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 و اعى انجحش انظفحبد

        األسثؼخ فٙ يظش انقذًٚخ ثٍٛ األطم ٔانشيضٚخ mrtطُبدٚق انـ  ٖٕ-ٔ

 حًبدِ يُغٙ ػبشٕس /د                                                

ٔ 

ٔأًْٛزببّ فببٙ ػظببش انببذٔنزٍٛ انقذًٚببخ  wr idtنقببت كجٛببش انًجخببشٍٚ  ٖ٘ -ٕٗ

 ٔانٕعطٗ

 د/ ْشبو ًْذ ػجذانًطهت

ٕ 

فببٙ انججبَببخ االصشٚببخ فببٙ  انجببذاس٘دساعببخ رحهٛهٛببخ نطجقبببد انزظببٕٚش  9ٗ -ٖٙ

 دساعخ حبنخ 46انقجّ سقى   :أعٕاٌ

 احًذ دمحم عالو حغٍد/                                                     

 

ٖ 

)دساعببخ رحهٛهٛببخ  حذٚضببخ فببٙ رجطببٍٛ انهٕحبببد انضٚزٛببخ اعببزخذاو يببٕاد ٗٙ-ٓ٘

 رطجٛقٛخ(

 د/ صُبء ػهٗ ػهٗ أثٕ طبنت                                        

ٗ 

ثًزحف يذسعبخ  دساعخ أصشٚخ فُٛخ نضالصخ كشاعٙ ٔػع خشجٛخ يحفٕظخ 97-٘ٙ

 "طبحت ػطب" ثًذُٚخ قَٕٛخ انزشكٛخ

 إثشاْٛى ٔجذ٘ إثشاْٛى حغبٍَٛ/ د

٘ 

ؼالح ثًكخ انًكشيخ ، يؤسخ  ٕٓٔ-98 ًُ  ْـ887َقش شبْذ٘ يٍ يقجشح ان

 عٓبو ػجذهللا جبدد/    
ٙ 

فٙ يظش فٙ انؼظش انؼضًبَٙ فبٙ ضبٕء يجًٕػبخ  ٔثٕكچسؤٔط انـ"  ٔٙٔ-ٕٔٔ

 جذٚذح نى ٚغجق َششْب "

 د/ ْبنخ دمحم أحًذ                                                             

7 

فٗ ضٕء ًَبرط يبٍ   انخضفٛخ ٔانًؼذَٛخ ٔانخشجٛخٔانضجبجٛخ  انزحف   8٘ٔ-ٕٙٔ

  األنجٕيبد انقبجبسٚخ نٕحبد

 د / حُبٌ عبنى صسٚق

8 

َعبنَخ ا ٕ٘ٔ-8ٙٔ َٛشح انَُّجََّٕٚخ فٙ يخطٕط انّشِ ِذَّٚخرظبٔٚش انّغِ ًَّ َح ًُ  ن

ََخ يٍ انؼظش انؼُضًبَٙ " رُب َّٕ َُْشبـْش )صالس ٔخًغٌٕ رظٕٚشح ُيهَ ْذَسْط ٔرُ

 ألٔل َيشح "(.

 / يبْش عًٛش ػجذانغًٛغ انغٛذ ػطبهللاد

9 

 رحف  يٓذاح نهغهطبٌ ػهٙ دُٚبس:دساعخ آصبسٚخ فُٛخ ٕٓٗ-ٕٙٔ

 أعًبء دمحم إعًبػٛم د/                                                          
ٔٓ 

أعهحخ انغهطبٌ ػهٙ دُٚـبس انزقهٛذٚــخ ثًزحبف انفبـبشش: دساعبخ أصبسٚبخ  79ٕ-ٕٔٗ

 فُٛخ 

 د/ أعًبء دمحم إعًبػٛم                                                         

 

ٔٔ 

 طشص انجٕٛد انؼضًبَٛخ ثجضٚشح سٔدط انَٕٛبَٛخ ٕٖٓ-8ٕٓ

 دمحم ػجذ انٕدٔد ػجذ انؼظٛىد/ أ.و                                             

                                         

ٕٔ 

 فهرس المحتويات 
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ٖٖٓ-ٖٕ9 

 انًًهٕكٙ انؼظش فٙ انخٛم ٔجِٕ دسٔع

 فٗ ضٕء ًَبرط يحفٕظخ ثبنًزبحف انؼبنًٛخ، دساعخ أصشٚخ فُٛخ

 أ.و.د/ ربيش يخزبس دمحم                                                             

 

ٖٔ 

 و(9ٔ-8ْٔـ/ٖٔ- ٕٔيٕاكت انضفبف فٙ يظش خالل انقشٍَٛ ) 7ٖٗ-ٖٖٓ

 فٗ ضٕء نٕحبد انشحبنخ ٔانًغزششقٍٛ

 يبجذح ػهٗ ػجذ انخبنق انشٛخخ

 

ٔٗ 

ٖٗ8 - ٖٙٗ 

 

  انًٛضاٌ انقجبٌ فٙ انؼظش انؼضًبَٙ )طُبػزّ ٔصخبسفّ  ٔانٛخ  ػًهّ(

 فٙ ضٕء يجًٕػخ يزحف جبٚش اَذسعٌٕ ٔانًزحف انقجطٙ ثبنقبْشح  

 أ. د/ دمحم يحًٕد ػهٙ انجُٓٛٙ      

 د / ْجخ طهؼذ انجْٕش٘

 

ٔ٘ 
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 و(21-21هـ/21- 21يىاكة انسفاف فٍ يصر خالل انقرٍَُ )

 فً ضىء نىحاخ انرحانح وانًطتشرقٍُ 
 ياجذج عهً عثذ انخانق انشُخح

 ِذسط ثمغُ ا٢صبس اإلعال١ِخ

 عبِؼخ اٌمب٘شح -و١ٍخ األصبس

 

 ٍِخـ:

( فٙٛ ؽشس ٌٍٕغً ٚعىٓ ٔ)اٌضٚاط ٘ٛ اٌٍجٕخ األٌٚٝ فٟ ثٕبء األعشح اٌزٟ ٟ٘ أعبط اٌّغزّغ

ٌٍٕفظ ِٚزبع ٌٍؾ١بح ٚهّأ١ٕٔخ ٌٍمٍت ٚئؽقبْ ٌٍغٛاسػ، وّب أٔٗ ٔؼّخ ٚساؽخ ٚعٕخ ٚعزش، ٚلذ 

ؽشػٗ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ِٕز خٍك آدَ ػ١ٍٗ اٌغالَ ٌٍزٛاٌذ ٚاٌزٕبعً ٚػّبسح اٌىْٛ، ٚلذ عبءد 

فزٗ فٟ األد٠بْ اٌغّب٠ٚخ رذػٛ ئ١ٌٗ ٚرؾش ػ١ٍخ وٟ ٠زؾمك ثمبء إٌٛع اإلٔغبٟٔ اٌزٞ عؼٍٗ هللا خ١ٍ

 (.ٕاألسك)

ٚاٌضٚاط فٟ اإلعالَ ػمذ الصَ ١ِٚضبق غ١ٍع ٚٚاعت اعزّبػٟ ٚعىٓ ٔفغبٟٔ ٚعج١ً ِٛدح 

ٚسؽّخ ث١ٓ اٌشعبي ٚإٌغبء ٚال رشربػ إٌفظ ٚال رطّئٓ ثذٚٔٗ، وّب أٔٗ ػجبدح ٠غزىًّ اإلٔغبْ 

ت ثٙب ٔقف د٠ٕٗ، ٚ٘ٛ ئرا ِب سٚػ١ذ أؽىبِٗ ٠نفٟ ػٍٝ اٌضٚع١ٓ ؽ١بح عؼ١ذح ثغىٓ اٌمٍ

 (.ٖٚاهّئٕبْ إٌفظ فٟ أٌفخ ِٚؾجخ ٚػطف)

ّزَْغُىُٕٛا ٚئٌٝ ٘زا ٠ؾ١ش اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ) ٌِ اًعب  َٚ ُْ أَْص ْٓ أَٔفُِغُى ِِّ ْْ َخٍََك ٌَُىُ  ِٗ أَ ْٓ آ٠َبرِ ِِ َٚ
 ٍَ ْٛ ّمَ ٌِ ٌَِه ٠٢َبٍد  َّْ فِٟ رَ خً ئِ َّ َسْؽ َٚ دَّحً َٛ َِّ ًَ ث١ََُْٕىُ  َعؼَ َٚ ب َٙ َْ ئ١ٌَِْ  (ٗ)(٠َزَفَىَُّشٚ

٠ٚٙذف ٘زا اٌجؾش ئٌٝ دساعخ أؽذ ِظب٘ش اٌضٚاط ٚ٘ٛ ِٛوت اٌضفبف اٌزٞ ٠ؼٍٓ ِٓ خالٌٗ ئرّبَ 

ػ١ٍّخ اٌضٚاط ثاسعبي اٌضٚعخ ئٌٝ ث١ذ صٚعٙب فٟ ِٛوت ١ِٙت ِٓ اٌفشػ ٚاٌقخت ٚرى٠ٛٓ ٘زا 

اٌّٛوت ٚاٌفشق اٌّٛع١م١خ اٌّقبؽجخ ٌٗ ٚأٔٛاع ٚأؽىبي اٌّالثظ ٌىً فئخ فٟ اٌّٛوت ٚوزٌه 

ئف اٌؾشف اٌّقبؽجخ فٟ ثؼل األؽ١بْ، ٚػاللخ اٌّٛوت ثبٌطجمبد االعزّبػ١خ، ٚ٘زا ِب هٛا

 ع١شد خالي اٌجؾش.

: Summary 

Marriage is the first building block in building a family, which is the basis of society. 

Heavenly religions came to call and urge him to achieve the survival of the human 

type that God made his successor on earth 

This research aims to study one of the aspects of marriage, which is the wedding 

procession, which is announced through the completion of the marriage process 

before the wife to her husband's house in a majestic procession of joy and clamor, the 

composition of this procession and the accompanying bands, the types and forms of 

clothing for each class in the procession, as well as the accompanying sects of the 

crafts at times , And the procession's relationship to social classes, and this is what 

will be discussed during the research. 
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 تًهُذ

 

اٌضٚاط فٟ ِقش ٘ٛ ػمذ ارفبق خبؿ، ٠زّضً فٟ اإلسادح اٌزٟ ٠ؼجش ػٕٙب اٌطشفبْ اٌّزؼبلذاْ       

ث١ٓ اٌطشف١ٓ رمشأ اٌفبرؾخ  ( ٚثؼذ االرفبق٘ٚرىفٟ ِٛافمزّٙب اٌّزجبدٌخ ١ٌىْٛ ٘زا اٌضٚاط ِؾشٚػبً)

صُ ٠ؾذد ٠َٛ لش٠ت ٌذفغ ِمذَ اٌّٙش ٚاالؽزفبي ثؼمذ اٌضٚاط ٠ٚغّٝ ئٔغبص اٌؼمذ وزت 

(ٚثؼذ ػمذ اٌمشاْ ٠مَٛ اٌؼش٠ظ ثذفغ عضء ِٓ اٌّٙش ِمذِبً ٚاٌجبلٟ " ِإخش اٌقذاق " ٙاٌىزبة)

 (.٠7غذد ػٍٝ ألغبه رذفغ فٟ ٔٙب٠خ وً عٕخ)

ٓ هش٠ك أصٚاعٙٓ ٘ٛ ػّبد أعبعٟ ِٓ ػّذ اٌضٚاط، ٚ٘ٛ ؽك ٚاٌّٙش اٌزٜ ٠مذَ ٌٍضٚعبد ػ 

(ٚلذ ٠ضٚط أً٘ 9(رٌه ثؼذ أْ رؼطٟ اٌّشأح ِٛافمزٙب ثٕفغٙب أٚ ِٓ خالي ٚو١ً)8ِطٍك ٌٙٓ)

اٌفزبح فزبرُٙ ٌّٓ ٠ؾبؤْٚ دْٚ ِٛافمزٙب ئرا وبٔذ لبفشح ٠ّٚىٕٙب أْ رخزبس صٚعٙب ئرا وبٔذ ثبٌغخ، 

 (.ٓٔاط ٚػمذ اٌؼمذ)ٚرؼ١ٓ ِٓ ٠ٕٛة ػٕٙب فٟ رشر١ت اٌضٚ

وّب أٔٗ ٔظبَ ئٌٟٙ ٚمؼخ اٌؾشع ٌخ١ش اٌفشد ٚاٌّغزّغ ٚلذ عؼٍٗ هللا رؼبٌٝ ِٓ آ٠برٗ ٚػذح ٔؼّٗ 

ػٍٝ ػجبدٖ، ٌزٌه ػٕٝ اٌزؾش٠غ اإلعالِٟ ثؼمذ اٌضٚاط ػٕب٠خ خبفخ، ٔظشاً ٌخطٛسرٗ ٚألصشٖ فٟ 

األغشاك إٌّؾٛدح ؽ١بح اإلٔغبْ ٚٚمغ ٌٗ ِٓ األؽىبَ فٟ ِشاؽٍٗ اٌّخزٍفخ ِب ٠ىفً رؾم١ك 

(ِٕٗٔٔ.) 

ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أٔٗ ِٓ رمب١ٌذ رٍه اٌفزشح أْ اٌؼش٠ظ أٚ اٌشاغت فٟ اٌضٚاط ٌُ ٠ىٓ ٠غزطغ 

سؤ٠خ اٌؼشٚط لجً اٌضفبف ٌزٌه فمذ وبْ اٌؾبئغ فٟ رٌه اٌٛلذ أْ ٠شعً ِٓ ٠ؾب٘ذ٘ب ئِب أْ 

رغزط١غ ِؼشفخ ) وً ؽشح (ٚلذ لبي ػٕٙب اثٓ دا١ٔبي أٔٙب ٖٔ( أٚ اٌخبهجخ)ٕٔرىْٛ ٚاٌذح اٌؼش٠ظ)

(ٌُٚ ٠مزقش دٚس٘ب ػٍٝ اٌز٘بة ئٌٝ اٌج١ٛد فمو ٗٔٚػب٘شح ٚوً ١ٍِؾخ فٟ ِقش ٚاٌمب٘شح ()

ٚئّٔب فٟ ثؼل األؽ١بْ وبٔذ رز٘ت ئٌٝ ؽّبِبد إٌغبء ٌشؤ٠خ اٌفز١بد ِٚؼشفخ أؽٛاٌٙٓ ٚرٕمً 

 (.٘ٔرٌه ٌّٓ ٠شغت فٟ اٌضٚاط)

١ٌَٛ اٌضفبف ٚاٌزٞ ٠ؼزجش ِٓ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ ٚثؼذ أْ ٠زُ االرفبق ػٍٝ وً ؽٟء ٠جذأ اٌزشر١ت 

(أٔٗ ال رٛعذ أِخ ِزّغىخ BelonPierre(ٚلذ روش ث١ٍْٛ)ٙٔ)اٌزٟ رّغه ثٙب اٌّغزّغ اٌّقشٞ

(ِّب ٠ج١ٓ ا٘زّبَ اٌّقش١٠ٓ ثبالؽزفبالد 7ٔثؼبدارٙب ٚرمب١ٌذ٘ب ٚرشاصٙب ِضً األِخ اٌّقش٠خ)

 (. 8ٔٚاألػ١بد ٚاٌزٟ ِٕٙب ِٛاوت اٌضفبف ٚاألفشاػ)

 

َ 9ٔ-8ٖٔ/ٖٔ-ٕٔٚلذ ؽشؿ اٌشؽبٌخ ٚاٌّغزؾشل١ٓ اٌز٠ٓ صاسٚا ِقش خالي فزشح اٌمش١ٔٓ اٌـ 

ػٍٝ رق٠ٛش ِٛاوت األفشاػ ٚاٌضفبف ٚرٌه ِٓ خالي اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍٛؽبد، ٚلذ لذَ اٌؼذ٠ذ ُِٕٙ 

ٚففبً رفق١ٍ١بً ٌضفخ اٌؼشٚط ٚأزمبٌٙب ٌج١ذ اٌضٚع١خ ٚوبٔذ فخبِخ ٚأثٙخ ؽفالد اٌضفبف رخزٍفبْ 

ً ٌذسعخ صشاءاٌضٚط)رج (ٌىٓ لجً رٍه اٌضفخ ) صفخ اٌؼشٚط ( وبٔذ ٕ٘بن صفخ أخشٜ رغجمٙب 9ٔؼب

ث١َٛ أٚ ١ِٛ٠ٓ ٚوبٔذ رغّٝ )صفخ اٌؾّبَ( ؽ١ش وبٔذ ِٓ اٌؼبداد اٌزٟ رشاػٝ فٟ رٌه اٌٛلذ أْ 

رز٘ت اٌؼشٚط ئٌٝ اٌؾّبَ فٟ أثٙخ ٚاؽزفبي ٠ٚغّٝ رٌه صفخ اٌؾّبَ ٠ٚزمذَ رٍه اٌضفخ فشلخ رزىْٛ 

ِضِبس أٚ ِضِبس٠ٓ ٚهجٛي ِخزٍفخ األٔٛاع وّب وبْ ٠ٕزٙض اٌفشفخ فٟ ثؼل األؽ١بْ  ِٓ

( ٚثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌؾّبَ ٚػًّ اٌالصَ ٌٍؼشٚط رؼٛد فٟ ِضً ٘زا ٌٕٓالؽزفبي ثخزبْ اٌٌٛذ)

اٌّظٙش ِٓ اٌّغ١ش ئٌٝ ث١زٙب ٚلذ ٠زمذَ ؽبؽ١خ اٌؼشٚط سعالْ ٠ؾّالْ األٚأٟ ٚاٌّالثظ اٌزٟ 

( ٚفٟ ثؼل ّٕٔبَ ػٍٝ ف١ٕ١ز١ٓ ِغزذ٠شر١ٓ رغط١بْ ثٕغ١ظ ِٓ اٌؾش٠ش اٌّطشص)رغزؼًّ فٟ اٌؾ

 (.ٕٕاألؽ١بْ رغ١ش اٌؼشٚط ئٌٝ اٌؾّبَ ثغ١ش أثٙخ رم١ٍالً ٌٍّقبس٠ف ٚرىْٛ اٌضفخ ٌٍؼش٠ظ فمو)

 تكىٍَ يىكة انسفاف       

 _ انفرقح انًىضُقُح2    

مذِخ أٚ ػذد ِٓ اٌشعبي اٌز٠ٓ رزىْٛ اٌضفخ اٌشئ١غ١خ )صفخاٌؼشٚط( ِٓ فشلخ ِٛع١م١خ فٟ اٌّ

(ٚلذ ظٙشد ٠ٕٖؾٍّْٛ ا٢الد اٌّٛع١م١خ اٌّخزٍفخ ِضً اٌضِش ٚاٌذف ٚػذح أٔٛاع ِٓ اٌطجٛي)
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(  ٚوبٔذ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٕٔ:  ٔاٌفشلخ اٌّٛع١م١خ فٟ اٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ وّب فٟ ٌٛؽخ )

 اٌذف . رزىْٛ ِٓ ػذد ِٓ األفشاد ِٓ ٔبفخ اٌّضِبس ، لبسع اٌطجً ، مبسة 

 أ_ َافخ انًسيار       

ظٙش ٔبفخٟ اٌّضِبس فٟ اٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ ئِب ثّمذِخ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ وّب فٟ ٌٛؽخ 

( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اصٕبْ ِٓ ٔبفخٟ اٌّضِبس ّٚ٘ب سعالْ وج١شاْ ٠ظٙش رٌه ِٓ خالي اٌٍؾٝ ٔ)

ٗ إلفذاس األفٛاد اٌج١نبء اٌزٟ رىغٛ ٚعُٛ٘ٙ، ٚلذ أِغه وً ِّٕٙب ِضِبساً ٚأخز ٠ٕفخ ف١

( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اصٕبْ ِٓ ٔبفخٟ اٌّضِبس ّٚ٘ب ٘اٌغ١ٍّخ اٌّجٙغخ اٌزٟ رٍضَ رٍه اٌضفخ، وزٌه ٌٛؽخ)

ِٓ أفؾبة اٌجؾشح اٌغٛداء ٠ظٙش أؽذّ٘ب ثّالثظ ثبٌٍْٛ اٌفبرؼ ٚا٢خش ثّالثظ راد أٌٛاْ داوٕخ 

ّضِبس ثّمذِخ اٌضفخ ٚلذ ( ٠ظٙش ٔبفخٟ ا7ٌٚلذ أِغه وال ِّٕٙب ِضِبسا ٚأخز ٠ٕفخ ف١ٗ، ٌٚٛؽخ )

 أؾٕٛا ل١ٍالً ٌألِبَ سثّب ٌٍز٠ٕٛغ فٟ ٔغّخ اٌّضِبس.

( ٠ظٙش ئٌٝ عٛاس اٌغًّ اٌّغطٝ ثٙٛدط أؽّش سعالً ٠شرذٞ ِالثظ ثبٌٍْٛ األصسق ٌٖٚٛؽخ )

( خٍف لبسع اٌطجً اصٕبْ ِٓ ٔبفخٟ اٌّضِبس أؽذّ٘ب٠شرذٞ ٠ٚ7ؾًّ ِضِبساً، ٠ٚظٙش ثٍٛؽخ )

( خٍف لبسع  9, 8األخش ثبٌٍْٛ اٌغبِك، وزٌه ٠ظٙش ٔبفخ اٌّضِبس ثٍٛؽخ )ِالثظ ثبٌٍْٛ اٌفبرؼ ٚ

 اٌطجٛي.

ً ِب ٠ىٛٔٛا اصٕبْ وّب فٟ  ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ٔبفخٟ اٌّضِبس ثبٌفشلخ اٌّٛع١م١خ غبٌجب

( ِٓ خالي رٍه ٓٔ، 9، 8، ٗ، ٖ( أٚ فشداً ٚاؽذاً وّب فٟ ٌٛؽبد )ٓٔ، ٙ، ٘، ٌٔٛؽبد )

ت اٌضفبف ال رخٍٛا اثذاً ِٓ ٔبفخٟ اٌّضِبس ُٚ٘ ئِب فشداً ٚاؽذاًأٚ اصٕبْ اٌذساعخ ٠زنؼ أْ ِٛاو

 ػٍٝ األوضش.

 ب _ قارع انطثم      

أِب ثبٌٕغجخ ٌٍطجٛي فمذ رٕٛػذ أؽىبي اٌطجٛي اٌّقبؽجخ ٌٍفشلخ اٌّٛع١م١خ فٕغذ اٌطجٛي 

ٍٝ ٚػبء ِٓ اٌّضدٚعخ ٚاٌزٟ رؼشف ثبعُ إٌمشصاْ ٟٚ٘ ِٓ اٌطجٛي راد اٌشق اٌٛاؽذ اٌّؾذٚد ػ

عُ، ٠ٚؾذ ػ١ٍٙب اٌشق ثٛاعطخ ٘ٔعُ ٚػّمٙب ؽٛاٌٟ ٖٓإٌؾبط غبٌجبً، لطش فٛ٘زٙب ٠جٍغ ؽٛاٌٟ 

ِغب١ِش ِؼذ١ٔخ ػٍٝ هٛق فٛ٘خ اٌٛػبء، ٠ٚىْٛ إٌمشصاْ ِٓ هجٍز١ٓ رؾّالْ ػٍٝ ظٙٛس اٌغّبي 

ً )هجً اٌغّبي( ٚرىْٛ ئؽذٜ اٌطجٍز١ٓ ػٍٝ ١ّ٠ٓ اٌ ؼبصف أٚ اٌخ١ٛي، ٌزا ٠طٍك ػ١ٍٙب أؽ١بٔب

ٚاألخشٜ ػٍٝ ٠غبسٖ ٠ٚذق ػ١ٍٙب اٌؼبصف ثؼقبر١ٓ سف١ؼز١ٓ ِٓ اٌخؾت، أٚ ثّطشلز١ٓ رٚاد 

، ٔ( ، ٚلذ ظٙشد رٍه اٌطجٛي ِقبؽجخ ٌٍفشلخ اٌّٛع١م١خ وّب فٟ ٌٛؽبد )ٕٗ)سأع١ٓ ِٓ اٌخؾت

( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ لبسع اٌطجً ٠شوت اٌغًّ ٚأِبِٗ اٌطجً اٌّضدٚط ٠ٚمَٛ ثبٌنشة ػ١ٍٗ ثبعزخذاَ ٕ

١ش٠ٓ ، ٠ٚالؽع ِٓ خالي اٌذساعخ أْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌطجً ٌُ ٠ظٙش عٜٛ فٟ ػق٠ٛٓ فغ

ِٛاوت اٌضفبف اٌزٟ رزىْٛ ِٓ اٌغّبي ٚسثّب ٠شعغ رٌه ٌضمً ٚصٔٗ ؽ١ش أْ أغٍجٗ وبْ ٠قٕغ ِٓ 

إٌؾبط،ٕٚ٘بن ٔٛع أخش ِٓ اٌطجٛي غبٌجب ِب وبٔذ رغزخذِٗ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٠ٚؼشف ثبعُ 

خ ِذٚسح إٌٙب٠ز١ٓ رغزذق فٟ اٌٛعو ٠ؾذ اٌغٍذ ػٍٝ وٍزب فٛ٘ز١ٙب اٌىٛثخ ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ  هجٍ

 ً . ٚلذ ظٙش ٘زا إٌٛع (ٕ٘)ٚرمشع ثب١ٌذ٠ٓ، أٚ ثٛاعطخ ػق٠ٛٓ ٚرؼٍك ػٍٝ فذس اٌؼبصف غبٌجب

 ِٖٓ اٌطجٛي فٟ اٌّٛاوت اٌزٟ رغ١ش ػٍٝ األسك ٚسثّب ٠شعغ رٌه ٌخفخ ؽٍّخ وّب فٟ ٌٛؽخ )

ّٛوت ٚلذ أِغه ثطجٍخ ِٓ رٌه إٌٛع ٚأخز ٠مشع ػ١ٍٗ (  ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اٌشعً اٌزٜ ٠زمذَ اٌٗ,

( اصٕبْ ِٓ أفشاد اٌفشلخ  اٌّٛع١م١خ ّٚ٘ب ٠ؾّالْ هجٍزبْ ِٓ ٗثؼقب غ١ٍظخ ، وّب ٠ؾب٘ذ ثٍٛؽخ )

٘زا إٌٛع ٚئْ وبٔزب فغ١شربْ فٟ اٌؾغُ ، وّب ٠ظٙش ٘زا إٌٛع ِٓ اٌطجً ثّمذِخ اٌفشلخ 

اٌزٜ ٠ؾٍّٗ ٚلذ ػٍمٗ ثشلجزٗ ثٛاعطخ ؽش٠و ِٓ ( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اٌؾخـ ٙ، ٗاٌّٛع١م١خ ثٍٛؽٗ )

(  ِّب ٠ذي أْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌطجٛي وبْ ِٕزؾشا فٟ 8, 7اٌغٍذ، وّب ٠ظٙش ا٠نب ثٍٛؽبد )

 ِٛاوت اٌضفبف.
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 ج_ ضارب انذف        

( ٚلذ ِٕٙٓ أفشاد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ اٌز٠ٓ ٠زمذِْٛ اٌّٛوت أٚ اٌّغ١شح سعبي ٠ؾٍّْٛ اٌذفٛف)

(  ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اٌشعً ٔٔ، ٘, ٗفٟ اٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ وّب فٟ ٌٛؽبد )  ظٙشد اٌذفٛف

 اٌزٜ ٠زمذَ اٌّٛوت ٚ٘ٛ ٠مَٛ ثبٌنشة ػٍٝ اٌذف ، 

 انراقصاخ()_فرقحانغىازٌ 1     

غبٌجبً ِب وبْ ٠قبؽت اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ثّٛوت اٌضفبف فشلخ ِٓ اٌشالقبد )اٌغٛاصٞ( وّب وبْ 

ٙش ثؼنٙٓ ٚ٘ٓ ٠ٍجغٓ صٛثب سل١ك إٌغظ فٛق ل١ّـ آخش ٠طٍك ػ١ٍٙٓ فٟ رٌه اٌٛلذ ٠ٚظ

ٚؽٕز١بْ ٚهشؽخ ِٓ اٌىش٠ؾخ أٚ اٌّٛفٍٟ ٠ٚزؾ١ٍٓ ثؾٍٝ وض١شح ِٓ ػمٛد ٚأعبٚس ٚخالخ١ً 

ٚٔمٛد ر٘ج١خ رقف فٛق اٌغجٙخ ٚلذ ٠نؼٓ خضاِب فٟ األٔف ٚ٘ٓ ع١ّؼب ٠زىؾٍٓ 

أٚ اٌغٛاصٞ فٟ (ٚلذ ظٙش ِٓ خالي اٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ فشلخ اٌشالقبد ٠ٕٚ7زخطجٓ)

(  ؽ١ش رظٙش فشلخ اٌشالقبد خٍف اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ثّالثغُٙ راد األٌٛاْ ٓٔ، ٘،  ٌٗٛؽخ )

 اٌفبرؾخ اٌّجٙغخ ٚ٘ٓ ٠شلقٓ ٠ٚزّب٠ٍٓ ػٍٝ أٔغبَ اٌّٛع١مٝ إلصبسح اٌجٙغخ ٚاٌفشؽخ ػٍٝ اٌّٛوت.

قخ ػٍٝ ٚوبٔذ ٘إالء اٌشالقبد ٠مّٓ ثشلقبد ِزٕٛػخ ِٕٚٙب سلقخ اٌمٍخ ؽ١ش رنغ اٌشال 

( أٚ 8َٕ)8ٖٓٔسأعٙب لٍخ فخبس٠خ ٚرمَٛ ثبٌشلـ ٚ٘زٖ اٌشلقخ أزؾشد وض١شا ؽٛاٌٟ ػبَ 

رّغه ع١فبًٚرشلـ ثٗ ٚرؾشوٗ ١ّ٠ٕبً ٠ٚغبساً ػٍٝ أٔغبَ اٌّٛع١مٝ ٟٚ٘ رؼٍٛ اٌغًّ فٟ اٌّٛوت 

( ٚوبٔذ اٌّٛع١مٝ ٚاٌغٕبء ٚاٌشلـ ٟ٘ أُ٘ ِب ١ّ٠ض رٍه ا١ٌٍبٌٟ) ١ٌبٌٟ ٔوّب فٟ ٌٛؽخ )

 (.9ٕ)اٌضٚاط(

 انعروش:_1

رأرٟ خٍف اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٚفشلخ اٌشالقبد اٌضفخ ؽ١ش رظٙش اٌؼشٚط ثىبًِ ص٠ٕزٙب ٠غطٟ 

 ِٓ ً ٚعٙٙب ؽبي أؽّش ِٓ اٌشأط ئٌٝ اٌمذ١ِٓ ٚػٍٝ سأعٙب ؽ١ٍخ رؾجٗ اٌزبط ٠زذٌٝ ِٕٗ خ١ٛهب

اٌفنخ ٚرغ١ش اٌؼشٚط أعفً ٘ٛدط أِٚظٍخ ِغطبح ثمّبػ ٠طٍك ػ١ٍخ ّٔٛع١خِٓ اٌىش٠ؾخ 

ّقجٛغخ ثب١ٌٍٔٛٓ األخنش ٚاألؽّش ِٚؾٌّٛخ ػٍٝ أسثؼخ أػّذح فٟ ٔٙب٠خ وً ػّٛد ٘الي رؾزٗ اٌ

ِٕذ٠ً ِضسوؼ ٠غّٝ ِؾشِخ ٠ىبفأ ثٗ فٟ ٔٙب٠خ اٌضفخ ؽبًِ اٌؼّٛد ٚأعفً اٌّظٍخ رّؾٝ اٌؼشٚط 

رزٙبدٜ ٠ٚغ١ش ِؼٙب رؾذ اٌّظٍخ اصٕزبْ ِٓ خ١شح فذ٠مبرٙب ِض٠ٕزبْ ثأغٍٝ اٌؾٍٟ ٚرغ١ش خٍفٙب 

ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذػ٠ٛٓ ٚاٌّذػٛاد ٚاٌجالٔخ اٌزٟ ص٠ٕزٙب، ٚفٟ ثؼل األؽ١بْ ٠ؾًّ أٍ٘ٙب أِٙب 

( ٚرظٙش رٍه اٌضفخ ِٓ خالي اٌٍٛؽبد ِٛمٛع ٖٓوشعٟ   ٌزغزش٠ؼ أصٕبء اٌطش٠ك ئرا ٌضَ األِش)

( أْ اٌؼشٚط ٘، ٗ(  فٕؾب٘ذ فٟ ٌٛؽٗ )ٕٔ، ٓٔ، 9، 8، 7، ٙ، ٘، ٗاٌذساعخ وّب فٟ ٌٛؽبد) 

خ ِغطبح ثّٕٛع١خ ِٓ اٌمّبػ األؽّش اٌّؾّٛي ػٍٝ أسثغ لٛائُ ٠ؾٍّٙب أسثؼخ رغ١ش أعفً ِظٍ

سعبي ٚئٌٝ عٛاس٘ب ٚخٍفٙب ٠غ١ش اٌّذػ٠ٛٓ ٚاٌّذػٛاد ٚئْ وبٔذ اٌؼشٚعخ ال رظٙش فٟ اٌٍٛؽخ 

ٔظشا ٌىضشح األؽخبؿ ثبٌقٛسح فزظٙش اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٚفشلخ اٌشالقبد ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ األفشاد 

( رؾب٘ذ اٌؼشٚط ٟٚ٘ رغ١ش أعفً إٌّٛع١خ ٚلذ اسرذد ِٙب ثٍٛؽخ )اٌّقبؽج١ٓ ٌٍّٛوت ، أ

اٌّالثظ اٌىبٍِخ اٌخبفخ ثبٌؼشٚط فٟ رٌه اٌٛلذ ؽ١ش ٠غط١ٙب ؽبي ِٓ اٌىؾ١ّش األؽّش ِٓ 

اٌشأط ؽزٝ اٌمذ١ِٓ فال ٠شٜ ِٕٙب ؽزٝ اٌؼ١ٕ١ٓ ٚئٌٝ عٛاس٘ب رغ١ش اِشأربْ ثّالثغّٙب اٌزم١ٍذ٠خ 

جشح، ؽ١ش وبٔذ اٌؼبدح أْ ٠غ١ش ئٌٝ عٛاس اٌؼشٚط ٚأِبِٙب اٌّؼشٚفخ فٟ رٌه اٌٛلذ ٟٚ٘ اٌؾ

ػذد ِٓ اٌقذ٠مبد ٚاأللبسة، رٍجظ اٌّزضٚعبد اٌّالثظ اٌؼبد٠خ ٠ٚزذصشْ ثبٌؾجشح اٌؾش٠ش٠خ 

 (.ٖٔاٌغٛداء، أِب األخش٠بد ف١ٍجغٓ اٌؾجشح اٌؾش٠ش٠خ اٌج١نبء أٚ اٌؾبي)

٠غط١ٙب ِٓ اٌشأط ٚؽزٝ أعفً ( اٌؼشٚط ٟٚ٘ رشرذٞ اٌؾبي األؽّش اٌزٜ 7وّب ٠ؾب٘ذ ثٍٛؽخ )

( ٠ؾب٘ذ عضء ِٓ اٌؼشٚط ثّالثغٙب 8اٌمذ١ِٓ ٚئٌٝ عٛاس٘ب رغ١ش ػذد ِٓ إٌغبء، أِب فٟ ٌٛؽخ )

( رظٙش اٌؼشٚط ٟٚ٘ رغ١ش أعفً 9ثبٌٍْٛ األؽّش ٚئٌٝ عٛاس٘ب رغ١ش إٌغبء، أِب فٟ ٌٛؽخ )

فبرؾٗ رغط١ٙب ِٓ أػٍٝ ِظٍخ ِؾٌّٛخ ػٍٝ أسثؼخ لٛائُ ئال أْ اٌؼشٚط رشرذٞ ِالثظ راد أٌٛاْ 

 اٌشأط ٚؽزٝ اٌمذ١ِٓ ٚئٌٝ عٛاس٘ب رغ١ش إٌغبء ٚاٌّذػٛاد.
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ٚرغ١ش اٌضفخ ثجوء ؽذ٠ذ ٚرزجغ هشلب ٍِز٠ٛخ ٚرٌه ١ٌطٛي اٌؼشك ُٚ٘ ئِب ٠غ١شْٚ ِزشع١ٍٓ أٞ 

أْ اٌّٛوت ٠غ١ش وٍٗ ػٍٝ األسك ثّب فٟ رٌه اٌؼشٚط ٚفذ٠مبرٙب وّب ٠ظٙش ِٓ خالي اٌٍٛؽبد 

( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اٌّٛوت ِٓ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٚاٌشالقبد ٕٔ, ٓٔ،  9،  8، 7، ٙ، ٘، ٗ) 

 ٚاٌؼشٚط ٠غ١شْٚ ثبٌزشر١ت خٍف ثؼنُٙ اٌجؼل ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌضفخ رظٙش فشلخ ِٛع١م١خ أخشٜ. 

أٚ أْ رىْٛ اٌضفخ فٟ ؽىً ػشثبد ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ رشوت اٌؼشٚط ػشثخ أٚسث١خ ِمفٍخ، ٌىٓ وض١شاً 

ذ٠مبرٙب اٌؾ١ّش فٛق اٌجشاصع اٌّشرفؼخ ٠ٚزمذِٙٓ اٌّٛع١م١١ٓ ِب رشوت اٌؼشٚط ٚلش٠جبرٙب ٚف

(  أٚ أْ ٠زىْٛ اٌّٛوت ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌغّبي ٌؾًّ أفشاد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٕٖٚاٌّغ١ٕبد)

( اٌّٛوت ٠زىْٛ ِٓ ٔ( ففٟ ٌٛؽخ )ٔٔ، ٖ، ٕ، ِٔٚظٍخ أٚ ٘ٛدط اٌؼشٚط وّب فٟ اٌٍٛؽبد )

غًّ األٚي ٠ؾًّ اٌشالقخ ِٚٓ خٍفخ اٌغًّ اٌضبٟٔ أسثؼخ عّبي ٚسثّب وبْ أوضش ِٓ رٌه ٠ظٙش اٌ

٠ٚؼٍٖٛ لبسع اٌطجً ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اٌطجً ٚلذ صجذ فٛق ظٙش اٌغًّ ٚخٍفٗ ٠ظٙش اٌغًّ اٌضبٌش 

٠ؾًّ ٘ٛدط خؾجٟ ِضجذ فٛق ظٙشٖ ٚثذاخٍٗ سعً ٚاِشأح سثّب وبٔذ ٟ٘ اٌؼشٚط ٚئٌٝ عٛاس٘ب 

جً ؽ١ش غبٌجب وبٔذ رأرٝ فشلخ ِٛع١م١خ اٌؼش٠ظ ِٚٓ خٍفّٙب ٠ظٙش اٌغًّ اٌشاثغ ٠ٚؼٍٖٛ لبسع اٌط

 ثّإخشح اٌضفخ.

( أْ اٌّٛوت ٠زىْٛ ِٓ ػذد ِٓ اٌغّبي اٌّض٠ٕخ ثبأللّؾخ اٌٍّٛٔخ ٕوزٌه ٠ؾب٘ذ ثٍٛؽخ )

ٚاٌّضخشفخ سثّب ٠شعغ رٌه ئٌٝ صشاء أً٘ اٌؼشٚط، ٠ؼٍٛ اٌغًّ األٚي ٚاٌضبٟٔ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ 

ً ِٓ ع١ّغ ِٓ لبسػٟ اٌطجٛي اٌّضجزخ فٛق ظٙش اٌغّبي أ ِب اٌضبٌش ف١ؾًّ ٘ٛدعب خؾج١ب ِغٍمب

( ٠زىْٛ اٌّٛوت ِٓ ػذد ِٓ ٖاٌغٛأت ٚ٘ٛ اٌٙٛدط اٌزٜ ٠ؾًّ اٌؼشٚط، وّب ٠ؾب٘ذ ثٍٛؽٗ )

اٌغّبي ٠ظٙش األٚي ٚ٘ٛ ِغطٝ ثٙٛدط ثبٌٍْٛ األؽّش ٚثذاخٍخ اٌؼشٚط ٚخٍفٙب ثبلٟ اٌّٛوت.أِب 

ٌؼٛاسك اٌخؾج١خ ٌؾًّ اٌٙٛدط اٌخؾجٟ ( ٠زىْٛ اٌّٛوت ِٓ ع١ٍّٓ سثو ث١ّٕٙب ثبٔٔفٟ ٌٛؽخ )

اٌزٞ ٠ؾًّ اٌؼشٚط، ٚغبٌجب ٠أرٟ فٟ ٔٙب٠خ اٌضفخ فشلخ ِٛع١م١خ أخشٜ أٚ ػذد ِٓ ؽبٍِٟ اٌضِش 

 ٚاٌطجً. 

 أشكال يظهح انعروش 

ئخزٍف ؽىً اٌّظٍخ اٌزٝ رغ١ش اعفٍٙب اٌؼشٚط ِٓ ِٛوت اٌٝ أخش ٚئْ ئرفمذ ع١ّؼٙبفٝ ااٌزى٠ٛٓ 

عبط ػٍٝ أسثؼخ أػّذح خؾج١خ رؾًّ فٛلٙب لّبػ ٠غّٝ إٌّٛع١خ غبٌجب اٌؼبَ ٚاٌزٜ ئػزّذ فٝ األ

ِب ٠ىْٛ ثبٌٍْٛ األؽّش ، ٚرىْٛ ٘زٖ اٌّظٍخ ئِب ػجبسح ػٓ لّبػ ِؾّٛي فٛق األػّذح ِٚشثٛه 

 ( ٔ( ؽىً ) ٓٔ، 8، ٘، ِٗٓ ػٕذ األهشاف ثؾىً ثغ١و وّب فٝ ٌٛؽخ ) 

ػُ ثأسثؼخ أػّذح ِٓ اٌغٛأت ِٚغطٝ أٚ رأخز اٌّظٍخ ؽىً اٌخ١ّخ فززىْٛ ِٓ ِشثغ خؾجٝ ِذ

ثمّبػ ِخطو ٠غطٝ اٌغمف ٚاألعٕبة ٠ٕٚغذي ل١ٍال اٌٝ أعفً ِٚفزٛػ ِٓ ػٕذ اٌقذس ٌزغ١ًٙ 

 ( ٕ( ؽىً )9ؽشوخ ع١ش اٌؼشٚط وّب فٝ ٌٛؽخ ) 

أٚ أْ ٠ىْٛ لّبػ اٌّظٍخ ِٕغذي ل١ٍال ِٓ اٌغٛأت األسثؼخ ف١ؾجخ عمف اٌخ١ّخ ثذْٚ أعٕبة 

 (  ٖ) ( ؽىً 7وّبفٝ ٌٛؽخ )

أِب ثبٌٕغجخ ٌّٛاوت اٌضفبف اٌّؾٌّٛخ فٛق اٌغّبي فٕغذ ِظٍخ اٌؼشٚط ِضجزخ فٛق اٌغًّ ٚرىْٛ 

( ٔئِب ثغ١طخ اٌؾىً ِضً رٍه اٌّظالد اٌزٝ رغ١ش رؾزٙب اٌؼشٚط ػٍٝ األسك وّب فٝ ٌٛؽخ )  

(  أٚ ٕ( أٚ أْ رىْٛ ػٍٝ ؽىً ٘ٛدط خؾجٝ ِضجذ فٛق ظٙش اٌغًّ وّب فٝ ٌٛؽخ ) ٗؽىً )

( أٚ أْ  ٘( ؽىً ) ِٖظٍخ اٌؼشٚط ِضجزخ فٛق اٌغًّ ٚرأخز ؽىً اٌخ١ّخ وّب فٝ ٌٛؽخ ) رىْٛ

رىْٛ ػٍٝ ؽىً ػشثخ ِمفٍخ ِٓ اٌغٛأت األسثؼخ ِٚؾٌّٛخ فٛق ع١ٍّٓ ثؼٛاسك خؾج١خ وّب فٝ 

 (ٙ( ؽىً )ٌٔٔٛؽخ )

٠طٍك ِٓ خالي رٍه اٌذساعخ ٠زنؼ أْ اٌّظٍخ أٚ إٌّٛع١خ اٌزٝ رغ١ش أعفٍٙب اٌؼشٚط وّب وبْ 

 ػ١ٍٙب فٝ رٌه اٌٛلذ ٌُ رىٓ وٍٙب ػٍٝ ؽىً ٚاؽذ ٚئْ ئرفمذ فٝ ِىٛٔبرٙب اٌؼبِخ .

 _ طىائف حرفُح يصاحثح نهًىكة4

ِٛمٛع  ٟ( ٖٖٚ٘غمٝ ثٗ)٠ُ  ٞطٍك ػ١ٍٙب اٌغمب٠خ، وّب أٔٙب اإلٔبء اٌزمبء ٠ُ ؽشفخ اٌغِ :  أ_ انطقا

أِب اٌِغمبء فٟٙ ٚػبء  ،(ٖٗمبؤْٚ)١ً لَٛ عمبء ٚعزخز ٌٍغشاس ٚاٌى١ضاْ ٚلِ اٌغمٟ، ٚاٌّغمبح ِٚب ٠ُ 

ٚاٌغمبء ٘ٛ أؽذ  ،(ٖٙ(ٚاٌغمبء ػٍّٗ ٘ٛ اإلعمبء أٞ اإلسٚاء)ِٖ٘ٓ اٌغٍذ ٠ىْٛ ٌٍّبء ٌٍٚجٓ)
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ٔٗ ِٓ ٠ؾزشف أفٙٛ ِٓ إٌبؽ١خ اٌٍغ٠ٛخ ٠ؼشف ث ،ػزّذ فٟ ػٍّٗ ػٍٝ لٛرٗ اٌجذ١ٔخااٌؼّبي اٌزٞ 

( ئر 8ٖء ١ٌشٚٞ ظّأ اٌغبئش٠ٓ)، ٚلذ ٠زمذَ اٌضفخ أ٠نب عمب(7ٖؽًّ اٌّبء ئٌٝ إٌّبصي ٚٔؾٛ٘ب)

( ؽ١ش ٠ظٙش ئٌٝ عٛاس ِٛوت اٌضفبف ٚلذ ٔظٙش اٌغمب فٟ اٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ ٌٛؽخ )

اسرذٜ عٍجبة لق١ش ٠ٚؾًّ ػٍٝ ظٙشح ئثش٠ك ٍِّٛء ثبٌّبء ٚث١ذٖ ػذد ِٓ األوٛاة ٌقت اٌّبء 

ٍْٛ األصسق ( ٚ٘ٛ ٠شرذٞ عٍجبة ثب9ٌٌّٓ ٠شغت فٟ اٌؾشة، وّب ٠ؾب٘ذ اٌغمب أ٠نب ثٍٛؽخ )

 ٠ٚؾًّ ػٍٝ ظٙشٖ لذسا ٍِّٛء ثبٌّبء.

:فٟ اٌىض١ش ِٓ األؽ١بْ وبْ ٠قبؽت اٌّٛوت سعالْ ٠ؾًّ أؽذّ٘ب لّمُ ٍِّٛء ب_ حايهٍ انىرد

ثّبء اٌٛسد أٚ ص٘ش اٌجشرمبي ٠شػ ِٕٗ ػٍٝ اٌغبئش٠ٓ ِٓ ٚلذ ألخش، ٠ٚؾًّ ا٢خش ِجخشح ِٓ 

( سعً ٠ؾًّ ث١ذٖ ٘( ٠ٚؾب٘ذ ثٍٛؽخ )9ٖاٌفنخ ٠ؾشق ف١ٙب اٌؼٛد ٚغ١شح ِٓ اٌّٛاد اٌؼطش٠خ)

ٚػبء ِٓ إٌؾبط األففش سثّب ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِبء اٌٛسد اٌزٞ ٠شػ ػٍٝ اٌّٛوت فٟ ؽ١ٓ ٠زمذِٗ 

 اصٕبْ ِٓ اٌقج١خ ٠ؾًّ وال ِّٕٙب ف١ٕ١خ أٚ هجمب وج١شا ٍِئ ثبٌٛسد.

 عالقح يىاكة انسفاف تانطثقح االجتًاعُح 
زالف اٌطجمبد االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ ٚرٌه ِٓ وبٔذ ِٛاوت اٌضفبف ِٓ اٌقٛس اٌّؼجشح ػٓ اخ

ؽ١ش اٌؾىً اٌؼبَ ٌٍضفخ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚػذد اٌّؾبسو١ٓ ف١ٙب، فٕغذ ؽفالد اٌضٚاط فٟ اٌمب٘شح ػٕذ 

اٌطجمبد اٌزٟ رؼٍٛ اٌطجمبد اٌغفٍٝ ثٕفظ هش٠مخ اٌطجمخ اٌٛعطٝ ئال أُٔٙ ٠شاػْٛ اٌجغبهخ ػٕذِب 

وش٘ب فزغ١ش اٌؼشٚط ِزذصشح ثؾبي أؽّش ٠ٚؾ١و ثٙب ٠غزؾ١ً رؾًّ ٔفمبد ِضً رٍه اٌضفخ اٌغبثك ر

فش٠ك ِٓ لش٠جبرٙب ٚفذ٠مبرٙب فٟ أؽغٓ ؽٍٍٙٓ أٚ ف١ّب ٠غزؼشْ ِٓ اٌّالثظ ٚال ٠جٙظ اٌّٛوت ِٓ 

(أٚ فشد أٚ اص١ٕٓ ِٓ أفشاد اٌفشلخ ٓٗف١ؾبد اٌفشػ غ١ش اٌضغبس٠ذ اٌزٟ ٠شددٔٙب ِٓ ٚلذ ٢خش)

اٌذساعخ اخزالف ؽغُ اٌضفخ ِٓ ِٛوت ئٌٝ آخش اٌّٛع١م١خ، ٚلذ ظٙش ِٓ خالي اٌٍٛؽبد ِٛمٛع 

فٕغذ اٌضفخ اٌجغ١طخاٌزٟ رزىْٛ ِٓ فشد ٚاؽذ أٚ اص١ٕٓ ِٓ أفشاد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٚرغ١ش خٍفُٙ اٌضفخ 

أٚ اٌّٛوت ثؾىً ثغ١و فزظٙش اٌؼشٚط أعفً اٌّظٍخ اٌّض٠ٕخ ٌٙب ٚئٌٝ عٛاس٘ب ػذد ِٓ إٌغبء 

( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ ِٙغ ئِىب١ٔبد األً٘ وّب فٟ ٌٛؽخ ) اٌّمشثبد ٚرٌه فٟ ِٛوت ثغ١و سثّب ٠زٕبعت

اٌؼشٚط ٟٚ٘ رٍجظ اٌؾبي األؽّش أعفً اٌّظٍخ ٚئٌٝ عٛاس٘ب اِشأربْ ثبٌؾجشح اٌغٛداء ٚأِبِٙب ثؼل 

إٌغبء ٚاصٕبْ ِٓ أفشاد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٚٔالؽع أْ اٌّٛوت ٠خٍٛ ِٓ فشلخ اٌشالقبد أٚ اٌغٛاصٞ، 

اٌّٛوت فٙٛ ٠زىْٛ ِٓ اصٕبْ فٟ اٌّمذِخ أؽذّ٘ب ثبٌّضِبس ( ٠الؽع أ٠نب ثغبهخ 9وزٌه ٌٛؽخ )

ٚا٢خش ثبٌطجً ٚخٍفّٙب ِظٍخ اٌؼشٚط ؽ١ش رظٙش اٌؼشٚط ئٌٝ عٛاس٘ب ػذد ِٓ إٌغبء وّب ٠زمذِٙب 

 ثؼل إٌغبء، اٌجؼل ثبٌؾجشح اٌغٛداء ٚا٢خشْٚ ثبٌؾجشح اٌج١نبء . 

ٓ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ وبٍِخ ِٚٓ خٍفٙب فشلخ أِب ثبٌٕغجخ ألفشاػ اٌطجمخ اٌّزٛعطخ فىبْ اٌّٛوت ٠زىْٛ ِ

اٌشالقبد ٚاٌغٛاصٞ صُ ِٛوت اٌؼشٚط ٚخٍفُٙ اٌضفخ ِٓ اٌشعبي ٚإٌغبء ٚؽبٍِٟ عٙبص اٌؼشٚط 

( ؽ١ش ٠الؽع وجش ؽغُ ٓٔ، 8، 7، ٘، ٗٚاٌفشلخ اٌّٛع١م١خ اٌزٟ رأرٝ ثٕٙب٠خ اٌضفخ وّب فٟ ٌٛؽبد )

 . اٌّٛوت ٚٚعٛد أػذاد وج١شح ِٓ اٌّقبؽج١ٓ ٌٍّٛوت

( ٚسثّب ٠شعغ رٌه ٌضشاء أً٘ ٖ,  ٕ, ٔوّب وبٔذ ٕ٘بن ِٛاوت صفبف ػٍٝ اٌغّبي وّب فٟ ٌٛؽبد )

اٌؼشٚط ثأْ رزُ اٌضفخ ػٍٝ اٌغّبي خبفخ ئرا ِب وبٔذ رٍه اٌغّبي ِض٠ٕخ ثبأللّؾخ اٌٍّٛٔخ وّب فٟ 

 (. ٕ, ٌٔٛؽخ )

ٌّذ٠ٕخ ؽ١ش رشوت اٌؼشٚط أِب اٌضفخ فٟ اٌمش٠خ فؼبدح ِب رىْٛ ِخزٍفخ ثؼل اٌؾٟء ػٓ اٌضفخ فٟ ا

ٟٚ٘ ِزذصشح ثؾبي ؽزٝ رجٍغ ِٕضي اٌؼش٠ظ ٚلذ ٠غٍظ ِؼٙب ػٍٝ اٌغًّ ثؼل إٌغبء أٚ اٌجٕبد 

 (٠ٚٗٔىْٛ اٌٙٛدط وج١شاً ٠ٚغطٝ ثبٌجغو ٠ٚزجغ اٌؼشٚط عّبػخ ِٓ إٌغبء ٠غ١ٕٓ ٠ٚضغشدْ)

( ٠زنؼ رٌه ِٓ اٌخٍف١خ اٌّؼّبس٠خ ٖٚلذ ظٙش ِٓ خالي اٌذساعخ ِٛوت صفبف ثاؽذٜ اٌمشٜ ٌٛؽخ )

اٌجغ١طخ ثبٌٍٛؽخ ِٓ اٌج١ٛد اٌجغ١طخ اٌّغطبح ثبٌمؼ، وزٌه ؽىً اٌّغغذ ثغ١و اٌزى٠ٛٓ اٌزٞ ٠ظٙش 

ثبٌٍٛؽخ ٠ٚؾب٘ذ اٌّٛوت اٌزٞ ٠زىْٛ ِٓ ػذح أفشاد ِٓ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ِٚٓ خٍفُٙ اٌغًّ اٌزٞ 

اٌؼشٚط رظٙش إٌغبء اٌّقبؽجبد ٠ؾًّ ٘ٛدط اٌؼشٚط ٚاٌزٞ ٠ز١ّض ثبٌجغبهخ أ٠نب، ٚخٍف 

 ٌٍّٛوت ِٚٓ خٍفٙٓ ٠ظٙش اٌشعبي اٌّقبؽج١ٓ ٌّٛوت اٌؼشٚط. 

أِب أفشاػ األغ١ٕبء ٚػ١ٍخ اٌمَٛ فىبٔذ رمبَ ٌٙب اٌغشادلبد اٌزٟ رنبء ثٕغف رخزٍف أؽغبِٗ ثؼذد  

ىٍٛثبد اٌفٕب٠ش)اٌفشٚع( اٌزٟ ثٙب اٌؾّٛع ٚوبْ اٌغشادق ٠ؾبه ِٓ ع١ّغ عٛأجٗ ثأػذاد وج١شح ِٓ اٌ



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

ٖٖ7 

 

ثبسرفبع ِزش ٚثذاخٍٙب ٌّجبد رنبء ثبٌغبص ٚأسم١خ اٌغشادق رفشػ ثبألثغطخ ٚاٌغغبد ٠ٚغزّش رٌه 

( ٚلذ روش عزبٍٔٝ ١ٌٕجٛي فٟ ع١شرٗ ٌٍمب٘شح أْ اؽزفبالد األػشاط وبْ ٠زٍٝ ف١ٙب ٌّٕٗذح أعجٛع)

ٌضٚاط ِٓ ( ؽ١ش وبٔذ رٍه األفشاػ أٚ ؽفالد اٖٗاٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚأْ ٘زا األِش وبْ الثذ ِٕٗ)

 (.ٗٗإٌّبعجبد اٌخبفخ اٌزٟ ٠ؾبسن ف١ٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ األفشاد)

 انًالتص يٍ خالل تصاوَر يىاكة انسفاف:

ٌّب ٠ؼمذ ػٍٝ اٌشأط ٠ٍٜٚٛ ػ١ٍٗ فٛق اٌمٍٕغٛح  اعُثٓ ِٕظٛس فٟ رؼش٠ف اٌؼّبِخ "أٔٙب ا٠زوش  انعًائى:_ 2

خ ٚاٌمٍٕغٛح ِب ٠الس ػٍٝ اٌشأط رى٠ٛشاً ٚل١ً أ٠نبً اٌؼّبِ ،(٘ٗأٚثذٚٔٙب ٟٚ٘ ١ِّضح ٌٍشعبي ػٍٝ إٌغبء)

٠ٚزوش دٚصٞ أْ اٌؼّبِخ (ٙٗػٍٝ اٌشأط ِٓ اٌؼّبِخ أٚ اٌمٍٕغٛح أٚ غ١ش رٌه) ؽٟءٚلذ رؼُ ثٙب، ٚل١ً وً 

، ٚلذ ظٙشد (7ٗاٌمّبػ  رٍف ؽٛي اٌطبل١خ )اٌىٍٛرخ( أٚ اٌطبل١بد أٚ اٌطٛالٟ)ٟ٘ ػجبسح ػٓ لطؼخ ِٓ 

( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ أغٍت األؽخبؿ ٔع اٌذساعخ وّب فٟ ٌٛؽخ )اٌؼّبِخ وغطبء ٌٍشأط فٟ اٌٍٛؽبد ِٛمٛ

( ٚاٌزٟ رّضً ِٛوت صفبف ٖ( ، ٌٛؽخ )ٕاٌّٛعٛد٠ٓ ثبٌٍٛؽخ ٚلذ اسرذٚا اٌؼّبِخ وغطبء ٌٍشأط، ٌٛؽخ )

( ؽ١ش وبٔذ ٘, ٗثاؽذٜ اٌمشٜ ؽ١ش وبٔذ اٌؼّبِخ ٟ٘ غطبء اٌشأط اٌشئ١غٟ ٌألؽخبؿ، وزٌه ثٍٛؽخ) 

ٚئْ ظٙش ِٕٙب ِب ٠ٍجظ فٛق اٌطبل١خ ِجبؽشح ِٚب ٠ٍجظ فٛق ؽبي ه٠ًٛ  اٌؼّبِخ ٟ٘ غطبء اٌشأط اٌشئ١غٟ

( وغطبء سئ١غٟ ٔٔ، ٓٔ،  9، 8، 7،  ٠ٙغطٟ اٌشأط ٚاٌىزف١ٓ،وّب ظٙشد اٌؼّبِخ أ٠نب فٟ اٌٍٛؽبد )

 ٌٍشأط. 

فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ ، ٚ(8ٗاٌطبل١خ ٟ٘ ػجبسح ػٓ غطبء ٠غطٟ اٌشأط ِجبؽشح ٠ٚغزجذي دائّبً) :انطاقُح_ 1

ٚوبْ ثؼل اٌفالؽ١ٓ ٠ضجزٛٔٙب أصٕبء اٌؼًّ ، (9ٗآخش ِؼٙب) ؽٟءعزؼّبي أٞ اظ اٌؼبِخ هبل١خ فغ١شح دْٚ ٠ٍج

، ٚلذ ظٙشد اٌطبل١خ وغطبء ٌشأط عُٙ ثؾجبي ِقٕٛػخ ِٓ اٌىزبْ ؽزٝ ال رمغ ِٓ فٛق سؤٚعُٙٚفٛق سؤ

 ،(  9، 8،  7، ٙ،  ٘، ٗ، ٖ، ٔاٌقج١خ اٌقغبس وّب فٟ ٌٛؽخ )

وّبَ رؾ١و ثب١ٌذ ٚرٍجظ فٛق أخش، ٌٙب آٟٚ٘ سداء ٚاعغ ِفزٛػ ٠ٛمغ فٛق ٌجبط عّؼٙب عجبة :انجثح_ 1

 ً ً أٚوبٔذ ، ِب وبٔذ رقٕغ ِٓ اٌقٛف اٌم١ّـ، ٚغبٌجب ٚ اٌمطٓ ثغشك أِب ثبٌفشٚ ئِب رجطٓ ِٓ اٌذاخً  ؽ١بٔب

 .(ٓ٘اٌؾزبء) ٟء فاٌذف

ثٛعٛد فف ِٓ  خض اٌغجاٌى١ّٓ، وّب رز١ّ خه٠ٍٛ خفنفبم خٚاعؼ خْ اٌغجأ،حٚاٌؼجبء خٚاٌفشق ث١ٓ اٌغج

لذ  خصساس صُ أْ اٌمّبػ اٌزٜ رخ١و ِٕٗ اٌغجِٓ األ خخب١ٌ حْ اٌؼجبءأفٟ ؽ١ٓ خ، ِب١ِصساس ِٓ عٙزٙب األاأل

 حثبٌؾش٠ش فٟ ؽ١ٓ وبٔذ اٌؼجبء خٚ رىْٛ ِىفٛفأٚ اٌؾش٠ش أٚ اٌىزبْ أٚ اٌخض أٚ اٌمطٓ أ٠ىْٛ ِٓ اٌقٛف 

ً  خخب١ٌ  ( فٟ ِالثظ اٌزبعش اٌغبٌظ ثألقٝ ١ّ٠ٓ اٌٍٛؽخ.ٓٔؽخ )، ٚلذ ظٙشد اٌغجخ ثٍٛ(ِٔ٘ٓ اٌقٛف) غبٌجب

 خخشٜ ٟٚ٘ رز١ّض ثأٔٙب ه٠ٍٛاأل خٌجغرٍجظ فٛق عبئش األ ٟاٌز ٟاٌجذْ اٌخبسع خٌجغأٟ٘ ٌجبط ِٓ :انعثاءج_ 4

ْ ٌٙب فزؾز١ٓ أوّبَ ئال أِٓ غ١ش  ٟثؼنٙب ٚ٘ خئٌِٝبَ ٌٚىٕٙب ِنِِّٛٓ األ خرّزذ ؽزٝ اٌمذ١ِٓ ِفزٛؽ

، ٚلذ ظٙشد اٌؼجبءحفٟ اٌٍٛؽبد ِٛمٛع (ِٕ٘شاس اٌزساػ١ٓ ِٕٙب)ئرغبػذاْ ػٍٝ ٚاعؼز١ٓ ِمٛسر١ٓ 

( فٟ ِالثظ ٔبفخٟ اٌّضِبس ِٓ أفشاد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ، وّب رؾب٘ذ فٟ ٌٛؽبد ٔاٌذساعخ فٕغذ٘ب فٟ ٌٛؽخ )

ٛؽبد ) ( فٟ ِالثظ أفشاد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ، وّب رظٙش اٌؼجبءح أ٠نب رغطٝ اٌّالثظ أعفٍٙب وّب فٟ ٌٖ، ٕ)

ٗ ،ٙ ،7 ،9  ،ٔٓ.) 

سداء اٌخشٚط  حٚلذ وبٔذ اٌزض٠ش، (ِٖ٘ٓ اٌغجٍخ ٚاٌؾجشح ٚاٌجشلغ) ِغّٛع والً ٟ ٘ ح:اٌزض٠شجرــسَـــانت_ ٘

، ٚلذ ظٙشد اٌزض٠شح ثؾىٍٙب (ِٗ٘ٓ إٌّضي) ٓاٌؼ١ٍب ٚاٌٛعطٝ ػٕذ خشٚعٙ خاٌطجمِٓ رٍجغٗ إٌغبء  ٞاٌز

اٌزقب٠ٚش ِٛمٛع اٌذساعخفٟ ِالثظ إٌغبء اٌّقبؽجبد  اٌىبًِ اٌّىْٛ ِٓ اٌغجٍخ ٚاٌؾجشح ٚاٌجشلغ فٟ

( رظٙش إٌغبء ِشرذ٠بد اٌزض٠شح ثؾىٍٙب اٌىبًِ ئٌٝ عٛاس اٌؼشٚط ٚأِبِٙب ٌّٙٛوت اٌؼشٚط، فٕؾب٘ذ ثٍٛؽخ )

ٚرىْٛ ٌٍٕغبء اٌّزضٚعبد ثبٌٍْٛ اٌذاوٓ أٚ األعٛد أِب ثبٌٕغجخ ٌّٓ ٌُ رزضٚط فزىْٛ ثبٌٍْٛ اٌفبرؼ ، وزٌه 

( فٟ ِالثظ إٌغبء ئٌٝ عٛاس اٌؼشٚط ٚأِبِٙب ٚلذ ئخزٍفذ األٌٛاْ 9ح ثّالثظ إٌغبء ثٍٛؽخ )رظٙش اٌزض٠ش

 ِٓ اٌٍْٛ األعٛد ٚاألث١ل ٠ٚشعغ رٌه أْ اٌغٛداء ٌٍّزضٚعبد أِب اٌفبرؾخ ٌّٓ ٌُ رزضٚط ثؼذ . 

غ فٟ ٚوبْ ٠قٕ، (٘٘ٚعّؼٗ ٠ٍىبد) ح٠ؾجٗ اٌغزش ٞٚ ٌجبط ٔغٟٛ أل١ّـ ٔغبئ ٟرؼٕ خفبسع١ خوٍّا١ٌٍه: 

 خ(ِٛم)ثزىبساً ، ٚلذ وبْ اٚفٟ اٌؾزبء ِٓ لّبػ اٌقٛف ٚاٌىؾ١ّشخ، ٚاٌمط١ٕ خاٌؾش٠ش٠ خلّؾاٌق١ف ِٓ األ
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أزؾش ث١ٓ إٌغبء ػٍٝ  اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ، ؽ١شوً ِذْ ٚؽؼٛة  ئٌٝعزبٔجٛي خئ٘جطذ ِٓ اٌؼبفّ حعذ٠ذ

َٚ أِٓ  خزالف ِغز٠ٛبرٙٓ االعزّبػ١خ ثذءاً ا ً  ٟإٌغبء ف خِ ١َ ٍْ ػِ ١ِشاد اٌمقش ٚاٌمٛادْ  ع١ّغ  ئٌٝوً ِىبْ ٚ٘جٛهب

رٌه عج١ال ِٓ  ئٌٝسرذائٗ ِٕٙٓ عٜٛ ِٓ ٌُ ٠غزطؼٓ اٌُٚ ٠زخٍف ػٓ ، اٌٛعطٝ ٚاٌشالقبد خٔغبء اٌطجم

ً ،(ٙ٘)خاٌفم١شاد ٚاٌؼبِ ٚ ِشثؼخ أِٓ األِبَ ٚفزؾخ اٌقذس ث١نب٠ٚخ  ٠ٍٚجظ ا١ٌٍه فٛق اٌم١ّـ ٠ٚىْٛ ِفزٛؽب

، ٚلذ (7٘وّبَ ه٠ٍٛخ ٚاعؼخ)أهٌٛٗ ٌٚٗ  خٔٙب٠ ئٌٝؼذ رٌه ٠زغغ اٌٛعو ٚث ئٌِٝؾجه  ، ٠ٚى7ْٛٚ ؽشف أ

ظٙش ا١ٌٍه فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ الع١ّب فٟ ِالثظ اٌشالقبد ٚاٌغٛاصٞ اٌالرٟ ٠زمذِٓ 

( أْ ا١ٌٍه لذ ظٙش ثّالثظ اٌشالقبد ٚوبْ ثبٌٍْٛ األث١ل ثأوّبَ ٓٔ، ٘، ِٗٛوت اٌؼشٚط فٕؾب٘ذ ثٍٛؽخ )

 ١ض ثأٔٗ م١ك ِٓ ػٕذ اٌقذس ٠ٚزغغ وٍّب ٔضٌٕب ألعفً.ٚاعؼخ وّب رّ

  وَتائج انذراضح انخاتًح
- ِٕٔٛاوت اٌضفبف فٟ مٛء ٌٛؽبد اٌشؽبٌخ ٚاٌّغزؾشل١ٓ خالي اٌمش١ٔٓ )ِٓ خالي دساعخ ِٛمٛع "

 " رٛفٍذ اٌذساعخ ئٌٝ ػذد ِٓ إٌزبئظ ٔؾقش٘ب ف١ّب٠ٍٟ:َ(9ٔ_8ٖٔ/ٖٔ

سو١ٓ ف١ٙب ٠شعغ الخزالف اٌطجمبد االعزّبػ١خ، فىٍّب رادد _ اخزالف ؽىً اٌضفخ ٚؽغّٙب ٚػذد اٌّؾب

 ِىٛٔبد اٌضفخ ٚػذد اٌّؾبسو١ٓ ف١ٙب دي رٌه ػٍٝ اسرفبع اٌطجمخ اإلعزّبػ١خ ألً٘ اٌؼشٚط.

_ ِٛاوت اٌضفبف وبْ ٌٙب رشر١ت ِؼ١ٓ رغ١ش ثٗ فزجذأ ثبٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ١ٍ٠ٙب فشلخ اٌشالقبد صُ ِٛوت 

 ضفخ ٚأخ١شا فشلخ ِٛع١م١خ أخشٜ. اٌؼشٚعخ صُ اٌّؾبسو١ٓ فٟ اٌ

_ ال رخٍٛا اٌضفخ أثذاً ِٓ ٔبفخٟ اٌّضِبس ٚسثّب ٠شعغ رٌه ئٌٝ ِب رزّزغ ثٗ ٘زٖ اٌّٛع١مٝ ِٓ ئؽذاس 

 ثٙغخ ٌٍضفخ. 

_ ٠الؽع ِٓ خالي اٌذساعخ أْ إٌٛع اٌّؼشٚف ثبعُ هجً إٌمشصاْ ٌُ ٠ظٙش عٜٛ فٟ ِٛاوت اٌضفبف 

رٌه ٌضمً ٚصٔٗ ؽ١ش أْ أغٍجٗ وبْ ٠قٕغ ِٓ إٌؾبط أٚ ِٓ اٌفخبس اٌزٟ رزىْٛ ِٓ اٌغّبي ٚسثّب ٠شعغ 

ٌٚزٌه وبْ ِٓ اٌقؼٛثخ أْ ٠ؾٍّٗ اٌؾخـ هٛاي ِذح اٌّٛوت ٚاٌزٟ فٟ اٌىض١ش ِٓ األؽ١بْ رغزّش ٌؼذح 

 عبػبد.

_ اٌطجً اٌّؼشٚف ثبعُ اٌىٛثخ وبْ ٠ؾٍّٗ األؽخبؿ اٌز٠ٓ ٠غ١شْٚ ػٍٝ األسك عٛاء فٟ ِٛاوت 

ِٓ اٌغّبي أٚ اٌزٟ رغ١ش ػٍٝ األسك. ٚسثّب ٠شعغ رٌه اٌٝ خفخ ٚصٔخ ٚعٌٙٛخ  اٌضفبف اٌزٟ رزىْٛ

 ؽٍّخ . 

_ رٕٛػذ ؽىً اٌّظٍخ اٌزٝ رغ١ش رؾزٙب اٌؼشٚط ٚئْ ئرفمذ ع١ّؼب فٝ اٌزى٠ٛٓ اٌؼبَ ٚاٌجغبهخ ِٓ ؽ١ش 

 اٌؾىً . 

