المتمكنة المتينة: 

 وهو ما يصوره المشهد السادس في تلك القصة ,.38النمل : –

 سادسا : نبي هللا سليمان  يطلب من الملئ األتيان بعرش الملكة قبل أن يأتوا مسلمين 

 -عثت بلقيس إلى النبي سليمان بهدية مع رسِلها، لتعلم أهو مِلك  أم نبي، فلما أخبروها كيف رد سليمان ب

الهدية،وأن ما عنده خير مما عندهم تبين لها أنه نبي وليس لهم طاقة بمواجهته، فخرجت  -عليه السالم 

وأرسلت اليه أنّي قادمة إليك، ألعرف ما هو أمرك،  -عليه السالم -بملوك قومها من سبأ إلى سليمان 

سوف يأتوا إليه ويؤمنوا  وما تدعونا إليه من دينك، فبلغ ذلك سليمان عليه السالم،أّن بلقيس وقومها

برب العالمين ورسوله، فسأل المل واألشراف من حوله، من يقدر على أن يأتي بعرشها إلى مجلسه 

قبل وصولها إليه. فقال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك الذي تقضي به بين الناس 

لنبي سليمان أسرع من ذلك، فقال رجل من ته من الصبح إلى قبل الظهر، فأراد ادوكان هذا المجلس م

بني إسرائيل آتاه هللا العلم يقال له آصف، وكان صديقا يعرف اسم هللا األعظم، الذي إذا ُعي به أجاب 

ك إذا أرسلت بصرك إلى شيء فإن العرش يكون بين نّ أنا آتيك بعرشها قبل أن يرتد إليك بصرك، أي أ

وقد أحضر النبي سليمان عرش ،ا قال من إحضار العرش.وكان كم تد ببصرك عنه يديك قبل أن تر

بلقيس، لي ريها عجائب ما عنده، وعظيم قدرة هللا تعالى، وصدق نبوته، وذلك ألّن المسافة بين بيت 

المقدس وسبأ مسير شهرين، ولكي يعرف مقدار مملكتها قبل وصولها إليه، ألّن العرش سرير 

ت عرش سليمان واسفله يجلس حيوانان من االسود وامامه ،وهذا المشهد سجلته تصويرة تضمنالملكة

( ،األمر الذي يشير إلي مخالفة ذلك لما تضمنه 7عفريت يحمل عرش بلقيس وهي جالسة عليه )لوحة



 (2021 مارس)الثامن العدد                                                                       جملة البحوث والدراسات األثرية

412 

 

 

النص القرآني بأن من أحضر العرش هو رجل عنده علم من الكتاب كما أشرنا ويبدو أن التصويرة قد 

العرش مستقرا أمام سليمان حتي وأن حمله الجن ،والتصويرة أراد المصور من رسمها تجسيد وجود 

  .تسودها البساطة وعدم اإلزدحام ،

ُ  أَيَُّها يَا )قَالَ 40-38حيث أشارت إلي ذلك األيات   ُمْسِلِمين  يَأْتُونِي أَن قَْبلَ  بِعَْرِشَها يَأْتِينِي أَيُُّكمْ  اْلَمَل

نَ  ِعْفريت   قَالَ 38 قَاِمكَ  ِمن تَقُومَ  أَن قَْبلَ  بِهِ  كَ آتِي أَنَا اْلِجنِّ  ّمِ  ِعْلم   ِعندَهُ  الَِّذي قَالَ 39أَِمين   لَقَِوي   َعلَْيهِ  َوإِنِّي مَّ

نَ  ا َطْرفُكَ  إِلَْيكَ  يَْرتَدَّ  أَن قَْبلَ  بِهِ  آتِيكَ  أَنَا اْلِكتَابِ  ّمِ ا َرآهُ  فَلَمَّ  َونِيِليَْبلُ  َربِّي فَْضلِ  ِمن َهذَا قَالَ  ِعندَهُ  ُمْستَِقرًّ

 (40َكِريم   َغنِي   َربِّي فَإِنَّ  َكفَرَ  َوَمن ِلنَْفِسهِ  يَْشُكرُ  فَإِنََّما َشَكرَ  َوَمن أَْكفُرُ  أَمْ  أَأَْشُكرُ 

 سابعا  : تصاوير تمثل ملكة سبأ تدخل صرح  نبي هللا سليمان وتكشف عن ساقيها

ُروا )قَالَ 44-41حيث اشارت إلي ذلك األيات   ال الَِّذينَ  ِمنَ  تَُكونُ  أَمْ  أَتَْهتَِدي نَنُظرْ  َعْرَشَها لََها نَّكِ

ا 41يَْهتَدُونَ   َوَصدََّها42ُمْسِلِمينَ  َوُكنَّا قَْبِلَها ِمن اْلِعْلمَ  َوأُوتِينَا ُهوَ  َكأَنَّهُ  قَالَتْ  َعْرُشكِ  أََهَكذَا قِيلَ  َجاَءتْ  فَلَمَّ

ِ  دُونِ  ِمن تَّْعبُدُ  َكانَت َما ا الصَّْرحَ  اْدُخِلي لََها قِيلَ 43َكافِِرينَ  قَْومٍ  ِمن َكانَتْ  إِنََّها ّللاَّ ةً  َحِسبَتْهُ  َرأَتْهُ  فَلَمَّ  لُجَّ

د   َصْرح   إِنَّهُ  قَالَ  َساقَْيَها َعن َوَكَشفَتْ  َمرَّ ن مُّ ِ  ُسلَْيَمانَ  َمعَ  َوأَْسلَْمتُ  نَْفِسي َظلَْمتُ  إِنِّي َربِّ  قَاَلتْ  قََواِريرَ  ّمِ  لِِلَّ

 (44ينَ اْلعَالَمِ  َربِّ 

 تصويرة من مخطوط قصص االنبياء  السحاق بن ابراهيم النيسابور -2

 1985,275,128الرقم / 
16
  

 م 17هـ/11التاريخ /القرن 

 المدرسة / الصفوية

 Harvard Art Museumsمكان الحفظ :

 الوصف:

 ( حيث ورد ذلك في االية8علي سيدنا سليمان )لوحة  تصويرة تمثل الملكة بلقيس تدخل الصرح 

ْرحَ  اْدُخِلي لََها القرآنية "قِيلَ   سليمان إلى أوحوا الجن وشياطين الجن بعض وهنا[. 44:النمل] الصَّ

 ذلك؛ له يبينوا أن وأرادوا شعر، كليهما فخذيها وأن الحمار، كرجل رجلها المرأة هذه أن: وأخبروه

 يقطعوا أن فأرادوا. والده نكا كما الجن يحكم ولداً  تنجب أن تزوجها إذا خافوا فقد. يتزوجها ال حتى

 فستلد أسلمت وقد سليمان تزوجها وإذا جميلة، العرش ذات هذه: فقالوا عفاريت، فهم اآلن، من اإلرث

 كرجل رجلها بلقيس الملكة هذه إن: له فقالوا وسيطرته، سلطانه تحت ونبقى ملكه، في أباه يرث ولداً 

ً  القصر في نصنع: لواقا ثم البهيمة، كشعر شعر كليهما وفخذيها الحمار،  بالماء، ونمله كبيراً، حوضا

 -قوارير: أي - زجاج فوق من ونجعل تجري، وتنخفض ترتفع المياه فيه وتكون الحيتان، فيه ونضع

 أمامه، البهو وكان عظيم، قصر سليمان للملك وكان.فخذيها عن تكشف حتى ويختبرها؛ عليها يمشى

ً  فصنعوا ً  أسفل حوضا : قالوا ثم والجن، اإلنس من رجاله مع هناك جالس مانسلي والملك وزجاجا
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 أن فهمت أو فظنت والقوارير، الزجاج وعليها المياه، وجدت دخلت فلما الملك، على ادخلي تفضلي

 أن وظهر فيها، الذي الشعر فظهر ثيابها، ورفعت فخذيها، عن كشفت أن إال منها كان فما الماء، تدخل

ْرحَ  اْدُخِلي لََها قِيلَ : تعالى هللا قول لذلك واقرءوا. حمار كرجل وليس اآلدمي، كرجل رجلها  الصَّ

ا[.  44:النمل] ةً  َحِسبَتْهُ  َرأَتْهُ  فَلَمَّ امام نبي هللا سليمان [44:النمل] َساقَْيَها َعنْ  َوَكَشفَتْ  ،[ 44:النمل] لُجَّ

 (.8)لوحة مشعرة كانت إذا ما ليرى ساقيها  إلى لينظر

 تلتقي بالملك سليمان لتعلن اسالمها ثامنا الملكة بلقيس

 تصويرة  نبي هللا سليمان والملكة بلقيس ملكة سبأ -2

 مكان الحفظ: المكتبة األهلية بباريس

 AISA/Everett Collectionالمجموعة :

 م1595التاريخ:

 المدرسة : الصفوية 

 المصور:رضاعباسي

 132المخطوط: قصص االنبياء ورقة 

ضا عباسيالوصف: تصويرة للمصور ر
17
تمثل الملك سليمان ،وبلقيس ملكة سبأ من مخطوط قصص  

من المخطوط الذي تحتفظ به المكتبة االهلية 132م والتي تقع في الورقة 1595االنبياء المؤرخ بسنة 

، وهي تسجل نبي هللا سليمان جالسا علي AISA/Everett Collectionبباريس ضمن مجموعة   

د ارتدي جلبابا منقوشا عليه سترة حمراء ، وقد اعتمر عمامة بيضاء العرش بجواره أحد أتباعه وق

اسفلها قلنسوة حمراء  تحيط بوجهه هالة نورانية ،وحوله اتباعه  من اهل العلم والمالئكة وعفريت من 

الجن ، والحيوانات من أسود ونمور وغزالن وأرانب برية وهدهد في حالة ثيات  وقد نفذت تلك 

بين متوسدا لالرض ،واخر في حالة عدو ،وثالث في حركة وثب ، وهذا المنظر  الحيوانات والطيور

الحركي للتصويرة حول مشهدها الرئيس ال يخل بما اراده المصور من ابراز حديث نبي هللا سليمان 

الي الذي عنده علم من الكتاب والذي جلس علي كرسي مماثل ولكنه اصغر وقد ارتدي جلبابا رماديا 

بلون احمر وعلي راسه عمامته البيضاء متجها بوجهه ذو اللحية السوداء وبهيئة ثالثية وعليه شاال 

االرباع الي محدثه نبي هللا سليمان بينهما الهدهد وهو واقفا أعلي منضدة مستديرة،  بينما قد جلس في 

مع نبي  مستوي أدني عفريت من الجن ، وقد امسك بيده  مزبة علي كتفه االيمن وكأنه قد انهي حديثا

هللا ،وخلف منظر العرش يقف مالكا مجنحا بجلباب منقوش وسترة حمراء وإلي الخلف من التصويرة 

في المستوي الثالث نفذ المصور رسوم الجبال وقد ظهر منها أحد األفراد ذو البشرة السوداء ،وكأنه 

 أَيَُّها يَا النمل " قَالَ  من سورة 38حارسا يحمي جلوس المشهد والتصويرة مكتملة تجسيد للية القرآنية 

 ُ : له وقال, سبأ ملكة بنبأ الهدهد أتاه حين ذلك "قال ُمْسِلِمينَ  يَأْتُونِي أَن قَْبلَ  بِعَْرِشَها يَأْتِينِي أَيُُّكمْ  اْلَمَل
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 نَْنُظرُ سَ : وسلم عليه هللا صلى سليمان له فقال, عظيما عرشا لها أن وأخبره يَِقينٍ  بِنَبَإٍ  َسبَإٍ  ِمنْ  َوِجئْتُكَ 

 المرأة هذه بعرش يأتيني أيكم: لهؤالء قال بأن كذبه من صدقه اختبار فكان اْلَكاِذبِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  أَمْ  أََصدَْقتَ 

 .مسلمين والذي تجسده تلك التصويرة أصدق تجسيد يأتوني أن قبل

 القسم الثانى:  الدراسة التحليلية

ديد من العناصر التي يمكن تحليلها وتتبع تطورها تضمنت التصاوير التي سجلت المشاهد السابقة الع

ثلة في صورة النبي الفني  للحكم عليها واستنتاج ما تميزت به ،ومن ذلك شخوص التصاوير والمتم

رجال حاشيته من بني االنسان ومملكة الجن وزيه وعمامته ،وتصاوير  والملك سليمان

،والعمارة الداخلية ،والخطة اللونية  والظل  والعفاريت،ورسوم الحيوانات والطير ،ورسوم االثاث

 والنور ،والبعد الثالث 

 شخوص التصاوير 

وفق المصور في توزيع االشخاص في تصاوير مشاهد القصة ،حيث تضمنت معظم تلك التصاوير 

عدد غيرقليل من االشخاص في كل تصويرة ،حيث نلحظ الربط بين االشخاص بعضهم ببعض وبين 

ي تسجله التصويرة من القصة ،بحيث اليمثل وجودهم حشوا للتصويرة ،حيث تم موضوع المشهد الذ

(، وبين 2هذا الربط  من خالل تكوينات ثنائية بين الملك وبين الذي عنده علم من الكتاب لوحة )

بعضهم البعض،فنجدهم يتحاورون ويتحدثون أو يحملون أمتعة  لقاعة العرش ،األمر الذي أحدث 

تناغما في الحركة ،ما بين عفريت من الجن يسترق السمع ، إلي فيل ، وخيل تسير ،  توازنا انفعاليا و

وطيور في السماء تطير وشخوص ينظرون واخرون يتحدثون ، وخدم يحملون ،االمر الذي اضفي 

جانبا من الحركة الديناميكية والعمق تمكننا من قراءة احداث المشهد التعبيرية  دون عناء ،ويعتبرذلك 

ائص التصوير في العصر الصفوي بعد ان كان يخيم عليها طابع الكآبة والعنف في العصر من خص

المغولي  ،كما راعي الفنان التناسب بين أحجام األشخاص في التصويرة ،وبين بقية مكوناتها في 

 المستويات المختلفة للتصويرة ،مع إجادة في ترتيب شخوصها ومراعاة التناسب  بين أجزاء الجسم ،أما

الوجوه فقد تميز وجه الملك بالوجه العربي ذو اللحية والشارب ،والهالة النورانية التي تعلو رأسه ، أما 

بقية الشخوص فقد تميزت بالوجوه المستديرة والبيضاوية ومعظمها بوضعية جانبية أو ثالثية االرباع 

ما يميز أسلوب  وهي األميز في رسوم شخوص المشاهد  التي تضمنتها تصاوير القصة  ، وهذا

 المصور رضا عباسي في تنفيذ رسم الوجوه 

 األثاث  -

كان لشكل االثاث نصيب كبير في الظهور في منمنمات التصوير التي سجلت مشاهد تلك القصة ،وهذا 

الشكل علي قدر كبير من االهمية ،النه يمدنا بمعلومات وافية عما كان يصنع من اثاثث في تلك الفترة 

وثيقة دامغة علي اثبات وجود مثل تلك النماذج من االثاث ،خاصة وان معظمها كان  ،كما انها تعد
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يصنع من مادة الخشب ،التي سريعا ما تتأثر يالعوامل الطبيعية،فضال عن انها طعام سائغ للحشرات 

 خاصة االرضة ،مما كان سببا في ضياع الكثير منها ،وبالتالي فان احتفاظ تلك المنمنمات بنماذج منها

يستكمل النقص في المعلومات عنها والتي أحجمت كثير من المصادر والمراجع المتخصصة عن 

ذكرها ،ومن تلك التحف كراسي العرش ،التي خصصت لجلوس الملك والنبي سليمان ،وكذا الملكة 

بلقيس ،وهذه الكراسي كان يطلق عليها  سرير الملك اذا كانت كبيرة عريضة
18
،وكراسي العرش 

19
  

متوسطة اإلتساع ، وقد جاءت كراسي العرش علي هيئة مسدسة ،تتكون من حوض الجلوس  اذا كانت

-1الذي يرتكز علي ستة أرجل تأخذ هيئات مختلفة ما بين اإلسطوانية ، والمضلعة كما في اللوحات ) 

( ،ومعظمها يعلوها مظلة أو خيمات تأخذ أيضا هيئات متعددة  ما بين المخروطية والدائرية والتي 8

فذت باقمشة سميكة تتشابه مع التي تستعمل في اعمال الخيامية ، وقد فرشت معظم ساحات الجلوس ن

بها بمفارش من أقمشة مزخرفة
20
،غير أنها قد افتقد معظمها لمرفق الظهر الذي وجدناه في منمنمات  

التصوير اإلسالمي في مدرسة بغداد
21

منمات ، وقد ارتكزت ساحات كراسي العرش التي تضمنتها المن

موضوع البحث علي أرجل اسطوانية لها قواعد علي هيئة ورقة ثالثية ، أو تأخذ الهيئة السهمية ،كما 

وإن تلك العروش قد تميزت عن سابقتها باشتمالها علي دروات من معدن الذهب المنفذة زخارفها 

ش بطراز ( كما جاءت تلك العرو5،6بالتفريغ ،خاصة كرسي العرش الخاص بالملكة بلقيس)لوحة 

( ،حيث نفذ من المعدن وله دروة تحيط بحوضه  وترتفع عنه ،منفذة زخارفها  10،9آخر في اللوحات)

الهندسية والنباتية بطريقة بالتفريغ ،وهو طراز جديد من طرز كراسي العرش التي اشتملت عليها 

بمشاهد تلك منمنمات المصور رضا عباسي في نهاية القرن السادس عشر الميالدي ، والتي تختص 

 (2،1القصة .)شكل 

بجانب كراسي العرش نفذت في ساحات بعض هذه التصاوير كراسي أخري في مقابل كرسي العرش 

الخاص بنبي هللا سليمان والتي كانت مخصصة لجلوس من يتحدث اليه مثل تلك التي نجدها في اللوحة 

بنفس عناصر الزخرفة التي  ( وهو عبارة عن كرسي مربع ،مزود بمرفق الظهر الذي تم زخرفته1)

تزدان بها قاعدته ،والتي ايضا يزدان بها كرسي العرش الخاص بالملك سليمان ،وهي عبارة عن 

اشكال  أطباق تأخذ الهيئة المستديرة والتي تتكون من وحدات هندسية نفذت علي ما يبدو بطريقة 

التجميع والتعشيق وهي تتشابه في ذلك مع وحدات الطبق النجمي
22
تي شاعت علي األخشاب ال 

والمعادن بشكل كبير في العصر المملوكي في مصر والشام ، وهو أسلوب زخرفي خالف في تنفيذه 

الطبق النجمي  ،حيث تكونت وحدات هندسية من معينات وضعت بهيئة مستديرة حول شكل دائري 

 (2أوسط ) لوحة 
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 األزياء

ستيلمان ذكرت
23

 األزياء على األقصى الشرق أزياء يراتفيه تأث توقفت الصفوى قد  العصر ان : 

والتي  الرجال يرتديها كان التي العمامة في أوال السريع التغيير وقد حدث أهميتها وفقدت الفارسية

 يتكون بحيث طاقية حول حيث كانت عبارة عن شال ابيض يتم لفه  بَْند، دُول بالفارسية كانت تسمي 

 حولها تلف التي الطاقية وكانت, الرأس غطاء تصفمن في مستقيم بشكل ممتد مرتفع مدبب بروز

. اللون زرقاء تكون وأحيانا أحمر، المعتاد في الطاقيه هذه لون وكان صفوى" "تاج تسمى العمامه

 عليها يطلقون الستة أهل كان فقد وأتباعهم، الشيعة الصفويين تميز كانت الحمراء الطواقي وألن

 مثيلتها تشبه الفارسة الطاقية هذه وكانت الحمراء  الطواقى  اها(ومعن ُسرخ ى – )كواله اسم بالفارسية

باَش قِيزيل باسم المعروفه األصل التركية
24
، وبحصر العمائم التي اعتمرها شخوص المنمنمات التي  

تسجل مشاهد هذه القصة نجد انها تنحصر في الطرز التالية :العمامة العربية
25
التي تعتمد علي قلنسوة  

يض متعدد الطيات يدور حولها من الخارج ،مثل التي يعتمرها الملك سليمان ،والشيخ سوداء وشال اب

(،والطراز الثاني ،هو طراز العمائم التي يعتمرها  افراد الحاشية 2الذي يجلس متحدثا اليه لوحة )

والخدم والتي جاءت عبارة عن  طاقية  ملونة اسفل قلنسوة سوداء يرتفع الجزء االخير منها ليشكل 

اطارا مفصصا  للقلنسوة  السوداء ،باالضافة الي اغطية رؤوس هي العمامة المنديل "دول بند" وهي 

عبارة عن قطعة من القماش بلون محدد تغطي الرأس وفوقها قطعة اخري بلون اخر معقودة بطريقة 

لبنية اللون  (،كما وجدت العمائم التي لها قلنسوات حمراء  او5-2تبادلية  وقد اختصت بالنساء لوحات )

يلتف حولها قطعة من القماش بيضاء او خضراء ،او سوداء ،وهي في الغالب اشارة الي الناحية 

المذهبية ودرجة محددة من درجات  التصوف التي وصلوا اليها ،وهي هنا للتأكيد علي درجات العلم 

لقيس تدخل الصرح التي تبوئوها،لكن تالحظ ان بعض  هذه التصاوير خاصة تلك التي تمثل الملكة ب

والملك سليمان من خلف التالل يتابعها وقد اعتمر عمامة لها قلنسوة حمراء ،فهل اراد  المصورهنا ان 

يشير الي شيوع  التشيع ام ان المصور قد اراد فقط وفق الخطة اللونية أن يشير إلي ان توزيعات 

ق المراد أحداثه في مسرح التصويرة األلوان بتلك الطريقة يؤدي الي انسجام المشهد ويتحقق معه العم

 ؟  

 1524/ هـ 984 –930طهماَسب الصفوى الشاه وذلك منذ عصر جدا فقد أصبحت فخمة  األزياء أما

 وأصبح. السابق العصر عليه في كانت مما أكبر بشكل الجسم على حيث بدت محبوكة. م 1576 –

 أو الالمعة األزرار من بصف األمام من رويزر قبل، ذي عن أقصر والنساء الرجال يرتديه الذى القباء

 مثبتة الذهب من كبيرة مستديرة بأقراص مزخرف ضيق بحزام يمنطق الوسط وكان. مذهبة عراوى

التي عرضنا لها في  المننمات تصاوير في ذلك نرى أن ،ونستطيع. الحزام من متساوية مسافات على

( والتي جاءت بألوان متعددةمابين 10-3ات هذه الدراسة والتي تنتمي الي المدرسة الصفوية  )لوح
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التركواز ،والنبيذي ،واألسود ،واألزرق الالزوردي  وبزخارف مختلفة  وبهيئات خالفت ماهو شائع 

في المدارس التصويرية السابقة
26
، حيث وجدنا ان معظم شخوصها قد ارتدي القضبي 

27
وهي  

المالبس  التي لها أكمام طويلة وبعضهم ارتدي الكوردي
28
كما ,  أكمام وهي التي تلبس فوقها ودون  

اعتمرت النسوة فيها العمامات الدول بند
29
 ولم قبل، ذى عن الحجم في والتي صارت أكبر(  المنديل)  

قمتها ،كما ظهر القباء فوق صغيرة بعصا تلبس تعد
30
الذي كان يلبس فوق المالبس وله اكمام تغطي  

وكان اللون النبيذي هو الغالب علي معظمه،وهو ما يشير ايضا ثالثة أرباع الذراع وذا أطوال متباينة ، 

الي رمزية مذهبية شأنه شأن القلنسوات التي اعتمرها بعض شخوص التصاوير موضوع الدراسة 

 (.10-6،  5، 3، 2، 1لوحات)  

 رسوم  الطيور والحيوانات           

انها تشكل جزءا هاما تعد رسوم الطيور والحيوانات بمثابة عناصر رئيسة في تلك القصة ، خاصة و

وكبيرا من جند نبي هللا سليمان ،وياتي الحرص علي تنفيذها مع معظمتلك المشاهد التصويرية 

،الكساب التصاوير مسحة من الحيوية والطاقة ،وقد سجل المصور قدر تمكنه العديد من الحيوانات 

مثل الخيول الملبدة
31

واالفيال المسرجة
32

سوم الغزالن ، ،بجانب الحيوانات الوحشية ور

والحمير،والقرود، والزراف والماعز،واألرانب ،والطيور مثل الهدهد والحمام والبالبل والعصافير 