ٌزٝ رغ١ش _ رٕٛػذ ِٛاوت اٌضفبف فّٕٙب ِٛاوت رغ١ش ػٍٝ األسك ٚأخشٜ ػجبسح ػٓ ػذد ِٓ اٌغّبي ا

خٍف ثؼنٙب اٌجؼل ٚئْ ئرفمذ ع١ّؼٙب فٝ رشر١ت ؽىً اٌّٛوت ِٓ ؽ١ش ٚعٛد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ فٝ 

 اٌّمذِخ . 
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 انهىحاخ واألشكال
 

 
 James shawcrompton( ِٛوت صفبف ثأؽذ ؽٛاسع ِذ٠ٕخ اٌمب٘شح ٌٍّقٛسٌٔٛؽخ)

United kingdoom (1853_ 1913) 57.1× 74.9اٌّمبطcm 

 أٌٛاْ ِبئ١خ ػٍٝ لّبػ
42823827-42-cairo-through-procession-wedding-arab-https://www.magnoliabox.com/products/an 

 
 ٌمب٘شح( ِٛوت صفبف ثأؽذ ؽٛاسع ِذ٠ٕخ إٌٛؽٗ )

Walter Frederic Roofe Tyndale [Ingland Painter 1855_1943] Water color 
-frederick-walter-artist-1912-c1905-procession-ngweddi-arab-an-photo-https://www.alamy.com/stock

135317451.html-roofe 

 
 Talbot Kelly[British painter 1861-1943]( يىكة زفاف تإحذي انقري انًصرَح1نىحه )

https://www.etsy.com/sg-en / 

https://www.magnoliabox.com/products/an-arab-wedding-procession-through-cairo-42-42823827
https://www.magnoliabox.com/products/an-arab-wedding-procession-through-cairo-42-42823827
https://www.alamy.com/stock-photo-an-arab-wedding-procession-c1905-1912-artist-walter-frederick-roofe-135317451.html
https://www.alamy.com/stock-photo-an-arab-wedding-procession-c1905-1912-artist-walter-frederick-roofe-135317451.html


 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

ٖٗٓ 

 

 
 Fabio Fabbi [Italian painter 1861-1946]( ِٛوت صفبف ثأؽذ ؽٛاسع اٌمب٘شح ٌٗٛؽٗ )

97.5 ×140 cm, Oil  on Canvas 
fabbi.html-fabio-cairo-in-procession-wedding-https://fineartamerica.com/featured/a 

 
 Fabio Fabbi [Italian painter 1861-1946]( يىكة زفاف تأحذ شىارع انقاهرج 5نىحه )

144×87cm  , Oil on Canvas 

fabbi.html-fabio-cairo-in-procession-wedding-https://fineartamerica.com/featured/a 
 

 
 Louis Emile pinel [Francais1831- 1894]( يىكة زفاف تأحذ انشىارع انجاَثُح )شارع انجًانُح(6نىحح )

https://www.pinterest.com/pin/750341987894353494/?lp=true 

https://fineartamerica.com/featured/a-wedding-procession-in-cairo-fabio-fabbi.html
https://fineartamerica.com/featured/a-wedding-procession-in-cairo-fabio-fabbi.html
https://fineartamerica.com/featured/a-wedding-procession-in-cairo-fabio-fabbi.html
https://fineartamerica.com/featured/a-wedding-procession-in-cairo-fabio-fabbi.html
https://www.pinterest.com/pin/750341987894353494/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/750341987894353494/?lp=true
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 اهرج( يىكة زفاف تأحذ شىارع انق7نىحه )

Narcisse Berchere[ French , 1819-1891] oil on canvas , 61.5-42.2cm 

https://www.pinterest.com/pin/754423375056806178/?lp=true 

 
 , Vincenzo Marinelli , oil on canvas( يىكة زفاف تأحذ شىارع انقاهرج 1نىحه )

 Global Galleryيكاٌ انحفظ 
A017470948-vincenzo/p-by-procession-wedding-arab-an-gallery-https://www.sears.com/global 

 

https://www.pinterest.com/pin/754423375056806178/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/754423375056806178/?lp=true
https://www.sears.com/global-gallery-an-arab-wedding-procession-by-vincenzo/p-A017470948
https://www.sears.com/global-gallery-an-arab-wedding-procession-by-vincenzo/p-A017470948
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 يىكة زفاف تأحذ شىارع انقاهرج )شارع انًعس نذٍَ هللا انفاطًٍ(( 1نىحح 

Owen Brown Carter (1806 _ 1859) 
https://www.josekusunoki.com/landed 

-brown-https://www.collectionprivee.paris/index.php?option=com_k2&view=item&id=1599:owen

carter&Itemid=1693&lang=fr 

 

 
 Fabio Fabbi [Italian painter 1861-1946] , Oil  on Canvas( ِٛوت صفبف ثأؽذ ؽٛاسع اٌمب٘شح ٌٓٔٛؽخ )

fabbi.html-fabio-cairo-in-procession-wedding-https://fineartamerica.com/featured/a 

https://www.josekusunoki.com/landed
https://www.josekusunoki.com/landed
https://www.collectionprivee.paris/index.php?option=com_k2&view=item&id=1599:owen-brown-carter&Itemid=1693&lang=fr
https://www.collectionprivee.paris/index.php?option=com_k2&view=item&id=1599:owen-brown-carter&Itemid=1693&lang=fr
https://fineartamerica.com/featured/a-wedding-procession-in-cairo-fabio-fabbi.html
https://fineartamerica.com/featured/a-wedding-procession-in-cairo-fabio-fabbi.html
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 ( ِٛوت صفبف ٠ّش ثغٛاس األ٘شاِبدٌٔٔٛؽخ )

-Menkaure-of-pyramid-the-and-Sphinx-images/XL119512/The-https://www.lookandlearn.com/history

?t=4&n=219990procession-wedding-Arab-an-with 

 

 
 

 William Henry( ِٛوت صفبف ثأؽذ ؽٛاسع اٌمب٘شح )أِبَ ِذسعخ اٌغٍطبْ ؽغٓ(، ٌٍشعبَ اإلٔغ١ٍضٌٕٞٔٛؽخ )

Bartlett 
 . Glimpses of the land of Egypt, The Nile boat  , London 1849 , p 92ػٓ:

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lookandlearn.com/history-images/XL119512/The-Sphinx-and-the-pyramid-of-Menkaure-with-an-Arab-wedding-procession?t=4&n=219990
https://www.lookandlearn.com/history-images/XL119512/The-Sphinx-and-the-pyramid-of-Menkaure-with-an-Arab-wedding-procession?t=4&n=219990
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 ( ػًّ اٌجبؽضخٓٔ, 8, ٘, ٗٛؽبد ) (  ٠ٛمؼ ؽىً اٌّظٍخ اٌزٝ رغ١ش أعفٍٙب اٌؼشٚط ػٓ ٌٔؽىً )

 

 
 

 ( ػًّ اٌجبؽضخ9( ٠ٛمؼ ؽىً اٌّظٍخ اٌزٝ رغ١ش أعفٍٙب اٌؼشٚط ػٓ ٌٛؽخ )ٕؽىً )

 

 

 
 

 ( ػًّ اٌجبؽضخ .7( ٠ٛمؼ ؽىً اٌّظٍخ اٌزٝ رغ١ش أعفٍٙب اٌؼشٚط ػٓ ٌٛؽٗ )ٖؽىً )
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 ( ػًّ اٌجبؽضخ .ٌٔؼشٚط ػٓ ٌٛؽخ )( ٠ٛمؼ ؽىً اٌّظٍخ اٌّؾٌّٛخ فٛق اٌغًّ ٚاٌزٝ رغٍظ أعفٍٙب اٗؽىً )

 

 

 
 

 

 
 

 

( ػًّ ٖ( ٠ٛمؼ ؽىً اٌّظٍخ اٌزٝ رأخز ؽىً اٌخ١ّخ اٌّضجزخ فٛق اٌغًّ ٚاٌزٝ رغٍظ رؾزٙب اٌؼشٚط ػٓ ٌٛؽخ ) ٘ؽىً )

 اٌجبؽضخ
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 ( ػًّ اٌجبؽضخ.ٔٔ( ٠ٛمؼ ؽىً اٌؼشثخ اٌخؾج١خ اٌزٝ رغٍظ ثذاخٍٙب اٌؼشٚط ػٓ ٌٛؽخ )ٙؽىً )
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 جؾشؽٛاؽٟ اٌ

                                                 
ٔ

َ، 999ٔ( ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ١ٔٗٙخ، ربس٠خ اٌّقش١٠ٓ، اٌؼذد )ؽّذ ػجذ اٌشاصق، اٌّشأح فٟ ِقش اٌٍّّٛو( أ

  .ٙٙ،٘ٙؿ 
ٕ

، ؿ 987ٔعؼبد ِب٘ش، ػمٛد اٌضٚاط ػٍٝ إٌّغٛعبد األصش٠خ، ِغٍخ و١ٍخ األصبس عبِؼخ اٌمب٘شح، اٌغضء األٚي، اٌمب٘شح ( 

ٖ9 . 
ٖ

 .ٙٙ،٘ٙأؽّذ ػجذ اٌشاصق، اٌّشأح فٟ ِقش اٌٍّّٛو١خ، ؿ( 
ٗ

 . ٕٔشَٚ، آ٠خ عٛسح اٌ( 
٘

، رشعّخ ص١٘ش اٌؾب٠ت، داس اٌؾب٠ت ٌٍٕؾش، اٌطجؼخ ٔػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ط( 

 . 89َ، ؿ 99ٕٔاٌضبٌضخ، 
ٙ

  .َ٘ٗٔ، ؿ 97٘ٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، رشعّخ ػذٌٟ هب٘ش ٔٛس، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ( 
7

َ، ربس٠خ اٌّقش١٠ٓ ٕٓ٘ٔ_ 7ٔٔٔ/  8ٗٙ_ 7ٙ٘شا١ُ٘ اٌغؼ١ذٞ، هجمخ اٌؼبِخ فٟ ِقش فٟ اٌؼقش األ٠ٛثٟ ؽٍجٟ ئث( 

  .َٖٔٔ، ؿ  ٖٕٓٓ، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ٕٕٔ
8

 . 89، ؿ ٔػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ط( 
9

  .89، ؿ ْٔ، طػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصٛ( 
ٔٓ

  .ٗٗٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، ؿ( 
ٔٔ

  .ٙٙ،٘ٙأؽّذ ػجذ اٌشاصق، اٌّشأح فٟ ِقش اٌٍّّٛو١خ، ؿ( 
ٕٔ

دمحم ِقطفٟ ٘ذاسح، إٌّقٛسح لقخ اٌجطٌٛخ اٌؼشث١خ ٚ٘ض٠ّخ ٠ٌٛظ اٌزبعغ، اإلعىٕذس٠خ، ِإعغخ اٌضمبفخ اٌغبِؼ١خ، ( 

 . َٔٙ ؿ 9ٙٔٔ
ٖٔ

اِشأح ػٍّٙب أْ رغبػذ اٌشعبي فٟ اٌضٚاط ٚلذ ٠غزخذَ أوضش ِٓ خبهجخ، ؽ١ش رمذَ ث١بٔٙب ػٓ اٌفز١بد ٚرقف ٟ٘ ( 

اٌٛاؽذح أٔٙب وبٌغضاي عّبالً ٚسؽبلخ ٚفغ١شح اٌغٓ ٚاألخشٜ أٔٙب ١ٌغذ ع١ٍّخ ٌٚىٕٙب غ١ٕخ ٚ٘ىزا، ٚوبْ ٌٙب ؽك اٌذخٛي 

أ٠نب، ٚثؼذ أْ رغزؼٍُ ػٓ وً ؽٟء رمذَ رمش٠ش٘ب ٌٍشاغت فٟ  الؽزشافٙب عّغشح اٌضٚاط، وّب وبٔذ رمَٛ ثّٕٙخ اٌذالٌخ

اٌضٚاط، فبرا سمٟ ثزٌه اٌج١بْ ٠مذَ ئٌٝ اٌخبهجخ ٘ذ٠خ ٠ٚشعٍٙب صب١ٔخ ئٌٝ ػبئٍخ اٌفزبح ٌزؼٍُّٙ ثشغجبرٗ. ئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، 

  .ٖٗٔ، َٕٗٔ، ؿ 97٘ٔاٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، رشعّخ ػذٌٟ هب٘ش ٔٛس، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، 
ٔٗ

 . َٔٙٔ، ؿ 9ٙٔٔاثٓ دا١ٔبي، ه١ف اٌخ١بي، رؾم١ك ئثشا١ُ٘ ؽّبدح، اٌمب٘شح، ِطجؼخ ِقش( 

(
ٔ٘

عؼبد دمحم ؽغٓ ؽغ١ٕٓ ، اٌؾّبِبد فٟ ِقش اإلعال١ِخ ، سعبٌخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسح، و١ٍخ األصبس عبِؼخ اٌمب٘شح، 

  .7ٔ،َٙٔ ، ؿ 98ٖٔ
ٔٙ

ٌّقش ِٓ خالي وزبثبد اٌغجشرٟ، ِىزجخ األعشح، ِٙشعبْ اٌمشاءح  ػقّذ دمحم ؽغٓ، عٛأت ِٓ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ( 

  .7ٖٔ، عٍغٍخ األػّبي اٌفىش٠خ، ؿ ٌٍٖٕٓٓغ١ّغ 
17

)Belon،pierre De mans;le voyage en Egypte، 1547،Le caire 1959. P.101.       
ٔ8

ش ٚاٌغبثغ ػؾش، ِقش إٌٙنخ، اٌٙبَ دمحم ػٍٝ رٕٟ٘، ِقش فٟ وزبثبد اٌشؽبٌخ اٌفشٔغ١١ٓ فٟ اٌمش١ٔٓ اٌغبدط ػؾ( 

 . 8َٖ، ؿ 99ٔٔ( ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ِٖٙشوض ٚصبئك ٚربس٠خ ِقش اٌّؼبفش )
ٔ9

 .  9ٕػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ؿ ( 
ٕٓ

  .8ٗٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ؿ ( 
ٕٔ

 . ٖٔ،ٕٔ، ؿ َٙٔ، اٌؼذد 97ٔٔف ػبَ، ِغٍذ ٌٍفْٕٛ اٌؾؼج١خ، ِبسط ِؾّٛد أؽّذ اٌؾفٕٟ، ِٛع١مٝ اٌمب٘شح فٟ أٌ( 
ٕٕ

 . ٓ٘ٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ؿ( 
ٕٖ

  .7ٖٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، ؿ ( 
(ٕٗ) 

ة، عٍغٍخ ربس٠خ اٌّقش١٠ٓ، فزؾٟ اٌقٕفبٚٞ: ربس٠خ ا٢الد اٌّٛع١م١خ اٌؾؼج١خ اٌّقش٠خ، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزب

: اٌطشة ٚآالرٗ فٟ ػقش األ٠ٛث١١ٓ ٚاٌّّب١ٌه، ػجذ اٌؼض٠ض ، ٔج١ً دمحم.ٖٙ، َٕٙ، ؿ ٕٓٓٓ(، اٌمب٘شح، 9ٗٔػذد )

فٛس االؽزفبالد  اثشا١ُ٘،   ، ع١ّخ ؽغٖٖٓٔ، َٕٖٔ، ؿ 98ٓٔاٌطجؼخ األٌٚٝ، ِىزجخ االٔغٍٛ اٌّقش٠خ، اٌمب٘شح، 

 .َٖٗٓ، ؿ 98ٖٔ، و١ٍخ ا٢صبس، عبِؼخ اٌمب٘شح، دوزٛساٖسعبٌخ  فٟ اٌّخطٛهبد اٌؼضّب١ٔخ، ِخطٛه
- Deva، (B.C.): Indian music، India، 1990، p. 108. 

 
  .7ٕ٘فجؾٟ أٔٛس سؽ١ذ: ا٢الد اٌّٛع١م١خ فٟ اٌؼقٛس اإلعال١ِخ، ثغذاد )د.د.، ؿ  (ٕ٘)

 .  9ٖ، ؿ ٔػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، ط( ٕٙ

 . 8ٕٖاٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، ؿ ئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ،  (7ٕ
ٕ8

  .ٓ٘ٔ، 9َٗٔ، ؿ 99٘ٔ_ ٙٔٗٔ، اٌى٠ٛذ ٖٕٓأوشَ لبٔقٛ، اٌزق٠ٛش اٌؾؼجٟ اٌؼشثٟ، ػبٌُ اٌّؼشفخ ( 
ٕ9

، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ 89ٖدمحم لٕذ٠ً اٌجمٍٟ، اٌطشة فٟ اٌؼقش اٌٍّّٛوٟ )اٌغٕبء. اٌشلـ. اٌّٛع١مٝ( اٌّىزجخ اٌضمبف١خ ( 

 . َٖ٘ ؿ 98ٗٔاٌؼبِخ ٌٍىزبة 
ٖٓ

، 9ٖ، ؿ ٔ، ػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، طٕٓ، ؿ َ٘ٔ، ط88٘ٔػٍٝ ثبؽب ِجبسن، اٌخطو اٌزٛف١م١خ، ( 

، فب٠ضح اٌٛو١ً، اٌؾٛاس )عٙبص اٌؼشٚط فٟ ِقش( ٔ٘ٔ، َٓ٘ٔ، ؿ 97٘ٔ، ٕئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ه

 . ٖٓٗؿ 
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ٖٔ

 . 9ٗٔ، 8ٗٔؿ  ئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ،( 
ٖٕ

  .ٔ٘ٔ، ئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ؿ ٕٓػٍٝ ثبؽب ِجبسن، اٌخطو اٌزٛف١م١خ، ؿ ( 
ٖٖ

 . ٖ٘ٔ، ؿ99َٓٔ-٘ـٓٔٗٔاٌّؼغُ اٌٛع١ض، ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌؾئْٛ اٌّطبثغ األ١ِش٠خ، اٌمب٘شح، (
ٖٗ

عضء، داس اٌّؼبسف ثّقش، َٕٓ( ٌغبٔبٌؼشة، ٖٖٔٔٔ /  7ٔٔد  األٔقبسٞاثٓ ِٕظٛس )عّبي اٌذ٠ٓ دمحم ثٓ ِىشَ ( 

 .9ٕٖ،9ٖٔؿ، ٗٔط ، 98َٙٔهجؼخ ثٛالق، اٌمب٘شح ،
ٖ٘

 .ٖ٘ٔؿ، اٌّؼغُ اٌٛع١ض (
ٖٙ

 .9ٕٖ،9ٖٔؿ، ٗٔط ،ِٕظٛس، ٌغبْ اٌؼشة اثٓ( 
ٖ7

 .ٖ٘ٔؿ ، اٌّؼغُ اٌٛع١ض( 

 . 9ٗٔ، 8ٗٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، ؿ 8ٖ)  
ٖ9

.، فب٠ضح اٌٛو١ً، اٌؾٛاس )عٙبص اٌؼشٚط فٟ 9ٗٔ، 8ٗٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، ؿ (

 .  ٖٔٗ، َٖٓٗ، ؿ ٕٔٓٓ، ٠ٕب٠ش ِٔقش( فٟ ػقش عاله١ٓ اٌّّب١ٌه ، سعبٌخ دوزٛساٖ ِٕؾٛسح، داس ٔٙنخ اٌؾشق ، ه
ٗٓ

 . ٘٘ٔئدٚاسد ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ؿ ( 
ٗٔ

 . ١ٔ٘٘ٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ؿ ئدٚاسد ٌ( 
ٕٗ

 . ٕٓػٍٝ ثبؽب ِجبسن، اٌخطو اٌزٛف١م١خ، ؿ ( 
ٖٗ

َ، ؿ 997ٔعزبٍٔٝ ١ٌٕجٛي، ع١شح اٌمب٘شح، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، األػّبي اٌفىش٠خ، ِٙشعبْ اٌمشاءح ٌٍغ١ّغ ( 

ٖ8 . 
ٗٗ

غجشرٟ، ِىزجخ األعشح، ِٙشعبْ اٌمشاءح ػقّذ دمحم ؽغٓ، عٛأت ِٓ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٌّقش ِٓ خالي وزبثبد اٌ (

 . ٘٘ٔ، عٍغٍخ األػّبي اٌفىش٠خ، ؿ ٌٍٖٕٓٓغ١ّغ 
(ٗ٘)

 .َٕٕٗ، ؿ 98ِٕٙٔظٛس، ٌغبْ اٌؼشة، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح،  اثٓ
ٗٙ

، اٌّغٍذ اٌزبعغ ٚاٌؼؾشْٚ، ٟفالػ اٌؼج١ذٞ، ِالثظ إٌذاِٟ فٟ اٌؼقش اٌؼجبعٟ، ِغٍخ عِٛش، اٌغضء األٚي ٚاٌضبٔ(

 (.٘، ؽبؽ١خ )َٕٕٕ، ؿ97ٖٔ
ٗ7

دٚصٞ، اٌّؼغُ اٌّفقً ثأعّبء اٌّالثظ ػٕذ اٌؼشة، رشعّخ أوشَ فبمً، ِطجؼخ اٌؾش٠خ، ٚصاسح اإلػالَ،  س٠ٕٙبسد(

 .َٕٓ٘، ؿ97ٔٔثغذاد، 
ٗ8

 .ٕٓٔ، ؿ ٔط ،ػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش( 
ٗ9

 .ٕٓٔبِخ ٌٍىزبة د.د، ؿ، اٌمب٘شح، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼزِٟب٠ش، اٌّالثظ اٌٍّّٛو١خ، رشعّخ فبٌؼ اٌؾ١( 
٘ٓ

, رؾم١ك ٘ذٜ اٌّخضِٚٝ , ئثشا١ُ٘ ِؼغُ اٌؼ١ٓ َ ( 79ٕٖ /  7٘ٔٞ) أثٛ ػجذ اٌشؽّٓ اٌخ١ًٍ ثٓ أؽّذ . د اٌفشا١٘ذ( 

دٚصٞ، اٌّؼغُ  س٠ٕٙبسد_ ،. 9ٔٔ، ؿٕ، ربط اٌؼشٚط،ػٞ، ِشرنٝ اٌضث١ذٕٙؿ َ , 98ٓٔاٌغبِشائٝ , اٌؼشاق , 

،ػجذ  9َٔ ؿ97ٔٔشعّخ أوشَ فبمً، ِطجؼخ اٌؾش٠خ، ٚصاسح اإلػالَ، ثغذاد، اٌّفقً ثأعّبء اٌّالثظ ػٕذ اٌؼشة، ر

، اٌّغٍذ اٌضبِٓ ٚاٌضبٟٔ، ِغٍخ عِٛش، اٌغضء األٚي اٌغبٍٟ٘اٌؼض٠ض ؽ١ّذ فبٌؼ، فٛس ِٓ أٌجغخ اٌؼشة فٟ اٌؼقش 

، 98ٓٔثغذادٚي،فٟ اٌؼقش اٌؼجبعٟ األ خعال١ِاإل خفالػ اٌؼج١ذٞ، اٌّالثظ اٌؼشث١ ,ٙ٘ٔؿ  ,98َٕٔٚاٌضالصْٛ، 

    . ،ٖٕٗؿ
٘ٔ

 .ٙ٘ٔاٌؼشة، ؿخ ٌجغأػجذ اٌؼض٠ض ؽ١ّذ فبٌؼ، فٛس ِٓ ( 
ٕ٘

 خٌجغأػجذ اٌؼض٠ض ؽ١ّذ فبٌؼ، فٛس ِٓ  ،٘ٗ،ٙٗ، ؿخ،ِب٠ش، اٌّالثظ اٌٍّّٛو8.١ٖٕس٠ٕٙبسرذٚصٞ، اٌّؼغُ اٌّفقً، ؿ ( 

 .78ٕ، ؿٟفٟ اٌؼقش اٌؼجبعٟ اٌضبٔخ، فالػ ؽغ١ٓ اٌؼج١ذٞ، اٌّالثظ اٌؼشث١ٙ٘ٔاٌؼشة، ؿ 
ٖ٘

 .ٖٓٔ، ؿ ٕ، ه ٔػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، ط ( 
٘ٗ

 .9ٓ، 89ص٠بء إٌغبء فٟ ِقش، ؿ أِبي ؽبِذ اٌّقشٞ،أ( 
٘٘

 .9ٖ٘، 8ٖ٘عّبء اٌّالثظ، ؿسعت ػجذ اٌغٛاد، اٌّؼغُ اٌؼشثٟ أل(
٘ٙ

 .ٓٙ، ؿ ٟفٟ اٌؼقش اٌؼضّبٔ حص٠بء اٌّشأأؽبِذ اٌّقشٞ،  ِبيأ( 
٘7

  .ٕٓٔ، ؿ ٔ، ط ػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش( 
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 وأهوٍخه فً عصر الذولخٍي القذٌوت والىسطى wr idtلقب كبٍر الوبخرٌي 

 

 د/ هشام هوج عبذالوطلب)*(

 

 :هقذهت

 

رؼىظ دساعخ األٌمبة اٌؼذ٠ذ ِٓ ٔٛادٝ ٚأِٛس اٌذ١بح ٌٍّقش١٠ٓ ٚدنبسرُٙ، ٚدبٌزُٙ 

ً ف ٟ اإللزقبد٠خ، ٚاإلجزّبػ١خ، ٚاٌذ١ٕ٠خ. وّب رٍمٝ اٌنٛء ػٍٝ اٌفئبد اٌزٟ ٌؼجذ دٚساً ٘بِب

اٌّجزّغ اٌّقشٞ اٌمذ٠ُ ٚوض١ش ِٕٙب ٚسد روشٖ فٟ اٌغ١ّش اٌزار١خ ٌىجبس األفشاد ػٍٝ ِّش اٌؼقٛس. 

ٚعٛف ٠زٕبٚي اٌجذش دساعخ أدذ األٌمبة اٌزٟ ظٙشد ِٕز ثذا٠خ األعشاد ٚإعزّش دزٝ اٌذٌٚخ 

جخش٠ٓ  ُّ  .wr idtاٌٛعطٝ ٚ٘ٛ ٌمت وج١ش اٌ

 

بِخ ثؼل اٌطمٛط اٌذ١ٕ٠خ، ٚلذ روش وبْ اٌّقشٞ اٌمذ٠ُ ٠مَٛ ثذشق اٌجخٛس أصٕبء إل

Fauklner  ًػ١ٍّخ دشق اٌجخٛس ثبٌفؼidt  ٓثبٌىزبثز١  ،
(1)

، فٟ د١ٓ ٠شٜ 

Helck  أٔٗ سثّب اٌّمقٛد ثىٍّخidt خؾت األسص أٚ اعُ أدذ اٌض٠ٛد ٛ٘
(4)

، ٚاٌزٟ سثّب جبء 

ثّؼٕٝ إفشاص أٚ عبئً ػطشٞ ِٕٙب وٍّخ 
(3)

، ٚسثّب إؽبسح إٌٝ اٌغبئً اٌؼطشٞ 

إٌبرج ِٓ جغذ اٌٍّه اٌّزٛفٝ أٚ اٌّؼجٛد ٚاٌزٞ ال ٠ؼزجش وبِالً ثذٚٔٗ
(2)

 . 

 

( ِٓ 492ِٕز فٟ اٌذٌٚخ اٌمذ٠ّخ فٟ ٔقٛؿ األ٘شاَ )اٌزؼ٠ٛزح سلُ  idtٚلذ ظٙش اٌفؼً 

 ػٙذ اٌٍّه رزٟ ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ:

(2) 

idt  (m)  Axt  n  @r  Nxn 
 ٠ذشق اٌجخٛس )فٟ( األفك ألجً دٛسط )سة( ٔخٓ.

فٝ اٌٛففبد ٚ فٝ جٛأت ِزؼذدح ِٓ د١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ, اٌجخٛساٌّقشٞ اٌمذ٠ُ  اعزخذَ

ِٓ أجً اٌذّب٠خ ِٓ األسٚاح اٌؾش٠شح ٚ, ٚرؼط١ش إٌّبصي ٚاٌّالثظ, ٟاٌطج١خ, ٚاٌزط١ت اٌؾخق

اٌزٝ وبْ ٠ظٓ اٌّشء أٔٙب رٙذدٖ ٘زا ثجبٔت اػزجبسٖ ٚادذًا ِٓ ِٛاد اٌزطٙش اٌٙبِخ فٝ همٛط 

 ثأ١ّ٘خ سئ١غ١خ فٝ اٌخذِخ ا١ِٛ١ٌخ ٢ٌٙخ اٌّؼبثذ اٌجخٛس اٌّقش٠خ, فمذ دظٝ اعزؼّبي ذ٠بٔخاٌ

مٛط اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌجٕبئض٠خ، فأػزجش اٌّقشٞ اٌمذ٠ُ اٌجخٛس أدذ أُ٘ ِٛاد اٌزط١ٙش، ٚخبفخ فٟ اٌط

وّب وبْ ِٓ أُ٘ ِب ٠ضٚد ثٗ اٌّزٛفٝ ِٕز اٌؼقٛس اٌّجىشح
(6)

، وّب وبْ ٠مذَ ومشثبْ، فىبْ اٌجخٛس 

٠قٙش ػٍٝ اٌٍٙت صُ ٠قت فٟ لٛاٌت ث١ٙئخ د١ٛا١ٔخ ٌالعزؼبمخ ػٓ دشق ٌذَٛ األمبدٟ، 

ً جذاً  ٚاعزخذَ اٌجخٛس ػٕذ اٌزذ١ٕو ٚفٟ اٌّٛاوت اٌجٕبئض٠خ، ٚفٟ اٌؼبٌُ ا٢خش وبْ اٌجخٛس ٘بِب

ٌٍّزٛفٝ، د١ش إْ اٌّزٛفٝ وبْ ٠قٛس ٚ٘ٛ ٠ذزنٓ دخبْ اٌجخٛس اٌّزقبػذ ِٓ اٌّجخشح ٚاٌزٞ 

٠نّٓ ٌٍّزٛفٝ ِؾبسوخ اٌّؼجٛداد، وّب ٠غبػذ اٌجخٛس اٌّزٛفٝ ػٍٝ اٌقؼٛد إٌٝ اٌغّبء
(7)

. 

ِٓ أِبوٓ ِخزٍفخ وبٔذ أّ٘ٙب ػٍٝ  اٌجخٛس اٌمذ٠ُ ادز١بجبرٗ اٌالصِخ ِٓ ٞاٌّقش جٍتٚ

ح, ٚإْ وبْ ٘زا ٌُ ٠ّٕغ اٌّجىش اٌؼقٛس ِٕز ٗثٛٔذ اٌزٝ وبٔذ رؼذ ِقذًسا ٌثالد اإلهالق, 

ثالد اٌؾبَ, ٚجذ٠ش ثبٌزوش فٝ ٘زا اٌقذد أْ ٕ٘بن ٚاٌذقٛي ػ١ٍٗ ِٓ ِقبدس أخشٜ ِضً إٌٛثخ, 

http://almasalla.travel/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1/
http://almasalla.travel/tag/%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a9/
http://almasalla.travel/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1/
http://almasalla.travel/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1/
http://almasalla.travel/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1/
http://almasalla.travel/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1/
http://almasalla.travel/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d9%88%d8%b1/
http://almasalla.travel/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d9%88%d8%b1/
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ع١ّب فٝ أف١ٕخ اٌّؼبثذ اٌخبفخ فٝ ِقش ال اٌجخٛس ثؼل إٌقٛؿ اٌزٝ رؾ١ش إٌٝ ِذبٌٚخ صساػخ

ُٚعجً ٔـ ػٍٝ ِغٍخ اٌٍّىخ دزؾجغٛد ٠زوش أْ "عٍطبٔٙب ٠ّزذ ِٓ ثالد ثٛٔذ اٌزٟ ثب٢ٌٙخ، 

أدنشد ٌٙب اٌّش ٚاٌجخٛس جٕٛثبً دزٝ دذٚد آع١ب ِٕٚٙب ٠ذنش ٌٙب اٌف١شٚص ؽّبالً"
(8)

  . 

 

فٟ ِٕطمخ ٔمبدح وّب ػشف اٌّقشٞ اٌمذ٠ُ اٌّجبخش ِٕز ػقش ِب لجً األعشاد، فمذ ُػضش 

ػٍٝ أٚاْ ِٓ اٌفخبس ػٍٝ ؽىً اٌىأط، ٠شجخ أٔٙب اعزخذِذ وأٚاْ ٌذشق اٌجخٛس، وزٌه اٌّجبخش 

راد اٌمبػذح اٌزٟ ُػضش ػ١ٍٙب فٟ اٌّؼجذ اٌجٕضٞ ِٚؼجذ اٌٛادٞ ٌٍٍّه عٕفشٚ فٟ د٘ؾٛس، ٚوبٔذ 

ٌّجبخش إٌبلٛع١خ ِقٕٛػخ ِٓ اٌفخبس األدّش ٚاعزّش اعزخذاِٙب دزٝ اٌذٌٚخ اٌذذ٠ضخ، فنالً ػٓ ا

اٌّؼذ١ٔخ، ٚفٟ ػقش اٌذٌٚخ اٌٛعطٝ ظٙشد ِجبخش ػٍٝ ١٘ئخ اٌزساع، ٚفٟ ػقش اٌؼّبسٔخ 

ظٙشد ِجبخش راد رساع ثشأط اٌقمش ٠ٚؼٍٛ٘ب لشؿ اٌؾّظ ٚاعزّشد هٛاي ػقش اٌذٌٚخ 

اٌذذ٠ضخ
(9)

. 

 أشكال اللقب الكخابٍت:

أٚسد لبِٛط ثش١ٌٓ اٌٍمت ثأؽىبي وزبث١خ ِزؼذدح، فمذ  wr idtروش اٌّقشٞ اٌمذ٠ُ ٌمت 

ِٓ ػقش  ِٓ ػقش اٌذٌٚخ اٌمذ٠ّخ، فٟ د١ٓ روش اٌىزبثخ  ثبٌىزبثخ 

اٌذٌٚخ اٌٛعطٝ
(11)

. 

ِٓ ػقش اٌذٌٚخ اٌمذ٠ّخ اٌىزبثخ  Jonesوّب روش 
(11)

أْ  Naville، ٚأؽبس 

،  فٝ ٔقٛؿ األ٘شاَ ثبٌىزبثز١ٓ  اٌٍمت ظٙش
(14)

اٌىزبثخ  Ward، ٚروش 

ِٓ ػقش اٌذٌٚخ اٌٛعطٝ 
(13)

ِٓ  فمذ أٚسد اٌىزبثخ  Hannig، أِب 

٠ٓ"ػقش اٌذٌٚخ اٌٛعطٝ ٚرشجّٙب "وج١ش اٌّؼطش
(12)

فمذ رشجّٙب دشف١بً "اٌّزجشع  Junker، أِب 

ثبٌذجبد اٌؼطشح"
(12)

جِخش.  ُّ  أٜ اٌ

 حأرٌخ ظهىر اللقب:

ِٕز ػقش األعشح اٌضب١ٔخ ٚدزٝ ػقش األعشح اٌضب١ٔخ ػؾشح wr idtٚسد ٌمت 
(16)

ٚرٌه  

ثٕقٛؿ األ٘شاَ ٚمّٓ ٔمٛػ ِمبثش اٌج١ضح ٚثٕٟ دغٓ
(17)

، ٚوبْ ٠ُزوش ثبٌق١غخ 

 wr idt pr-dSr  جخش٠ٓ اٌج١ذ األدّش" إؽبسح إٌٝ اٌخضأخ ُِ أٞ "وج١ش 

pr dSr  ًٚاٌزٟ وبٔذ رمبثpr HD(18)
 . 

جخش٠ٓ فٟ اٌمقش اٌٍّىٟ" ٚرٌه  wr idt m pr-nsw وّب ٚسد ثبٌق١غخ ُّ أٞ "وج١ش اٌ

ثبٌىزبثبد 
(19)

 ،
(41)

 . 

 فً عصر الذولت القذٌوت: wr idtحاهلى لقب كبٍر الُوبخرٌي 

ٚعٛف ٠زُ ػشك أُّ٘ٙ ِشرج١ٓ  wr idtرمٍذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛظف١ٓ ٌمت "وج١ش اٌّجخش٠ٓ" 

 ص١ِٕبً ِٓ األلذَ إٌٝ األدذس ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ:

 : الوذعى "سخن كا" -1

شاثؼخ أٚ ثذا٠خ ػقش األعشح اٌخبِغخ: ٔٙب٠خ ػقش األعشح اٌالخأرٌخ
(41)

. )ِٓ ِمجشرٗ ثّٕطمخ 

 اٌج١ضح(

http://almasalla.travel/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1/
http://almasalla.travel/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1/
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(1مّٓ اٌمبثٗ ػٍٝ اٌجبٔت األ٠ّٓ ٌٍجبة اٌّٟٛ٘ )ٌٛدخ سلُ wr idt: ٚسد ٌمت ظهىر اللقب
(44)

 

 ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ:

  
Xry-Hbt Hry sStA Hm-nTr @r qA-a wr idt 

اٌىب٘ٓ اٌّشرً، وبرُ األعشاس، وب٘ٓ دٛس رٚ اٌزساع اٌؼب١ٌخ
(43)

جخش٠ٓ. ُّ  ، وج١ش اٌ

 ِغ أٌمبة أخشٜ ؽشف١خ ِضً اٌزٞ ٠فؼً ِب ٠ذجٗ ع١ذٖ وً ٠َٛ، اٌّججً ٌذٜ االٌٗ األػظُ.

 : الوذعى "با با إف" أو "خٌىم با إف" -4

خ أٚ ثذا٠خ ػقش األعشح اٌخبِغخ: ٔٙب٠خ ػقش األعشح اٌشاثؼالخأرٌخ
(42)

. )ِٓ ِمجشرٗ ثّٕطمخ 

 اٌج١ضح(

ثبٌج١ضح، ٚفٟ األغٍت ٌُ رىٓ  G5110سع" فبدت اٌّمجشح سلُ -إْ-: وبْ اثٓ اٌّذػٛ "دٚاًسبه

 13ِمجشرٗ اٌخبفخ ٌٚىٓ سثّب وبٔذ رخقٗ ٘ٛ ٚأفشاد ػبئٍزٗ ٚرٌه ٌٍؼضٛس ثذاخٍٙب ػٍٝ دٛاٌٟ 

رّضبي ػٍٝ األلً
(42)

 . 

 Xnwm bA.fٚاٌزٞ وبْ ٠طٍك ػ١ٍٗ أد١بٔبً خَٕٛ ثب إف  –: دًّ اٌّذػٛ "ثب ثب إف" للقبظهىر ا

، وج١ش aD-mr، اٌّؾشف ػٍٝ اٌمٕٛاد  TAyty sAb TAtyاٌمبة ِزؼذدح أّ٘ٙب "اٌمبمٟ اٌٛص٠ش –

جخش٠ٓ  ُّ  sA، اثٓ اٌٍّه ِٓ فٍجٗ wr 5 pr-+Hwtyوج١ش اٌخّغخ فٟ ث١ذ جذٛرٟ  wr idtاٌ

nswt n Xt.fمبفخ إٌٝ أٌمبة أخشٜ ؽشف١خ ِضً وبرُ األعشاس فٟ اٌج١ذ اٌؼظ١ُ، األٚي فٟ ، ثبإل

بْ ٚص٠شاً فٟ ػٙذ اٌٍّه ٔخٓ، اٌّؾشف ػٍٝ اٌمقش، اٌىب٘ٓ اٌّشرً، اٌغ١ّش األٚدذ، ٚسثّب و

جخش٠ٓؽجغغىبف، ُّ فٟ غشة اٌج١ضح G5230سلُ ِٓ ِمجشرٗ  وّب دًّ ٌمت وج١ش اٌ
 

(46)
. 

 :" وذعى "رع إم كاال -3

: ػقش األعشح اٌخبِغخالخأرٌخ
(47)

. 

: دًّ "سع إَ وب" اٌمبة ػذ٠ذح جبءد ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟظهىر اللقب
(48)

: 

 

rpat sA nswt smsw n Xt.f mry.f Xry-Hbt Hr tpy 
 ١ٓ،اٌّشرٍخ اٌىٕٙسئ١ظ ٗ ِٚذجٛثٗ، ِٓ فٍج ،، اثٓ اٌٍّه األوجشاأل١ِش اٌٛساصٟ

 
sS mDAt-nTr smsw snwt aA _wAw wr idt Hm Ist Hm _wAw 

، وب٘ٓ إ٠ض٠ظ، وب٘ٓ )اٌّؼجٛد( كبٍر الُوبخرٌيوبرت اٌٛصبئك اٌّمذعخ، ِذ٠ش اٌمبػخ، وب٘ٓ دٚاٚ، 

  دٚاٚ،

 
smr waty Hry-tp Nxb n it.f imAxw xr nTr aA 

  اٌغ١ّش األٚدذ، اٌّؾشف ػٍٝ ٔخت )اٌىبة(، اٌّججً ٌذٜ اإلٌٗ األػظُ.

 : الوذعى "إسً"  -2

 : ػقش األعشح اٌخبِغخ.الخأرٌخ

: دًّ اٌّذػٛ إعٟ ٌمت وج١ش اٌّجخش٠ٓ مّٓ اٌمبثٗ اٌزٝ ٚسدد ػٍٝ أدذ األثٛاة ظهىر اللقب

(4)ٌٛدخ سلُ اٌذٖ "ٚاػ ثزبح" ا١ٌّ٘ٛخ ثّمجشح ٚ
(49)

 ، ٚجبءد ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ:
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Xry-Hbt Hr tpy Hry sStA n mdw-nTr smr waty wr idt smsw snwt aA _wAw 
ٚوبرُ أعشاس اٌزشار١ً )دشف١ًب: اٌىٍّبد اٌّمذعخ(، اٌغ١ّش األٚدذ، وج١ش وج١ش اٌىٕٙخ اٌّشر١ٍٓ، 

 اٌّجخش٠ٓ،  

ِذ٠ش اٌمبػخ، ِغبػذ )اٌّؼجٛد( دٚاٚ
(31)

. 

 الوذعى "حً": -4

: ػقش األعشح اٌخبِغخ، سثّب ػٙذ ٔفش إ٠ش وب سع ٟٚٔ ٚعش سع ٚعبدٛ سعالخأرٌخ
(31)

. 

ّٓ اٌمبثٗ اٌىٕٙٛر١خ ٚاإلداس٠خ د١ش : دًّ اٌّذػٛ "رٟ" ٌمت وج١ش اٌّجخش٠ٓ مظهىر اللقب

 روشد اٌمبثٗ ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ"

(34)

 
Xry-Hbt Hry sStA n mdw-nTr mry nb.f Hm Ist wr Idt Hm-nTr @r qA-a st-ib nb.f 

ش٠ٓ، وب٘ٓ دٛسط رٚ اٌزساع اٌىب٘ٓ اٌّشرً، ٚوبرُ أعشاس اٌزشار١ً، وب٘ٓ إ٠ض٠ظ، وج١ش اٌّجخ

 اٌؼب١ٌخ، اٌّفنً ٌذٜ ع١ذٖ.

 :الوذعى "ًخخً"  -5

 : ػقش األعشح اٌغبدعخ، ػٙذ اٌٍّه رزٟ.الخأرٌخ

، د١ش ُػضش ػٍٝ ثبة ّٟٚ٘ wr idt: دًّ اٌّذػٛ "ٔخزٟ" ٌمت "وج١ش اٌّجخش٠ٓ ظهىر اللقب

 ( ٌمت: 3اٌذاخ١ٍخ ا١ٌّٕٝ )فٛسح سلُ َ ِٕمٛػ ػٍٝ ػنبدر1,3َٗ ٚػشمٗ 1,2أسرفبػٗ 

(33)
 

Xry-Hbt  wr  idt  Nxty 
 اٌىب٘ٓ اٌّشرً، وج١ش اٌّجخش٠ٓ، ٔخزٟ.

 جبء رٌه اٌٍمت ا٠نبً مّٓ أٌمبة أخشٞ ِضً:

 
smsw sS mDAt-nTr xrp Hwwt Nt imAxy 

 ّمبف١ش اٌٍّى١خ ٌٍؾّبي )اٌٛجٗ اٌجذشٞ(، اٌّججً.وبرت اٌٛصبئك اٌّمذعخ، ِذ٠ش اٌ

 : الوذعى "خىي" -7

 : ػقش األعشح اٌغبدعخ.الخأرٌخ

مّٓ اٌمبة اٌّذػٛ "خٛٞ" فٟ دجشرٗ ثّمجشح ِشٞ سٚوب  wr idt: ٚسد ٌمت ظهىر اللقب

 ثغمبسح، د١ش روشد إٌقٛؿ أٔٗ: 

(32) 
 

smr waty Xry Hbt wr idt 
 اٌغ١ّش األٚدذ، اٌىب٘ٓ اٌّشرً، وج١ش اٌّجخش٠ٓ.

 ٚوبْ ِٓ أٌمبثٗ أ٠ًنب: ِذ٠ش اٌجٕٛة ِّب ٠ذي ػٍٝ أ١ّ٘خ ِىبٔزٗ.

 :الوذعى "عٌخ حخً" -8

 : ػقش األعشح اٌغبدعخ.الخأرٌخ
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مّٓ اٌمبة اٌّذػٛ "ػٕخ رزٟ" اثٓ "صززٛ" ٚرٌه فٟ دجشرٗ  wr idt: ٚسد ٌمت اللقبظهىر 

ثّمجشح ِشٞ سٚوب ثغمبسح، د١ش روش "ػٕخ رزٟ" أٔٗ: "اٌىب٘ٓ اٌّشرً ٚوج١ش اٌّجخش٠ٓ" ٚرٌه 

 ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ: 

(32)
 

Xry-Hb wr idt 

 : ر ًٌى"الوذعى "و -9

 : ػقش األعشح اٌغبدعخ.الخأرٌخ

ٚرٌه ػٍٝ  wr idtٌمت "وج١ش اٌّجخش٠ٓ"  wr nwnw: دًّ اٌّذػٛ "ٚس ٕٔٛ" ظهىر اللقب

ِمقٛسرٗ اٌّٛاجٙخ ٌّقطجخ صشٞ، وّب وشس اٌٍمت ػٍٝ اٌجبٔت اٌغشثٟ ٌٍّمقٛسح ػٍٝ إٌذٛ 

اٌزبٌٟ
(36)

 (:2)ٌٛدخ سلُ 

 
Xry Hbt wr idr imaxy xr nTr-aA 

جخش٠ٓ، اٌّججً ٌذٜ اإلٌٗ األػظُ. ُّ  اٌىب٘ٓ اٌّشرً، وج١ش اٌ

 
Xry Hbt wr idr imaxy xr nswt 

جخش٠ٓ، اٌّججً ٌذٜ اٌٍّه. ُّ  اٌىب٘ٓ اٌّشرً، وج١ش اٌ

ظّبء اٌؾّبي ٚاٌجٕٛةٚرٌه مّٓ أٌمبثٗ ٚاّ٘ٙب: ِذ٠ش م١بع ٘شَ رزٟ، وج١ش ػ
(37)

. 

 : الوذعى "إس إى عٌخ" -01

 : ػقش األعشح اٌغبدعخ.الخأرٌخ

مّٓ اٌمبة اثٕٗ  : ٚسد ٌمت "وج١ش اٌّجخش٠ٓ فٟ دجشح اٌّذػٛ "دعٟ" ظهىر اللقب

جخش٠ٓ" ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ:األوجش "إط إْ ػٕخ"، ٚاٌزٞ روش فمو أٔٗ "اٌىب٘ٓ اٌّشرً ٚوج١ ُّ  ش اٌ

(38)
 

 Xry-Hb wr idt 

 األولى: إبىثالولكت   -00

 : ػقش األعشح اٌغبدعخالخأرٌخ

: أَ اٌٍّه ثجٟ األٚي، ٚصٚجخ اٌٍّه رزٟالٌسب
(39)

. 

 أّ٘ٙب: اٌؼذ٠ذ ِٓ األٌمبة ِٓ إثٛد األٌٚٝ: دٍّذ اٌٍّىخ ظهىر اللقب

جخش٠ٓ فٟ اٌمقش اٌٍّىٟ  ُّ إٌٝ اٌٍمت  t)ثإمبفخ دشف  wrt idt m pr-nswtوج١شح اٌ

wrt ٚاٌذح اٌٍّه ،)mwt nswt صٚجخ اٌٍّه ،Hmt nswt ٗاثٕخ اٌٍّه ِٓ فٍج ،sAt nswt nt 

Xt.f(21)
. 

جخش٠ٓ، ِب ٠ذي ػٍٝ ِب رّزؼذ  ُّ ٚ٘ٝ ِٓ اٌذبالد اٌفش٠ذح اٌزٝ دٍّذ ف١ٙب ع١ذح ٌمت وج١شح اٌ

 ثٗ اٌّشأح فٟ ِقش اٌمذ٠ّخ ِٓ دمٛق اٌؼًّ فٟ إٌّبفت اٌىٕٙٛر١خ اٌشف١ؼخ وبٌشجبي رّبِبً.  

 فً عصر الذولت الىسطى: wr idtحاهلى لقب كبٍر الُوبخرٌي 

 :الوذعى "إًخف" -01

 ػقش األعشح اٌذبد٠خ ػؾشح، ػٙذ اٌٍّه ِٕزٛدزت ٔت دجذ سع.: الخأرٌخ
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ػٍٝ ٌٛدزٗ اٌّذفٛظخ ثّزذف  wr idt" ٌمت وج١ش اٌّجخش٠ٓ in it.fدًّ ": ظهىر اللقب

، د١ش عجً ػ١ٍٙب ِزفبخشاً ثٕؾبهٗ فٟ إل١ٍُ ١٘شال١ٍٛث١ٌٛظ، 27.92ا١ٌّزشٚث١ٌٛزبْ رذذ سلُ 

د١ش روش أٔٗ وبْ ٠ؼًّ ثجذ ِٕز ؽجبثٗ ٚلذ أْ وبْ األثٓ ٠شس ٚظ١فٗ ٚاٌذٖ، وّب روش أٔٗ أػطٝ 

ٌٍؼبسٞ، ٚػجّش ػٓ ِىبٔزٗ ٚلشثٗ ِٓ اٌٍّه ثجؼل األٌمبة ٚاٌزٟ جبء اٌخجض ٌٍجبئغ ٚاٌّالثظ 

جخش٠ٓ  ُّ (6-2)فٛسح سلُ wr idtمّٕٙب ٌمت وج١ش اٌ
(21)

. 

 : الوذعى "أهٌوحاث" -02

 ػقش األعشح اٌضب١ٔخ ػؾشح، ػٙذ اٌٍّه عٕٛعشد األٚي.: الخأرٌخ

ثجٕٟ دغٓ، ٚإْ ٌُ ٠ُؼشف  4ػً فبدت اٌّمجشح سلُ ٘ٛ إِّٔذبد أٚ إ١ِٕٟ دبوُ إل١ٍُ اٌٛ: ًسبه

ٚلبئذ  xtmw bityٚدبًِ أخزبَ ِقش اٌغفٍٝ  HAt-aاعُ ٚاٌذٖ، ٌٚىٓ رُوش أٔٗ دًّ أٌمبة اٌذبوُ 

، أِب ٚاٌذرٗ فزذػٝ "دٕٛ" ٚإْ ٌُ ٠ُؼشف wr n MAHD ٚسئ١ظ أل١ٍُ اٌٛػً  imy-r mSaاٌج١ؼ 

، ِب ٠ذي ػٍٝ افٍٙب nbt-prٚسثٗ إٌّضي  sAt HAt-aٔغجٙب إال أٔٙب دٍّذ أٌمبة اثٕخ اٌذبوُ 

اٌّشِٛق
(24)

 .  

مّٓ اٌمبثٗ ٚاٌزٟ ٚسدد ػٍٝ   wr idt: دًّ اٌّذػٛ "إِّٔذبد" ٌمت ظهىر اللقب

إٌذٛ اٌزبٌٟ
(23)

 (:7)ٌٛدخ سلُ

 
rpat  HAt-a sbA Hr xnty pt imy-r rw prw pgA-Hr rdi mdw drf 

اٌذبوُ، األ١ِش اٌٛساصٟ، اٌّزؼجذ ٌذٛس فٟ اٌغّبء، اٌّؾشف ػٍٝ اٌّؼبثذ، اٌقبدق، )اٌزٞ( ٠ؼطٝ 

 اٌألٚاِش اٌّىزٛثخ،

 
Xry Hbt Hr tpy sm xrp Sndyt nb(t) wr idt 

جخش٠ٓ. )وٕٙخ همظ فزخ اٌفُ(، ِذ٠ش األص٠بء، وج١ش smاٌىب٘ٓ اٌّشرً، سئ١ظ وٕٙخ  ُّ  اٌ

ٚرٌه مّٓ ٔمٛػ   wr idt m pr nswtٚوزٌه ٚسد ٌمت 

ِمجشرٗ ثجٕٟ دغٓ فٟ اٌذجشح اٌشئ١غ١خ ػٍٝ اٌجذاس اٌجٕٛثٟ فٟ ٔٙب٠خ اٌجٙخ اٌؾشل١خ ػٍٝ إٌذٛ 

اٌزبٌٟ
(22)

 (:8)ٌٛدخ سلُ

   
rpa(t) HAt-a xtmw bity smr waty a imA Hr tpy aA n MAHD imy-r Hmw-nTr 

اٌذبوُ اٌؼظ١ُ األ١ِش اٌٛساصٟ )اٌذبوُ(، دبًِ أخزبَ ِقش اٌغفٍٝ، اٌغ١ّش األٚدذ، عخٟ ا١ٌذ، 

 إلل١ٍُ اٌٛػً، اٌّؾشف ػٍٝ وٕٙخ

   
n $nm nb @rwr xw-a HqA BAt mty n sA m Hwt-nTr sAb n mdw-nTr mH-ib nswt 
خَٕٛ، ع١ذ )ِذ٠ٕخ( دشٚس، اٌذبِٟ، دبًِ سِض ثبد اٌذزذٛسٞ، سئ١ظ فشق اٌىٕٙخ فٟ اٌّؼجذ، 

 وبرُ اعشاس اٌىٍّبد اٌّمذعخ، ِٛمغ صمخ اٌٍّه

   
m spAt mHnk n nb.f ra nb xrp Hwwt Nt wr idt m pr nswt Hm-nTr Inpw  
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جخش٠ٓ فٟ اٌمقش اٌٍّىٟ، وب٘ٓ  ُّ فٟ األل١ٍُ اٌمش٠ت ٌغ١ذٖ وً ٠َٛ، ِذ٠ش ِمبف١ش اٌؾّبي، وج١ش اٌ

أٔٛث١ظ
(22)

 

 : الوذعى "إٌغر ًفرث" -03

 ػقش األعشح اٌضب١ٔخ ػؾشح، ػٙذ اٌٍّه عٕٛعشد اٌضبٌش.: الخأرٌخ

 ٚسد مّٓ أٌمبة اٌّذػٛ إ٠غش ٔفشد: : للقبظهىر ا

جخش٠ٓ فٟ اٌمقش xtmw bity ، دبًِ أخزبَ ِقش اٌغفHAt-aٍٝ"األ١ِش اٌٛساصٟ ُّ ، وج١ش اٌ

". ٚرٌه ػٍٝ ٌٛدخ ِٓ ِزذف  smswxtmw، سئ١ظ دٍّخ األخزبwr idt m pr nswtَ اٌٍّىٟ

(9ثش١ٌٓ )ٌٛدخ سلُ
(26)

.  

 ًخائج البحث:

 ب ث١ٓ اٌذٌٚز١ٓ اٌمذ٠ّخ ٚاٌٛعطٝ.رؼذدد أؽىبي وزبثخ اٌٍمت ِ -

اٌىب٘ٓ  Xry-Hbt" ٠زنخ ِٓ اٌؼشك اٌغبثك األسرجبه اٌّزىشس ٚاٌٛص١ك ث١ٓ ٌمت  -

وج١ش اٌّجخش٠ٓ"، ٚ٘ٛ أِش هج١ؼٟ إلسرجبهّٙب  wr idt" اٌّشرً" ٌٚمت 

ً وّب ٠ذذس  ِغ ٌمت "وج١ش اٌّؾشف١ٓ ػٍٝ اٌمط١غ" ِغ اٌمبة ثبإلدزفبالد اٌجٕبئض٠خ رّبِب

اٌجضاس٠ٓ. ٌٚىٓ ٠اُلدع أْ اٌىب٘ٓ اٌّشرً ٌُ ٠ىٓ ٠ّضً فٟ ِٕبظش اٌزمذِخ وّب وبْ ٠ّضً ِمذَ 

اٌجخٛس سغُ ِغئ١ٌٛزٗ ػٓ اٌطمٛط اٌّؾبسوخ ٌّٕظش اٌزمذِخ ٚرالٚح اٌزؼب٠ٚز اٌخبفخ ثٙب
(27)

. 

أٔٗ دٍّٗ  wr idtأٔٗ ٌُ ٠زوش أدذ دبٍِٟ ٌمت  سثّب ٌُ ٠ؼجش ٘زا اٌٍمت ػٓ ٚظ١فخ ٚساص١خ د١ش -

مّٓ اٌمبة أدذ أثبء دبٍِٟ اٌٍمت. فٟ د١ٓ  –دزٝ األْ  –ِضً أث١ٗ، وّب ٌُ ٠شد روشٖ اٌٍمت 

ًٌ ِٓ "ثب ثب إف " ٚ "سع إَ وب" ٌمت "إثٓ اٌٍّه"دًّ و
(28)

 . 

ِؼظُ ػٍٝ ؽخق١بد راد ِىبٔخ ِشِٛلخ فٟ إٌٛادٝ اإلداس٠خ د١ش اؽزشن  wr idtدي ٌمت  -

فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ األٌمبة ِضً "وبرُ األعشاس، ِٛمغ صمخ اٌٍّه، اٌّؾشف  wr idtدٍّخ ٌمت 

ػٍٝ وً أػّبي اٌٍّه، وبرت اٌٛصبئك اٌّمذعخ، دبًِ أخزبَ ِقش اٌغفٍٝ، ِذ٠ش ِمبف١ش 

اٌؾّبي، ُِٕٚٙ "ثب ثب إف" اٌزٞ دًّ ٌمت اٌٛصاسح، ٚأ٠ًنب إ١ِٕٟ دبوُ إل١ٍُ اٌٛػً ثّقش 

اٌٛعطٝ
(29)

. 

ِضً "وب٘ٓ دٛس رٚ اٌزساع اٌؼب١ٌخ، وب٘ٓ  wr idtؼذدد األٌمبة اٌذ١ٕ٠خ ٌذبٍِٟ ٌمت ر -

إ٠ض٠ظ، وب٘ٓ اٌّؼجٛد دٚاٚ، وب٘ٓ إٔجٛ، وب٘ٓ جذٛرٟ، اٌّؾشف ػٍٝ وٕٙخ خَٕٛ، اٌّؾشف 

)وٕٙخ همغخ فزخ اٌفُ(" ِّب ٠ؾ١ش إٌٝ اٌخذِخ اٌىٕٙٛر١خ  smػٍٝ اٌّؼبثذ، سئ١ظ وٕٙخ 

ٌّؼجٛداد ػذ٠ذح
(21)

. 

جخش٠ٓ فٟ اٌمقش اٌٍّىٟ دٍّ - ُّ ٚظٙش ٘زا فٟ  wrt idt m pr-nswtذ اٌغ١ذاد ٌمت وج١شح اٌ

 دبٌخ فش٠ذح فٟ ػقش اٌذٌٚخ اٌمذ٠ّخ ٚرٌه ٌٍٍّىخ إثٛد األٌٚٝ.
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- (36) - Drioton, É., ASAE 43 (1943), p. 500, fig. 67; Junker, H., ASAE 49 (1949), p. 207. 

- (37) - Drioton, É., ASAE 43 (1943), p. 498.                                                                                      

- (38) - Drioton, É., Ibid, p. 505. 

- (39) - Baud, M., Famille royale et pouvoir, Tome 2, BdÉ, p. 410, no. [17].                                     

- 
ً إٌٝ اٌؾّبي ِٓ اٌّؼجذ اٌجٕبصٞ ٌضٚجٙب. ٚ٘شِٙب 111ػٍٝ ِغبفخ  -صٚجخ اٌٍّه رزٟ ٚأَ اٌٍّه ثجٟ األٚي –ُػضش ػٍٝ اٌّجّٛػخ اٌٙش١ِخ ٌٍٍّىخ إ٠جٛد األٌٚٝ  َ رمش٠جب

 ِزشاً، ٌٍّض٠ذ ساجغ: 12,2ِزش ٚهٛي مٍؼٗ لبػذرٗ  2,2فغ١شاً ال ٠ض٠ذ إسرفبػٗ ا٢ْ ػٓ 

- 
 ِٚب ثؼذ٘ب. 21ّشجغ اٌغبثك، ؿع١ّش أد٠ت، اٌ

- (21) - Ibid, p. 410, no. [17].                                                                                          

- (21) - Fischer, H., The Inscription of in-it.f, Born of *fi, JNES 19 (1960), p.260-1, pl. VII, fig. 1.  

- (24) - Newberry, P., Beni Hasan, part 1, London, 1893, p. 13-4. 

- (23) - Ibid, pl. VII; Urk. VII, p. 18, 18-21. 

اثش٠ً ‘ ٢داة جبِؼخ ا١ٌّٕبساجغ أ٠ًنب: فذلخ ِٛعٝ ػٍٟ، اٌغ١شح اٌزار١خ ألِّٕذبد )إ١ِٕٟ( دبوُ أل١ٍُ اٌٛػً، ٔذٚح اٌغ١ش ٚاٌّزوشاد اٌؾخق١خ، لغُ اٌزبس٠خ و١ٍخ ا

 ِٚب ثؼذ٘ب. 41َ، ؿ4113

- (22) - Newberry, P., Beni Hasan, part 1, p. 11, pl. XVII; LD Text II, p. 78. 

- 
 ( ػٓ أٌمبة أ١ِٕٟ ساجغ:22)

- 
 .416، ؿ1991دغٓ ِذٟ اٌذ٠ٓ اٌغؼذٞ، دىبَ األلب١ٌُ فٟ ِقش اٌفشػ١ٔٛخ )دساعخ فٟ ربس٠خ األلب١ٌُ دزٝ ٔٙب٠خ اٌذٌٚخ اٌٛعطٝ( األعىٕذس٠خ،  

- 
 .22َ، ؿ4112عٝ ػٍٟ، آصبس ثٕٟ دغٓ اٌخبٌذح، ا١ٌّٕب فذلخ ِٛ

- (26) - Roeder, G., Aegyptische Inschriften aus den Königlichen Musenn zu Berlin, 1 1913, p.170, no. 120 

-  (27) - Junker, H., ASAE 49 (1949), p. 208; Fischer, H., The Old Kingdom Palimpsests in the Louvre, ZÄS 86 (1961), p. 25.                                                                                                          

- 
 ( ٌٍّض٠ذ ػٓ دىبَ األلب١ٌُ، ساجغ:28)

- 
 .1991عطٝ( األعىٕذس٠خ، دغٓ ِذٟ اٌذ٠ٓ اٌغؼذٞ، دىبَ األلب١ٌُ فٟ ِقش اٌفشػ١ٔٛخ )دساعخ فٟ ربس٠خ األلب١ٌُ دزٝ ٔٙب٠خ اٌذٌٚخ اٌٛ

- 
 .22َ، ؿ4112( فذلخ ِٛعٝ ػٍٟ، آصبس ثٕٟ دغٓ اٌخبٌذح، ا١ٌّٕب 29)

- 
 ِٚب ثؼذ٘ب. 83، ؿ1972اٌىشدٞ( اٌمب٘شح ( ع١ٔٛشْٚ، وٙبْ ِقش اٌمذ٠ّخ )رشجّخ ص٠ٕت 21)
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 الصىر واللىحاث

                 
 (1)لىحت رقن                                                           (    0)لىحت رقن             

 اٌمبة اعٟ ػٍٝ اٌجبة اٌّٟٛ٘                       ػٍٝ اٌجبة اٌّٟٛ٘           اٌمبة عخُ وب    

- LD II, 89                                         Mariètte, A., Les Mastabas, p. 269.    

                                        
 (2)ٌٛدخ سلُ                                                                (3)فٛس سلُ                  

جخش٠ٓ ػٍٝ اٌجبة اٌّٟٛ٘ ٌٍّذػٛ ٔخزٟ                       ُّ  اٌمبة اٌّذػٛ ٚس ٕٔٛ            ٌمت وج١ش اٌ

- Quibell, Excavations at Saqqara, pl. XI           Drioton, ASAE 43 (1943), fig. 67  
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-  
 (4)صىرة رقن -

 ِزذف ا١ٌّزشٚث١ٌٛزبْ - 27.92ٌٛدخ إٔزف سلُ   -

- Fischer, H., JNES 19 (1960), pl. VI 

 

 
 (5)صىرة رقن -

جخش٠ٓ - ُّ  رفق١ً ِٓ ٌٛدخ "إٔزف" ٠ٛمخ ٌمت وج١ش اٌ

- Fischer, H., JNES 19 (1960), fig. 1. 
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 (8)لىحت رقن                                 (                    7)لىحت رقن                         

 ثٕٟ دغٓ –أٌمبة إِّٔذبد اٌذجشح اٌشئ١غ١خ                ثٕٟ دغٓ          –أٌمبة إِّٔذبد               

- Newberry, Beni Hasan I. pl. XVII.            Newberry, Beni Hasan I. pl. VII. 

 

 
 (9)لىحت رقن                                                                    

 ٌٛدخ ِزذف ثش١ٌٓ –أٌمبة إ٠غش ٔفشد                                                     

- Roeder, G., Aegyptische Inschriften 

- aus den Königlichen Musenn zu Berlin, 

-  p.170, no. 1204. 
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 :في انجببَت االثريت في أسواٌ انجذاريدراست ححهيهيت نطبقبث انخصوير 

 دراست حبنت 46انقبه رقى  

 د. احًذ دمحم سالو حسٍ                                                                          

 يذرس حرييى االثبر غير انعضويت                                                                     

 جبيعت اسواٌ-كهيت االثبر -بقسى حرييى االثبر  

 انًهخص:

مٌه ٚاعّغ اٌؼبٌُ ا٦ٍالِٟ ِظو ثً ٚ أللَ اٌغجبٔبد فٟأُ٘ ِٚٓ  االصو٠خ عجبٔخ أٍٛاْ رؼل     

. خاٌؼّبهح ٚاٌفْٕٛ ا٦ٍال١ِفٟ ربه٠ق١خ ٚف١ٕخ  ل١ّخّٔبمط ِؼّبه٠خ ٚف١ٕخ رّضً  ػٍٝ الؽزٛائٙب

ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌمجبة اٌزٟ روعغ ٌٍؼظو اٌفبؽّٟ ؽزٝ أْ اٌغجبٔخ  اؽزٛد عجبٔخ أٍٛاْ االصو٠خ

اشزٙود ٚػوفذ ثبٍُ "عجبٔخ أٍٛاْ اٌفبؽ١ّخ" ٘نا ٚال ٠ؾزٛٞ اٌظؼ١ل ػٍٝ أ٠خ لجبة روعغ 

ػٍٝ اٌمجخ اٌٍّؾمخ  ٌٍؼظو٠ٓ اٌؼجبٍٟ أٚ اٌفبؽّٟ ٍٜٛ ِب ٚعل ثغجبٔخ أٍٛاْ ػالٚح االصو٠خ

َ(. 1131-1121٘ـ / 524 -٘ـ 514بِغ اٌؼّوٞ ثمٛص ٚاٌزٟ روعغ ٌٍؼظو اٌفبؽّٟ )ثبٌغ

ٔظواً ٌّب رّضٍٗ ِٓ ل١ّخ ٚاػبفخ فٟ ِؼوفخ اٌزوو١ت اٌطجبلٟ ٌزؾل٠ل اٌّٛاك ٚاالٍٍٛة اٌفٕٟ 

اٌَّزقلَ ٚاٌزٛطً اٌٟ ؽوق اٌؼالط ا١ٌٍَّخ ٌنا ٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٟ ػًّ لطبع ػوػٟ ٌؼ١ٕبد 

هاٍزٙب ٚرؾل٠ل اٌّٛاك ٚا١ٌٍٛؾ اٌٍٟٛٔ اٌنٞ اٍزقلَ ِٓ فالي اٌفؾض ثىً ِٓ: ِقزٍفخ ِٓ اٌمجخ ٌل

SEM-EDX, PLM   ٚرؾل٠ل ا١ٌٍٛؾ اٌٍٟٛٔ ثطو٠مخ اال١ٌيا ELISA  ًٚاٌزٟ رؼل ِٓ ؽوق اٌزؾ١ٍ

اٌّزملِخ ٌٍزؼوف ػٍٟ ا١ٌٍٛؾ اٌٍٟٛٔ اٌٛاؽل اٚ اٌٍٛبئؾ ا١ٌٍٔٛخ اٌّزؼلكح ثللخ ػب١ٌخ. اٍزقلاَ 

ثغجبٔخ أٍٛاْ االصو٠خ ِٓ اُ٘  46ػٍٟ اٌّٛاك اٌَّزقلِخ فٟ اٌمجخ هلُ  ٟ اٌزؼوفاٌطوق اٌؾل٠ضخ ف

 اٌقطٛاد اٌلاػّخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزو١ُِ ٚاٌؾفبظ ػٍٟ اٌغجبٔخ االصو٠خ.

: عجبٔخ أٍٛاْ االصو٠خ، ا١ٌّىوٍٚىٛة اال١ٌىزوٟٚٔ اٌّبٍؼ، رؾ١ًٍ اال١ٌيا، انكهًبث انذانت

 اٌزظ٠ٛو اٌغلاهٞ، اٌفؾٛص ٚاٌزؾب١ًٌ.

 :نًقذيتا

٠ٕطٛٞ اٌزظ٠ٛو اٌغلاهٞ ػٍٟ ل١ُ عّب١ٌخ ٚف١ٕخ ٚربه٠ق١خ ٌٍؼًّ اٌفٕٟ اٌغلاهٞ ِٚٛاك ٍِٛٔخ 

ٍٚٚبئؾ ١ٌٔٛخ ٚؽجمبد رؾؼ١و ٌٍؼًّ اٌفٕٟ اٌزٟ اٍزّود ٌّئبد إٌَٛاد ِٚٓ ٔبؽ١خ افوٞ 

ً ٌّىٛٔبد اٌزظ٠ٛو اٌغلاهٞ ٔز١غخ  ً ٚو١فب اٌزغ١واد اٌف١ي٠ٛو١ّ١بئ١خ اٌزٟ رؾلس رغ١واً و١ّب

ٌزؼوػٙب ١ٌ٢بد ١ِٚىب١ٔى١خ اٌزٍف ػٍٟ افزالفٙب ِّب ٠ي٠ل االِو طؼٛثخ ٌٍزؼوف ػٍٟ رى٠ٕٛبرٙب 

االط١ٍخ ِّب ٠َزٍيَ اٍزقلاَ رم١ٕخ ػ١ٍّخ ؽل٠ضخ ٦ِبؽخ اٌٍضبَ ػٓ ِىٛٔبد اٌزظ٠ٛو اٌغلاهٞ ٌنا 

ٛة اٍزقلاَ ا١ٌّىوٍٚى 46ٚرؾل٠ل اٌزوو١ت اٌجٕبئٟ اٌغلاهٞ ٌٍمجخ  ٌزؾ١ًٍاٍزؼبٔذ اٌلهاٍخ 

ٚا١ٌّىوٍٚىٛة اٌؼٛئٟ  (SEM-EDX)اال١ٌىزوٟٚٔ اٌّبٍؼ اٌّيٚك ثٛؽلح اٌزؾ١ًٍ اٌؼٕظوٞ 

 PLM under) فبئك اٌللخ ٚاٌغٛكح ٌفؾض اٌؼ١ٕبد رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ ٚاالشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ  

normal light and UV)  ٚرؾ١ًٍ اال١ٌياELISA  ٌزؾل٠ل ا١ٌٍٛؾ اٌٍٟٛٔ ٚاٌزٟ رؼل ِٓ ؽوق

ل٠ضخ ٌٍزؼوف ػٍٟ ا١ٌٍٛؾ اٌٍٟٛٔ ِٕٚٙب ٠ّىٓ رؾل٠ل اٌزى١ٕه إٌّفن ثٗ اٌزظ٠ٛو اٌزؾ١ًٍ اٌؾ

إٌّفن ػٍٟ أهػ١خ عبفخ اٚ رى١ٕه   "secco fresco"اٌغلاهٞ ٌزؾل٠ل أٍٍٛة اٌفوٍىٛ ٍٛاء 

"buon fresco"  ٚغ١وٖ ِٓ ا٤ٍب١ٌت اٌف١ٕخ اٌَّزقلِخ فٟ  (2()1)إٌّفن ػٍٟ أهػ١خ ؽو٠خ

 Cross Section غ١ٙي ػلك صّبْ ػ١ٕبد ِقزٍفخ ٚػًّ لطبع ػوػٟاٌزظ٠ٛو اٌغلاهٞ. رُ ر

ٚصالصخ ػ١ٕبد ٌفؾظٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ثٛاٍطخ ا١ٌّىوٍٚىٛة  PLMٌفؾظٙب ثٛاٍطخ ا١ٌّىوٍٚىٛة 

ٚػ١ٕخ ٚاؽلح ٌٍزؼوف ػٍٝ ا١ٌٍٛؾ اٌٍٟٛٔ. رُ رطج١ك اٌجؾش ػٍٟ  (SEM-EDX)اال١ٌىزوٟٚٔ 

ٓ اٌغجبٔخ االصو٠خ ثأٍٛاْ ٚرزجغ ٘نٖ اٌمجخ فٟ ( ثبٌمَُ اٌغوثٟ ِٓ عجبٔخ اٌؼٕبٟٔ 46ِاٌمجخ )

اٌزقط١ؾ اٌؼبَ اٌمجبة ماد اٌَّمؾ اٌّوثغ ، ٚرٕلهط رؾذ إٌّؾ اٌضبٟٔ مٚ اٌضالس ِلافً 
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. )طٛهح هلُ اٌغٕٛث١خ اٌضالصخ ثغلهأٙب اٌمجو رؼٍٛ ِوثؼخ ؽغوح ػٓ ػجبهح إٌّؾ ٘ناِٚؾواة , 

1 ,2 .) 

 جببَت أسواٌ األثريت:  

ِخ ثأٍٛاْ ػٍٟ عجبٔخ أٍٛاْ ا٤صو٠خ أٍُ " عجبٔخ اٌظبٌؾ١ٓ " ؽ١ش كفٓ ثٙب اٌىض١و أؽٍك اٌؼب    

اٌؼٍّبء ٚإٌَبن ٚونٌه طؾبثخ هٍٛي هللا )طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ( ٚآي  اٌظبٌؾ١ٓ ِِٓٓ اٌشٙلاء 

  ػضو وّب ٘ـ31ٍٕخ اٌٟ ٠وعغ لجو شب٘ل ػٍٟ أللَ ثٙب ػضو أٔٗ ػٍٝ مٌه ٠لي اٌج١ذ اٌىواَ ِّٚب

(. رؼزجو عجبٔخ 3ا٤ٔظبهٞ ) وٍّخ ثؼلٖ رغئ صُ االٍُ ػ١ٍٙب ِىزٛة أفوٞ لجٛه شٛا٘ل ثٙب ػٍٟ

ٚاٌيفوف١خ اٌزٟ  اٌّؼّبه٠خ اٌّالِؼ أُ٘ ٌٚؼًوٍٗ، أٍٛاْ ِٓ أللَ اٌغجبٔبد فٟ اٌؼبٌُ ا٦ٍالِٟ 

 ٚاٌّؼٍؼخ اٌّفظظخ إٌَّٕخ ، اٌمجبة ١ِيد عجبٔخ أٍٛاْ ا٤صو٠خ كْٚ غ١و٘ب ٟ٘ : اٌؼمٛك

ٌمل وبْ ،(4اٌّؼّبه٠خ ) ِٚالِؾٙب اٌّؾبه٠ت ماد اٌقبهط ، اٌّلافٓ ِٓ زمبٌٙبأ ِٕٚبؽك

 .( أٚي ِٓ لبَ ثلهاٍخ عجبٔخ أٍٛاْ ا٤صو٠خ كهاٍخ أصو٠خ5ك٠ف١الهك)

                   

 ( 2طٛهح هلُ )            (                                          1طٛهح هلُ )                  

 ِٓ ٔبؽ١خ اٌغٕٛة  46ِٕظو ػبَ ٌٍمجخ هلُ                        ) ػٓ ١ِٔٛو٠ٗ(          46َِمؾ ػبَ ٌٍمجخ هلُ       

فٝ إٌٙب٠خ إٌٝ رؾطُ ٚرش٠ٛٗ  ٌزؤكِٞٓ ػٛاًِ اٌزٍف  ٠لٌٍؼل اٌمجخ ِٛػٛع اٌلهاٍخٚرزؼوع     

بٟٔ اٌط١ٕ١خ ا٤صو٠خ فبطخ ؼٕل إٌظو إٌٝ فٛاص اٌطٛة اٌٍجٓ اٌنٞ ش١لد ِٕٗ اٌّجِجٕٟ اٌمجخ ف

ِجبٟٔ عجبٔخ أٍٛاْ ا٤صو٠خ ، ٔغل أٔٗ ٠ز١ّي ثقٛاص غ١و صبثزخ أٚ َِزموح، ٚإّٔب اٌنٞ ٠غٍت ػ١ٍٙب 

ٍزمواه ٠ٚوعغ مٌه إٌٝ أٔٗ ٠زووت ِٓ ِٛاك ال رز١ّي ثبٌزغبٌٔ فٟ فٛاطٙب اٌف١ي٠بئ١خ ٦٘ٛ ػلَ ا

ئْ اٌطٛة اٌٍجٓ أٍبٍٗ ِغّٛػخ ِٓ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ػٍٝ ؽل ٍٛاء فّٓ ٔبؽ١خ اٌزوو١ت اٌّؼلٟٔ، ف

اٌّقزٍفخ، ٚاٌزٟ لل رزفبػً ِغ ثؼؼٙب ِؤك٠خ إٌٟ ى٠بكح اٌّؾزٜٛ  Clay mineralِؼبكْ اٌطفٍخ 

اٌمجخ ال شه أْ اٌزغ١و فٝ اٌطبلخ اٌؾواه٠خ ػٍٝ أٍطؼ علهاْ .ٚ (3( )6اٌّبئٟ ٌٍطٛة اٌٍجٓ.)