(،وقد حقق 8(  فضال عن استخدام التنين في بعض تلك التصاوير لوحة )8، 3وغيرها الكثير ،لوحة)

سكونها ،وأجاد رسم المصور نجاحا باهرا في تصويرها بواقعية شديدة ، والتعبير عن حركتها و

( ،فظهرت معظم 3، 1عضالتها وقوائمها ونقل احجامها بشكل متطابق الي حد كبير مع الواقع ،لوحة )

تلك الحيوانات اما واقفة ،وأرجلها األربعة ساكنة ،وإما احدي أرجلها منثنية للتعبير عن السير والحركة 

عها حركة وسكونا ،أما الطيور فقد رسمها او نائمة ،بما يشهد للمصور بالنجاح في تسجيل جميع أوضا

المصور طائرة
33
( بشكل 1(،وبين الحيوانات ساكنة . لوحة )8في سماء بعض تلك المشاهد . لوحة ) 

يوحي بالهدوء ،بين حيوانات في حالة حركة وسكون وهو نهج سلكه العديد من مصوري المدرسة 

في ساحات تلك المشاهد،ويأتي تنفيذها استعراضا الصفوية الثانية ؛ للتعبير عن أكثر من حالة وجدانية 

؛ لمهارة المصور من حيث الدقة في رسم النسب التشريحية رغم صغر حجم هذه الطيور ،ورسمها 

بريش قصير مكثف علي جسم الطائر أثناء  لحظة طيرانه ،مما يشهد للمصور بالدقة والواقعية في 

التنفيذ
34
 (.1)لوحة  

 ين وعفاريت الجانرسوم التن-               

نفذ المصور أشكال الكائنات الخرافية ،بجانب رسوم العفاريت والتي هي من جنود نبي هللا سليمان 

حيث رسم التنين الذي هو حيوان اسطوري ،حيث رسمه بشكل الثعبان ،حيث جمع بين خصائص 

المتدلي خارجه لسانه الزواحف،واجنحة الطيور،اما الرأس فاقرب ما تكون لرأس التمساح الفاره فاهه و
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ويقبض بارجله ذات االظفار المقوسة علي االرض وهو بهيئته ولونه االسود قد وفق المصور في 

تجسيد هيئته المرعبة  التي تخدم الغرض الذي يناط به من رهبة وفزع لالعداء
35
(،ويأتي 8)لوحة  

ا الي  ايران قبل العصر االستعانة به كأحد التأثيرات التي شاعت في الشرق االقصي وانتقلت منه

الصفوي وكذا في  العصر الصفوي الذي تمثله تصاوير مشاهد تلك القصة، اما رسوم العفاريت من 

الجان فقد رسمها المصور وفق ما تناقلته االساطير عنها حيث رسمت بهيئة رأس له  قرون وبوسطه 

بما حوي اسفله جسد عاري عينان مستديرتان وحول جيدها  سالسل  ذات حلقات متصلة هذا الرأس 

يغطي جزؤه االسفل ازار اعلي قدميه التي تأخذ هيئة ارجل الحيوانات الوحشية التي لها اظافر مقوسة 

،وقد اختلفت الوانها ما بين االبيض ذو الشعر االسود وصاحب اللون االسود،وايضا ذو اللون االصفر 

قوف علي هيئاتها والوانها والذين كانوا في (،ومن خالل تلك الرسوم امكننا الو10، 7، 6، 5لوحات )

طاعة نبي هللا سليمان كجند من جنوده الذين استعان بهم مع الذي عنده علم من الكتاب في نقل عرش 

 (.6بلقيس ، إلي قصر نبي هللا سليمان )لوحة 

قصة بلقيس ملكة سبأ بين النص القرآني وتصاوير المخطوطات لموضوع السابق  وبعد العرض

       -التي منها:والنتائج  تخلص الدراسة إلي بعضفي العصر الصفوي  االسالمية

فت الدراسة التنظيم الجيد من قبل المصور الصفوي في اإللتزام بتجسيد مشاهد القصة وفقا اوال: كش

 سياقها القرآني

ثانيا : نقل المصور الصفوي خصائص المدرسة التصويرية في رسم السحن واالزياء واالثاث 

 والزخارف التي كانت شائعة في ذلك العصر في مشاهد القصة 

وي بالتعبير عن العمق وبيان مشاهد الحركة والتأهب التي عبرت عنها ايات ثالثا : التزم المصور الصف

 القرآن في تصوير تلك المشاهد

رابعا :حاول المصور قدر جهده أن يلتزم بخطة لونية تنقل لنا األحداث التي صورتها تلك المشاهد 

 المعبرة عن القصة

ده حتي يومنا هذا في التعبير عن تلك خامسا :رسم المصور شكال لرسوم العفاريت والجن مازلنا نجس

 المخلوقات.

سادسا :أظهر البحث العديد من قطع األثاث والكثير من األزياء والعمائم والقلنسوات ذات األلوان 

 والزخارف المتعددة والتي تظهر التوجه المذهبي لشخوصها .

لطبق النجمي من خالل سابعا :اظهر البحث أحد العناصر التي تشكل مرحلة من مراحل تطور عنصر ا

 ما ظهر علي بعض كراسي العرش الواردة في مشاهد القصة.
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 اللوحات

 

-8-25( نبي هللا سليمان علي العرش يسأل عن الهدهد الذي تغيب عن صفوف الجن : بتاريخ 1لوحة )

2021 

https://www.khalilicollections.org/collections/islamic-art/khalili-collection-

islamic-art-falnamah-mss979 
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 ( الملك سليمان يستمع الي تبرير الهدهد عن سبب عدم اصطفافه مع الجند2لوحة )

https://fineartamerica.com/ 
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 لملكة بلقيس( الهدهد يصل برسالة الملك سليمان إلي ا3لوحة )

 34ربيع حامد خليفة : فن الصور الشخصية ، ل 

 

( بالط الملكة بلقيس وحولها وزرائها وحاشيتها  تعرض عليهم رسالة الملك سليمان : 4لوحة )

 2021-8-26تاريخ

https://collections.mfa.org/objects/22082 

https://collections.mfa.org/objects/22082
https://collections.mfa.org/objects/22082
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-20( الهدية  التي سوف يتم ارسالها للملك سليما ن  يمسكها الخدم لعرضها علي الملك تاريخ 5لوحة )

8-2021 

https://collections.mfa.org/objects/22082 

 

https://collections.mfa.org/objects/22082
https://collections.mfa.org/objects/22082
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 2021-8-25خ ( عرش بلقيس مستقرا امام  الملك سليمان .تاري6لوحة )

https://www.pinterest.com/pin/488148047091951653/ 

https://www.pinterest.com/pin/488148047091951653/
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 2021-8-31( الملكة بلقيس تدخل الصرح كاشفة عن ساقيها .تاريخ 7لوحة )

Arnold (Thomas), Painting In Islam, xxxiii. 
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 ل

 ( الملكة بلقيس مع نبي هللا سليمان بعد ان دخلت في االسالم8لوحة )

https://fineartamerica.com/profiles/everett-collection 
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 ( الملكة بلقيس بجوار الملك سليمان علي العرش بعد اسالمها9لوحة)

https://fineartamerica.com/profiles/everett-collection 
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م ،المكتبة    األهلية 1595بي هللا سليمان مع بلقيس ملكة سبأ من مخطوط قصص األنبياء ( ن10لوحة)

 2021-8-23. تاريخ 132بباريس ورقة 

https://fineartamerica.com 
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 حواشي البحث
                                                 

1
هو سليمان بن النبي داود عليهما السالم قد ارسل كالهما لبني اسرائيل ،وتولي سليمان الملك بعد زفاة والده نوقد  - 

لغة الشياطين والجن ،وميزه عن بقية مخلوقاته بملك عجيب لم وهب هللا لسليمان العلم وعلمه لغة الطير ولغة النمل و

يؤتي احدا من العالمين وسخر له الجن والشياطين واالنس والطير والريح واوتي من كل شيء ،انظر للمزيد هدي 

 7برهان سيف الدين ،الملكة بلقيس نموذج قيادي رؤية من منظور نفسي ،ص 
2
ن )ر( ،موجز دائرة المعارف االسالمية ،تحقيق  ابراهيم زكي خورشيد ، هوشما )م.ت( ،ارنولد )ت.و( ،هارتما - 

 1854م  ص، 1998احمد الشنتناوي ،الشارقة 
3
المسعودي )ابي الحسن علي بن الحسين بن علي( مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تحقيق محي الدين عبد المجيد  - 

،دار 3اريخ  سني ملوك االرض واالنبياء، ط،حمزة االصفهاني ،ت76،ص ،2م ،ج1993،دار الفكر ،بيروت ،5،ط

 107،ص،1961مكتبة الحياة ،بغداد، 
4
هـ ( الكامل في التاريخ  630-555ابن االثير ) عز الدين ابي الحسنعلي بن ابي الكرم محمد بن محمد الشيباني  - 

 219، ص ،1م،ج1978تحقيق عمر عبد السالم تدمري ،دار الفكر بيروت ،
5
هـ( ، البداية والنهاية، بيت 774-701الدين سماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي ابن كثير )  اعماد - 

 21،ص،2م ج2004االفكار الدولية ،لبنان 
6
هي مملكة كان لها عاصمة تعرف قديما بصرواح ،وعاصمة ثانية هي مأرب التي اشتهرت بسدها العظيم  سد مأرب  - 

،وتمتد الي الجوف شماال وقاع صنعاء وقاع البون ،اما موقع عاصمتها  وارض سبأ في االصل هي هي منطقة مأرب

مأرب فيقع في وادي سبأ  الذي يتحكم  بالطريق التجاري الهام المعروف بطريق اللبان الذي كان يمتد من بير علي 

ثم الي مواني ساحل )ميناء قنا الحضرمي قديما ( علي ساحل المحيط الهندي الي نجران ومنها الي العال )ددان قديما( 

،دار الفكر المعاصر  2البحر المتوسط انظر يوسف محمد عبد هللا،اوراق في تاريخ اليمن واثاره ،)بحوث ومقاالت (،ط

 203،ص،2م ،ج1990، بيروت،
7
، الكسائي)محمد بن عبد هللا( ، بدء الخلق وقصص االنبياء ، تحقيق 360،ص ،3ابن كثير ، تفسير القرآن، العظيم ،ج - 

 349-348م ،ص ص 1986اسة الطاهر بن سالمة ،دار نقوش عربية ،تونس ،ودر
8
 316،ص 3تفسير بن كثير ، ج - 
9
 360، ص ،3تفسير ابن كثير ،ج - 
10
 50،ص،6م  ج1993جواد علي ،المفصل في تاريخ  العرب قبل االسالم ،نشر جامعة بغداد ، - 
11
 18، سورة النمل ،اية 13-12القرآن الكريم ،سورة سبأ، ايات ، - 
12
 19-17القرآن الكريم ،سورة النمل ،االيات ، - 
13
كانت وظيفة الهدهد انهم اذا اعوزوا الماء في القفار في حال االسفار يجيء اوينظر لهم هل بهذه البقاع من ماء وفيه  - 

 من القوة التي اودعها هللا فيه ان ينظر الي الماء تحت تخوم االرض فاذا دلهم عليه حفروا عنه واخرجوه
14
 النوادر طالب،دار الدين نور ،تحقيق القران تفسير في الرحمن ،فتح( هـ927 ت الدين مجير) العليمي اليمن واب - 

 130ص   ،  م2009 االسالمية والشئون االوقاف وزارة
15
 133-131ابو اليمن العليمي ، المرجع نفسه،  ص - 
16
 - am_asianmediterranean@harvard.edu 
17
رسة الصفوية الثانية وينسب اليه عدد كبير من الرسوم يجعلنا نحكم علي مدة رضا عباسي هواحد مصوري المد - 

م واكث صوره رجال في منتصف العمر لهم انوف طويلة 1639-1618هـ/1049-1028انتاجه انها تقع بين عامي 

الفرس ، ،او صور فتيات او فتيان يكاد الرائي يحسبهن نساءعنه انظر زكي محمد حسن ، التصوير في االسالم عند 

 ،    115م   ص، 2013مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ,القاهرة 

 Mittwoch ,Zeichnungen Von Riza Abbasi,Munchen,1914           Sarre Et 
18
هـ( لسان العرب ، تحقيق عبدهللا علي 711-630ابن منظور ، )محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدين  - 

 361،ص  4ار المعارف ، مادة سرر،جالكبير واخرون طبعة د
19
 194،مادة ، كرس ، ص،  6ابن منظور،المصدر نفسه ،ج - 
20
 7م، ،ص ،1972زكي محمد حسن،مدرسة بغداد في التصويراالسالمي ،بغداد، - 
21
مروان عبد الملك العاني،البعض من اشكال االثاث التي تظهرها المنمنمات العربية االسالمية ،مؤتمر االتحاد العام  - 

 1683،ص ،12الثاريين العرب،دراسات في اثار الوطن العربي رقم ل
22
الطبق النجمي :هو ابرز عناصر الزخرفة الهندسية التي امتازت بها الفنون االسالمية خاصة في العصر  - 

تج درجة بحيث ين45المملوكي،وتعتبر الفكرة االساسية لتصميم وحدة االطباق النجمية قائمة علي تقاطع مربعين بزاوية 

شكل نجمي بسيط مكون من ثمانية رؤوس ،تمتد اطوال اضالع المربع واقطاره مع اضالع واقطار مربع متماثل 

ومتقاطع معه فتنشأ تلك التشابكات لتظهر وحدة زخرفية هندسية جديدة هي الطبق النجمي انظر نها سيد محمد عفيفي ، 
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 , International Design Journal Volume 4,Issue.3االبداع التشكيلي في زخارف االطباق النجمية ،مجلة 

 251ص، 
23
ستيلمان )يديدا كالفون(، تاريخ االزياء العربية منذ فجر االسالم الي العصر الحديث ،ترجمة صديق محمد جوهر  - 

 م ،ص،2013،مشروع كلمة للترجمة ،االمارات العربية المتحدة ، 
24
ن قلنسوة ذات لون احمر يعتمرونها كشعار لهم ،وكانت ترتفع من القيزل باش :معناه الرؤوس الحمر ،وهو عبارة ع - 

وسط عماماتهم ذات االكوار العديدة قطعة مدببة علي هيئة الهرم مقسمة من قمتها الي اطرافها الي اثنتي عشرة شقة 

ي عشري تذكر بعلي وابنائه االثني عشر ،ومن هنا سمي الصفوية الصفويين بالقزلباش اتصاال بهذا الشعار االثن

االحمر،ومع ان هذا االسم ظل قليل التداول بعد قيام الدولة الصفوية ،اال انه ظل في تركيا وقتا طويال  انظر ،خالد عبيد 

صالح العزاوي ،القزلباش ،والكاكائية ،والبكتاشية والشبك ،اصولهم وعقائدهم وعباداتهم ،دراسة وتحليل ،مجلة 

 379م،ص،2016(،بغداد 23(،العدد،)8د)الدراسات التاريخية والحضارية ،المجل
25
اهداب محمد حسني ،العمامة العثمانية في تركيا ومصر في ضوء التحف التطبيقية وتصاوير المخطوطات ،       - 

 ص،  
26
،  245، 207،  182 ،ص م1959، المصرية ،النهضة الوسطي العصور في االسالمي ،التصوير الباشا حسن - 

274  ،315  
27
 رجع السابق ،ص،ستيلمان ،الم - 
28
 رجع السابق ،ص،ستيلمان ،الم - 
29
 رجع السابق ،ص،ستيلمان ،الم - 
30
هو لباس فارسي االصل يرتديه الرجال فوق المالبس ،وهو عبارة عن ثوب واسع من اسفل ضيق من اعاله وذا  - 

 280م ،ص ،1980،اطوال متباينة انظر ،صالح العبيدي ،المالبس العربية االسالمية في العصر العباسي الثاني،بغداد
31
 بطانة توضع علي ظهر الجياد قبل السرج الذي يمكن الفارس من توجيه الفرس في االتجاهات التي يريدها - 
32
 تميزت افيال القصة بوضع سروج منقوشة فوق ظهورها مما يشير الي استخدامها في الحروب بجانب الجياد - 
33
يور والحيوانات مثل مخطوطة خمسة نظامي بالمتحف هناك كثير من المخطوطات الصفوية التي اعتنت برسم الط - 

  البريطاني والتي سجلت رسوم تلك الطيور باسلوب واقعي يتشابه مع رسوم الطيور في المشاهد الخاصة بالقصة انظر

        :   

Robinson,(B.W), Persian Painting from the Mongols to the Qajars Ed: Hillenbbrand 

,London ,2000.                        pp50-51 ,                                                                                  

                                                                                          
34
ر االراني حتي نهاية العصر الصفوي ،مخطوط رسالة ماجستير امين عبدهللا رشيدي ،المناظر الطبيعية في التصوي - 

 324م ، ص2005كلية االثار جامعة القاهرة ،
35
مد التهامي شبانة ،الكائنات الخرافية والمركبة في التصوير االسالمي في ايران من العصر المغولي حتي محمد اح - 

 217م ،ص ، 2007ة القاهرة ،نهاية العصر الصفوي ، مخطوط رسالة ماجستير ،كلية االثار جامع
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Porcelain Tableware Set of King Farouk in Abdeen silverware museum 

An artistic archaeological study 

D\Marwa Ali Ibrahim Ali Mosa 

 

Abstract  
The research presents a descriptive study of the porcelain tableware set of King 

Farouk preserved in the silverware museum of Abdeen palace, and it tackles the 

manufacturing of the plates including the forming and the decorative techniques, as 

well as an analytical study of the decorative ornaments of the plates. 

Key words 

King Farouk, Porcelain, tableware, Royal crown, Monogram 

Introduction 

Porcelain is one of the most important applied arts; it is one of the valuable 

archaeological materials due to many factors, most important of which are: 

abundance of its remnants, reliance on it particularly in arranging stages of civil and 

artistic development, dating layers of archaeological excavations, and arrangement 

of artistic styles; it may be the closest applied art to the human soul which is linked 

to it more than other arts
1
. 

It is known that porcelain is similar to sculpture being a three-dimensioned art, and 

its basic material is clay, it follows the same method in forming and building. 

Ceramic art is also close to architecture which is characterized with engineering. 

Ceramics is among the finest arts human civilization has witnessed since its earliest 

times. Throughout history the artist has proven his ability to express himself and his 

needs in these abstract forms
2
. 

The period of Mohammad Ali's family is one of the most important historical 

Islamic periods. It witnesses a great opening to the west with huge desire of the 

members of the royal family to imitate the European traditions of daily life, 

reflecting the social status, the luxury and the richness enjoyed by this family 

through an infinite heritage both in architecture and applied arts, especially 

tableware and special items of daily life. It is worth noting that all the porcelain 

collection exhibited in the Abdeen silverware museum are all imported from Europe 

(England, France and Austria) and not locally manufactured. 

The importance and the objectives of the research:  

 The attribution of the collection to one of the members of the royal family King 

Farouk especially that the daily life tools of the royal family didn't take enough 

interest from the specialists of tourism in spite of its great historical importance 

and artistic values. 

 The collection reflects the luxury and socio-political prestige of the royal family. 
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 The collection highlights the most important period in the history of modern 

Egypt. This period has witnessed a great influence from Europe, due to the 

openness to the West encouraged by the rulers of this period. 

 To highlight the importance of the porcelain collection of Abdeen museum and 

try to preserve the heritage of the Egyptian civilization and keep it at its best. 

 

Abdeen silverware museum 

Abdeen silverware museum is one of five museums which were established under 

the name Abdeen Palace Museums" and were linked on one visiting route. The 

museums include the following: The Arms Museum, Medals and Decorations 

Museum, Presidency, The Historical Documents Museum, and the Silverware 

Museum
3
.  

The Silverware Museum contains Muhammad Ali Pasha's possessions including 

utensils and vessels made of silver, crystal and colored glass, as well as other 

unique artifacts. The unique collection of porcelain utensils made with different 

forms, colors, and sizes and in different and various designs which make them look 

like works of art though they are just tableware. Among these amazing collections 

is a fascinating green set (Pl.1) belongs to King Farouk. 

It is worth noting that the king Farouk owns two porcelain sets collection exhibited 

in the Abdeen silverware museum, they are all imported from Europe (England and 

France) and not locally manufactured. 

Porcelain Tableware Set of King Farouk 

This tableware services includes 2 sugar pots, 4 tea cups with saucers, 4 coffee cups 

with saucers, 2 tea jugs and two trays. The description of these pieces as follows: - 

Pl. No. : 2 

Place: Abdeen palace museums, silver museum, hall 2, showcase 4,  

The owner: King Farouk 

Date: (1937 - 1952 AD / 1355- 1371 AH) 

Publishing: first published 

Manufacturing region: France  

Dimensions: Diam. 34 Cm. 

Number of pieces: 1 

Description: A circular flat tray  

Color: Green with wide gilded frame and gilded decorations 

Decoration: The tray is decorated with fishing scenes derived from ancient 

Egyptian representations (Fig.1), it is executed in four rows, the first row shows 

three men, the two in the front are carrying a stick on their shoulders  from which is 

hanging a basket filled with fishes,  while the third man is holding a big fish in each 

hand, the second row shows a group of six men holding and pulling by their hands 

the two ends of  a fish’s net, the third row shows a group of three men pulling a 

rope of the fish’s net, the fourth row shows the net filled with 13 fishes in different 

sizes and shapes. The tray’s rim is decorated with two thin gilded lines; the lower 

line is wider than the upper one. 
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Pl. No. : 3 

Place: Abdeen palace museums, silver museum, hall 2, showcase 4,  

The owner: King Farouk 

Date: (1937 - 1952 AD / 1355- 1371 AH) 

Publishing: first published 

Manufacturing region: France  

Dimensions: length 39 Cm. width 16 Cm. 

Number of pieces: 1 

Description: a rectangular flat tray slightly curved in the corners.   

Color: Green with a wide gilded frame and gilded decorations 

Decoration: The tray is decorated with two sailing scenes derived from ancient 

Egyptian representations (Fig.2), they are executed in two main motifs, the one to 

the right represents a sprit sail ship carrying 18 men doing different actions of 

sailing including rowing, fixing the ship’s sheet, overseeing work, while the one to 

the left represents a boat carrying 13 men rowing and overseeing the work. The 

tray’s rim is decorated with two thin gilded lines surrounding a wide gilded strap. 

On both sides of the tray there is a protruding carrying handle.  

Pl. No. : 4 

Place: Abdeen palace museums, silver museum, hall 2, showcase 4,  

The owner: King Farouk 

Date: (1937 - 1952 AD / 1355- 1371 AH) 

Publishing: first published 

Manufacturing region: France  

Dimensions: Cup diam. 8 Cm. height 5 Cm. 

                       Saucer diam. 14 Cm. 

Number of pieces: 4 

Description: Four tea cups with their saucers  

Color: Green with wide gilded frame and gilded decorations 

Decoration: The tea cups are gilded in the inner side while the outer side is green 

and decorated with gilded traditional scenes derived from ancient Egyptian 

representations, each cup has a different representation. The first cup: on the right 

side shows two men holding a cow one at the front and the other at the rear side. 

The next cup shows three men looking as if they were sitting on a boat; the middle 

one is holding a long stick. The third cup shows four men might be standing on a 

boat for fishing; three of them are holding a rope end of fishing net, while the fourth 

is overseeing them. The last cup shows two men uploading stuff on a donkey’s 

back. The four cups have a golden curved handle. The cups rest on four identical 

saucers, each rim is decorated with two thin gilded lines surrounding a wide gilded 

stripe. 

Pl. No. : 5 

Place: Abdeen palace museums, silver museum, hall 2, showcase 4,  

The owner: King Farouk 

Date: (1937 - 1952 AD / 1355- 1371 AH) 

Publishing: first published 

Manufacturing region: France  
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Dimensions: Cup diam. 5 Cm., height 5 Cm. 

                       Saucer diam. 11 Cm. 

Number of pieces: 4 

Description: Four coffee cups with their saucers  

Color: Green with wide gilded frame and gilded decorations 

Decoration: The coffee cups are gilded in the inner side while the outer side is 

green and decorated with gilded traditional scenes derived from ancient Egyptian 

representations; each cup has a different representation. The first cup on the right 

side shows two men, one of them is standing straight while the other is leaning; 

both are carrying long sticks. The next cup shows two men carrying a howdah. The 

third cup shows a man pulling a long-horned ox with a rope tied around its neck. 