نٖ ا٤ٍطؼ، ٚثبٌزبٌٝ فئٔٙب رؤكٜ إٌٝ ٠ؤكٜ إٌٝ ؽووخ رّلك ٚإٔىّبُ روكك٠خ ٌٙ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ

إؽلاس إعٙبكاد َِزؾلصخ ػٍٝ اٌَطؼ ٠ٕزظ ػٕٗ شوٚؿ ػل٠لح فٝ ؽجمبد اٌش١ل ٠َٚجت ا٦ٔفظبي 

٠ؼزجو اٌزٍف اٌجشوٞ ِٓ أُ٘ ( 4ٚٚ 3) طٛهح هلُ  ٌطجمبد اٌش١ل ٚظٙٛه اٌشوٚؿ ػٍٟ اٌغلهاْ

ً رأص١و اٌزٍف اٌجشوٞ اٌّؤصو ػٍٟ ٠ٚزّض، (8َِججبد اٌزٍف ٣ٌصبه ٌّب ٠ٕزظ ػٕٗ ِٓ ِشبوً ػل٠لح)
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ثبٌىزبثبد اٌّقزٍفخ ٍٛاء  خرشٖٛ اٌمجاٌمجخ ِٛػٛع اٌلهاٍخ فٟ اٌزٍف إٌبرظ ػٓ اٌيائو٠ٓ ؽ١ش 

 (6, 5) طٛهح هلُ ثبٌؾفو أٚ اٌؾٕبء ِّب ٠ؤصو ػٍٟ إٌّظو اٌؼبَ 

       

 ( 4صورة رقم )      (                                      3صورة رقم )                  
  الشماليو تساقط طبقة الشيد بالركن انشقاق توضح           الداخليتوضح ظهور التشققات علي طبقة الشيد 

 

               

 ( 6(                                                    صورة رقم )5صورة رقم )                  

  الحفر والنحر علي جدران القبة من الخارجتوضح                 ي جدران القبة من الداخلالكتابات الحديثة علتوضح 

 

 : Materials and Methods انذراست وطرق يواد -2

( ثبٌمَُ اٌغوثٟ ِٓ عجبٔخ اٌؼٕبٟٔ ٚرزجغ ٘نٖ اٌمجخ فٟ اٌزقط١ؾ 46رُ رطج١ك اٌجؾش ػٍٟ اٌمجخ ) 

 هط رؾذ إٌّؾ اٌضبٟٔ مٚ اٌضالس ِلافً ِٚؾواة .اٌؼبَ اٌمجبة ماد اٌَّمؾ اٌّوثغ , ٚرٕل

رُ اعواء اٌفؾٛص ٚاٌزؾب١ًٌ ػٍٟ اٌؼ١ٕبد اٌّزَبلطخ ِٓ علهاْ اٌمجخ ثبٌطوق اٌّزجؼخ فٟ 

 اٌفؾٛطبد ٚاٌزؾب١ًٌ ٌزؾ١ًٍ اهػ١بد اٌزظ٠ٛو ٚاٌّبكح اٌٍّٛٔخ اٌظفواء.  

 Crossٔخ فٟ طٛهح اٌٍّٛ حهػ١بد اٌزؾؼ١و ٚاٌزظ٠ٛو ٚاٌّبكا ِٓ ِقزٍفخ رغ١ٙي ػ١ٕبد رُ

Section   . اٍزقلاَ ا١ٌّىوٍٚىٛة اال١ٌىزوٟٚٔ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ رُ ر١ّٙلاً ٌفؾظٙب ٚرؾ١ٍٍٙب

ٚا١ٌّىوٍٚىٛة اٌؼٛئٟ فبئك اٌللخ  (SEM-EDX)اٌّبٍؼ اٌّيٚك ثٛؽلح اٌزؾ١ًٍ اٌؼٕظوٞ 

ٚرؾل٠ل  ًٌزؾ١ٍ ػٍٟ لله ػبي ِٓ اال١ّ٘خٔظًوا ٤ٔٙب رم١ٕبد رؾ١ٍ١ٍخ رى١ٍ١ّخ (PLM) ٚاٌغٛكح 

اٌزوو١ت اٌجٕبئٟ ثأشىبٌٗ اٌّزٕٛػخ ٌٍٛؽخ اٌغلاه٠خ ٚفؾض اٌشىً اٌّٛهفٌٛٛعٟ ثزفبط١ٍٗ اٌلل١مخ 
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ٌزؾل٠ل  ELISAٚاٌزؼوف ػٍٟ اٌزوو١ت اٌّؼلٟٔ ثئٍٙبث١ٗ وّب اٍزقلِذ اٌلهاٍخ رؾ١ًٍ اال١ٌيا 

ٌٍٟٛٔ اٌٛاؽل ا١ٌٍٛؾ اٌٍٟٛٔ ٚاٌزٟ رؼل ِٓ ؽوق اٌزؾ١ًٍ اٌٛاػلح ٚاٌؾل٠ضخ ٌٍزؼوف ػٍٟ ا١ٌٍٛؾ ا

َٛوٛثب اٚ اٌٍٛبئؾ ا١ٌٍٔٛخ اٌّزؼلكح ثللخ ػب١ٌخ. ع١ّغ اٌفؾٛص ٚاٌزؾب١ًٌ رّذ ثغبِؼخ ر

 ٚثبٌّزؾف اٌٛؽٕٟ ثب١ٌبثبْ

 :- Materials Study  انذراست يواد  2-1

هػ١بد اٌزؾؼ١و ٚاٌّبكح اٌٍّٛٔخ ا ِٓ طغ١وح ٌؼ١ٕبد رؾ١ٍ١ٍخ فؾظ١خ كهاٍخ ػًّ رُ   

( ثبٌغجبٔخ االصو٠خ ثأٍٛاْ 46 (م١ٕبد ِٚٛاك اٌٍٛؽخ اٌغلاه٠خ ٌٍمجخ هلُاٌظفواء, ٌٍٚزؼوف ػٍٝ ر

فؾظٙب ٌ  Cross Section ِٓ فالي ػًّ لطبع ػوعرُ رغ١ٙي ػلك صّبْ ػ١ٕبد ِقزٍفخ ِٓ اٌمجخ 

ٚصالصخ ػ١ٕبد ِقزٍفخ ٚفؾظٙب ثٛاٍطخ  PLMٚرؾل٠ل اٌزوو١ت اٌجٕبئٟ ثٛاٍطخ ا١ٌّىوٍٚىٛة 

 ٚػ١ٕخ ٚاؽلح ٌٍزؼوف ػٍٝ ا١ٌٍٛؾ اٌٍٟٛٔ. (SEM-EDX)ا١ٌّىوٍٚىٛة اال١ٌىزوٟٚٔ 

  :انذراست طرق 2-2

 Cross رُ رغ١ٙي ػ١ٕبد اٌلهاٍخ ِٓ أِبوٓ ِقزٍفخ ِٓ اٌمجخ ٚلبَ اٌجبؽش ثؼًّ لطبع ػوػٟ

Section  ُفٟ عبِؼخ رَٛوٛثب ثب١ٌبثبْ ٌفؾض اٌزوو١ت اٌطجبلٟ ٌٍؼ١ٕبد االصو٠خ ثبال٠جٛوَٟ هل

, ٚثؼل عفبف اال٠جٛوَٟ رّبِبً ١ٍ٠ٙب ِوؽٍخ mL 2 :100اٌّظٍت  َٔجخ اال٠جٛوَٟ اٌٟ 27-751

ؽزٟ ِمبً اٌظٕفوح  800اىاٌخ االعياء اٌقشٕخ ِٓ اال٠جٛوَٟ ثبٌظٕفوح اٌقشٕخ ثلا٠خً ِٓ ِمبً 

٠ٍٟ وً ػ١ٍّخ رٕؼ١ُ ثبٌظٕفوح  ٠4000ٍٟ مٌه ِوؽٍخ اٌزٕؼ١ُ  ثبٌظٕفوح إٌبػّخ ِمبً  2000

اٌزأول ِٓ اٌؾظٛي ػٍٟ ٍطؼ شفبف ٚاٌٍِ ٌفؾض اٌؼ١ٕخ بَ ٌزPLMّ إٌبػّخ اٌفؾض رؾذ عٙبى

 ( ٦7ػلاك اٌؼ١ٕبد ٌٍفؾض ٚاٌلهاٍخ  .طٛهح هلُ )  SEM-EDX, PLMثٛاٍطخ 

 

ػًّ اٌجبؽش  751-27ثبال٠جٛوَٟ C.S ( رٛػؼ رغ١ٙي اٌؼ١ٕخ ٌؼًّ لطبع ػوػٟ 7طٛهح )

 ثغبِؼخ رَٛوٛثب ثب١ٌبثبْ

  اٌفؾض ٚاٌزؾ١ًٍ: ؽوق 2-3

 ثغجبٔخ اٍٛاْ االصو٠خ رّذ ِٓ فالي :  46و١ت اٌطجبلٟ ٌٍؼ١ٕبد االصو٠خ ٌٍمجخ هلُ كهاٍخ اٌزو

 Observation by PLM (BM)  ا١ٌّىوٍٚىٛثٟ:  اٌفؾض 2-3-1

كهاٍخ اٌزوو١ت اٌطجبلٟ ٌٍؼ١ٕبد ا٤صو٠خ ِٓ اٌش١ل ٚاٌّٛاك اٌٍّٛٔخ ٚرم١١ُ اٌشىً اٌّٛهفٌٛٛعٟ 

 BM (Olympus BX53)ثٛاٍطخ عٙبى  
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 رشزذ االشؼخ ا١ٕ١ٌَخ ثٛؽلح اٌّيٚك اٌّبٍؼ ا٦ٌىزوٟٚٔ ثب١ٌّىوٍٚىٛة ٚاٌزؾ١ًٍ فؾضاٌ 2-3-2

:       Observation by SEM-EDX 

ا٤صو٠خ ٚرؾل٠ل اٌؼٕبطو اٌّؼل١ٔخ ٌٍّىٛٔبد ٚاٌزوو١ت  اٌؼ١ٕبد أٍطؼ ٚرؾ١ًٍ فؾض فٟ ٠َٚزقلَ

ال١ٌىزوٟٚٔ اٌّبٍؼ اٌّؼلٟٔ ِغ ػًّ فو٠طخ ٌٍؼٕبطو اٌّؼل١ٔخ ٚرُ اٍزقلاَ ا١ٌّىوٍٚىٛة ا

 Accel. Volt. was 20 kV andٚوبٔذ ظوٚف اٌزشغ١ً   SEM (JEOL/JSM-6010LA)ِٛك٠ً 

spot size was 50 ُبٌّزؾف اٌٛؽٕٟ ٌٍزبه٠ـ ا١ٌبثبٟٔ فٟ ا١ٌبثبْ.ث اٌزؾ١ًٍ ٚر 

 :ELISA analysis    : زؾ١ًٍ ثٛاٍطخ اال١ٌيااٌ 2-3-4

اٌَّزقلَ وّب ٠ز١ّي ثملهرٗ اٌؼب١ٌٗ  اٌٍٟٛٔاٌؼؼٛٞ  ا١ٌٍٛؾ رؾ١ًٍ اال١ٌيا ٌٍزؼوف ػٍٟ  ٠َزقلَ

ػٍٟ اوزشبف اٌٍٛبئؾ ا١ٌٍٔٛخ اٌّقزٍطخ ٚاٌّزؼلكح ٚ٘ٛ ِٓ اٌزؾب١ًٌ اٌٛاػلح  فٟ اٌَّزمجً اٌمو٠ت 

 The National( 8فٟ فٟ اٌّزؾف اٌٛؽٕٟ ا١ٌبثبْ طٛهح هلُ )  اٌزؾب١ًٌ اعواء ٚرُ .(11( )3)

Museum of Western Art, Japan  

 

 ELISA( رٛػؼ رؾ١ًٍ اٌؼ١ٕخ ثطو٠مخ 8ح ) طٛه

  Resultsَخبئج انذراست:  -3

   :PLM                   Observation by PLM (BMM)نتائج الدراسة من خالل الفحص الميكروسكوبي  3-1

ٚاٌشىً اٌزشو٠ؾٟ ٌىً  46لبِذ اٌلهاٍخ ثفؾض ػلك صّبْ ػ١ٕبد ٌلهاٍخ اٌزوو١ت اٌطجبلٟ ٌٍمجخ 

 ٔزبئظ اٌلهاٍخ وبالرٟ:ؽجمخ ٚوبٔذ 

: ِٓ فالي اٌفؾض ا١ٌّىوٍٚىٛثٟ ٌٍزوو١ت اٌطجبلٟ ٌٍؼ١ٕخ رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ انعيُت االوني

(   ارؼؼ أٙب رزىْٛ ِٓ اٍفً 1( شىً ) 9ٚاالشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ ٌٍؼ١ٕخ االٌٟٚ طٛهح هلُ ) 

 ٥ٌػٍٝ ِٓ صالس ؽجمبد ِقزٍفخ فٟ ٍّىٙب وبالرٟ:

     Coarse plasterاٌطجمخ اٌقشٕخ 

 Fine plasterاٌطجمخ إٌبػّخ      

 Pigment اٌّبكح اٌٍّٛٔخ             
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ٌمطبع ػوػٟ ٠ٛػؼ اٌزوو١ت اٌطجبلٟ ٌٍمجخ   PLM (BMM)( ث١ّىوٍٚىٛة 9طٛهح هلُ ) 

رزىْٛ ِٓ صالس ؽجمبد ِٓ اٍفً ٥ٌػٍٝ : اٌطجمخ اٌقشٕخ فبٌٕبػّخ ٚاٌٍْٛ االطفو رؾذ  46هلُ 

 (B)رؾذ االشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ طٛهح (A) ء اٌؼبكٞ طٛهح اٌؼٛ

    

                             

رزىْٛ ِٓ صالس ؽجمبد ِٓ  46( ٌمطبع ػوػٟ ٠ٛػؼ اٌزوو١ت اٌطجبلٟ ٌٍمجخ هلُ 1شىً هلُ )

 أٍفً ٥ٌػٍٝ: اٌطجمخ اٌقشٕخ فبٌٕبػّخ ٚاٌّبكح اٌٍّٛٔخ اٌظفواء ػًّ اٌجبؽش 

 

  1-انطبقت انخشُت

انطبقت انُبعًت -2  

 3-انًبدة انًهوَت انصفراء
B A 

  1-انطبقت انخشُت

  2-انطبقت انُبعًت

  3-انًبدة انًهوَت

تانطبقت انخشُ -1  

  2-انطبقت انُبعًت

  3-انًبدة انًهوَت

 شقوق َبشئت عٍ فقذاٌ انخركيب انًعذَي
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١ىوٍٚىٛثٟ ٌٍزوو١ت اٌطجبلٟ ٌٍؼ١ٕخ رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ : ِٓ فالي اٌفؾض اٌّانعيُت انثبَيت

(  ارؼؼ أٙب رزىْٛ ِٓ اٍفً ٥ٌػٍٝ ِٓ 10ٚاالشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ ٌٍؼ١ٕخ االٌٟٚ طٛهح هلُ ) 

 ؽجمز١ٓ ِقزٍفخ فٟ ٍّىٙب وبالرٟ:

 Fine plasterاٌطجمخ إٌبػّخ      

 Pigment اٌّبكح اٌٍّٛٔخ             

  

ٌمطبع ػوػٟ ٠ٛػؼ اٌزوو١ت اٌطجبلٟ   PLM (BMM)( ث١ّىوٍٚىٛة 10طٛهح هلُ ) 

ٌٍمجخ رزىْٛ ِٓ ؽجمز١ٓ ِٓ اٍفً ٥ٌػٍٝ : اٌطجمخ إٌبػّخ ٚاٌّبكح اٌٍّٛٔخ اٌظفواء رؾذ اٌؼٛء 

  (B)ٚرؾذ االشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ (A) اٌؼبكٞ طٛهح 

: ِٓ فالي اٌفؾض ا١ٌّىوٍٚىٛثٟ ٌٍزوو١ت اٌطجبلٟ ٌٍؼ١ٕخ رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ انعيُت انثبنثت

(  ارؼؼ أٙب رزىْٛ ِٓ اٍفً ٥ٌػٍٝ ِٓ 11ٚاالشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ ٌٍؼ١ٕخ اٌضبٌضخ طٛهح هلُ ) 

  ؽجمز١ٓ ؽ١ش رُ اٌز٠ٍٛٓ ِجبشوح ػٍٟ اٌش١ل اٌقشٓ اٌط١ٕٟ وبالرٟ:

     Coarse plasterاٌطجمخ اٌقشٕخ 

 Pigment اٌٍّٛٔخ              اٌّبكح

   

ٌمطبع ػوػٟ ٠ٛػؼ اٌزوو١ت اٌطجبلٟ   PLM (BMM)( ث١ّىوٍٚىٛة  11طٛهح هلُ )

رزىْٛ ِٓ ؽجمز١ٓ ِٓ اٍفً ٥ٌػٍٝ : اٌطجمخ اٌقشٕخ ش١ل ؽ١ٕٟ ٚاٌّبكح اٌٍّٛٔخ  46ٌٍمجخ هلُ 

  (B)طٛهحٚرؾذ االشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ (A) اٌظفواء رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ طٛهح 

(   12: ِٓ فالي اٌفؾض ا١ٌّىوٍٚىٛثٟ ٌٍزوو١ت اٌطجبلٟ ٌٍؼ١ٕخ طٛهح هلُ )انعيُت انرابعت

رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ ٚاالشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ ٌٍؼ١ٕخ اٌواثؼخ ارؼؼ أٙب رزىْٛ ِٓ اٍفً ٥ٌػٍٝ 

 ِٓ صالس ؽجمبد ِقزٍفخ فٟ ٍّىٙب وبالرٟ:

A B 

A B 

  1-انطبقت انخشُت

  2-انًبدة انًهوَت انصفراء

  1-انطبقت انُبعًت

  2-انًبدة انًهوَت انصفراء
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          Coarse plasterاٌطجمخ اٌقشٕخ ِٓ اٌش١ل اٌط١ٕٟ  

 Fine plasterاٌطجمخ إٌبػّخ                            

  Pigment اٌّبكح اٌٍّٛٔخ                                   

   

ٌمطبع ػوػٟ ٠ٛػؼ اٌزوو١ت اٌطجبلٟ   PLM (BMM)( ث١ّىوٍٚىٛة  12طٛهح هلُ )

اٌطجمخ اٌقشٕخ ِٓ اٌش١ل ؽ١ٕٟ ؽ١ش رزىْٛ ِٓ صالس ؽجمبد ِٓ اٍفً ٥ٌػٍٝ :  46ٌٍمجخ هلُ 

 ٠ظٙو اٌزفىه اٌؾج١جٟ ٚاٌطجمخ إٌبػّخ ٚاٌّبكح اٌٍّٛٔخ اٌظفواء رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ طٛهح 

(A)ٚرؾذ االشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ طٛهح(B) 

ِٓ اٌش١ل    Coarse plaster: ِٓ فالي اٌفؾض ا١ٌّىوٍٚىٛثٟ ٌٍطجمخ اٌقشٕخ انعيُت انخبيست

ٛء اٌؼبكٞ ٚاالشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ ٌٍؼ١ٕخ اٌقبَِخ ارؼؼ أٙب رزىْٛ ِٓ اٌط١ٕٟ ٌٍؼ١ٕخ رؾذ اٌؼ

ؽج١جبد اٌىٛاهري اٌّقزٍفخ االؽغبَ ِٚب ث١ٓ اٌشىً اٌلائوٞ ٚاٌؾج١جبد شجٗ اٌَّزل٠وح ٚاٌّيٚاح. 

 (    13طٛهح هلُ ) 

   

ٍمجخ ٌمطبع ػوػٟ ٠ٛػؼ ٌٍطجمخ اٌقشٕخ ٌ  PLM (BMM)ث١ّىوٍٚىٛة   ( 13 طٛهح هلُ )

رزىْٛ ِٓ ؽج١جبد اٌىٛاهري اٌّقزٍفخ فٟ اٌشىً ٚاٌؾغُ ٚاٌّؼبكْ اٌط١ٕ١خ ؽ١ش ٠ظٙو  46هلُ 

  (B)ٚرؾذ االشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ طٛهح(A) اٌزفىه اٌؾج١جٟ رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ طٛهح 

ِٓ أهػ١خ    Fine plaster: ِٓ فالي اٌفؾض ا١ٌّىوٍٚىٛثٟ ٌٍطجمخ إٌبػّخ انعيُت انسبدست

ؼ١ٕخ رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ ٚاالشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ ٌٍؼ١ٕخ اٌَبكٍخ ارؼؼ ٚعٛك فغٛاد اٌزظ٠ٛو ٌٍ

 ( 14ِقزٍفخ اٌؾغُ ٚاٌشىً هثّب ٌفمل ؽج١جبد اٌىٛاهري اٌّقزٍفخ االؽغبَ  ٚاٌشىً.  طٛهح هلُ )

  1-انطبقت انخشُت

  2-انطبقت انُبعًت

  3-انًبدة انًهوَت انصفراء

 انطبقت انخشُت

حبيببث انكوارحز يخخهفت 

انشكمفي انحجى و  
A 

A B 

B 
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 ٌمطبع ػوػٟ ٠ٛػؼ اٌطجمخ إٌبػّخ ٌٍمجخ ؽ١ش ٠ظٙو  PLM (BMM)ث١ّىوٍٚىٛة   (  14طٛهح هلُ )

ٚرؾذ االشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ (A) رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ طٛهح   ٚعٛك فغٛاد هثّب ٌفملاْ ؽج١جبد اٌىٛاهري

 (B)طٛهح

: ِٓ فالي اٌفؾض ا١ٌّىوٍٚىٛثٟ ٌٍزوو١ت اٌطجبلٟ ٠زىْٛ ِٓ صالس ؽجمبد ٚثلهاٍخ انسببعت انعيُت

٠قزٍف ِب ث١ٓ ا١ٌَّه  ِٓ أهػ١خ اٌزظ٠ٛو ٌٍؼ١ٕخ ٠زؼؼ اْ ٍّىٙب   Fine plasterٌٍطجمخ إٌبػّخ 

 (15ٚاٌلل١ك رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ ٚاالشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ ٌٍؼ١ٕخ اٌَبثؼخ طٛهح هلُ )

   

ٌمطبع ػوػٟ ٠ٛػؼ صالس ؽجمبد ٚثلهاٍخ اٌطجمخ   PLM (BMM)ث١ّىوٍٚىٛة   (15  طٛهح هلُ )

ٚرؾذ االشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ (A) إٌبػّخ ٌٍمجخ ؽ١ش ٠ظٙو افزالف ٍّىٙب رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ طٛهح 

 (B)طٛهح

: ِٓ فالي اٌفؾض ا١ٌّىوٍٚىٛثٟ ٌٍزوو١ت اٌطجبلٟ ٠زىْٛ ِٓ ؽجمز١ٓ ٚثلهاٍخ ٌٍطجمخ انثبيُت انعيُت

اٌّبكح اٌٍّٛٔخ ٌٍؼ١ٕخ ٠زؼؼ اْ ٍّىٙب هل١ك ِٚزغبَٔخ ِغ أهػ١خ اٌزظ٠ٛو ٚاٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٟ ؽج١جبد 

ٛء اٌؼبكٞ ٚاالشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ ٌٍؼ١ٕخ اٌضبِٕخ طٛهح ِٓ اٌىٛاهري ماد االؽغبَ اٌّقزٍفخ رؾذ اٌؼ

 ( .  16هلُ ) 

  

ٌمطبع ػوػٟ ٠ٛػؼ ؽجمز١ٓ ِٓ أهػ١خ اٌزظ٠ٛو اٌزٟ   PLM (BMM)ث١ّىوٍٚىٛة   ( 16 طٛهح هلُ )

ٙب رؾزٛٞ ػٍٟ ؽج١جبد ِٓ اٌىٛاهري ِقزٍفخ فٟ اٌشىً ٚاٌؾغُ ٚثلهاٍخ اٌّبكح اٌٍّٛٔخ ؽ١ش ٠ظٙو رغبَٔٙب ٍّٚى

 (B)ٚرؾذ االشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ طٛهح(A) اٌول١ك رؾذ اٌؼٛء اٌؼبكٞ طٛهح 

A B 

A B 

A B 
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 SEM-EDXَخبئج انذراست يٍ خالل انفحص انًيكروسكوبي  3-2

 Observation and Analysis by SEM-EDX:  

ٚاٌشىً  46لبِذ اٌلهاٍخ ثفؾض ٚرؾ١ًٍ ػلك صالس ػ١ٕبد ٌلهاٍخ اٌزوو١ت اٌطجبلٟ ٌٍمجخ 

ٚوبٔذ ٔزبئظ  SEM-EDX ِٓ فالي جمخ ٚرؾ١ٍٍٙب ٌّؼوفخ اٌزوو١ت اٌّؼلٟٔاٌزشو٠ؾٟ ٌىً ؽ

 اٌلهاٍخ وبالرٟ:

ٌٍزوو١ت  EDXٚاٌزؾ١ًٍ ثٛاٍطخ   SEM: ِٓ فالي اٌفؾض ا١ٌّىوٍٚىٛثٟ االوني انعيُت

(  ارؼؼ أٙب رزىْٛ ِٓ اٍفً ٥ٌػٍٝ ِٓ صالس ؽجمبد 17اٌطجبلٟ ٌٍؼ١ٕخ االٌٟٚ طٛهح هلُ ) 

 الرٟ: ِقزٍفخ فٟ ٍّىٙب وب

 Coarse plasterاٌطجمخ اٌقشٕخ ِٓ اٌش١ل اٌط١ٕٟ                      

 Fine plasterاٌطجمخ إٌبػّخ ِٓ ووثٛٔبد اٌىب١ٌََٛ               

 Pigment    اٌّبكح اٌٍّٛٔخ   اٌظفواء                                    

 

 

 انطبقت انخشُت

انطبقت انُبعًت -2  
 انًبدة انًهوَت

A 

B 

 انطبقت انخشُت

 انًبدة انًهوَت

انطبقت انُبعًت   
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رزىْٛ ِٓ صالس ؽجمبد ِٓ  46ٌمطبع ػوػٟ ٠ٛػؼ ٌٍمجخ هلُ    SEMث١ّىوٍٚىٛة   (17  ح هلُ )طٛه

اٍفً ٥ٌػٍٝ : اٌطجمخ اٌقشٕخ ٚاٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٟ َٔجخ ػب١ٌخ ِٓ اٌىٛاهري ٚاٌّؼبكْ اٌط١ٕ١خ ٚاٌطجمخ إٌبػّخ 

  EDX  (D )ٚرُ رؾ١ًٍ اٌؼ١ٕخ ثٛاٍطخ   (A,B,C )      ٚاٌّبكح اٌٍّٛٔخ 

٤هػ١خ  EDXٚاٌزؾ١ًٍ ثٛاٍطخ  SEM: ِٓ فالي اٌفؾض ا١ٌّىوٍٚىٛثٟ انثبَيت انعيُت

(  ارؼؼ أٙب رزىْٛ ِٓ ووثٛٔبد اٌىب١ٌََٛ ثب٦ػبفخ اٌٟ َٔجخ ل١ٍٍخ 18اٌزظ٠ٛو طٛهح هلُ ) 

 ِٓ وجو٠زبد اٌىب١ٌََٛ ٚوٍٛه٠ل اٌظٛك٠َٛ فؼالً ػٓ ٚعٛك اٌىٛاهري              

 

انطبقت انُبعًت -  

D 

A 

 

انشيذ انخشٍ -  

 انطبقت انخشُت

انطبقت انُبعًت -2  

C 
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رزىْٛ ِٓ صالس ؽجمبد ِٓ  46ٌمطبع ػوػٟ ٠ٛػؼ ٌٍمجخ هلُ    SEMث١ّىوٍٚىٛة   (  18طٛهح هلُ )

ٚرُ فؾض ٚرؾ١ًٍ اٌؼ١ٕخ  ٌزؾل٠ل اهػ١خ   (  Aاٍفً ٥ٌػٍٝ : اٌطجمخ اٌقشٕخ ٚاٌطجمخ إٌبػّخ ٚاٌّبكح اٌٍّٛٔخ )

اٌٟ َٔجخ  ٚاٌزٟ ارؼؼ أٙب رزىْٛ ِٓ ووثٛٔبد اٌىب١ٌََٛ ثب٦ػبفخ  SEM EDX  ( B,C)اٌزظ٠ٛو ثٛاٍطخ 

 ل١ٍٍخ ِٓ وجو٠زبد اٌىب١ٌََٛ ٚوٍٛه٠ل اٌظٛك٠َٛ فؼالً ػٓ ٚعٛك اٌىٛاهري

ٌٍّبكح اٌٍّٛٔخ  EDXٚاٌزؾ١ًٍ ثٛاٍطخ  SEM: ِٓ فالي اٌفؾض ا١ٌّىوٍٚىٛثٟ انثبنثت انعيُت

(  ارؼؼ أٙب رزىْٛ ِٓ ووثٛٔبد اٌىب١ٌََٛ وأهػ١خ رظ٠ٛو ٚاٌّبكح 19اٌظفواء طٛهح هلُ ) 

 goethite (α-FeOOH)ٌٍّٛٔخ اٌظفواء اٌغ١ٛص١ذ ا

 

C 

B 

انطبقت انُبعًت -  

A 

وَت انصفراءانًبدة انًه  
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رزىْٛ ِٓ اٌّبكح اٌٍّٛٔخ  46ٌمطبع ػوػٟ ٠ٛػؼ ٌٍمجخ هلُ    SEMث١ّىوٍٚىٛة   (  19طٛهح هلُ )

 EDX  (B,C )ٚرُ رؾ١ًٍ اٌؼ١ٕخ ثٛاٍطخ   (A اٌظفواء  )

 :EDX Analysis Suggests    ححبنيم حشخج االشعت انسيُيت حقخرح االحي                         

  Coarse plaster                                                                   اٌطجمخ اٌقشٕخ  -1

 Quartz (Si), Calcite (Ca), K-feldspar andِٓ اٌش١ل اٌط١ٕٟ اٌغٕٟ ثبٌؼٕبطو االر١خ 

aluminium (Al). 

     Fine plaster                                                             اٌطجمخ إٌبػّخ            -2

 ِٓ ووثٛٔبد اٌىب١ٌََٛ فؼالً ػٓ ٚعٛك َٔجخ ِٓ اٌغجٌ 

 Pigment                                               اٌّبكح اٌٍّٛٔخ                                -3

 ء اٌٍْٛ ٚاٌزٟ رزىْٛ ِٓ ووثٛٔبد اٌىب١ٌََٛ ٚاٌىٛاهري ٚاو١َل اٌؾل٠ل اٌّبكح اٌٍّٛٔخ طفوا

Calcite , Quartz, and iron oxide    ِّب ٠مزوػ اْ اٌٍْٛ ِٓ اٌغ١ٛص١ذgoethite (α-FeOOH) 

 :ELISA Result  َخبئج ححهيم االنيزا  3.3

 46رُ رؾ١ٍٍٙب فٟ اٌمجخ هلُ أظٙود ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ ػلَ ٚعٛك أٞ ١ٍٚؾ ػؼٛٞ َِزقلَ ِغ اٌؼ١ٕخ اٌزٟ  

 .ثبٌغجبٔخ االصو٠خ ثأٍٛاْ هثّب ٔز١غخ ٌزؾًٍ ا١ٌٍٛؾ اٌٍٟٛٔ وبِالً 

 

 

 

 

 

B 

C 



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

43 

 

 يُبقشت انُخبئج

اٌمبء اٌؼٛء ػٍٟ كهاٍخ اٌغجبٔخ االصو٠خ ثأٍٛاْ ٚاٌزؼوف ػٍٟ اٌزوو١ت اٌطجبلٟ ٚاٌزشو٠ؾٟ ٌجؼغ 

اٌؼبٌُ ِظو ٚ أللَ اٌغجبٔبد فٟأُ٘ ٚٓ ِاٌغلاه٠بد اٌّٛعٛكح فٟ اٌغجبٔخ االصو٠خ رّضً أ١ّ٘خ ثبٌغخ وٛٔٙب 

 اٌؼّبهح ٚاٌفْٕٛ ا٦ٍال١ِخفٟ ربه٠ق١خ ٚف١ٕخ  ل١ّخّٔبمط ِؼّبه٠خ ٚف١ٕخ رّضً  ػٍٟ ٚ الؽزٛائٙبا٦ٍالِٟ 

.رؼبٟٔ اٌغجبٔخ ِٓ لٛٞ رٍف ِقزٍفخ اٌزٟ اصود ػ١ٍٙب االِو اٌنٞ ٠َزلػٟ ٍوػخ اٌزلفً ٌلهاٍزٙب 

 46لفً ثئعواء اٌفؾٛص ٚاٌزؾب١ًٌ ػٍٝ ّٔٛمط ٚاؽل ٌٍمجخ ٚط١بٔزٙب ٚللَ اٌجؾش اٌٟٚ فطٛاد اٌز

ٌّؼوفخ اٌزوو١ت اٌطجبلٟ ارؼؼ أٙب رزىْٛ ِٓ صالس ؽجمبد االٌٟٚ اٌقشٕخ ٚرزىْٛ ِٓ اٌش١ل اٌط١ٕٟ 

ٚاٌضب١ٔخ ِٓ أهػ١خ اٌزظ٠ٛو رزىْٛ  ٠NaClزىْٛ ِٓ اٌىٛاهري ٚاٌّؼبكْ اٌط١ٕ١خ َٚٔجخ ِٓ ٍِؼ اٌٙب١ٌذ 

َٚٔجخ ِٓ اٌغجٌ ٚاْ ػ١ٕخ اٌٍْٛ ا٤طفو ػجبهح ػٓ اٌغ١ٛص١ذ وّب اصجذ اٌزؾ١ًٍ ِٓ ووثٛٔبد اٌىب١ٌََٛ 

ػلَ ٚعٛك ١ٍٚؾ ػؼٛٞ اٍزقلَ ِغ اٌّبكح اٌٍّٛٔخ اٌظفواء. ٚثلهاٍخ اٌزؾ١ًٍ  ELISAثٛاٍطخ 

ارؼؼ أْ أهػ١خ اٌزظ٠ٛو رؾزٛٞ ػٍٟ  C.Sاٌؼٕظوٞ ٌطجمبد اٌزظ٠ٛو ِٓ فالي اٌمطبع اٌؼوػٟ 

إٌّفن ػٍٟ   "secco fresco"جخ ِٓ اٌغجٌ ِّب ٠ش١و اٌٟ اٌزى١ٕه اٌَّزقلَ ووثٛٔبد اٌىب١ٌََٛ َٚٔ

إٌّفن ػٍٟ أهػ١خ ؽو٠خ ٚغ١و عبفخ.إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً  "buon fresco"أهػ١خ عبفخ ١ٌٌٚ رى١ٕه 

ا١ٌٙب اٌجؾش طوٚهح ٌؼًّ لبػلح ػ١ٍّخ ِٓ ٔبؽ١خ اٌفؾٛص ٚاٌزؾب١ًٌ رجٕٟ ػ١ٍٙب فطخ َِزمج١ٍخ ٌٍزو١ُِ 

فؼالً ػٓ أْ اٌغجبٔخ االصو٠خ فٟ ؽبعخ ٌٍّي٠ل ِٓ اٌلهاٍبد ٚاٌزؾب١ًٌ ٚاٌفؾٛص ٌٍٛطٛي اٌٟ ٚاٌؼالط 

 طٛهح وبٍِخ ػٓ اٌّٛاك ٚا٤ٍب١ٌت اٌزٟ اٍزقلِذ فٟ اٌغجبٔخ االصو٠خ ثأٍٛاْ.
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 اطخخذاَ ِىاد حذيثت في حبطيٓ اٌٍىحاث اٌشيخيت

 )دراطت ححٍيٍيت حطبيميت(
                                                            

 صٕبء ػٍٝ ػٍٝ أثٛ هبٌتد/                                                                        

 ِذسط االصبس اٌؼن٠ٛخ ثى١ٍخ ا٢صبس                                                                      

 لغُ اٌزش١ُِ ـ عبِؼخ أعٛاْ                                                                       

  اٌٍّخص:

 
شعغ اٌٝ اٚاخش سوض ٘زا اٌجؾش ػٍٝ اعزخذاَ ِٛاد ؽذ٠ضخ  فٟ اٌزجط١ٓ ٌؼالط ٚف١بٔخ ٌٛؽخ ص٠ز١خ ر    

اٌمشْ اٌضبِٓ ػؾش ِٓ اٌّمز١ٕبد اٌخبفخ ِٕفزح ثبٌٛاْ اٌض٠ذ ػٍٝ وبٔفظ ٚاٌٍٛؽخ ثٙب ِظب٘ش رٍف 

ِخزٍفخ ِضً اٌزؾممبد ٌمؾشح اٌٍْٛ  ٚاٌؾشٚؿ ٚاٌزٙبٌه أل١ٌبف إٌغ١ظ  ٚاٌزآوً ٚاٌنؼف ٚػذَ اٌمذسح 

إلػبدح ثٕبء هجمبد اٌٍٛؽخ ٚرم٠ٛزٙب  ػٍٝ اٌم١بَ ثٛظ١فزٗ وذاػُ ٌزا رؾزبط اٌٍٛؽخ اٌٝ اٌزم٠ٛخ ٚاٌزجط١ٓ

ٚ٘زا ِب ٠ٙذف ا١ٌٗ اٌجؾش ٚرُ اعشاء دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ فؾق١خ رطج١م١خ ٌٍزؼشف ػٍٝ ِىٛٔبد اٌٍٛؽخ 

رؾز١ذ  –XRDؽ١ٛد األؽؼخ اٌغ١ٕ١خ  -اٌض٠ز١خ ثبعزخذاَ هشق اٌزؾ١ًٍ اٌّخزٍفخ )اٌفؾـ ا١ٌّىشٚعىٛثٟ 

( ٚدساعخ ػٛاًِ ِٚظب٘ش اٌزٍف  FTIRاءاٌفؾـ ثبألؽؼخ رؾذ اٌؾّش –EDXاألؽؼخ اٌغ١ٕ١خ 

 -رٕظ١ف  –اٌزجط١ٓ -اٌّخزٍفخ ٚرم١١ُ ؽبٌخ اٌزٍف ثٙب ٚاعشاء ػ١ٍّخ اٌزش١ُِ ٚاٌق١بٔخ اٌالصِخ ) رم٠ٛخ 

اعزىّبي( ثبعزخذاَ ِٛاد رش١ُِ ؽذ٠ضخ فٟ اٌزجط١ٓ ِضً اعزخذاَ لّبػ سل١ك ؽجٗ افطٕبػٟ غ١ش ِٕغٛط 

TNT 54  ٚاٌمذسح اٌؼب١ٌخ ػٍٝ  ع١ذح ِضً اعزمشاسٖ و١ّ١بئ١ًب "خبٍِخ"ٚ٘ٛ ٔغ١ظ ثطبٔخ ٠ز١ّض ثخقبئـ

اٌزى١ف ِغ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ٚ
 

: 34ِمبِٚخ ػب١ٌخ ٌٍىبئٕبد اٌذل١مخ ٠ٚؼزجش ٔغ١ظ لٜٛ ِٚشْ ثغجت رشو١جٗ )

ً ثؤٔٗ 66ِٓ اٌغ١ٍٍٛص ٚاٌج١ٌٛغزش ثٕغجخ  ً ٠ٚز١ّض أ٠نب :( ِٕٚبعجًب ٌٍج١ئخ غ١ش اٌّغزمشح ٚألً اِزقبفب

 مئ١ٍخ ِٓ اٌّبدح اٌالفمخ ٠ؾزبط و١ّخ
 

ِٚٓ اٌّٛاد اٌالفمخ اٌزٟ اعزخذِذ ٌٍزجط١ٓ اٌجبسد اٌّٛاد  

ٌٚزؾغ١ٓ خٛافٗ ٚرم١ًٍ دسعخ  8% ٚدسعخ ؽّٛمزخ 65ثٕغجخ   Plextol D360 ٚ٘ٝ االوش١ٍ٠ى١خ

اٌزٜ ٠ؼًّ ػٍٝ خفل % 1( رُ امبفخ ِؾٍٛي لٍٛٞ ِٓ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌقٛد٠َٛ ثٕغجخ PHاٌؾّٛمخ )

ٚاٌخٍو ٠ٕزظ ِٕٗ .: 45ثٕغجخ  Plextol D540صُ ٠خٍو ِغ  ((PH=7ٚع١ٕٟ ١ٌىْٛ ِزؼبدياٌشلُ ا١ٌٙذس

 ز١ّض ثقفخ االعزشعبع .ِبدح  راد خٛاؿ ع١ذح ر

 .TNT54 ٔظيج  –اٌبٍيىظخىي  –اٌالبىٔج  –اٌخبطيٓ  : اٌىٍّاث اٌذاٌت

  -اٌّمذِت :
ِطجمخ ػٍٝ اٌىبٔفظ ِٓ  ٠ٙذف اٌجؾش اٌٝ ٚمغ اعٍٛة رطج١مٟ  ؽذ٠ش ٌؼالط ٚف١بٔخ ٌٛؽخ ص٠ز١خ

أٚاخش اٌمشْ اٌضبِٓ ػؾش رّضً ِٕظش ِٓ اٌطج١ؼخ ثؼذ ػًّ دساعخ فؾق١خ رؾ١ٍ١ٍخ ٌّظب٘ش اٌزٍف ٌٍٛؽخ 

ٔز١غخ اٌزخض٠ٓ اٌغٟء ظٙشد ثبٌٍٛؽخ االصش٠خ  ِظب٘ش رٍف ػذ٠ذٖ ِضً اٌؾشٚؿ ٚاٌزؾممبد ٚ اٌٙؾبؽخ 

ٌٝ اٌزجط١ٓ ِٚٓ اٌّٛاد اٌزٟ اعزخذِذ ٌزا ٠ؾزبط اٌىبٔفظ ا] 1[ٚاٌنؼف ٌٍىبٔفظ ٚاٌزٙزه ٚاٌمطٛع 

ٚأؽ١بٔبً لذ رىْٛ غ١ش ِالئّخ  فزُ  ]BEVA 371  ]2فٟ اٌزجط١ٓ فٟ دسعبد اٌؾشاسح اٌّشرفؼخ  اٌج١فب 

ٚرُطجك  ]3[رط٠ٛش ٘زٖ اٌطش٠مخ اٌغبخٕخ اٌٝ هش٠مخ اٌجطبٔخ اٌجبسدح ٌزم١ًٍ دسعبد ؽشاسح ٚلٛح اٌنغو

مخ ػٍٝ اٌٍٛؽخ االف١ٍخ ٚاٌؾبًِ اإلمبفٟ ٚرفؼ١ٍٙب ثبٌّز٠ت ؽ١ش اٌجطبٔخ اٌجبسدح  ثؼذ فشد اٌّبدح اٌالف

ِٚٓ اٌّٛاد اٌالفمخ  ]4[٠زُ سػ اٌّبدح اٌالفمخ ثبٌّز٠ت ِغ اٌنغو اٌخف١ف ٌنّبْ لٛح اٌٍقك 

اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ اعزخذِذ فٟ اٌزجط١ٓ اٌجبسد ٚاػطذ ٔزبئظ ع١ذح خ١ٍو ِٓ ث١ٌّٛشاد االوش١ٍ٠ه ١ِٚض١ً 

 ٠ض١ً اوش١ٍ٠ذ اٌّى١ِْٛضبوش٠الد ٚث١ٌّٛشاد ا

ألُٔٙ ٠ىٛٔٛا افالَ ِشٔخ  ]Plextol D540 ]5ٚاٌجٍىغزٛي  Plextol K360ِٓ اٌجٍىغزٛي  

ٌٍجٍىغزٛي  َ ٚٔظشاً ألْ اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ◦55ٚعبفٗ ٌُٚٙ صجبد و١ّ١بئٟ ػٕذ دسعخ ؽشاسح ألً ِٓ 

Plextol K360 ٛ٘8 ]6 [ِ ًضعٙب ِغ ٚرزطٍت ٘زٖ اٌؾّٛمخ اٌم٠ٛخ اٌخٍو ِغ لبػذح لج

Plextol D540  ِّب ٠ئوذ  ثؤٔٗ ٠غت اعزخذاَ إٌّزغ١ٓ ِؼبً ٚرُ اعزخذاَ اٌجٍىغزٛيPlextol 
K360  وّبدح ِنبفخ ٌٍّٛاد اٌالفمخ ٌزؾغ١ٓ لٛح االٌزقبق ٚػبدحً ال ٠مً  ٔغجخ اٌجٍىغزٛيPlextol 
K360  ٌٓزا ٠زُ   ]7[أوجش : ٚلذ رض٠ذ ٘زٖ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ػٕذِب رىْٛ ٕ٘بن ؽبعخ اٌٝ لٛح الفك 35ػ

ٓ اٌجٍىغزٛي  َ خ١ٍو ِ  Plextol:  65ثٕغجخ:  K 360 Plextol ٚPlextol D 540اعزخذا
K360 ٚ45  :Plextol D540  ِٓ ٍٝٚرٌه ألْ اٌى١ّخ األػPlextol D540  رئدٜ اٌٝ لٛح
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% ِٓ  ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌقٛد٠َٛ اٌمٍٛٞ ثٛاعطخ 1ِغ امبفخ  ]8[ٌقك أوضش فالثخ ٚألً ِشٚٔخ

فزقجؼ ِزؼبدٌخ ٚرٌه ألْ خ١ٍو اٌشارٕغبد   =PH 7طبسح ٚرٌه ؽزٝ رزغ١ش ل١ّخ اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ اٌٝاٌم

ٚرزؤصش و١ّخ اٌّبدح اٌالفمخ اٌّطٍٛثخ ثٕٛػ١خ لّبػ اٌجطبٔخ   ]9[( PH=6ِؼب ١ّ٠ً اٌٝ اٌؾّن١خ ل١ٍالً )

ٛ ِٓ اٌؾٛاًِ ٚ٘ TNT 54ٌزا رُ  اخز١بس لّبػ سل١ك ؽجٗ افطٕبػٟ غ١ش ِٕغٛط اعّٗ اٌزغبسٞ 

اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ اعزخذِذ فٟ اٌزجط١ٓ ثذال ِٓ اٌىزبْ ٌّزبٔزٗ ٚاٌخّٛي و١ّ١بئ١ًب )ال ٠طٍك ِٕزغبد رؾًٍ رىْٛ 

 ]15 [:66:ٚث١ٌٛغزش ثٕغجخ  34ثبٌٍٛؽبد( ٚاٌزشو١ت اٌى١ّ١بئٟ ٌٗ ػجبسح ػٓ ع١ٍٍٛص ثٕغجخ  مبسح
إٌغ١ظ فٟ اٌٍٛؽخ األف١ٍخ ٚرم١ًٍ  ٚ٘ٛ ٔغ١ظ ثطبٔخ ِٕبعت ثغجت خقبئقٗ اٌغ١ذح ِضً رم١ًٍ رغ١١شاد

ص٠بدح اٌقالثخ ٚ ِمبِٚخ ػب١ٌخ ٌٍىبئٕبد اٌذل١مخ ٚرؾى١ً ٔغ١ظ ألٜٛ ِٕٚبعًت ٌٍج١ئخ غ١ش اٌّغزمشح 

ٚ أعٍٛة رطج١ك  ]11 [ٚاٌّغب١ِخ اٌؼب١ٌخ ٠ٚز١ّض أ٠نب ثبٔٗ ٠ؾزبط و١ّخ مئ١ٍخ ِٓ اٌّبدح اٌالفمخ

١خ ٌٍٛؽخ اٌىبٔفظ األف١ٍخ ٠ٚؾبفع ػٍٝ ١٘ىٍٙب اٌّفزٛػ ِّب اٌجطبٔخ اٌجبسدح ال ٠ئصش ػٍٝ اٌخٛاؿ اٌف١ض٠بئ

 ٠ٛفش ساثطبً ِشٔبً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: اٌّىاد اٌّظخخذِت و طزق اٌذراطت -2

 -: Study Materialsِىاد اٌذراطت  -2-1
رُ ػًّ اٌذساعخ ػٍٝ ػ١ٕبد فغ١شح وبٔذ ِزغبلطخ ِٓ اٌٍْٛ األؽّش ٚاٌٍْٛ اٌجشرمبٌٟ ِٓ اٌٍٛؽخ 

خ اٌزٟ رٕزّٟ اٌٝ أٚاخش اٌمشْ اٌضبِٓ ػؾش ٚ٘ٝ ِٓ اٌّمز١ٕبد اٌخبفخ ٚ٘ٝ ػجبسح ػٓ ثبلخ ص٘ٛس االصش٠

عُ هٛي(  75× عُ ػشك  55( ثّمبط )1ثفبصح ِٛمٛػخ ػٍٝ ِٕنذح وّب ِٛمؼ ثقٛسح سلُ )

ٟٔ ٚرز١ّض اٌٍٛؽخ ثغّبد ف١ٕخ ١ِّضح ِٓ ؽ١ش االٔزؾبس اٌٍٟٛٔ ٚرٛص٠غ اٌذسعبد ا١ٌٍٔٛخ فٕغذ اٌزشدد اٌٍٛ

( ٚلذ أعش٠ذ اٌفؾٛؿ ٚاٌزؾ١ًٍ ػٍٟ ٘زٖ 2ٌألؽّش ٚرٛص٠ؼٗ ثؤعٍٛة ع١ًّ ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ )

 اٌؼ١ٕبد . 
اٌفؾـ ثبٌنٛء إٌبفز ٌٍزؼشف ػٍٝ ِظب٘ش اٌزٍف اٌغطؾ١خ ٚاٌزغغ١ً   طزق اٌذراطت: - 2- 2

بخبد اٌفٛرٛغشافٟ  فٟ اٌنٛء اٌطج١ؼٟ ٚاٌزق٠ٛش ثبٌنٛء اٌّبئً ٌذساعخ اٌغطؼ ِٚب ثٗ ِٓ ارغ

ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌفؾـ ثب١ٌّىشٚعىٛة اإلٌىزشٟٚٔ اٌّبعؼ اٌّضٚد  ٚاٌفؾـ ثب١ٌّىشعىٛة اٌنٛئٝ

اٌزٜ ٠غزخذَ فٟ فؾـ ٚرؾ١ًٍ أعطؼ اٌؼ١ٕبد ِٚؼشفخ هج١ؼخ إٌغ١ظ ِٚب١٘خ اٌزٍف  EDx ثٛؽذح

ؽخ عٛاء فٟ فٛسح ػٕبفش ٚأوبع١ذ ٌٍّىٛٔبد اٌّؼذ١ٔخ اٌزٟ ٠زىْٛ ِٕٙب االٌٛاْ ٌٍٛ ٚاٌزشو١ت اٌّؼذٟٔ

  (XRD) االصش٠خ ٚوزٌه ػًّ خش٠طخ اٌؼٕبفش ػٍٝ اٌغطؼ ٚرُ اٌزؾ١ًٍ ثبعزخذاَ ؽ١ٛد األؽؼخ اٌغ١ٕ١خ

 اٌزؾ١ًٍ رُ  اٌزشو١ت اٌى١ّ١بئٟ ٌطجمخ اٌزق٠ٛش اٌّغزخذِخ فٟ اٌٍٛؽخ ٚاٌّٛاد اٌٍّٛٔخ ٚوزٌه ٌٍزؼشف ػٍٝ

( رٛمؼ اٌزى٠ٛٓ اٌٙشِٟ ١ّ٠ٕبً 2فٛسح سلُ )     ( رٛمؼ اٌٍٛؽخ االصش٠خ1فٛسح سلُ )

 اٌٍٟٛٔ ٌألؽّش ٠غبساً  ٚاالٔزؾبس
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( باٌضىء إٌافذ حىضح ظاهزٖ 3صىرة رلُ )

 حظالظ لؼزة اٌٍىْ وضؼف إٌظيج

ضؼف األٌياف واٌمطىع ( حىضح 4صىرة رلُ )

 اٌٍىْوحظالظ 

 

اٌّبدح اٌالفمخ ثؤسم١خ ٌزؾذ٠ذ اٌٛع١و اٌٍٟٛٔ ٚ (FTIRاٌؾّشاء)عٙبص ه١ف األؽؼخ رؾذ ثبعزخذاَ 

 اٌزق٠ٛش ٚاٌٛس١ٔؼ. 

ٚرُ اٌفؾـ ثبالعزش٠ٛ ١ِىشٚعىٛة ثؼذ رغ١ٙض اٌؼ١ٕبد ومطبع ػشمٟ ٌٍفؾـ ؽ١ش ٚمؼذ اٌؼ١ٕخ فٟ 

ًِ(. رزشن اٌؼ١ٕخ ؽزٝ ٠غف  2: 155، ٠ّٚضط اال٠جٛوغٟ ٚاٌّقٍت ثٕغجخ  751-27اال٠جٛوغٟ )سلُ  

َ ٚسق اٌقٕفشح ِمبط اال٠جٛوغٟ ثبٌىبًِ صُ ٠زُ فمً اٌؼ١ٕبد ثبعزخذا

( ٚاٌزٕؼ١ُ رُ ثٛسق فٕفشح ِجًٍ ثبٌّبء ٌٍؾقٛي ػٍٝ 4555: 855)

 . عطؼ أٍِظ ٚ ع١ذ

ٌٍزؼشف ػٍٝ أٔٛاع ا١ٌّىشٚثبد  اٌفحص اٌّيىزوبيىٌىجيٚرُ 

اٌفطش٠خ إٌّزؾشح ػٍٝ اٌٍٛؽخ ٚوزٌه ٌؼالعٙب ثبٌّج١ذاد اٌفطش٠خ 

اٌزٟ وبٔذ  إٌّبعجخ ٚلذ أخزد ػ١ٕبد ِٓ عطؼ اٌطالء ِٚٓ إٌّبهك

رٛعذ ثٙب ػالِبد ِشئ١خ ٌٕؾبه اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ اٌّؾزٍّخ ِضً 

إٌمبه اٌج١نبء اٌقغ١شح ػٍٝ اٌطالء اٌذاوٓ ٚثؼذ رٌه رُ رٍم١ؼ أهجبق 

صُ  (Czapecks)ثزشٜ )رؾذ ظشٚف ِؼمّخ( رؾزٛٞ ػٍٝ ث١ئخ 

َ ° 35 -28ٚمؼذ األهجبق اٌٍّمؾخ فٟ اٌزؾن١ٓ ػٕذ دسعخ ؽشاسح 

٠َٛ ثؼذ رٌه 15 -15ؾن١ٓ األهجبق اٌٍّمؾخ ٌّذح رزشاٚػ ث١ٓ ٚلذ رُ ر

رُ رؾن١ٓ األهجبق اٌغذ٠ذح ٌّذح أعجٛع ػٕذ ٔفظ دسعخ اٌؾشاسح 

 .  ٚوزٌه رُ اٌزؾ١ًٍ اٌى١ّ١بئٝ ٌال١ٌبف

 -: Discussions (Results  and) وإٌّالؼاث إٌخـائج -3 -

  اٌفحص باٌضىء إٌافذ: -3-1
ٕبفز ِٓ اٌخٍف ٚعٛد أرشثخ ٚارغبخبد رج١ٓ ِٓ اٌفؾـ ثبٌنٛء اٌ 

ِزىٍغخ ػٍٟ ثؼل أعضاء ِٓ اٌٍٛؽخ ٚخبفخ اٌؾٛاف وّب ٠زنؼ ف١ٙب 

 (.3ظب٘شٖ رغبلو لؾشح اٌٍْٛ ٚمؼف إٌغ١ظ وّب فٟ فٛسح سلُ )

 اٌفحص باالطخزيى ِيىزوطىىب:  -3-2
اػزبَ ثطجمخ اٌٛس١ٔؼ ٚاٌٙؾبؽخ ٚاٌنؼف ٚٚعٛد رغ١ش ٌٟٛٔ رج١ٓ 

 ّش ٔز١غخ  اٌززثزة فٟ دسعبد اٌشهٛثخ ٚاٌؾشاسٚثٙزبْ ثبٌٍْٛ األؽ

ٚفمذ اعضاء ِٓ اٌٍْٛ ٌٚٛؽع أْ اٌىبٔفظ ا١ٌبفٗ مؼ١فخ ٚثٗ  ]12[

( ٚوزٌه ارغبخبد ٚارشثخ وض١شح فٟ 4لطٛع وّب ِٛمؼ ثبٌقٛسح )

اٌغبٔت اٌخٍفٟ ٌٍىبٔفظ ٚأظٙش اٌفؾـ ٌؼ١ٕخ ِٓ اٌٍْٛ األففش ػذَ 

ٌٍٛس١ٔؼ وّب فٟ اٌقٛسح  أزظبَ هجمخ اٌٛس١ٔؼ ػٍٝ اٌغطؼ ٚاٌذوبٔخ

( ٚاٌؾشٚؿ ٚاٌزغبلو  ٌألٌٛاْ ٚ أسم١خ اٌزق٠ٛش وّب فٟ 5سلُ )

( ٚظٙش ثؼ١ٕخ اٌٍْٛ اٌجشرمبٌٝ أعٍٛة رطج١ك اٌٍْٛ ثبٌخٍو )اٌشهت ِزذاخال ِغ اٌشهت( 6اٌقٛسح سلُ )

زضط االٌٛاْ أٞ اٌز٠ٍٛٓ ثبألؽّش فٛق ٔفظ اٌطجمخ ا١ٌٍٔٛخ اٌغبثك ٚمؼٙب اٌزٟ ِبصاٌذ سهجخ )األففش( فزّ

ِؼب ػٍٝ عطؼ اٌٍٛؽخ ؽ١ش هجك اٌٍْٛ األففش ٚلجً عفبفٗ هجك ػ١ٍٗ اٌٍْٛ األؽّش ٚأظٙش اٌفؾـ 

( . ٚوزٌه رُ اٌفؾـ ثب١ٌّىشٚعىٛة ٌؼ١ٕخ 7أ٠نبً رقٍذ لؾشح اٌٍْٛ ٚمؼفٙب وّب ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ )

ٟ٘ ِىٛٔخ ِٓ خّظ ِٓ اٌٍْٛ األؽّش ثؼذ رغ١ٙض٘ب ومطبع ػشمٝ ٚارنؼ اْ اٌزشو١ت اٌطجمٝ ٌٍٛؽخ 

هجمبد ٚ٘ٝ ٚهجمخ اٌٛس١ٔؼ ٚهجمخ األٌٛاْ ٚهجمخ اٌزؾن١ش ٚاٌؾبًِ األفٍٟ ٚ اٌؾبًِ اٌضبٔٛٞ وّب 

 أ،ة(  .  -8ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ )
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 -اٌفحص باٌّيىزوطىىب اٌضىئي واٌخحٍيً اٌىيّيائى  :  - 3-3

( ِٓ 1/1ٚارنؼ أٗ ٔغ١ظ رٚ رشو١ت ثغ١و عبدح ) رُ اٌفؾـ ثب١ٌّىشٚعىٛة اٌنٛئٟ أل١ٌبف اٌىبٔفظ

ِغّٛػز١ٓ اؽذاّ٘ب ساع١خ  ٚرؼشف ثخ١ٛه اٌغذاء ٚاألخشٜ افم١خ ٚرؼشف ثخ١ٛه اٌٍؾّخ ٚ رّش خ١ٛه 

ً 12ٚاٌغذٜ فٛق ٚرؾذ خ١ٛه اٌٍؾّخ ٠ٚزىْٛ ِٓ  ً ٌىً 15خ١ًو عذاء ػّٛد٠ب عُ ٚرج١ٓ ِٓ 2خ١ًو أفم١ب

ً أ١ٌبف ِّب اٌفؾـ أْ األ١ٌبف اٌىبٔفظ رّٕٛ فٟ فٛس ح ؽضَ اعطٛا١ٔخ اٌؾىً ِزشافخ ثغبٔت ثؼنب

أ( ٚاعزخذَ 9وّب ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ )] 13[٠ؾ١ش اْ اٌٍٛؽخ ِٓ اٌىزبْ ثّمبسٔخ ثؼ١ٕخ ل١بع١خ ِٓ اٌىزبْ

اٌزؾ١ًٍ اٌى١ّ١بئٟ ٌٍزؤو١ذ ػٍٝ ٔٛػ١ٗ أ١ٌبف إٌغ١ظ ؽ١ش رُ أخز ثؼل اٌفزً ِٓ هشف ٔغ١ظ اٌؾبًِ  

ػٍٝ ؽش٠ؾخ ٌٍفؾـ ا١ٌّىشٚعىٛثٟ ٚرُ اٌىؾف ػٍٝ األ١ٌبف ثبعزخذاَ فجغخ ثقٛسح غ١ش ِزٍفخ ٚرٕمً 

ِّب  15xة( ثمٛح رىج١ش9ا١ٌٙشرشثشط ؽ١ش ارخزد األ١ٌبف ٌٛٔبً ثٕفغغ١بً وّب ِٛمؼ فٟ ثبٌقٛسح سلُ )

 اؽ١ش اٌٝ اْ ٔغ١ظ اٌٍٛؽخ ِٓ اٌىزبْ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ( ٠ٛمؼ ا١ٌبف اٌىزبْ اٌنؼ١فخ ) ة( رٛمؼ رٍْٛ اال١ٌبف ثبٌٍْٛ اٌجٕفغغٟ  x 15أ، ة(  ثزىج١ش -9فٛسح سلُ ) 

 

 

 أ ة

( رٛمؼ 7فٛسح سلُ )   

أعٍٛة رطج١ك اٌٍْٛ ٚرقٍذ 

 لؾشح اٌٍْٛ 

 

ػذَ رٛمؼ  (5فٛسح سلُ )

أزظبَ هجمخ اٌٛس١ٔؼ 

 ٚاٌذوبٔخ

رٛمؼ ( 6ٛسح سلُ )ف

اٌؾشٚؿ ٚاٌزغبلو ٌألٌٛاْ 

 اٌزق٠ٛشٚأسم١خ 

 -1 -ٌٍْٛ األؽّش ٚ)ة( ٌٍْٛ اٌجشرمبٌٟ اٌّىْٛ ِٓ  -أ، ة ( رٛمؼ اٌفؾـ ثبال عزش٠ٛ ١ِىشٚعىٛة ٌمطبع ػشمٟ  أ -8فٛسح )
 ً اٌضبٜٔٛهجمخ اٌؾبِ -5-هجمخ اٌؾبًِ األفٍٟ    -4-هجمخ األسم١خ  -3 -هجمخ األٌٛاْ  -2 –هجمخ اٌٛس١ٔؼ  

 

 

 

 ة أ
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 :  ( SEM)اٌفؾـ ثب١ٌّىشٚعىٛة االٌىزشٟٚٔ اٌّبعؼ -3-4

اٌفؾـ ٌّظب٘ش اٌزٍف ثبٌٍٛؽخ ٌّؼشفخ ِذٜ اٌزٍف اٌزٞ ٚفٍذ ا١ٌٗ ٚلذ رج١ٓ ِٓ اٌفؾـ اْ األ١ٌبف رُ 

ٔزظ اْ األ١ٌبف رّٕٛ ػٍٝ  ( 15ٚمؼ١فخ ِٚزؤوٍخ  ٚػذَ اعزٛاء اٌؾبًِ وّب ِٛمؼ فٟ اٌقٛسح سلُ )

د ؽمٛق ١٘ئخ ؽضَ ٔبػّخ أعطٛا١ٔخ اٌؾىً ثٙب ثؼل إٌّبهك إٌّزفخخ ثطٛي ا١ٌٍفخ ، ٚرز١ّض ثٛعٛ

ػشم١خ ػٕذ ِىبْ االٔزفبؿ ) أؽجٗ ثؾىً اٌغبة ( ٚ٘زا أوذ  اْ   اال١ٌبف ِٓ اٌىزبْ  ٚرج١ٓ ػذَ  اٌزّبعه 

( ٚأْ األٌٛاْ فٟ ؽبٌخ فٍذح ٚفمذ اٌٛع١و اٌض٠زٟ ِشٚٔزٗ أدٜ 11ٌأل١ٌبف وّب ِٛمؼ  ثبٌقٛسح  سلُ )

ٚوزٌه 155x( ثمٛح رىج١ش12ُ )اٌٝ ظٙٛس اٌزؾممبد ٚاٌزفزذ ٌطجمخ اٌزؾن١ش وّب ِٛمؼ فٟ اٌقٛسح سل

( ثمٛح 13اٌٙؾبؽخ ٚاٌنؼف ٚػذَ أزظبَ اٌغض٠ئبد ٌٍٛس١ٔؼ ػٍٝ اٌغطؼ وّب ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ )

 . 2555xرىج١ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -اٌخحاٌيً باطخخذاَ حيىد وحؼخيج االػؼت اٌظيٕيت :   -3-5

أْ اٌّشوجبد اٌزٟ اعزخذِٙب اٌفٕبْ  (1أٚمؼ اٌزؾ١ًٍ ثبألؽؼخ اٌغ١ٕ١خ وّب ِٛمؼ ثبٌؾىً )

( 55865- 5( ثشلُ اٌىبسد )CaCo3ثؤسم١خ اٌزق٠ٛش وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ )اٌىبٌغ١ذ( )

 – 88( ثشلُ اٌىبسد )SiO2%ٚٔغجخ ِٓ اٌىٛاسرض)63.4ٚرٛاعذ٘ب وّشوت أعبعٟ ثٕغجخ 

ؼ %ٚرشعغ ٘زٖ اٌّبدح اٌٝ ٚعٛد٘ب فٟ ِىٛٔبد أسم١خ اٌزق٠ٛش ٚاٚم36.6( ثٕغجخ 2352

( اْ اٌؼ١ٕخ رزىْٛ ِٓ 2( وّب ِٛمؼ ثبٌؾىً )(EDXاٌزؾ١ًٍ ثٛؽذح رؾز١ذ االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ 

% وّشوت أعبعٟ ٚاٌىبٌغ١َٛ ثٕغجخ  25.33% ٚاٌىشثْٛ ثٕغجخ 55.58االوغغ١ٓ ثٕغجخ 

% ٚاٌّبغٕغ١َٛ 1.74% ثٕغت ِزٛعطخ ٚاٌقٛد٠َٛ ثٕغجخ  9.43%  ٚاٌغ١ٍىب ثٕغجخ 14.66

% ٚاٌجٛربع١َٛ 5.23% ٚاٌىٍٛس1.71% ٚاٌىجش٠ذ  1.76ثٕغجخ % ٚاال١ٌَِٕٛٛ 5.21ثٕغجخ 

%  ثٕغت ل١ٍٍخ عذا ٚأوذ ٘زا اْ أسم١خ اٌزق٠ٛش ِٓ وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ ، ٚأٚمؼ 5.12

ػذَ رٛمؼ ( ثب١ٌّىشٚعىٛة اإلٌىزشٟٚٔ اٌّبعؼ 11فٛسح سلُ )

 155xثمٛح رىج١ش ٌأل١ٌبف  ٚاٌنؼفاٌزّبعه 

خزؤي اٌّاطح ٌضؼف اٌىخاْ وػذَ ( باٌّيىزوطىىب اإلٌى11صىرة رلُ )

 x100 بمىة حىبيزٌٍظطح  االطخىاء

 111xبمىة حىبيز  ٌٍظطح اٌحاًِ اٌىخاْ وػذَ االطخىاء حىضح حهاٌه

ثب١ٌّىشٚعىٛة اإلٌىزشٟٚٔ اٌّبعؼ رٛمؼ  (12فٛسح سلُ )

155رؾممبد األٌٛاْ ٚمؼف إٌغ١ظ ثمٛح رىج١ش  x 
ٌّبعؼ ( ثب١ٌّىشٚعىٛة اإلٌىزشٟٚٔ ا13فٛسح سلُ )

2555رٛمؼ ػذَ أزظبَ عض٠ئبد اٌٛس١ٔؼ ثمٛح رىج١ش  x 
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( أْ اٌٍْٛ اٌجشرمبٌٟ اٌّؾّش ِىْٛ ِٓ ِؼذْ 3اٌزؾ١ًٍ ثؾ١ٛد األؽؼخ اٌغ١ٕ١خ وّب ِٛمؼ ثبٌؾىً )

( ثٕغجخ  Hg3OCIٟ ٌٗ ِٓ ث١شٚوٍٛساد اٌضئجك )ٚاٌزشو١ت اٌى١ّ١بئ poyarkovitث١شٚوٛف١ذ 

 )FeO ١٘ذسٚوغ١ذ اٌؾذ٠ذ اٌضالصٟأوغ١ذ ( ٚاألففش ِٓ 5295 -33% ثشلُ اٌىبسد ) 58.6

oH)   22ثٕغجخ( ( ٚوشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ )4645 - 81% ثشلُ اٌىبسدCaCO3 ثٕغجخ )

١ٕ١خ وّب ِٛمؼ ( ٚاٚمؼ اٌزؾ١ًٍ ثٛؽذح رؾز١ذ االؽؼخ اٌغ1858-88% ثشلُ اٌىبسد ) 19.4

% وّشوت أعبعٟ 32.75( اْ اٌؼ١ٕخ رزىْٛ ِٓ اٌضئجك ثٕغجخ 4( ٚاٌؾىً )1ثبٌغذٚي )

 15.92% ثٕغجخ ِزٛعطخ ٚاٌؾذ٠ذ ثٕغجخ 25.87% ٚاٌىشثْٛ ثٕغجخ 15.47ٚاالوغغ١ٓ ثٕغجخ 

% ٚٔغجخ ل١ٍٍخ  3.58% ٚاٌقٛد٠َٛ ثٕغجخ 4.16% ٚاٌغ١ٍىب ثٕغجخ  6.31% ٚاٌىبٌغ١َٛ ثٕغجخ 

بع١َٛ ٚاٌّبغٕغ١َٛ ٚإٌؾبط ٔغزٕظ ِّب عجك أْ اٌفٕبْ اعزخذَ أؽّش اٌفش١ٍِْٛ ٚأففش ِٓ اٌجٛر

اٌغٛع١ذ ٚاعزخذَ رم١ٕخ اٌخٍو ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌٍْٛ اٌجشرمبٌٝ ٚفغش ٚعٛد اٌىبٌغ١َٛ اٌٝ 

وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ ثؤسم١خ اٌزق٠ٛش ٚوزٌه رٛاعذ اٌغ١ٍىب ٚاٌقٛد٠َٛ ٚاٌجٛربع١َٛ ٚاٌّبغٕغ١َٛ 

ٚرُ  ]15 [ألٔٗ أوغ١ذ أسمٟ ٠ٚٛعذ ثٗ ٔغجخ ِٓ اٌّٛاد اٌم٠ٍٛخ ِٓ اٌط١ٓ ]14[ اٌٝ اٌغٛع١ذ 

سعُ خشائو اٌؼٕبفش إلػطبء فىشح ػٓ اٌؼٕبفش اٌّزٛاعذح ػٍٝ أعطؼ اٌؼ١ٕخ األصش٠خ وّب ِٛمؼ 

 (. 14ثبٌقٛسح سلُ )

( sio2( رٛاعذ ِشوجبد اٌىٛاسرض)5ٚأٚمؼ اٌزؾ١ًٍ ثبألؽؼخ اٌغ١ٕ١خ وّب ِٛمؼ ثبٌؾىً )  

 -89% ثشلُ وبسد)1.6( ثٕغجخ HgS( ٚوجش٠ز١ذ اٌضئجك )549-55% ثشلُ وبسد )9ٕغجخ ث

( ٚاألٔٛسص١ذ 1858-88% ثشلُ وبسد ) 6.1( ثٕغجخcaco3( ٚوشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ )5438

(CaAl2Si2O) ( ٚرشو١جٗ اٌى١ّ١بئٟ 5755-84% ثشلُ اٌىبسد )41.6ؽغش هج١ؼٟ ثٕغجخ

( ٚأؽّش 5314-46% ثشلُ وبسد )١25.3َٛ ثٕغجخ ػجبسح ػٓ عٍى١بد األ١ٌَِٕٛٛ ٚاٌىبٌغ

( 5532-73% ثشلُ وبسد )1.4( ثٕغجخ  (or ( Pb3O4) ( 2PbO.PbO2)اٌشفبؿ 

اٌشفبؿ اٌضٕبئٟ ٚاٌشثبػٟ ٚوشثٛٔبد اٌشفبؿ ٚأٚي  ٚرشو١جٗ اٌى١ّ١بئٟ ِض٠ظ ِٓ أوغ١ذٞ

األؽّش ( ٌزٌه ٠ؾذس اٌجٙزبْ ٌٍْٛ 5691-18% ثشلُ اٌىبسد )19.4اوغ١ذ اٌشفبؿ ثٕغجخ 

ٚرى٠ٛٓ وشثٛٔبد اٌشفبؿ ِغ أٚي أوغ١ذ اٌشفبؿ  ]16[ٔز١غخ اٌزؼشك ٌٍٍّٛصبد اٌغ٠ٛخ  

ٔغزٕظ ِّب عجك أْ اٌفٕبْ اعزخذَ ٔٛػ١ٓ ِٓ األؽّش  ّ٘ب  ]17[اٌّزٛاعذ ثؤؽّش اٌشفبؿ 

األؽّش اٌشفبؿ ِغ أؽّش اٌفش١ٍِْٛ ٌٍؾقٛي ػٍٝ األؽّش اٌطٛثٝ ٠ٚفغش رٛاعذ االٔٛسص١ذ 

رُ خٍطٗ ِغ االؽّش ١ٌٕزظ دسعبد ١ٌٔٛخ فبرؾخ ِٓ اٌٍْٛ األؽّش ٠ٚفغش ٚعٛد  ثٕغجخ وج١شح اْ

وشثٛٔبد ٚاوغ١ذ اٌشفبؿ ثٕغجخ وج١شح أٙب ٔٛارظ رٍف ِٓ ػ١ٍّبد رذ٘ٛس اٌشفبؿ اٌّخزٍفخ  

اٌزٜ ٠غجت رغ١ش اٌٍْٛ اٌٝ اٌشِبدٞ ٚرؾى١ً وشثٛٔبد  ]19 [ِضً  رؾى١ً اٌغشٚع١ذ ]18[

اٌٍْٛ اٌٝ األعٛد ٔز١غخ اٌزؼشك ٌٍٍّٛصبد اٌغ٠ٛخ ٚاٌنٛء اٌزٜ ٠غجت رغ١ش  ]25[اٌشفبؿ

ٔغزٕزظ ِٓ رٌه اٌٍْٛ األؽّش ٠زٛاعذ ثٗ دسعبد ِٓ اٌٍْٛ اٌشِبدٞ اٌفبرؼ ٚ اٌجٕٝ ] 21[

( 1ٚأٚمؼ اٌزؾ١ًٍ ثٛؽذح رؾز١ذ االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ وّب ِٛمؼ ثبٌغذٚي سلُ ) ]22[اٌؾٛوٛالرخ 