The last cup shows three men, two of them are standing opposite to the one in the 

middle, the two men to the right clasp their hands over their heads, while the one to 

the right raises his hands a little to the front as if he were training them to do some 

physical actions.  The four cups have golden curved carrying handles. The cups rest 

on four identical saucers, each rim is decorated with two thin gilded lines 

surrounding a wide gilded strap. 

Pl. No. : 6 

Place: Abdeen palace museums, silver museum, hall 2, showcase 4,  

The owner: King Farouk 

Date: (1937 - 1952 AD / 1355- 1371 AH) 

Publishing: first published 

Manufacturing region: France  

Dimensions: diam. 10 Cm. height 19 Cm. 

Number of pieces: 2 

Description: Two conical sugar pots with their lids  

Color: Green with wide gilded frame and gilded decorations 

Decoration: the sugar pots are identical in shape but differ only in the decorative 

gilded motifs, the body takes a conical shape resting on a low base, each pot is 

decorated by a golden circular ring fixed to each side to look as if they were handles 

of the pot. The pots are decorated with gilded traditional scenes derived from 

ancient Egyptian representations, the right pot is decorated by a group of three 

standing men, the first man to the right stretches his hands beside his body holding a 

goose in each hand, the other two men, and each of them embraces a goose to his 

chest. The left pot shows a group of geese depicted as six or seven couples 

surrounded by floral leaves scattered in a random design. The rim is decorated with 

two thin gilded lines topping another wide gilded line. Each pot has a short conical 

lid that ends with a golden conical carrying knob, the rim of the lid ends also with 

thin and wide gilded lines. 

Pl. No. : 7 

Place: Abdeen palace museums, silver museum, hall 2, showcase 4,  

The owner: King Farouk 

Date: (1937 - 1952 AD / 1355- 1371 AH) 

Publishing: first published 

Manufacturing region: France  
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Dimensions: opening diam. 10 Cm. base diam. 10 Cm. 

                       Height 28 Cm. 

Number of pieces: 2 

Description: Two large oval tea jugs with lids  

Color: Green with wide gilded frame and gilded decorations 

Decoration: the tea jugs are identical in shape and differ only in the decorative 

gilded motifs, the body takes an elongated oval shape resting on a low vaulted base, 

and is decorated by a golden looped handle fixed to one side, while the other side 

has a spout protruding in a shape of a goose's neck and head. The jugs are decorated 

with gilded traditional scenes derived from ancient Egyptian representations:  

The right jug is decorated by a gilded rectangle containing a group of nine standing 

men doing their daily work, scenes are in three rows, the first row shows two men 

with a large wooden box in between topped by two birds (probably falcons), the 

second row shows four men, two of them stand opposite to each other, one of them 

holds a long fish in his right hand, the third row shows three men carrying different 

stuff such as a basket, a jar and a fan.  

The left jug shows the traditional figure of a vulture stretching wide its wings 

(Fig.3), topped by the gilded royal monogram shaped from the first Arabic letter ( ف 

) initials of the Arabic name of the piece's owner, king Farouk, executed in mirror 

script
4
 to form a decorative design. It is topped by the gilded royal crown (Fig.4). 

The royal crown has a broad base topped by five lobes of contiguous beads in the 

form of jewels; the crown is adorned with a central pillar ending with a crescent and 

a five-pointed star (Pl.8). 

The body of the jug ends with a gilded thin strap before the short base which ends 

with other two thin gilded lines. The neck of the jug is tapering upward and is 

adorned with two gilded thin stripes and a wide gilded line in the middle at the outer 

side, while the surface of the inner side is totally gilded. The jug has a lid flat at the 

upper side but sunken into the neck, it ends in the middle with a golden conical 

knob to hold the lid, rim of the lid ends also with thin and wide gilded lines. 

 

Manufacturing technique: 

After the raw materials are selected and the desired amounts weighed, they go 

through a series of preparation steps. First, they are crushed and purified. Next, they 

are mixed together before being subjected to one of the forming processes; the 

choice depends upon the type of ware being produced. Then come Forming the 

body process which developed over the years, they range between the most 

primitive methods, which were used to produce pottery and ceramic ware, to highly 

mechanized industrial processes. However, the techniques differ depending on the 

type of ware being produced. In the forming step, dry powders, plastic bodies, 

pastes, or slurries are consolidated and molded to produce a cohesive body of the 

desired shape and size. After the porcelain has been formed, it is subjected to a final 

purification process, bisque-firing, before being glazed. The final manufacturing 

phase is firing, a heating step that takes place in a type of oven called a kiln, then 

finishing the pieces with applying some decorations if needed. 

Decorative technique: 
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The process of painting and decorating the porcelain artifacts is one of the relatively 

complex processes, despite being more artistic than industrial, due to its dependence 

on several successive steps and tools
5
. The decorative techniques of ceramic and 

porcelain artifacts varies between executing some motifs and patterns, making 

various textures on the surface, coating porcelain shapes with coloring paints called 

foundation, and drawing various decorative motifs which may be done before the 

glazing process (under glaze) or after glazing (over glaze). The decoration also may 

include gilding to increase the artistic value of the pieces as in King Farouk set. 

gilding is a very well-known decorative technique for ancient Egyptians and 

Romans to decorate their wares with gold painting. The use of gold ground in honey 

may be seen on the finest porcelain from Sevres during the 18
th

 century AD, as well 

as Chelsea
6
. Towards the end of the same century, gold was applied as an amalgam, 

the mercury subsequently being volatilized by heating. 

Decorative motifs: 

1- The royal crown 

The royal crown is a symbol of royalty and was widely used on flags, signs and 

table spreads
7
. It is noteworthy that Muhammad Ali and his successors never wore 

the royal crown as it really didn’t have an actual usage in their life, but Muhammad 

Ali and his son wore the turban and sometimes the fez (Abbas Helmi I - Said Pasha 

- Khedive Ismail until King Farouk). The women of this family were quite the 

opposite. They wore the crown. The most famous of them were from the Alawite 

family, Princess Fatima Ismail and Amina Hanim, wife of Khedive Tawfeek 

According to Al Faramwy, the royal family of Muhammad Ali carried out the 

crown motif on a lot of their artifacts as an attempt to imitate the ancient and 

modern great kings in the east and west in using it as a symbol of authority, power 

and supremacy
8
.  

2- The monogram 

The monogram is considered one of the characteristics of Muhammad Ali artefacts; 

it is considered an example for both, the royal insignia and the   epigraphical 

ornaments, it is used extensively on their artefacts.  

The monogram is a sign of identity usually formed of the combined initials of a 

name
9
. This basic definition conforms to the original purpose of a monogram which 

started as a strictly practical way of identifying personal belongings. It is a motif 

made by overlapping or combining two or more letters to form one symbol. It is a 

very efficient means of designing a logo. 

The royal monogram of King Farouk is written with the dual (Muthanna) or mirror 

calligraphy which is the most magnificent product of the Ottoman calligrapher. It is 

known in Turkish as the "mirror-like style", being reflexive by itself. Calligraphers 

considered it a sort of ornament deviating from the rules of the Thuluth style. This 

style requires much effort to carry out as it looks similar to drawing
10

.  

3- Human figures 
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The human form has been, and is destined to be a favored object of representation 

in art. The desire, to depict for contemporaries and to transmit to posterity, the great 

Deeds of individuals and the epoch-making achievements and fate of whole races 

and nations, is universal among mankind; as also the attempt to reproduce the 

Portraits of celebrated persons. The human motif was used a lot in applied arts 

decoration during the reign of Muhammad Ali and his successors. It is one of 

European portraiture features
11

. 

4- Vulture 

The eagle was associated with the goddess Mut (the goddess of the sky in ancient 

Egypt), as she was represented in the form of a woman wearing the skin of an eagle, 

and the inscription of her name in hieroglyph included the shape of an eagle. The 

goddess Nekhbet was also represented in the form of the female eagle (Vulture) 

which was defined as the protector of the king
12

. In Ancient Greek myths, when 

Zeus looked at something he wanted, he formed himself into an eagle-bird
13

, while 

In Coptic art the eagle symbolizes the resurrection, and the origin of this belief is 

that the eagle renews its feathers at a certain time of the year just as its youth is 

renewed and flies in the sky towards the sun and then submerges in water
14

. 

 
(Pl.1) Porcelain tabelware service of King Farouk 

Photographed by the researcher 

 
(Pl.2) Circular flat tray of King Farouk 

Photographed by the researcher 
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(Pl.3) Rectangular flat tray of King Farouk 

Photographed by the researcher 

 

 

    
(Pl.4) Four tea cups with their saucers of King Farouk 

Photographed by the researcher 
 

 

    
(Pl.5) Four coffee cups with their saucers of King Farouk 

Photographed by the researcher 
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(Pl.6) Two conical sugar pots with their lids of King Farouk 

Photographed by the researcher 

    
(Pl.7) Two large oval tea jugs with lids of King Farouk 

Photographed by the researcher 

  
(Pl.8) The royal monogram of King Farouk 

Photographed by the researcher 

  
(Fig.1) Daily life scenes with human being as a decorative element King Farouk’s set, Abdeen 

Palace museum 

Made by researcher 
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(Fig.2) Daily life scenes with human being as a decorative element King Farouk’s set, Abdeen 

Palace museum 

Made by researcher 

 
(Fig.3) winged vulture representations on King Farouk set, Abdeen Palace museum 

Made by researcher 

 
(Fig.4) The royal monogram of King Farouk 

Made by researcher 
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Silver medals of Khedive Abbass Helmi II in the medals and decorations 

hall at Abdeen palace museums 

Dr. Mohammed Farghal Zaki Mousa 

Abstract 

This research aims at studying the silver medals of Khedive Abbass Helmi II at Abdeen 

palace museums. The research presents a descriptive study of the silver medals. It tackles 

the manufacturing of these medals including the decorative techniques, as well as an 

analytical study of the decorative motifs of these medals. 
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Khedive Abbass Helmi II, Abdeen palace museums, silver, medals 

Introduction 

Medals are considered to be types of metal decorations, it is mostly made of metal 

imitating the coin currency in the implementation of engravings on both sides, and it is 

specialized in the representation and registration of memorial subjects, the pieces that were 

produced between the 2
nd

 century A.D. and the 5
th

 century A.D. and have representations 

of memorial subjects from ancient Roman countries are known by name of "Medallion" 

and it was made of gold, silver and bronze
(1)

. 

Medals were known in ancient times to the Egyptians, Greece and the Romans, but in their 

new forms they are considered the result of the Renaissance era, meaning that they date 

back to the 14
th

 century A.D. The medal industry flourished between the 15
th

 and 16
th

 A.D. 

centuries, and there were two schools became famous in this art, one of them is the Italian 

school and the other is the German school, then the French and Dutch schools appeared 

after them
(2)

.  

This art was transferred to Ottoman Turkey in the second half of the 15
th

 century A.D, by 

the Italian artists, after the improvement of relations between the Italian states and the 

Ottoman Empire, where Gentile Bellini visited Constantinople in 1479-1480 A.D. and 

made a personal photo of Sultan Muhammad II on a medal
(3(

. 

The processes of making medals have evolved with the end of the 18
th

 century A.D., and 

improved at the beginning of the 19
th

 century A.D., and by the end of this century there 

were no coronation events, jubilees, or major public celebrations that did not accompany 

the issuance of a large number of medals, and despite this, the art of making medals didn’t 

spread in Egypt until the beginning of the 19
th

 century A.D., and during that century Egypt 

knew many types of medals
) 4(

. 

The importance and the objectives of the research:  

- These medals reflect the luxury and socio-political prestige of the royal family. 

- These medals highlight the most important period in the history of modern Egypt. 

- The registration of those rare medals in a scientific research that deserves their unique 

historical and archeological value, and to present it to the researchers in an accessible and 

scientifically documented form. 

- Studying the different manufacturing and decorative techniques of these medals. 
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- Identifying the decorative motifs executed on these. 

- Recording and documenting the objects in various Egyptian museums is one of the most 

important research works that should be given due interest from the researchers to help 

preserve the artistic and cultural heritage in these museums like the major museums in all 

countries of the world. 

'Abdeen Palace Museums 

Sons and grandsons of Khedive Isma'il who succeeded him as rulers of Egypt were fond of 

adding their own touches to ‘Abdeen palace to reflect the taste and spirit of the era. For 

example, King Fouad I, Isma'il's son, who ruled Egypt from 1917 A.D to 1936 A.D, 

assigned some of the Palace's rooms as a museum for the Royal Dynasty's possessions, 

including weapons, ammunitions, decorations, orders and medals. His son Farouk I, who 

succeeded him in ruling,  between 1936 A.D and 1952 A.D, completed the museum, 

adding many possessions, in particular all kinds of weapons. He also annexed to the 

museum a library with references specialized in weaponry
) 5(

. 

The management of ‘Abdeen Palace museum in the wake of the July 1952 Revolution was 

assigned to the Museums Department in the Citadel. Afterwards, President Sadat assigned 

the museum management to the Presidency of the Republic and ordered to restore and 

renovate the palace and its museum
 (6)

. At the time of the Ex-president Hosni Mubarak, 

another two specialized museums were also established, one for gifts received by 

Presidents of the Republic on various national occasions or during their worldwide tours, 

the other for Muhammad ‘Ali Pasha's possessions including utensils and vessels made of 

silver, crystal and colored glass, as well as other unique artifacts. They were established 

under the name 'Abdeen Palace Museums" and were re-inaugurated by President Mubarak 

on October 17, 1998 A.D
) 7(

. 

On December 16, 2004 A.D, a specialized museum for historical documents was 

established. It is one of the most important sections of the museums for visitors as well as 

researchers in this field. As such, ‘Abdeen Palace became a complex of various museums 

which were linked on one visiting route. The museums include the following: The Arms 

Museum, Medals and Decorations Museum, Presidency, The Historical Documents 

Museum, the Silverware Museum
) 8(

and the royal hunting hall. 

 

 

Medals and Decorations Museum 

 

King Fouad established this museum in 1928 A.D and it was designed by the Italian 

architect Verruchi. The museum houses a large collection of King Farouk’s belongings and 

an extensive collection of medals and decorations that were either purchased by the royal 

family from international auctions, or were given to them as gifts by foreign kings and 

heads of states. 

 

Medals and Decorations Section  

 

This section displays wonderful collections of medals and decorations, some of which 

were made in Egypt, although the majorities were made in Europe, Asia, and the two 

Americas. Most of these medals and decorations were offered to the family of Muhammad 
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‘Ali or to prominent Egyptians, though some of them were purchased or presented as gifts
 

(9)
. 

 

In general, medals and decorations are given to those who perform great service for their 

country as well as to kings and presidents who have distinguished records serving their 

country. Medals are also given according to certain traditions and protocol. They are 

divided into grades, each depending on the position of the person to whom it is given or on 

the service he offered. Princes and nobles of Muhammad ‘Ali's family were the holders of 

first-grade medals, followed by premiers, ministers and high-ranking officials
 (10)

. 

 

There were certain rules concerning the position of medals and decorations on clothing, so 

that when the holder of a medal attended an official ceremony he had to wear it in the right 

place. Even seating in official ceremonies was subject to certain regulations listed in the 

protocol book for medals and decorations. 

Visitors to this section will enjoy the wonderful designs of the medals, most of which are 

made of gold, silver or bronze, inlaid with diamonds and precious stones or covered in 

polychrome enamel
 (11)

. 

The types of medals that were made during the era of the Muhammad ‘Ali family can be 

divided into several types, including medals for laying the foundation stone for major 

projects, public benefit facilities, opening ceremonies, establishment of institutions, and 

projects. Examples include medals for laying the foundation stone for Alexandria port and 

the opening ceremony of the Suez Canal. Also there are medals special occasions such as 

establishment of scientific institutions, exhibitions and conferences, like the Agricultural 

assembly Medal, in addition to medals made to commemorate the special events of the 

members of the Muhammad ‘Ali family, and medals to commemorate the royal visits, and 

other medals made after the victory in the battles of war and was called the name of 

military medals
 (12(

. 

All medals that we received from the family of Muhammad ‘Ali are considered military 

medals, as we received the Khedive Medals for Sudan 1896-1908 A.D., as the medals were 

made by a special military order on 12 February 1897 A.D. during the reign of Khedive 

‘Abbass Hilmi II, and they were four Medals with more than one clasp (medal bar), the 

first and second are with two clasps, the third with eight clasps, and the fourth with fifteen 

clasps. The clasps were added to the silver medals to represent specific events for the 

fighters and it couldn’t be granted to those who hold the bronze medal
 (13)

. 

Khedive ‘Abbas Helmi II  

‘Abbas Helmi II was the son of Khedive Tawfeek, son of Isma'il, son of Ibrahim, son of 

Muhammad ‘Ali Pasha. He was the seventh of the Alaweit family who ruled Egypt, born 

in Jamadi El-Thani 1292 A.H / 1874 A.D
)14(

 and died in Switzerland in Muharam 1364 

A.H / 1944 A.D; his body was moved to Egypt in October 1945 A.D to be buried in 

Afendina cemetery in Mansheit Naser
)15(

.  

He had two wives; the first was Eqbal Hanem, born in 1876 A.D. She had two sons and 

four daughters namely: Prince Muhammad ‘Abd El-Moneim, Prince Muhammad ‘Abd El-

Qader, princess Aminah, Princess ‘Attia Allah, princess Fathia, and Princess Lotfya 

Shawkat. She was divorced. The second wife was Gwidan Hanem, from a Hungarian 
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origin and had embraced Islam before marriage. She didn't have children and was also 

divorced
) 16(

.  

‘Abbas Helmi II took over the throne of Egypt in 1892 A.D when he received the news of 

his father's death at the age of seventeen while studying in Vienna
)17(

. He believed he was 

perfectly capable of ruling as well as reigning and did not need a British mentor hovering 

over him, so he encouraged an opposition movement against the British presence in Egypt 

among young nationalists led by an eighteen-year-old student named Mustafa Kamel, a 

gifted orator; who was soon to become a famous patriot
)18(

. 

During the First World War (1914-1918 A.D.), the British government, fearing the 

Khedive’s pro-Ottoman proclivities, deposed him in 1914 A.D. while he was on a trip to 

the imperial capital, and appointed his uncle Hussein Kamel with the title of sultan
)19(

. The 

era of ‘Abbas Helmi II witnessed a lot of achievements including the conquest of the 

Sudan, laying the foundation stone of the Egyptian Museum, building of Aswan Dam, and 

the construction of Al-Montazzah palace in Alexandria
)20(

. 

Descriptive study of Khedive Abbass Helmi II medals 

 

Plate No. : 1 

Kind of artifact: medal  

Place: ‘Abdeen palace museums, medals and decorations museum, medals and decorations 

hall, showcase No.3 

The owner: Khedive ‘Abbass Helmi II 

Dating: 19
th

 century 

Material: silver 

Dimensions: medal Diam. 3.9 cm, ribbon medal wide: 3.8 cm 

Manufacturing region: Egypt 

Manufacturing technique: casting    

Decorative technique: prominent engraving 

Number of pieces: 2  

Description: A Khedive’s Sudan medal (1897 – 1908 A.D) is a campaign medal awarded 

by the Khedive of Egypt to both Egyptian and British forces for service during the 

conquest of the Sudan. Established 12 February 1897 A.D by Khedive Abbass Helmi II, 

this medal was initially to commemorate the conquest of the Dongola province in 1896. It 

was subsequently authorized for later campaigns and actions until 1908.  

The obverse bears the Arabic name of Khedive ‘Abbass Helmi II in Thuluth calligraphy 

and in the bottom the Hijri year 1314 A.H. The reverse shows the emblem of the Ottoman 

Empire attached with a cartouche inscribed inside it in Arabic (Sudan recovery). This 

emblem centered of shield, with three crescents inside each crescent five pointed which 

represent the Khedive's authority over Egypt, Nubia, and Sudan. To the left and right of 

this shield you can find flags and banners, and below it there are two cannons, bombs, 

rifles and two swords. The medal hangs from a straight bar suspension. The ribbon of the 

medal is yellow with a broad center stripe of blue, representing the Nile flowing through 

the desert. These medals have only two clasps, the 1
st
 with (HAFIR-FIRKET) while the 2

nd
 

with (KHARTOUM-THE ATBARA) 

Plate No. : 2 

Kind of artifact: medal  
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Place: ‘Abdeen palace museums, medals and decorations museum, medals and decorations 

hall, showcase No.3 

The owner: Khedive ‘Abbass Helmi II 

Dating: 19
th

 century 

Material: silver 

Dimensions: medal Diam. 3.9 cm, ribbon medal wide: 3.8 cm 

Manufacturing region: Egypt 

Manufacturing technique: casting    

Decorative technique: prominent engraving 

Number of pieces: 1  

Description: The obverse bears the Arabic name of Khedive ‘Abbass Helmi II in Thuluth 

calligraphy and in the bottom the Hijri year 1314 A.H. The reverse shows the emblem of 

the Ottoman Empire attached with a cartouche inscribed inside it in Arabic (Sudan 

recovery). This emblem centered of shield, with three crescents inside each crescent five 

pointed which represent the Khedive's authority over Egypt, Nubia, and Sudan. To the left 

and right of this shield you can find flags and banners, and below it there are two cannons, 

bombs, rifles and two swords. The medal hangs from a straight bar suspension. The ribbon 

of the medal is yellow with a broad center stripe of blue, representing the Nile flowing 

through the desert. This medal has eight clasps (GEDID – GEDAREF – KHARTOUM - 

SUDAN 1899 -SUDAN 1897 - THE ATBARA – HAFIR - FIRKET) 

Plate No. : 3 

Kind of artifact: medal  

Place: ‘Abdeen palace museums, medals and decorations museum, medals and decorations 

hall, showcase No.3 

The owner: Khedive ‘Abbass Helmi II 

Dating: 19
th

 century 

Material: silver 

Dimensions: medal Diam. 3.9 cm, ribbon medal wide: 3.8 cm 

Manufacturing region: Egypt 

Manufacturing technique: casting    

Decorative technique: prominent engraving 

Number of pieces: 1  

Description: The obverse bears the Arabic name of Khedive ‘Abbass Helmi II in Thuluth 

calligraphy and in the bottom the Hijri year 1314 A.H. The reverse shows the emblem of 

the Ottoman Empire attached with a cartouche inscribed inside it in Arabic (Sudan 

recovery). This emblem centered of shield, with three crescents inside each crescent five 

pointed which represent the Khedive's authority over Egypt, Nubia, and Sudan. To the left 

and right of this shield you can find flags and banners, and below it there are two cannons, 

bombs, rifles and two swords.  The medal hangs from a straight bar suspension. The ribbon 

of the medal is yellow with a broad center stripe of blue, representing the Nile flowing 

through the desert. This medal has fifteen clasps (NYIMA – KATFIA – TALODI – 

NYAMNYAM – JEROC – BAHR ALGHAZAL - SUDAN 1899 - GEDID – GEDAREF – 

KHARTOUM - THE ATBARA – ABU HAMED – SUDAN 1897 - HAFIR - FIRKET) 

Silver as a manufacturing material 

It is known that silver is a precious metal used by man since the earliest times and silver 

comes in second place in terms of its importance and high price immediately after gold
 (21)

. 

Silver is chemically symbolized by Ag.    It is a bright white metal found in nature in the 

form of pure or non-pure metals, in the first case silver is pure in the form of network, 
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wire, and rarely found in the form of small blocks, or thin sheets. In the second case, silver 

is mixed with gold in different proportions, which may reach a large degree, as well as in 

sulfide and silver chloride, and are found in very low lead and nickel metals, and in 

varying proportions in copper and zinc metals
(22)

. 

Silver was considered as a kind of gold for the ancient Egyptian, so they used to call it 

white gold as it contained a percentage of gold ranging from 9% to 38%, and this name of 

white gold may be due to the fact that they were found in the same places of Gold, 

therefore, they considered it to be a lower-grade gold characterized by this white color
 (23)

. 

Silver is unique from the rest of the metals with many advantages that made it used in 

various purposes, and perhaps the most important of these properties is its cheerful silver 

color
 (24)

, which is not disturbed or marred by the opaqueness, it has a metallic luster that 

reflects about 95% of the light falling on its surface compared to other metals, making it 

the preferred metal after gold for decoration purposes
 (25)

. In addition to its ability for 

hammering, the softness, stretch ability and non-exposure to water and air, disability of 

oxidization if heated in the air or in presence of oxygen, and also its characteristics are that 

it is a good conductor of heat and electricity.  