% 32.73% ٚاالوغغ١ٓ ثٕغجخ 31.62ثٕغجخ  ( اْ اٌؼ١ٕخ رزىْٛ ِٓ اٌىشث6ْٛٚاٌؾىً سلُ )

% ثٕغجخ  15.79%  ثٕغجخ ِزٛعطخ ٚاٌىبٌغ١َٛ 13.56وّشوجبد اعبع١خ ٚاٌشفبؿ  ثٕغجخ 

% ٚٔغت ل١ٍٍخ عذا ِٓ اٌىجش٠ذ ثٕغجخ  4.58الً ِٓ اٌّزٛعو ٚٔغت ل١ٍٍخ ِٓ  اٌغ١ٍىب ثٕغجخ 

% ٚإٌغت  1.13ٕغجخ % ٚاال١ٌَِٕٛٛ ث2.75ٚاٌضئجك ثٕغجخ  2.56% ٚاٌجبس٠َٛ ثٕغجخ  2.7

اٌقغ١شح ِٓ والً ِٓ اٌؾذ٠ذ ٚاال١ٌَِٕٛٛ ٚاٌىجش٠ذ ٚاٌجبس٠َٛ رؼزجش ؽٛائت ٠ٚفغش رٛاعذ 

 اٌىبٌغ١َٛ ٚاٌغ١ٍىب اٌٝ أسم١خ اٌزق٠ٛش ثبٌؼ١ٕخ . 
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 ( يىضح ٔظبت ػٕاصز اٌٍىْ اٌبزحماٌي اٌّحّز بىحذة حؼخيج االػؼت اٌظيٕيت1جذوي رلُ )

Total Hg Cu Fe Ca K Si Al Mg Na O C
 

 اٌؼٕبفش

011 07.21 1.10 01.07 1.00 1.00 6.01 6..6 1..7 0... 71..2 0..62
  اٌجشرمبٌٝ 

Total Hg Pb Fe Ca  Si S Ba Al O C العناصر 

 االؽّش 31.6 32.7 1.1 2.06 2.7 4.6  10.8 0.2 13.6 2.7 

٠ٛمؼ ؽ١ٛد األؽؼخ اٌغ١ٕ١خ ألسم١خ  (1ؽىً سلُ )

 اٌزق٠ٛش

 

 سم١خ اٌزق٠ٛشأل ٠ٛمؼ رؾز١ذ األؽؼخ اٌغ١ٕ١خ( 2ؽىً سلُ )

 

 ٠ٛمؼ ّٔو رؾز١ذ األؽؼخ اٌغ١ٕ١خ( 4ؽىً سلُ )

 اٌٍْٛ اٌجشرمبٌٟ ٌؼ١ٕخ ِٓ
ألؽؼخ اٌغ١ٕ١خ                            ٠ٛمؼ ؽ١ٛد ا (3ؽىً سلُ )

 اٌجشرمبٌٌٟؼ١ٕخ ِٓ اٌٍْٛ 

 

 

 

٠ٛمؼ ؽ١ٛد األؽؼخ اٌغ١ٕ١خ ٌؼ١ٕخ ِٓ  (5ؽىً سلُ )

 األؽّش اٌٍْٛ 

 

ٌؼ١ٕخ ِٓ   ٠ٛمؼ رؾز١ذ األؽؼخ اٌغ١ٕ١خ( 6ؽىً ) 

 األؽّشاٌٍْٛ 
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 ٍيً باألػؼت ححج اٌحّزاء:اٌخح - 3-6

 ٚرٌه ٌزٛاعذ  (7أٚمؼ اٌزؾ١ًٍ ٔٛع أسم١خ اٌزق٠ٛش ٚاٌّبدح اٌالفمخ وّب ِٛمؼ ثبٌؾىً سلُ )

 

 ِغّٛػخ

عُ 1594. 49ػٕذ اٌطٛي اٌّٛعٝ ц (CN stretching and NH bending)اال١ِذ 
-1

 ٚرٛاعذ َ 

 اٌخحٍيً باألػؼت ححج اٌحّزاء: - 3-6

ٚرٌه ٌزٛاعذ ِغّٛػخ  (7زق٠ٛش ٚاٌّبدح اٌالفمخ وّب ِٛمؼ ثبٌؾىً سلُ )أٚمؼ اٌزؾ١ًٍ ٔٛع أسم١خ اٌ

عُ 1594. 49ػٕذ اٌطٛي اٌّٛعٝ ц (CN stretching and NH bending)اال١ِذ 
-1

ٚرٛاعذ ِغّٛػخ  

(Amide I, C-O stretch),  ٟعُ 1693ػٕذ اٌطٛي اٌّٛع
-1

ِّب ٠ذي ػٍٝ اْ اٌّبدح اٌشاثطخ ٟ٘ غشاء  

 ً ػٕذ اٌطٛي  CaCO3ظٙٛس أه١بف ِٓ اٌغشاء اٌّخٍٛهخ ثىشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ عٍذ األسٔت ٚا٠نب

عُ  872.39اٌّٛعٝ
-1

ٚا٠نبً رٛاعذ ِغّٛػخ اٌىشثٛٔبد ػٕذ   (C- O ) ٌٍىشثٛٔبد ٌّغّٛػخ االِزقبؿ 

عُ  1455.59اٌطٛي اٌّٛعٝ
-1

ِّب ٠شعؼ أْ األسم١خ  رزىْٛ ِٓ وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ اٌّخٍٛهخ ثبٌغشاء  

  ٌٍْٛ األؽّش  ( (C,O ,Al, Si ,S,Fe ,Ca, ,Hg ,Pb( رٛمؼ خش٠طخ ٌٍؼٕبفش 15فٛسح سلُ )

 

 اٌجشرمبٌٝ  ٌٍْٛ ( (C ,O ,Al ,Si ,Hg ,Fe ,Ca ,k(  رٛمؼ خش٠طخ اٌؼٕبفش 14فٛسح سلُ )
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عُ 3415.84( ػٕذ اٌطٛي اٌّٛع١8ًٟ اٌٛع١و اٌّغزخذَ ثبألٌٛاْ اٌّٛمؼ ثبٌؾىً )ٚاٚمؼ اٌزؾٍ
-1

  

ع2925.98ُٚاالهٛاي اٌّٛع١خ ػٕذ    stretching band o-Hٌّغّٛػخ 
-1

عُ 2855.89ٚ 
-1

ٌّغّٛػخ  

C-H stretching bands  ٟع1735.73ُٚاٌطٛي اٌّٛع
-1

ٚاٌطٛي C-H bending bands ٌّغّٛػخ  

عُ  1434.85اٌّٛعٟ 
-1

عُ 1183.61ٚاالهٛاي اٌّٛع١خ ػٕذ  C-H bending bands ٌّغّٛػخ.  
-1

  ٚ

عُ 1577.11
-1

ِّب ٠شعؼ أْ اٌٛع١و اٌّغزخذَ ٘ٛ ص٠ذ ثزسح  C-O stretching bandsٌّغّٛػخ  

ً ٚعٛد اٌقبثْٛ اٌّؼذٟٔ ػٕذ اٌطٛي اٌّٛعٟ  ]23[اٌىزبْ ٌٍّغّٛػخ   1-ع1595.4ُٚأٚمؼ اٌزؾ١ًٍ ا٠نب

(COO )]24[ ٌاٌغالعً األ١ٌفبر١خ ٌألؽّبك اٌذ١ٕ٘خ ه ٚعٛدوز  ٝ1-عُ  2925.98ػٕذ اٌطٛي اٌّٛع 

عُ   3415.84( ػٕذ اٌطٛي اٌّٛعOHٝ( ٚأٚمؼ اٌزؾ١ًٍ ا٠نب ٚعٛد ِغّٛػخ )CH2ٌٍّغّٛػخ اٌفؼبٌخ )

١ً اٌغ١ٍغش٠ذ اٌغضئٟ إٌبرظ ِٓ رؾًٍ اٌغ١ٍغش٠ذاد اٌضالص١خ ٌٍض٠ذ ٚرزؾًٍ اٌغ١ٍغش٠ذاد ِّب ٠ئوذ رؾى 1-

اٌضالص١خ اٌٝ ع١ٍغ١شٚي ِٕفشد ٚأؽّبك د١ٕ٘خ ِٕفشدح ِّب ٠غجت ص٠بدح ٔغجخ األؽّبك اٌذ١ٕ٘خ اٌؾشح ٔز١غخ 

ٕزظ ػٓ رٌه رفبػً اٌزٟ رئدٜ اٌٝ اٌزؾًٍ اٌّبئٟ ٌٍض٠ٛد ٚرٍف اٌض٠ذ ٠ٚ ]25[ٌؼٛاًِ اٌزٍف ِضً اٌشهٛثخ  

ثبٌٍْٛ األؽّش اٌزٜ رغ١ش ٌٛٔٗ ا٠نب ٔز١غخ   ]26[األؽّبك اٌىشثٛوغ١ٍ١خ  إٌبرغخ ِٓ رٍف اٌض٠ذ ِغ األٌٛاْ

 ]27[صُ  Pb(C2H3O2)2رفبػٍٗ ِغ األؽّبك اٌؼن٠ٛخ فٟ ثذا٠خ اٌزفبػً ٠زىْٛ اع١زبد اٌشفبؿ

صُ  اٌّظٙش إٌٙبئٟ    ]29[ب١ٌه ِغ ٚعٛد ؽّل االٚوغ ]28[١٘ذسٚوغ١ذ اٌشفبؿ  ٚاٌقبثْٛ اٌشفبفٟ 

( 9أٚمؼ اٌزؾ١ًٍ أْ اٌٛس١ٔؼ اٌّغزخذَ اٌؾ١الن اٌّٛمؼ ثبٌؾىً سلُ ) ]35[ِٓ وشثٛٔبد اٌشفبؿ 

 C-Hِٚغّٛػخ 1 -عُ 3455.75ػٕذ اٌطٛي اٌّٛعٟ O-Stretching bandٌٛعٛد ِغّٛػبد االِزقبؿ

stretching bands ٟغّٛػخ ِٚ 1 -عُ 2855.72ٚ 2922.26ػٕذ اٌطٛي اٌّٛعC=O stretching 

band ِٟٚغّٛػخ 1 -عُ 1735.52ػٕذ اٌطٛي اٌّٛعC-C stretching band  ٟػٕذ اٌطٛي اٌّٛع

ِٚغّٛػخ 1-ع1455.49ُػٕذ اٌطٛي اٌّٛعٟ  C-H bending bandsِٚغّٛػخ  1-عُ 1625.54

-عُ 1176.29ٚ 1575.92ٚ 1533.74ػٕذ االهٛاي اٌّٛع١خ   C-O stretching bandsاالِزقبؿ
1

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يىضح ححٍيً االػؼت ححج اٌحّزاء ٌٍىطيظ اٌٍىٔى  8ػىً ) ( يىضح ححٍيً االػؼت ححج اٌحّزاء ألرضيت اٌخصىيز7ػىً )
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 ( يىضح ححٍيً االػؼت ححج اٌحّزاء ٌىرٔيغ اٌؼيالن9ػىً )
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https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9&sa=X&biw=1366&bih=577&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwiH9ODpzZDeAhWQmLQKHd4nC-QQsAR6BAgGEAE
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9&sa=X&biw=1366&bih=577&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwiH9ODpzZDeAhWQmLQKHd4nC-QQsAR6BAgGEAE
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 ( اٌخخٍص ِٓ اٌزطىبت ِٓ ارواْ اٌىأفض17صىرة ) اٌّصذأاٌّظّار( حىضح راص 18صىرة رلُ )

حآوً وضؼف اٌىخاْ واٌحاًِ ( حىضح 19صىرة رلُ )

 اإلضافي
( حىضح وضغ اثماي )األوساْ ( إلػادة فزد  21صىرة )

 إٌظيج

  -ٔخائج اٌفحص اٌّيىزوبيىٌىجي :  -3-7
( 16صُجذ ِٓ اٌزؼش٠ف ٚاٌزق١ٕف أْ اٌفطش٠بد اٌزٟ رُ ػضٌٙب ِٓ األعٕبط اٌّٛمؾخ ثبٌقٛسح سلُ )

:ٝ٘ٚ- Aspergillus Niger , Alternaria alternate subglutinans, Fusarium,        

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 -اساٌت اٌزطىبت:  -4-1

ُٔظف اٌغطؼ األِبِٟ ٚاٌخٍفٟ ٌٍٛؽخ ثشفك إلصاٌخ عض٠ئبد اٌغجبس ِغ ِشاػبح رٕظ١ف اٌغطؼ األِبِٟ 

ٌٍٛؽخ ثؾزس ؽذ٠ذ ثبعزخذاَ فشؽبح ٔبػّخ ٚرٌه إلصاٌخ األرشثخ غ١ش اٌٍّزقمخ ٚاٌؼٛاٌك اٌغطؾ١خ اٌزٟ رٛعذ 

 اٌٍٛؽخ اٌزقبق َثطجمخ ِٓ ٚسق ا١ٌٍّٕىظ ٌؼذ اٌؼًّ ثزغط١زٙب ٚ ُعٙضد ِٕنذح ػٍٝ عطؼ اٌٍٛؽخ

ٚرُٕظ١ف خٍف١خ اٌٍٛؽخ ِٓ األرشثخ ٚاألٚعبؿ  ِمٍٛثخ اٌٍٛؽخ رٛمغ اٌزجط١ٓ ؽ١ش ػ١ٍّخ أصٕبء ثبٌّٕنذح

 ثبٌفشؽبح ٚفٛ٘خ ِىٕغخ وٙشثبئ١خ اٌّضجذ ػ١ٍٙب لطؼخ لّبػ ؽفبف ؽ١ش رُ رضج١ذ اٌفٛ٘خ فٛق األرشثخ ٚ

أصاٌٗ اٌشهٛثخ ِٓ اٌىبٔفظ ألْ اٌغٍٛن ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌىً هجمخ ٌٍٛؽبد اٌض٠ز١خ  اإلرغبخبد إلصاٌزُٙ. ٚ رُ

٠ئصش ػٍٝ ا١ٌٙىً اٌجٕبئٟ ٌٍٛؽخ وىً ٠ٚفمذ اٌّشٚٔخ ٌزا رُ اٌجذء فٝ اٌزخٍـ ِٓ اٌشهٛثخ ثبٌغّبػ ٌؾش٠و 

( ٠ٚؾؼش 17ِٓ لّبػ اٌزجط١ٓ ثٛمؼٗ ػٕذ اٌضٚا٠ب ٚرغ١شٖ ِٓ ٚلذ ٢خش وّب ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ )

هٛثخ ِٓ خالي لّبػ اٌزجط١ٓ اٌزٜ ٠ّظ ٠ذ٠ٚبً ثؾىً ػبَ فبرا وبْ اٌغطؼ ثبسدًا ٠ئوذ ٘زا أٔٗ لذ ؽذس ثبٌش

عؾت اٌىض١ش ِٓ اٌشهٛثخ ٚاعزجذاٌٗ ثؤخش عبف. صُ ٠زُ فه اٌّغب١ِش ثبعزخذاَ صساد٠بد ٚوبْ ِؼظّٙب 

ه رمشس ( ٌز18ٌِزؤوً ِٚقذاٖ ؽٛي سأط اٌّغّبس ٚسإٚعٙب ِىغٛسح وّب ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ )

اعزجذاٌٙب ثؤخشٜ ػٕذ اػبدح اٌزضج١ذ صُ سفُغ اإلهبس ِٓ ػٍٝ اٌٍٛؽخ ثؾزس ٚثؼذ اٌفه ٚعذ رآوً ٚمؼف 

ً أْ اٌٍٛؽخ ثٙب ؽبًِ امبفٟ ِٓ اٌخٍف وّب ِٛمؼ  األهشاف ٚخبفخ األسوبْ ٌٍىبٔفظ ٌٚٛؽع أ٠نب

ألٚصاْ( إلػبدح فشد رٛمغ ػٍٝ األهشاف اٌزٟ رُ عؾت اٌشهٛثخ ِٕٙب أصمبي )ا صُ ( ،19ثبٌقٛسح سلُ )

 ( 25إٌغ١ظ ثؾىً ِٛؽذ ِٕٚغ إٌغ١ظ ِٓ اٌؼٛدح اٌٝ ؽىٍٗ األفٍٟ )اٌٍّزٛٞ( وّب ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ )

 

( رٛمؼ أٔٛاع  اٌفطش٠بد إٌّزؾشح ثبٌٍٛؽخ 16فٛسح سلُ )
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 4-2 - اٌخمىيت  : - 
صُجزذ اٌمؾشح ا١ٌٍٔٛخ اٌزٟ ػٍٝ ٚؽه اٌٛلٛع ٚرُ ػًّ ؽّب٠خ ٌغطؼ اٌٍٛؽخ ثبٌىبًِ ثبٌٛسق ا١ٌبثبٟٔ 

 B 527ظ ػٍٟ اٌطجمخ ا١ٌٍٔٛخ اٌنؼ١فخ ٚرُ اٌزضج١ذ ثّبدح اٌجٍىغ١غٛي ٌٍؾفب ]31[ٚرضج١زٙب ثّبدح اٌزم٠ٛخ 

.% ِٓ ص٠ذ اٌىّْٛ ٌٍّمبِٚخ اٌج١ٌٛٛع١خ ؽ١ش ٠ٛمغ اٌٛسق ا١ٌبثبٟٔ 5ٚ ]32[% صا١ٍ٠ٓ  5اٌّزاثخ فٟ 

َ صُ اٌنغو º 55اٌزضج١ذ ٠ٚزُ ٌقمٗ ثبعزخذاَ فشؽبٖ  ٠ٚزُ اٌىٝ  فٟ دسعخ ؽشاسح ِٕبعجخ رقً ٌـِىبْ 

اٌٝ اْ ٠زُ ؽّب٠خ اٌغطؼ وّب ِٛمؼ  ]33[ اٌّىٛاح اٌؾشاس٠خ  د هجمخ اٌٍْٛ ثبعزخذاَاٌخف١ف ٌفش

 ( . 21ثبٌقٛسح سلُ )

 
 :إساٌت ِىاد اٌخزِيُ اٌظابمت 4-3

ٌٚىٓ ثؼل  ]34[اُص٠ً اٌزش١ُِ اٌغبثك اٌّزّضً فٝ اٌؾبًِ اإلمبفٟ ِٓ اٌخٍف ثبٌطشق ا١ٌّىب١ٔى١خ  صُ  

 ٚرشو١جٙب اٌى١ّ١بئٟ ٚ٘ٝ RDبهك فؼت اصاٌزٙب ثغجت لٛح االفك ٌزا رُ اعزخذاَ وّبدح اٌالثٛٔزب إٌّ

ِٓ ِؼذْ ه١ٕٟ افطٕبػٟ ٚرشو١جٙب اٌى١ّ١بئٟ  ] 35 [ػجبسح ػٓ ِبدح ث١نبء ػٍٝ ١٘ئخ ثٛدسح

Na0.7Si8Mg5.5Li0.3O20(OH)4) ] (36[ ٌٝ3عُ 3عُ ِٓ اٌّبدح ِغ  5.5ٚرغٙض ثخٍو ؽٛا 

 زٝ رقجؼ ػٍٝ ؽىً عً را لٛاَ غ١ٍع ٚ٘ٝ رغزخذَ إلصاٌخ اٌّٛاد اٌالفمخ اٌمذ٠ّخ اٌمبثٍخِٓ اٌّبء ؽ

ٌٍزٚثبْ فٟ اٌّبء اٌزٜ اعزخذَ فٝ ٌقك اٌؾبًِ اإلمبفٟ ؽ١ش رُفشد اٌالثٛٔزب ػٍٝ اٌٛسق ا١ٌبثبٟٔ 

ٍغطؼ رشفغ ثؾ١ش رىْٛ ِٛاص٠خ ٌصُ ثؼذ رٌه ثبٌّٕطمخ اٌزٟ ٠قؼت اصاٌزٙب رُ رزشن ٌّذح خّظ دلبئك  

( ٚ٘زٖ اٌّبدح ِٓ خقبئقٙب أٙب رىْٛ ِؾزفظخ ثبٌّبء ػٕذ ٚمؼٙب 22وّب ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ )

: ِٓ  65خ١ٍو ِٓ  ػٍٝ اٌغطؼ ٚال رغؼٍٗ ٠زخًٍ عطؼ اٌٍٛؽخ  صُ رُ اػذاد اٌالفك ٌٍزجط١ٓ ٚ٘ٛ

 45 )العىظ( صُ امبفخ لطشح ِٓ اٌقٛد٠َٛ ٌغؼٍٗ ِؾب٠ذًا  صُ  امبفخ  Plextol K360اٌج١ٍىغزٛي 

ًِ ِٓ اٌّبدح اٌالفمخ فزُ  ٠255زطٍت  1ُِ2ٚؽ١ش اْ وً   Plextol D540 % ِٓ اٌج١ٍىغزٛي

ٌزا رُ سفغ اٌشلُ  3,5 - 2ٚاٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٘ٛ  Plextol K360ِٓ ٍٍِزش 125امبفخ 

 Plextolًِ ِٓ  85: ِٓ اٌقٛد٠َٛ ٌغؼٍٗ ِؾب٠ذًا صُ رّذ امبفخ 1ثبمبفخ   7ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ اٌٝ 

D540 ٌُغذ اٌمطٛع العزؼبدح ّٔو إٌغظ ٚػذد  ٚر ُٛ رؾش٠ه اٌخ١ٍو ثبعزخذاَ خاله وٙشثبئٟ صُ ػ

ثبٌّٕطمخ اٌّزنشسح ٚاسعبع إٌغ١ظ اٌٝ ٔفظ ِغزٜٛ رؾًّ  ]37[اٌخ١ٛه ٚاٌّغبفخ ث١ٓ اٌخ١ٛه  

ً ثبٌّبء اٌّمطش ػٍٝ  اإلعٙبد ٚاٌّشٚٔخ ؽ١ش رُ أٚالً ٚمغ لطؼخ ِٓ اٌٛسق إٌؾبف رُ رشه١جٗ ِغجمب

 دلبئك ِغ ِشاػبح ٚمغ هجمخ سل١مخ ِٓ ٚسق ا١ٌٍّٕىظ  15رغطٟ ِىبْ اٌمطغ ٌّذح  ِغبؽخ

Melinex ِجبؽشح أعفً ٚأػٍٝ إٌّطمخ اٌّزنشسح ثبٌٍٛؽخ الْ اٌزٕذ٠خ ثبٌّبء رغّؼ ٌٙزٖ األ١ٌبف

 ثبالسرخبء ٚرشر١ت اٌخ١ٛه ٚدِظ اٌخ١ٛه ٠ٚزُ اٌزطج١ك ثبعزخذاَ اٌفشؽبح ٌٍّبدح اٌالفمخ اٌزٟ رُ اراثزٙب

% ثؾ١ش ٠قجؼ اٌمٛاَ ٌضًط ٚاعشاء رغط١ؼ ٌٍّٕطمخ اٌّؾ١طخ ثبٌمطؼخ اٌّّضلخ 5فٟ اٌضا١ٍ٠ٓ ثٕغجخ 

ٌٍزؤوذ ِٓ أْ عطؼ اٌٍٛؽخ رُ فشدٖ ثٛمغ اصمبي ػ١ٍٙب ٚرىشس ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ؽزٝ رُ اٌزٛفً اٌٝ رغ٠ٛخ 

 ؽٛاف رغّغ ١شثؾ اٌّمطٛػخ رٌه ٠زُ سرك االعضاء أصٕبء ]38 [اٌّّضلخ األعضاء أفقبي وبٍِخ ٌؼذَ

٠ز١ّض ثبٔٗ سارٕظ   اٌزٜ] B500 ]39ٚرضجذ ثالفك اٌج١ٍىغزٛي  ٚسق إٌبٔز١غ١ذ اٌمطٛع ثبعزخذاَ

 ً  .أوش١ٍ٠ىٟ ٌٗ لٛح ؽذ ِٚشٚٔخ ع١ذح  ثّب ٠ىفٟ ٌشثو  اٌخ١ٛه  ِؼب

  اٌخبطيٓ ٌٍحاًِ األصٍي بؤطٍىب اٌخبطيٓ اٌبارد:-4-4
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 اٌفبرؾخ ( رٛمؼ اٌزٕظ١ف ثبٌٛسٚد26فٛسح سلُ )

ثك وّب روشٔب ٚاإلهبساد ؽ١ش ٠زُ ػًّ اهبس ِٓ اٌخؾت ٠زُ رغ١ٙض اٌّٛاد اٌالفمخ ِٓ اٌّخٍٛه اٌغب     

× عُ 55عُ ِٓ وً عٕت ؽ١ش أْ ِمبط اٌٍٛؽخ  15عذ٠ذ ثّمبط أوجش ِٓ اهبس اٌٍٛؽخ األف١ٍخ ثّمذاس

" ٚػًّ اهبس آخش أوجش ِٓ 1عُ ٠ٚشِض ٌٗ ثشلُ " 95× عُ  75عُ ٚثبٌزبٌٟ ٠ىْٛ ِمبط اإلهبس  75

غ١ش  TNT 54" ٠ؾذ ػٍٟ اإلهبس لّبػ 2ٕت ٚٔشِض ٌٗ ثشلُ "عُ ِٓ وً ع 15اإلهبس األٚي  ثّمذاس 

ً ؽذ٠ذاً ف١زُ ػًّ أسثغ أهشاف ٌٍٛؽخ ثؾشائو ِٓ اٌٛسق  إٌّغٛط ٚٔظشا ٌنؼف ؽٛاف اٌؾبًِ مؼفب

. ٚرٌه ٌؾذ اٌٍٛؽخ ِٓ خالي اٌؾشائو ػٍٝ  B500اٌّمبَٚ ٌٍؾّٛمخ ٌٚقمٙب ثبعزخذاَ ِبدح اٌج١ٍىغزٛي 

ً ، صُ رُؾذد ِمبط اإلهبس صُ ٠ؾذ اإلهبس ثٛاعطـ خ اٌّفبر١ؼ ؽزٝ رقجؼ اٌٍٛؽخ فٟ ٚمغ ِغزٜٛ رّبِب

ٚرُطجك اٌّبدح اٌّم٠ٛخ ثفشؽبح ػ١ٍٗ  TNT 54( اٌّؾذٚد ِٓ إٌغ١ظ اٌقٕبػٝ  2اٌٍٛؽخ ػٍٝ اإلهبس سلُ )

( ٠ٚزشوب  والً ِّٕٙب ؽزٝ ٠غف 23ٚوزٌه ػٍٝ اٌٍٛؽخ األف١ٍخ ِٓ اٌخٍف وّب ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ  )

 TNTصُ  رُفَؼً اٌّبدح اٌالفمخ ثٛاعطخ اٌض١ٍ٠ٓ اٌزٜ ٠ُشػ ػٍٝ والً ِٓ إٌغ١ظ اٌقٕبػٟ  خعبػ 48ٌّذح 

35عُ ثضا٠ٚخ ؽٛاٌٟ 15اٌّطجك ػ١ٍّٙب اٌّبدح اٌالفمخ ثجخبخخ ِٓ ػٍٝ ثؼذ  ٚاٌىبٔفظ األفٍٟ 54
◦

صُ  

ٌذاخً ٠ُفشد اٌىبٔفظ ثب١ٌذ ِٓ ا ( 24ٚ" وّب ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ )2" داخً اهبس "٠1ُطجك اهبس "

ٌٍخبسط ثؼذ ٚمؼٙب ػٍٝ عطؼ ٔبػُ ٔظ١ف  صُ رٛمغ ػ١ٍٙب أصمبي ِٕبعجخ ؽزٝ ا١ٌَٛ اٌزبٌٝ  ٚرُضٕٝ 

األهشاف ػٍٝ اٌؼالِخ األف١ٍخ ٚرُؾذ اٌٍٛؽخ ػٍٝ اإلهبس األفٍٟ ٚرضج١زٗ ثّغب١ِش عذ٠ذح  ثؼذ رٕظ١فٗ 

ٛسق ا١ٌبثبٟٔ ػٍٝ اٌغبف ثب١ٌذ ٠ُضاي اٌصُ  ٚرؼم١ّٗ ثفٍٛس٠ذ اٌقٛد٠َٛ فٟ فٛسح عبئً ٚرُ رطج١مٗ ثبٌفشؽبح

ثؾشؿ ؽذ٠ذ ٚفٝ ؽبٌخ ٚعٛد اعضاء ٍِزقمخ رٕذٜ ثبٌّبء اٌّمطش صُ رشفغ ثؾ١ش رىْٛ ِٛاص٠خ ٌٍغطؼ وّب 

 (.25ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - ػٍّيت اٌخٕظيف: -4-5

اعزُخذَ اٌزٕظ١ف اٌّشرىض ػٍٝ أض٠ُ اٌغ١ٍفب ٚرج١ٓ أْ  

ٓ األرشثخ اٌغطؾ١خ ٚ رُ أض٠ُ اٌغ١ٍفب ٔظف اٌغطؼ ِ

اعزُخذَ خ١ٍو ِٓ ِز٠ت اال٠ضٚثشث١ً ِغ ِز٠ت اٌٛا٠ذ 

فٟ رٕظ١ف إٌّبهك اٌفبرؾخ ثبٌٛسٚد  1:1عجشا٠ذ ثٕغجخ 

(، ُٚٔظفذ اٌٛس١ٔؾبد 26وّب ِٛمؼ ثبٌقٛسح سلُ )

اٌمذ٠ّخ ثّخٍٛه ِٓ اٌّز٠جبد ِىْٛ ِٓ ٚا٠ذ عجش٠ذ : 

( 3:  3(  ٚ )4:  1( ، ٚ )1:  1ا٠ضٚثشٚث١ً  ثٕغت )

٠ٚزُ رٌه ثمطؼخ لطٓ رٍف ػٍٝ ػقب اٌجبِجٛ، ٠ّٚغؼ ثٙب 

عطؼ  اٌٍٛؽخ ثطش٠مخ دائش٠خ اٌٝ أْ ٠زُ اصاٌزٗ ،٠ٚطفٛ 

 اٌٛس١ٔؼ ػٍٝ اٌغطؼ ، ٚ ثؼذ رٌه ٠زُ اصاٌزٗ ثبألع١زْٛ.

 

طج١ك اٌّبدح ( رٛمؼ ر23فٛسح سلُ )

 اٌالفمخ ػٍٝ اٌغطؼ اٌخٍفٝ ٌٍٛؽخ
( رٛمؼ و١ف١خ اصاٌخ 25فٛسح سلُ )

 اٌٛسق ا١ٌبثبٟٔ

 

( رٛمؼ و١ف١خ 24فٛسح سلُ )

 (2،1اإلهبساد )رطج١ك 

 

  

ٚ 
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اعزُىٍّذ األعضاء اٌّفمٛدح ِٓ أسم١خ  -اطخىّاي األجشاء إٌالصت بؤرضيت اٌخصىيز: -4-6 

أعضاء ِبء (  9َ ِؼغْٛ ٠زىْٛ ِٓ : )  وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ + عضء ٚاؽذ غشاء + اٌزق٠ٛش ثبعزخذا

ؽ١ش ٠زُ ٍِئ األِبوٓ اٌّفمٛدح  ٚرزشن ؽزٝ رغف ٚثؼذ عفبف اٌّؼغْٛ ٠ٕٚظف ِب رؼذٜ ِغبؽخ 

األعضاء اٌّفمٛدح ثبعزؼّبي لطؼخ لطٓ ِجٍٍخ ثبٌّبء، صُ ثؼذ رٌه ٠زُ رٕؼ١ُ ِغبؽخ اٌّؼغْٛ ثبعزؼّبي لطؼخ 

 ٌقٕفشح إٌبػّخ .ِٓ ا

اعزُىٍّذ األِبوٓ اٌّفمٛدح ِٓ اٌطجمخ ا١ٌٍٔٛخ ثبعزخذاَ األٌٛاْ اٌّبٜ ١ِشٜ ِغ  -اٌزحىع:  -4-7

ِشاػبح االرمبْ اٌؾذ٠ذ أصٕبء ػ١ٍّخ اٌز٠ٍٛٓ ثؾ١ش ال ٠ظٙش اخزالف ث١ٓ اٌغضء اٌّغزىًّ ٚثبلٟ أعضاء 

ل ِٓ ٔفظ اٌذسعبد ا١ٌٍٔٛخ اٌزٝ اٌٍٛؽخ ثبٌؼ١ٓ ؽ١ش رُ ػًّ ٔمو فغ١شح عذاً ثغبٔت ثؼنٙب اٌجؼ

اعزخذِٙب اٌفٕبْ ثؾ١ش ال رىْٛ ظب٘شح ٌٍؼ١ٓ اٌّغشدح، ٚ٘زٖ إٌمبه رؼطٝ فٝ ِغٍّٙب اٌذسعخ ا١ٌٍٔٛخ، 

ٚأصٕبء ػ١ٍّخ اٌشرٛػ رخزجش دسعخ اٌٍْٛ، ؽ١ش أٔٙب ثؼذ اٌغفبف رجًٍ ثبٌٛا٠ذ عجشا٠ذ، ٚفٝ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ 

رؤخز
 

 اٌشرٛػ دسعخ اٌٍْٛ إٌٙبئٟ.

ثؼذ عفبف اٌشرٛػ ٠ُطجك اٌٛس١ٔؼ ػٍٝ عطؼ اٌٍٛؽخ ٌؾّب٠زٙب ٚرُ رطج١ك  -: حطبيك اٌىرٔيغ - 4-8

 ثبٌؾفبف١خ ٠ز١ّض ؽ١ش%   3ثزشو١ض  B72 د١ٌٚساٌجبا ٚس١ٔؼ ثبعزخذاَ ثبٌّغذط اٌشػ اٌٛس١ٔؼ ثطش٠مخ

 ( .27ٚػذَ اٌزغ١ش اٌٍٟٛٔ ٚرُ اسعبع اٌٍٛؽخ اٌٝ اٌجشٚاص ثؼذ اٌزش١ُِ وّب ِٛمؼ فٟ اٌقٛسح سلُ  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -:   Conclusion)االستنتاجات ) 

ِغ امبفخ لطشح ِٓ اٌقٛد٠َٛ ٌغؼٍٗ  Plextol K360 : ِٓ اٌج١ٍىغزٛي 65اٌّشوت اٌّىْٛ ِٓ اْ -

ِٓ اٌّٛاد اٌالفمخ اٌغ١ذح فٟ اٌزجط١ٓ   Plextol D540 % ِٓ اٌج١ٍىغزٛي 45ِزؼبدي صُ امبفخ 

 بئظ ع١ذح فٟ اٌزطج١ك .اٌجبسد ٌٚٙب صجبد و١ّ١بئٟ ٚاػطذ ٔز

ٌٍزجط١ٓ وجذ٠ً ٌٕغ١ظ    TNT 54 لّبًؽب فٕبػ١ًب غ١ش ِٕغٛط ٠ٚؾًّ االعُ اٌزغبسٞاعزخذاَ اْ  -

اٌىزبْ ٌّب ٌٗ ِٓ خقبئـ ع١ذح فٙٛ ال ٠زّذد ٚال ٠ٕىّؼ ِٚمبَٚ ٌؼٛاًِ اٌزٍف اٌج١ئخ ٚاٌىبئٕبد 

التطبيق نظراً ألن استخدام الكميات أثناء  أنه يحتاج الى كمية ضئيلة من المادة الالصقةاٌذل١مخ وّب 

وّب رؾبفع هش٠مخ اٌٍقك  الكبيرة منها يمكن أن تؤثر على مرونة اللوحة والتي قد تصبح صلبة.

 ثبٌزجط١ٓ اٌجبسد ػٍٝ اٌخٛاؿ اٌف١ض٠بئ١خ ٌٍٛؽخ األف١ٍخ.

 ( حىضح اٌٍىحت لبً وبؼذ اٌخزِي27ُصىرة رلُ )
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صاحب "وعظ خشبية محفوظة بمتحف مدرسة  يكراس ةفنية لثالث دراسة أثرية
 قونية التركية بمدينة "عطا

 د.إبراهيم وجدي إبراهيم حسانين                                         

 جامعة دمياط-مدرس اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار  

ا كمتحف بمدينة قونية التركية المستخدمة حالي   "صاحب عطا"تحتفظ مدرسة  :البحث صملخ  
المجمع المعماري  الجامع الذي يضمه كراسي وعظ خشبية، نقلت هذه الكراسي من ةثعلى ثال

م. 31 ه/7في القرنباألناضول شهر  يشرف في مدينة باأده سيف الدين سليمان بن شي   يالذ
صنعت هذه الكراسي من الخشب بأسلوب الخرط والتجميع والتعشيق وزينت بالزخارف الهندسية 

الجامع الذى  باأللوان المتعددة. على الرغم من الدراسات التي تناولت هذاوالنباتية والكتابية 
دراستها على النواحي المعمارية فقط ولم  ينها اقتصرت فقط فأال إ يالمجمع المعمار  يضمه هذا

 كراسي الوعظ الخشبية. لذا الممثل فيا األثاث ثاث خشبي خصوص  أتتناول دراسة ما به من 
 التعريفثرية فنية من حيث: أالثالثة دراسة  يلى دراسة هذه الكراسإثية تهدف هذه الورقة البح

وتاريخ ظهوره األجزاء التي يتكون منها ومسمياتها، و كرسي الوعظ والفرق بينه وبين المنبر، ب
ساليب الصناعية والزخرفية األو المادة الخام التي صنع منها، وأقدم نماذجه، و  بالعمارة التركية،

محاولة تأريخ هذه الكراسي الثالثة و نواع الزخارف المنفذة، وأ، صناعته وزخرفتهفي  المستخدمة
لم تتضمن ما ينصُّ على ن الوقفية الخاصة بالجامع المنقول منه هذه الكراسي أا و خصوص  

 نشائه. إوقت اشتمال الجامع على كراسي ُوع اظ 

 الكلمات الدالة :

 زخرفة -األناضول –جامع  –واعظ  –كرسي وعظ 

تعتبر كراسي الوعاظ في العمارة الدينية العثمانية من العناصر المهمة مثلها مثل المنبر  : مقدمة
ة التي تؤديها حيث يعتليها يالوظيف والمحراب ودك ة المؤذن ومحفل السلطان؛ وذلك بسبب األهمية

وذلك  ،مفروضةداء الصالة الأيام العادية قبل و حتى في األأعياد الواعظ قبل خطبة الجمعة واأل
فنادر ا ما نجد أي نوع من العمائر  إلعطاء دروس العظة والعبرة التي تسبق الخطبة مباشرة.

م وال يوجد به كراسي وعاظ، بل وصل عددها 31ه/ 9الدينية التي شيدت بعد منتصف القرن 
باي ينة شرف في مدأده سيف الدين سليمان بن شي   يالذ الجامعيضم أحيان ا إلى اثنين وثالثة. و 

من جامع وخان  ةفالمؤل  م باألناضول ضمن مجموعته المعمارية 3999ه/  696سنة  1شهر
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هذه الكراسي ُتعد من  وعظ خشبية على درجة جيدة من الحفظ، يكراس ةثالثة على وحمام وترب
 سلوب الفنيالنماذج الفريدة والنادرة التي تظهر خالل هذه الفترة وتعكس بما عليها من زخارف األ

 الجامع.  في بعض أجزاء اذ  نف  ساد خالل هذه الفترة وظهر مُ  يالذ

. والثانى : األول : دراسة وصفية لهذه الكراسي الثالثة ؛لى قسمينإتنقسم هذه الدراسة 
جزائه واألساليب المستخدمة في صناعته أدراسة تحليلية تتضمن التعريف بكرسي الوعظ و 

 ريخ هذه الكراسي الثالثة.أمحاولة لت وزخرفته ومعرفة الزخارف المنفذة، مع

 :: الدراسة الوصفيةأولً 
 كرسي واعظنوع التحفة: 

 48:  وفًقا لسجل المتحف رقم التحفة
  سم 349×  99بعاد :  األ

  خشب الجوزالمادة الخام : 
 والخرط التجميع والتعشيقسلوب الصناعة : أ 
 التفريغ، التلوين سلوب الزخرفة :أ

 جزاء هي كالتالي:أا الكرسي من عدة يتكون هذالوصف:  
رجل أربع أ، بلغ عددها هيرتكز علي يتمثل الجزء السفلي من الكرسي الذ  و القاعدة :أرجل األ 

ول الشريط األ ؛شرطة طولية بأسلوب التلوينأ ةسطحها الخارجية بثالثأمستطيلة الشكل، زينت 
خضر نا باللون األو  ا لُ ساع  كثر ات  أط فهو وسما األأحمر، نا باللون األو  وقد لُ  نقاوالثالث ضي  

 (أ، ب 3لوحة )زهار شقائق النعمان. أثار لزخارف نباتية تمثل آويعلوه بقايا  ،الفاتح
رجل مباشرة، اتخذ كبر من حيث الحجم، وهو يعلو األ:  وهو الجزء األو جسم الكرسيأالبدن 

يصعد منه  ي: وهو الجانب الذولالجانب األ  ؛جوانب ةربعألف من أالشكل المستطيل، وقد ت
درس الوعظ، وقد اتسم هذا الجانب عن غيره  ىعطحيث يُ  ؛الواعظ لمكان الجلوس على الكرسي

حيث ارتكز في موضع الدرابزين  ؛ال يشتمل على درابزين يحيط بجلسة الواعظ هنأمن الجوانب ب
لواح خشبية أ ةثالث لى مجلسه. يتألف هذا الجانب منإالناقص سلم يصعد من خالله الواعظ 
تت بأسلوب التعشيق في قوائم طولية وعرضية تحيط بها مستطيلة الشكل تعلو بعضها البعض ثب  

 ملس خال  أول: األعلى. اللوح الخشبي لى األإعلى الترتيب من األسفل  يوه ،من جميع الجوانب
يع ألشكال نجمية تتألف بأسلوب التفر  ن  ي  اللوح الخشبي الثاني : زُ ( . 3ـ3) لوحة من الزخارف. 

ضالع شكال هندسية متعددة األأفي المركز من نجمة ثمانية الرؤوس يحيط بها من الخارج 
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شكال نة، وقد اتسم السطح الخارجي لهذه األعة ومثم  سة ومسب  سة ومسد  شكال مخم  أفت من تأل  
 (9ـ3 ) لوحةخضر الفاتح والداكن. حمر واألباللون األ القلمبتزيينها بأسلوب 

تا بأشكال عقود ثالثية الفصوص، ثبتت ج  و  لف من محرابيتين تُ أاللوح الخشبي الثالث: ت
سطحها الخارجية بأسلوب أن بالتعشيق في القوائم الطولية والعرضية وزينت االمحرابيت اتانه

رمان زهار مثل زهرة الصفر الباهت ألشكال األحمر الفاتح واألزرق الغامق واألالتلوين باللون األ
 . (8ـ3،  1ـ3لوحة ) وشقائق النعمان

جانب  ىلإنها ألواح الخشبية بوقد اتسمت القوائم الطولية والعرضية المثبت فيها هذه األ
شرطة نحاسية مثبتة بواسطة أنه يالحظ استخدام أال إتثبيتها ببعضها البعض بواسطة التعشيق، 

سطح وقد زينت األ لبعض لمنع رفسها.المسامير تزيد من قوة ترابط وتدعيم القوائم ببعضها ا
سود واألخضر على باللون الداكن مثل األ لزخارف الهاتايالخارجية لهذه القوائم بأسلوب التلوين 

 (3ـ3، شكل 1ـ3لوحه)حمر الفاتح . رضية من اللون األأ
لى مجلسه إيصعد منه الواعظ  ي: يمثل الجانب المقابل للجانب الذالجانب الثاني

لواح خشبية أ ةلف من ثالثأقد اتخذ هذا الجانب نفس شكل الجانب السابق، حيث تبالكرسي . و 
في مناطق غائرة بالقوائم  ظاهرة، وقد تمثلت ثار تثبيتهآمستطيلة الشكل ُفقد بعضها وال تزال 
ثار آمن الزخارف، ال تزال علية بعض  ملس خال  أول: الطولية والعرضية. اللوح الخشبي األ

زهار شكال األأنها كانت مستخدمة في تنفيذ أحمر، نعتقد صفر الذهبي واألاألالتلوين باللون 
مفقودان وال تزال : ن. اللوح الخشبي الثاني والثالث اآل ةنها ممحاأال إالمتمثلة في شقائق النعمان 

اتسمت القوائم الطولية والعرضية التي ثبتت وقد ثار تثبيتهما بالقوائم الطولية والعرضية واضح. آ
تضم  تنها كانأحمر يبدو صفر واألثار تلوين باللون األآنها ال يزال عليها أها األلواح الثالثة بب

ن، وقد ثبتت مع بعضها البعض لزيادة تدعيمها ومنع رفسها نها ممحاة اآلأال إ الهاتايزخارف 
 شرطة نحاسية بمسامير.أبواسطة 

لواح خشبية مستطيلة أ ةث: يمثل مقدمة الكرسي، وهو يتألف من ثالالجانب الثالث 
ملس أول: األ يالشكل مثبتة بأسلوب التعشيق بالقوائم الطولية والعرضية بالكرسي . اللوح الخشب

صفر موجودة متمثلة في اللون األ هثار آالذي ال تزال  القلم فقط بأسلوب ن  ي  من الزخارف، زُ  خال  
تم  ةن كل منهما صنعت على حدلف من محرابيتيأالثاني : ت يحمر. اللوح الخشبالذهبي واأل

بالقوائم الطولية والعرضية من جميع  اتجميعهما وتعشيقهما مع بعضهما البعض وتثبيتهم
لى الداخل شكل إ ين بعقود متعددة الفصوص يبرز من ثلثهما السفلاجت المحربيتالجوانب. تو  

زهار مثل شقائق شكال األأسطحها الخارجية بزخارف تمثل ألمروحة نخيلية من فصين، وزينت 
 ياللوح الخشب . القلمسود بأسلوب زرق واألحمر واألصفر واألذة باللون األالرمان منف  و النعمان 

ج و  ن. تُ غير موجودة اآل ةمن محرابي انه يمثل جزء  أال جزء بسيط، نعتقد إالثالث: لم يتبق منة 
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لورقة  اخل شكال  من الد ههذا الجزء المتبقي بشكل نصف عقد مفصص يبرز من منتصف ضلع
زين السطح الخارجي لهذا الجزء بأسلوب التلوين المتمثل في اللون  وقدنخيلية متعددة الفصوص، 

زرق الداكن بزخارف لزهور شقائق النعمان. وقد اتسمت القوائم الطولية حمر واألصفر واألاأل
نها كان أخضر، يبدو ألحمر واصفر واألثار اللون األآوالعرضية بهذا الجانب بانها ال يزال عليها 

خرى ن، وقد ثبتت مع بعضها البعض هي األة اآلانها ممحأال إزهار أتضم زخارف ألشكال 
 (6ـ3 )لوحه شرطة نحاسية بمسامير.ألزيادة تدعيمها ومنع رفسها بواسطة 

حد أو أحد جدران المسجد أ ىلإا حيان  أيستند  ي: يمثل الجانب الخلفي الذالجانب الرابع
ثارها في القوائم الطولية آن أال إجزاء هذا الجانب أف باسم المسند. فقدت بعض ر  قد عُ عمدة، و األ

لواح خشبية مستطيلة الشكل، اللوح أ ةف هذا الجانب من ثالثل  أوالعرضية ال تزال موجودة. ت
حمر. اللوح صفر واألثار اللون األآمن الزخارف وال تزال علية  ملس خال  :أالخشبي األول 

ثار مناطق غائرة وتجاويف آلثاني: ُفقد ويظهر بالقوائم الطولية والعرضية التي تحيط به الخشبي ا
ال جزء إ هخر ولم يتبق منكان يعشق بها هذا اللوح الخشبي. اللوح الخشبي الثالث: ُفقد هو اآل

توج هذا الجزء المتبقي بنصف عقد مفصص،  ة، وقدمن محرابي انه كان يمثل جزء  أبسيط نعتقد 
لى الداخل شكل لمروحة نخيلية متعددة الفصوص. القوائم الطولية والعرضية إز من منتصفه ويبر 

خضر، وقد ثبتت مع بعضها البعض حمر واألصفر واألثار اللون األآبهذا الجانب ال يزال عليها 
 شرطة نحاسية بمسامير.أخرى لزيادة تدعيمها ومنع رفسها بواسطة هي األ

اتخذت ، هو المكان المخصص لجلوس الواعظ إلعطاء الدرسي و تتوسط الكرسجلسة الواعظ:  
على القوائم الطولية والعرضية التي  نيرتكزا خشبيين فت من لوحينل  أت وقدالشكل المستطيل، 

 (6ـ3 )لوحةملساء خالية من الزخارف .  ييتألف منها الكرسي وه
 يالرابع يمثل المكان الذ ن الجانبأل ؛جوانب فقط ةيحيط بجلسة الواعظ من ثالثالدرابزين: 

الجانبين الثالث والرابع من لوح  ىعلأالدرابزين  اف هذل  ألى جلسته. تإيصعد من خالله الواعظ 
أشكال  ةمستطيل الشكل مثبت بالقوائم الطولية والعرضية بأسلوب التعشيق، وقد زخرف بثالث

شكال أتصل بها نجمية متشابكة، كل شكل مؤلف من نجمة سداسية الرؤوس في المركز ي
شكال سطح الخارجية لهذه األضالع. زينت األنة األعة ومثم  سة ومسب  سة ومسد  هندسية مخم  

سطح القوائم الطولية والعرضية المثبت أخضر. وقد زينت حمر واألصفر واألبالتلوين باللون األ
الداكن بزخارف زرق خضر واألحمر واألخرى بأسلوب التلوين باللون األلواح هي األبها هذه األ

خر قد ا والبعض اآلزهار الرمان وشقائق النعمان، ال يزال بعضها موجود  أقوامها نباتي يتألف من 
ن من لوح الجانب الثاني من الكرسي فهو مكو   ىعلأما الدرابزين أ ا.صابه التلف فلم يعد موجود  أ

تلوين باللون  ثارآمن الزخارف، وال يزال عليه  ملس خال  أخشبي مستطيل الشكل مصمت 
 (7ـ3 )لوحة صفر.الذهبي األ



 (0202 مارس)السادس العدد                                                           مجلة البحوث والدراسات األثرية

 

56 

 

الشكل تعرف باسم البابات.  ةشكال كمثريأ ةربعأربعة للدرابزين تعلو الجوانب األ البابات: 
ملساء خالية  يصنعت هذه البابات بطريقة الخرط وتتكون من قاعدة وبدن مخروطي الشكل، وه

 (4ـ3 )لوحة من الزخارف.
 

         
 )  أ  (                    

 
 ) ب(                               

 ةالمختلف ئهجزاأالوعظ و  يكرس توضحأ، ب  1لوحة 
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أرجل الكرسي وزخارف شقائق     1ـ1لوحة 
النعمان التي تزين اللوح األول بأحد جوانب 

 الكرسي. 

توضح األشكال الهندسية المتعددة  2ـ1 لوحة 
 األضالع بجوانب الكرسي 

إحدى المحرابيات التي تزين جوانب  3ـ1لوحه 
 الكرسي 

توضح  بقايا آثار أشكال أزهار  4ـ1 لوحة  
 منفذة على أرضية من الجص بجوانب الكرسي. 
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إحدى القوائم الطولية المثبت بها  5ـ1لوحه 

 جوانب الكرسي والُمزي نة بزخرفة الهاتاي
 

  تزين التى الهاتاى زخرفة يوضح 1ـ1شكل    
   الوعظ كرسى قوائم

 

 
 

 نخيلية مروحة هيئة على شكلت وقد الكرسي بجوانب محرابية من جزء بقايا 6ـ1 لوحة
 الفصوص متعددة
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 به يحيط الذي والدرابزين بالكرسي الواعظ مجلس 7ـ1لوحه

 
 بها تنتهي التي الشكل طيةالمخرو  البابات وأشكال الطولية القوائم  8ـ1 لوحة
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 كرسي واعظنوع التحفة : 

 85: بسجل المتحف رقم التحفة 
  سم 349×  99بعاد :  األ

  خشب الجوزالمادة الخام : 

 والخرط التجميع والتعشيقسلوب الصناعة: أ

 التفريغ، التلوين سلوب الزخرفة:أ

 جزاء هي كالتالي:أيتكون هذا الكرسي من عدة الوصف:  
سطحها الخارجية أرجل اتخذت الشكل المستطيل، زينت أ ةربعأيبلغ عددها  و القاعدة :أرجل األ 

طار ضيق إحمر ومحددة بوراق النباتية الثالثية الفصوص المتصلة ملونة باللون األبشريط من األ
 (3ـ9 ب، لوحة-أ 9) لوحة  صفر . باللون األ

 الجانب األول: ؛جوانب ةربعأف من لأوقد ت ،: يأخذ الشكل المستطيلو جسم الكرسي أالبدن 
حيث يعطى درس الوعظ، وقد  ،الواعظ للجلوس على الكرسي هيصعد من يوهو يمثل الجانب الذ
السابق،  يدرابزين يحيط بجلسة الواعظ مثل الكرس يبجزئه العلو  يضمال  هنأاتسم هذا الجانب ب

هذا الجانب و لى مجلسه. إ رتكز في مكان الدرابزين سلم متحرك يصعد من خالله الواعظاحيث 
لواح الخشبية المثبتة جزاء من األال بعض األإ هفي مكان ن بحيث لم يتبق منهفي حالة سيئة اآل

جزاء من محربيات كانت تشغل هذا الجانب. توجت أنها كانت تمثل أفي القوائم الطولية، ويبدو 
لمروحة نخيلية ذات  لواح الخشبية بعقود مفصصه ُشغلت أضالعها من الداخل شكال  هذه األ

شكال أزرق حمر واألصفر واأللواح بأسلوب التلوين باللون األفصين. وقد زينت واجهة هذه األ
: الجانب الثاني حادية الفصوص.أوراق ألى إباإلضافة  ،الرمان والسنبلأزهار  تتألف منلزهور 

 ةالجانب من ثالث الف هذألى الكرسي. تإيصعد منه الواعظ  يوهو الجانب المقابل للجانب الذ
لواح خشبية مستطيلة الشكل مثبتة بأسلوب التعشيق في القوائم الطولية والعرضية التي تحيط به أ

جامات مفصصه ذات  ةن بستول: مستطيل الشكل مزي  على ومن الجانبين. اللوح الخشبي األأمن 
بيض. زينت هذه ألخر خارجي ملون باللون احمر واآلن باللون األحدهما داخلي ملو  أطارين إ

خضر الداكن على حمر الفاتح واألالجامات من الداخل بأوراق زهرة شقائق النعمان باللوني األ
. اللوح الخشبي الثاني: اتخذ الشكل المستطيل لم (3ـ9)شكل زرقرضية داكنة ملونة باللون األأ

جزاء أ ننهما كانا يمثالأجا بأشكال العقود المفصصة، يبدو و  ن تُ ان خشبياال لوحإيتبق من أجزائه 
سطح ولكنها فقدت مع مرور الزمن . زينت األ ،لف منها هذا اللوح الخشبيأمن محرابيات ت

 زهار شقائق النعمانألزخارف نباتية متألفة من  القلملواح الخشبية بأسلوب الخارجية لهذه األ
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اللوح  .(9ـ9)لوحة  ون رضية حمراء اللأبيض على خضر الداكن واألا باللون األن  ملو   والهاتاي
شكال خطوط أالخشبي الثالث: اتخذ الشكل المستطيل، تألفت زخارفه المنفذة بأسلوب التفريع من 

ونالحظ .  (1ـ9) لوحة  ضالع هندسية متعددة األ شكاال  أمتداخلة ومتشابكة تحصر فيما بينها 
اتسمت وقد  المختلفة . شكال الهندسيةسطح الخارجية لهذه األثار تلوين على األآوجود بقايا 

سفل بزخرفتها بأسلوب التلوين أعلى و ألواح الخشبية الثالثة من القوائم العرضية المثبت بها األ
ح نخيلية ثالثية الفصوص و ويخرج منها مرا يفة من تفريعات متموجة تنتهلزخارف نباتية مؤل  

وراق ت بشكل عقد من األما القوائم الطولية فقد زخرفأخضر، بيض واألصفر واألباأللوان األ
 (8ـ9.) لوحة رضية خضراء اللون أصفر على أطار ا  حمر و الثالثية الفصوص باللون األ

لواح خشبية أ ةالجانب من ثالث الف هذأوهو الجانب الواقع على يسار الواعظ، تالجانب الثالث: 
جامات  ت  ول : مزين بسمستطيلة الشكل عشقت في قوائم طولية وعرضية . اللوح الخشبي األ

خر خارجي ملون باللون واآل ،حمرحدهما داخلي ملون باللون األأطارين إالشكل ذات  ةمفصص
حمر الفاتح زينت الجامات من الداخل بأوراق زهرة شقائق النعمان باللوني األوقد بيض، األ
من  زرق. اللوح الخشبي الثاني: لم يتبقنة باللون األرضية داكنة ملو  أخضر الداكن على واأل

جزاء من أ ننهما كانا يمثالأ، يبدو ةجا بأشكال العقود المفصصو  ن تُ ان خشبياال لوحإأجزائه 
ا. ثار تثبيتها في القائم العرضي السفلي موجود  آحيث ال تزال  ،لف منها هذا اللوحأمحرابيات ت
زهار أة من لواح المتبقية بأسلوب التلوين لزخارف نباتية متألفسطح الخارجية لهذه األزينت األ

نه أال إرضية حمراء اللون أبيض على خضر الداكن واألالسوسن وشقائق النعمان ملونة باللون األ
 ةن توجت بعقود مفصصيثار التلف. اللوح الخشبي الثالث: يتألف من محرابيتآيظهر عليها 
ح سطخير من الداخل ورقة نخيلية من فصين . زينت األضالعها في الثلث األأالشكل ويشغل 

منها  جزائها ولم يتبق  أغلب أن في نها ممحاة اآلأال إالخارجية لهذه المحرابيات بأسلوب التلوين 
 (8ـ9) لوحة  .ظاهر   ء  شي

 ةالجانب من ثالث الف هذأثناء جلوسه، تأ: وهو الجانب الواقع على يمين الواعظ  الجانب الرابع
قوائم طولية وعرضية . اللوح الخشبي لواح خشبية مستطيلة الشكل مثبتة بأسلوب التعشيق في أ

حمر حدهما داخلي ملون باللون األأطارين إالشكل ذات  ةاألول: زين بست جامات مفصص
بيض، زينت الجامات من الداخل بأوراق زهرة شقائق النعمان خر خارجي ملون باللون األواآل

زرق. اللوح الخشبي ن األرضية داكنة ملونة باللو أخضر الداكن على حمر الفاتح واألباللوني األ
نهما كانا أ، يبدو ةجا بأشكال العقود المفصصو  ن تُ يان خشباال لوحإالثاني: لم يتبق من أجزائه 

ا. زينت ثار تثبيتها في القائم العرضي السفلي موجود  آجزاء من محرابيات ال تزال أ نيمثال
لزخارف نباتية متألفة من  بالقلم نلواح الخشبية المتبقية بأسلوب التلويسطح الخارجية لهذه األاأل
رضية حمراء اللون.  أبيض على خضر الداكن واألا باللون األزهار السوسن وشقائق النعمان ملون  أ
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ضالعها في أالشكل ويشغل  ةن توجت بعقود مفصصياللوح  الخشبي الثالث : يتألف من محرابيت
طح الخارجية لهذه المحرابيات سخير من الداخل ورقة نخيلية من فصين. زينت األالثلث األ

 القلموقد نفذت بأسلوب  ي،الهاتا وزخرفةبزخارف نباتية تتألف من السنبل والرمان والسوسن 
 (1ـ9) لوحة   رضية حمراء اللون.أصفر على خضر واأللوان  األويغلب عليها األ

رفتها لواح الخشبية الثالثة لهذا الجانب بزخاتسمت القوائم العرضية المثبت بها األ
ح نخيلية ثالثية و ويخرج منها مرا يبأسلوب التلوين لزخارف نباتية مؤلفة من تفريعات متموجة تنته

ما القوائم الطولية فقد زخرفت بشكل عقد من أخضر، بيض واألصفر واألالفصوص باأللوان األ
  اللون. رضية خضراءأصفر على طار ملون باللون األا  حمر و وراق الثالثية الفصوص باللون األاأل

لواح أكانت تتألف من عدة ، اتخذت الشكل المستطيل تعلو جسم الكرسي، وقدجلسة الواعظ :  
لوح  الإن منها اآل صفت بجوار بعضها البعض وثبتت بالقوائم بواسطة المسامير، ولكن لم يبق  

من  ال  ملس خأويرتكز على القوائم الطولية والعرضية للكرسي، وهو  ه،خشبي واحد مثبت في مكان
 (6ـ9) لوحة  الزخارف. 
لف من أعلى يمين ويسار الواعظ، وقد ت نيحيط بجلسة الواعظ من جانبين فقط تمثالالدرابزين : 

لوح خشبي مستطيل الشكل مثبت بالتعشيق في القوائم الطولية والعرضية للكرسي، وقد غلب على 
امها نجمة سداسية الرؤوس في شكال نجمية كاملة قو أ ةزخارفه الشكل الهندسي المؤلف من ثالث

شكال هندسية مخمسة ومسدسة ومسبعة ومثمنة الشكل، وقد نفذت بأسلوب أالمركز يحيط بها 
 ثار تلوين .  آسطحها الخارجية بقايا أالتفريغ ويظهر على 

تتألف هذه  : تعلو الجانب الثاني من جسم الكرسي وتتقدم جلسة الواعظ.ةو المنضدأالراحلة 
تا بواسطة التعشيق بالقوائم الطولية والعرضية بالكرسي. ب  لواح الخشبية ثُ وج من األالراحلة من ز 

حافة بارزة  اذ يلى الشكل الهرمإقرب أ لواح الخشبية باتخاذها شكال  اتسمت الحافة العليا لهذه األ
وح . اتسمت واجهة الللحفظ ما يقرأ منه الواعظ من السقوطمام لى الخارج من األإو لسان بارز أ

باللغة التركية العثمانية  اكتابي   اول: يمثل شريط  األ ؛الخارجي لهذه المنضدة بزخرفتها بشريطين
لف من التفريعات النباتية أرضية من زخارف الرومي المتأصفر الباهت على بخط الثلث باللون األ

وقد  ة الفصوص،نخيلية أحادية وثنائية وثالثية ومتعدد اوراق  أحلزونية الشكل تضم بين ثنياتها 
 رضية حمراء اللون. نصت هذه الكتابات على ما يلي: أخضر الداكن على نفذت باللون األ

 بو كرسى اسه مبارك اولسون مراد حان اصل اتسون حق تبارك              
 ا هلل الحقتقربً  )خان( ما هذا الكرسي المبارك فهو من عهد مراد حان) الترجمة (: أ         
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عرف باسم يلزخارف مؤلفة من تفريعات نباتية رقيقة  القلم ن بأسلوبيط الثاني : فقد ز ما الشريأ
)  حمر.رضية من اللون األأخضر الداكن على و تفريعات الربيع، وقد نفذت باللون األأ يبهار دال
 (9ـ9 شكل،  4ـ9، 7ـ9لوحة 

 ةالراحلة بأربع بابات كمثري علىأوكذلك  ،على الدرابزينأتعلو الجوانب الثالثة للكرسي  البابات :
ثارها واضحة ويغلب عليها آلوان التي ال تزال ال في بعض األإالشكل ملساء خالية من الزخارف 

 صفر الغامق.خضر واألحمر واألاللون األ
 

            
 ) أ (                                              )ب(         

 عظ بأجزائه المختلفةتوضح كرسي الو  ب -أ  2لوحه 

 

 

 

 
 األول واللوح الكرسي أرجل توضح  1ـ2 لوحة

  النعمان شقائق وزخرفة الكرسي بجوانب
 زهرة زخرفة يوضح 1ـ2شكل       

   النعمان  شقائق
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جزء من محرابية بأحد      2ـ2لوحه 
 جوانب الكرسي 

أشرطة متشابكة تؤلف أشكاال   3ـ2 لوحه 
 ددة األضالع هندسية متع

 
 

             
توضح المحرابيات بأحد جوانب الكرسي   4ـ2لوحه 

 وقد أصابها التلف
 

توضح المحرابيات  5ـ2لوحه 
بأحد جوانب الكرسي وما عليها 
من زخارف متمثلة في الهاتاي 
والمراوح النخيلية واألوراق األحادية 

 الفصوص.
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 بالكرسي الواعظ مجلس توضح 6ـ2  لوحة

 

 الواعظ تتقدم التي المنضدة أو الراحلة توضح  7ـ2 لوحة

 
 

 

 واجهة تزين التي الربيع تفريعات توضح  8ـ2 لوحة

 الواعظ تتقدم التي المنضدة أو الراحلة

 

 كرسى براحلة الربيع تفريعات يوضح  2ـ2 شكل

 الوعظ
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 كرسي واعظنوع التحفة : 

 86:  بسجل المتحف رقم التحفة
  سم 349×  99بعاد :  األ

  خشب الجوزالمادة الخام : 
 والخرط التجميع والتعشيقسلوب الصناعة : أ 
 التفريغ، التلوين سلوب الزخرفة :أ

 :ما يأتيجزاء هي أيتكون هذا الكرسي من عدة الوصف:  
نها ال أال إرجل اتخذت الشكل المستطيل خالية الزخارف أ ةربعأيبلغ عددها  و القاعدة :أرجل األ 

 ب( -أ  1) لوحة  خضر الباهت .ثار تلوين باللون األآعليها يزال 
: الجانب األول ؛جوانب ةربعألف من أ: يأخذ الشكل المستطيل وقد تو جسم الكرسيأالبدن 

 ادرس الوعظ. اتخذ هذ يالواعظ للجلوس على الكرسي حيث يعط هيصعد من ييمثل الجانب الذ
لواح الخشبية وال يوجد به سوى القوائم الطولية من األ اغ تمام  الجانب الشكل المستطيل، وهو مفر  

لى الكرسي. إيصعد منه الواعظ  ي: وهو الجانب المقابل للجانب الذ الجانب الثانيوالعرضية . 
لواح خشبية مستطيلة الشكل مثبتة بأسلوب التعشيق في القوائم أ ةالجانب من ثالث الف هذأت

ول: مستطيل الشكل لى ومن الجانبين. اللوح الخشبي األعأالطولية والعرضية التي تحيط به من 
لف من ثالث أتو من الزخارف. اللوح الخشب الثاني: اتخذ الشكل المستطيل  ملس خال  أ

ثار لزخارف آ، يظهر على السطح الخارجي للمحرابية الوسطى ةجة بعقود مفصصمحرابيات متو  
الزمن، وقد تألفت هذه الزخارف من زهرة الاللة  ذة بالتلوين ولكنها بهتت مع مرورنباتية كانت منف  

محرابية  ين تكون المحرابية الوسطى هأمر يجعلنا نرجح األ ا. هذوزهرة  السنبل وراق السازأو 
ا ضافتهما في فترة حديثة، خصوص  إان فقد تم ير  خ  ما المحرابيتان األُ أ ي،صلية صنعت مع الكرسأ
، شكل  3ـ1، شكل  3ـ1) لوحة  خرينا عن اآلبدو مختلف  ن شكل المحرابية والعقد المتوجة به يأو 
اللوح الخشبي الثالث: مستطيل الشكل، ثبت بواسطة التعشيق بالقوائم الطولية والعرضية  (.9ـ1

شكال أضالع و هندسية نجمية متعددة األ شكاال  أمثل  يسلوب التفريغ الذأواقتصرت زخارفه على 
: وهو الواقع على يمين الواعظ  الجانب الثالث .(9ـ1) لوحة مخمسات ومسدسات ومثمنات 

لواح خشبية مستطيلة الشكل مثبتة بأسلوب التعشيق أ ةالجانب من ثالث الف هذأثناء جلوسه، تأ
 يمن الزخارف. اللوح الخشب ملس خال  أول: في القوائم الطولية والعرضية. اللوح الخشبي األ

سطح خارجية ملساء خالية من أالشكل وذات  ةفصصجتا بعقود مو  ن تُ يالثاني: يتألف من محرابيت
صاب بعض أطباق النجمية بأسلوب التفريغ، قد الزخارف. اللوح الخشبي الثالث : ُزين بأشكال األ

لواح الخشبية الثالثة ثبتت بالقوائم الطولية والعرضية للكرسي . هذه األ(1ـ1) لوحة  أجزائه التلف
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ها ئجزاأخضر في بعض ثار تلوين باللون األآائم بوجود بواسطة التعشيق. وقد اتسمت هذه القو 
ا للجانب الثالث من حيث وهو الجانب الواقع على يسار الواعظ، وقد جاء مشابه  الجانب الرابع: .

 الشكل والتفاصيل . 
لواح خشبية أتألفت من عدة ، اتخذت الشكل المستطيل وقد تعلو جسم الكرسي،جلسة الواعظ: 

البعض وثبتت بالقوائم الطولية والعرضية للكرسي بواسطة المسامير، لم  ت بجوار بعضهاف  صُ 
 ن. الوح الإن يبق منها األ
ربعة تهشمت بعض أجزائه وتساقطت. تألفت يحيط بجلسة الواعظ من الجوانب األالدرابزين: 

جزاء الباقية من لوح خشبي مستطيل الشكل مثبت بالتعشيق في القوائم الطولية والعرضية األ
شكال هندسية نجمية متعددة أطباق نجمية و شكال األأجوانب من الدرابزين ب ةلكرسي. زينت ثالثل

ما الجانب الرابع فقد جاء أنات منفذة بأسلوب التفريغ، شكال مسدسات ومسبعات ومثم  أالرؤوس و 
 ا من الزخارف. خالي  

من  املس خالي  أضالع، متعدد األ وقد اتخذت شكال   ربعة،تعلو جوانب الدرابزين األ البابات:
 الزخارف .

وكذلك الدرابزين  ،ربعةنالحظ أن القوائم الطولية والعرضية للكرسي التي ثبتت بها الجوانب األ   
شرطة نحاسية مثبتة بواسطة أا بواسطة يض  أ ربطتلى جانب تعشيقها ببعضها البعض، قد إ

 (8ـ1) لوحة  ا.المسامير لمنع رفس القوائم الطولية من العرضية وزيادة قوته
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 ) أ (                                           ) ب (                  

 توضح كرسي الوعظ وأجزائه المختلفة ب –أ  3لوحة 
 

 
 

مزينة بزخارف الاللة والسنبل وأوراق  يبية  بأحد جوانب الكرساتوضح محر   1ـ3لوحة 
 الساز
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 زخرفة زهرة الاللة بمحربيات احد جوانب الكرسى يوضح  1ـ3 شكل

                                    
 يوضح زخرفة زهرة السنبل بمحربيات الكرسى  2ـ3شكل 

 

 
 

 يبجوانب الكرسالمتعددة األضالع  شكال الهندسيةتوضح األ 2ـ3لوحة 
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 يبجوانب الكرس األطباق النجميةشكال أتوضح   3ـ3لوحه 

 
 ببعضها يالنحاسية ذات المسامير التي تربط أجزاء الكرس األشرطة 4ـ3ة لوح
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 ا: الدراسة التحليليةثانيً 
بعمارة الجوامع التركية منذ  ظهرت ة التيهممالوعاظ من العناصر ال يتعتبر كراس:  كرسي الوعظ

، وكان 9م مثلها مثل المحراب والمنبر ومحفل السلطان ومحفل المؤذنين31ه/9 منتصف القرن
سواء كانت هذه النصيحة  ه،لوج اليهم وجه  إسداء النصيحة ا  مخاطبة الناس و  ظهورهامن  الهدف

 يعيشون فيه.   يا في المجتمع الذا اجتماعي  و تخدم غرض  أ ييغلب عليها الطابع الدين
: كرسي ويقصد به السرير، العرش، مقعد  من ولىاأل  ؛ويتألف هذا المصطلح من كلمتين

: وعظ ويقصد الثانيةوالكلمة  .8،  كما يقصد به كذلك المكان المرتفع1حوه لجالس واحدالخشب ون
صالح الجماعات في إويكون الغرض منه  ،ماكن العبادة والجوامعألقى في يُ  يبها الخطاب الذ

ن يتم  الوعظ  وهو على خالف الخطبة في أحيث جرت العادة  ؛الموضوعات االجتماعية والدينية
يقوم  يأي مكان، وقد اشتق من كلمة وعظ اسم الفاعل واعظ وهو الشخص الذ يأي زمان وف

يقوم بإعطاء دروس  يمخصص لجلوس الواعظ الذالمقعد ال :فيقصد بكرسي الوعظ 1 بالوعظ.
ه ليإويصعد  ،رض عن األماكن العبادة، وهو يرتفع قليال  أو العظة في الجوامع وغيرها من أالوعظ 

 هناك الوعظ عامة داخل الحرم على يسار المحراب، وقد يكون يقع كرسبسلم من عدة درجات. وي
 6كثر.أو أواحد  يكرس

ال ُيعرف على وجه التحديد متى بدا استخدام هذه النوعية من  تاريخ استخدام هذه الكراسي :
اسي المبكرة  لكر  ولىن من النماذج األأنه ُيعتقد اال إماكن العبادة، أالكراسي بالجوامع وغيرها من 

 يجل الجامع الفاطمي الذأع من ن  الكرسي الذى صُ  ذلك الوعظ التي وصلتنا واستخدمت بالجوامع
م داخل دير سانت كاترين 3396هـ / 199اآلمر بأحكام اهلل  سنة   يفي عهد الخليفة الفاطم ينبُ 

وقد يكون السبب في عدم وصول  8. ي، ثم بدا انتشارها بعد العصر الفاطم7بسيناء في مصر
لى المادة الخام التي كانت تصنع منها إا نماذج مبكرة عن هذا التاريخ من كراسي الوعاظ راجع  

و قيام بعض أ 9ا بعوامل الجو وال يستطيع الحفاظ عليهاوالتي تتأثر سريع   ،خشاباأل يوه
يمكن اعتبار المنبر و  مثل المنبر،العناصر األخرى بالجوامع بنفس الوظيفة التي كانت تؤديها 

في مسجده النبوي في المدينة من حيث الوظيفة التي كان يؤديها  ملسو هيلع هللا ىلصصنع لرسول اهلل محمد  يذال
في الناس  ملسو هيلع هللا ىلصالمنبر، فعندما خطب الرسول  يساسية وهلى جانب وظيفته األإبمثابة كرسي وعظ 

صبح يخطب وهو أ فيما بعد و مر قليال  ر األا، ثم تطو  في المدينة كان يخطب واقف   يبمسجده النبو 
ع له منبر من ثالث ن  ن في ذلك مشقة على الرسول صُ أالصحابة  أىجذع نخلة، فلما ر  ىلإ ئك  ت  مُ 

عياد، بل زاد على ذلك عندما لقاء خطبة الجمعة واألهذا المنبر إل ملسو هيلع هللا ىلصفاستخدم الرسول ، درجات
 39مر به من قبل اهلل عز وجل. أكان يعتليه  في أي وقت لتبليغ ونصح الناس ما 
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لى جانب إوظيفة سياسية  يصبح يؤدأبحيث المنبر الدينية قليال  يفة وقد تطورت وظ
ا وظيفتة الدينية بو بكر المنبر وبايعه الناس على الخالفة وظل أ، صعد ملسو هيلع هللا ىلص، فبعد وفاة الرسول أيض 

نه لم يكن أا لذلك يتضح لنا وفق   33الحكم. يين في تولا في عهد الخلفاء الباق  بع  ت  ا مُ مر تقليد  هذا األ
عنصرين  وناولم يك ،الوعظ في البداية يفرق واضح من حيث الوظيفة بين المنبر وكرس هناك
 8القرنوعاظ قبل  ين لم يكن وصلنا كراسإن عن بعضهما البعض داخل الجوامع، في  منفصل  

الوعظ  يداها كرسأنفس الوظيفة التي  ين المنبر كان يؤدألى إا ، فقد يكون ذلك راجع  م 39/ه
 وره.فيما بعد عند ظه

كثر أتعتبر الفترة العثمانية من  : العثمانية في العمارة التركية ظالوع يتاريخ استخدام كراس
م، فلم يصلنا 31 ه/9 وذلك منذ منتصف القرن ،وعاظ يالفترات الزمنية التي وصلنا منها كراس

رة الجوامع من ا في عماساسي  أا صبح عنصر  ـ فقد أقبل هذا التاريخ  ينماذج لهذه النوعية من الكراس
 وأصبح  و حتى كبار رجال الدولةأالداخل سواء كانت هذه الجوامع تنسب للسالطين وزوجاتهم 

ا ال غنى عنه مثلها مثل المحفل المخصص لصالة السلطان ودكك المؤذنين ي  ر وجودها ضرو 
ا ما ومنهفمنها ما صنع من الخشب  التي صنعت منها، القراء. وقد تنوعت موادها الخام يوكراس

صنع بشكل مستقل يمكن كان متحر ك و فمنها ما  كما تنوعت أشكالها،الحجر والرخام. صنع من 
قدم أومن  39حد الحوائط.أ بخر، ومنها ما صنع بشكل ثابت حيث يظهر متصال  نقله من مكان آل

يضمه جامع المرادية  يالذ يالكرس ذلك صنعت من الخشبوصلتنا وقد  التي المتحركة نماذجها
وهو مصنوع من خشب الجوز. ومن نماذجها الخشبية م ، 3816:3811 ه/419سنة نة در أب

م 3887:3817 ه/413:483 ا سنةأيض   ةدرنأب يوج شرفلأيضمه جامع  يالذ يالكرس ذلك اأيض  
المصنوع من الحجر والموجود  يقدمها الكرسأما نماذجها الثابتة والمصنوعة من الحجر  فمن أ. 