It is known that pure silver is not usually suitable for use, so it usually smelts with copper 

to increase its hardness, as mixed with gold to increase hardness of gold, and if added to it 

a little copper it helps to lower the temperature of its melting and prevents the formation of 

bubbles when freezing the alloy
)26(

 known as silver Free, which consists of 92% silver, 8% 

red copper, which is always used in silver works
(27)

, also increases its hardness without 

physical effect  on its color or hammering ability. 

Manufacturing techniques  

The mold casting technique has emerged in the manufacture and formation of these 

medals.  

Casting in a mold  

Mold casting is one of the old techniques used in metal industries, which depend on fusing 

the needed metal in a special crucible
 (28)

 by pouring it when it is liquid in pre-made molds 

engraved with the required decorations and art forms. These molds may be of wood, clay 

or metal
 (29)

. This method is known as the process of casting metals
(30)

, in which the liquid 

metal fills the void spaces formed in the mold , then left to cool and get hardened to take 

the form of the void space, i.e. it is formed by the dimensions of the gaps in the mold; after 

hardening of the metal, the mold is broken if it is made of sand, but if it is of a permanent 

type the casted object can be taken out as soon as the two parts of the mold are separated 

from each other
(31)

. 

This method was based on four techniques that were known to Muslim manufacturers: 

casting in open molds, casting in sand, casting in molds made of several parts, and casting 

with the lost wax process or "Cire Perdue"
(32)

, where the artist uses wax to make casting 

molds to form sculptures and embossed metal ornaments, also the casting in sand style to 

make the desired form, by making a model of the needed form using the hammering 

technique, then the model is placed in sand until it leaves its mark or form on the sand, 

then the model is lifted and the liquid metal is poured and left to cool , harden , and takes 

the desired form; some decorative details are then added ,  the obliterated parts , resulting 

from the casting process , are defined by a sharp tool such as a needle
(33)

. 
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The casting method is characterized by several advantages, most important of which are: 

easy access to parts with very complex forms, this process gives an opportunity to 

diversify thickness and weight on the surface of the formed material, and helps to produce 

embossed decorative elements on surfaces of the metal pots, in addition it is one of the 

cheapest and easiest ways of formation to produce a large quantity of metal products in a 

short time
 (34)

. 

Decorative techniques 

The Prominent engraving technique has emerged in the decorative of these medals. 

Prominent engraving  

This type of engraving depends on the manufacturer's digging around the parts that he 

wants to show, thus the decorative element appears in a prominent position.
 (35) 

 

The decorative motifs 

A close study of these decorative motifs and symbols adorning the medals of Khedive 

Abbass Helmi II reveals the crescent and star, flags and banners, cannons, bombs, rifles, 

swords and epigraphic motifs as Thuluth calligraphy. 

1- The crescent and star  

The crescent was a symbol of sovereignty for the ancient Greeks, Romans, and Byzantines, 

as well as the Phoenicians. It has been mentioned that Karl I, king of Naples and Sicily, 

was the first in the Western countries to use the crescent as a symbol in 1268 AD, then 

Rainie, Duke of Anjua used it as a slogan in 1464 AD
(36)

. The Ottomans took the crescent 

as their slogan. Rulers of Muhammad Ali Dynasty were influenced by the Ottoman Empire 

in using the crescent alongside with the five pointed star. 

2- The flags and banners 

Flags and banners appeared on the emblem of the king and kingdom as they appeared 

before on the emblem of the Ottomans, and the reason for this is that these flags 

themselves are one of the king's badges and held behind the Sultan when he was gone for 

fighting, which is one of the ancient king's emblems. The Ottomans' reverence for flags 

and banners is due to the fact that the Ottomans still retain the noble prophetic banner, and 

flag always reminds them of the Sultan's exit to jihad, as well as reminds them of the 

opening of the city of Constantinople in 1453 A.D, and that the flags are one of the king's 

most important badges to the caliphs of the Muslims before the Ottoman era. This 

demonstrates the emergence of flags and banners in some the emblems of the King and the 

emblems of the kingdom dating back to the 19
th

 century as a tradition of those that 

appeared on the emblem of the Ottomans
(37)

. 

Despite the feuds between the Ottoman Sultan and Muhammad ‘Ali Pasha, as the latter 

sought to enforce his authority over the region to become a match for the Ottoman sultan, 

Muhammad ‘Ali, as well as his successors, was officially a ruler of Egypt under the 

Ottoman Sultan. So, portraying and implementing this decoration on the artifacts of the 

Alawite family was an influence of the Ottoman state to which this family belonged. It is 

also possible that the implementation of such decorative formation was an attempt to prove 

the merits of the Alawite family rulers and their right to take over the throne of the country, 

and to demonstrate their superiority in the military and political life 
( (38

. 
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3- Cannons and bombs 

Cannons and bombs were the emblems of the Kingdom, and this was an imitation for the 

emblem of the Ottoman Empire, which was decorated with cannons, bombs and powder 

barrel, to glorify the Ottoman military
(39)

. 

     4- Epigraphic motifs 

The epigraphic ornaments are among the most beautiful decorative elements which are still 

used till present. These elements have been developed to add gracefulness and symmetry to 

letters by decorating their stems, tops, and arches with vegetal and floral branches. Also, 

base of letters were decorated with various decorative formations. 

Throughout the Islamic eras, the creativity of the Muslim artist resulted in producing 

interlaced and overlapped writings with phrases made in square and rectangle shapes, or 

other various decorative shapes including sometimes figures of animals or birds
(40)

. 

Thuluth calligraphy was used on the medals. 

Thuluth Calligraphy 

It was called Thuluth because it is written with a pen distorted with a thickness equal to 

one third of the diameter of the pen because it needs branching that comes only with the tip 

of the pin. Some call it Arabic Calligraphy because it is the basis of many types of Arabic 

calligraphy as it is considered one of the most difficult Arabic Calligraphies in terms of 

rules, scales and ability to accomplish
(41)

. Therefore, it was known as the mother of Arabic 

calligraphy 
(42)

 and the father of attributed Calligraphies
 (43)

. It is said that it strengthens the 

hand and helps it get used to other types of Calligraphy 
(44)

. 

This calligraphy is used in executing the name of Khedive Abbass Helmi II in the Thuluth 

Jally and the name of provinces on clasps. 

Results 

- The research shows the types of medals that were made during the era of the Muhammad 

‘Ali family and confirmed that all medals that we received during the reign of Khedive 

Abbass Helmi II are considered military medals. 

- The research shows that the technique which has been emerged in the manufacture and 

formation of these medals is the mold casting technique.  

- The research shows that the technique which has been emerged in decorating these 

medals is the prominent engraving technique. 

- The research shows the different decorative motifs used on these medals such as: crescent 

and star, flags and banners, cannons, bombs and epigraphic motifs as Thuluth calligraphy. 
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(Pl.1) 

Egypt, Cairo, ‘Abdeen palace museums, medals and decorations museum, medals and decorations hall, 

showcase No.3 

A Khedive’s Sudan medal with two clasps owned by Khedive ‘Abbass Helmi II dates back to 19
th

 

century Photographed by the researcher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Pl.2) 

Egypt, Cairo, ‘Abdeen palace museums, medals and decorations museum, medals and decorations hall, 

showcase No.3 

A Khedive’s Sudan medal with eight clasps owned by Khedive ‘Abbass Helmi II dates back to 19
th

 

century 

Photographed by the researcher 
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 (Pl.3) 

Egypt, Cairo, ‘Abdeen palace museums, medals and decorations museum, medals and decorations hall, 

showcase No.3 

A Khedive’s Sudan medal with fifteen clasps owned by Khedive ‘Abbass Helmi II dates back to 19
th

 

century 

Photographed by the researcher 

 

 
(Fig.1) 

The medal reverse shows the emblem of the Ottoman Empire 
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                                                                                                                                                  32، ص  3237دمحم ثٓ دطٓ اٌط١جٟ : جبِع ِذبضٓ وزبثخ اٌىزبة ، ٔشر ٚلذَ ٌٗ : صالح اٌذ٠ٓ إٌّجذ ، دار اٌىزبة اٌجذ٠ذ ، ث١رٚد ,  -(
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Horse riding tools of king Farouk I in the royal hunting hall at Abdeen 

palace museums 

Dr. Mohammed Farghal Zaki Mousa 

Abstract 

This research aims at studying the horse riding tools of king Farouk I at Abdeen palace 

museums. King Farouk I is the son of King Fouad I. The research presents a descriptive 

study of the spur, horse saddle and bridle. It tackles the manufacturing of these tools 

including the decorative techniques, as well as an analytical study of the decorative motifs 

of these tools. 

Key words 

King Farouk I, Abdeen palace museums, horse riding tools, saddle, bridle, spur 

The importance and the objectives of the research:  

- These tools reflect the luxury and socio-political prestige of the royal family. 

- These tools highlight the most important period in the history of modern Egypt. 

- The registration of those rare tools in a scientific research that deserves their unique 

historical and archeological value, and to present it to the researchers in an accessible and 

scientifically documented form. 

- Studying the different manufacturing and decorative techniques of these tools. 

- To identify the decorative motifs executed on these tools and the different royal insignia 

of Muhammad Ali Dynasty. 

- Recording and documenting the objects in various Egyptian museums is one of the most 

important research works that should be given due interest from the researchers to help 

preserve the artistic and cultural heritage in these museums like the major museums in all 

countries of the world. 

Introduction 

Sons and grandsons of Khedive Isma'il who succeeded him as rulers of Egypt were fond of 

adding their own touches to ‘Abdeen palace to reflect the taste and spirit of the era. For 

example, King Fouad I, Isma'il's son, who ruled Egypt from 1917 A.D to 1936 A.D, 

assigned some of the Palace's rooms as a museum for the Royal Dynasty's possessions, 

including weapons, ammunitions, decorations, orders and medals. His son Farouk I, who 

succeeded him in ruling,  between 1936 A.D and 1952 A.D, completed the museum, 

adding many possessions, in particular all kinds of weapons. He also annexed to the 

museum a library with references specialized in weaponry
) 1(

. 

The management of ‘Abdeen Palace museum in the wake of the July 1952 Revolution was 

assigned to the Museums Department in the Citadel. Afterwards, President Sadat assigned 

the museum management to the Presidency of the Republic and ordered to restore and 
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renovate the palace and its museum
 (2)

. At the time of the Ex-president Hosni Mubarak, 

another two specialized museums were also established, one for gifts received by 

Presidents of the Republic on various national occasions or during their worldwide tours, 

the other for Muhammad ‘Ali Pasha's possessions including utensils and vessels made of 

silver, crystal and colored glass, as well as other unique artifacts. They were established 

under the name 'Abdeen Palace Museums" and were re-inaugurated by President Mubarak 

on October 17, 1998 A.D
) 3(

. 

On December 16, 2004 A.D, a specialized museum for historical documents was 

established. It is one of the most important sections of the museums for visitors as well as 

researchers in this field. As such, ‘Abdeen Palace became a complex of various museums 

which were linked on one visiting route. The museums include the following: The Arms 

Museum, Medals and Decorations Museum, Presidency, The Historical Documents 

Museum, the Silverware Museum
) 4(

and the royal hunting hall. 

The royal hunting hall  

This hall displays rare collection of hunting tools for Muhammad ‘Ali dynasty especially 

King Farouk I such as guns, daggers, saddle, bridle, a spur and whip. 

King Farouk I 

He was born  on Feb. 11, 1920 A.D., Cairo, Egypt , and died March 18, 1965 A.D., Rome, 

Italy, was first buried in the tombs of the Royal Dynasty in Al-Emam Al-Shafaei , then was 

moved to Al-Refaei mosque to be buried near his father King Fouad I
)5( 

. He was king of 

Egypt from 1936 to 1952 A.D. he had two wives; the first was queen Farida who had three 

daughters from him: princess Ferial, princess Fawzya and princess Fadya, but she was 

divorced. The second was queen Naryman who had one son from him, King Ahmed Fouad
 

(6)
. 

When King Fouad died in the 28
th

 of April 1936 A.D., his son, Farouk I, was paid homage 

as a King of Egypt while he was still seventeen years old. He didn't take over his 

constitutional power until the age of eighteen in the 29
th

 of July 1937 A.D. He was an 

inexperienced young man and lacking wisdom
 (7)

.  

Although initially quite popular, the internal rivalries of his administration and his 

alienation of the military - coupled with his increasing excesses and eccentricities- led to 

his downfall and to the formation of a republic
(8)

. 

 

After the revolution of the 23
rd

 of July 1952 A.D., he was enforced to relinquish the throne 

to his son prince Ahmad Fouad, and to depart Egypt in the 26
th

 of July 1952 A.D. A royal 

decree was issued in this concern. Eventually, the Royal rule was cancelled, and was 

substituted with a republican one, and the rule of the family of Muhammad ‘Ali which 

lasted around one and a half century came to an end
) 9(

. 

Descriptive study of King Farouk I horse riding tools 

Plate No. : 1 & 2 

http://www.britannica.com/place/Cairo
http://www.britannica.com/place/Rome
http://www.britannica.com/place/Italy
http://www.britannica.com/topic/republic-government
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Kind of artifact: horse saddle and bridle 

Place: ‘Abdeen palace museums, royal hunting hall, central showcase  

The owner: King Farouk 

Dating: 20
th

 century 

Material:  silver (900 carat), leather 

Manufacturing region: Libya 

Manufacturing technique: hammering 

Decorative technique: prominent engraving, open working 

Number of pieces: 2 

Description: This saddle was made from the finest premium heavyweight dark brown 

leather, it consists of many parts. Only the stirrup which was made of silver , while the 

front side of the horn and the pommel, the backside cantle and the billet strap are coated 

with silver as a kind of decoration. The front side of the horn and the backside of the cantle 

bear the crescent and the royal crown. The stirrup bears a floral branch in the form of 

crescent embracing five pointed star. 

The bridle consists of two main parts headstall and reins.  The headstall includes crown-

pieces, cheek pieces, throat-latch, brow-band, noseband, cavesson and the fiador.  Reins 

consist of bit; curb strap, bit hobble, shank hobble and ornaments such as phalerae and 

sallongs. The two crown-pieces, cheek pieces, noseband and throat-latch are made of light 

brown leather coated by red and green velvet cloth which is topped by open work silver 

band to form floral motifs. They bear another different sign resembles Libyan flag which is 

a crescent interlaced from the top with a star and this sign for the Libyan tribes called 

Tajura
(10)

 who presented this set for king Farouk. 

Plate No. : 3 

Kind of artifact: spur 

Place: ‘Abdeen palace museums, royal hunting hall, side showcase  

The owner: King Farouk 

Dating: 20
th

 century 

Material: silver 

Manufacturing technique: casting    

Decorative technique: open working 

Number of pieces: 2   

Description: A silver spur consists of a brown leather yoke which is a heel band wraps 

around the heel of the boot, and it is extended from the  silver U shaped shank which has a 

protruding long straight neck ends with the rowel pin that holds the rowel, the rowel is a 

silver revolving wheel or disk with radiating points. All the silver parts are decorated with 

open work geometric motifs. 

Silver as a manufacturing material 

It is known that silver is a precious metal used by man since the earliest times and silver 

comes in second place in terms of its importance and high price immediately after gold
 (11)

. 

Silver is chemically symbolized by Ag.    It is a bright white metal found in nature in the 

form of pure or non-pure metals, in the first case silver is pure in the form of network, 
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wire, and rarely found in the form of small blocks, or thin sheets. In the second case, silver 

is mixed with gold in different proportions, which may reach a large degree, as well as in 

sulfide and silver chloride, and are found in very low lead and nickel metals, and in 

varying proportions in copper and zinc metals
(12)

. 

Silver was considered as a kind of gold for the ancient Egyptian, so they used to call it 

white gold as it contained a percentage of gold ranging from 9% to 38%, and this name of 

white gold may be due to the fact that they were found in the same places of Gold, 

therefore, they considered it to be a lower-grade gold characterized by this white color
 (13)

. 

Silver is unique from the rest of the metals with many advantages that made it used in 

various purposes, and perhaps the most important of these properties is its cheerful silver 

color
 (14)

, which is not disturbed or marred by the opaqueness, it has a metallic luster that 

reflects about 95% of the light falling on its surface compared to other metals, making it 

the preferred metal after gold for decoration purposes
 (15)

. In addition to its ability for 

hammering, the softness, stretch ability and non-exposure to water and air, disability of 

oxidization if heated in the air or in presence of oxygen, and also its characteristics are that 

it is a good conductor of heat and electricity.  

It is known that pure silver is not usually suitable for use, so it usually smelts with copper 

to increase its hardness, as mixed with gold to increase hardness of gold, and if added to it 

a little copper it helps to lower the temperature of its melting and prevents the formation of 

bubbles when freezing the alloy
)16(

 known as silver Free, which consists of 92% silver, 8% 

red copper, which is always used in silver works
(17)

, also increases its hardness without 

physical effect  on its color or hammering ability. 

Manufacturing techniques  

Two techniques have emerged in the manufacture and formation of these tools: hammering 

and mold casting.  

First: Hammering (Pl. 1& 2) 

It is one of the most common techniques of metal formation, and one of the first techniques 

used throughout ages, some frescoes show us how the ancient Egyptian artist used 

hammering in the formation of metals, he used stones in the hammering of metal panels on 

a semi anvil, it is also one of the oldest and most basic techniques used by metal 

manufacturers in Iran, then spread in the Arab world
 (18)

. 

Hammering is a process of changing shape of a heated metal by the mallet
 (19)

, the aim of 

this process is to assemble the metal until it acquires more hardness on the one hand, and to 

give it the form needed on the other
 (20)

.  

Second: Casting in a mold (Pl.3) 

Mold casting is one of the old techniques used in metal industries, which depend on fusing 

the needed metal in a special crucible
 (21)

 by pouring it when it is liquid in pre-made molds 
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engraved with the required decorations and art forms. These molds may be of wood, clay 

or metal
 (22)

. This method is known as the process of casting metals
(23)

, in which the liquid 

metal fills the void spaces formed in the mold , then left to cool and get hardened to take 

the form of the void space, i.e. it is formed by the dimensions of the gaps in the mold; after 

hardening of the metal, the mold is broken if it is made of sand, but if it is of a permanent 

type the casted object can be taken out as soon as the two parts of the mold are separated 

from each other
(24)

. 

This method was based on four techniques that were known to Muslim manufacturers: 

casting in open molds, casting in sand, casting in molds made of several parts, and casting 

with the lost wax process or "Cire Perdue"
(25)

, where the artist uses wax to make casting 

molds to form sculptures and embossed metal ornaments, also the casting in sand style to 

make the desired form, by making a model of the needed form using the hammering 

technique, then the model is placed in sand until it leaves its mark or form on the sand, 

then the model is lifted and the liquid metal is poured and left to cool , harden , and takes 

the desired form; some decorative details are then added ,  the obliterated parts , resulting 

from the casting process , are defined by a sharp tool such as a needle
(26)

. 

The casting method is characterized by several advantages, most important of which are: 

easy access to parts with very complex forms, this process gives an opportunity to 

diversify thickness and weight on the surface of the formed material, and helps to produce 

embossed decorative elements on surfaces of the metal pots, in addition it is one of the 

cheapest and easiest ways of formation to produce a large quantity of metal products in a 

short time
 (27)

. 

Decorative techniques 

Two techniques have emerged in the decorative of these tools: Prominent engraving and 

Open working. 

First: Prominent engraving (Pl. 1& 2) 

This type of engraving depends on the manufacturer's digging around the parts that he 

wants to show, thus the decorative element appears in a prominent position.
 (28) 

 

Second: Open working (Pl. 1, 2, 3) 

This method was named so due to the decorative voids that are made on the surface of the 

metal, such method has been known since ancient times like many techniques of 

manufacturing and decoration of metals, it continued during the Islamic ages, and was used 

in the decoration of many metal artifacts during the period of the Anatolian Seljuk, then the 

Ottomans ; it was one of the most favorite techniques for the Ottoman metal manufacturers 

and was known to the Turks as the cutting or openwork
(29)

, which means cutting of the 

decorations on the surface of metal pots
(30)

. This method is performed by drawing 

decorations on the surface of the artifact
 (31)

, then be perforated and emptying the floor 

around it, either emptying the decoration by a sharp tool to be knocked on, or by casting in 
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a mold
 (32)

; it is a proper method for non-hard metals
 (33)

. When the emptying process is 

completed, soft files are used to remove the prominent parts and to soften the surface. 

Beauty of the artifacts decorated in this way is felt in the clear contrast between light and 

shadow caused by the void and filled parts. 

The decorative motifs 

A close study of these decorative motifs and symbols adorning the horse riding tools of 

King Farouk I reveals three distinctive patterns; the royal crown the crescent and star.  

1- The royal crown (Pl.1) 

The royal crown is a symbol of royalty and was widely used on flags, signs and table 

spreads
 (34)

. It was an old tradition in the east and west where heroes of wars wore the 

wreath on their heads to celebrate their victories. It was also worn by emperors and Caesars
 

(35)
. The crown was also known for the ancient Egyptians who used to wear it

 (36)
.  Dozi 

states that the crown is a Persian word that applies to a special type of head cover
(37)

, and 

Al-Qalqashandi mention that the first person to wear the crown was one of the Persian 

kings, who was the Nimrod in what is said and in his time was prophet Ibrahim, peace be 

upon him)
(38)

.  

The crown was used as an emblem of the king and as a sign of control and rule among the 

ancient Egyptians since (the first and second dynasties from 2100 to 8 BC), when Narmer 

united the kingdoms of the North and the South and held the title of King of Upper and 

Lower Egypt
 (39)

. It is customary for Egyptian gods to wear a crown that includes some of 

their attributes in its design. The Egyptians considered crowns with their undeniable 

symbolism, beings full of power and there are theories that say that crowns are the eye of 

God, or the cobra snake, or the protective flame of the king
(40)

. 

The royal crown was used as a reward symbol in ancient Greece and this usage was 

transferred into the renaissance era afterwards (In Athens the crown was put on the head of 

the deceased who was considered a victor in the battle of life)
 (41)

. 

In the Islamic era, the coronation - with a crown - was not known in the sense that we now 

understand, and the crown was not taken as a symbol of rule and authority until after the 

increase in Persian influence in the Islamic state, so Muslims called the crown of the 

Caliph to a turban encrusted with jewels that he wore on Islamic processions and feasts 
(42)

. 

The crown was one of the most important decorative elements of royalty insignia in the 

family of Muhammad Ali, and the princes, princesses and pashas of the Muhammad 

family, it was their favorite decorative motif for; it had been used on many applied art 

pieces
(43)

. 

According to Al Faramwy, the royal family of Muhammad Ali carried out the crown motif 

on a lot of their artifacts as an attempt to imitate the ancient and modern great kings in the 

east and west in using it as a symbol of authority, power and supremacy
(44)

. 
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2- The cresent and star (Pl.1 & 2) 

The crescent was a symbol of sovereignty for the ancient Greeks, Romans, and Byzantines, 

as well as the Phoenicians. It has been mentioned that Karl I, king of Naples and Sicily, 

was the first in the Western countries to use the crescent as a symbol in 1268 AD, then 

Rainie, Duke of Anjua used it as a slogan in 1464 AD
(45)

.  

The Ottomans took the crescent as their slogan. Rulers of Muhammad Ali Dynasty were 

influenced by the Ottoman Empire in using the crescent alongside with the five pointed 

star. 

Results 

- The research confirmed that horse saddle and bridle presented from the Libyan tribes 

called Tajura due to presence of sign or slogan resembles Libyan flag which is a crescent 

interlaced from the top with a star. 

-  The research shows that the techniques which have been emerged in the manufacture and 

formation of these tools are the hammering and mold casting techniques.  

- The research shows that the techniques which have been emerged in decorating of these 

tools are the prominent engraving and open working technique. 

- The research shows the different decorative motifs used to decorate these tools such as: 

the royal crown the crescent and star.  
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                           (Pl.1) 

Egypt, Cairo, ‘Abdeen 

palace museums, royal 

hunting hall, central 

showcase; 

A horse saddle owned by 

King Farouk I                 

dates back to 20
th

 century 

Photographed by the 

researcher 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pl.2) 

Egypt, Cairo, ‘Abdeen palace museums, royal hunting hall, central showcase; 

A horse bridle owned by King Farouk I dates back to 20
th

 century 

Photographed by the researcher
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 (Pl.3) 

Egypt, Cairo, ‘Abdeen palace museums, royal hunting hall, side showcase;  

A spur owned by King Farouk dates back to 20
th

 century 

Photographed by the researcher 
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( - Supreme council of antiquities: ‘Abdine Palace museums, S.C.A Press, 1998. 
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