 31م . 7:3119311ه/968:917ستنبول سنة إن بجامع السليمانية بيتفي الفراغ بين دعام
جزاء على أ ةيتكون كرسي الوعظ من عد:  األجزاء التي يتكون منها كرسي الوعظ ومسمياتها

 :يالنحو التال
 وتمثل العنصر الحامل له . يمن الكرس يالجزء السفل يوهو القاعدة : أرجل األ  -
 . رجلالواقع بين الدرابزين واألوهو القسم  :  يو جسم الكرسأالبدن  -
 . يقصد به القسم المحيط بمكان جلوس الواعظ الدرابزين : -
الغالب  يف ايجلس به الواعظ ويكون محاط   يوهو اسم للمكان الذ مكان الجلوس : -

 .بالدرابزين
ضع عليها الواعظ الكتاب ي حيث ة الكرسىمقدم يتوجد ف الراحلة او المنضدة : -

 ومالحظاته.
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 . يقع خلف ظهر الواعظ يالذ يالخلفي من الكرس وهو الجزء المسند: -
 الوعظ. يلى مكان الجلوس بكرسإيصعد من خالله الواعظ  يوهو الجزء الذالسلم:  -

 (  1، 9، 3 )لوحات
الجوز والتفاح  أشجار خشابأانتشر استخدام :  المادة الخام التي صنعت منها كراسي الوعظ

شغال الخشبية في العمائر والتحف التطبيقية  د  في صناعة األبنوس والور والكمثرى والسدر واأل
مارة أوالد عثمان )العثمانيين( إبصفة عامة ومن بينها  ناضولببالد األاإلمارات في  فترة حكم 

بانتهاء الدولة العثمانية سنة  م وانتهت3943سنة منذ   Söğüt  ها في مدينةمت حكأالتي بد
نها أذا استثنينا بعض التفاصيل الدقيقة بإا الت الخشبية فني  .  وقد اتسمت هذه المشغو م3999

ساد من قبل  يا من حيث أسلوب الصناعة والتقاليد الفنية لألسلوب السلجوقي الذكانت استمرار  
 38.يراضبهذه األ

بنوس والجوز في صناعة المشغوالت الخشبية ا خشب األاستمر استخدام مادة الخشب وخصوص   
ومع  ، م37:36ه/33:39 الوعاظ في الجوامع السلطانية العثمانية في القرنين يومن بينها كراس

ن ُتركت ألى إخشاب يقل استخدامها في صناعة كراسي الوعظ ت مادة األأم بد34 ه/39 القرن
ول نماذجها في أعد تُ  يوالت ،خرى مثل الرخامأوبدا استخدام مواد  ،م39 ه/31 ا في القرنتمام  
 ه/3369:3369ستنبولإوعظ جامع نور عثمانية بمدينة  يكرسوهو  ،م34ه/39 القرن
 31م.8937:1371

 ي: يضم جامع سيف الدين سليمان في مدينة با محاولة تاريخ كراسي الوعظ )موضوع الدراسة(
نشاء الجامع والبعض إلى عهد إالبعض منها يعود  ،شغال الخشبية المؤرخةاألمن  مجموعةشهر 

 يالذ 36المنبر: فعلى سبيل المثال  قت بالجامع .ح  ل  أُ لعثمانية التي لى التجديدات اإخر يعود اآل
 هل عليج  ُصنع من خشب الجوز وقد سُ ، نشاءلى عهد اإلإصلي يعود أهو منبر  يضمه الجامع
مر بصناعته وهو  أ يدعى عيسى واسم صاحب الجامع الذويُ  هلى اسم صانعإكتابات تشير 

ا المنبر بداع ويشبه تمام  منبر على درجة كبيرة من اإلشرف، وهذا الأسيف الدين سليمان بن 
و محفل أدكة ما أ 37.يقسراأبجامع  يوالمنبر السلجوق ةلجامع عالء الدين بقوني يالسلجوق

تتقدم المحراب، فقد صنعت من خشب الجوز  يلى الشمال من القبة التإتقع  يالت  المؤذنين
والرمان وشقائق  يزهار تمثل الهاتاأشكال أل القلمباأللوان الزيتية بواسطة  ا وزخرفتيض  أ

 يباللغة التركية العثمانية تاريخ صناعتها والت ةحد جوانب هذه الدكأالنعمان، وقد ُسجل على 
مر أمن  لى اسم  إضافة م، باإل3178/مايو  ه 949توافق بحساب الجمل شهر محرم سنة 
/  ه3991 :949الثالث ) حد وزراء السلطان مراد أبصناعتها وهو مصطفى بك وهو ابن 

)  34 نفذ هذه الكتابات وهو سيد محرم. يلى اسم الخطاط الذإضافة اإلم (، هذا ب3178:3191
 ( 4لوحة 
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 يو محفل المؤذنين بكراسأا دكة عند مقارنة هذه األشغال الخشبية فى الجامع خصوصً 
بينهما من  اكبير   اه  نجد تشاب، تنفيذها يسلوب المستخدم فحيث الزخارف واأل من الثالثة عظالو 

ن اآلمر بصناعتهم ألى إحيث الزخارف المنفذة واألسلوب الصناعي المستخدم، مما يشير 
ثناء خضوع هذه المدينة أنشاء الجامع ولكن لفترة الحقة إلى فترة إنهم ال يعودان أشخص واحد و 

م ( 3191:3178/  ه3991 :949تحت حكم العثمانيين السيما فترة السلطان مراد الثالث ) 
مع التاريخ الوارد على دكة المؤذنين.  هتتفق فترة حكم يوالت يحد الكراسأوالوارد ذكر اسمه على 

شغال الخشبية قد حملت نفس السمات الفنية لأل ين زخارف هذه الكراسأا ويؤكد ذلك أيض  
 لوفي عهد السلطان مراد الثالث أمثال جامع صقو  ةاألخرى التي تتضمنتها العمائر المشيد

جامع المرادية ، و  م3174ه/941 سنة Aazpkapı)فى منطقة عذب قابى )   سطنبولإب
  39م.41:319931 ه/3993:993ة سنة بمنيس
 

     
 سيف الدين سليمانبجامع المؤذنين توضح محفل  4لوحة                          

ولكن قد تم  99جامعلا إنشاءلى عهد إالثالثة ال تعود  ظالوع ين كراسأمما سبق ب نستخلص
حد وزراء أمر بصناعتهم هو مصطفى بك ابن ن األأو ، ضافتهم في عهد السلطان مراد الثالث إ

 ثناء صناعة محفل المؤذنين بالجامع.أالسلطان السابق ذكره، وقد تم صناعتهم 
  الصناعة:أساليب  
 :تنوعت االساليب المستخدمة في صناعة هذه الكراسي ما بين أساليب 

سلوب الخراطة أكراسي الوعاظ هو  يالمستخدم فالخرط سلوب أويقصد ب : الخرط -
، يالتي تمثل قوائم الكراس والبابات يرجل الكراسأا في صناعة يظهر مستخدم   يالذ 93اليدوية

وكذلك الكوابيل الخشبية التي تحمل الدكك المبلغين، حيث تشكل هذه الوحدات الخشبية بالشكل 
 99.المرغوب بواسطة المخرطة

جزاء التحفة أيقوم على ربط  ةوهو أسلوب صناع   Çakma tekniğiو أالمسمرة :  -
و كرسي واعظ أالخشبية وعناصرها المختلفة ببعضها البعض سواء كانت هذه التحفة منبر 
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بواب الخشبية في العمائر ا بكثرة في األسلوب مستخدم  يظهر هذا األبواسطة المسامير. و 
و اثنين أسلوب عن طريق تجميع لوح خشبي حيث ينفذ هذا األارات، اإلموعمائر فترة  ةالسلجوقي

خانة ثشرطة معدنية، حيث أو ألى جانب وتثبيتهم من الخلف بواسطة مسامير إا و ثالثة جنب  أ
بواب كان يتطلب تثبيتها بشكل جيد حتى يطيل عمرها لواح الخشبية المستخدمة في األوسمك األ

مصر وسوريا والعراق  يبواب التي صنعت فوب ال نراه في األسلوتبقى في حالة جيدة، وهذا األ
 م31 ه/9 حتى منتصف القرن ناضول بكثرة واستمر  بل نراه على العكس في بالد تركستان واأل

ا في الفترة العثمانية يض  أسلوب وقد استخدم هذا األ . 91 سلوب التجميع والتعشيقأ هحيث حل محل
 ه / 499 ةبمنبر الجامع الكبير ببورسلسة الخطيب بدايتها حيث نراه في واجهة جمنذ 

/ ه439يؤرخ بسنة  يالذ Ankara Ahi Elvan انقرة جامع م ، وكذلك بمنبر3199:3196
 الوعاظ الثالثة . يفي كراس ييظهر هذا األسلوب الصناعو م. 3831:3838

 الزخرفة : أساليب 
ا بين أسلوب التلوين باستخدام م يية المستخدمة في زخرفة هذه الكراسنتنوعت األساليب الف
ا على المشغوالت الخشبية كثر استخدام  أن األسلوب األول كان أال إالقلم وأسلوب التفريغ، 

 .العثمانية
سلوب أأي شغل القلم، وهو  Kalem işiفي التركية باسم  عرف: سلوب التلوين باستخدام بالقلمأ -

اد الخام المختلفة مثل الخشب والجص استخدم في تلوين الزخارف التي نفذت على أسطح المو 
وقد ظهر هذا   98والرخام، وذلك باستخدام فرشاة ذات سن مدبب رفيع وطويل عرفت باسم القلم.

عمدة الخشبية بالجامع حيث نراه على تيجان األ ،سلوب الفني من قبل في العمارة السلجوقيةاأل
 671شهير ) يسكأحصار بمدينة  يوالجامع الكبير بسيفر   م3979ه/ 673 فيونأالكبير بمدينة 

 91.م3999ه/ 696في باي شهر  ) جامع سيف الدين سليمان (  م ( والجامع الكبير3978ه /
م حيث شاع استخدامه بالعمائر 31واستمر استخدامه في العمارة العثمانية في بدايات القرن 

تنفيذ هذا األسلوب على وكان يتم  96سطنبول.إوكذلك  ةوأدرن ةزنيك وبورسأالدينية المشيدة بمدن 
من الغيرة  ةى ثم ُتسقى بطبقاألولى : تنظف األسطح الخشبية وُتسو   ؛األخشاب بطريقتين

عطائها نوع  أو طبقة جصية رقيقة جد   ،واالسبيداج من  اا لتقليل امتصاص األخشاب لأللوان وا 
بة، ثم يتم تثقيب اللمعان، ثم يتم صناعة قالب من الورق السميك منقوش عليه الزخارف المطلو 

اإلطارات الخارجية لهذه الزخارف بواسطة مثقاب ثم يتم وضع القالب على السطح الخشبي 
مليئة بذرات الفحم ُفتطبع اإلطارات الخارجية للزخارف على السطح الخشبي  ةطرق عليه بكيسويُ 

ذ هذا األسلوب على الخشب نف  ن بواسطة الفرشاة المعروفة بالقلم. أما الطريقة الثانية: فكان يُ لو  ثم تُ 
مباشرة بواسطة اليد دون إعداد قالب مسبق من الورق السميك منقوش عليه الزخارف، وألن هذه 
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فإنه ينتج عنها الكثير  ،يقوم بالتنفيذ مباشرة يأساسية على مهارة النقاش الذ ةالطريقة تعتمد بصف
 97تكون أقل دقة من الطريقة األولى. ذة بهذه الطريقةوبالتالي فإن الزخارف المنف   ،من األخطاء
طارات وحدود العناصر الزخرفية على السطح الخشبي يتم تحديد أرضية الزخارف بدقة إفبعد نقل 

ا ما تكون ا، فاألرضية غالب  ، ثم تلون األرضية والزخارف بألوان متناسقة مع بعضها بعض  أوال  
حمر، أما الزخارف تكون في الغالب بألوان ، التركواز، واألسود واأليباللون األزرق الداكن، البن

وقد ظهر  99وبعد تحديد األلوان المطلوبة يستخدم النقاش الفرشاة في تنفيذها. 94باهتة متجانسة.
كراسي الوعاظ )موضوع الدراسة(، حيث ال يزال هناك آثار مادة   هذه األسلوب بالطريقتين في

ا في جصية واضحة وعليها ألوان بعض الزخارف المنفذة،  كما يظهر استخدام أسلوب اليد أيض 
الزخارف المكررة على القوائم ويظهر بها بعض االختالف في النسب والحجم مما يتضح أنها 

غلب األلوان المنفذة مع بعضها من أ وقد اتفقت نفذت مباشرة بواسطة اليد دون الحاجة إلى قالب.
 و العكس.في الزخارف أوالفاتحة رضيات على األ ةداكنال األلوانحيث استخدام 

 يسلوب زخرفي الغرض منه عند النظر فأ هنأسلوب ببساطة بف هذا األُنعر  التفريغ :  أسلوب -
  ؛على طريقتين هذا األسلوب خر، وقد نفذحد الجوانب المنفذ بها الزخارف رؤية الجانب اآلأ

الطريقة عن شرطة والشرائح الخشبية، وتتم هذه ولى: تعرف باسم التفريغ بواسطة األاأل
و عمل أحضار شرائح خشبية رقيقة يتم ربطها ببعضها البعض بواسطة المسامير، إطريق 

شرطة ن هذه األا ألضالعها يتم تمرير بعضها البعض من خاللها، ونظر  أتجاويف وفتحات ب
مستقيمة الشكل فكانت تؤلف زخارف يغلب عليها الطابع  شكاال  أوالشرائح الخشبية عادة ما تأخذ 

وقد شاعت هذه الطريقة  في المنابر التي تضمها العمائر  ( 1ـ1،1ـ1، 9ـ3ة . ) لوح19ندسياله
درابزينات المنابر، مثل درابزين  يا فناضول وخصوص  بالد األ يالسلجوقية وعمائر فترة اإلمارات ف

م، وكذلك درابزين منبر جامع سيف الدين سليمان 3917ه/611 ةمنبر جامع عالء الدين بقوني
 يوغيرهم. كما تظهر كذلك في المنابر العثمانية المبكرة كما ف م3999ه/696شهر  يافي ب

 م .3838-3831ه/ Ahi Elvan Camisi 436 أنقرة درابزين منبر جامع
ن تحفر جميع أالتفريغ بواسطة الحفر: وتتم هذه الطريقة ب يوه الثانيةما الطريقة أ 

ا عن الشكل بعادها  تمام  أر الزخرفية  و و مضمون العناصأطار إالمساحات التي هي خارج 
ولم تقتصر هذه الطريقة في زخارفها على ( 1ـ9، 8ـ1،9ـ3) لوحة. 13الزخرفي المراد تنفيذه 

بعض  يا. وقد ظهرت هذه الطريقة فيض  أشكال النباتية بل اتسعت لتتضمن األ ،شكال الهندسيةاأل
بعض المنابر  يجوقية باألناضول، وكذلك فتضمها العمائر السل يالنماذج من المنابر الخشبية الت

م، ومنبر جامع 3894:3899ه/433 يقسراأولو أعمائر اإلمارات مثل منبر جامع  يشبية فخال
 الكبير بسيواس يوجامع ديفيرج م،3397ه/198يؤرخ بسنة  يعالء الدين بأنقرة الذ

بر العثمانية في المنا يم وغيرها. وقد ظهر هذا األسلوب الصناع3999:3994 ه/696:691
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واستمر حتى نهايته، ويظهر نماذجه بوضوح في منبر الجامع الكبير م 31 ه/9 منذ بداية القرن
 Ahi Elvan  جامع أنقرة م ، وكذلك بمنبر3899ه/498صنع سنة الذى  ةبمدينة بورص

 ى، وقد غلب عليا في بعض جوانب الكراس. ظهر هذا األسلوب منفذ  م3831:3838/ ه439
 . ةكال الهندسيشزخارفه األ

 : العناصر الزخرفية
تنوعت الزخارف التي نفذت على كراسي الوعاظ ما بين النباتية والهندسية : الزخارف النباتية -

ن الزخارف النباتية كان لها األفضلية والكثرة من حيث التنفيذ ويرجع السبب أال إوكذلك الكتابية، 
فلم ينسوها في  العثمانيين تراكبمكان لدى األ زهار كان من األهميةلى حب الطبيعة واألإذلك  يف

منه ما شاءوا، وقد تمثل  نا لفنون الزخرفة لديهم يستقو ا ملهم  صبحت مصدر  أحياتهم اليومية، ف
ما بشكل إزهار بأشكالها العديدة التي نفذت في الطبيعة في زخارف األ العثمانيين تراكحب األ

زهار على هذين الشكلين في جميع الفترات تخدموا األعنها، وقد اس ر  و محو  أقريب من الطبيعة 
على  الزخارف النباتية على هذه الكراسي الخشبية ظهرت وقد  19.يالزمنية في الفن الترك

رة عن ل في الزخارف المحو  تمث   :الثانيو الزخارف القريبة من الطبيعة،  ي: وه ولاأل  ؛سلوبينأ
 .الطبيعة

شكال الزهور أساسية في أتمثلت هذه الزخارف بصفة   :ة من الطبيعةالقريب النباتية : الزخارفوًل أ
العثمانيون المختلفة التي كانت من الموضوعات المفضلة في الفن العثماني واستخدمها األتراك 

م بطريقة أكثر طبيعية بحيث ُمثلت 36 ه/39 بكثرة مع بداية الفترة الكالسيكية منذ منتصف القرن
ماني خالل هذه الفترة، وأصبح من السهل تمييز أنواع الزهور عن بعضها في شتى فروع الفن العث

زهار شكال األأ. وقد تنوعت 11 على الرغم من األساليب التي تناولت الفن العثماني كثر عددها
الوعظ ما بين زهرة الاللة  يعلى كراس ةذمنف  وظهرت  سلوب قريب من الطبيعةأالتي رسمت ب

 وح النخيلية.اقائق النعمان وتفريعات الربيع والمر زهار الرمان وشأوالسنبل و 
همية في فن الزخرفة العثمانية في القرون أزهار التي اكتسبت هم األأمن  : زهرة الاللة

واخر أم( حيث عرف 3716:3671) حمد الثالثأا في فترة السلطان م وخصوص  34و37و36
عرف خالل هذه الفترة ما  فقداها، يإوالها أهمية التي عهده باسم عهد الاللة، وذلك بسبب األ

وقد ظهرت منفذة على الفنون المختلفة مثل النسيج  34لف نوع من هذه الزهرة. أ 99يقرب من 
ظلت هذه الزهرة محافظة على مركزها حتى غزا أسلوب  وقد  35والمخطوطات والبالطات الخزفية.

وبا إال أنها استنفذت بعض ر و م عن طريق أ34 ه/39 الباروك والروكوكو الفن التركي في القرن
حد جوانب كراسي الوعظ أظهرت هذه الزهرة منفذة على  36م.39 ه/31 مكانتها من القرن
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ن اوعلى جانبي الساق ورقت ة،باللوز  يينته حمر الداكن، وقد تألفت من ساق  ون األللابأسلوب القلم ب
 (3ـ1 ن . )لوحةتانباتي

 يا فالفن العثماني، وكانت تنفذ غالب   يا فية كبيرة جد  همأكان لها  يزهار التمن األزهرة السنبل : 
لم تكن و مة لذلك، ءنواع الزهور مالأكثر أحيث كانت  ،يراد ملئها بالزخارف يماكن الفارغة التاأل
. ظهرت هذه 37زهار مثل الاللة خرى من األأنواع أا تنفذ بمفردها بل ظهرت مشتركة مع يض  أ

حد جوانب أال القليل على إثار تلوينها قد زال ولم يبق منه آن أال إبيض ذة باللون األالزهرة منف  
 (3ـ1كراسي الوعاظ . ) لوحة 

ا لفلسفة العقيدة اإلسالمية من فاكهة الجنة، وكانت : تعتبر فاكهة الرمان وفق  وراقهاأزهرة الرمان و 
طين من ضمن الزخارف التي نفذت بكثرة على المنسوجات العثمانية السيما مالبس السال

زهار الرمان  أية باللباس المزين بمالعثمانيين وكبار رجال الدولة. فكان ظهورهم في المقابالت الرس
ذة وقد ظهرت أوراق الرمان منف   14يتم مقابلتهم. ينهمية لألشخاص الذمن االحترام واأل ايظهر نوع  

 ( 7ـ3ة ) لوح يضمن الزخارف النباتية الطبيعية على جوانب الكراس
زهار المحببة في فنون الزخرفة العثمانية، كلمة شقائق  : من األ و الشقائقأ  قائق النعمانزهرة ش

  19.يكبيرة الحجم متعددة األوراق  تشبه  الهاتا  ةا ( والشقائق  زهر زهار  أو ) أا ح  كثر تفتُّ أ يتعن
ة فاتحة باللون الغامق على أرضي يذة على جوانب الكراسضمن الزخارف المنف  وقد ظهرت ظهرت 
 ( .3ـ9 ،9ـ3 ، 3ـ3 ) لوحة

في التفتح  أ: ويقصد بها تفريعات أشجار الفاكهة وثمارها التي تبد و تفريعات الربيعأزهار أ 
شجار الخوخ والبرقوق والتفاح. وقد أواالخضرار من جديد بعد الجفاف في فصل الخريف مثل 

زهار النباتية البادئة في األ التفريعاتذه شار هأا للثقافة العثمانية حيث وفق   يى دينيكون لذلك مغز  
 ه/39 خرة.  وقد بدا ظهور تفريعات الربيع  في الزخرفة العثمانية بداية من القرنالجنة واآل لىإ

ظهرت تفريعات الربيع منفذة باللون  89.م، وقد كثر تنفيذها على  جلود الكتب  العثمانية36
 . (7ـ9الوعظ ) لوحة  يلة كرسح األحمر براحتالغامق على أرضية باللون الفا

على  يذة ضمن زخارف الرومكثر العناصر الزخرفية التي ظهرت منف  أمن  المراوح النخيلية :
وقد    83حول معنى الجنة. يالبالطات الخزفية العثمانية، حيث دارت رمزيتها في الفن العثمان

يأخذ  يالذ يالشكل الكالسيك ةمتخذ يمثلما كانت قبله في الفن السلجوق يظهرت في الفن العثمان
ما الفصوص الجانبية ملتوية أ، اا ومدبب  كثر قصر  أالفصوص، ويظهر الفص األوسط  ي  ثالث شكال  
أخرى  ةسفلها تعود وتلتف مر أسفل. وكانت هذه الفصوص الملتوية في ألى إا جه  ا ومت  خفيف   التواء  

ها بهذا الشكل على باطن عقد محافل ثل ظهور مُ ، وقد  يوتتصل بالفرع النبات ةعلى هيئة دائر 
كوش عقد مدخل جامع  يوفم، 3893:3839ه/ 498:499ببورصة جامع األخضر الالمؤذنين ب
الوعظ موضوع الدراسة، فقد  يوقد ظهرت بنفس الشكل السابق على كراس  89درنة.أالمرادية ب
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جزائها على أوالتي شكلت بعض  ينفذت في بواطن المحربيات التي تشغل جوانب بعض الكراس
،  8ـ9  لى الداخل  ) لوحةإ خر صغير وملتو  حدهما كبير واآلأهيئة مروحة نخيلية من فصين 

حد أ ةرضية للكتابات على راحلأ( . وظهرت كذلك من فص واحد ومن فصوص متعددة ك1ـ9
 (7ـ9الوعظ ) لوحة  يكراس

 يزخارف في زخارف الهاتاتمثلت هذه الرة عن الطبيعة : ا : الزخارف النباتية المحو  ثانيً  
  .ةالبينشأزهار و  يوالروم

ويتضح من اسمها  نواع الزخارف التي شاعت في الفنون العثمانية،أهم أمن :  يزخرفة الهاتا
الواقعة ببالد تركستان   hata, hatay,Hi-tayحدى المناطق المعروفة باسم إنها نشأت في أ

مير بايستقر ميرزا يران خالل فترة  حكم األإالصين. انتقلت هذه الزخرفة إلى األناضول عبر 
إلنتاج كل ما هو جديد وفريد  امرسم   أنشأا للفن، حيث كان عاشق   يالذو  م3811المتوفى سنة 

مير رسل األأثناء هذه الفترة اشتهرت بالد غرب تركستان بفنون الكتاب، فوأللفن خالل فترة حكمه، 
يجاد إجل ألى بالد الصين من إى غياث الدين لمسم  الفنانين ا حد  أ ،اكان خطاط   يبايسنقر الذ

فانتقلت  .يعطاها اسم الهاتاأحضرها و أنوعيات جديدة من الزخارف، فكانت هذه الزخرفة التي 
، السيما 43يران وانتشر استخدامها بكثرة  في الفنون العثمانية إناضول عبر لى األإهذه الزخرفة 

و أشكال ألجزاء أتمثل قوام هذه الزخرفة في وقد  44.فن البالطات الخزفية وفنون التذهيب يف
زهار المتنوعة تم تجميعها مع بعضها البعض بحيث يصعب علينا في كثير من قطاعات من األ

بها من لما المستخدمة  األزهارصل شكل أو ما هو أصل هذه الزخرفة أحيان معرفة ما هو األ
بالسيماترية لهذه الزخرفة  ةفزهار المؤل  تحوير وبعد عن الطبيعة.  وقد اتسم أسلوب رسم األ

ما إنواع الزخارف أحيان، وقد استخدمت هذه الزخرفة مثل غيرها من كثير من األ يوالتناسق ف
عة على بكثرة وبأشكال متنو  منف ذة الزخرفة  هذهظهرت   45خرى.أو مشتركة مع زخارف أبمفردها 

حمر لوانها اللون األألتلوين بالقلم، وقد غلب على اظ موضوع الدراسة  بأسلوب اع  قوائم كراسي الوُ 
 ( 1ـ9، 9ـ9، 4ـ3، 1ـ3 خضر.) لوحةواأل

ى هذه صل مسم  أيرجع ، و يلزخرفة الهاتا يزهار التي تنتمشكال األأ: من ضمن زهرة البينش
عداد ألى الفارسية وهو بش بمعنى خمس، وقد تعددت طريقة رسمها وذلك على حسب إالزهرة 

نواع المستخدمة كثر األأربع وخمس، وكان أين وثالث و تورقة واحدة واثن اها ما كان  ذوراقها فمنأ
وكان لكل منها اسمه الخاص على حسب عدد . وراقأمن هذه الزخرفة النباتية ذات الخمس 

والورقتين دو برك، والثالث سي  عرف باسم يك برك،الورقة الواحدة تُ  ات، فكانت الزهرة ذهوراقأ
وقد  86 عرف باسم شيش برك .وراق تُ ع جيهار برك، والخمس بينش برك، وسداسية األرببرك، واأل

 ظكثر من مرة على جوانب كراسي الوعأ ةوراق مكرر أظهرت هذه الزهرة منفذة بعدد خمس وست 
 .وملونة باللون 
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صيرة الطويلة والقا على التفريعات النباتية الحلزونية أساس  زخرفة الرومي  : تقوم  زخرفة الرومي
وقد تحصر هذه  رة عن الطبيعة،زهار تبدو محو  أوراق نباتية و أ المتشابكة التي يخرج منها

  87ف عليها.شكال للطيور والحيوانات المحورة عن الطبيعة يصعب التعرُّ أا بعض التفريعات أحيان  
سيا الوسطى حيث تظهر نماذجها آتراك القاطنين في شاع استخدام هذه الزخرفة من قبل األ

، 84ويغورتراك األعهد األ منم  9-4القرن  يف   Maniheistجدران األولى منفذة  ضمن رسوم 
 لدىلى جميع واليات العالم اإلسالمي. فقد شاع استخدامها وقد انتشرت بعد هذا التاريخ إ

 ىلإلى درجة كبيرة إروها ن طو  أيران والعراق وانتقلت معهم بعد إتراك في السالجقة األ
 ،اسم الرومي هطلقوا عليأفي العهد العثماني و  ةمستخدمت هذه الزخرفة ظل كما .89ناضولاأل

والتي كانت تعرف باسم ديار الروم  ،ناضول التي استوطن بها السالجقةلى بالد األإوذلك نسبة 
ف به ر  عُ  يمبراطورية الرومانية، وهو نفس االسم الذو تقع بنطاق اإلأألنها كانت منطقة تابعة 

لى إباسم الرومي نسبة  ةلذين استوطنوا هذه المنطقة سالجقة الروم، فعرفت هذه الزخرفالسالجقة ا
  19.كان لهم فضل كبير في تطورها ينوالذ ،ناضولالسالجقة الروم الذين استوطنوا األ

 ؛شكال زخرفة الرومي المنفذة على العمائر والفنون ما بين الرومي البسيطأوقد تنوعت 
حيث تضم الورقة النباتية  ،تية الشكل المنشوري البسيط، والرومي المفصصحيث تأخذ الورقة النبا

كون به الورقة النباتية كبيرة الحجم وتضم بداخلها توهو الذي  ،و المتداخلأالرومي الخردة  ؛فصين
  13. الرومي الحلزوني وفية تكون الورقة النباتية بها انحناءات والتفافات كثيرةو  .صغيرة اوراق  أ

رجية للبالطات الخزفية في الفترة اطارات الخإلابكثرة في  يت زخرفة الروموقد نفذ
ا حيان  أو  ،اورفيعة بسيطة الشكل أحيان   ةالعثمانية، وقد غلب عليها من حيث التكوين أوراق مفصص

جزاء من كراسي بعض األ ىذة علوقد ظهرت هذه الزخرفة منف   19ا وحركة.وتعقيد   كثر التواء  أأخرى 
من ، وقد تألفت بنفس الشكل الذي ظهرت عليه في البالطات الخزفيةلفية للكتابات الوعاظ كخ

وراق مراوح أتفريعات نباتية حلزونية الشكل متشابكة ومتداخلة مع بعضها البعض ويخرج منها 
رضية أخضر الغامق على حادية وثنائية ومتعددة الفصوص، وقد غلب عليها اللون األأنخيلية 

 (7ـ9وحة لحمراء اللون. ) 
في الفترة  خرىغيرها من نوعيات الزخارف األب مقارنة كان استخدامها قليال   الزخارف الهندسية : -

حجار والجص وقد نفذت داخل العمائر وخارجها على المواد الخام المختلفة مثل األ 11 العثمانية.
 زخرفة لخرى من الزخارف مثأنواع أو نجدها قد اتحدت مع أ ةما مفردإخشاب جر واألواآل

والتعشيق في  سلوب التفريغ والتجميع أ، وقد فضل 54 وغيرها من نوعيات الزخارف النباتيةالرومي 
  55تنفيذها.
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م ما بين 36 ه/39 ذة على هذه المواد الخام في القرنشكال الهندسية المنف  تنوعت األ
ة مع بعضها وكأنها و متحدأ ،المربع والمثلث والشكل النجمي والمعين والنجوم بأشكالها البسيطة

 16ليس له نهاية. يو الكون الذأنهاية الكون  لى ما الإترمز 

ول : عبارة عن  األ ؛ظهرت الزخارف الهندسية على جوانب هذه الكراسي على شكلين
لف فيما بينها ؤ شرطة متقاطعة ومتداخلة تأالمنتصف يخرج منها  يشكال نجمية ثمانية الرؤوس فأ
 ي :ما الشكل الثانأ،  ( 9ـ1، 1ـ9، 9ـ3ة ضالع ) لوحسة ومتعددة األومسد  نة هندسية مثم   شكاال  أ

سلوب أطباق نجمية بسيطة الشكل، وقد نفذ كل من الشكلين بواسطة أشكال أف من ل  أفقد ت
 (1ـ1) لوحة   17الشرائح )القفص(.

ا دور  لى ععلى جميع الفنون بموادها المختلفة التى نفذت  الكتابات حازت الزخارف الكتابية: -
وقد  يظهر من خاللها. ذيال يو من حيث الشكل الجمالأا من حيث المعلومة التي تعطيها مهم  

نها نفذت أاتسمت الكتابات المنفذة خالل الفترة العثمانية على العمائر والفنون من حيث الشكل ب
رضية من ألى ا عذ  نه ظهر منف  أمنهما ب بكل من الخطين الكوفي والثلث الجلي، وقد اتسم كل  

و أشكال الحلزونية. وقد استخدم نوع واحد من هذه الخطوط التفريعات الرومية المؤلفة من األ
على أا ونادر   ،على األبواب والنوافذأذة بكثرة . وقد ظهرت هذه الكتابات منف  14 ان مع  ااالثن

ارات باللغة لعب ي منفذة على احدى هذه الكراسى. ظهرت كتابات بالخط الثلث الجل19المحاريب
ذة مراد الثالث منف   السلطان صنع فيه الكرسي وهو عهد يلى العهد الذإالتركية العثمانية تشير 

 (7ـ9) لوحة   .يرضية من زخارف الرومأعلى 
  نتائج البحث:

 بداية من العثمانية همة التي تتضمنها عمارة الجوامعمالوعظ من العناصر ال يكانت كراس  -
صبح ال غنى عنها مثلها مثل المنبر والمحراب أبحيث  ،حتى نهايتهو م 31ه/9منتصف القرن 

لقاء الدروس والعظة التي تسبق خطبة صالة الجمعة، فقط في إ ومحفل السلطان، وقد استخدمت
 .   كراس  بالجامع الواحد وثالثة ،واحد يوقد تراوح عددها ما بين كرس

الوعاظ قبل ظهورها في العمارة اإلسالمية،  يتقوم به كراس ذيكانت المنابر تقوم بنفس الدور ال -
سداء النصح إوكذلك  ،في خطبة الجمعة والعيدين يسالمبحيث استخدم المنبر في بداية العصر اإل

 الوعاظ منذ منتصف القرن يوقت، ثم ما لبث ظهور كراس أيمر ذلك في ذا تتطلب األإواإلرشاد 
قيامها بهذا الدور واقتصار المنابر فقط على لينا و إم في ضوء أولى النماذج التي وصلت 31 ه/9

 خطبة الجمعة والعيدين.
بن أشرف  لى عصر إمارة سيف الدين سليمانإنها ال تعود أمن دراسة هذه الكراسي الثالثة  اتضح -

في مدينة باي  شيد فيه المجمع المعماري يوهو العصر الذ ،ناضولالتي حكمت بعض مدن األ
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قت بالمجمع المعماري في العصر العثماني في لح  أُ التجديدات التي  ثناءأضافتها إولكن تم  شهر،
لى إحد وزرائه. ويؤكد ذلك وثيقة الوقف الحجرية التي تعود أعهد السلطان مراد الثالث على يد 

 معلومات تخص وعاظ الجامع. أيوالتي ال تتضمن  ي،نشاء والتي تعلو المدخل الرئيسعهد اإل
 باللغة الوارد اسمه عليها مسجال   الثالثمراد  يحكم السلطان العثمان لى فترةإهذه الكراسي تنسب  -

 يحد وزراء السلطان العثمانأمر بصناعتها قد يكون مصطفى بك ابن أن من أالتركية العثمانية، و 
 لى حد كبير . إالوعاظ معها  يورد اسمه على دكة المؤذنين التي تتشابه كراس يوالذ ،المذكور

الوعظ هي نفس األساليب المستخدمة في  يوالزخرفية المستخدمة في كراس األساليب الصناعية -
 والتي استمر استخدامها في الفترة العثمانية ،شغال الخشبية في الفترة السابقة للعصر العثمانياأل

مع اختالف في بعض التفاصيل الزخرفية التي اختصت بها فنون العصر العثماني مثل زخارف 
نف ذة فقط على أشغال الخشب العثمانية بنفس الجامع بمدينة باي شهر، الهاتاي التي ظهرت م

وظهرت متشابهة مع أشغال الخشب بالعمائر التي ُشي دت في نفس الفترة الزمنية وتعود إلى نفس 
 بإستنبول باشا صقولودكة مبلغ جامع الحاكم )عهد مراد الثالث(  خارج مدينة باي شهر مثل 

 .صةوالجامع الكبير ببور 
ر عن الطبيعة وكان أهمها النباتي المحو   ،عت الزخارف التي نفذت على هذه الكراسي الخشبيةتنو   -

نفس الزخارف التي شاعت على باقي الفنون العثمانية خالل  ي، وهيوالمتمثل في زخرفة الهاتا
 .ةهذه الفترة، بينما جاءت الزخارف القريبة من الطبيعة قليلة في ظهورها مثل زهرة الالل

 حواشى البحث :

 

                                                 
 العصر في  Caralis Lacus باسم تعرف كانت قديم تاريخ ذات مدينة وهي قونية، لمحافظة تابعةال المراكز إحدى هى شهر باي 7

 األول كيقباد الدين عالء السلجوقي السلطان عهد في م13 القرن بداية في السالجقة لسيطرة المدينة هذه خضعت. القديم
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 الشام إلى طاش تيمور  األمير هروب أدى حيث األسرة لهذه عاصمة م1321 سنة حتى المديتة هذه وظلت. شهري باي أو شهر
 .المغول سيطرة تحت المدنية ودخول األسرة هذه لحكم  نهاية بوضع
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ؼالج تًكح انًكغيح   ًُ  ْـ888يؤعر  ،َقش شاْض٘ يٍ يقثغج ان
 

ص.سٓاو ػثضهللا جاص                                                                                 
 

 ٓيٍّ ًظخرخص آػخ٣ٍش رؤْ ح٥ػخٍ   

 ؿخٓؼش ح٤ُ٘ٔخ –٤ًِش ح٧ىحد                                                                                               
 يهشص انثذس :

 

حُهظٜض ٓوزَس حُٔؼ٬س رٌٔش حٌَُٔٓش رخُؼي٣ي ٖٓ ٗٞحٛي حُوزٍٞ حُظ٢ حكظلظض رٔؼِٞٓخص       

حػظٔي ػ٤ِٜخ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔئٍه٤ٖ ك٢ ًظخرش حُٔؼِٞٓخص حُظخ٣ٍو٤ش حُٔظِٜش  ،طخ٣ٍو٤ش ؿ٣َِس 

ٝأكخىص ك٢ ح٩كخ١ش رظخ٣ٍن  ،ق رؼٞ حُٔؼِٞٓخص حُظخ٣ٍو٤ش حُوخٛش رْٜ أٝ طٜل٤ ،رؤٛلخرٜخ 

٣ٝظ٘خٍٝ حُزلغ ٛ٘خ ىٍحٓش ُ٘وٖ كـ١َ  ،ٌٓش حٌَُٔٓش ه٬ٍ حُؼٍٜٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُٔظؼخهزش ػ٤ِٜخ 

ّ( ٣َُ٘ق ٖٓ أَٗحف 9ٕٗٔٛـ/998ٓئٍم ) ،ًظذ رو٢ حُؼِغ  ،ٗخٛي١ ًػؼَ ػ٤ِٚ رخُٔوزَس 

 ٖٓ ٣ًٍُش "أر٢ ٢ٔٗ دمحم" أ٤َٓ ٌٓش . ،ٛشَ ٌٝٓش حٌَُٔٓش هخ ،حُلـخُ ػخٓش 

٤ٓٝظْ ىٍحٓش حُ٘وٖ حُ٘خٛي١ ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘ ٝح٠ُٕٔٔٞ ٝحُِهَكش ٝٗٞع حُو٢ ٝػَٔ طل٣َؾ 

ٝؿيٍٝ ُظطٍٞ حُلَٝف ٝأٌٗخُٜخ ك٢ طِي حُلظَس 

. 

Research Summary : 

The Ma’ala Cemetery in Makkah was devoted to many tombstones that 

preserved abundant historical information, on which many historians relied on writing 

historical information related to their owners, or correcting some of their historical 

information, and reported in briefing the history of Makkah during the successive 

Islamic eras on it, and the research deals here A study of a witnessed stone inscription 

found in the cemetery, written in a thuluth script, dated (857 AH /1482 AD) for a 

sheriff of the Hijaz supervision in general, and Mecca in particular, from the 

descendants of "Abi Nami Muhammad", the prince of Mecca. 

The tombstone inscription will be studied in terms of shape, content, 

ornamentation, type of calligraphy, a discharge work and a table of the evolution of 

letters and their shapes in that period . 

 يقـــــــــضيح :

طؼي ىٍحٓش حٌُظخرخص حُٔ٘وٞٗش ػ٠ِ ٗٞحٛي حُوزٍٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٖٓ أْٛ حُيٍحٓخص حُٔٔخٗيس ٌُظخرش 

ك٢ٜ ٜٓخىٍ ػخرظش كخكِش ر٘ظ٠ حُٔؼِٞٓخص حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُل٠خ٣ٍش حُظ٢ ٍرٔخ طلظوي ح٤ُٜخ  ،حُظخ٣ٍن 

ػوش ُِل٤خس حُٜٔخىٍ حُظخ٣ٍو٤ش حُٜٔٔش حُظ٢ ط٘وَ ُ٘خ ٍٛٞس ٖٓٞٝٓ  ،حُٜٔخىٍ حُظخ٣ٍو٤ش حُٔؼخَٛس 

ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٫هظٜخى٣ش ُِٔـظٔؼخص حُوي٣ٔش، ك٢ٜ ٜٓيٍ ُلَٔ حُؼوخكخص ٝحُل٠خٍحص ٝحُؼِّٞ 

ٌٝٛٙ حُٜٔخىٍ حٌُظخر٤ش رٔؼخرش ٝػخثن ٣ٜؼذ حُطؼٖ ك٢  ،ٝحُلٕ٘ٞ حُٔوظِلش ػزَ حُؼٍٜٞ حُٔظؼخهزش 

خ أٜٗخ ٓلخ٣يس، ه٤ٔظٜخ أٝ حُظ٤ٌ٘ي ك٢ أٛخُظٜخ، ك٢ٜ ٓؼخَٛس ُِلوخثن ٝح٧كيحع حُظ٢ طٔـِٜخ، ًٔ

، ٝطٔظخُ ك٢ ح٧ؿِذ رٜلش  ٓٔخ ٣ـؼِٜخ طؼٞٝ حُ٘وٚ ٝطٔي حُلَحؽ ك٢ حُٜٔخىٍ حُظخ٣ٍو٤ش

ٝطؼي  ،، ٝطل٤ي ك٢ َٓحهزش أهٞحٍ حُٔئٍه٤ٖ ٝاػزخص ٛلظٜخ  طٞح٣ٍوٜخ ٝح٧ػ٬ّ حُظ٢ طًٌَ رٜخ

ً ٣ظؼِن رظخ٣ٍن رؼٞ  ٗٞحٛي حُوزٍٞ اكيٟ حُٜٔخىٍ حُظخ٣ٍو٤ش ً ٓؼ٤٘خ حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ طلَٔ ؿخٗزخ

ٌٝٓخٗظٜخ ٝٗٔزٜخ ٝك٠خثِٜخ، طِي حُظ٢ كَٙ ٖٓ ػخَْٛٝٛ ػ٠ِ طٔـ٤ِٜخ ػ٠ِ ٗٞحٛي هزٍْٞٛ 

، ٝطؼٌْ ٌٛٙ حُ٘ٞحٛي، ٝٓخ ػ٤ِٜخ ٖٓ ًظخرخص ٓظخَٛ حؿظٔخػ٤ش ٝى٤٘٣ش ُٝـ٣ٞش ٖٓ  رؼي ٓٞطْٜ

 . ٓوظِق حُؼٍٜٞ حُظ٢ ًظزض ك٤ٜخ

٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُو٤َِ ٜٓ٘خ ٛٞ حٌُٟ حٛظْ ٌٛح ٝط٘ظَ٘ ٗٞحٛي حُوزٍٞ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش ٝح

ربرَحُ أ٤ٔٛظٜخ ًٜٔيٍ ُيٍحٓش حُظخ٣ٍن ح٢ٓ٬ٓ٩ ، ك٤غ أٗٚ ٫ُٞ حُٜٔخىٍ حُظخ٣ٍو٤ش ٓخ طٌٖٔ 

حُؼِٔخء ٖٓ ٍٛي كًَش حُظخ٣ٍن ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝطظزغ ٝطٔـ٤َ أكيحػٚ ك٢ ًخكش حُؼٍٜٞ ٝٓوظِق 

و٤ش ٓغ كيٝع أَٓ ٓخ كبٕ ًُي ٣ٌٕٞ ح٧هطخٍ، أ٠٣خ اًح حطلوض حُ٘وٕٞ ح٥ػ٣َش ٓغ ح٧كيحع حُظخ٣ٍ
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 ،ٝطؤط٢ أ٤ٔٛش ىٍحٓش ٗٞحٛي حُوزٍٞ ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ٗو٘ض ػ٤ِٜخ  ، كو٤وش ٓئًيس ٫ ٗزٜٚ ك٤ٜخ

ٓٞحء ًخٗٞح ٖٓ ػ٤ِش حُوّٞ أّ ٖٓ ػخٓش حُ٘خّ  ،ٝٓخ طظ٠ٔ٘ٚ طِي حُٜ٘ٞٙ ٖٓ أٓٔخء حُٔظٞك٤ٖ 

 َ٤ًٔ ىٍحٓش حٌُظخرخص حُٔ٘وٞٗش ػ٠ِ ٗٞحٛي  ٝطظلون حُلخثيس ٖٓ ،ح٣ٌُٖ طـخِٛظْٜ ًظذ حُظَحؿْ ٝحُ

حُوزٍٞ اًح أٌٖٓ طٞظ٤ق حُٜ٘ٞٙ حُٞحٍىس ػِىٜخ ك٢ ىٍحٓش أٓٔخء ٗو٤ٜخص حُٔظٞك٤ٖ ًٝ٘خْٛ 

 .ٝحٗظٔخرْٜ ا٢ُ حُزِيحٕ أٝ حُوزخثَ حُظ٢ ٣٘ظٕٔٞ ح٤ُٜخ  ،ٝأُوخرْٜ 

 

شٕاْض قثٕع يقثغج انًؼالج
1
 : 

أٝ ك٢ طٜل٤ق ٓاخ  ،ُظي٣ٖٝ حُظخ٣ٍن ح٢ٓ٬ٓ٩ ُْٝ طٌٖ أ٤ٔٛش ىٍحٓش ٗٞحٛي حُوزٍٞ رٜلظٜخ ٓٔخٗيس 

ٝاٗٔخ ٓزوظٚ ك٢ ًُي ٓلخ٫ٝص ؿخىس ٓاٖ هزاَ رؼاٞ  ،ٍٝى ٖٓ ٓـخُطخص ٛٞ ٤ُٝي حُؼٍٜٞ حُلي٣ؼش 

حُٔئٍه٤ٖ حُٔخرو٤ٖ حُا٣ٌٖ حٓاظلخىٝح ٓاٖ حُٜ٘اٞٙ حُٔ٘وٞٗاش ػِا٠ طِاي حُ٘اٞحٛي رٞٛالٜخ ٜٓاخىٍ 

ًخٕ ٖٓ  ،ّ( 9ٕٗٔٛـ/9ٖٕ)صحُٔخ٢ٌُ"   حُلخ٢ٓ ح٢ٌُُٔٝؼَ ٓئٍم ٌٓش "طو٢ حُي٣ٖ دمحم ،ٓٞػٞهش 

 ،أٝحثَ ٖٓ رخىٍٝح ا٢ُ ح٫ٛظٔخّ رٌٜح حُؼِْ كا٢ طاي٣ٖٝ ِٓٔاِش أٗٔاخد حُ٘وٜا٤خص حُا٣ٌٖ طاَؿْ ُٜاْ 

 ،ًٝخٕ ٤٘٣َ ا٢ُ ٓويحٍ طِي حُلخثيس روُٞٚ "أهاٌص طاخ٣ٍن ٝكخطاٚ  ،ًٌُٝي ك٢ طي٣ٖٝ طٞح٣ٍن ٝك٤خطْٜ 

كا٢ ًظخراٚ "حُ٘اَف ح٧ػِا٠ كا٢  ،ِا٢ حُ٘ا٤ز٢" ًاٌُي "دمحم راٖ ػ ،أٝ ِِٓٔش ٗٔزٚ ٖٓ ٗخٛي هزاَٙ" 

كوي ٟٔ٘ٚ ػيى ٫ رؤّ رٚ ٖٓ طاَحؿْ حُ٘وٜا٤خص حُٔيكٞٗاش رٔوزاَس  ،ًًَ هزٍٞ ٓوزَس رخد حُٔؼ٬" 

حُٔؼ٬س
ٕ
 . 

كٔااخ ٓااٖ ػااخُْ أٝ أ٤ٓااَ أٝ  ،ٝظااخَٛس حٌُظخرااش ػِاا٠ ٗااٞحٛي حُوزااٍٞ ًخٗااض أًؼااَ حٗظ٘ااخٍح ٟٝٝااٞكخً 

ًٓـِض ٌٛٙ ح٧كـخٍ ح ٫  ،ٜٓٔخ ُٝوزٜاخ ٤ً٘ٝظٜاخ ٝرؼاٞ ؿٞحٗاذ ٓاٖ ك٤خطٜاخ ٗو٤ٜش ٓؼَٝكش ا٫ ٝ

ٍٝرٔااخ ًااخٕ ُِٔـااخٍٝس رٌٔااش حٌَُٔٓااش ىٍٝحً كاا٢  ،٫ٝ راا٤ٖ ٍؿااَ ٝحٓااَأس  ،كااَم راا٤ٖ ٌٓاا٢ ٝؿ٤ااَٙ 

ؼ٬س ُٔخ طل٣ٞٚ ٖٓ هزَ حُٔا٤يس هي٣ـاش ر٘اض ه٣ِٞاي  ،ٟٝٞف ٌٛٙ حُظخَٛس  ُٔ  ،ٝطؤط٢ َٜٗس ٓوزَس حُ

ىكاٖ ك٤ٜاخ أ٤ٓاَ ٌٓاش "رًَاخص راٖ  ،خء ٝحُٜاخُل٤ٖ ٝهزٍٞ ٓخىحص حُٜالخرش ٝحُظاخرؼ٤ٖ ًٝزاخٍ حُؼِٔا

ّ( راخُوَد ٓاٖ هزظا٢ ؿي٣اٚ "ػـا٬ٕ ٝهظاخىس" كا٢ ٗ٘ٗٔٛـــــاـ/:9٘كٖٔ رٖ ػـا٬ٕ حُلٔا٢٘" )

ٝػ٘ايٓخ طاٞك٠ حر٘اٚ  ،ٝأٝهق ػ٠ِ ًُي ٝهلخً  ،كٔو٤ش ُػِٔض ُٚ ٝر٢٘ ػ٠ِ هزَٙ هزش ٝا٢ُ هَرٜخ ٓز٤َ

ػ٠ِ هزَٙ هزش ػظ٤ٔش ٤ُْ ك٢ حُٔؼ٬س ٓؼِٜخّ( ر٢٘ ٕ:ٗٔٛـــــــ/ٖٓ:"ح٤ُٔي دمحم رٖ رًَخص" )
ٖ
 . 

 انضعاسح انٕصفٛح :

ٌٍٓٔٞ ك٢ حُـٜش ح٤َُٟٔ ٖٓ أػ٠ِ  ،ٗخٛي هزَ ٖٓ كـَ حُزخُُض ؿ٤َ ٓ٘ظظْ حٌَُ٘ ٖٓ حُوخٍؽ 

ٗوٖ حُ٘ٚ  ،ْٓ  ٕٖ×ٕٙٓوخٓٚ  ،ٌُٖ حُلخُش حُؼخٓش ؿ٤يس حٌَُ٘  ،ٝحُـٜش ح٠٘ٔ٤ُ ٖٓ أٓلَ  ،

ىحهَ ٓٔخكش ٓٔظط٤ِش ٓؤٔش ا٢ُ  ،٤َ رخِٓٞد حُللَ حُزخٍُ رو٢ حُؼِغ ٝحُزِٔٔش رخُؼِغ حُـِ

ػٔخ٤ٗش رلٍٞ ٓظٞح٣ُش رخ٩ٟخكش ُِـِء حُؼ١ِٞ ػزخٍس ػٖ ػوي ٜٗق ىحث١َ ٣٘زٚ ١خه٤ش حُٔلَحد 

ٓئٍم ك٢ ٍر٤غ ح٧هَ ٓ٘ش  ،ٝحُ٘خٛي ٣٘زٚ حُٔلَحد ك٢ ط٣ٌٞ٘ٚ حُؼخّ  ،طلظ١ٞ ػ٠ِ حُزِٔٔش 

 ُٜخكزٚ "ػـ٬ٕ رٖ ٤ٍٓق رٖ كخُّ" . ،ّ( ٘ٔٛـــ/:٣َؿغ ُِوَٕ ) ،ّ 9ٕٗٔٛـ/ٓخ998ٞ٣

 انقغاءج : َص انشاْض

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 حٕ حُٔظو٤ٖ ك٢ ؿ٘خص َٜٝٗ ك٢ ٓوؼي ٛيم ػ٘ي ٤ِٓي ٓوظيٍ -ٔ

ٌٛح هزَ -ٕ
ٗ
 ح٤ُٔي ح٣َُ٘ق حُل٤ٔذ ح٤ُٔ٘ذ ػـَ رٖ ٤ٍٓق رٖ كخُّ 

 خػٖرٖ ػزي ح٣ٌَُْ رٖ أر٢ ٢ٔٗ رٖ أر٢ ٓؼي رٖ ػ٢ِ رٖ هظخىس رٖ حى٣ٍْ رٖ ٓط -ٖ

 رٖ ػزي ح٣ٌَُْ رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ك٤ٖٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ػ٢ِ رٖ ػزيهللا رٖ دمحم رٖ ٠ٓٞٓ -ٗ

 رٖ ػزيهللا رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػزيهللا رٖ حُلٖٔ رٖ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ -٘

 ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ طٞك٢ ا٢ُ ٍكٔش هللا طؼخ٠ُ ٣ّٞ حُـٔؼش -ٙ

 هخْٓ ٍر٤غ حُؼخ٢ٗ ٓ٘ش ٓزغ ٝػٔخ٤ٖٗ ٝػٔخٗٔخ٣ش -8

 ٔلٔي ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ٝٛلزٚ ِْٝٓطـٔيٙ هللا رَكٔظٚ ر -9
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 انرؼهٛق ػهٗ انُقش :

حُؼ١ِٞ ػ٠ِ ٤ٛجش ػوي  ،ٖٝٓ حُيحهَ هْٔ ا٢ُ ه٤ٖٔٔ  ،حطوٌ حُ٘خٛي ٌَٗ ؿ٤َ ٓ٘ظظْ ٖٓ حُوخٍؽ 

ٜٗق ىحث١َ ٣٘زش ١خه٤ش حُٔلَحد ٣ٝظي٠ُ ٖٓ حُٔ٘ظٜق ػَٜ٘ ُهَك٢ ٌَُ٘ حٌُٔ٘خس ٣ٝظ٠ٖٔ 

ػْ حُؤْ حُٔل٢ِ ُِ٘خٛي  ،ُلع حُـ٬ُش هللا كٞم ًِٔش رْٔ  ٝؿخء ،ًظخرش ُِزِٔٔش رو٢ حُؼِغ حُـ٤َِ 

ٝٗظَحً  ،ػزخٍس ػٖ ٓٔخكش ٓٔظط٤ِش ٓؤٔش ا٢ُ ػٔخ٤ٗش رلٍٞ ًظخر٤ش ٓظٞح٣ُش ٗو٘ض رو٢ حُؼِغ 

ؼيس ُٚ  ُٔ كوي ؿخءص حٌُِٔخص ٓظَحًزش ٝٓظيحهِش ٓٞحء ػ٠ِ  ،ٌُزَ كـْ حُ٘وٖ ٤ٟٝن حُٔٔخكش حُ

ُلَٝف ٛـ٤َس ػٖ حُزؼٞ ح٧هَ كظ٠ ٣ظٌٖٔ حُوطخ١ ٝؿخءص رؼٞ ح ،ٓٔظٟٞ ٝحكي أٝ أًؼَ 

٣زيأ حُٔطَ ح٧ٍٝ ٖٓ حُ٘ٚ رآ٣ش هَآ٤ٗش ٝؿخءص حُلَٝف ٝحٌُِٔخص أ٠٣خ  ،ٖٓ ًظخرش حُ٘وٖ ًخ٬ًٓ 

ًٔخ ك٢ كَف حُـَ ك٢  ،حٓظويّ ح٤ُخء حَُؿخء ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ًِٔخص حُ٘وٖ  ،ٓظيحهِش ٝٓظَحًزش 

ٝك٢ أٓٔخء حُ٘ٔذ ًٔخ ك٢ ًِٔش  ،طَ حُٔخىّ ٝكَف حُـَ ا٢ُ رخُٔ ،رخُٔطَ ح٧ٍٝ ٝحُٔخىّ 

ٝحْٓ ٠ٓٞٓ ٝػ٢ِ  ،ًِٝٔخص ػ٠ٔ٤ ٝػ٢ِ ٠ٓٞٓٝ رخُٔطَ حَُحرغ  ،أر٢ ٢ٔٗ رخُٔطَ حُؼخُغ 

ًِٝٔش ٠ِٛ رخُٔطَ  ،ٝحُؼخ٢ٗ رخُٔطَ حُٔخرغ  ،ًِٝٔش طؼخ٠ُ رخُٔطَ حُٔخىّ  ،رخُٔطَ حُوخْٓ 

َحرغ  حٓظويّ كًَخص حٌَُ٘ ٛ٘خى طآًَ ك٢ رؼٞ حٌُِٔخص ك٢ حُٔطَ حُؼخُغ ٝحُ ،حُؼخٖٓ 

حٌُِٔخص رخُـِء حُؼ١ِٞ ٖٓ حُٔظٖ ٗلٌص رلـْ أٛـَ ٖٓ  ،ٝح٩ػَحد ك٢ رؼٞ ًِٔخص حُ٘وٖ 

ٓ٘ش  ،كيى طخ٣ٍن حُٞكخس رخ٤ُّٞ حُـٔؼش ٝحُظخ٣ٍن هخْٓ َٜٗ ٍر٤غ حُؼخ٢ٗ  ،ًِٔخص حُـِء حُٔل٢ِ 

 ٓزغ ٝػٔخ٤ٖٗ ٝػٔخٗٔخ٣ش  . 

 

 انضعاسح انرذهٛهٛح :
ٓٔخ ٣ـؼَ ٌُٜح حُ٘ٚ أ٤ٔٛش رخُـش  ،ٝطخ٣ٍن ٝكخطٚ  ،ْٓ "ػـ٬ٕ رٖ ٤ٍٓق" ٍٝى ك٢ ٗٚ حُ٘وٖ ح

ك٬٠ً ػٖ إٔ ٌٛح حُ٘ٚ هي  ،ك٢ طلي٣ي ٝكخس أكي أكَحى أَٓس ح٧َٗحف ٖٓ ر٢٘ هظخىس رٖ اى٣ٍْ 

أٓيٗخ رِِٔٔش ُوذ أَٓحء ٌٓش ٖٓ ر٢٘ هظخىس كظ٠ أٗظٜض ا٢ُ حُٜلخر٢ حُـ٤َِ ح٩ٓخّ "ػ٢ِ رٖ أر٢ 

٤ٓٝظ٘خٍٝ حُزلغ ىٍحٓش ٓٞؿِس ٨ُٗٔخد حُٞحٍىس رخُ٘وٖ ريح٣ش ٖٓ ح٩ٓخّ  ،٘ٚ ١خُذ" ٢ٍٟ هللا ػ

ٝط٤ُْٜٞ آخٍس ٌٓش حٌَُٔٓش ُلظَس ٣ٞ١ِش  ،"ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ" ٫ٞٛٝ ٍ "ػـ٬ٕ رٖ ٤ٍٓق" 

  ػزَ حُؼٍٜٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش .

خ ،حهظٚ هللا آٍ حُز٤ض ك٢ ٓلٌْ حُظ٣َِ٘  َٔ ٣يُ  ك٤غ هخٍ طؼخ٠ُ "اِٗ َِ ٤ُ  ّللَاُ  ٣ُ ِٛذَ ُِ ٌْ  ُْ ٌُ َْ  َػ٘ ْؿ َِّ ََ  حُ ْٛ  أَ

ز٤َْضِ  ُْ ْْ  ح ًُ ََ ِّٜ ٣َُط ح" َٝ ًَ ٤ ِٜ طَْط
٘
هخٍ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ: ُٔخ ُِٗض ٌٛٙ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش ىػخ حٍَُٓٞ  ، 

"ػ٤ِخً ٝكخ١ٔش ٝكٔ٘خً ٝك٤ٔ٘خً" كوخٍ : "حُِْٜ ٛئ٫ء أَٛ ر٤ظ٢" ملسو هيلع هللا ىلص
ٙ
. 

 

 أشغاف يكح انًكغيح :
ْٛ ػوذ ح٩ٓخّ "حُلٖٔ حُٔز٢ رٖ ػ٢ِ رٖ أر٢  ،٣وخٍ ُٞحكيْٛ َك٢ِ٘ٔ  األشغاف انذسٍُٛٛ :

ًخٕ ُٓٞيٙ رخُٔي٣٘ش  ،" ملسو هيلع هللا ىلص أٓٚ ح٤ُٔيس "كخ١ٔش ر٘ض ٍٍٓٞ هللا ،١خُذ حُٜخ٢ٔٗ حُو٢َٗ" 

 طٞك٢ ، كوخٍ حٍَُٓٞ رَ "حُلٖٔ" ،ٝهي ٓٔٞٙ كَرخ  ،ٛــ ٖحٍُٔ٘ٞس ك٢ حُٜ٘ق ٖٓ ٠ٍٓخٕ ٓ٘ش 

رخُزو٤غ ٝىكٖ ٛـٓ٘ ٓ٘ش ح٧ٍٝ ٍر٤غ ٘ ك٢ ٤ٜٗيح
8
 . 

ً ُحٛيحً حُلٔ - ًخٕ ٖٓ ػوخص  ،ٖ حُٔؼ٢٘ رٖ ح٩ٓخّ حُلٖٔ : ًخٕ ٍؿ٬ ؿ٬٤ِ ٜٓخرخ ٍٝػخ

رؼي إٔ ىُّ ُٚ حُْٔ ك٢ ػٜي حُِٔي ٤ِٓٔخٕ رٖ  ،ٛـ ::طٞك٢ ٓ٘ش  ،ك٠َ ٓٞهؼش ًَر٬ء  ،حُظخرؼ٤ٖ 

ػزي حُِٔي
9
 . 

ً ػخريحً ٣ظ٠ُٞ ٛيهخص  ،ػزيهللا حُٔلٞ رٖ حُلٖٔ حُٔؼ٠٘ : ح٫رٖ حُوخْٓ  - ًخٕ ٍٝػخ

طٞك٠ ك٢ كزْ حُو٤ِلش "أر٢ ؿؼلَ حٍُٜٔ٘ٞ"  ،ًٝخٕ ٍح٣ٝخ ُِلي٣غ  ،خّ ػ٢ِ رؼي أر٤ٚ ح٩ٓ

8ّٕٙٛـ/٘ٗٔرخُؼَحم ٓ٘ش 
:
 . 

ُٚ ٝهخثغ ٍٜٓ٘ٞس ٓغ  ،٠ٓٞٓ حُـٕٞ رٖ ػزيهللا حُٔلٞ : ًخٕ ٖٓ حُٔظلو٤ٜٖ ك٢ حُي٣ٖ  -

ػش ٍؿخٍطٔغ ر٘خص ٝػ٬ ،أػوذ حػ٠٘ ػَ٘ ُٝيح  ،حُٜٔي١ ٝح٤َُٗي  ،حُو٤ِلش أر٢ ؿؼلَ حٍُٜٔ٘ٞ
ٔٓ
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َٟ  ،ػزيهللا حَُٟخ رٖ ٠ٓٞٓ حُـٕٞ: ح٫رٖ حُؼخ٢ٗ  - ً ك٢ حُي٣ٖ ٖٝٓٔ ٍٝ ً ٓظلوٜخ ًخٕ ػخُٔخ

ٓخص أ٣خّ حُو٤ِلش حُٔظًَٞ ٓ٘ش  ،ىػخٙ حُو٤ِلش حُٔؤٕٓٞ ٣٫ُٞش حُؼٜي ٌُٝ٘ٚ ٍكٞ ،حُلي٣غ 

ُٚ أٍرؼش أر٘خء ،ّ  9ٙٔٛـ/8ٕٗ
ٔٔ
 . 

ٓخص ٓٔٔٞٓخ ك٢  ،ٍح٣ٝخ ُِلي٣غ ٠ٓٞٓ حُؼخ٢ٗ رٖ ػزيهللا حَُٟخ : ًخٕ ٗخٌٓخ ٛخُلخ ٝ -

ػوذ ٓظش أر٘خء ،٣ٝوخٍ ُُٞيٙ ح٧َٗحف ح٣ُٕٞٓٞٔٞ  ،ّ 9ٙ9ٛـ/ٕٗ٘أ٣خّ حُو٤ِلش حُٜٔظي١ ٓ٘ش 
ٕٔ
 . 

ً ر٤٘زغ  - هَؽ ػخثَحً ػ٠ِ حُو٤ِلش حُٔؼظِ رخُٔي٣٘ش  ،دمحم حُؼخثَ رٖ ٠ٓٞٓ حُؼخ٢ٗ : ًخٕ أ٤َٓح

ّ:9ٙٛـ/ٕ٘٘ٓ٘ش 
ٖٔ
 . 

 ػ٬ػش حر٘خء .ػزيهللا ح٧ًزَ رٖ دمحم حُؼخثَ : ُٚ  -

 ػ٢ِ رٖ ػزيهللا ح٧ًزَ : ُٚ ػ٬ػش أر٘خء -

ْٜٝٓ٘ رٌٔش حٌَُٔٓش ٣ٝ٘زغ ،٤ِٓٔخٕ رٖ ػ٢ِ رٖ ػزيهللا ح٧ًزَ : ٝك٢ ػوزٚ أَٓحء حُلـخُ  -
ٔٗ
  

ّ( ٕٔٛـ/ٌٖٙٓ ٣٘زغ ٌٓ٘ حُوَٕ ) ،حُل٤ٖٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ػ٢ِ : ؿي ح٧َٗحف حُوظخىحص  -

ريأ  ،ع ْٜٓ٘ رَٜٔ ٝح٧ٍىٕ ٝح٤ُٖٔ ٝؿ٤َٛخ ٝطلَ ،ْٝٛ ؿَ أَٗحف حُلـخُ ك٢ حُؼٜي حُلخَٟ

 ،ّ ٕٗ:ٔٛـ/ّٖٖٗٔ كظ٠ ٓ٘ش ٕٔٓٔٛـ/9:٘كٌٔٚ ٤ُ٘زغ ٌٝٓش حٌَُٔٓش ٝحُلـخُ ٌٓ٘ ٓ٘ش 

ٖٓ ٣ًٍظٚ : ػؼِزش رٖ ٓطخػٖ رٖ ػزي ح٣ٌَُْ رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ حُل٤ٖٔ  ،ٝحٗظَ٘ص ٣ًٍخطْٜ رخُلـخُ 

خىس رٖ اى٣ٍْ رٖ ٓطخػٖ رٖ ػزي ُٝٝيٙ "هظ ،ٝاى٣ٍْ ح٢ٌُ٘ٔ "أرخ ٓخُي رٖ ٓطخػٖ"  ،رٖ ٤ِٓٔخٕ 

ح٣ٌَُْ رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ
ٔ٘
 ػوذ ح٣َُ٘ق هظخىس ٣ظٔؼَ ك٢ حر٤٘ٚ: ، 

ٝح٣َُ٘ق دمحم أر٢ ٢ٔٗ ح٧ٍٝ : أ٤َٓ ٌٓش رٖ أر٢ ٓؼي  ،ح٣َُ٘ق ػ٢ِ ح٧ًزَ رٖ هظخىس  -

 حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ هظخىس .

 رٖ ٓطخػٖ رٖ اى٣ٍْ رٖ هظخىس رٖ ػ٢ِ رٖ حُلٖٔ رٖ ح٧ًزَ: "ح٣َُ٘ق دمحم ٢َٔٗ أرٞ دمحم -

ػْ  ،حُؼ١ِٞ" : ٗخٍى ٝحُيٙ ك٢ آَس ٌٓش ٌٓ٘ إٔ ًخٕ ٛز٤خ  حُٜخ٢ٔٗ حُو٢َٗ حُل٢٘ٔ ػزيح٣ٌَُْ

ػْ  ،ػخٓخ  8ًٔٔخ ٗخٍى ػٔٚ ح٣َُ٘ق اى٣ٍْ رٖ هظخىس  ،ّ 8ٖٕٔٛـ/ٖ٘ٙحٗظـَ رخ٣٫ُٞش ٓ٘ش 

طٞك٢  ،ًؼَ ٖٓ ػ٬ػ٤ٖ ُٝي ًخٕ ُٚ أ ،ػخٓخ ٓ٘ػخٓخ ٝرٌُي طٌٕٞ ٓـَٔ ٣٫ٝظٚ ٗلٞ  ٖٔحٗظـَ رٜخ 

حٓظَٔ كٌْ حُلـخُ ك٢ ػوزٚ ٌٓ٘  ،ىكٖ رخُٔؼ٬ رٌٔش  ،ّ ٖٔٓٔٙ/8ٓٔرخُـي٣ي رٞحى١ كخ١ٔش ٓ٘ش 

ّٕ٘:ٔٙ/ٖٗٗٔٝكخطٚ كظ٠ ٓ٘ش
ٔٙ
 . 

٤ؼش أهٞ:  ٓؼي أر٢ رٖ دمحم ٢ٔٗ أر٢ رٖ ح٣ٌَُْ ػزي - َٓ  ٕٔح٩ػ٤ٖ٘ ٣ّٞ طٞك٠ ، ُٝػَط٤لش ٍُ

٤ٗٞ٣ّٖٕٔٗٞ ٙٔ/ ٛـ8ٖٗ ٓ٘ش ٓلَّ
ٔ8
 . 

 ح٣َُ٘لخٕ ٛخَٛٙ ٖٓٔ ح٧َٗحف أػ٤خٕ ٖٓ ًخٕ:  ٢ٔٗ أر٢ دمحم رٖ ح٣ٌَُْ ػزي رٖ ّكخُ -

 حُظخٓغ حُوَٕ أٝحثَ ك٢ ٓخص ، حر٘ظٚ ػ٠ِ ٝح٥هَ أهظٚ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ػـ٬ٕ حر٘خ ٝػ٢ِ أكٔي

حُٜـ١َ
ٔ9
 . 

 ٙ/ٛـ9٘8ٓ٘ش ٗؼزخٕ أٍٝ ك٢ ٓخص:  دمحم ٢ٔٗ أر٢ رٖ ح٣ٌَُْ ػزي رٖ كخُّ رٖ ٤ٍٓق -

رٜخ كيكٖ ُٝكَٔ ، ٌشٓ هخٍؽ ّٖ٘ٗٔ أؿٔطْ
ٔ:
 . 

 ح٤ُٔي أهض ػـ٬ٕ رٖ كٖٔ حر٘ش ٤ٔٔٗش أٓٚ:  ٢ٔٗ أر٢ ر٢٘ ٖٓ حُل٢٘ٔ ٤ٍٓق رٖ ػـَ -

 ٌٓش هخٍؽ طٞك٢ ، هخُٚ حرٖ دمحم ح٤ُٔي حر٘ش طِٝؽ ػْ ، ٝطٞك٤ض رًَخص هخُٚ حر٘ش طِٝؽ ، رًَخص

ًُلٖ َكـٔ ، 9ّٕٗٔ/ٛـ998 ٓ٘ش ح٥هَ ٍر٤غ ٓخىّ حُٔزض كـَ ًُٝي ؿٔغ ك٢ ا٤ُٜخ رٚ ٝؿت ٝ 

 أر٢ ؿيٙ رٔوزَس ٝىكٖ حُٔؼ٬س ا٢ُ ٝطٞؿٜٞح ، حُ٘خكؼ٢ ػ٤ِٚ ٠ِٛ كظ٠ حٌُؼزش رخد ػ٘ي ٟٝٝغ

٢ٔٗ
ٕٓ
ٝٛٞ ٣٘ظ٢ٜ ر٘ٔزٚ ٛ٘خ ا٢ُ  ،ٝٛٞ حُ٘وٚ ححُٔؼ٢٘ ريٍحٓش ٗخٛي هزَٙ ك٢ ٓوزَس حُٔؼ٬س  ، 

 ح٩ٓخّ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ .
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 ٓؼي أر٢ حرٖ ، ٛـٗ:: ٗٞحٍ ٕ ٓئٍم ، ٢ٔٗ" أر٢ رٖ أكٔي رٖ ٛ٘خى ٗخٛي هزَ "كَحُ -

 رٖ ػ٢ِ رٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ك٤ٖٔ رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ح٣ٌَُْ ػزي ٓطخػٖ رٖ رٖ حى٣ٍْ رٖ هظخىس رٖ ػ٢ِ رٖ

 أر٢ رٖ ػ٢ِ رٖ حُلٖٔ رٖ حُلٖٔ رٖ ػزيهللا رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػزيهللا ٠ٓٞٓ رٖ رٖ دمحم رٖ ػزيهللا

٣لَٔ ِِٓٔش حُ٘ٔذ ٫ًٞٛٝ ٨ُٓخّ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ" ،١خُذ 
ٕٔ
٣ئٍم ُٞكخس "  ٝٗخٛي أهَ ، 

ٖٓ أَٗحف ر٢٘ هظخىس ٣ٝ٘ظ٢ٜ رخُ٘ٔذ  ،ٛـ ٘ٓٓٔٓئٍم رٔ٘ش  ،هخ٣ظزخ١ رٖ َٗف رٖ هخ٣ظزخ١" 

ُ٪ٓخّ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ
ٕٕ
 . 

 

 :انضعاسح  يٕضغ_انشاْض يُٓا صُغ انرٙ انشاو انًاصج -

 ٖٓ% ٖ٘ ٖٓ أهَ ٗٔزش ػ٠ِ طلظ١ٞ. ٓٞىحء ِٛزش رًَخ٤ٗش ٗخ٣ٍش ٛوٍٞ ٢ٛ : انثاػند دجغ

 رٔزذ ٓـ١َٜ ىه٤ن أٝ( ُؿخؿ٢) ٤ٔٗـٚ ٣ٌٕٝٞ ٓطل٢ ٗخ١ٍ ٛوَ حُزخُُض ٛوَ ، ح٤ِ٤ٌُٔخ

 ٣٬ُٞٗخص حُلَٛش اػطخء ػيّ ا٠ُ ًُي ٣ئى١ ،ح٧ٍٝ ٓطق ٖٓ رخُوَد طِٜزض رٍِٞحطٚ حٕ

 ِٝٛزش ػو٤ِش ٛوَس حُزخُُض إٔ ًٔخ ، ؿيح ىه٤ن ٤ٔٗـٚ ٣ٌٕٞ ٌُُي حُظزٍِٞ ًَِٓ كٍٞ ُِظـٔغ

 حُظؼَف ٣ٌٖٔ ٝحُظ٢ ه٘ٞٗش ح٧ًؼَ أٗٞحػٚ أٓخ ، طل٣َوٚ حؿي ٝٛؼذ هٖ٘ كٜٞ ُٔٔٚ ػ٘ي ؿيح

 كخَٛ كي ٛ٘خى ٤ُْ أٗٚ ػ٠ِ ، حُي٣َُٝض ٖٓ ك٢ٜ حُٔـَىس رخُؼ٤ٖ ٓ٘لِٜش حُٔؼي٤ٗش ٓٞحىٛخ ػ٠ِ

ً  حُ٘ٞػ٤ٖ ٣ٌٖٛ ر٤ٖ ٣لَم  ىه٤ن ى٣َُٝض ػٖ ػزخٍس حُو٘٘ش حُلزخص ًٝ كخُزخُُض طخٓخً، طل٣َوخ

 .حُلزخص

 

 انثاػند : دجغ يًٛؼاخ

  ؿيح ٟؼ٤ق حُلَح١ٍ ا٣ٜخُٚ ٓؼخَٓ إٔ ك٤غ ُِلَحٍس ؿ٤ي ػخٍُ رؤٗٚ حُزخُُض كـَ ٣ِ٤ٔظ -

 ػي٣ْ ٣ؼظزَ ك٤غ ػ٤ِٚ حُٔٞحثَ ٓو١ٞ ػ٘ي ٣ظؤػَ ٫ كٜٞ ُِٔخء ٝهخٛش ١َُِٞرش ػخٍُ -

 . ُِٔٞحثَ ح٩ٓظٜخٙ

 . ٝحُظآًَ حُ٘لض ٓؼَ ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ُِؼٞحَٓ ٓوخّٝ حُزخُُض كـَ ٣ؼظزَ -

 . ُ٪كظَحم هخرَ ؿ٤َ كبٗٚ ًُٝي رخُ٘خٍ ٣ظؤػَ ٫ كٜٞ ُِل٣َن ّٓوخٝ حُلـَ ٣ؼظزَ -

 .رٜٔخ ٣ظؤػَ ٫ أٗٚ ك٤غ ٝحُو٣ِٞخص ح٧كٔخٝ ٓؼَ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُؼٞحَٓ ٣وخّٝ -

 ا٠ُ رخ٩ٟخكش رخ٬ُٜرش طظ٤ِٔ ٛوٍٞ ك٢ٜ ُِٔخء آظٜخٜٛخ ربٗولخٝ حُزخُُض أكـخٍ طظ٤ِٔ -

 . حُٔظـ٤َس حُٔ٘خه٤ش ٝحُظَٝف حُظآًَ طلِٜٔخ

 األسٕص : انثاػند أدجاع سرشضياخا

 ػخ٢ُ  ٤ٌٓخ٢ٌ٤ٗ ٩كظٌخى طظؼَٝ حُظ٢ حُوخ٤ٓش حُٔٞحى ر٘وَ طوّٞ حُظ٢ حُٔ٘٘ؤص طِز٤ْ ك٢ ٣ٔظويّ -

 .ٝٛٞط٢ كَح١ٍ رٌَ٘ حُٔزخ٢ٗ ػٍِ ك٢ ٣ٔظويّ -

 .ك٤٘ش طلق ٌَٗ ػ٠ِ حٍُٜٜٔٞحص ٛذ ك٢ ٣ٔظويّ -

 .حُٔ٘٘آص ط٤َْٓ أػٔخٍ ك٢ ٣ٔظويّ -

 .حَُٔٗش ح٧ٓوق طـط٤ش ك٢ ٣ٔظويّ -

 .حُل٣َن ٟي أُزٔش ٛ٘خػش ك٢ ٣ٔظويّ -

 ح٤ٍٟ٧خص طـط٤ش ك٢ آظويحٓٚ ا٠ُ رخ٩ٟخكش حُٔزخ٢ٗ ؿ٤ٔغ ك٢ حُزخُُض أكـخٍ آظويحّ ٣ظْ -

 ح١ٌُ حُـ١َ٤ حُلـَ ٌٓخٕ رؤهٌ هخّ أٗٚ ًٔخ حُوَٓخٗش ط٤ًَذ ك٢ ٣ٔظويّ ًٔخ حُٔزخ٢ٗ ٝؿيٍحٕ

حُلي٣ي٣ش حٌُٔي ٖٓ رخُوَد ٣ٞؿي
ٕٖ
 . 

 

 :انضعاسح  يٕضغ_انشاْض كراتح فٙ اسرشضيد انرٙ انشظ اعإَٔ

 سظ انثـهـس : 

طَؿغ ط٤ٔٔظٚ رٌٜح ح٫ْٓ ا٢ُ ٓوخٍٗش كـْ ه٢ حُؼِغ ُلـْ ه٢ حُطٞٓاخٍ
(ٕٗ)
حُا١ٌ ٣زِاؾ ٓأي ٓاٖ  

٣ٝزِؾ ٓٔي ٖٓ هِْ حُؼِغ ػِؼٚ ، أ١ ػٔخٕ ٗؼَحص ٖٓ ٗؼَ حُو٤َ  ،ٗؼَٙ ٖٓ ٗؼَ حُو٤َ  ٕٗهِٔٚ 

خٍ، ػِغ ٓٔي ٖٓ هِْ حُطٞٓ
(ٕ٘)
ٝهي َٓ ه٢ حُؼِاغ راؤىٝحٍ ٓوظِلاش ٝه٠اغ ُظطاٍٞحص ٓظظخ٤ُاش ،  ، 



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

ٖٔٓ 

 

ًَٝ ىٍٝ ُٚ ٗو٤ٜظٚ ح٤ُِٔٔس حُٞحٟلش ُي١ حُٔوظٜا٤ٖ ، ٝٛاٞ ٓاٖ أؿٔاَ كاَٝع حُوا٢ حُٔواٍٞ، 

طظ٤ٔااِ كَٝكااٚ رااخُظو٣ْٞ ٝحُظاا٣َْٝ ٝػاايّ ١ٔااْ كَٝكااٚ ًحص حُؼوااي ًخُٜااخى ٝح٠ُااخى اًح ًظزااض 

 ً كؤٟال٢  ،ٝحٓظايحىحً ٤ُٝٞٗاش ، ًٔاخ اٜٗاخ أًزاَ كـٔاخً  ٓلظٞكش ، ١ٝز٤ؼش كَٝكٚ أًؼَ ٍٛاخٗش ٝٓأٌخ

ػ٤ِٚ ًُي ٓظَٜ حُؼظٔش ٝحُلوخٓش طظ٘خٓذ ٓغ ػظٔش حُٔ٘ظـخص حُل٤٘ش حُٔٔظويّ ػ٤ِٜخ
(ٕٙ)
 . 

ٜٓ٘خ : ٗوٖ ٗخٛي  ،حٓظويّ ه٢ حُؼِغ ػ٠ِ ٗٞحٛي هزٍٞ ٖٓ َٜٓ رٔظلق حُلٖ ح٢ٓ٬ٓ٩ رخُوخَٛس 

ّ( ٕٔٔٔٛـ/ٙٓ٘ٓئٍم ) ،٢ِ حُل٢َٓ٠ حُو٢ٔ٤"رخْٓ "ؿٔخٗش ر٘ض ػ ،حُ٘ٞرش  -ٖٓ ؿزخٗش طخكخ

ّ( ٝٗوٖ ٗخٛي ٕ٘ٔٔٛـ/:ٔ٘ٓئٍم) ،ٝٗوٖ ٗخٛي رخْٓ "ػزي هللا رٖ ػزي حُٔـ٤ي حُٔؼِح١ٝ" 

ّ(ٙ٘ٔٔٛـ/ٔ٘٘ٓئٍم) ،رخْٓ "ػ٢ِ حُٔـَر٢ حُلٞحٍ" 
(ٕ8)
 . 

 سظ انثُهس انًجهٙ :

 حٌَُ٘ حُؼِغ ٢ِؿ ٣ٝؼي ،ٝحُز٘خء  حٌَُ٘ ك٤غ ٖٓ حُؼِغ ٝؿ٢ِ حُؼِغ كَٝف ر٤ٖ كَم ٛ٘خى ٤ُْ

 ك٢ ىحثٔخ حُؼِغ ٣ؤط٢ ؿ٢ِ ك٢ حُٔظَحٙ حُٜق إٔ ٛٞ ر٤ْٜ٘ ٝحُلَم ، ًحطٚ حُؼِغ ُو٢ ح٠ُوْ

 هَحءس ك٢ ٛؼٞرش طٌَ٘ ٫ ٍٛٞس ك٢ هخػيس ٟٖٔ ٓظَحٛش ٝحٌُِٔخص حُلَٝف ٝطٌٕٞ حُٔويٓش

 ،حُوزٍٞ ٝٗٞحٛي حُٔؼٔخ٣ٍش حُٔزخ٢ٗ ك٢ ٝؿي ٓٔخكش أٗٚ حُِٞكخص ا٫ ك٢ حٓظويّ أٗٚ رخَُؿْ ، حُ٘ٚ

 ح٠ُ٘ؾ ُؤش َٝٛ ػْ ،" حُلخطق دمحم" حُِٔطخٕ ػٜي ك٢ ّٖ٘ٗٔ ػخّ ٛٞ حُو٢ ٌٛح ططٍٞ ٝريح٣ش

حُؼؼٔخ٢ٗ حُؼِغ ؿ٢ِ رو٢ ٝػَف ،" ٍحهْ ٜٓطل٠" حُظ٢ًَ حُوطخ١ ٣ي ػ٠ِ
ٕ9
 . 

 انصٛغ ٔانًضايٍٛ :
 ٤ٓش ٖٓح٬ٓ٩ حُ٘خٛي٣ش حُ٘وٕٞ ػ٠ِ ٍٝىص حُظ٢ حُوَآ٤ٗش ٝح٣٥خص حُي٤٘٣ش حُؼزخٍحص ىٍحٓش طؼي

 حُظ٠ ح٧ٓزخد طٟٞق ك٤غ ، ح٥ػخ٣ٍش ٝحُ٘وٕٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُلٕ٘ٞ ٤ٓيحٕ ك٠ حُٜٔٔش حُٟٔٞٞػخص

 ُِظؼز٤َ حُوَآ٤ٗش ح٣٥خص ُزؼٞ حُلٌخّ ٖٓ حُؼي٣ي حٓظويحّ ًٌُٝي ، حُ٘ٞحٛي ػ٠ِ ٗوٜ٘خ ا٠ُ أىص

 ٖٝٓ أٜٛٔخ : ، حٌُٔٛز٤ش طٞؿٜخطْٜ ػٖ

 يا ٔعص فٙ انثسًهح :

 د ح٬ُٜس ك٢ ٣ـَٜ ًخٕ أٗٚ ػ٘ٚ ١ٍٝ ًٔخ ، حُلخطلش ٖٓ آ٣ش اٜٗخ:  ٍهخ أٗٚ ملسو هيلع هللا ىلص حُ٘ز٢ ػٖ ٍٟٝ

 ٣ٌظذ ًخٕ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍٍٓٞ إٔ حُ٘ؼز٢ ٍٟٝ -حُزِٔٔش  ك٠َ ٝك٢ ،حَُك٤ْ  حَُكٖٔ هللا رْٔ

َِ ) ح٣٥ش ُِٗض كِٔخ ، كٌظزٜخ( هللا رْٔ) ٣ٌظذ إٔ أَُٓ كظ٠( حُِْٜ رخٓٔي) ِٝ  ّللَاَ  حْىُػٞح هُ  حْىُػٞح أَ

 َٖ ََٰٔ ْك ََ خ أ٣ًَّخ حُ خءُ  كََُِٚ  طَْيُػٞح َٓ َٔ ْٓ َ ( ح٧ْ َٰ٠َ٘ ْٔ ُُْل ح
ٕ:
ٖ اَُِٗٚ " ح٣٥ش ُِٗض كِٔخ ،( حَُكْ هللا رْٔ) ًظذ  ِٓ 

 َٕ خ َٔ اَُِٗٚ  ٤َُِْٓ َٝ  ِْ ْٔ ِٖ  ّللَاِ  رِ ََٰٔ ْك ََ ِْ  حُ ِك٤ ََ "حُ
ٖٓ
 رٖ ػ٢ِ" إٔ رِـ٢٘:  ٤ٌٓ٘ش أر٢ رٖ ٓؼ٤ي ٝهخٍ ، ًظزٜخ 

 ؿٞىٛخ: " ُٚ كوخٍ" حَُك٤ْ حَُكٖٔ هللا رْٔ" ٣ٌظذ ٍؿَ ا٢ُ ٗظَ" ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ" "١خُذ أر٢

"ُٚ كـلَ ؿٞىٛخ ٍؿ٬ً  كبٕ
ٖٔ
ّ(  ٕٗٙٛـ/ٕٕٓئٍكش ) ،ٍٝىص حُزِٔٔش ًخِٓش ك٢ رَى٣ش أٛ٘خ٤ٓخ  ،

(9ٍ٘٘هْ  -ك٤٤٘خ )ٓـٔٞػش ٍح٣َ٘ -ٓللٞظش رخٌُٔظزش ح٤٘١ُٞش
(ٖٕ)
ٖٝٓ أهيّ حُ٘وٕٞ حُ٘خٛي٣ش  ، 

ّ( رٔظلق حُلٖ ٔ٘ٙٛـ/ٖٔٗوٖ ٗخٛي١ ٓئٍم )  ،حُظ٢ ٍٝىص ػ٤ِٜخ حُزِٔٔش ًخِٓش ٖٓ َٜٓ 

رخْٓ )ػزي حَُكٖٔ رٖ ه٤َ )ؿزَ( حُلـ١َ)حُلخؿ١َ  ،( 9ٓ٘ٔ/ٍٕٓهْ ) ،ح٢ٓ٬ٓ٩ رخُوخَٛس 

أٝ حُلـخ١ُ(
ٖٖ
ٝؿخءص ٛ٘خ ًخِٓش رخُـِء حُؼ١ِٞ ٖٓ حُ٘خٛي رو٢ حُؼِغ حُـ٢ِ ىحهَ ٓخ ٣٘زٚ  ،

 خس .٣ٝظي٠ُ ٜٓ٘خ ػَٜ٘ ُهَك٢ ٣ظٔؼَ ك٢ حٌُٔ٘ ،١خه٤ش حُٔلَحد 

 اٜٚـاخ انقغآَٛـح :

طؼااي حُ٘واإٞ حٌُظخر٤ااش حُٔظ٠اأ٘ش ٣٦ُااخص حُوَآ٤ٗااش ٛاا٠ أًؼااَ حٌُظخرااخص اٗظ٘ااخٍحً ، ك٤ااغ ٗو٘ااض ػِاا٠ 

ٗٞحٛي حُوزٍٞ ، ٝهي ط٤ِٔص طِي ح٣٥خص رؤٜٗخ ؿخءص ٓ٘خٓزش ٓغ حُـَٝ ح١ٌُ حٓظويٓض ٖٓ أؿِٚ ، 

ٕ حُزوخء هلل ػِ ٝؿَ ٝإٔ ًَ ك٘ـي إٔ أًؼَ ح٣٥خص حُظ٢ ٍٝىص ػ٠ِ حُ٘ٞحٛي ط٘ٚ ك٢ ٠ٜٓٔٞٗخ رؤ

٤ٗت ٛخُي ا٫ ٝؿٜٚ
(ٖٗ)
 ٝهي ٍٝىص ٟٖٔ ٗوٖ ٗخٛي حُيٍحٓش رخُٔطَ ح٧ٍٝ : ، 

( َٕ َٖ  اِ ظَِو٤ ُٔ ُْ ٍَ  َؿَ٘خصٍ  ك٢ِ ح َٜ َٗ ْوؼَيِ  ك٢ِ َٝ ْيمٍ  َٓ ٤ِِيٍ  ِػ٘يَ  ِٛ َٓ  ٍٍ ْوظَِي ُّٓ)
ٖ٘
ُٙ  طَؼَخ٠َُ ٣َوٍُٞ ، َُ ا ًْ ًِ َٕ :  كا٢  َٖ  اِ ٣ ٌِ  حَُا

ح ْٞ ِٚ  ّللاَ  ِػوَخد حطَوَ أَىَحء رَِطخَػظِ حث٠ِٚ َٝ ََ حْؿظَِ٘خد ، كَ َٝ  ِٚ ٤ ِٛ ؼَخ َٖ  ك٢ِ َٓ َٔخط٤ِ ّ رَ ْٞ ش ٣َ َٓ ِو٤َخ ُْ خٍ ، ح َٜ ْٗ أَ َكيَ  ،َٝ َٝ َٝ 

َ َٜ ْؼَ٘خُٙ  حَُِْلع ك٢ِ حَُ٘ َٓ غ َٝ ْٔ ـَ ُْ هَيْ  ، ح َٝ  ََ َٕ :  ه٤ِ ْؼ٠َ٘ اِ ُِيَ  َٓ ًَ  : َٕ َٖ  اِ ظَِو٤ ُٔ ُْ ّ َٓؼَش ك٢ِ ح ْٞ ش ٣َ َٓ ِو٤َخ ُْ ا٤َخء ح ِٟ َٝ ، 
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 ٍٝىص حُظا٢ ًِاٚ حٌُا٣َْ حُواَإٓ كا٢ حُٞك٤ايس ح٣٥ش ٢ٛ ٌٛٙ ،ػ٘ي ٤ِٓي ٓوظيٍ"  ٛيم ػْ "ك٢ ٓوؼي

 ،٣اٍِٝ  ٫ حُا١ٌ حُٜيم حُٞك٤ي حُٔوخّ ٛٞ ٌٛح إٔ ٛيم ٓوؼي ٝى٫ُش حُظؼز٤َ رٌٜح حُـ٘ش ٝٛق ك٢

 كاا٢ ٓزخُـااش ط٘اأَ ٧ٜٗااخ ح٣٥ااش ٓاا٤خم ٓااغ ٝطٔخٗااض حُواايٍس كاا٢ حُٔزخُـااش طل٤ااي ٓوظاايٍ ًِٔااش ٝحٓااظويحّ

حُويٍس ك٢ حُٔزخُـش حهظ٠٠ ٌُٝح ٝحُٔؼش ٝح٧ؿَ ٝحُطخػش ٝحُـِحء حُٞٛق
ٖٙ
  

 فٗ طهة انغدًح : 

٣َى ىػخء ١ِذ حَُكٔش ٖٓ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ك٠ ًؼ٤َ ٖٓ ٗٞحٛي حُوزٍٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش رٜلش ػخٓش ، 

نََُااا  فَاااِفِفغِ "ٝهااي ٍٝى ُلااع "ٍكٔااش" كاا٠ ٓٞحٟااغ ًؼ٤ااَس ٓااٖ حُوااَإٓ حٌُاا٣َْ ٜٝٓ٘ااخ ، هُٞااٚ طؼااخ٠ُ 

 ٍَ ٛ ًِ اِد ُِٛغ انغَّ أَََد َس َٔ َُا  ًِ اِعَد َٔ"
(ٖ8)
ٝأهيّ ظٍٜٞ ك٠ ١ِذ حَُكٔش ٍٝى ك٠ ٗخٛي "ػزاي حُاَكٖٔ  ، 

(ٔ٘ٙٛاـ/ٖٔٝحُٔئٍم ػخّ ) ،ك٠ ٓطَٙ حُؼخُغ : "ٝحىهِٚ ك٠ ٍكٔٚ ٓ٘ي "  ،رٖ ه٤َ حُلـَٟ" 
 

(ٖ9)
طؼاخ٠ُ" رخُٔاطَ  هللا ٍكٔاش اُا٢ ٛ٘خ رٜا٤ـش " طاٞك٢ هللا ٖٓ حَُكٔش ١ِذ ػزخٍس ٍٝىص ٝهي ، 

ِْٝٓ" رخُٔطَ حُؼاخٖٓ  ٝٛلزٚ ٝآُٚ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ رٔلٔي رَكٔظٚ هللا ٝر٤ٜـش " طـٔيٙ ،حُٔخىّ 

ٝهاي ٍٝى رٜا٤ـش  ،ملسو هيلع هللا ىلص ٝر٘الخػش ٓا٤يٗخ دمحم  ،ك٤غ ٣َؿٞ ١ِذ حَُكٔش ٖٓ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ 

ح٤٘١ُٞشٓللٞظ رٌٔظزش حُِٔي كٜي  ،ٛـ 9ٖ٘"طـٔيٙ هللا رَكٔظٚ" ػ٠ِ ٗخٛي هزَ ٓئٍم رؼخّ 
ٖ:
 . 

 كٜٔ٘خ  ،ٝهي ط٘ٞػض ١َم طٔـ٤َ حُظخ٣ٍن حُٜـَٟ انراعٚز انٓجغٖ : 

انراعٚز تانٕٛو تانشٓغ ٔانسُح
(40 )

 

 هللا ٍكٔش ا٢ُ ٣ٔـَ ك٤ٚ حُظخ٣ٍن رخُلَٝف حُؼَر٤ش ، ٝهي ٍٝى ٟٖٔ ٗوٖ حُيٍحٓش ر٤ٜـش : طٞك٢

 ٝػٔخٗٔخ٣ش . ٝػٔخ٤ٖٗ ٓزغ ٓ٘ش حُؼخ٢ٗ ٍر٤غ حُـٔؼش هخْٓ ٣ّٞ طؼخ٠ُ

 ًُٝي ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ : ،ؿخءص ٟٖٔ أر٤خص ٗظٜٔخ رؼٞ حُ٘ؼَحء اء األٚاو : أسً

 ً  ُاااااااا٘ؼْ ح٤ُااااااااّٞ ٣ااااااااّٞ حُٔاااااااازض كوااااااااخ
 

 أٛااااااااااا٤ي إ أٍىص رااااااااااا٬ آظاااااااااااَحء 
 

 ٝكااااااااا٢ ح٧كاااااااااي حُز٘اااااااااخء كااااااااابٕ ك٤اااااااااٚ
 

 طزااااااااايٟ هللا كااااااااا٢ هِااااااااان حُٔااااااااأخء 
 

 كاااااااااا٢ ح٫ػ٘اااااااااا٤ٖ إ ٓااااااااااخكَص ك٤ااااااااااٚ
 

 ٓااااااااااااظَؿغ رخُ٘ـااااااااااااخف ٝرخُـ٘ااااااااااااخء 
 

 إ طااااااااااَى حُلـخٓااااااااااش كاااااااااا٢ حُؼ٬ػااااااااااخ 
 

 كلااااااااا٢ ٓاااااااااخػخطٚ ٛاااااااااَم حُااااااااايٓخء 
 

 ٝإ ٗااااااااااااَد حٓااااااااااااَإ ٓااااااااااااٌْ٘ ىٝحء 
 

 كااااااااااا٘ؼْ ح٤ُاااااااااااّٞ ٣اااااااااااّٞ حَُرؼاااااااااااخء 
 

 ٝكاااااا٢ ٣ااااااّٞ حُؤاااااا٤ْ ه٠ااااااخء كااااااخؽِ 
 

 كااااااااااااااابٕ هللا ٣اااااااااااااااؤًٕ رخُو٠اااااااااااااااخء 
 

 ً  ٣ٝااااااااااّٞ حُـٔؼااااااااااش حُظاااااااااا٣ِٝؾ كوااااااااااخ
 

ُٝااااااااٌحص حُـااااااااخٍ ٓااااااااغ حُ٘ٔااااااااخء 
(ٗٔ)

 
 

 ٜٝٓ٘خ ٣ّٞ حُـٔؼش : ،ٖٝٓ حُٔؼَٝف إٔ ح٣٧خّ ُٜخ ى٫ُظٜخ ػ٘ي حُؼَد 

ٝه٤َ : إٔ "ًؼذ رٖ ُئ١" أٍٝ ٖٓ ؿٔغ  ،ح٤ُّٞ حُٔخىّ "حُـٔؼش" ٝٓؼ٘خٛخ حُـٔغ  ٠ٔٓ حُؼَد

ٝهي ًخٗض ه٣َٖ طـظٔغ ا٤ُٚ  ،ُْٝ طْٔ حُؼَٝرش رخُـٔؼش ا٫ ٌٓ ؿخء ح٬ٓ٩ّ  ،٣ّٞ حُؼَٝرش 

ٍٝى ٣ّٞ حُـٔؼش ػ٠ِ ٗوٖ طخرٞص "ح٤ٓ٧َ  ، (ٕٗ)(ملسو هيلع هللا ىلصك٤وطزْٜ ٣ًٌَْٝٛ رٔزؼغ حٍَُٓٞ)

ّ(ٕٙٔٔٛـ/ٖٔٙٓئٍم ) ،ٖ ِْٓٔ حُـؼل١َ" كٜٖ حُي٣ٖ ػؼِذ رٖ ٣ؼوٞد ر
(ٖٗ )
ٝهي ٍٝى ح٤ُّٞ  ،

 رخُٔطَ حُٔخرغ ٖٓ ٗوٖ حُ٘خٛي .

 أسًاء األشٓغ : طكغ "انُٕٚغ٘"  فٙ ذؼهٛم أسًاء األشٓغ يا ٚهٙ : -

ك٢ٔٔ  ،ه٤َ اٗٔخ ٟٝؼٞح ٌٛٙ ح٧ٓٔخء ػ٠ِ ٌٛٙ حٍُٜ٘ٞ ٫طلخم كخ٫ص ٝهؼض ك٢ ًَ َٜٗ "

كٔٔٞح حُٔلَّ ٓلَٓخً ٧ْٜٗ أؿخٍٝح ك٤ٚ كِْ ٣٘ـلٞح كلَّ حُوظخٍ ك٤ٚ  ،حَُٜ٘ رٜخ ػ٘ي حرظيحء حُٟٞغ 

 ً ٝه٤َ ٧ْٜٗ  ،ٝٓٔٞح ٛلَحً ُٜلَ ر٤ٞطْٜ ك٤ٚ ْٜٓ٘ ػ٘ي هَٝؿْٜ ا٢ُ حُـخٍحص  ،كٔٔٞٙ ٓلَٓخ

َٜٝٗح ٍر٤غ ٧ْٜٗ ًخٗٞح ٣وٜزٕٞ ك٤ٜخ رٔخ أٛخرٞح ك٢  ،ًخٗٞح ٣ـ٤َٕٝ ػ٠ِ حُٜل٣َش ٢ٛٝ ر٬ى 

ٝه٤َ ٧ٗٚ ٢ٓٝ حُٔ٘ش كٜٞ ٓ٘ظن ٖٓ  ،ٍٝؿذ ُظؼظ٤ْٜٔ ُٚ  ،حُٔخء  ٝحُـٔخى٣خٕ ٖٓ ؿٔي ،ٛلَ 

ٝه٤َ إ حُؼٞى ٍؿذ حُ٘زخص ك٤ٚ أ١ أهَؿٚ ك٢ٔٔ رٌُي  ،حَُٝحؿذ ٢ٛٝ أٗخَٓ ح٧ٛزغ حُٞٓط٠ 

 ،ٝه٤َ ٢ٔٓ رٌُي ُظ٘ؼزْٜ ك٤ٚ ُِـخٍحص  ،ًٌُٝي ط٘ؼذ حُؼٞى ك٢ حَُٜ٘ ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ ك٢ٔٔ ٗؼزخٕ  ،
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ٝٗٞحٍ ٖٓ ٗخُض ح٩رَ أًٗخرٜخ اً كخُض  ،ٓ٘ظن ٖٓ ح٠َُٓخء  ٢ٔٓٝ ٠ٍٓخٕ أ١ َٜٗ حُلَ ٧ٗٚ

ًٝٝ  ،ًٝٝ حُوؼيس ُوؼٞىْٛ ك٤ٚ ػٖ حُوظخٍ اً ٛٞ ٖٓ ح٧َٜٗ حُلَّ  ،أٝ ٖٓ ٗخٍ ٣ٍ٘ٞ اًح حٍطلغ 

حُلـش ٧ٕ حُلؾ ك٤ٚ ك٢ٔٔ رٌُي
(ٗٗ)
ٍٝى َٜٗ ٍر٤غ حُؼخ٢ٗ ر٘وٖ ٗخٛي "٣ُ٘ش حر٘ض ػؼٔخٕ  ، 

ّ(9ٕٖٛـ/9ٕٔٓئٍم ) ،حُـ٢ٜ٘" 
(ٗ٘)
 ٟٖٝٔ ٗوٖ حُ٘خٛي رخُٔطَ حُٔخرغ . ، 

 األنقاب انٕاعصج تانُقش :

ٓااٖ حُٜاا٤ؾ حُٜٔٔااش حُظاا٢ حٗظ٘ااَص ػِاا٠ ٗااٞحٛي حُوزااٍٞ ، ك٤ااغ ؿااَٟ حٓااظويحّ ح٧ُوااخد حُٞظ٤ل٤ااش 

ٝح٧ُوخد حُلو٣َش ٝحُ٘ؼٞص حُٔوظِلش ، ٣ٝوظِاق حُٔؼ٘ا٠ حُِـا١ٞ ُِواذ ػاٖ حُٔايٍُٞ حُ٘اخثغ  كؤٛاَ 

٣وخ١اذ راٚ ح٩ٗٔاخٕ ٓاٖ ًًاَ ػ٤ٞراٚ ٝٛاٞ ٓاخ ،حُِوذ ك٢ حُِـاش ٛاٞ حُ٘زاِ 
(ٗٙ)
ٝهاي ٍٝى ًُاي كا٢  ، 

ح " حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ :  ًَ ٌُُٞٗاٞح َه٤ْا َٔا٠ إَٔ ٣َ ٍّ َػ ْٞ اٖ هَا ِّٓ  ٌّ َْ هَٞ َو ْٔ ُ٘ٞح ٫َ ٣َ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُ َٜ ٣َخ أ٣َُّ

٫َ طَِْ  َٝ  َٖ ُٜ ْ٘ ِّٓ ح  ًَ َٖ َه٤ْ ٌُ ٠َٔ إَٔ ٣َ َٔخء َػ ِّٗ ٖ ِّٓ َٔخء  ِٗ ٫َ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ُْوَخدِ ِّٓ َ ٝح رِخ٧ْ ُِ ٫َ طََ٘خرَ َٝ  ْْ ٌُ َٔ ٝح أَٗلُ ُِ ِٔ"
 (ٗ8)
  

ك٤غ طٔيٗخ رخٌُؼ٤َ ٖٓ  ،ٝٓٔخ ٫ ٗي ك٤ٚ إٔ ح٧ُوخد طؼي ك٢ ؿخ٣ش ح٤ٔٛ٧ش رخُ٘ٔزش ُيٍحٓظ٘خ ح٧ػ٣َش 

حُٔؼِٞٓااخص حُٜٔٔااش ُٔااخ طلِٔااٚ ٓااٖ ٓؼااخٕ طاايُ٘خ ػِاا٠ حُٞظااخثق ٝػِاا٠ أ٤ٔٛااش حُٔ٘ؼااٞص ك٠اا٬ً ػااٖ 

ص حُظااؤ٣ٍن ٝحٌُ٘ااق ػااٖ حُـخٗااذ حُلواا١َ ٌُِؼ٤ااَ ٓااٖ ٗوٜاا٤خص ح٩ٓااٜخّ كاا٢ كااَ رؼااٞ ٓ٘اا٬ٌ

ٝهي كظ٤ض ٗٞحٛي حُوزاٍٞ ح٩ٓا٤ٓ٬ش هخٛاش طِاي حُظا٢ طلٔاَ كا٢ ٠ٓاخ٤ٜٓ٘خ  ،حُٔـظٔغ ح٢ٓ٬ٓ٩ 

حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ُوخد رـخٗذ ًز٤َ ٖٓ ح٫ٗظ٘خٍ ٝح٤ٔٛ٧ش ، هخٛش أٜٗخ طؼي ٖٓ أْٛ حُٜٔخىٍ حُٔٞػٞم 

ح٧ٓااَ حُااٌٟ أىٟ اُاا٠ ظٜااٍٞ أ٤ٔٛظٜااخ كاا٢ حُزلااغ ح٧ػاا١َ  رٜااخ ٓااٖ حُ٘ااخك٤ظ٤ٖ حُل٤٘ااش ٝحَُٓاا٤ٔش ،

ٝحُظخ٣ٍو٢ ك٤غ أٜٗخ أكخىص ك٢ طلٜاْ حُا٘ظْ ٝح٫طـخٛاخص ٝٓاخ هاي ٣ٔا٤طَ ػِا٠ حُلٌاخّ ٝحُا٫ٞس ٓاٖ 

ِٗػخص أٝ ٓخ ٣لَٝ ػ٤ِْٜ ٓاٖ أٓاٍٞ ٓوظِلاش
(ٗ9)
ٝٓاٖ أٛاْ ح٧ُواخد حُاٞحٍىس ٟأٖ ٗواٖ ٗاخٛي  ، 

 ٤ٔذ .حُ٘ حُل٤ٔذ ح٣َُ٘ق ح٤ُٔي ٓخ ٢ِ٣ : ،حُيٍحٓش 

ك٠ حُِـش حُٔخُي ٝحُِػ٤ْ ، ٝأ١ِن ًِوذ ػخّ ػ٠ِ ح٧ؿ٬ء ٖٓ حَُؿخٍ ، ًٝخٕ ٣لَف ػ٘ي  انسٛض :

حُؼخٓش ا٠ُ ٤ٓي١ ، ٝىهَ ك٠ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ُوخد حًَُٔزش ، ٣ٝل٤ي ػِٞ حُِٔوذ ػِا٠ أر٘اخء ؿ٘ٔاٚ
(49)
  ،

٫ٞس ٠ٓاخكخً ( ػْ طـخُْٝٛ ا٠ُ رؼٞ حُاٝأ١ِن ػ٠ِ أر٘خء ح٩ٓخّ ػ٠ِ رٖ أر٠ ١خُذ)٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ

ا٤ُٚ ح٧ؿَ
(50 )
كا٢ ٗواٖ ػِا٠ هطؼاش ٓاٖ حُلـاَ رٔظلاق  ، "أ٣ٞد ٝحُي ٬ٛف حُي٣ٖ"أ١ِن ػ٠ِ  ،

ّ(9ٖٙٔٛـ/9ٖ٘ٓئٍم) ،( 9ٍ٘ٗهْ ) ،حُلٖ ح٢ٓ٬ٓ٩ رخُوخَٛس 
(51)
 . 

 ٖٓ حُ٘ز٢ ر٘ض كخ١ٔش أر٘خء رٚ ٝحهظٚ ، حُؼخ٢ُ ٝحٌُٔخٕ حُؼُِٞ ٛٞ حَُ٘ف انشغٚف : -

 ا٠ُ ط٤َ٘ ًٜلش ٣ٔظؼَٔ حُِلع ًخٕ ، حُز٤ض آٍ أٓٔخء ٣ٔزن ٓخ ؼ٤َحً ًٝ ، ١خُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ ح٩ٓخّ

 ٝحٌُٔٞس ح٣َُ٘ق ٝحُؼِْ ح٣َُ٘ق حُٜٔلق: ٣وخٍ كٌخٕ ، حُٔٔخ٤ُي ػَٜ ك٢ ح٤ٌُِٔش أٝ حُويحٓش

ح٣َُ٘لش
ٕ٘
ٓللٞظ رٌٔظزش حُِٔي كٜي ح٤٘١ُٞش ،ٛـ 9ٖ٘ٗخٛي ٓئٍم رؼخّ  ٍٝى ٟٖٔ ٗوٖ ،

ٖ٘
 ، 

ٌظزش ػزيهللا رٖ ػزخّ رخُطخثقٓللٞظ رٔ ،ٛـ ٗ::ٝٗوٖ ٗخٛي ٓئٍم 
٘ٗ
 . 

ً  ِٝكٔخرخ ًٝظذ، َٜٗ ٝرخرٚ كٔزٚ ػيٙ :د  ّ ف انذسٛة : -  ُٝكٔزخٗخ رخٌَُٔ، أ٠٣خ

ً  ًٝكٔذُ  ٝحُٔؼيٝى ٓلٔٞد، رخ٠ُْ  هُْٜٞ ٝٓ٘ٚ ٓ٘لٞٝ، رٔؼ٠٘ ً٘لٞ ٓلؼٍٞ، رٔؼ٠٘ كؼَ أ٠٣خ

ً  ٝحَُلٔذ ٝػيىٙ، هيٍٙ ػ٠ِ أ١ :رخُلظق  رلٔذ ًُي ػِٔي ٤ٌُٖ  ٓلخهَ ٖٓ ٩ٗٔخٕح ٣ؼيٙ ٓخ أ٠٣خ

٤ذ ٝحَُؿَ ٓخُٚ، ى٣٘ٚ ٝه٤َ كٔزٚ ٝه٤َ آرخثٚ ، ِٔ  حَُلٔذ :ح٤ٌُٔض حرٖ ٝهخٍ ظَف، ٝرخرٚ ك

 ٝٛٞ :حُلٔذ ٖٓ ٝحُل٤ٔذ ، رخ٥رخء ا٫ ٣ٌٞٗخٕ ٫ ٝحُٔـي ح٥رخء، ٝحَُ٘ف ريٕٝ ٝحٌَُّ ٣ٌٞٗخٕ

 ٝإ حَُؿَ، ك٢ ٣ٌٕٞ هي إٔ حُلٔذ ٣وٍَ حُ٘خّ رؼٞ إٔ ُٝٞ آرخثٚ ، ٓلخهَ ٖٓ ح٩ٗٔخٕ ٣ؼيٙ ٓخ

 "١خُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ"ُٝي  حَُ٘كخء ٖٓ ػ٠ِ ٣طِن كو١َ ُوذ ٝٛٞ َٗف، ُْٜ آرخء ُٚ ٣ٌٖ ُْ

 ٖٓ ح٩ٗٔخٕ ٓخ ٣ؼيٙ حُل٤ٔذ" :ك٢ حُٜلخف هخٍ:"ح٢١ٞ٤ُٔ ٣ًٌَٝ ،"أؿٔؼ٤ٖ ػْٜ٘ هللا ٢ٍٟ"

 ٝإ ك٢ حَُؿَ، ٣ٌٞٗخٕ ٝحٌَُّ حُلٔذ" :ح٤ٌُٔض حرٖ ٝهخٍ ،"ٝى٣٘ٚ كٔزٚ :٣ٝوخٍ آرخثٚ ، ٓلخهَ
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"رخ٥رخء ا٫ ٣ٌٞٗخٕ ٫ ٝحُٔـي ٝحَُ٘ف :هخٍ َٗف، ُْٜ آرخء ُٚ ٣ٌٖ ُْ
٘٘
ٗخٛي  ٗوٖ ٍٝى ٟٖٔ ،

ٓللٞظ رٌٔظزش حُِٔي كٜي ح٤٘١ُٞش ،ٛـ 9ٖ٘ٓئٍم رؼخّ 
٘ٙ
 . 

 ٍٝؿَ ٓؼِٚ، ٟٜٝٔخ حُٕ٘ٞ رٌَٔ ٝحُ٘ٔزش ح٧ٗٔخد، ٝحكي حًُ٘ٔذُ  :د  ّ ٕ انُسٛة : -

ً  ٣٘خٓذ ٝك٬ُٕ حُٔيف، ك٢ شُِٔزخُـ ٝحُٜخء ػخُْ رخ٧ٗٔخد، أ١ ٗٔخرشٌ  ٤زٚ كٜٞ ك٬ٗخ ِٔ  ه٣َزٚ، أ١ ٗ

ً  ٝٗٔزشً  َٜٗ، ٝرخرٚ ٗٔزٚ ًًَص حَُؿَ ًٝٗٔزضُ  أ١ ٓ٘خًِش، ٓ٘خٓزشٌ  ٝر٤ٜ٘ٔخ  رخٌَُٔ، أ٠٣خ

 أر٢ رٖ ػ٢ِ ٖٓ كخ١ٔش أر٘خء حَُ٘كخء أُوخد ٖٓ ٝٛٞ ، أٗٚ ٤ٔٗزي حىػ٠ أ١ ا٤ُي ٝحٗظٔذ

ً  حُ٘خّ أػَم ٧ّ رٌُي ُوزٞح ُ٘ٔذ،ك٢ ح حُؼ٣َن ٝحَُٔحى ،"ػٜ٘ٔخ هللا ٢ٍٟ"١خُذ ٗٔزخ
٘8
ٍٝى  ، 

ٓللٞظ رٌٔظزش حُِٔي كٜي ح٤٘١ُٞش ،ٛـ 9ٖ٘ٗخٛي ٓئٍم رؼخّ  ٗوٖ ٟٖٔ
٘9
 . 

طَؿغ أ٤ٔٛش ٌٛٙ ح٧ُوخد حُظ٢ ٍٝىص ػ٠ِ حُ٘خٛي ٝػ٠ِ ٓٞحٛخ ٖٓ حُٔٞحى حُٔوظِلش حُظ٢ ٗو٘ض 

خس ح٤ُٔخ٤ٓش أٝ ح٩ؿظٔخػ٤ش ػ٤ِٜخ ا٢ُ ٓخ طويٓٚ ٖٓ ى٫٫ص طظَٜ أ٤ٔٛش ح٧ٗوخٙ ٝىٍْٝٛ ك٢ حُل٤

 أٝ حُؼوخك٤ش ك٢ حُؼَٜ ح٢ٓ٬ٓ٩ .

 انؼساعف انُٓضسٛح تشاْض انضعاسح :

٫ٝ ٗؼ٠٘ ٛ٘خ  ،رؼغ حُل٘خٕ حُِْٔٔ ٍٝكخً ؿي٣يس ك٠ حُِهَكش حُٜ٘ي٤ٓش حطٔٔض رٞكيس ك٠ أٓخ٤ُزٜخ 

ـيحثَ رخَُّٓٞ حُٜ٘ي٤ٓش ًخُٔؼِغ ٝحَُٔرغ ٝحُٔؼ٤ٖ ، ٫ٝ رخ٧ٌٗخٍ حُٔؼويس ًخُؼٜخثذ ٝحُ

حُِٔىٝؿش ٝحُوط١ٞ حُٔظ٘خرٌش ، ٝاٗٔخ ٗؼ٠٘ ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلي٣ي رخَُّٓٞ حُٜ٘ي٤ٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ، 

ٖٝٓ ح٧ٌٗخٍ  ،حُٔٔظو٤ٔش ٝحُٔخثِش ٝحٌَُٔ٘ٔس ٝحُٔظٔٞؿش  ،ٝطظٌٕٞ ػخٓشً ٖٓ حُوط١ٞ رؤٗٞحػٜخ 

ش ٝحُٔظؼيىس حُز٤ٔطش ًخَُٔرغ ٝحُٔٔظط٤َ ٝحُيحثَس ٝحُـخٓخص حُٔوظِلش ح٧ٌٗخٍ حُٔيح٤ٓش ٝحُؼٔخ٤ٗ

ح٬ٟ٧ع ، ٝٛ٘خى ح١َٗ٧ش حُٜ٘ي٤ٓش رخهظ٬ف أٗٞحػٜخ
(٘:)
  . 

 ٝأٛاْ ، حُيٍحٓاش ٟٓٞٞع حُ٘خٛي١ حُ٘وٖ ُهَكش ك٢ حُٜ٘ي٤ٓش حُِهخٍف حٓظويّ حُل٘خٕ حُلـخ١ُ

 : حُظ٣ٌٞ٘خص طِي

 انًشكـاج :

٤ِش ٓوؼَس ، ٜٗق ىحث٣َش حُٔٔو٢ ، طـٍٞ ك٠ حُلخث٢ ُظٟٞغ ك٤ٜخ ٝٓ ،ًٞس ؿ٤َ ٗخكٌس ٓؼوٞىس 

ح٩ٟخءس ٖٓ َٓٔؿش أٝ ه٘ي٣َ أٝ ٗٔؼش
(ٙٓ)
، طظٌٕٞ ٖٓ ػ٬ػش أؿِحء ٍث٤ٔ٤ش ٠ٛ: حَُهزش  

ػْ  ،ٓو٤١َٝش حٌَُ٘ ًحص كٞٛش ٓظٔؼش طٔظيم ه٬٤ًِ ػ٘ي حُظٜخهٜخ رخُزيٕ ٖٓ أٓلَ ك٤غ طِظلْ رٚ 

ػْ حُوخػيس  ،حُزيٕ آخ ًَٟٝ أٝ ر٠٤خٟٝ أٝ ٓ٘ظلن ك٠ ح٢ُٓٞ ٝٓٔلٞد ٖٓ أػ٠ِ ٖٝٓ أٓلَ 

ش ػ٠ِ ٤ٛجش هٔغ ٓوِٞد ، ًٝخٕ ٌُِٔ٘خس ػخىسً ٓوزٞ رخٍُ أٝ أًحٕ هي طٌٕٞ ػ٬ػش أٝ أًؼَ ٓو٤١َٝ

طؼِن رٜخ ٬َٓٓ طـظٔغ ًِٜخ ػ٘ي ًَس ر٠٤خ٣ٝش حٌَُ٘ 
(ٙٔ)
ٍٝى ًًَٛخ ك٠ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٠  ، 

ا ِيصِ : "هُٞش طؼخ٠ُ َٓ ِشَكاٍج فِٛ ًِ ِِ َك اأِلَِعِض َيثَُم َُِٕع َٔ اِخ  َٔ ا ًَ ُ َُُٕع انسَّ " ثَاٌح َّللاَّ
(ٕٙ. )

 

اٗظَ٘ص ك٢ حُلٖ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٍٝرٔخ ٣َؿغ حُٔزذ ك٢ ًؼَس حٗظ٘خٍٛخ ا٢ُ ٓخ ٍٝى ك٢ حُلي٣غ 

ٝأٜٗخ ط٤٠ت هزَ حُٔظٞك٠ ٌُُي ًخٕ  ،ح٣َُ٘ق: "ٖٓ ػِن ه٘ي٬٣ً ٠ِٛ ػ٤ِٚ ٓزؼٕٞ أُق ِٓي " 

٣ل٢٤ رٜخ ٗٔؼيحٗخص ػ٠ِ ؿخٗز٤ٜخ
(ٖٙ)
 ظ٢ّ( ٝحُٖٗٔٔٛـ/:ٔ٘ٝأهيّ ٍٝٝى ُٜخ رـخٓغ ح٧هَٔ) ، 

ُِـخٓغ حَُث٤ٔ٤ش حُٞحؿٜش ػ٠ِ حُـ٤ٜظ٤ٖ حُ٘خكٌط٤ٖ طل٢ِ
(ٙٗ)
 . 

 انؼقض انضائغٖ : 

٣َطلغ ًَِٓٙ ػٖ ٍؿ٠ِ حُؼوي ، ك٤ظؤُق ٖٓ هطخع ىحثَٟ أًزَ ٖٓ ٜٗق حُيحثَس ٠ٔٔ٣ٝ حُؼوي 

حَُٔطي ، ٗخع حٓظؼٔخُٚ ك٠ ح٧ٗيُْ
(ٙ٘)
ػ٠ِ ٤ٛجش ػوي  ،ٍٝى ٟٖٔ ُهَكش ٗٞٛي حُيٍحٓش  ، 

 ٤ش حُٔلَحد ٣ٝلظ١ٞ ػ٠ِ حُزِٔٔش ُٝهَكش حٌُٔ٘خس .ٜٗق ىحث١َ ٣٘زش ١خه

 : انشاْض نكراتاخ انؼايح انشطٛح انسًاخ

 ، ه٤ٖٔٔ ا٢ُ حُ٘خٛي ٝهْٔ ، حُ٘خٛي ُ٘وٖ ط٘ل٤ٌٙ ػ٘ي ٛ٘ي٤ٓش روطش حُظِّ هي حُوطخ١ إٔ ٬٣كع -

 ػ٠ِ ًٝظذ حُ٘ٚ ػ٠ِ ٣لظ١ٞ ٝحُٔل٢ِ ، ٓؼوٞىس ٓٔخكش ىحهَ حُزِٔٔش ػ٠ِ ٣لظ١ٞ حُؼ١ِٞ

 . ٓ٘ظظٔش ٍٛٞس ك٢ طزيٝ حٌُظخرخص ؿؼَ ٓٔخ ، ٝٓظٞح٣ُش ٘ظظٔشٓ أٓطَ

 أٓطَ ر٤ٖ ك٤ٔخ حُظٞحُٕ ػيّ كون ٓٔخ ، ٝحٌُِٔخص حُلَٝف رلـْ حُلـخ١ُ حُوطخ١ ٣ِظِّ ُْ -

 ٝحُظ٢ ٝحُؼخٖٓ حُٔخرغ ، حُٔخىّ ، حُوخْٓ ٝحُٔطَ ، حُزِٔٔش ٓطَ ًِٔخص ػيح ك٤ٔخ ، حُ٘ٚ
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 ُِٔظٞك٠ حُيػخء ػْ ، ًخ٬ًٓ  حُٞكخس ٝطخ٣ٍن ،"١خُذ أر٢ رٖ ػ٢ِ رٖ حُلٖٔ" حْٓ ػ٠ِ ط٘ظَٔ

 رخه٢ ا٤ُٚ ٣٘ظ٢ٔ ح١ٌُ ح٫ْٓ ًِٔخص ط٤٤ِٔ ٛٞ ًُي ٖٓ حُٔوٜٞى حُـَٝ ٣ٌٕٞ ٍٝرٔخ ، رخَُكٔش

 ٢ٌُ حُوخٍة حٗظزخٙ ؿٌد ٖٓ ٗٞع ًُي ٝك٢ حُ٘خٛي، ًِٔخص رو٤ش ػٖ ، حُل٤٤ٖ٘ٔ ح٧َٗحف أَٓس

 . ًُي ػ٠ِ حُز١َٜ حُظ٤ًَِ ٣ٝـؼَ حٌُظخر٤ش، ُِ٘وٕٞ حُز١َٜ ح٫طـخٙ ػ٠ِ ٣لخكع

 ٣ظَٜ حُٞحكي حُلَف ؿؼَ ٓٔخ ، ٝحًَُٔزش حُٔلَىس حُلَٝف ٍٛٞ ك٢ ٗٞع حُوطخ١ إٔ ٬٣كع -

 .ٝحُِهَكش حُـٔخٍ ٖٓ ٣ِٓيح حُ٘وٖ أًخد ا٠ُ ًُي ٝأىٟ ، ٍٛٞس ٖٓ رؤًؼَ

 ٜٗخ٣ش ٢ك حُؼوق ظٍٜٞ: ٜٝٓ٘خ ، حُ٘خٛي ًظخرخص ٟٖٔ حُوي٣ٔش حُ٘زط٤ش حُظؤػ٤َحص رؼٞ ظَٜص -

 كَٝف ٜٓ٘خ ، حُ٘وٖ ًِٔخص ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ حَُؿخء ح٤ُخء ٝحٓظويحّ ، أٓلَ ٖٓ حُٔلَىس ح٧ُق كَف

 . ح٧ػ٬ّ أٓٔخء ٝرؼٞ ، حُـَ

 ، أهَٟ ًِٔش أػ٠ِ ٜٓ٘خ ؿِء أٝ ًِٔش ًظخرش رٔؼ٠٘ حُ٘وٖ، ًِٔخص ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ حُظ٤ًَذ ٬٣كع -

 . حُؼِغ ه٢ ص٤ِٔٓح ٖٓ ًُٝي ، ًُي ٖٓ أًؼَ ا٢ُ ٓطَ ٓٔظٟٞ ك٢ ًُٝي

أٝ  ،ٖٓ ك٤غ ٟز٢ ًظِش حُلَٝف ٝحطوخٜٗخ  ،ُْ ٤ٔ٣َ حُ٘وٖ ٝكن هٞحػي ٝٓٞحٛلخص ه٢ حُؼِغ  -

 ٖٓ ك٤غ حُٔؼيٍ ح١ٌُ حطوٌٙ حُوطخ١ ك٢ ًظخرخطٚ .

٢ٛٝ رٌُي طظ٘خرٚ ٓغ  ،طظ٤ِٔ كَٝف حُ٘وٖ ٝهخٛش ح٧ُلخص ٝح٬ُٓخص رطُٜٞخ ٍٝٗخهظٜخ  -

 كَٝف ه٢ حُؼِغ ُِٔيٍٓش ح٣َُٜٔش .

 ح ذذهٛهٛح نصٕعج دغٔف سظ انثهس انٕاعص ػهٙ َقش شاْض انضعاسح :صعاس

ٓٔخ ٫ ٗي ك٤ٚ إٔ طل٤َِ أٌٗخٍ حُلَٝف ٣ٜيف رخُيٍؿش ح٢ُٝ٧ ا٢ُ طؤ٣ٍن حُٜ٘ٞٙ حٌُظخر٤ش ؿ٤َ 

ك٤غ إٔ ٌَُ كَف ٖٓ  ،أٝ طِي حُظ٢ ط٘ظَٔ ػ٢ِ ى٫٫ص طٔخػي ػ٢ِ طؤ٣ٍوٜخ  ،حُٔئٍهش 

ٝطظ٘خ٢ٛ ٍٛٞ حُلَٝف حُٔلَىس ٝحًَُٔزش ا٢ُ ػيى ٖٓ  حُلَٝف حُؼَر٤ش ٛ٘يٓظٚ حُوخٛش رٚ ،

ػْ  ،حٍُٜٞ، حُظ٢ ٓٞف ٗيٍٜٓخ رٜيف ٝٛق ٛ٘يٓظٜخ ٝر٤خٕ ط٤ٌِٜ٘خ ٝٓؼَكش حػظزخٍ ٛلظٜخ 

ر٤خٕ ًظخرخطٜخ كخٍ ح٧كَحى ٝحُظ٤ًَذ رٔخ ٣ظلون ٖٓ ه٬ُٚ أٍٛٞ حُيٍحٓش حُل٤٘ش حُظل٤ِ٤ِش 

"ٌٛح  ،حُؼِغ حُٔٔظويّ ك٢ ٗوٖ ٗخٛي حُيٍحٓش  ٝحُظ٣َ٘ل٤ش ُلَٝف ح٧رـي٣ش حُؼَر٤ش رخُ٘ٔزش ُو٢

ح١ٌُ  ٝح٧ٓخّ ح٧َٛ رٔؼخرش ىٍحٓظٚ ٝطؼظزَ ٝحك٤ش ، ىٍحٓش حُؼِغ ُو٢ أكَى حُوِو٘٘ي١ ٝهي

حُ٘خٛي  ٗوٖ حُظ٢ ٍٝىص ٟٖٔ ًظخرخص حُؼِغ ، ه٢ كَٝف ٝىٍحٓش طل٤َِ ك٢ ػ٤ِٚ ٓؤػظٔي

حُيٍحٓش ٟٓٞغ
(ٙٙ)
 . 

 قش شاْض انضعاسح :صعاسح نرذهٛم انذغٔف ٔصٕعْا يٍ سالل َ

 صٕعج دغف األنـف :

٣ٝظَٜ ك٢ رؼٞ حُلخ٫ص ط٣َٝٔش ُحثيس ٗخك٤ش  ،٣ظٌٕٞ كَف ح٧ُق ٖٓ هخثْ ػٔٞى١ ؿ٤َ ٓخثَ 

ح٤ٔ٤ُٖ
(ٙ8)
 ٝهي ٍٝى  ك٢ ٗوٖ حُ٘خٛي رلخُظٚ حُٔلَىس ٝحًَُٔزش حُٔوظظٔش حُٔظِٜش رلَف هزِٜخ . ، 

 نؼاو فٙ أكثغ يٍ صٕعج :يٍ دٛس انشكم ا انشاْض األنـف انًفغصج : ٚظٓغ فٙ َقش

ً  ٬ًٌٗ  اطوٌ ح٧ُق كَف إٔ ك٤ٜخ ٬ٗكع األنف انًطهق : ،انصٕعج األٔنٗ   أػ٠ِ ٖٓ ٣٘ظ٢ٜ هخثٔخ

ٌٛح  ،ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ًِٔخص : إ" رخُٔطَ ح٧ٍٝ  ،ؿٜش ح٤ٔ٤ُٖ  أٓلَ ا٠ُ ٓخثِش رِحثيس ُهَك٤ش

حُلٖٔ" رخُٔطَ  ،خُٔطَ حَُحرغ ػزيهللا" ر ،أر٢" رخُٔطَ حُؼخُغ  ،ح٣َُ٘ق" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ  ،

 هللا" رخُٔطَ حُؼخٖٓ . ،ا٢ُ" رخُٔطَ حُٔخىّ  ،حُوخْٓ 

ً ٣٘ظ٢ٜ انصٕعج انثاَٛح األنف انًشؼغ:  أػ٠ِ ٖٓ ٬ٗكع ك٤ٜخ إٔ كَف ح٧ُق اطوٌ ٬ًٌٗ هخثٔخ

ًُٝي ك٢  ،٣ٝ٘ظ٢ٜ ٖٓ أٓلَ رؼوق ٣ظـٚ ٗلٞ ح٤ُٔخٍ ،ح٤ٔ٤ُٖ  ؿٜش أٓلَ ا٠ُ ٓخثِش رِحثيس ُهَك٤ش

ٝرؼوق ٖٓ أٓلَ ؿٜش ح٤ُٔخٍ ك٢ ًِٔخص  ،ِٔخص ح٥ط٤ش هللا " رخُٔطَ ح١ٌُ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ حُزِٔٔش حٌُ

 هللا" رخُٔطَ حُؼخٖٓ . ،: حُـٔؼش" رخُٔطَ حُٔخىّ 

ً  ٬ًٌٗ  اطوٌ ح٧ُق كَف إٔ ك٤ٜخ : ٬ٗكع انصٕعج انثانثح األنف انًذغف  أػ٠ِ ٖٓ ٣٘ظ٢ٜ هخثٔخ

ًُٝي ك٢  ،٣ٝ٘ظ٢ٜ ٖٓ أٓلَ رظل٣َق ؿٜش ح٤ُٔخٍ  ٤ٖح٤ُٔ ؿٜش أٓلَ ا٠ُ ٓخثِش رِحثيس ُهَك٤ش

 ،ح٤ُٔ٘ذ" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ  ،حُل٤ٔذ  ،ح٤ُٔي  ،حَُك٤ْ" رٔطَ حُزِٔٔش  ،حٌُِٔخص ح٧ط٤ش : حَُكٖٔ

 ،هللا" رخُٔطَ حُٔخىّ  ،أر٢" رخُٔطَ حُوخْٓ  ،حُلٖٔ  ،ػزيهللا  ،اى٣ٍْ" رخُٔطَ حُؼخُغ 

 حُؼخٖٓ .ٝآُٚ" رخُٔطَ  ،حُؼخ٢ٗ" رخُٔطَ حُٔخرغ 



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

ٔٓ9 

 

 ٝؿخءص ك٢ ٍٛٞط٤ٖ : ،طؤط٢ ك٢ ٜٗخ٣ش أٝ ٢ٓٝ حٌُِٔش ٓظِٜش رلَف هزِٜخ  األنـف انًشررًح : 

ًٔخ ك٢ حٌُِٔخص : ؿ٘خص"  ،: ٣ٌٕٞ ُٜخ ٗظٞء رخٍُ ٣ٍِ٘ ػٖ ٓٔظٟٞ ه٢ حُظٔط٤ق  انصٕعج األٔنٗ

خٗٔخ٣ش" ػٔ ،ػٔخ٤ٖٗ  ،هخْٓ  ،١خُذ" رخُٔطَ حُوخْٓ  ،هظخىس" رخُٔطَ حُؼخُغ  ،رخُٔطَ ح٧ٍٝ 

 ًٔخ ك٢ ًِٔش طؼخ٠ُ" رخُٔطَ حُٔخىّ . ،ٝؿخءص ٓظِٜش رلَف ح٬ُّ رؼيٛخ  ،رخُٔطَ حُٔخرغ 

ًٔخ ك٢ ًِٔخص : كخُّ"  ،طظَٜ ػ٠ِ ٤ٛجش هخثْ ٓ٘ظٜذ ٓـٔٞع ٫ ٗظٞء ُٚ  انصٕعج انثاَٛح :

 حُؼخ٢ٗ" رخُٔطَ حُٔخرغ . ،٤ِٓٔخٕ" رخُٔطَ حَُحرغ  ،رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ 

 ز ( : –صٕعج دغف انثـاء ) خ 

ٝهاي ٍٝىص كا٢ ٗواٖ حُ٘اخٛي ر٤ٜجظٜاخ حُٔلاَىس ٝحًَُٔزاش  ،طظٌٕٞ ٖٓ هخثْ ه٤َٜ ٓ٘ظٜذ ٝٓ٘زٔا٢ 

 حُٔوظظٔش( . -حُٔظٞٓطش -حُٔظِٜش رلخ٫طٜخ حُؼ٬ع )حُٔزظيأس

 انثـاء انًفغصج : 

ا٫ حٜٗخ طزايٝ ٓوظِلاش ك٤ٔاخ ر٤ٜ٘اخ ٓاٖ  ،ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٜٗخ ٫ طوظِق ٖٓ ك٤غ ٌِٜٗخ حُؼخّ  

ٝهاي ٍٝىص ٓزٔا١ٞش ًحص ُحثايس  ،ٝح٠٣خً ٓاٖ ك٤اغ ٜٗخ٣ظٜاخ  ،َٔحٍ حٗزٔخ١ٜخ أٝ هَٜٛخ ك٤غ حٓظ

 ًٔخ ك٢ ًِٔش "ؿ٘خص" رخُٔطَ ح٧ٍٝ . ،ك٢ ١َكٜخ ح٣٧ٖٔ

 انثـاء انًغكثح انًثرضأج : ذظٓغ تأكثغ يٍ صٕعج

حراٖ" رخُٔاطَ  ،ح٠ُٝ٧ : ٣ظَٜ ك٤ٜخ حُزخء ٓـٔٞػش ٛخػيس ًٔخ ك٢ ًِٔخص : رٔاْ" رٔاطَ حُزٔأِش 

أٝ ٓٞهٞكش رٜؼٞى ك٢  ،طـٔيٙ" رخُٔطَ حُؼخٖٓ  ،ٍر٤غ" رخُٔطَ حُٔخرغ  ،حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ٝحُوخْٓ 

أراا٢" رخُٔااطَ حُؼخُااغ  ،١ااَف ٝٗااٍِٝ كاا٢ ١ااَف أهااَ ًٔااخ كاا٢ ًِٔااخص : حرااٖ" رخُٔااطَ حُؼااخ٢ٗ 

أٝ ك٢ ٍٛٞس ٓزظيأس ٓز١ٞٔش رٍِ٘ٝ ك٤ٜخ ًٔخ ك٢  ،ػٔخ٤ٗٔخ٣ش" رخُٔطَ حُٔخرغ  ،ػٔخ٤ٖٗ  ،ٝحُوخْٓ 

ػٔخٗٔخ٣اش "  ،ػٔاخ٤ٖٗ  ،طؼاخ٠ُ" رخُٔاطَ حُٔاخىّ  ،طٞك٠  ،ٔخص : حرٖ" رخُٔط٣َٖ حُؼخُغ ٝحَُحرغ ًِ

 رٔلٔي" رخُٔطَ حُؼخٖٓ . ،رَكٔظٚ  ،رخُٔطَ حُٔخرغ 

 انثـاء انًرٕسطح : انًرصهح تذغف قثهٓا ٔدغف تؼضْا

 ،ي حٌُاا٣َْ ػزاا ،ٓوظاايٍ" رخُٔااطَ ح٧ٍٝ  ،ًٔااخ كاا٢ ًِٔااخص : حُٔظواا٤ٖ  ،طاا٘وٖ آااخ رٔاا٤طش ٓـٔٞػااش 

حُؼاخ٢ٗ" رخُٔاطَ  ،ػزيهللا" رخُٔطَ حُواخْٓ  ،ػزي ح٣ٌَُْ" رخُٔطَ حَُحرغ  ،هظخىس" رخُٔطَ حُؼخُغ 

ًٔاخ كا٢ ًِٔاخص : هزاَ" رخُٔاطَ  ،أٝ رٜاٍٞس هطا٤ٖ ٌٓ٘زا٤ٖ  ،رَكٔظٚ" رخُٔاطَ حُؼاخٖٓ  ،حُٔخرغ 

 ٝٛلزٚ" رخُٔطَ حُؼخٖٓ . ،ٓزغ" رخُٔطَ حُٔخرغ  ،حُؼخ٢ٗ 

 انًرصهح تذغف قثهٓاانثـاء انًشررًح : 

١خُاذ" رخُٔاطَ  ،ح٤ُٔ٘ذ" رخُٔطَ حُؼاخ٢ٗ  ،ٍٝىص رٌَ٘ ٓز١ٞٔ ك٢ ًِٔخص : "حُل٤ٔذ  

 حُوخْٓ 

 ر( : -صٕعج دغف انجٛى )ح

ٝط٘ظٜا٢ حُـا٤ْ حُٔلاَىس رظوا٣ْٞ  ،ػزخٍس ػاٖ ها٢ ٌٓ٘اذ ٓاٖ ح٤ُٔاخٍ ٤ُِٔا٤ٖ رِح٣ٝاش كاخىس  

٣ٍِ٘ ػٖ ٓٔظٟٞ حُظٔط٤ق
(ٙ9)
 ِش رلخ٫طٜخ حُؼ٬ع .ٍٝىص ر٤ٜجظٜخ حًَُٔزش حُٔظٜ ، 

 انجٛى انًثرضاج : انًرصهح تذغف تؼضْا

ٗو٘ض رؤٗاٌخٍ ٓوظِلاش ك٤ٔاخ ر٤ٜ٘اخ ٓاٖ ك٤اغ طِا٣ِٞ أٝ طوا٣ْٞ حُوا٢ حٌُٔ٘اذ أٝ كا٢ ٓوايحٍ  

 ،حَُك٤ْ" رٔطَ حُزٔأِش  ،ك٘ـيٛخ طؤهٌ ٌَٗ حُُِٔٞس ك٢ ًِٔخص : حَُكٖٔ  ،ىٍؿش ٤َٓ ٌٛح حُو٢ 

هااخْٓ" رخُٔااطَ  ،ٍكٔااش" رخُٔااطَ حُٔااخىّ  ،حَُحرااغ كٔاا٤ٖ" رخُٔااطَ  ،كااخُّ" رخُٔااطَ حُؼااخ٢ٗ 

 رَكٔظٚ" رخُٔطَ حُؼخٖٓ     ،ٝرٍٜٞس ٌَٗ ُح٣ٝش كخىس ك٢ ًِٔخص : ؿ٘خص" رخُٔطَ ح٧ٍٝ  ،حُٔخرغ 

 انجٛى انًرٕسطح : يرصهح تذغف قثهٓا ٔدغف تؼضْا

أٓاخ ٓاٖ ك٤اغ حطٜاخُٜخ راخُلَف  ،ٍٝىص ك٢ ػيس ٗوٕٞ ٓظوٌس ٗلْ أٌٗخٍ حُـ٤ْ حُٔزظايأس  

ح٧ٍٝ : ٣اظْ ك٤اٚ ح٫طٜاخٍ ٓاٖ ح٧ٓالَ ػ٘اي ها٢  ،حُٔخرن ك٤ٌٖٔ إٔ ٤ِٔٗٛخ ٖٓ ها٬ٍ ػايس أٗاٌخٍ 

أٓاخ حُ٘اٌَ حُؼاخ٢ٗ :  ،ٝٛلزٚ" رخُٔاطَ حُؼاخٖٓ  ،ٓؼَ ًِٔخص : "ػـَ" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ  ،حُظٔط٤ق 

دمحم" رخُٔاطَ  ،ٔاطَ حُؼاخ٢ٗ ًٔخ ك٢ ًِٔخص : حُل٤ٔذ" رخُ ،٣ٌٕٞ ح٫طٜخٍ ٖٓ أػ٠ِ كَف حُـ٤ْ 

 رٔلٔي" رخُٔطَ حُؼخٖٓ . ،حُـٔؼش" رخُٔطَ حُٔخىّ  ،حُلٖٔ" رخُٔطَ حُوخْٓ  ،حَُحرغ 

 طاخ ذقٕٚس ذشثّ انًفغصج ،انجٛى انًشررًح : انًرصهح تذغف قثهٓا 
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 ٍٝىص ك٢ ًِٔش : ٤ٍٓق" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ .

خثٔاخً ٍٓاْ رِح٣ٝاش ٓ٘لَؿاشػزخٍس ػٖ هطا٤ٖ ٓظٜا٤ِٖ ٣ٌٞٗاخٕ هصٕعج دغف انضال ٔانظال : 
(ٙ:)
 ، 

 ٍٝىص ر٤ٜجظٜخ حُٔلَىس ٝحًَُٔزش حُٔوظظٔش .  ٝهي

 اى٣ٍْ" رخُٔطَ حُؼخُغ . ،ٍٝىص ك٢ ًِٔخص : هظخىس انضال انًفغصج : 

 يُٓا :  ،انضال انًشررًح : ظٓغخ تؼضج صٕع

ٓاؼي"  ، ٓوظايٍ" رخُٔاطَ ح٧ٍٝ ،ػ٘اي  ،ٛيم  ،ًٔخ ك٢ ًِٔخص : ٓوؼي  ،حُيحٍ حًَُٔزش حُٔـٔٞػش 

 حُايحٍ ،رٔلٔاي" رخُٔاطَ حُؼاخٖٓ  ،طـٔايٙ  ،ػزايهللا" رخُٔاط٣َٖ حَُحراغ ٝحُواخْٓ  ،رخُٔطَ حُؼخُغ 

حُٔوظظٔش حُٔوطٞكاش : ًٔاخ  ٝحُيحٍ ،ًٔخ ك٢ ًِٔش : ػزيهللا" رخُٔطَ حُوخْٓ  ،حُٔوظظٔش حُٔز١ٞٔش 

 " رخُٔطَ حَُحرغ .دمحم ،ػزي ح٣ٌَُْ" رخُٔط٣َٖ حُؼخُغ ٝحَُحرغ  ،ك٢ ًِٔخص: ٌٛح" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ 

ٍٝىص ر٤ٜجظٜاخ حُٔلاَىس  ٝهاي ،٣ٌإٞ ٓزٔا١ٞخ أٝ ٓواٍٞحً ٓاٖ ٜٗخ٣ظاٚ صٕعج داغف اناغاء ٔاناؼا٘ : 

 ٝحًَُٔزش حُٔوظظٔش .

ٝآاخ  ،ًٔاخ كا٢ ًِٔاش : ٓوظايٍ رخُٔاطَ ح٧ٍٝ  ،ٍٝىص آاخ ر٘اٌَ ٓـٔاٞع ٓواٍٞ انـغاء انًفاغصج : 

ٍكٔااش" رخُٔااطَ  ،ٍٟاا٢  ،حُؼااخ٢ٗ  كااخُّ" رخُٔااطَ ،ًٔااخ كاا٢ ًِٔااخص : ٍٓاا٤ق  ،ٓـٔااٞع ٓزٔاا١ٞ 

 ٍر٤غ" رخُٔطَ حُٔخرغ . ،حُؼخ٢ٗ 

ٜٗااَ"  ،كاا٢ ٓااطَ حُزٔاأِش  "ًٔااخ كاا٢ ًِٔااخص : حُااَك٤ْ ، انااـغاء انًشررًااح : ٔعصخ ميااا يثساإطح

ًٔخ  ،ٝآخ ٓيؿٔش  ،رَكٔظٚ" رخُٔطَ حُؼخٖٓ  ،رخُٔطَ ح٧ٍٝ ػزي ح٣ٌَُْ" رخُٔطَ حُؼخُغ ٝحَُحرغ 

 ح٣َُ٘ق" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ . ،هزَ ،زِٔٔش ك٢ ًِٔش : حَُكٖٔ" رٔطَ حُ

 صٕعج دغف انسٍٛ ٔانشٍٛ :

ُٚ ػ٬ع أٓ٘خٕ ٖٓ هٞحثْ ٛاـ٤َس ٓظٔاخ٣ٝش  ،٣ظٌٕٞ ٖٓ ه٢ أكو٢ ٣َْٓ رٔٔظٟٞ حُظٔط٤ق  

ٝأك٤خٗااخً ٣ٌاإٞ حُوااخثْ أهٜااَ كاا٢ حُطااٍٞ ،حُطااٍٞ أٝ ٓخثِااش 
(8ٓ)
ٍٝىص ر٤ٜجظٜااخ حًَُٔزااش حُٔظٜااِش  ، 

 رلخ٫طٜخ حُؼ٬ع .

 ج :انسٛـٍ انًثرضأ

ٓٞٓا٠"  ،ٓا٤ِٔخٕ" رخُٔاطَ حَُحراغ  ،ٍٝىص ٓلووش ك٢ ًِٔاخص : "ٓاؼي" رخُٔاطَ حَُحراغ  

ٝهااي ٍٝىص حُٔاا٤ٖ  ،ٝٓااِْ" رخُٔااطَ حُؼااخٖٓ  ،ٓاا٘ش" رخُٔااطَ حُٔااخرغ  ،رخُٔااطَ حَُحرااغ ٝحُوااخْٓ 

 حُٔؼِوش ك٢ ًِٔش : ٓزغ" رخُٔطَ حُٔخرغ .

 ،حُٔاا٤ي  ،" رٔااطَ حُزٔاأِش ًٔااخ كاا٢ ًِٔااخص : رٔااْ ،ٓظٞٓااطش ٓلووااش  ٍٝىص انسٛااـٍ انًرٕسااطح :

حُلٔااٖ"  ،كٔاا٤ٖ" رخُٔااطَ حَُحرااغ  ،ػ٤ٔاا٠  ،حُ٘ٔاا٤ذ" رخُٔااطَ حُؼااخ٢ٗ  ،حُلٔاا٤ذ  ،حُ٘اا٣َق 

 رخُٔطَ حُوخْٓ . 

 انسٛـٍ انًشررًح : يرصهح تذغف قثهٓا

 هخْٓ" رخُٔطَ حُٔخرغ . ،ٍٝىص ك٢ ًِٔش "اى٣ٍْ" رخُٔطَ حُؼخُغ 

 ف تؼضْاانصاص ٔانضاص انًثرضأج : يرصهح تذغ صٕعج دغف
ك٤اغ ٍٓأض ًٝؤٜٗاخ طواَؽ ٓاٖ حُ٘اٌَ  ،ٍٝىص ك٢ رؼٞ حُ٘وٕٞ ُٜٝخ ٓ٘ش ك٢ ٜٗخ٣ظٜخ   

 ،ٛاا٠ِ ،ٍٟاا٢" رخُٔااطَ حُٔااخىّ  ،حُٔٔااظط٤َ ٝٓااٖ أٓؼِظٜااخ ًِٔااخص : "ٛاايم" رخُٔااطَ ح٧ٍٝ 

 ٛلزٚ" رخُٔطَ حُؼخٖٓ .

 صٕعج دغف انطاء ٔانظاء :

أٝ ٓوااّٞ طٌاإٞ ٓٔااظو٤ٔش هخثٜٔااخ ػٔااٞى١ ،ط٘اازٚ كااَف حُٜااخى كاا٢ حُـخُااذ  
(8ٔ)
ٍٝىص  ، 

 ر٤ٜجظٜخ حًَُٔزش حُٔزظيأس ٝحُٔظٞٓطش .

ًِٔااش : أراا٢ ١خُااذ" رخُٔااطَ ًٔااخ كاا٢  ،ٓظٜااِش رلااَف رؼاايٛخ دااغف انطاااء ٔانظاااء انًثرااضأج : 

 حُوخْٓ.

ٝطظٜاَ ه٣َزاش ٓاٖ ٛاٍٞس  ،ٓظِٜش رلَف هزِٜخ ٝكَف رؼايٛخ  دغف انطاء ٔانظاء انًرٕسطح :

 طَ حُؼخُغ .ًٔخ ك٢ ًِٔش : ٓطخػٖ" رخُٔ ،حُٔزظيأس 
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ٝكا٢ كخُاش حُٔلاَى طاِٝى  ،طَْٓ ر٘اٌَ ىحثاَس ؿ٤اَ ًخِٓاش ح٩ٓاظيحٍس صٕعج دغف انؼٍٛ ٔانغٍٛ : 

ٍٝىص ر٤ٜجظٜاخ  ،رؼَحهش طٍِ٘ طلض ٓٔظٟٞ حُظٔط٤ق ٢ٛٝ رٌُي ط٘زٚ ح٤ُاخء حَُحؿؼاش اُا٢ كاي ًز٤اَ

 . حًَُٔزش حُٔظِٜش رلخ٫طٜخ حُؼ٬ع

 انؼٛـٍ انًثرضأج : يرصهح تذغف تؼضْا

ػـاَ" رخُٔاطَ  ،ًٔخ ك٢ ًِٔاخص : ػ٘اي" رخُٔاطَ ح٧ٍٝ ،ٍٞس حُٔزظيأس حُٔلووش ٍٝىص رٜ 

ػِاا٢" رخُٔااطَ  ،ػزااي هللا  ،ػزااي حٌُاا٣َْ  ،ٓطااخػٖ" رخُٔااطَ حُؼخُااغ  ،ػِاا٢  ،ػزااي حٌُاا٣َْ  ،حُؼااخ٢ٗ

ًٔخ ك٢ ًِٔش  ،ٝؿخءص ٓـِوش ٓطٔٞٓش  ،ػ٤ِٚ" رخُٔطَ حُؼخٖٓ  ،ػ٘ٚ" رخُٔطَ حُٔخىّ  ،حُوخْٓ 

 حَُحرغ  "ػزيهللا" رخُٔطَ

 ،ٜٓ٘اخ حُؼا٤ٖ حُلخث٤اش  ،ٍٝىص رؼيس ٛاٍٞانؼٛـٍ انًرٕسطح : يرصهح تذغف قثهٓا ٔدغف تؼضْا : 

 ،ًٔاخ كا٢ ًِٔاخص : ٓوؼاي" رخُٔاطَ ح٧ٍٝ ،ٝحُؼ٤ٖ حَُٔرؼاش  ،ًٔخ ك٢ ًِٔش: طـٔيٙ" رخُٔطَ حُؼخٖٓ 

 .ٝؿخءص ٓطٔٞٓش ك٢ ًِٔش "ٓؼي" رخُٔطَ حُؼخُغ  ،حُـٔؼش" رخُٔطَ حُٔخىّ  ،طؼخ٠ُ 

 ٓزغ" رخُٔطَ حُٔخرغ . ،ٍر٤غ  ،ٍٝىص ك٢ ًِٔش يرصهح تذغف قثهٓا :  ،انؼٍٛ انًشررًح 

 صٕعج دغف انفـاء ٔانقـاف :

اً طؤهٌ ٬ًٌٗ  ،ٝػَحهش كَف حُوخف طوظِق ػٖ حُلخء  ،٣ظٌٕٞ ٖٓ ٍأّ ٓيٍٝس ٝػَحهظٚ ٓز١ٞٔش 

ٓوٞٓخً ٣ظـٚ ا٢ُ ح٧ٓلَ ٗز٤ٚ رظي٣َٝ كَف حُٞحٝ
(8ٕ)
َىس ٝحًَُٔزاش حُٔظٜاِش ٍٝىص ر٤ٜجظٜاخ حُٔلا ، 

 رلخ٫طٜخ حُؼ٬ع .

 ٍٝىص ٓـٔٞػش رٌِٔش : " ٛيم" رخُٔطَ ح٧ٍٝ . انفـاء ٔانقـاف انًفغصج :

 دغف انفـاء ٔانقـاف انًثرضأج : يرصهح تذغف تؼضْا

ٝؿخءص  ،ط٘زٚ كَف حُٞحٝ ًٔخ ك٢ ًِٔش "ك٢" رخُٔطَ ح٧ٍٝ  ،ٍٝىص رؼيس ٍٛٞ  

 ح٤ُخء رلَف طظَٜ ٓزخَٗس ٓؼِؼش ، ٍأّ ٝرٍٜٞس ،ؼخُغ هظخىس" رخُٔطَ حُ ،ٓطٔٞٓش ك٢ ًِٔش 

 حُؼخ٢ٗ رخُٔطَ" هزَ" ًِٔش ٍٝىص ك٢ ،طٞك٠" رخُٔطَ حُٔخىّ  ،ًٔخ ك٢ ًِٔش "ك٢  حَُحؿؼش

 .حٌُظخرش  حٓظٞحء ه٢ ػ٠ِ ٣ظؼخٓي ه٤َٜ ٍأ٢ٓ روخثْ ٖٓ أٓلَ ط٘ظ٢ٜ ٓؼِؼش ٍأّ رٍٜٞس

 ؼضْاانفـاء ٔانقـاف انًرٕسطح : يرصهح تذغف قثهٓا ٔدغف ت

 ٓوظيٍ" رخُٔطَ ح٧ٍٝ . ،ٓوؼي  ،ٍٝىص رٌِٔخص : حُٔظو٤ٖ  

 : ٍٝىص رٌِٔش : "ح٣َُ٘ق" رخُٔطَ ححُؼخ٢ٗ انفـاء ٔانقـاف انًشررًح : انًرصهح تذغف قثهٓا

ُااٚ ٓااٖ أػِاا٠ ُحثاايس ٓ٘ظٜاازش  ،٣٘اازٚ كااَف حُاايحٍ ٓااغ رٔااطش كاا٢ حُطااٍٞ  صاإعج دااغف انكااـاف :

 زش حُٔظِٜش ك٢ ٍٛٞط٤ٖ .ٝهي ٍٝى ر٤ٜجظٚ حًَُٔ ،ٝحك٤خٗخً ٓخثِش 

 انكـاف انًرٕسطح : يرصهح تذغف قثهٓا ٔدغف تؼضْا

 ٍٝىص ك٢ ًِٔش "ػزي ح٣ٌَُْ" رخُٔطَ حُؼخُغ ٝحَُحرغ .

ٍٝىص كا٢ ٛااٍٞس ٝحكايس ػزااخٍس ػااٖ كاَف حُاا٬ّ ػااْ انكاـاف انًشررًااح : انًرصاهح تذااغف قثهٓااا 

 ٍٝ .ًٔخ ك٢ ًِٔش "٤ِٓي" رخُٔطَ ح٧ ،ٟٝغ ُٜخ ك٢ أػ٬ٛخ ًخف ٛـ٤َس 

 صٕعج دغف انالو :

ٓؼَ كَف ح٧ُق ٠ٓخكخً ح٤ُٚ ك٢ ح٧ٓلَ ه٢ ه٤َٜ ٓ٘ز٢ٔ رل٤غ ٣لَٜ حُوطاخٕ ر٤ٜ٘ٔاخ  

ُح٣ٝش هخثٔش
(8ٖ)
 ٝهي ٍٝى ر٤ٜجظٚ حًَُٔزش حُٔظِٜش رلخ٫طٜخ حُؼ٬ع . ، 

 انالو انًثرضأج : يرصهح تذغف تؼضْا

ًٔخ  ،ح٤ٔ٤ُٖ ؿٜش ٓلَأ ا٠ُ ٓخثِش رِحثيس أػ٠ِ ٖٓ ٣٘ظ٢ٜ ٣ٞ١َ هخثْ ٍأ٢ٓ ٍٝىص رٍٜٞس 

 ،ح٤ُٔ٘ذ" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ  ،ح٣َُ٘ق  ،ح٤ُٔي  ،حَُك٤ْ" رٔطَ حُزِٔٔش  ،ك٢ ًِٔخص : "حَُكٖٔ 

ٝآُٚ"  ،حُؼخ٢ٗ" رخُٔطَ حُٔخرغ  ،حُـٔؼش" رخُٔطَ حُٔخىّ  ،ػزي ح٣ٌَُْ" رخُٔطَ حُؼخُغ ٝحَُحرغ 

حُلٖٔ"  ،ُٔطَ حُؼخ٢ٗ ًٔخ ك٢ ًِٔخص : حُل٤ٔذ" رخ ،ٍٝى رٍٜٞس ه٢ ٓخثَ  ،رخُٔطَ حُؼخٖٓ 

ًٔخ ك٢ ًِٔخص  ،ٝؿخء ٓظَٜ ٓغ حُلَف ح١ٌُ ٣ٔزوٚ  ،ا٢ُ" رخُٔطَ حُٔخىّ  ،رخُٔطَ حُوخْٓ 

ٝرٍٜٞس هخثْ ه٤َٜ حُز٤٘ش ريٕٝ  ،طؼخ٠ُ" رخُٔطَ حُٔخىّ  ،: أر٢ ١خُذ" رخُٔطَ حُوخْٓ 

 .خىّ ٝحُؼخٖٓهللا" ك٢ حُٔطَ حُٔ ،ًٔخ ك٢ ًِٔخص : ػزيهللا" رخُٔطَ حَُحرغ ٝحُوخْٓ  ،ُٝحثي
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 انالو انًرٕسطح : يرصهح تذغف قثهٓا ٔدغف تؼضْا

٤ِٓااي" رخُٔااطَ  ،ًٔااخ كاا٢ ًِٔااخص : "هللا" رٔااطَ حُزٔاأِش  ،ٍٝىص رٜااٍٞس هااخثْ ٓـٔااٞع  

 ،هللا" رخُٔطَ حُٔخىّ ٝحُؼخٖٓ ،ػزيهللا" رخُٔطَ حَُحرغ ٝحُوخْٓ  ،ػ٢ِ" رخُٔطَ حُؼخُغ  ،ح٧ٍٝ 

 ،٤ِٓٔخٕ" رخُٔطَ حَُحرغ ،: ػ٢ِ" رخُٔطَ حُؼخُغ ٝحُوخْٓ  ًٔخ ك٢ ًِٔخص ،ٝرٍٜٞس هخثْ ََٓٓ

 ِْٝٓ" رخُٔطَ حُؼخٖٓ  ،٠ِٛ 

 ٍٝىص رٍٜٞس َِٓٓش رٌِٔش : "ػـَ" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ .انالو انًشررًح : انًرصهح تذغف قثهٓا : 

 صٕعج دـغف انًـٛى :

ظٜااخ ٝهااي ٍٝى ر٤ٜج ،ٝحٓااظوخٓش رٔاا٤طش ػِاا٠ ٓٔااظٟٞ حُظٔااط٤ق  ،٣ظٌاإٞ ٓااٖ ٍأّ ٓٔااظي٣َ  

 حُٔلَىس ٝحًَُٔزش حُٔظِٜش رلخ٫طٜخ حُؼ٬ع .

 انًـٛى انًفـغصج :

ٝرٜاٍٞس ٓـٔٞػاش ط٘ازٚ  ،ًٔخ ك٢ ًِٔش "كخُّ" رخُٔاطَ حُؼاخ٢ٗ  ،ٍٝىص رٍٜٞس ٓٔزِش  

 ًٔخ ك٢ ًِٔش "٣ّٞ" رخُٔطَ حُٔخىّ . ،كَف حُٞحٝ 

 انًٛـى انًثرضأج : يرصهح تذغف تؼضْا

 ،ٓوظاايٍ" رخُٔااطَ ح٧ٍٝ  ،كاا٢ ًِٔااخص : ٓوؼااي  ًٔااخ ،ٍٝىص رخُٜااٍٞس حُٔزظاايأس حُٔلووااش  

ٓٞٓا٠" رخُٔاطَ حَُحراغ  ،دمحم" رخُٔطَ حَُحرغ  ،ٓطخػٖ" رخُٔطَ حُؼخُغ  ،٤ٍٓق" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ 

ًٔااخ كاا٢ ًِٔااش : ٤ِٓااي" رخُٔااطَ  ،ٝرٜااٍٞس ٓزظاايأس ٓؼِوااش  ،هااخْٓ" رخُٔااطَ حُٔااخرغ  ،ٝحُوااخْٓ 

 ح٧ٍٝ . 

 ف تؼضْاانًـٛى انًرٕسطح : يرصهح تذغف قثهٓا ٔدغ

ٍٝىص ٓطٔٞٓاش رٔاطَ  ،ًٔخ كا٢ ًِٔاخص : حُاَكٖٔ"  ،ٍٝىص رخٍُٜٞس ٓظٞٓطش ٓلووش  

ػٔخٗٔخ٣اش"  ،حُـٔؼاش" رخُٔاطَ حُٔاخىّ  ،٢ٔٗ" رخُٔطَ حُؼخُغ  ،حُٔظو٤ٖ" رخُٔطَ ح٧ٍٝ  ،حُزِٔٔش 

ًٔاخ كا٢ ًِٔاخص :  ،ٝرٍٜٞس ٓظٞٓطش ٓؼِوش  ،رٔلٔي" رخُٔطَ حُؼخٖٓ  ،رَكٔظٚ  ،رخُٔطَ حُٔخرغ 

 ػٔخ٤ٖٗ" رخُٔطَ حُٔخرغ . ،ٍكٔش" رخُٔطَ حُٔخىّ  ،دمحم" رخُٔطَ حَُحرغ  ،ٔخٕ ٤ِٓ

 انًـٛى انًشررًح : انًرصهح تذغف قثهٓا

ػزاي حٌُا٣َْ"  ،ًٔخ ك٢ ًِٔاخص : حُاَك٤ْ" رٔاطَ حُزٔأِش  ،ٍٝىص رٍٜٞس ٓوظظٔش ٓٔزِش  

ِٔاش : رٔاْ" رٔاطَ ًٔاخ كا٢ ً ،ٝرٜاٍٞس ٓوظظٔاش ٓؼِواش  ،ِْٝٓ" رخُٔطَ حُؼخٖٓ  ،رخُٔطَ حُؼخُغ 

 حُزِٔٔش . 

 صٕعج دغف انُـٌٕ :

ٝهاي ٍٝى  ،٣٘اٍِ ىحثٔاخً ػاٖ ٓٔاظٟٞ حُظٔاط٤ق  ،٣٘زٚ كَف حُاَحء ٓاغ ٣ُاخىس كا٢ حُظوا٣َٞ  

 ر٤ٜجظٜخ حُٔلَىس ٝحًَُٔزش حُٔظِٜش رلخ٫طٜخ حُؼ٬ع .

 ٤ِٓٔخٕ" رخُٔطَ حَُحرغ . ،ٍٝىص ٓـٔٞػش رٌِٔش : "إ" رخُٔطَ ح٧ٍٝ انُـٌٕ انًفغصج : 

 ُـٌٕ انًثرضأج : يرصهح تذغف تؼضْاان

ٗٔاا٢"  ،ًٔااخ كاا٢ ًِٔااخص : ٜٗااَ" رخُٔااطَ ح٧ٍٝ  ،ٍٝىص ٓزظاايأس ػزااخٍس ػااٖ هااخثْ هٜاا٤َ  

ًٔاخ كا٢  ،ٝرٍٜٞس هخثْ ٓخثَ ٣٘ظ٢ٜ رِحثيس طظـٚ ٫ٓالَ  ،حُؼخ٢ٗ" رخُٔطَ حُٔخرغ  ،رخُٔطَ حُؼخُغ 

 : ػٔخ٤ٖٗ" رخُٔطَ حُٔخرغ . ًٔخ ك٢ ًِٔش ،ٝرٍٜٞس ٓيؿٔش  ،ًِٔش : ػٔخٗٔخ٣ش" رخُٔطَ حُٔخرغ 

 انُـٌٕ انًرٕسطح : يرصهح تذغف قثهٓا ٔدغف تؼضْا

ػ٘اٚ" رخُٔاطَ  ،ًٔخ كا٢ ًِٔاخص : ػ٘اي" رخُٔاطَ ح٧ٍٝ  ،ٍٝىص رٍٜٞس ٓظٞٓطش ٓلووش  

 ًٔخ ك٢ ًِٔش : ح٤ُٔ٘ذ" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ.  ،ٝرٍٜٞس ٓؼِوش  ،ٓ٘ش" رخُٔطَ حُٔخرغ  ،حُٔخىّ 

 تذغف قثهٓاانُـٌٕ انًشررًح : انًرصهح 

"حرااٖ" رخُٔااطَ  ،ًٔااخ كاا٢ ًِٔااخص : حُااَكٖٔ" رٔااطَ حُزٔاأِش  ،ٍٝىص رٜااٍٞس ٓيؿٔااش  

ًٔاخ كا٢ ًِٔاخص :  ،ٝرٜاٍٞس ٓوظظٔاش ٓلوواش  ،ػٔاخ٤ٖٗ" رخُٔاطَ حُٔاخرغ  ،حُؼخُغ  ٝحَُحرغ  ،حُؼخ٢ٗ

 حُلٖٔ" رخُٔطَ حُوخْٓ . ،"ك٤ٖٔ" رخُٔطَ حَُحرغ  ،حُؼخُغ ٝحُوخْٓ  ،"حرٖ" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ 

ٝهاي ٍٝى ر٤ٜجظاٚ حُٔلاَىس ٝحًَُٔزاش  ،طؼايىص ٛاٍٞ كاَف حُٜاخء ٝأٗاٌخُٚ عج دـغف انٓاـاء : صٕ

 حُٔظِٜش رلخ٫طٜخ حُؼ٬ع .
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"طـٔايٙ" رخُٔاطَ  ،ًٔخ ك٢ ًِٔش : "هظخىٙ" رخُٔاطَ حُؼخُاغ  ،ٍٝىص ٓلَىس ٓؼَحس انٓـاء انًفغصج : 

 حُؼخٖٓ .

 انٓـاء انًثرضأج : يرصهح تذغف تؼضْا

 ًٔخ ك٢ ًِٔش : "ٌٛح" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ . ،س حُٔ٘وٞهش ٍٝىص رٍٜٞس حُٔزظيأ

 انٓـاء انًرٕسطح : يرصهح تذغف قثهٓا ٔدغف تؼضْا

 "َٜٗ" رخُٔطَ ح٧ٍٝ . : ًِٔش ك٢ ًٔخ ، حُٔ٘وٞهش حُٔظٞٓطش رٍٜٞس ٍٝىص

 انٓـاء انًشررًح : انًرصهح تذغف قثهٓا

ـٔؼااش" رخُٔااطَ حُ ،ٍكٔااٚ  ،ًٔااخ كاا٢ ًِٔااخص : "ػ٘ااٚ  ،ٍٝىص رٜااٍٞس ٓوظظٔااش ٓولااخس  

 ،ٝرٜاٍٞس ٓوظظٔاش ٓوطٞكاش  ،ػ٤ِٚ" رخُٔطَ حُؼاخٖٓ  ،رَكٔظٚ  ،ٓ٘ش" رخُٔطَ حُٔخرغ  ،حُٔخىّ 

ٝٛالزٚ"  ،آُاٚ  ،ػٔخٗٔخ٣اش" رخُٔاطَ حُٔاخرغ  ،ًٔخ ك٢ ًِٔاخص : ػزايهللا" رخُٔاطَ حَُحراغ ٝحُواخْٓ

 .ًٔخ ك٢ ًِٔش : "هللا" رٔطَ حُزِٔٔش  ،ٝرٍٜٞس ٓوظظٔش َٓىٝكش  ،رخُٔطَ حُؼخٖٓ 

 صٕعج دغف انـٕأ :

ٝٛاٞ آاخ  ،٣ظٌٕٞ ٖٓ ٍأّ ٓٔاظي٣َ ٝػَحهظاٚ ًؼَحهاش حُاَحء طٜاز٢ ػاٖ ٓٔاظٟٞ حُظٔاط٤ق  

٣ٌٕٞ كَف ػطق ِٓظٜن رٌِٔش أٝ ٣َر٢ ر٤ٖ ًِٔظ٤ٖ أٝ ٣ٌإٞ ٓاٖ أٛاَ حٌُِٔاش
(8ٗ)
٣ٝاَى كا٢  ، 

 ًَٝٓزش ٓظِٜش ٓوظظٔش . ،٤ٛجش ٓلَىس 

ٝرٜااٍٞس  ،: "ٜٝٗااَ" رخُٔااطَ ح٧ٍٝ ًٔااخ كاا٢ ًِٔااش ،ٍٝىص رٜااٍٞس ٓـٔٞػااش انااـٕأ انًفااغصج : 

ٝرٜاٍٞس  ، ٝآُاٚ" رخُٔاطَ حُؼاخٖٓ ،ٝػٔخٗٔخ٣اش" رخُٔاطَ حُٔاخرغ  ،ًٔخ ك٢ ًِٔخص: ٝػٔخ٤ٖٗ ،ٓوٍٞس

  ِْٝٓ" رخُٔطَ حُؼخٖٓ . ،ًٔخ ك٢ ًِٔخص: ٝٛلزٚ  ،ٓز١ٞٔش 

 انـٕأ انًشررًح : انًرصهح تذغف قثهٓا

ٝرٜاٍٞس  ،حَُحراغ ٝحُواخْٓ ًِٔاخص : ٓٞٓا٠" رخُٔاطَ  كا٢ ًٔخ ،ٓوٍٞس  رٍٜٞس ٍٝىص 

 ٣ّٞ" رخُٔطَ حُٔخىّ . ،ًٔخ ك٢ ًِٔخص : طٞك٠  ،ٓوظظٔش ٓـٔٞػش 

 صٕعج دغف انـٛاء:

ٝػَحهظٚ ط٘زٚ ػَحهاش كاَف حُواخف أٝ  ،٣٘وٖ ٓٔيٝىحً ٌٕٓٞ ٖٓ ه٢ ٌٓ٘ذ ٝأهَ ٓوّٞ  

كؤك٤خٗخً طٌٕٞ ٍحؿؼش ٣ِلن حُز٢ٔ ػَحهظٜخ ،حُٕ٘ٞ 
8٘
لخ٫طٜاخ ٝهاي ٍٝى ر٤ٜجظاٚ حًَُٔزاش حُٔظٜاِش ر ، 

 حُؼ٬ع .

 انـٛاء انًثرضأج : انًرصهح تذغف تؼضْا

ٝٛا٢ راٌُي ط٘ازٚ كاَف حُزاخء ٫ٝ طوظِاق ا٫ كا٢  ،هٞحٜٓخ هاخثْ ٛاـ٤َ ػاْ حٗزٔاخ١ هٜا٤َ  

ًٔاخ كا٢  ،ٜٓ٘اخ حُٔزظايأس حُٔلوواش  ،ٟٝغ حُا٘و٢ ٍٝٓاْ هخثٜٔاخ كا٢ كـٔاٚ حُطز٤ؼا٢ رٜاٍٞ ٓوظِلاش 

ػزي ح٣ٌَُْ" رخُٔاطَ  ،اى٣ٍْ" رخُٔطَ حُؼخُغ  ، ػزي ح٣ٌَُْ ،ًِٔخص : "ح٣َُ٘ق" رخُٔطَ حُؼخ٢ٗ 

 ػٔخٗٔخ٣ش" رخُٔطَ حُؼخٖٓ .    ،٣ّٞ" رخُٔطَ حُٔخىّ  ،حَُحرغ 

 انـٛاء انًرٕسطح : يرصهح تذغف قثهٓا ٔدغف تؼضْا

٤ِٓاي"  ،حُٔظوا٤ٖ  ،ٍٝىص رٍٜٞس حُٔظٞٓطش حُٔلووش رٌِٔخص : "حُاَك٤ْ" رٔاطَ حُزٔأِش  

ٓا٤ِٔخٕ"  ،كٔا٤ٖ  ،ػ٤ٔا٠  ،٤ٍٓق" رخُٔاطَ حُؼاخ٢ٗ  ،ح٤ُٔ٘ذ  ،ذ حُل٤ٔ ،ح٤ُٔي  ،رخُٔطَ ح٧ٍٝ 

 ػ٤ِٚ" رخُٔطَ حُؼخٖٓ .               ،ػٔخ٤ٖٗ" رخُٔطَ حُٔخرغ  ،ٍر٤غ  ،رخُٔطَ حَُحرغ 

 انـٛاء انًشررًح : انًرصهح تذغف قثهٓا

ًٔاخ كا٢ ًِٔاخص : "كا٢" رخُٔاطَ  ،ٍٝىص رٍٜٞس حُٔوظظٔش حَُحؿؼش  ،ط٘زٚ ح٤ُخء حُٔلَىس  

ػِا٢"  ،ٓٞٓا٠ ،ٓٞٓا٠" رخُٔاطَ حَُحراغ  ،ػِا٢  ،ػ٤ٔا٠  ،ٗٔا٢" رخُٔاطَ حُؼخُاغ  ،أر٢  ،ح٧ٍٝ 

ٛاا٠ِ"  ،حُؼااخ٢ٗ" رخُٔااطَ حُٔااخرغ  ،طؼااخ٠ُ" رخُٔااطَ حُٔااخىّ  ،اُاا٢  ،طااٞك٢  ،رخُٔااطَ حُوااخْٓ 

أر٢" رخُٔطَ  ،ًٔخ ك٢ ًِٔخص : "ػ٢ِ" رخُٔطَ حُؼخُغ  ،ٝرٍٜٞس ٓوظظٔش ٓؼِوش  ،رخُٔطَ حُؼخٖٓ 

 ٢ٍٟ" رخُٔطَ حُٔخىّ .   ،حُوخْٓ 
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 انشاذًح ٔانُرائج

 

ٓٔخ ٣ئًي حػظٔخىٙ ػ٠ِ  ،إٔ ُِلـخُ ١خرغ هخٙ ك٢ حُ٘وٕٞ ٝحٌُظخرخص ٝهخٛش حُ٘خٛي٣ش  -

 ٣ٝظ٠ق ٌٛح ٖٓ ه٬ٍ ٣َ١وش ًظخرش حُ٘وٖ ٝطل٤َِ ٍٛٞ حُلَٝف . ،حُوطخ٤١ٖ حُٔل٤٤ِٖ 

حُظٞحُٕ ك٤ٔخ ر٤ٖ أٓطَ ػيّ  ، ٓٔخ كون رلـْ حُلَٝف ٝحٌُِٔخصحُلـخ١ُ ِظِّ حُوطخ١ ُْ ٣ -

حُٔخىّ ٝحُٔخرغ ٝحُؼخٖٓ ٝحُظ٢ ط٘ظَٔ حُوخْٓ ٝ حُٔطَٝ ،ٓطَ حُزِٔٔش ، ك٤ٔخ ػيح ًِٔخص  حُ٘ٚ

، ػْ حُيػخء ُِٔظٞك٠ رخَُكٔش  ،ٝطخ٣ٍن حُٞكخس ًخ٬ًٓ  ،"حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ"ػ٠ِ حْٓ 

١ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٚ رخه٢ أَٓس حٌُحُـَٝ حُٔوٜٞى ٖٓ ًُي ٛٞ ط٤٤ِٔ ًِٔخص ح٫ْٓ  ٍٝرٔخ ٣ٌٕٞ

حُوخٍة ٢ٌُ ٣لخكع  ػٖ رو٤ش ًِٔخص حُ٘خٛي، ٝك٢ ًُي ٗٞع ٖٓ ؿٌد حٗظزخٙ ،ح٧َٗحف حُل٤٤ٖ٘ٔ 

 ًُي .حُز١َٜ ػ٠ِ  ػ٠ِ ح٫طـخٙ حُز١َٜ ُِ٘وٕٞ حٌُظخر٤ش، ٣ٝـؼَ حُظ٤ًَِ

، ٓٔخ ؿؼَ حُلَف حُٞحكي ٣ظَٜ  ٬٣كع إٔ حُوطخ١ ٗٞع ك٢ ٍٛٞ حُلَٝف حُٔلَىس ٝحًَُٔزش -

 ، ٝأىٟ ًُي ا٠ُ أًخد حُ٘وٖ ٣ِٓيح ٖٓ حُـٔخٍ ٝحُِهَكش. ٍٛٞس ؤًؼَ ٖٓر

، ٜٝٓ٘خ: ظٍٜٞ حُؼوق ك٢ ٜٗخ٣ش  ظَٜص رؼٞ حُظؤػ٤َحص حُ٘زط٤ش حُوي٣ٔش ٟٖٔ ًظخرخص حُ٘خٛي -

ٜٓ٘خ كَٝف  ،ٝحٓظويحّ ح٤ُخء حَُؿخء ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ًِٔخص حُ٘وٖ  ،حُٔلَىس ٖٓ أٓلَ  كَف ح٧ُق

 ػ٬ّ .ٝرؼٞ أٓٔخء ح٧ ،حُـَ 

 ٟٓٞغ حُيٍحٓش ، ٣ٝل٤ي حُ٘خٛي ًظخرخص ٠ٕٓٔٞ ٟٖٔ حُٞحٍىس ح٧ٓٔخء ىٍحٓش أ٤ٔٛش طظ٠ق -

 ك٤خطٜخ، ؿٞحٗذ رؼٞ ػٖ ٓئًيس ٓؼِٞٓخص أٗٔخرٜخ، ٝاٟخكش ِِٝٓٔش ٛلظٜخ طلو٤ن ك٢ ٍٝٝىٛخ

 ٖٓ ٝؿ٤َٛخ... ٝح٧ىر٤ش  ،ٝح٫ؿظٔخػ٤ش  حُظخ٣ٍو٤ش، حُيٍحٓخص ك٢ ٣ل٤ي ٓخ ًُي ٝك٢ ٝكخطٜخ ، ٝطخ٣ٍن

 ح٧هَٟ . حُيٍحٓخص

ٓوزَس حُٔؼ٬س رٌٔش حٌَُٔٓش  ٜٓيٍٛخ ٝحُظ٢ حُوزٍٞ ٗٞحٛي ىٍحٓش أ٤ٔٛش إٔ حُيٍحٓش أٟٝلض -

ً  ط٣ِٜ٘خ، حُظ٢ ٝحُِهخٍف ػ٤ِٜخ، حُٔ٘لٌس حٌُظخرخص ٌَٗ: ٜٓ٘خ أٍٓٞ، ػيس ك٢ طزَُ ٠ٕٓٔٞ  ٝأ٠٣خ

 ُِٔـظٔغ ٝحُظخ٣ٍو٤ش ٤٘شٝحُل ٝح٫هظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ح٫ؿظٔخػ٤ش رخُ٘ٞحك٢ ٝػ٬هظٜخ حٌُظخرخص

 .ح٢ٌُٔ

 حُيٍحٓش ، ٟٓٞغ حُ٘خٛي ػَٔ ك٢ حٓظويٓض حُظ٢ حُٔخىس ٢ٛ حُزخُُض ٓخىس إٔ حُيٍحٓش أٟٝلض -

 ·٢ٛٝ ٓخىس ٓ٘ظَ٘س رخُٔ٘طوش ٝٓٔظؼِٔش ك٢ ػَٔ ٗٞحٛي هزٍٞ حُٔؼ٬س 

ٔخثي ه٢ حُؼِغ حُ :ٛٞ حُيٍحٓش ٟٓٞغ حُ٘خٛي ًظخرش ك٢ حٓظويّ ح١ٌُ حُو٢ إٔ حُيٍحٓش أػزظض -

 ٛ٘خى ك٢ طِي حُلظَس .

 ًِٔش أػ٠ِ ٜٓ٘خ ؿِء أٝ ًِٔش ًظخرش رٔؼ٠٘ حُ٘وٖ، ٖٓ ًِٔخص ًؼ٤َ ك٢ حُظ٤ًَذ ٬٣كع -

 ًُٝي ٖٓ ٤ِٔٓحص ه٢ حُؼِغ . ،ًُٝي ك٢ ٓٔظٟٞ ٓطَ ا٢ُ أًؼَ ٖٓ ًُي  أهَٟ ،

 ، ٝحطوخٜٗخ حُلَٝف ًظِش ٟز٢ ك٤غ ٖٓ ، حُؼِغ ه٢ ٝٓٞحٛلخص هٞحػي ٝكن حُ٘وٖ ٤ٔ٣َ ُْ -

 . ًظخرخطٚ ك٢ حُوطخ١ حطوٌٙ ح١ٌُ حُٔؼيٍ ك٤غ ٖٓ أٝ

 ٓغ طظ٘خرٚ رٌُي ٢ٛٝ ، ٍٝٗخهظٜخ رطُٜٞخ ٝح٬ُٓخص ح٧ُلخص ٝهخٛش حُ٘وٖ كَٝف طظ٤ِٔ -

 . ح٣َُٜٔش ُِٔيٍٓش حُؼِغ ه٢ كَٝف

 ٌٓ٘ حُٔظزغ حُٜٔ٘ؾ ػ٠ِ حُظخ٣ٍن ُؼزخٍحص ًظخرظٚ ك٢ كخكع حُوطخ١ إٔ حُيٍحٓش أٟٝلض -

ر٤ٜـش :  ُِٞكخس طلي٣يح أًؼَ ػزخٍس حٓظويّ ُيٍؿش حُظخ٣ٍن ، شًظخر ح٢ٓ٬ٓ٩ ك٢ حُؼَٜ ريح٣ش

 . "حُـٔؼش هخْٓ ٍر٤غ حُؼخ٢ٗ ٣ّٞ طٞك٠"

ٓٔخ ٣ظ٤ِٔ رٚ ٌٛح حُ٘خٛي ٍٝٝى أٍرؼش ٖٓ ح٧ُوخد حُظ٢ طَى ًؼ٤َحً ػ٠ِ ٗٞحٛي ٜٝٗٞٙ  -

٢ٛٝ "ح٤ُٔي ح٣َُ٘ق حُل٤ٔذ ح٤ُٔ٘ذ  ،ٌٝٓش حٌَُٔٓش هخٛش  ،طؤ٤ٔ٤ٓش ٖٓ ٓ٘طوش حُلـخُ ػخٓش 

ٝطَؿغ أ٤ٔٛش طِي ح٧ُوخد ا٢ُ ٓخ طويٓٚ ٖٓ ى٫٫ص طظَٜ أ٤ٔٛش ح٧ٗوخٙ ٝىٍْٝٛ ك٢ حُل٤خس  ،" 

 ٓٞحء ح٤ُٔخ٤ٓش أٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش أٝ حُؼوخك٤ش ك٢ حُؼَٜ ح٢ٓ٬ٓ٩ .



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

ٔٔٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و"1482ْـــ/888, يؤعر " "عيٛخ تٍ ػجالٌ" قثغ (  شاْض1عقى ) َقش

 ػًم انثادثح – انًكغيح( يكح –)يقثغج انًؼالج 
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ٔٔ٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و"1482ْـــ/888(  شاْض عيٛخ تٍ ػجالٌ , يؤعر "1نٕدح عقى )

 يكحانًكغيح( –)يقثغج انًؼالج 
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ٔٔ8 

 

 

 دٕاشٙ انثذس
                                                 


 ؿخٓؼش أّ حُوَٟ رٌٔش , ٩ٓيحى١ رٍٜٞس حُ٘وٖ حٌُٔظ٘ق كي٣ؼخً رٔوزَس حُٔؼ٬س . –خىس ح٧ٓظخً حُيًظٍٞ/ ػيٗخٕ ح٣َُ٘ق , أٓظخً ح٥ػخٍ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٌَٗ ٝحؿذ ُٔؼ 

٢ ؿزَ أًحهَ ح١ٌُ ٣َ٘ف ػ٠ِ طوغ ٓوزَس حُٔؼ٬س ػ٠ِ ٓلق ؿزَ حُلـٕٞ ك٢ حُـ٘ٞد حُـَر٢ ح١ٌُ ٣ٔظي ٖٓ ٣ٍغ حُلـٕٞ ح٤ُّٞ َٓ٘هخً ر٘ٔخٍ , ٣ٌٕٝٞ ٝؿٜٚ حَُ٘ه٢ ك( ٔ

ُلـٕٞ( ك٤غ ٣ٜز٢ حَُٔء ك٤ٜخ ػ٤٘ش أًحهَ حُظ٢ طل٢٠ ا٠ُ حُوَٓخ٤ٗش , ٣َٝ٘ف ػ٠ِ حُٔوزَس ٖٓ حُـٜش حُـَر٤ش ؿزَ ح٤ُِٔٔخ٤ٗش  ك٢ ١َكٚ حَُ٘ه٢ حَُٔ٘ف ػ٠ِ ػ٤٘ش ًيح )ح

حُٔؼ٬ ريٕٝ حُظخء حَُٔر١ٞش أٝ ٓوزَس أَٛ ٌٓش , ٣ٝل٠َ أَٛ ٌٓش حُيكٖ ك٢ ٌٛٙ ا٠ُ حُٔوزَس حُظ٢ ٣٘وٜخ حُط٣َن ا٠ُ ٗو٤ٖ ػٖ ح٤ٔ٤ُٖ ٝػٖ حُ٘ٔخٍ , ٣ٝطِن ػ٤ِٜخ حْٓ 

ً ، ًٝخٕ ٣يكٖ ك٤ٜخ ك٢ ٛيٍ ح٬ٓ٩ِّ ًٔخ ًًَص أًؼَ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ  حُٔوزَس ك٢ هي٣ْ حُيَٛ ٝكي٣ؼٚ ٌُٕٞ حُ٘ؼذ حُٔٞؿٞى ك٤ٚ ٣ٔظوزَ ٝؿٚ حٌُؼزش ًِٜخ ٓٔظو٤ٔخ

ًٝخٕ = =هخٍ: ٗؼْ حُٔوزَس ٌٛٙ ٓوزَس أَٛ ٌٓش"  ,  ٌٙ حُٔوزَس ، ٜٓ٘خ ٓخ ًًَٙ ح٧ٍُه٢ ك٢ ًظخرٚ أهزخٍ ٌٓش روُٞٚ: " ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلصحُظخ٣ٍو٤ش, ٝهي ٍٝىص أكخى٣غ ػٖ ك٠َ ٛ

ٝطؼي ٓوزَس )حُٔؼ٬س( ٖٓ أًزَ ,  ٚ ك٢ ح٬ٓ٩ِّ ػْ كٍٞ حُ٘خّ هزٍْٞٛ ك٢ حُ٘ؼذ ح٣٧َٔ ُٔخ ؿخء ٖٓ حَُٝح٣ش ك٤ٚٔخُأَٛ ٌٓش ٣يكٕ٘ٞ ٓٞطخْٛ ك٢ ؿ٘ز٢ حُٞحى١ ٣ٔ٘ٚ ٝٗ

ً ا٠ُ ح٤ُّٞ، ٣ٝٔظويّ حُوزَ حُٞحكي ػيس َٓحص ك٤غ اٗٚ ًِٔخ حٓظ٨ص حُٔوزَس ٣٘ظق حُوزَ ٣ٝٔظويّ َٓ س أهَٟ , ط٠ْ حُٔوزَس هزٍٞ ر٢٘ حُٔوخرَ ٫ٝ ٣ِحٍ حُيكٖ ك٤ٜخ ؿخ٣ٍخ

هزَ ُٝؿش حٍَُٓٞ أّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ هي٣ـش ر٘ض ه٣ِٞي ٝهزَ ػزي هللا رٖ حُِر٤َ ٝأٓٚ أٓٔخء ر٘ض ، ٣ٝٞؿي رٜخ  ٛخْٗ ٖٓ أؿيحى حٍَُٓٞ ٝأػٔخٓٚ ٝهزٍٞ رؼٞ حُٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ

ٔظط٤َ ؿ٤َ ٓ٘ظظْ أر٢ رٌَ ٝحُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ أرٞ ؿؼلَ حٍُٜٔ٘ٞ ، ًٝخٕ ػ٘يٓخ ٣يكٖ ح٤ُٔض ٣ٟٞغ ػ٠ِ هزَٙ ػ٬ٓش ط٤ِٔ ٌٓخٗٚ ً٘خٛي ٝػخىس ٓخ طٌٕٞ ٖٓ كـَ ٓ

ٝٓغ  , ، ٝك٢ أك٤خٕ ًؼ٤َس ٣ٌظذ حُظخ٣ٍن ٓز٤٘خً ح٤ُّٞ ٝحَُٜ٘ ٝحُٔ٘ش ٣ٝ٘وٖ حْٓ حُٔظٞك٠ رو٢ ؿخثَ أٝ رخٍُ، ٓغ رؼٞ ح٣٥خص ٝح٧ىػ٤شطوطغ ٖٓ ؿزخٍ حُٔ٘طوش ،   ح٬ٟ٧ع

ٔ٘وٞٗش َٓس أهَٟ ، ٝأػ٤ي حٓظويحّ ح٧كـخٍ حُ ٍَٓٝ حُِٖٓ طـ٤َص ٓؼخُْ حُوزٍٞ ٝطزؼؼَص ح٧كـخٍ حُ٘خٛي٣ش حٌُٔظٞرش رٔوظِق أٗٞحع حُوط١ٞ حُؼَر٤ش ٖٓ ٓجخص ح٤ُٖ٘ٔ

 ػ٠ِ هزٍٞ ٓـخ٣َس ك٢ حُٔوزَس ٗلٜٔخ هي٣ٔخً ٝكي٣ؼخً، ك٤غ طٟٞغ ح٧كـخٍ ًـطخء أٝ ًؼ٬ٓش ػ٠ِ حُوزَ.

 ٌٓش حٍى  ، ٝح٧ػ٣َش حُظخ٣ٍو٤ش ٌٓش ٓؼخُْ:  ؿ٤غ رٖ ػخطن,  حُز٬ى١., ٖٓٙ,  ّٕ٘:ٔ حُوخَٛس,  ح٣َُٜٔش حٌُظذ ىحٍ ٓطزؼش ،ٔؿـ حُل٤َٖٓ، َٓآس: رخٗخ ارَح٤ْٛ,  ٍكؼض -

 حُِٔي ػزي/ ى طلو٤ن,  ٝكي٣ؼٚ حُيَٛ هي٣ْ ك٢ ٌٓش أهزخٍ:  (ٛـ8ٕٕص" )ح٢ٌُٔ حُؼزخّ رٖ آلخم رٖ دمحم هللا ػزي أرٞ" حُلخ٢ًٜ.,  ٖٕٕ, 9ٓ ٙ,  9ّٓ:ٔ  ٝحُظ٣ُٞغ َُِ٘٘

 ُِطزخػش ح٧ٗيُْ ىحٍ ،ٕؿـ, ِٓل٢ ٍٗي١/ طلو٤ن ٌٓش، زخٍأه" : ػزيهللا رٖ دمحم ح٤ُُٞي أر٢, "ح٧ٍُه٢, . ٓ٘ٙ ، ّٖ::ٔر٤َٝص, ه٠َ ىحٍ,  ١ٕ, ٗؽ,  ى٤ٖٛ هللا ػزي

 ّٕٓٓٓ حُؼ٤ِٔش حٌُظذ ىحٍ ،ٔؿـ ، حُلَحّ حُزِي رؤهزخٍ حُـَحّ ٗلخء( : ٛـ9ٖٕ ص) ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ دمحم حُي٣ٖ، طو٢ حُلخ٢ٓ.,  ٕٙٙ, :ٕٓ, ٙ,  ّٙ::ٔ ر٤َٝص,  ٝحَُ٘٘

,  ّٕٓٓٓ ر٤َٝص, ٝحَُ٘٘ ُِطزخػش ه٠َ ىحٍ,  ى٤ٖٛ رٖ هللا ػزي رٖ حُِٔي ػزي/ طلو٤ن ،ٙؿـ ، ح٣ٌَُْ هللا ضٝر٤ ٌُٔش حُو٣ْٞ حُظخ٣ٍن: ١خَٛ دمحم,  حٌَُى١., 89ٕ ٙ, 

 ر٤َٝص, ٝحَُ٘٘ ُِطزخػش ه٠َ ىحٍ,  ى٤ٖٛ رٖ هللا ػزي رٖ حُِٔي ػزي/ طلو٤ن, ٔؽ:  ح٤ٓ٧ٖ حُزِي طخ٣ٍن ك٢ حُؼ٤ٖٔ حُؼوي ر٣ٌَ ح٤ٌُٖٔ حُيٍ:  ػَٔ رٖ,  كٜي., ٕ:: ٙ

,  ّٕ٘ٓٓ,  ٕٔع, ٓؼٞى حُِٔي ؿخٓؼش,  حُٔؼٞى٣ش حُظخ٣ٍو٤ش حُـٔؼ٤ش,  حٌَُٔٓش رٌٔش حُٔؼ٬س ٓوزَس ٖٓ ا٤ٓ٬ٓش ٗخٛي٣ش ٗوٕٞ:  ػزيحُٔؼط٠ ػِس دمحم،.,  ٙ:ٙ,  ّٕٓٓٓ

 حُؼيى,  حُظخ٣ٍو٤ش ُِيٍحٓخص ح٣َُٜٔش حُـٔؼ٤ش,  حُٔٔخ٤ُي ٤١٬ٖٓ ػَٜ حٌَُٔٓش رٌٔش حُٔؼ٬س هزٍٞ ُ٘ٞحٛي حُظخ٣ٍو٤ش ح٤ٔٛ٫ش:  ػزيهللا أكٔي ١َٔ٣ ٣ُيحٕ،.,  ٔ:ٙ

,  ػزيحُؼ٣ِِ حُِٔي ىحٍس,  ح٧ىر٤ش ٝه٤ٔظٜخ حٌَُٔٓش رٌٔش حُ٘خٛي٣ش حُٔؼ٬س أكـخٍ ًظخد ك٢ حُ٘ؼ٣َش حُ٘وٕٞ: ٗخَٛ رٖ ػزيحَُكٖٔ حُٔؼ٤ي،.,  ٔٔ-ٓٔٙ,  ّٕٔٔٓ ح٧ٍٝ

 . 8ٓ-9ٙ ٙ  8ّٕٔٓ, ٕ ع, ٖٗ ٓؾ

 ؿخٓؼش ٓـِش,  طخ٣ٍوْٜ طي٣ٖٝ ك٢ ٝأ٤ٔٛظٜخ ٝٓو٬كٜخ ػْ٘ كٌخّ: ػ٣ٞي آٍ أَٓس هزٍٞ ٗٞحٛي ػ٠ِ حُٔ٘وٞٗش ح٤ٓ٬ٓ٩ش خصحٌُظخر:  ػو٤َ آٍ ػَٔ رٖ أكٔي ( ح٣ُِِؼ٢،ٕ

 . ٔٓٗٙ,  ّ:::ٔ, ٕ ع,  ٔٔ ٓؾ,  ٓؼٞى حُِٔي

 . ٕٔ-ٓٔ( ٣ُيحٕ، ١َٔ٣: ح٤ٔٛ٫ش حُظخ٣ٍو٤ش ُ٘ٞحٛي هزٍٞ حُٔؼ٬س رٌٔش حٌَُٔٓش ػَٜ ٤١٬ٖٓ حُٔٔخ٤ُي , ٙ ٖ

ح رخهلل ٍُٝٓٞٚ ٝ( ٍٝى حٗ ْٝ لََ ًَ ٙ اْٜٗ  َِ َّ َػ٠ِ أكي ْٜٓ٘ ٓخص أريحً ٫َٝ طوًْ َػ٠ِ هَز ح ْٝٛ كَخٓوًٕٞ" , ٝهُٞٚ : " ًػْ أٓخطٚ ُِلع ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ , ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ : "٫َٝ طٜ ْٞ ٓخط

 ( .ٕٔآ٣ش ) –( , ػز9ْٗآ٣ش ) –حُوَإٓ ح٣ٌَُْ : حُظٞرش  -كؤَْهزَٙ" 

 ؿٔؼٚ هزٍٞ ٝٓوخرَ،  هخٍ ػزي هللا رٖ ػؼِزش حُل٘ل٢: ٝحُوزَ : ٓيكٖ ح٩ٗٔخٕ، ٝ

 " أٍُٝ ٝأػظخى حُوزٍٞ ٫ٝ أٍٟ                  ٟٓٞ ٍْٓ أػـخُ ػ٤ِٚ ًٍٞى"

 "" ٌَُ أٗخّ ٓوزَ رل٘خثْٜ                        كْٜ ٣٘وٜٕٞ ٝحُوزٍٞ ط٣ِي

ح ٖٓٔ ٣وزَ، ُْٝ ٣ـؼِٚ ٖٓٔ ٣ِو٠ ُِط٤َ ٝحُٔزخع ، ٫ٝ ٖٓٔ ٣ِو٠ ك٢ حُ٘ٞح٣ْٝ)ٓوخرَ حُٜ٘خٍٟ، ٓلَىٙ أ١ ؿؼِٚ ٓوزٞ هخٍ حُلَحء ك٢ هٍٞ هللا طؼخ٠ُ: "ػْ أٓخطٚ  كؤهزَٙ" : ًٍ

ٛٞ هللا , ٝحُوزَ أَٜٗ ح٧ٓٔخء حُظ٢  ٗخّٝ( , ًؤٕ حُوزَ ٓٔخ أًَّ رٚ ر٘ٞ آىّ ، ُْٝ ٣وَ كوزَٙ , ٧ٕ حُوخرَ ٛٞ حُيحكٖ ر٤يٙ ، ٝحُٔوزَ)ر٠ْ ح٤ُْٔ ٌٕٝٓٞ حُوخف ًَٝٔ حُزخء(

حُـيع ٝحَُْٓ ، ٝحٌُي٣ش ، ٝحُظَرش، ٝحُِلي، ٝحُـيف، ٝح٣َ٠ُق ، ٝحُزِي ، ٝحُـزخٗش، ٝحَُؿْ  ٝحُز٤ض، ٝحَُْٓ  أ١ِوض ػ٠ِ ٟٓٞغ حُيكٖ ح١ٌُ طؼيىص ٤ٔٔٓخطٚ ، ٜٝٓ٘خ  :

زَحُٜٔطزش , ٝهي ٤ِٓ "ٓخًْ كخٕ رَْٗ" ر٤ٖ حُوزَ ، ، ٝحُلخٓٞٛي، ٝحُٜٔخى ، ٝح٣َُْ , ٣ٝطِن ػ٠ِ حُز٘خء حُز٢٤ٔ حُٔظٔؼَ ك٢ حُٜٔطزش حُظ٢ ط٤ِٔ ٟٓٞغ حُيكٖ حْٓ حُو

ك٠ٜ ٝأك٤خٗخً ر٬ ٗخٛي ا٠ُ حَُٔطلغ  ٝٛٞ كلَس ح٤ُٔض ٝر٤ٖ حُظَرش أٝ حُوزش ٠ٛٝ حُز٘خء حُٔوخّ كٞم حُللَس ، ٝهي أهٌص حُوزٍٞ أٌٗخ٫ً ًؼ٤َس ٖٓ حُز٢٤ٔ ح١ٌُ ٣ظؤُق ٖٓ ًٞٓش

 غ ح٧ٍٝ , ٍٝىص ك٠ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق : "٫ طـؼِٞح رز٤ٞطٌْ ٓوخرَ"  .( أ٠ٛٝ رظ٣ٞٔش حُوزٍٞ ٓملسو هيلع هللا ىلصؿ٤َ إٔ حٍَُٓٞ ) حُِٔهَف ،

 ٙ,  ّٖٕٔٓ ، ١ٔـ ، ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش رٌٔظزش ٝحٌُظخرخص حُوط١ٞ ًَِٓ, َٜٓ ك٢ ٝح٢ًُِٞٔٔ ح٣٧ٞر٢ حُؼ٣َٜٖ ك٢ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُوزٍٞ ٗٞحٛي:  حُي٣ٖ ػ٬ء,  حُؼخٍ ػزي -

 .ٖٗٔ ٙ ، ّ:8:ٔ ىٓ٘ن,  حُو٢ٓٞ ٝح٩ٍٗخى حُؼوخكش ُٝحٍس ، ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٤شحُؼَر حُؼٔخٍس: حُوخىٍ ػزي,  ح٣َُلخٟٝ.,  ٖٙ٘ -ٖ٘٘

 ٖٖآ٣ش  –( حُوَإٓ ح٣ٌَُْ : ح٧كِحد ٘

 . 8ّٙ , 99ٙ:ٔٛـ( , أرٞ ُٗؼ٤ْ أكٔي رٖ ػزـي هللا رٖ أكٔي رٖ آلخم: ك٤ِش ح٤ُٝ٧خء ١ٝزوخص ح٧ٛل٤خء, ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ٖٗ( ح٧ٛلٜخ٢ٗ )صٙ

ي حُـخرش ك٢ ٓؼَكش حُٜلخرش , طلو٤ن/ دمحم حرَح٤ْٛ حُز٘خ, ًظخد حُ٘ؼذ , ؽ ٔز٢ , أٗظَ : حرٖ ح٧ػ٤َ,( ٣ُِِٔي ػٖ حُلٖٔ ح8ُ ْٓ ُ ّ , 8ٓ:ٔ, حُوخَٛس ٕػ٢ِ رٖ دمحم ح٤ُ٘زخ٢ٗ: أ

ٛز٢: ٤َٓ أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ., حٌُ ّ٘٘, ٙٙٙ:ٔ, ح٣ٌُٞضٔٛـ( : حُؼزَ ك٢ هزَ ٖٓ ؿزَ, طلو٤ن/ ٬ٛف حُي٣ٖ حُٔ٘ـي ,ؽ8ٗ9., حٌُٛز٢ , دمحم رٖ أكٔي )ص :ٔ-ٓٔٙ

 ٘ؽ , ., حُطز١َ, أرٞ ؿؼلَ دمحم رٖ ؿ٣ََ: طخ٣ٍن حُطز١َ, طلو٤ن/دمحم أرٞ حُل٠َ حرَح٤ْٛ ٖٕ٘-ٕ٘ٗٛــ , ٙٙٓٗٔ, ىحٍ حَُٓخُش , ر٤َٝصٖؽ ٗؼ٤ذ ح٧ٍٗخإ١ٝ , طلو٤ن/

., حُؼٜخ٢ٓ , ػزي  ٗٓٗٛـ , ٙ:8ٖٔىحٍ حُٔؼخٍف , حُوخَٛس  , ٔٛـ( : أٗٔخد ح٧َٗحف , ؽ:8ٕ., حُز١ًٍ٬ , أكٔي رٖ ٣ل٢٤ )ص9٘ٔ, ىحٍ ٣ٞٓيحٕ , ر٤َٝص , ٙ

 . 9ٖ٘ٛـ , 9ٖٓٙٔ, حُٔطزؼش حُِٔل٤ش , حُوخَٛس ٗحُِٔي رٖ ك٤ٖٔ : ٢ٔٓ حُ٘ـّٞ حُؼٞح٢ُ ك٢ أٗزخء ح٧ٝحثَ ٝحُظٞح٢ُ , ؽ
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, حُؼ٣ِٞش  حُِِٔٔش َٓ( : ٛـ8ٖ٘ص) َٜٓ َٜٗ أرٞ,  حُزوخ١ٍ ., 98ٗٙ, ٗؽ,  حُ٘ز٬ء أػ٬ّ ٤َٓ:  حٌُٛز٢.,  :ٙٗٙ, ٘ؽ,  حُطز١َ طخ٣ٍن:  حُطز١َ:  أٗظَ ( ٣ُِِٔي9

 ػزي/طلو٤ن,  حُؼَد أٗٔخد ؿَٜٔس( : ٛـٙ٘ٗص) ٓؼي رٖ أكٔي رٖ ػ٢ِ دمحم أرٞ,  كِّ حرٖ,  :ٔٙ,  ٛـ9ٖٖٔحُ٘ـق,  حُل٤ي٣ٍش حٌُٔظزش, حُؼِّٞ رلَ ٛخىم دمحم/طلو٤ن

 . ٘ٗ-ٖٗٙ,  ّٕٙ:ٔ حُوخَٛس,  حُٔؼخٍف ىحٍ,  ٛخٍٕٝ ح٬ُّٔ

, ٕ, ؽ ., حُطز١َ: طخ٣ٍن حُطز١َ ٘:ٙ , 9ٖٙ٘ٔ, حُوخَٛس  :ٛـ( : حُزيح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش , ؽ88ٗأر٢ حُليحء آٔخػ٤َ )ص (  ٣ُِِٔي حٗظَ : حرٖ ًؼ٤َ, حُٔئ٣ي ػٔخى حُي٣ٖ:

, طلو٤ن/دمحم ٓل٢ حُي٣ٖ ٕحُـَٞٛ, ؽٛـ( : َٓٝؽ حٌُٛذ ٝٓؼخىٕ ٖٙٗص., حُٔٔؼٞى١, أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ ) ٔٗ., حرٖ كِّ : ؿَٜٔس أٗٔخد حُؼَد, ٙ ٖٖٓٙ

 . ٕٔٗ-ّٕٓٗ , ٙ٘ٙ:ٔػزي حُل٤ٔي , ٓطزؼش ٓؼخىس , َٜٓ

,  ٗؽ, حُٜٔطل٠ ىحٍ رؤهزخٍ حُٞكخء ٝكخء:  ػزيهللا حُٔلخٖٓ أرٞ حُي٣ٖ ٍٗٞ ح٣َُ٘ق, حُٜٔٔٞى١.,  :ٖ-9ٖٙ, حُؼَد  أٗٔخد ؿَٜٔس:  كِّ حرٖ: حٗظَ, ( ٣ُِِٔي ٓٔ

 ُزخد( : ٛـ٘ٙ٘ص)حُز٤ٜو٢ ػ٢ِ حُلٖٔ أرٞ, ك٘يم حرٖ.,  ٗٗ٘ٙ, 8ؽ,  حُطز١َ طخ٣ٍن: حُطز١َ., :ٖٕٔٙ,  ٛـٕٖٙٔ حُوخَٛس,  ٤يحُلٔ ػزي حُي٣ٖ دمحم ٓل٢/طلو٤ن

 . ٓٔٗٙ,  ٛـ:ٓٗٔهْ, حَُٔػ٢٘ ٌٓظزش,  حَُؿخث٢ ٜٓي١ /طلو٤ن, ٔ, ؽ ٝح٧ػوخد ٝح٧ُوخد ح٧ٗٔخد

 حُؼوي: حُلخ٢ٓ.,  ٙٙ, ٙ:ٓٗٔهْ, حَُؿخث٢ ٜٓي١/ طلو٤ن,  حُطخُز٤ش أٗٔخد ك٢ حُٔزخًٍش حُ٘ـَس( : ٙٙٓٙص)ػَٔ رٖ دمحم رٖ حُي٣ٖ كوَ,  حَُح١ُ: حٗظَ,  ( ٣ُِِٔئٔ

 . ٕٗٙٙ, ٔؽ,  ح٫ٗٔخد ُزخد:  ك٘يم حرٖ.,  :8ٙ,  حٌُٛذ ٓزخثي: حُوِو٘٘ي١ .,  8٘ٙ, ٛـ 9ٖ٘ٔ حُوخَٛس,  ٤ٓي كئحى/ طلو٤ن , 9ؽ , ح٤ٓ٧ٖ حُزِي طخ٣ٍن ك٢ حُؼ٤ٖٔ

 ٜٝٗخ٣ش ح٫ٗٔخد ط٣ٌٜذ( : ٖٙ٘ٗص)ؿؼلَ أر٢ رٖ دمحم, حُؼز٤ي٢ُ, . ٖٙٓٙ, ٕؽ, حٌُٛذ َٓٝؽ: حُٔٔؼٞى١.,  ٓٔٙ,  حُؼ٣ِٞش حُِِٔٔش َٓ: حُزوخ١ٍ :أٗظَ, ( ٣ُِِٔئٕ

 . ٕ٘ٙ,  ٛـٖٔٗٔ,  حُٔلٔٞى١ دمحم ٤ٗن/ طلو٤ن, ح٧ػوخد

 ىحٍ,  حُزخٍٝى١ ػَٔ ػزيهللا/طؼ٤ِن,  حٌُٛذ ٓزخثي( : ٕٙٙ٘ص)ٍٜٓ٘ٞ رٖ دمحم رٖ ح٣ٌَُْ ػزي ٓؼي ح٩ٓخّ, حُٔٔؼخ٢ٗ.,  :ٖٙ,  حُؼَد أٗٔخد ؿَٜٔس:  كِّ حرٖ (ٖٔ

 . :8ٙ,  ٛـ9ٓٗٔ ر٤َٝص,  حُـ٘خٕ

,  9ٖٖٙٔ حُوخَٛس,  حُلي٣ؼش حٌُظذ ىحٍ,  ح٧ر٤خ١ٍ ارَح٤ْٛ /طلو٤ن,  حُِٓخٕ ػَد روزخثَ حُظؼ٣َق ك٢ حُـٔخٕ ه٬ثي( : ٛـ9ٕٔص)ػ٢ِ رٖ أكٔي حُؼزخّ أرٞ,  حُوِو٘٘ي١ (ٗٔ

 . ٓٙٙ,  ٛـَُِٖٓٗٔ٘٘ ٌٓش ىحٍ, ٕ, ١ حُلـخُ هزخثَ ٓؼـْ:  ؿ٤غ رٖ ػخطن,  حُز٬ى١., ٕٙٔٙ

., حرٖ  ٔ٘ٔٛــ , ٙ:ٓٗٔ, ًَِٓ حك٤خء حُظَحع ح٢ٓ٬ٓ٫, ٌٓش حٌَُٔٓش ٔ( ػزي حُؼ٣ِِ رٖ كٜي : ؿخ٣ش حَُٔحّ رؤهزخٍ حُزِي حُلَحّ , طلو٤ن/ ك٤ْٜ دمحم ِٗظٞص , ١٘ٔ

., حٌُٛز٢: ٤َٓ أػ٬ّ حُ٘ز٬ء  ٕ٘ٓ, ٌٓظزش حُٔؼخٍف , حُطخثق , ٙ ٛـ( : ١َكش ح٧ٛلخد ك٢ ٓؼَكش ح٧ٗٔخدٗ:ٙكلع ػَٔ رٖ ٣ٞٓق)ص ٍٍٓٞ , حُِٔطخٕ ح٧َٗف أرٞ

 . ٖٗ-ّٕٖ , ٕٙ٘ٓٓ., حُؼ٘وخ١ٝ , ح٣َُ٘ق أكٔي ٤ٟخء رٖ دمحم ه٢ِِ : ٓؼـْ أَٗحف حُلـخُ ك٢ ر٬ى حُل٤َٖٓ , ىحٍ ح٣َُخٕ , ر٤َٝص ٖٗٔ, 8ٙٔ, ؽ

,  ٛـ9ٖ٘ٔ حُٔي٢ٗ ٓطزؼش,  حُلن ؿخى ٤ٓي دمحم/طلو٤ن ,ٗ ؽ حُؼخٓ٘ش حُٔخثش أػ٤خٕ ك٢ حٌُخٓ٘ش حُيٍٍ( : ٛـ9ٕ٘ص) ػ٢ِ رٖ أكٔي حُل٠َ أرٞ,  حُؼٔو٢ٗ٬ ـَك ( حرٖٙٔ

 حُؼوي:  حُلخ٢ٓ, . 9ٖٕ-ٕٖٕٙ,  ٙؽ,  ٘ٗٔٙ,  ٘ؽ,  ٕ٘,98ٙ,  ٔؽ,  ح٬ُٓغ ح٠ُٞء: حُٔوخ١ٝ.,  ٖٗٔٙ,  8ٔؽ,  حُ٘ز٬ء أػ٬ّ ٤َٓ: حٌُٛز٢.,  ٕٗ,ٖٗٙ

,  ّٕٓٓٓ حُوخَٛس,  حُؼ٤ِٔش حٌُظذ ىحٍ,  حُؼِٔخء ًزخٍ ٖٓ ُـ٘ش/  طلو٤ن,  ٕؽ حُلَحّ حُزِي رؤهزخٍ حُـَحّ : ٗلخء حُلخ٢ٓ.,  ٕٖٔٙ,  9ؽ,  ٕٖٕ,8ٖٕٙ,  ٗؽ,  حُؼ٤ٖٔ

.,  ٕٗ,ٕٓٙ, ٌٓش أَٓحء ؿيحٍٝ: ٍٜٓ٘ٞ رٖ يٓٔخػ,  ٖٕ٘-ٕٕٙٙ,  ٗؽ,  حُ٘ـّٞ ٢ٔٓ: حُؼٜخ٢ٓ.,  ٖٔٔ-ٔٓٔٙ,  ح٤ٌُٖٔ حُيٍ: كٜي رٖ ػَٔ ., ٕ٘ٗٙ

 ٓؼـْ: حُؼ٘وخ١ٝ.,  ٖٔٙ,  ّٔ٘:ٔ حُوخَٛس,  ح٧ٍٝ كئحى حُِٔي ؿخٓؼش, كٖٔ دمحم ٢ًُ/ طَؿٔش, ٕؽ,  ح٢ٓ٬ٓ٩ حُظخ٣ٍن ك٢ حُلخًٔش ٝح٧َٓ ح٧ٗٔخد ٓؼـْ: ُحٓزخٍٝ

. ::ٗٔ-8:ٗٔٙ,  حُل٤َٖٓ ر٬ى ك٢ حُلـخُ أَٗحف
 

 . 88ٗٙ,  ٘ؽ , حُؼ٤ٖٔ حُؼوي:  ( حُلخ8٢ٓٔ

 . 98ٙ,  ٖؽ,  ح٬ُٓغ ح٠ُٞء: ( حُٔوخ١ٝ 9ٔ

 . ٖٕٓ, ٙ ٖ( حُٔوخ١ٝ : ح٠ُٞء ح٬ُٓغ , ؽ:ٔ

 ٘ٗٔ, ٙ ٘( حُٔوخ١ٝ : ح٠ُٞء ح٬ُٓغ , ؽٕٓ

,  ٕٗٙ , ُٞكش ٍهْ ٘ٓٗٔ َٟحُو أّ ؿخٓؼش,  ىًظٍٞحٙ ٍٓخُش,  ٝحُؼؼٔخ٢ٗ ح٢ًُِٞٔٔ حُؼ٣َٜٖ ك٢ حُلـخُ ك٢ ٝحُ٘وٕٞ حٌُظخرخص ططٍٞ:  ػزيهللا كٜي دمحم, ( حُلؼَٕٔ

ٙٗٔٙ-ٗٔ9 . 

 . ٕٓٔ-9ٔٔٙ,  ٔٗ ُٞكش,  : ٍهْ ٗخٛي, ٛـ::ٖٔ ح٣َُخٝ ؿخٓؼش, ٔؽ, حُؼَر٤ش حُـ٣َِس ُظؤ٣ٍن ًٜٔيٍ حُوزٍٞ ٗٞحٛي أ٤ٔٛش : حُزخٗخ ( كٖٕٕٔ

 ّ .ٔ::٤ْٔ، ٌٓظزش ٓير٢ُٞ، حُوخَٛس , طَؿٔش ى/ ٢ًُ حٌٓ٘يٍ، دمحم ٣ًَُخ ؿ٘ ٔ( أُل٣َي ًُٞخّ : حُٔٞحى ٝحُٜ٘خػخص ػ٘ي هيٓخء ح٤٣َُٜٖٔ، ١ٖٕ

Hance ،- Jeremy :, "Underwater rocks could be used for massive carbon storage on America's East Coast". Mongabay, 2010 

- https://www.decoration-altheqa.com/basalt-altheqa/ 

 ٖٓ ٗؼَس ٝػ٣َٖ٘ رؤٍرغ حُزَح٣ش ك٤غ ٖٓ ػَٟٚ ٝهيٍٝح ٓٔخكش ، ٝأٓؼخُْٜ ٝحٍُُٞحء حُ٘ٞحد ٣ٌظذ حٌُخؿي , ٝرٚ ١زوش ٢ٛٝ حٍُٞم هطغ ٖٓ حٌُخَٓ رؤٗٚ ٣ؼَف (ٕٗ)

 ػ٠ِ حُو١َخّ ، رٚ ٤ٌُظذ حُلزَ ٖٓ حُوِْ ا٤ُٚ ٣لظخؽ ٓخ هيٍ أًؼَ أٝ ٗوٞم ػ٬ػش ٖٓ ُٚ ٫ٝري حُلخ٢ٍٓ، حُوٜذ ٖٓ ح٧ه٠َ أٝ حُـ٣َي ُذ ٖٓ ٣ٜٝ٘غ ، حُزًَٕٝ ٗؼَ

 ػَ٘س رٔض ٓويٍ ٌٛٙ حُ٘ٔزش ٖٓ حُؼِؼ٤ٖ كوِْ ح٧ه٬ّ ، ٖٓ ىٝٗٚ ُٔخ أَٛ ح٤ٔ٤ُٖ , ٝٛٞ ا٠ُ ٓخث٬ً  رٞؿٜٚ ٝحُظؼخ٣ٍن رٔ٘ٚ ، ٝحُٔيحص حُوِْ ، رٞؿٚ ًِٜخ حٓظيحٍحطٚ ٝطٌٕٞ

 ٝحُؼِؼ٤ٖ .  ٓ٘ٚ حٌُخَٓ ر٤ٖ ٓخ ٝٓوظَٜ حُطٞٓخٍ ٗؼَحص ، رؼٔخٕ ٓويٍ ُؼِغح ٝهِْ ٗؼَس ، ػَ٘س رخػ٘ظ٠ ٓويٍ حُٜ٘ق ٝهِْ ٗؼَس ،

؛             ًٕٗٞ , ٣ٞٓق : ه٢ حُؼِغ حُوي٣ْ ٝحُؼٔخثَ  ٕٓٗ– :ٖٕك٠خث٢ِ , كز٤ذ هللا : أ١ِْ حُو٢ ٝحُوط١ٞ , طَؿٔش/ دمحم حُظٞٗـ٢ , ٬١ّ ُِظَؿٔش ٝحَُ٘٘, ٙ  -

؛ ًٕٗٞ , ٣ٞٓق: ه٢ حُؼِغ َٝٓحؿغ حُلٖ ح٢ٓ٬ٓ٩، ٟٖٔ حُلٕ٘ٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ,  :ّ ، 9ٕٙٓٓ، حُٔ٘ش حُٔخرؼش ٕٓ، حُؼيى حُؼَر٤ش ٝح٤ٓ٬ٓ٫ش ، ٓـِش كَٝف ػَر٤ش 

 ١ٕ,  ٝحٌُظخد حُو٢ ٛ٘خػش ك٢ ح٧ُزخد أ٠ُٝ طللش:  حُٜخثؾ حَُكٖٔ ., ػزي 8ٔٔ -ّٙٔٔ ,  ٙ:9:ٔحُٔزخىة ٝح٩ٌٗخٍ ٝح٠ُٔخ٤ٖٓ حُٔ٘ظًَش ، ىحٍ حُلٌَ، ىٓ٘ن 

 . ٙٗٙ,  9ّٔ:ٔ طْٞٗ, ٗخؿ٢ ٬ٍٛ/ طلو٤ن,

(25) Safadi (Y. H) : Islamic Calligraphy, Thames and Hudson, London 1987, p.52 .                               

 ٝحُو٢ حٌُظخرش ٓـخٍ ك٢ حُل٠خ١ٍٝ حُظخ٣ٍو٢ َٜٓ ىٍٝ:  كِٔس دمحم,  ., حُليحى :ّ٘ ، ٙ 9ٔ:ٔ( حُٔٔؼٞى , كٖٔ : حُو٢ حُؼَر٢ ، ىحٍ َٗ٘ ك٬ٓخ٣ٍٕٞ ، رخ٣ٍْ ٕٙ)

 . ٖ٘ -ٖٗ ٙ,  9ّٕٓٓ ىر٢ 8 حُٔ٘ش,  ٕٓ حُؼيى,  ػَر٤ش كَٝف ٓـِش,  حُؼَر٢

 

                          .                                                                            ٘,  ٗ, ٖ, ُٞكخص  9ٙ -9٘( ػزي حُؼخٍ , ػ٬ء حُي٣ٖ : ٗٞحٛي حُوزٍٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش , ٙ 8ٕ

https://www.decoration-altheqa.com/basalt-altheqa/
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ٔٔ: 

 

                                                                                                                                            
., حُزٍٞٓؼ٤ي١ , ه٤٠َ : حُؼِغ حُـ٢ِ , ىحٍ ٕٖٔ-ٕٙٔٛـ , 9ٕٙٗٔ( ػ٢ِ آُذ أ٬ٍٕٓ: حُو٢ حُؼَر٢ ػ٘ي ح٧طَحى , طَؿٔش ى/٤َٜٓ ٛخرخٕ ,حُيحٍس , حُؼيى ح٧ٍٝ 9ٕ

 . 8ٔ-ّٗٔ , ٙ 9::ٔحُل٤٠ِش , حُوخَٛس 

 .  ٓٔٔآ٣ش  –( حُوَإٓ ح٣ٌَُْ : ٍٓٞس ح٩َٓحء :ٕ

 . ٖٓحُوَإٓ ح٣ٌَُْ : ٍٓٞس حَُ٘ٔ آ٣ش  (ٖٓ

, طلو٤ن/ أكٔي حُزَى٢ٗٝ ٝارَح٤ْٛ أ١ل٤ٖ , ىحٍ حٌُظذ  ٕٛـ( : حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ , 8ٔ١ٙ( حُو١َز٢, أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أكٔي رٖ أر٢ رٌَ رٖ كَف ح٧ٜٗخ١ٍ)صٖٔ

 . 9ّ٘ , ٙٗٙ:ٔح٣َُٜٔش , حُوخَٛس  

 .  8ّٕ , ٙ 8ٕٓٓح٣َُخٝ  -حٌُظخرخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش "ىٍحٓش ك٢ ططٍٞ حُو٢ حُؼَر٢ ٝططٍٞٙ" , ؿخٓؼش حُِٔي ٓؼٞىحُطخ٣ٖ, ػ٢ِ :  -( ح٣َُٔو٢, ِٓ٘قٕٖ)

 ّٔ::ٔ حُوخَٛس ، ح٣َُٜٔش ح٠ُٜ٘ش ٌٓظزش ،( 9ّٔ -8) ُِٜـَس ػَ٘ حُؼخ٢ٗ حُوَٕ أٝحهَ كظ٠ ح٧ٍٝ حُوَٕ ٖٓ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٥ػخٍ ػ٠ِ حُؼَر٤ش حٌُظخرخص:  ٓخ٣ٔش,  ( ىحٝىٖٖ

 ,.ٙ :ٖ . 

 .9ّ٘ٔ ، ٖٕٙٓٓ،  ٣ٔٞٓق , كَؽ هللا : ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش ػ٠ِ حًٌُٔٔٞخص ح٤ٓ٬ٓ٫ش ، ًَِٓ حُِٔي ك٤َٜ ُِزلٞع ٝحُيٍحٓخص ح٤ٓ٬ٓ٫ش ، ١ (ٖٗ)

 ( .٘٘, ٗ٘آ٣ش ) -ٍٓٞس حُؤَ:  ح٣ٌَُْ ( حُوَإٖٓ٘

 . ٖٙٔ, ٙ ١ٕ,  حُوَإٓ ٧كٌخّ حُـخٓغ ( حُو١َز٢:ٖٙ

 .:ٓٔآ٣ش  –ُٔئٕٓ٘ٞ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ : ٍٓٞس ح (8ٖ)

 . ٖ:( ىحٝى , ٓخ٣ٔش : حٌُظخرخص حُؼَر٤ش ػ٠ِ ح٥ػخٍ ح٤ٓ٬ٓ٩ش , ٙ 9ٖ)

 . ٕ٘ٔٛـ , 9ٙٔٗٔ ٕ, ػيى ٖٛـ , ٓـِش ٌٓظزش حُِٔي كٜي ح٤٘١ُٞش , ٓؾ9ٖ٘( ح٤ُ٘ٔق , ػزيهللا رٖ دمحم : ٗخٛي ٗخٛي١ ٓئٍم رؼخّ :ٖ

ً ػ٠ِ حُ٘وٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش , ًٝخٕ أٍٝ َٟد ٌُٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُ٘وٞى ك٢ ػٜي حُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش ر٘ٔخٍ ( ٝٓٔخ ُٚ ى٫ُظٚ ك٢ ٌٛح حُٜيٟ إٔ ٌٛٙ حُط٣َوش هي حٓٗ) ٓظويٓض أ٠٣خ

 ّ( .ٕ٘: -٘ٗ:ٛـ/ٖٔٗ -ٖٖٗأك٣َو٤خ َٜٝٓ ٝٛو٤ِش , ٝأْٛ حُوِلخء ح٣ٌُٖ َٟرٞح ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُ٘وٞى "حٍُٜٔ٘ٞ رخهلل " , )

., ٠ٍٓخٕ , ػخ١ق : ٍُٓٞ  ّٖٕٔ , ٙ:9:ٔ, ىحٍ ح٣َُٔن َُِ٘٘, ُ٘يٕ  ٕح٤ٓ٬ٓ٩ش , حُؼٍٜٞ , حُٔـِي حَُحرغ , ؽحُ٘زَح١ٝ , ٍأكض : حُظخ٣ٍن حُٜـ١َ ػ٠ِ حُ٘وٞى  -

  ّٙٗٔ , ٙ :ٕٓٓح٧ٍهخّ ٝحُظوخ٣ْٝ ػ٠ِ حُ٘وٞى ك٢ حُؼَٜ ح٢ٓ٬ٓ٩, ٌٓظزش َُٛحء حَُ٘م, حُوخَٛس 

 . 8ّٖٔ , ٙ 99:ٔؿَّٝ رَّ , ُز٘خٕ ( ك٣َلٚ , أ٤ْٗ : حٓٔخء ح٫َٜٗ ٝحُؼيى ٝح٣٧خّ ٝطل٤َٔ ٓؼخ٤ٜٗخ , ٔٗ)

 . 8ٙٔ( ك٣َلٚ , أ٤ْٗ : حٓٔخء ح٫َٜٗ ٝحُؼيى ٝح٣٧خّ ٝطل٤َٔ ٓؼخ٤ٜٗخ , ٙ ٕٗ)

 . ٘٘, ُٞكش  89( ػزي حُؼخٍ , ػ٬ء حُي٣ٖ : ٗٞحٛي حُوزٍٞ, ٙ ٖٗ)

 – ُ٘ٗٔٞ ح٧ٍهخّ ٝحُظوخ٣ْٝ ػ٠ِ حُ٘وٞى ك٢ حُؼَٜ ح٢ٓ٬ٓ٩ , ٙ ., ٠ٍٓخٕ , ػخ١ق : ٍٓ ٕٙ( ك٣َلٚ , أ٤ْٗ : حٓٔخء ح٫َٜٗ ٝحُؼيى ٝح٣٧خّ ٝطل٤َٔ ٓؼخ٤ٜٗخ , ٙ ٗٗ

ٔٗٙ . 

 ىحٍ,  ٕؽ,  حُؼخ٢ٗ حُٔـِي  حُؼٍٜٞ,  ح٣ُِِؼ٢ ػَٔ رٖ أكٔي/  طَؿٔش,  رٞٓطٖ,  حُـ٤ِٔش حُلٕ٘ٞ ٓظلق ك٢ َٜٓ ٖٓ ا٤ٓ٬ٓش هزٍٞ ( ٓخ٣ِِ , ؿٍٞؽ . ّ : ٗٞحٛي٘ٗ

 . ٔ, ٍهْ  ٕ٘ٗ, ٙ . 98ّ:ٔ ُ٘يٕ,  َُِ٘٘ ح٣َُٔن

 .ّٔ، 89ٙ:ٔ حُوخَٛس,  ١ٕ ، حُؼَر٤ش ح٠ُٜ٘ش ىحٍ ٝح٥ػخٍ، ٝحُٞػخثن حُظخ٣ٍن ك٢ ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُزخٗخ , كٖٔ : ح٧ُوخد (ٙٗ

 . ٔٔآ٣ش  –ٍٓٞس حُلـَحص  (8ٗ

 .ٔ:ٔحُزخٗخ , كٖٔ : أ٤ٔٛش ٗٞحٛي حُوزٍٞ  رٞٛلٜخ ٜٓيٍحً ُظخ٣ٍن حُـ٣َِس حُؼَر٤ش ، ٙ  (9ٗ

 .:٤ٖٓٗش ، ٙ ( حُزخٗخ , كٖٔ : ح٧ُوخد ح٬ٓ٩:ٗ

 ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٦ُػخٍ ح٣َُٜٔش حُٔـِش ، ٌٓ٘خس ، ٝح٩ٗ٘خث٤ش حُظخ٣ٍو٤ش ٝى٫٫طٜخ ٠ٜٓٔٞٗخ رظؼِ، حُـ٘ي رٔي٣٘ش ؿزَ رٖ ٓؼخً رـخٓغ حُظؤ٤ٔ٤ٓش ( حُليحى , ػزي هللا : حُٜ٘ٞٙٓ٘)

 ٙٔٔ، ٙ  ّٕٙٓٓ ٦ُػخٍ ح٧ػ٠ِ حُٔـِْ ،ٔٓؾ ،

 .  8ٖٗٙ ( حُزخٗخ , كٖٔ : ح٧ُوخد ح٤ٓ٬ٓ٩ش ، ٔ٘)

 . :ٖ٘، ٙ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٧ُوخد:  كٖٔ,  ., حُزخٗخ ٖٖ٘( حَُح١ُ : ٓوظخٍ حُٜلخف , ٕ٘

 . ٕٙٔٛـ , 9ٖ٘ٙ( ح٤ُ٘ٔق , ػزيهللا رٖ دمحم : ٗخٛي ٗخٛي١ ٓئٍم رؼخّ ٖ٘

 ٙٔٗٙ,  ٕٗ ٍهْ ُٞكش حُلـخُ, ك٢ ٝحُ٘وٕٞ حٌُظخرخص ططٍٞ:  ػزيهللا كٜي دمحم, ( حُلؼَٗ٘

 . 8ٕ٘ٙ,  حُوزٍٞ ٗٞحٛي: حُي٣ٖ ػ٬ء,  حُؼخٍ ػزي ، ٕٔٙ ،ٙ ؽ, ح٧ػ٠٘ ٛزق: حُوِو٘٘ي١.,  9 ٙ ، ٜلخفحُ ٓوظخٍ:  ( حَُح١ُ٘٘

 . ٕٙٔٛـ , 9ٖ٘ٙ( ح٤ُ٘ٔق , ػزيهللا رٖ دمحم : ٗخٛي ٗخٛي١ ٓئٍم رؼخّ ٙ٘

 . :88., ػزي حُؼخٍ , ػ٬ء حُي٣ٖ :ٗٞحٛي حُوزٍٞ , ٙ 8:ٕ( حَُح١ُ : ٓوظخٍ حُٜلخف ، ٙ 8٘

 . ٕٙٔٛـ , 9ٖ٘ٙػزيهللا رٖ دمحم : ٗخٛي ٗخٛي١ ٓئٍم رؼخّ  ( ح٤ُ٘ٔق ,9٘

 .9ّٕٗ ، ٙ 9ٗ:ٔ, ٠ًُ : كٕ٘ٞ ح٬ٓ٩ّ ، ىحٍ حَُحثي حُؼَر٢ ، ر٤َٝص  ( كٖٔ:٘)

 .9ٖٗ, ٙ  99ّ:ٔ ر٤َٝص ، ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُؼٔخٍس ( ؿخُذ , ػزي حَُك٤ْ : ٓٞٓٞػشٓٙ)

 .ٙ:ٔ، ٙ  ّ:::ٔ ح٣َُخٝ ، ح٤٘١ُٞش يكٜ حُِٔي رٌٔظزش ٗخٛي٣ش ا٤ٓ٬ٓش ( حُزو٠ٔ , ٠ٟٞٓ: ٗوٕٞٔٙ)

 . ٖ٘آ٣ش  –( حُوَإٓ ح٣ٌَُْ : ٍٓٞس حٍُ٘ٞ ٕٙ)

 . ٕ٘ٔ( ىحٝى , ٓخ٣ٔش : حٌُظخرخص حُؼَر٤ش ػ٠ِ ح٥ػخٍ ح٤ٓ٬ٓ٩ش , ٙ ٖٙ)

 . 8ّ٘ , ٙ  ٕٕٓٓ رٞٓزخ١ ، حُٜ٘ي ح٤ُٔل٤ش ،  حُـخٓؼش ح٧ٍٗٞ، ُِـخٓغ حُظخ٣ٍو٤ش حُِٞكش ( ٗخًَ , دمحم :ٗٙ)

 .                                                                                      ٙٗ, ػزي ح٬ُّٔ : ىٍحٓخص ك٠ حُؼٔخٍس ح٤ٓ٬ٓ٩ش ، ٙ ( ٗظ٤ق ٘ٙ)

 . :: -9٘, ٙ  ٖ( حُوِو٘٘يٟ: ٛزق ح٧ػ٠٘ ك٢ ٛ٘خػش ح٩ٗ٘خء ، ؽٙٙ)
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 ٔ, ٓؼي , كخٍٝم : ٍٓخُش ك٢ حُو٢ ٝر١َ حُوِْ ٫رٖ حُٜخثؾ , ًَٗش حُٔطزٞػخص ُِظ٣ُٞغ ٝحَُ٘٘, ١. :٘ ٙ,  ٖؽ ، ح٩ٗ٘خء ٛ٘خػش ك٢ ح٧ػ٠٘ ٛزق: ( حُوِو٘٘ي8ٟٙ)

 . 8ّٙٔ , ٙ 8::ٔ, حُوخَٛس 

 . 88ٔ., ٓؼي , كخٍٝم : ٍٓخُش ك٢ حُو٢ ٝر١َ حُوِْ  ٫رٖ حُٜخثؾ , ٙ ٖٙ ٙ,  ٖؽ ، ح٩ٗ٘خء ٛ٘خػش ك٢ ح٧ػ٠٘ ٛزق: ( حُوِو٘٘ي9ٟٙ)

 .89ٔ., ٓؼي , كخٍٝم : ٍٓخُش ك٢ حُو٢ ٝر١َ حُوِْ  ٫رٖ حُٜخثؾ , ٙ 9ٙ-ٙٙ ٙ,  ٖؽ ، ح٩ٗ٘خء ٛ٘خػش ك٢ ٧ػ٠٘ح ٛزق: ( حُوِو٘٘يٟ:ٙ)

 . 89ٔ., ٓؼي , كخٍٝم : ٍٓخُش ك٢ حُو٢ ٝر١َ حُوِْ  ٫رٖ حُٜخثؾ , ٙ 8ٕ ٙ,  ٖؽ ، ح٩ٗ٘خء ٛ٘خػش ك٢ ح٧ػ٠٘ ٛزق: ( حُوِو٘٘ي8ٟٓ)

 . ١َٔ89 حُوِْ  ٫رٖ حُٜخثؾ , ٙ ( ٓؼي , كخٍٝم : ٍٓخُش ك٢ حُو٢ ٝر8ٔ)

 . :8ٔ., ٓؼي , كخٍٝم : ٍٓخُش ك٢ حُو٢ ٝر١َ حُوِْ  ٫رٖ حُٜخثؾ , ٙ :8 ٙ,  ٖؽ ، ح٩ٗ٘خء ٛ٘خػش ك٢ ح٧ػ٠٘ ٛزق: ( حُوِو٘٘ي8ٕٟ)

 . :8ٔ( ٓؼي , كخٍٝم : ٍٓخُش ك٢ حُو٢ ٝر١َ حُوِْ  ٫رٖ حُٜخثؾ , ٙ 8ٖ)

 . :8ٔحُوِْ  ٫رٖ حُٜخثؾ , ٙ  ( ٓؼي , كخٍٝم : ٍٓخُش ك٢ حُو٢ ٝر8ٗ١َ)

 . ::, ٙ  ٖ( حُوِو٘٘يٟ: ٛزق ح٧ػ٠٘ ك٢ ٛ٘خػش ح٩ٗ٘خء ، ؽ8٘
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 "ٔتٕن فً يصر فً انعصر انعثًاًَ فً ضٕء يجًٕعح جذٌذج نى ٌسثك َشرْا چرؤٔش انـ "

                                                       

 د/ ْانح دمحم أحًذ                                                             

 ٓلهً ا٥صبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ ثوَْ ا٥صبه ٝاُؾٚبهح

 عبٓؼخ ؽِٞإ-٤ًِخ ا٥كاة                                                     

 انًهخص :

هؤًٝ  ريفو اُلٕ٘ٞ اُؼضٔب٤ٗخ ثبُؼل٣ل ٖٓ اُوٝائغ اُل٤٘خ اُز٢ رٌزع ثٜب أُزبؽق اُؼب٤ُٔخ، ٝرؼزجو 

ٚ ٖٓ ٝاؽلح ٖٓ ٛنٙ اُوٝائغ اُل٤٘خ أُٜٔخ، ٫ٝ روزٖو أ٤ٔٛزٜب ػ٠ِ ٓب اؽزٞد ػ٤ِ ٝثٞىچاُـ

ً ػ٘بٕو ٝأٌّبٍ ىفوك٤خ كؾَت، ٝئٗٔب ٌُٜٞٗب  رٞص٤ن اُؾ٤بح ٣ٌٖٔ ٖٓ ف٬ُٚ ٍغ٬ً ٙقٔب

 ٝؽز٠ ٓطِغ اُووٕ اُزبٍغ ػْو ػْو  كًاَُب ٜٗب٣خ اُووٕ ٓ٘نٖٔو ثا٩عزٔبػ٤خ ٝا٫هزٖبك٣خ 

أُؾلٞظخ ثٔزؾل٢  ٝثٞىچاُـٝرز٘بٍٝ اُلهاٍخ ْٗو ٝرٞص٤ن ٓغٔٞػخ ٖٓ هؤًٝ  ،ا٬٤ُٔك١

 ، ٝرزجغ اُلهاٍخ أُٜ٘ظ اُؼ٢ِٔ اُوبئْ ػ٠ِ إُٞق ٝاُزؾ٤َِ.ٝأُزؾق ا٩ص٘ٞؿواك٢ اُٞاك١ اُغل٣ل

 .(أكٝاد اُزلف٤ٖ –اُلقبه  –اُج٤جخ  – ٝثٞىچاُـ -اُلٕ٘ٞ اُؼضٔب٤ٗخ )انكهًاخ انًفراحٍح 

 يمذيح :

، ٝه٤َ Tobbacasُػوف ٗجبد اُزجؾ ٓ٘ن ٓئبد ا٤َُٖ٘، ٝهل أِٛن ػ٤ِٚ أٛب٢ُ عيه ٛبر٢ ئٍْ    

ب ٧ْٜٗ ػوكٞٙ ك٢ عي٣وح إٔ ا ًٚ ئؽلٟ عيه ا٫ٗز٤َ  ٧Tobagoٍجبٕ أِٛوٞا ػ٤ِٚ ٗلٌ ا٩ٍْ أ٣

اُٞاهؼخ ثغٞاه أٓو٣ٌب اٍُٞط٠، ٣ٝوبٍ أٗٚ َٗجخ ئ٠ُ رجبؿٞ ئؽلٟ عيه ا٤ٌَُٔي اُز٢ ٝعلد ثٜب 

اُ٘جزخ ٜٝٓ٘ب ئ٠ُ اٍجب٤ٗب ٝاٝهٝثب
(ٔ)

٘ؾٞ ػوف اُؼضٔب٤ٕٗٞ اُزجؾ ثؼل اًزْبكٚ ثأٓو٣ٌب ٝأٝهٝثب ث، ٝهل 

ّ؛ 5ٓ٘ٔهوٕ ٖٓ اُيٓبٕ، ٝرؼزجو ث٬ك ا٤ُٖٔ أ٠ُٝ أهب٤ُْ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ اُز٢ اٗزْو ثٜب اُزجؾ ػبّ 

ٝمُي ػٖ ٛو٣ن اُزّغبه اُن٣ٖ ًبٗٞا ٣َبكوٕٝ ػ٠ِ ٛوم اُزغبهح أُٔزلح ػجو أُؾ٤ٜ اُٜ٘ل١ 
(ٕ)

 ،

ػبّ أؽٚوٙ ٝعل اُزجؾ ٛو٣وٚ ئ٠ُ ٖٓو ٍٝٞه٣ب ٝثؼل  -أٝ ثؼلٙ ثو٤َِ -ّ 51٘ٔٝثؾٍِٞ ػبّ 

اُجؾبهح ا٩ٗغ٤ِي ٝاُزّغبه ئ٠ُ اٍط٘جٍٞ ٜٝٓ٘ب اٗزْو ثجبه٢ اعياء ا٩ٓجواٛٞه٣خ اُؼضٔب٤ٗخ 
(ٖ)

 ،

ّ ٓٓٙٔ ػب٣ّٝنًو ه٣ٕٔٞ إٔ اُلفبٕ ّبع اٍزؼٔبُٚ 
(ٗ)

واعغ ا٧ع٘ج٤خ ، ٝٛٞ ٓب رإًلٙ أُ

ٝاُزو٤ًخ
 (٘)

 ثزو٤ًب كٜٞ ؿ٤و ٓؼِّٞ ػ٠ِ ٝعٚ اُلهخٝثٞى چاُـػ٠ِ ػٌٌ ربه٣ـ رلف٤ٖ  
(ٙ)

 ،

ثٌَْ ًج٤و ؽز٠ ٕبهد ٝثٞى اٗزْو چاُـرلف٤ٖ إٔ مًود ثؼ٘ أُواعغ  ٝرغله ا٩ّبهح ئ٠ُ إٔ

٤ُّلد  بد، ثَٝثًٞچبُـٓٔزِئخ ثث٤ٞد اُوٜٞح  اُووٕ اَُبكً ػْو  ثٜ٘ب٣خه٤َ إٔ ث٤ٞد اُوٜٞح اُز٢ 

 ٝثٞى اًضو ٖٓ اُوٜٞح ٗلَٜبچا٬٤ُٔك١ اٗزْو ثٜب رلف٤ٖ اُـ
(7)

. 

ّ 7ٔٙٔ: ٗٓٙٔاٗزْو ث٤ٖ ا٧رواى ك٤ٔب ث٤ٖ ا٧ػٞاّ هثٔب إٔ اُزلف٤ٖ ٣ٝنًو اٌَُ٘له كٞر٤ٌ 

ب ثج٬ك اُجِوبٕ ٕٕٙٔؽز٠ أٗٚ ثؾٍِٞ اُؼبّ  ًٚ ّ ُْ ٣ٌٖ اُزجؾ ٣َزٞهك كوٜ ٝئٗٔب ًبٕ ٣يهع أ٣
(1)

 ،

ُْٝ رٌٖ ا٧ٓو٣ٌز٤ٖ أُٖله اُٞؽ٤ل ُغِت اُزجؾ ئ٠ُ اُؼبُْ ا٢ٓ٬ٍ٩، كيهاػخ اُ٘جبد ًبٗذ 

 – ٕٓٙٔوإ ثؾٍِٞ اُؼول اُضب٢ٗ ٝاُضبُش ٖٓ اُووٕ اَُبثغ ػْو ا٬٤ُٔك١ )ٓٞعٞكح ثبُلؼَ ك٢ ئ٣

ّ( ٝاٗزْود ئ٠ُ ا٤ُٖٔ ٝا٧ٗبٍٙٞ ٝا٤ُٞٗبٕ، ٝأٍٝ ئّبهح ئ٠ُ رلف٤ٖ اُزجؾ ك٢ ئ٣وإ ًبٗذ ٖٓٙٔ

ّ ٖ٘٘ٔٙ/ 5ٕٗٓٞعٞكح ك٢ أػٔبٍ ّبػو ٤ّواى١ ٓغٍٜٞ رٞك٢ ػبّ 
(5)

، ٝٝكوبً ٦ُهاء اَُبثوخ 

أُٖبكه اُزبه٣ق٤خ ٣ٌُٖٔ اُوٍٞ إٔ اُزلف٤ٖ ٫ه٠ اٗزْبه ًج٤و ٍٝو٣غ ٓغ  ٝا٩ّبهاد اُٞاهكح ك٢

ٜٗب٣خ اُووٕ اُؼبّو اُٜغو١، اَُبكً ػْو ا٬٤ُٔك١ ٝٓطِغ اُووٕ اُؾبك١ ػْو اُٜغو١، اَُبثغ 

ٝثٞى ٓغ اٗزْبه ػبكح اُزلف٤ٖ ٝهل أكد اُؾبعخ ٝؽلٛب ئ٠ُ چػْو ا٬٤ُٔك١، ٝهل ريآٖ ظٜٞه اُـ

اح ث٤َطخ ٣ٌٖٔ ؽِٜٔب ٝاٍزؼٔبُٜب ك٢ أ١ ٌٓبٕ ٫ٍزْ٘بم اُلفبٕ ٝاُزِنم ثٚ، ٝثٞى ًأكچظٜٞه اُـ

ٝثٞى ئ٠ُ ٕ٘بػخ چصْ ٓغ ريا٣ل اُؾبعخ ئ٤ُٚ ٝاهجبٍ كئخ ًج٤وح ٖٓ اُ٘بً ػ٠ِ اٍزقلآٚ رؾٍٞ اُـ

هائغخ ٖٓ اُٖ٘بػبد اُز٢ اٗزْود ثٖٔو
(ٔٓ)

، ٖٝٓ عٜخ أفوٟ رنًو ثؼ٘ أُواعغ إٔ 

ًأكاح ٓؼوٝكخ ُؾوم ٝاٍزْ٘بم أُٞاك أُقلهح  ظٜو هجَ ظٜٞه اُزجؾ ٝثٞىچاُـ
(ٔٔ)

. 

 ذجارج انرثغ : -

٣ؼزجو اُزلف٤ٖ ٖٓ اثوى ٍٝبئَ ا٤ٌُق ك٢ ٓؼظْ اُجِلإ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٝهل ػوكزٚ رو٤ًب 

ّٝجٚ اُغي٣وح اُؼوث٤خ ٖٝٓو ٝث٬ك اُْبّ ٝؿ٤وْٛ، ٝهل أؽلس اُزجؾ ك٢ اُٞاهغ رـ٤٤واد ٛبٓخ ك٢ 
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ٕٕٔ 

 

اُن٣ٖ اػزبكٝا رؼب٤ٛٚ؛ ئم عؼِْٜ اًضو رواف٤بً ٝف٫ًٞٔ ػٖ ٍبثن رو٤ًجخ ّق٤ٖخ ا٧رواى ٝاُؼوة 

ٝثٞى( اُز٢ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ رَزـَ چٝثبرٞا ٣ٕٔٚٞ اَُبػبد اُطٞاٍ ٣لفٕ٘ٞ اُج٤جخ )اُـ ػٜٞكْٛ

اٍزـ٫٬ً ؽَ٘بً، ٝؽَ٘خ اُزجؾ ا٧ٍب٤ٍخ أٗٚ ٛـ٠ ػ٠ِ ّوة اُقٔو، كٌزبة أُق ٤ُِخ ٤ُِٝخ اُن١ 

ُْوم ٣ؼٌٌ ػبكاد اُؼوة آٗناى ٝٓلٟ ئهجبُْٜ ػ٠ِ ّوة اُقٔو ٝٙغ هجَ ئكفبٍ اُزجؾ ئ٠ُ ا

عٜواً ٝثٌضوح ك٢ رِي اُلزوح، ٝأٗٞاع اُزجؾ اُقل٤لخ اُز٢ ٣َزؼِٜٔب ا٧رواى ٝاُؼوة ُج٤جبرْٜ رزوى 

ٝثٞى ٣ٜلٟء ا٧ػٖبة ٣ْٝؾن اُنٖٛ ٣ٝٞهلٙ ٝرإٖٓ ُِلوواء چأصواً ٤ٛجبً ك٢ ٗلٍْٜٞ، ٝرلف٤ٖ اُـ

٤ٍِٝخ اٗزؼبُ هف٤ٖخ
(ٕٔ)

ُْٝ ٣ٌٖ اُزجؾ أُبكح اُٞؽ٤لح اُز٢ ٣زْ ؽوهٜب ٝرلف٤ٜ٘ب ثبٍزقلاّ ، 

ٝثٞى، كب٧ك٤ٕٞ ٝاُؾ٤ِْ ٝاُزبر٫ٞ ٖٓ أُٞاك اُز٢ كهط اٍزْ٘بهٜب ثٌضوح ىٖٓ اُؼضٔب٤٤ٖٗ، چاُـ

ّ رْ ئكهاط ا٧ك٤ٕٞ ًٞاؽل ٖٓ أْٛ صٔب٢ٗ ٍِغ ٣زْ رٖل٣وٛب 11ٓٔ:  171ٔؽز٠ أٗٚ ثؾٍِٞ ػب٢ٓ 

ث٤ت ٝاُز٤ٖ ٝاُؾو٣و اُقبّ ٝاُٖٞف اُقبّ ٝاُزجؾ ثؼل اُؤؼ ٝاُْؼ٤و ٝاُي
(ٖٔ)

، ٣ٝو١ٝ أؽل هعبٍ 

ّ ٫ؽع أؽل اُوٜٞع٤خ 7ٓٙٔاُل٣ٖ ٣ُٝلػ٠ عٕٞ ًٞكَ أٗٚ ػ٘لٓب ٍبكو ثبُووة ٖٓ أى٤ٓو ػبّ 

 Afyoncuثج٤ذ اُوٜٞح ٣ُولّ ا٧ك٤ٕٞ، ًٝبٕ ٣ُطِن ػ٤ِٚ ا٧رواى ا٧ك٤ٞٗغ٢ 
(ٔٗ)

، ٝهل ًبٕ ا٧ك٤ٕٞ 

ُٖٔو٤٣ٖ ّبئغ ا٫ٍزقلاّ ػ٘ل ا٧رواىٗبكه ا٩ٍزقلاّ ث٤ٖ ا
(ٔ٘)

، ئ٫ إٔ مُي ٫ ٣ؼ٢٘ ػلّ ٝعٞكٙ 

ً ُٔب أٝهكٙ ٤ِٓٞه٣ذ إٔ ا٧ك٤ٕٞ ًبٕ ٣زْ رلف٤٘ٚ ك٢  Kahleث٤ٖ ثؼ٘ أُٖو٤٣ٖ ك٤ؼزول  ٝكوب

ٝثٞى أُأُٞفچٝثٞى فبٓ ُٚ كٞٛخ ماد هطو إٔـو ٖٓ كٞٛخ اُـچٖٓو ػٖ ٛو٣ن 
(ٔٙ)

 ٞٛٝ ،

ب اُؾ٤ِْ كـبُجبً ٓب ًبٕ ٣زٞاعل ٓزؼب٤ٛٚ ثأٓبًٖ ٓ٘ؼيُخ، ، ٍخٓب رإًلٙ ثؼ٘ اُوطغ ٓٞٙغ اُلها ّٓ أ

٣ُٝطِن ػ٠ِ اُؾٞا٤ٗذ اُقبٕخ ثْٜ "ٓؾبِّ"
(ٔ7)

، ٝرؼزجو اُ٘وع٤ِخ أٝ ا٤ُْْخ ا٧َٗت ك٢ رلف٤ٖ 

ب ك٢ ثِلإ أُْوم ٝأُـوة اُؼوث٢ كؼ٠ِ ا٧هعؼ إٔ أُـوة  ّٓ اُؾ٤ِْ ٝفٖٕٞبً ك٢ ئ٣وإ، أ

ٝثٞى ُزلف٤ٖ اُؾ٤ِْچقلّ ك٤ٜب اُـ٢ٛ أُ٘طوخ اُٞؽ٤لح اُز٢ اٍز
(ٔ1)

، ٝرُؼزجو اُزبر٫ٞ أٝ ػْت 

ا٤ُْطبٕ ًٔب ٣ؼوكٜب اُجؼ٘ ٖٓ أُقلهاد اُْؼج٤خ اُقط٤وح، ٢ٛٝ ٕلواء ثؾغْ ؽجخ اُؼلً 

ُٜٝب رأص٤و ه١ٞ ٝريكاك فطٞهرٜب ئما ٓب رْ فِطٜب ثب٧ك٤ٕٞ، اٗزْود اُزبر٫ٞ ثبٍط٘جٍٞ ٝثؼ٘ 

ٜٗب ًبٗذ رغِت ٝرُٜوة ػٖ ٛو٣ن اُزّغبه ا٤ُٜٞكٓواًي ا٣٫ُٞبد ا٧فوٟ ٣ُٝؼزول أ
(ٔ5)

. 

٣أر٢ ٓؼظْ رجؾ ا٧ؿ٤٘بء ٖٓ ٓل٣٘خ ا٬ُمه٤خ ك٢ ٍٞه٣ب، ٝاكقو أٗٞاػٚ ٝامًبٛب هائؾخ اُزجؾ اُغج٢ِ 

أُيهٝع ك٢ ر٬ٍ رِي أُل٣٘خ، ٝٛ٘بى ٗٞع أفو اهٟٞ ٣ْزن أٍٔٚ ٖٓ ٓل٣٘خ ٕٞه ٣ُٔيط أؽ٤بٗبً 

وخ أُزٍٞطخٓغ اُزجؾ اُغج٢ِ ٣لف٘ٚ اث٘بء اُطج
(ٕٓ)

، ُٝول ًبٗذ اُؾوًخ اُزغبه٣خ ث٤ٖ ٖٓو ٝث٬ك 

اُْبّ ػٖ ٛو٣ن اُوٞاكَ ٝػٖ اُطو٣ن اُجؾو١ ث٤ٖ ٓٞا٠ٗء ث٬ك اُْبّ ٓضَ ا٬ُمه٤خ، ث٤وٝد، ٣بكب، 

ٝػٌب ئ٠ُ ٓٞا٠ٗء ٖٓو ػ٠ِ اُجؾو ا٧ث٤٘ أُزٍٜٞ ٓضَ ك٤ٓبٛ ٝا٧ٌٍ٘له٣خ ٝثٞهٍؼ٤ل، 

ن اُجؾو١ رجؾ ا٬ُمه٤خ ٝاّٜو ٓب ًبٕ ٣وك ئ٠ُ ٖٓو ػجو اُطو٣
(ٕٔ)

، ٣ٝنًو ه٣ٕٔٞ إٔ ٖٓو 

ٖٝٓ ٕٞه ٝٛوًٍٞ  ،ثبُخ ًٕٓٓبٗذ رْزو١ ٤ًٔبد ًج٤وح ٖٓ اُلفبٕ، ك٤َٖ ٖٓ ا٬ُمه٤خ 

ٖٗق  ّٓٓٙ ٍغَ ٍؼو ه٘طبه اُزجؾ ؽٞا٢ُ 1ٕٙٔثبُخ، ٝك٢ ػبّ  ٓٓ٘ئ٠ُ  ٓٓٗؽٞا٢ُ ٖٓ 

ٖٗق كٚخ،  5ٖ٘ٔا٢ُ ّ ثِؾ ٍؼو اُو٘طبه ؽ5ٓٞٙٔكٚخ، ٝثؼلٛب ثؼلح أػٞاّ ٝرؾل٣لا ػبّ 

ًٝبٗذ اٍؼبه اُزجؾ ٓزأهعؾخ ٓب ث٤ٖ اُٖؼٞك ٝاُٜجٞٛ ٓزأصوح ثلزواد اُـ٬ء اُز٢ ّٜلرٜب 

اُج٬ك
(ٕٕ)

، ٝاُغل٣و ثبُنًو إٔ ث٤غ اُزجؾ اٗزْو ثٌضوح ثغ٤ٔغ أٍٞام ٖٓو ٤ٍ٫ٔب ك٢ رِي اُلزواد 

رٜب ػ٤ِٚ، كٌبٕ اُز٢ رَجن اُووٕ اُزبٍغ ػْو ا٬٤ُٔك١ هجَ إٔ رزٌٖٔ اُؾٌٞٓخ ٖٓ كوٗ ٤ٍطو

ب٤ُخ ثبُوبٛوح  ّٔ اُزجؾ اُٞاهك ٖٓ ث٬ك اُْبّ ٣ُجبع ثَٞم اُغ
(ٕٖ)

، ٖٝٓ أّٜو اًُٞب٫د اُز٢ ًبٗذ 

ٓقٖٖخ ُج٤غ اُلفبٕ ًٝب٫د ؽ٢ اُـٞه٣خ ٝاُغٔب٤ُخ ٝفبٕ اُق٢ِ٤ِ، ًٝٝبُخ اُوًٖ أُٞعٞكح 

٤خ، ًٝٝبُخ َٓغِخ ثْبهع ًٝبُخ اُزلبػ ػٖ ٤ٔ٣ٖ أُبه ٖٓ ّبهع اُغٔب٤ُخ ٝرزَٖ ثْبهع اُزٔجٌْ

ّ(ٙٔٛـ / ٓٔثْبهع اُٞاٍط٢ ثؾ٢ ث٫ٞم أثٞ اُؼ٬ )م
 (ٕٗ)

، ًٔب اّزٜود اٍٞام ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ 

ثج٤ؼٜب ُزجؾ ٕٞه ٝا٬ُمه٤خ 
(ٕ٘)

آزبىد ا٧ْٗطخ اُزغبه٣خ ثبُوبٛوح ثأٜٗب ًبٗذ ٓؤَخ ئ٠ُ ، ٝهل 

ً َُِِؼخ ٝؽَت ٓٞهؼٜب اُغـواك٢، ٝث٤غ اُزجؾ ٣ؼزج و ٖٓ ا٧ْٗطخ ػلك ًج٤و ٖٓ أُٜٖ ٝكوب

أَُزؾلصخ ثبُوبٛوح، ًٝبٕ ُٜنا اُْ٘بٛ ٍجغ ٛٞائق ٓز٤ٔيح، ٫ٝ ّي إٔ ػلك أُٜٖ ًبٕ ٣لٞم 

ػلك اُطٞائق ثلهعخ ِٓؾٞظخ، كٜ٘بى رغبه اُْ٘ٞم )َٓؾٞم اُزجؾ(، ٝرغبه اُزجؾ أُِلٞف ك٢ 

٫م، ٝثبػخ اُٞهم، ٝثبػخ اُزجؾ ثبُزغيئخ ًٝبٕ ٌٓبْٜٗ ػ٘ل ثبة اُيٛٞٓخ، ٝثبػخ رجؾ اُْ٘ٞم ثجٞ
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رجؾ اُلفبٕ ثٖٔو اُول٣ٔخ
(ٕٙ)

، ٝئما ٓب ػٔلٗب ئ٠ُ كهاٍخ أٓبًٖ رٞاعل اُلفبف٤٘خ كاٗ٘ب ٬ٍُ٘ؽع 

ٓلٟ اٗزْبهْٛ ك٢ اهعبء أُل٣٘خ، ٝريا٣ل ؽلح ٛنا ا٩ٗزْبه ف٬ٍ اُلزوح أُٔزلح ث٤ٖ ٜٗب٣خ اُووٕ 

عل ك٢ اَُبثغ ػْو ٜٝٗب٣خ اُووٕ اُضبٖٓ ػْو ا٬٤ُٔك١، ك٢ ظَ ٤ّٞع اٍز٬ٜى ٛن ُٝ ا أُ٘زظ، كول 

ً ث٤ٖ ػب٢ٓ  ٘ٔٝصبئن أُؾبًْ  ؽبٗٞرب ُْٜ ك٢ ٓل٣٘خ  ّٔٔ رْ رؾل٣ل 7ٓٓٔٝ  75ٙٔكفبف٤٘ب

اُوبٛوح، ْٜٓ٘ ٖٓ ثغٞاه ثبة اُٖ٘و ْٜٝٓ٘ ٖٓ ثغٞاه اُغٔب٤ُخ ٝفبٕ اُق٢ِ٤ِ ٝا٧ىٛو، ٝئما ٓب 

و ٬ُ٤ٍؽع إٔ رْ ا٧فن ك٢ ػ٤ٖ ا٫ػزجبه اُج٤بٗبد أُْبثٜخ اُز٢ ٝهكد ك٢ ًزبة ٕٝق ٖٓ

افز٤به أٓبًٖ رغبهح اُلفبٕ ًبٕ ٤َ٣و ٗؾٞ أُْبٍ ثبرغبٙ ؽ٢ اُغٔب٤ُخ ٓضِٜب ك٢ مُي ٓضَ أٓبًٖ 

رغبهح اُجٖ
(ٕ7)

، ٝك٢ ظَ ا٫ٗزْبه اٌُج٤و ُِزجؾ ٝى٣بكح اٍز٬ًٜٚ اؽزٌود اُؾٌٞٓخ ٛنٙ اُزغبهح، 

ٖ اُلفبٕ ثؼل ٝثب٧فٔ ىٖٓ دمحم ػ٢ِ ثبّب، ًٝبٕ اُزغبه ٣ؾِٖٕٞ ػ٠ِ ٓب ٣ِيّ ٓؾ٬رْٜ ٓ

ٓٞاكوخ ك٣ٞإ أُج٤غ
(ٕ1)

، ُٝول اٗزْو اُزلف٤ٖ ثٌضوح ك٢ ػٖو دمحم ػ٠ِ ٧ٍجبة ػلح، ٜٓ٘ب أٗٚ ًبٕ 

٣ؼَٔ ثزغبهح اُلفبٕ ٝٛٞ ّبثبً ك٢ ث٬كٙ، ًٝبٕ ُٚ ؽبٗٞربً ٣ج٤غ ك٤ٚ اُزجؾ، ٝثؼل إٔ ر٠ُٞ ؽٌْ ٖٓو 

ً ثز ٝثٞىچلف٤ٖ اُـًبٕ ٣ٞعٚ ػ٘ب٣زٚ ُيهاػخ ٕ٘ٞف اُلفبٕ ثٜب، ًٔب أٗٚ ًبٕ ُٓٞؼب
(ٕ5)

، ٝرنًو 

أٝىرٞٗب ػٖ رغبهح اُزجؾ ثبُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ إٔ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ًبٗذ رج٤غ ئ٠ُ اٗغِزوا أُٞاك 

اُوئ٤َ٤خ ٖٓ َٓ٘ٞعبد ٖٝٓ٘ٞػبد ٓز٘ٞػخ ٝرجؾ، ٝإٔ ٓل٣٘خ ٛواثيٕٝ ُٞؽلٛب ًبٗذ ٓوًياً 

ً ُٖ٘بػخ اُزجؾ، ٝهل ًبٗذ روثؼ ٖٓ رغبهح اُزجؾ ُٞؽلٛب ؽٞا٢ُ  ٤ُوح مٛج٤خ  ٜٓٓٓٓٔٓٔب

 ً ٣ٍٞ٘ب
(ٖٓ)

. 

 انرذخٍٍ تٍٍ األذران ٔانًصرٌٍٍ : -

٣ٖق ُ٘ب ثو٣ٌ كاكٖ اُزلف٤ٖ ك٢ اُوبٛوح هبئ٬ً " ك٢ ًض٤و ٖٓ ا٧ؽ٤بٕ أفوط ُوٚبء  

أٓٞه١ كأكفَ ث٤ذ هٜٞح ٝار٠َِ ثزأَٓ أُْبٛل أُز٘ٞػخ اُز٢ رغوٟ، ٝأُؽت إٔ رُؾ٤ط٢٘ 

ً ك٢ رٔٞعبد اُلفبٕ اُقل٤لخ، ٝاُلفبٕ ٛ٘ب ٫ ٣ ض٤و ٬٤ٍٕ اُِؼبة أُ٘لو اُن١ ٣غؼِٚ ًو٣ٜب

اٝهٝثب"
(ٖٔ)

صْ ٣َزٌَٔ كاكٖ ٓؼوجبً ػ٠ِ ٗٞػ٤خ اُزجؾ أَُزقلٓخ ٝاٜٗب ٖٓ أعٞك ا٧ٗٞاع، ٝرٖق  

ُ٘ب ٜٓوكاك اُزلف٤ٖ ك٢ اٍط٘جٍٞ ثإٔ ث٤ٞد اُوٜٞح ٛ٘بى رٔز٠ِء ثبُلفبٕ ا٧ىهم اٌُض٤ق ُلهعخ 

زلٞا ثبُزلف٤ٖ ك٢ اُج٤ٞد ٝأُوب٢ٛ كؾَت ثَ ًبٗٞا اُْقٔ ٫ ٣وٟ ا٧فو، ٝثإٔ ا٧رواى ُْ ٣ٌ

ًٔب أِٛوٞا ػ٤ِٜب  -ٝثٞى أٝ اُج٤جٚ چ٣لفٕ٘ٞ ك٢ ا٧ٍٞام ٝاُْٞاهع ُلهعخ إٔ اُلوك ٫ ٣زوى اُـ

ب  ًٚ ٝثٞى ٝظٜوٙ َٓز٘لاً ػ٠ِ رو٤ًجخ ٙو٣ؼ ك٢ ئؽلٟ چٖٓ ٣لٙ، ٝهل رغل اُجؼ٘ ٣لفٖ اُـ –أ٣

أُوبثو اُؼبٓخ
(ٖٕ)

ب ٫ ٣زوًٞا اُـ ، ٝٝكوبً ُٔب مًوٙ ٣٫ٖ ًٚ ٝثٞى ٖٓ أ٣ل٣ْٜ، ٣ؾِٔٞٗٚ چكبُٖٔو٤٣ٖ أ٣

ا٣٘ٔب مٛجٞا أٝ ٣ؾِٔٚ ػْٜ٘ اُقلّ، ٫ ٣زوًٞٗٚ ئ٫ ئما رٞعٜٞا ُِغبٓغ، ٌُٖٝ ػ٠ِ ٓب ٣جلٝ إٔ 

ّ ُِوٍبّ 1ٙ5ٔا٧رواى ًبٗٞا أهَ رْلكاً ك٤ٔب ٣زؼِن ثٜنا ا٧ٓو، كزُظٜو ر٣ٖٞوح ٓإهفخ ثؼبّ 

رت اُؼ٢ٓٞٔ، ٓ٘ظوا ُٔلفَ َٓغل ٓيفوف ٣زٖله أُْٜل ثٚ ُٞاُزوؿُٞل، ٝرؾَٔ ػ٘ٞإ اٌُب

اٌُبرت اُؼ٢ٓٞٔ ٌَٓٔبً ثٞههٚ ٝآبٓٚ ٕ٘لٝم أكٝارٚ ٝٗوع٤ِخ، ٣ِٝلذ اُ٘ظو ثبُِٞؽخ فبكّ ٣وق 

ٝثٞى ٝا٧ًضو ؿواثخ ٓ٘ظو اُوعَ اُ٘بئْ َٓز٘لاً ػ٠ِ أؽل ا٧ػٔلح، ٝاُن١ چػ٠ِ ا٤َُبه ٌَٓٔبً ثـ

ة( –أ  ٔٝثٞى )ُٞؽخ چثٚ أٗٚ ًبٕ ٣ؼَٔ ٌَِٓبر٢ ُِـ٣جلٝ ٖٓ ٤ٛئزٚ ٝا٧كٝاد اُقبٕخ 
 (ٖٖ)

. 

ًبٕ أُٖو٣ٕٞ ٣لفٕ٘ٞ ك٢ ًَ ٌٓبٕ ؽز٠ ك٢ اُؾٔبٓبد اُؼبٓخ، كجؼل اُزل٤ُي ٝاهرلاء  

ٝثٞىچأُ٘بّق ٣ٌٖٔ َُِٔزؾْ ا٫ٍزوفبء ٝاؽزَبء اُوٜٞح ٝرلف٤ٖ اُـ
(ٖٗ)

، ٝأؽ٤بٗبً ٣لفٕ٘ٞ ػ٠ِ 

بٓخ ٝثؾٞا٤ٗذ اُجبػخ ٝٓؾ٬د اُطؼبّ ٝػ٘ل ٙلبف ا٤َُ٘ ٝك٢ ا٧ٍٞام ٝك٢ أُز٘يٛبد اُؼ

اُؾ٬م، ٝثبُطجغ ك٢ ث٤ٞد اُوٜٞح اُز٢ اٗزْود ثغ٤ٔغ اهعبء اُج٬ك، ٝئٕ ًبٕ اُٞعٜبء ٝاُلئبد 

ً ثبُؼب٤ِٖٛ  أُؾبكظخ ك٢ أُغزٔغ رؼزجو ث٤ٞد اُوٜٞح ٌٓبٕ ٠ٍء أَُؼخ، ٝهل ثبد ٗٔبٕب

ًٝو ث٤غ اُؾ٤ِْ ٝا٧ك٤ٕٞٝا٧هاىٍ ٝاُـٞؿبء، ٌٝٓبٕ روكك اُواهٖبد ٝاُـٞا٢ٗ، ٝ
(ٖ٘)

. 

ٝثٞى ػبكاد ٝٛوًٞ ػ٘ل أُٖو٤٣ٖ ُؼَ أٜٛٔب اهرجبٛ ػبكح اُزلف٤ٖ ثْوة چًٝبٕ ُزلف٤ٖ اُـ

اُوٜٞح اُز٢ ظٜود ٝاٙؾخ ُِؼ٤بٕ ٓ٘ن أٝافو اُووٕ اَُبكً ػْو ا٬٤ُٔك١، ُٝول ؽوٕذ اُ٘قجخ 

ً ٖٓ ٓقيٕٝ ٛن٣ٖ أُْوٝث٤ٖ، ٫ ٤ٍٔب إٔ ُ وبءارْٜ ٝاعزٔبػبرْٜ رزْ ػ٠ِ أ٫ رقِٞ ث٤ٞرْٜ ٣ٞٓب

كافَ ٍبؽبد هٖٞهْٛ اُلبهٛخ ٝثأػلاك ًج٤وح ٝٓضِذ ْٜٓلاً ٓزٌوهاً ٝثٖٞهح إٔجؼ ٓؼٜب ٖٓ 

ا٧ٓٞه اُْبئ٘خ إٔ روٖو ٣ل ٛإ٫ء ا٧ٓواء ٝاُجبّٞاد ػٖ رول٣ْ اُزجؾ ٝاُوٜٞح ٤ُِٚٞف، ٣ٝجلٝ إٔ 
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اُز٢ رؾُٞذ ك٢ ٓ٘ظٞه رِي  ٛنٙ أَُأُخ ا٫ػزجبه٣خ ًبٗذ ٝهاء ٤ّٞع ظبٛوح اكفبه اُجٖ ٝاُزجؾ

اُطجوخ ئ٠ُ ه٤ٔخ ًج٤وح ك٢ ؽل مارٜب ر٢ْ ثؼِٞ أٌُبٗخ ٝاُٞعبٛخ 
(ٖٙ)

، ًٝبٗذ ث٤ٞد اُوٜٞح رولّ ئ٠ُ 

عبٗت اُوٜٞح ًْٔوٝة هئ٢َ٤ اُج٤جخ ُٝؼجخ اُْطوٗظ
 (ٖ7)

ٝاػزجو ثبُلؼَ إٔ ّوة اُوٜٞح ٝرلف٤ٖ  

ٝاؽلح ٖٓ أٌُب٤ُبد اُز٢ ٫ رزٞكو  ٝثٞى ُٝؼت اُلآخ ٝاُْطوٗظ ٓغ ا٧ٕلهبء أٝ ك٢ اُؾو٣ْچاُـ

ُِغ٤ٔغ
(ٖ1)

ً اُـ ً ك٘غبٕ چ، ٝهل ٢ٚٔ٣ أُٖو١ كزوح ٓب ث٤ٖ اُؼْبء ٬ٕٝرٚ ٓلف٘ب ٝثٞى ٝٓؾز٤َب

هٜٞرٚ ك٬ ٣وطغ ػ٤ِٚ ُنح اُزلف٤ٖ ٍٟٞ كوٗ ا٬ُٖح اُز٢ ٓب إٔ ٣لوؽ ٜٓ٘ب ؽز٠ رؼل ُٚ اُيٝعخ 

أٝ اُغبه٣خ 
(ٖ5)

ٝثٞىچك٘غبٕ اُوٜٞح ٝر٨ٔ اُـ 
(ٗٓ)

ٝثٞى ٣َُزقلّ ك٢ أُ٘بٍجبد چاُـ، ًٝبٕ 

ٝا٩ؽزلب٫د ًب٧كواػ ٝؿ٤وٛب، ٣ٝنًو ٤ُٖ إٔ فبكّ اُيائو هل ٣ؾٚو ث٤جخ ٤ٍلٙ ك٤قوط اُيائو 

ٝثٞى، ٝهل چ٤ًٌ رجـٚ ٖٓ ٕلهٙ ٣ٝؼط٤ٚ ُِقبكّ اُن١ ٣أفن اُو٤َِ ٓ٘ٚ صْ ٣ؼ٤ل ا٤ٌٌُ ثؼل ٠ِٓء اُـ

ٝثٞى ٣ؾ٤ٖ ٓٞػل اُوٜٞح اُط٤جخ چُـ٣ؾَٔ فبكّ ا٤ُٚٔق ث٤جخ ئ٠ُ اُيائو ٝأفوٟ ٤َُلٙ، ٝثؼل ا

ٌَُ اُغب٤َُٖ كٌٔب ٣وٍٞ اُؼوة اُزجؾ ث٬ هٜٞح ًبُِؾْ ث٬ ِٓؼ
(ٗٔ)

ٝثٞى ع٤ٔغ كئبد چ٣ٝلفٖ اُـ، 

ً كبَُ٘بء ٣لفٖ اُـ ٝثٞى ٫ٝ رؼزجو ػبكح َٓزٜغ٘خ ٝؿ٤و ٫ئوخ ثبُٔوأح ٜٓٔب ػِذ چأُغزٔغ روو٣جب

اُقبٓ ثٜب ػ٘ل مٛبثٜب ُِؾٔبٓبد اُؼبٓخ  ٝثٞى چٓورجزٜب، ثَ إٔ اَُ٘بء ًبٗذ رٖطؾت ٓؼٜب اُـ
(ٕٗ)

، ٝرٌٖٔ ٤ٍِٝخ روف اُل٬ؽ٤ٖ اُٞؽ٤لح رلف٤ٖ اُزجؾ اُوف٤ٔ ثؼل رغل٤لٚ ٝروط٤ؼٚ، ٝرجؾ 

اُل٬ؽ٤ٖ ثبٛذ إُِٞ ٙبهة ئ٠ُ اُقٚوح ُٝٚ ٌٜٗخ ؿ٤و ؽبكح، ٝاُؾوك٤ٕٞ ٝاُزّغبه ٣لفٕ٘ٞ 

ب ٫ٝ ٓبٗغ إٔ ٣ولّ ٕبؽت اُلًبٕ ُيثٞٗٚ أُؼچاُـ ًٚ ٝثٞى ئ٫ ئما ًبٕ ٣ؾَٔ چزبك اُـٝثٞى أ٣

فبٕزٚ ٓؼٚ ك٤ٌزل٢ ثإٔ ٣ْؼِٜب ُٚ 
(ٖٗ)

. 

 ٔتٕن:چانٕظائف انًرذثطح تانـ -

اهرجٜ اُزلف٤ٖ ك٢ أُغزٔغ أُٖو١ ثؼلح ٝظبئق أٍب٤ٍخ ٣وّٞ ثٜب ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٧كواك 

 ٝثٞى ٕٝ٘غ ا٧كٝاد ا٬ُىٓخ ُٚ، ُٝؼَ ٖٓ أْٛ ٛنٙ اُٞظبئق:چُز٤َ٤و رلف٤ٖ اُـ

ٝثٞى ٍٞاء ًبٗذ ٖٓ اُقْت چ: ٛٞ اُؼبَٓ اُن١ ٣وّٞ ثضوت هٖجخ اُـ ً )انشثكشً(ٔتٕكجچانـ -

اُجٞٓ أٝ ؿ٤وٙ، ٣َٝزقلّ ك٢ مُي اُخ ٕـ٤وح ث٤َطخ ػ٠ِ ٌَّ هبػلح أٝ ك٫ٝة ٣ضجزٜب ثولٓٚ 

ٝرٌٕٞ ٓيٝكح ثَِي ٖٓ اُ٘ؾبً ا٧ٕلو ٠َٔ٣ أُضوبة، ٣ٝلفَ ٛنا اَُِي ػٖ ٛو٣ن ٓضوت ٖٓ 

 ً ً ك٤ْئب ؽز٠ ٣جِؾ ٛوكٚ، ٝاُوٖجخ رلوؽ ٗلَٜب كٕٝ إٔ ٤ٚ٣غ اُؼبَٓ ٝهزٚ ك٢  كْ اُوٖجخ ٤ّئب

ر٘ظ٤لٜب، ٝأؽ٤بٗبً هل رٖ٘غ هٖجخ اُزلف٤ٖ ٖٓ عيئ٤ٖ ؽز٠ ٣ٖجؼ ؽِٜٔب أ٣َو، ٝؽ٤ٖ ٣واك اُزلف٤ٖ 

٣َٕٞ اُغيئ٤ٖ ٓؼبً 
(ٗٗ)

. 

ً ٣ؾَٔچ: اُْقٔ أَُئٍٞ ػٖ ر٘ظ٤ق اُـ انـًسهكاذً - ً ٓؼل٤ٗخ ُٜنا  ٝثٞى، ٝكٝٓب ٓؼٚ أ٬ًٍب

اُـوٗ ك٢ ص٬س أٝ أهثغ هٖجبد ٓغٞكخ رضجذ ثاؽٌبّ ئ٠ُ ًزلٚ، ٝروثٜ ؽو٤جخ عِل٣خ ٕـ٤وح 

ٝثٞى ئ٠ُ اُوٖجبد أٝ چٓؾْٞح ثؤبُ ٖٓ َٗبُخ اٌُزبٕ ُِق هأً اَُِي اُن١ ٣زْ ثٚ ر٘ظ٤ق اُـ

ٝثٞى چإٔ أٌَُِبر٢ ٫ ٣ؾَٖ ػ٠ِ أًضو ٖٓ ٖٗق كٚخ ٓوبثَ ًَ  ٝهؿْا٧ٗبث٤ت اُ٘ؾب٤ٍخ، 

ٝثٞى چر٘ظ٤ق ٝر٤َِي اُـٖٓ ٌَجٕٞ زئ٫ إٔ اُؼل٣ل ٖٓ كوواء اُوبٛوح ٣ ٣وّٞ ثز٤ٌَِٚ
(ٗ٘)

. 

: ٖٓ اُؾوف أُٜٔخ أُزؼِوخ ثبُزلف٤ٖ، ٝكهبم اُزجؾ ٛٞ اُْقٔ اُن١ ٣وّٞ ثلم  دلاق انرثغ -

اُزجؾ ك٢ اُٜبٕٝ ٓقِٞٛبً ثو٤َِ ٖٓ اُ٘طوٕٝ ؽز٠ ٣جو٠ هٛجبً، ٣ٝؼطو أُٖو٣ٕٞ اُزجؾ ثٔبء اُٞهك 

ٖٓ اُؼ٘جو ك٤ٌٕٞ اُلفبٕ اُن١ ٣َزْ٘وٞٗٚ ػطو١ اُوائؾخ ٓؾجٞثبً ك٢ اُْْ ٝثوطغ ٕـ٤وح 
(ٗٙ)

. 

: ٛٞ اُْقٔ اُن١ ٣ؼل ٣ٝقِٜ أُؼبع٤ٖ أُقلهح ٓغ اُزجؾ ٣ٝج٤ؼٜب ٖٓ ؽ٤ِْ  انًعجَٕجً -

ٝأك٤ٕٞ ٝػوبه٤و أفوٟ، ًٝٔب مًوٗب ٍبثوبً كإ ا٧ك٤ٕٞ ُْ ٣٘زْو ك٢ ٖٓو ػ٠ِ ػٌٌ ثبه٢ اُجِلإ 

٣ٝوّٞ أُؼغٞٗغ٢ ثزؾ٤ٚواد ٓقزِلخ ٓإُلخ ٖٓ اُؾوثن ٝاُو٘ت ٝؿ٤وٛب اُؼوث٤خ ٝرو٤ًب، 

٣ٝٔيعٜب ثبُزجؾ ٝأُٞاك اُؼطو٣خ، ٣ٝؼزجو اُجوُ أًضو أُؼبع٤ٖ اٗزْبهاً ك٢ ا٧ٍٝبٛ أُٖو٣خ 

ٝٛٞ ػلح أٗٞاع، ٜٓ٘ب ٓب ٣َزقلّ ًؼوبه ٌَٖٓ ٜٝٓ٘ب ٓب ٣لكغ ثٔزؼب٤ٜٛب ئ٠ُ اُضوصوح ٝاُوهٔ 

ػ٠ِ اُ٘ظو ثطو٣وخ رَو أُزؼب٢ٛ، ٝع٤ٔغ ٛنٙ اُزو٤ًجبد ٝأُؼبع٤ٖ رجبع ٝاُـ٘بء، ٜٝٓ٘ب ٓب ٣إصو 

ك٢ أُؾبِّ 
(ٗ7)

. 



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

ٕٔ٘ 

 

: ًبٕ ٤َُٔٞه١ اُؾبٍ ٝاُٞعٜبء ٓغٔٞػخ ٖٓ اُقلّ رقزِق  انخذو األحرار ٔانشركسٍاخ -

ٝظبئلْٜ ٝا٧ػٔبٍ اُز٢ ٣ٌِلٕٞ ثبُو٤بّ ثٜب، ٝهل افزٖذ اُغبه٣بد اُْو٤ًَبد ٝاُقلّ ا٧ؽواه 

ٝثٞى ٝئػلاك اُوٜٞح چٞا ثب٧ػٔبٍ اُقل٤لخ ًؾْٞ اُـاُن٣ٖ اػزو
(ٗ1)

. 

ٝثٞى ثٖلخ فبٕخ ظبٛوح ًج٤وح ٫ ٤ٍٔب ك٢ چُٝول ٌَّ اُزلف٤ٖ ثٖلخ ػبٓخ ٝرلف٤ٖ اُـ

اُوو٤ٖٗ اُؾبك١ ػْو ٝاُضب٢ٗ ػْو اُٜغو٤٣ٖ، اَُبثغ ػْو ٝاُضبٖٓ ػْو ا٬٤ُٔك٤٣ٖ ؽز٠ إٔ 

ظبٛوح، ٝهل افزِلذ ا٥هاء ٓب ث٤ٖ اُؾٌٞٓخ اٙطود ك٢ ٓٞاهق ػلح ئ٠ُ اُزٖل١ ُٜنٙ اُ

ٓؼبهٗ ٝٓإ٣ل ُِزلف٤ٖ ٝافزِلذ ا٧هاء اُلو٤ٜخ ث٤ٖ عٞاىٙ ٝرؾو٣ٔٚ، ٣ٌٖٝٔ اٍز٘زبط ًْ 

أُوا٤ٍْ اُز٢ ؽظود اٍزقلآٚ ٝاُز٢ ٕلهد ػٖ ا٤ٛ٬َُٖ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٓضَ أؽٔل ا٧ٍٝ ٝٓواك 

نُي رِي أُوا٤ٍْ اُز٢ ّ، ًٖٖٝٙٔاُواثغ اُن١ ُػوف ػ٘ٚ أٗٚ ّٖ ؽِٔخ ٙقٔخ ٙل اُزلف٤ٖ ػبّ 

ٕلهد ٖٓ هجَ اُْبٙ ػجبً ا٧ٍٝ ك٢ ئ٣وإ ٍِٝطبٕ أُـٍٞ عٜبٗغ٤و ك٢ اُٜ٘ل ٙل اُزلف٤ٖ، 

ً ػ٠ِ ثبئؼ٢ َٝٓز٢ٌِٜ اُزجؾ، ٝثؾٍِٞ ٓ٘زٖق اُووٕ  ٝهل ًبٗذ اُؼوٞثبد اُوب٤ٍخ رُلوٗ أؽ٤بٗب

ِٔبء اُل٣ٖ اُن٣ٖ اَُبثغ ػْو ا٬٤ُٔك١ رغبٝى اُطِت ػ٠ِ اُزجؾ ٝاٍز٬ًٜٚ أهٞاٍ اُلوٜبء ٝػ

اػزجوٝا اُزلف٤ٖ ثلػخ ٝأٗٚ ٓقله ٣ُنٛت اُؼوَ، ٝإٔجؼ اٗزْبه اُزلف٤ٖ أٓو ٝاهغ أٙطود ٓؼٚ 

اَُِطبد إٔ رُقلق ٖٓ اُو٤ٞك اُز٢ كُوٙذ ػ٠ِ اٍز٤واك اُزجؾ ثَ ٝإٔ رِـ٤ٜب رٔبٓبً 
(ٗ5)

، ٖٝٓو 

ب كزواد ؽوّ ك٤ٜب اُزلف٤ٖ، ك٤نًو اُغجور٢ أٗٚ ك٢ كزوح  ٣٫ٝخ  ًٚ اُٞا٠ُ اُؼضٔب٢ٗ دمحم ّٜلد أ٣

ًُزت كوٓبٕ ثاثطبٍ ّوة اُلفبٕ ك٢ اُْٞاهع ٝػ٠ِ اُلًب٤ًٖ ٝأثٞاة اُج٤ٞد،  ثبّب ا٤ُل٢ًْ 

ٝٗيٍ ا٥ؿب ٝاُٞا٢ُ ك٘بكٝا ثنُي ّٝلكٝا ك٢ ا٩ٌٗبه ٝاٌُ٘بٍ ثٖٔ ٣لؼَ مُي ٖٓ ػبٍ أٝ كٕٝ، 

ٝثٞى ػبهجٚ ٝهثٔب چٕٝبه ا٥ؿب ٣ْن اُجِل ك٢ اُزجل٣َ ًَ ٣ّٞ ص٬س ٓواد ًَٝ ٖٓ هأٟ ك٢ ٣لٙ 

أٛؼٔٚ اُؾغو اُن١ ٣ٞٙغ ك٤ٚ اُلفبٕ ثبُ٘به
(٘ٓ)

ً ك٢ ىٖٓ  ، ٝاُؾو٤وخ إٔ اُزلف٤ٖ ُْ ٣ٌٖ ٓؼوٝكب

ً ُِل٣ٖ ك٢ ّوة  اُزْو٣غ ا٢ٓ٬ٍ٩، ٌُٖٝ اعزٜل اُلوٜبء ػٖ ٛو٣ن اُو٤بً ٝا٧كُخ ثٞٙغ هأ٣ب

أٗٚ ٫ كبئلح ٓ٘ٚ  اُلفبٕ كٌبٗذ أهاؤْٛ ٓزلوخ ثإٔ ّوة اُلفبٕ ثلػخ ًَٝ ثلػخ ٬ُٙخ ٝه٤َ ك٤ٚ

ك٤ٌٕٞ ٕوف أُبٍ ك٢ اُلفبٕ ٤ٙبػبً ُٚ ُقِٞٙ ٖٓ اُ٘لغ ثَ أٗٚ ٣ُؼل ٍلٜبً ٍٝوف ٝرجن٣و ٝمُي 

ٓٔب ؽوٓٚ هللا، ًٔب إٔ اٜٗٔبى اُ٘بً ػ٤ِٚ ّٝوثْٜ ُٚ ك٢ ا٧ٍٞام ٝاُطوهبد ٝؿ٤وٛب ر٢ٛ٬ ػٖ 

 ٓٚوح ك٤ٚ ٖٓ اػزلاٍ أُٖبُؼ اُل٤٘٣خ ٝاُل٣ٞ٤ٗخ، ٝهل ٣نٛت اُجؼ٘ ثبُوٍٞ إٔ اُلفبٕ ظبٛوٙ ٫

أُياط ثبرلبم أَٛ اُزغوثخ ك٤ٌٕٞ ؽ٫٬، ٝهل أٝٙؾذ ا٧كُخ اُْوػ٤خ إٔ ّوة اُلفبٕ ٖٓ 

ا٧ٓٞه أُؾوٓخ ٝمُي ُٔب اّزَٔ ػ٤ِٚ ٖٓ اُقجش ٝا٧ٙواه اٌُض٤وح، ٝهللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ُْ ٣زؼ 

ً ٗبكؼبً، ٖٝٓ اُل٫ئَ ا ُووآ٤ٗخ ػ٠ِ رؾو٣ْ ّوة ُؼجبكٙ ٖٓ أُطبػْ ٝأُْبهة ئ٫ ٓب ًبٕ ٤ٛجب

 " ْْ ٌُ ََ ٫َ رَْوزُُِٞا أَٗلُ َٝ اُلفبٕ هُٞٚ رؼب٠ُ "
(٘ٔ)

ٝهل صجذ إٔ ّوة اُلفبٕ ٍجت ٧ٓواٗ َٓزؼ٤ٖخ  

رٞكٟ ثٖبؽجٜب ئ٠ُ أُٞد 
(ٕ٘)

  . 

 ٔتٕن ٔاجسائّ :چانرعرٌف تانـ -

ًِٔخ رو٤ًخ ثبُغ٤ْ أُْوثخ ٝهل ر٘طن عجٞم ٝعٞثٞم ٣ٝطِن ػ٤ِٜب  Çibukٝثٞى چاُـ

، ٝكوٜ ُلظخ ٤ٗLula ،Kamiş ،burmut ،Duvan kesaٕٞ ػلح أُلبظ أفوٟ ًبُُِٞخ اُؼضٔب

ُُٞخ ٢ٛ اُز٢ ثو٤ذ ؽز٠ ا٥ٕ ٝرؼ٢٘ اُجب٣ت 
(ٖ٘)

، ٝهل اٍزقلٓذ أٌُِخ ك٢ ٖٓو ث٘لٌ اُِلظخ 

 ً ُّجي ٢ٛٝ رَزقلّ چروو٣جب ٝثٞى صْ ُفللذ اُغ٤ْ ٝهِجذ ٤ّٖ ػ٠ِ َُبٕ أُٖو٤٣ٖ ك٘طوٞٛب 

ٝثٞى اُلفبٕ ػجبهح ػٖ ص٬صخ أعياء رزَْ ثبُز٘بٍن چكٝاد اُزلف٤ٖ، ُٝ٪ّبهح ئ٠ُ أكاح ٖٓ أ

 (: ٔٝاُزٞاكن )ٌَّ 

 انًثسى : -1

ٝثٞى ؽ٤ش ٣ٖ٘غ ٖٓ هطؼز٤ٖ أٝ اًضو ٖٓ چ٣ُطِن ػ٤ِٚ اُلْ أٝ اُزو٤ًجخ، ٣ٝؼزجو اصٖٔ ٓب ك٢ اُـ

غ ثبُنٛت أُٖوٍٞ ٝا٤ُْت ٝاُؼو٤ن ا٧ؽٔو ّٕ ٝؿ٤و  اٌُٜوٓبٕ اُلبرؼ إُِٞ ؿ٤و اُْلبف ٝٓو

مُي ٖٓ أُٞاك اُض٤ٔ٘خ
 (٘ٗ)

. 

 انمصثح : -2

٣ُطِن ػ٤ِٜب ا٧ٗجٞثخ أٝ اُؼٞك، ٝرٖ٘غ ٖٓ فبٓبد ٓز٘ٞػخ ٖٓ اُقْت ًقْت اُغٞى ٝاٌُوى 

ٝثٞى ك٢ اُْزبء ؽ٤ش چٝا٤ُب٤ٍٖٔ، ًٝبٗذ رَزقلّ اُوٖجخ أُٖ٘ٞػخ ٖٓ ّغو اٌُوى ُزلف٤ٖ اُـ
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ٖ٘غ هٖجزٜب ٖٓ ّغو ا٤ُب٤ٍٖٔ رؾبكع ػ٠ِ اُلفبٕ ٍبف٘بً، ٝرِي اُز٢ رجوك اُلفبٕ ر
(٘٘)

 ،

 ّ٘,ٕأٝ ّ ٍْٕ ئ٠ُ ٓٗأٝ  ٣ٖٝٓزواٝػ ٍٛٞ اُوٖجخ ٓب ث٤ٖ 
(٘ٙ)

٣ُٝـط٤ٜب أُلفٖ ثبُؾو٣و اُن١  

رؾل ٛوك٤ٚ ٍِٞى مٛج٤خ ٓؾجًٞخ ثبُؾو٣و إُِٔٞ أٝ رؾلٛٔب ٓبٍٞهربٕ ٖٓ اُلٚخ أُنٛجخ، 

اُوٖجخ ٝرـط٤زٜب ثبُؾو٣و ٣ٝزل٠ُ ٖٓ اُـطبء اُؾو٣و١ ك٢ اُؾل ا٧ٍلَ ّواثخ ؽو٣و٣خ، ٍٝٛٞ 

ٖٓ اُؼٞآَ اُز٢ رَبػل ػ٠ِ رجو٣ل اُلفبٕ هجَ ُٕٝٞٚ ُلْ أُلفٖ 
(٘7)

. 

 ٔتٕن :چرأش انـ -3

أُغٔوح ٝث٤ذ اُ٘به ٝاُؾغو، ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ اُز٤َٔخ ا٧ف٤وح ٢ٛ ا٧ًضو ٤ّٞػبً  ٣طِن ػ٤ِٚ

ً ٝثٞى ٣ٌُٖٔ إٔ رُٖ٘غ ٖٓ اُچمُي إٔ هؤًٝ اُـ ؛ئ٫ أٜٗب ٤َُذ ا٧كم ٣ٝؾزلع ٓزؾق ، ٔؼلٕ أ٣ٚب

ٝهأً ، ٝثًٞبد أُؼل٤ٗخ ا٤ُٔٔيحچاُغٔؼ٤خ اُغـواك٤خ )أُزؾق ا٩ص٘ٞؿواك٢( ثؼلك ٖٓ اُـ

ٝثٞى ٛٞ ا٧صٖٔ ك٢ چٝثٞى اُغيء اُن١ ٣ٞٙغ ثٚ اُلؾْ أُْزؼَ ٝاُزجؾ، ٝئٕ ًبٕ ٓجَْ اُـچاُـ

ٔب ُٗلن ػ٤ِٚ ٖٓ أٌّبٍ ا٧ه٤ْ ٝا٤ٓ٧ي ُ ٞٝثٞى ٛچاعيائٚ ُو٤ٔخ أُبكح أُٖ٘ٞع ٜٓ٘ب كوأً اُـ

زٌٕٞ ٖٓ ػلح أعياء؛ كِٚ ثلٕ ٣ُطِن ػ٤ِٚ اُجؼ٘ ٣ٝثٞى ٗلَٚ چٝهأً اُـ، ٝىفبهف ٓز٘ٞػخ

أُغٔوح أٝ ث٤ذ اُ٘به ٧ٗٚ ٣ٞٙغ ثٜب اُغٔو أُزول، ٣ٝزَٖ اُجلٕ ثٌٞع ٣َٖ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ٓلفَ 

فو كزبهح ٬ُ٣ؽع ٝثٞى ٧چ(، ٝرقزِق أٛٞاٍ ٝأٌّبٍ ٛنٙ ا٧عياء ٖٓ ٕاُوٖجخ )ا٧ٗجٞثخ( )ٌَّ 

ً ثٌو٣ٝزٚ، ٝٓلفَ  هٖو ٍٛٞ اٌُٞع ٝربهح ٬ُ٣ؽع أٗٚ أٍٛٞ، ٝهل ٣زَْ اُجلٕ ثبٍزلاهرٚ ٝأؽ٤بٗب

ً هل ٣َجوٚ اٗزلبػ ٝهل ٣زَٖ ثبٌُٞع ثٌَْ ٓجبّو، ٝهل ًبٗذ هؤًٝ اُـ ٝثٞى ٖٓ چاُوٖجخ أ٣ٚب

ٖٙٔ ٓب ٍغِٞٙ اٌُضوح ٝاُز٘ٞع ك٢ اٌَُْ ٝاُيفوكخ ٓٔب عؼِٜب رِلذ أٗظبه أُٖٞه٣ٖ كَغِٞٛب 

ُوعبٍ  –ٖٓ اُوبٛوح  –(، ًٔب ٗوِٞا ُ٘ب اُؼل٣ل ٖٓ أُ٘بظو ٕك٢ ُٞؽبد ٕٝق ٖٓو )ُٞؽخ 

ٝثًٞبد اُط٣ِٞخ ٜٓ٘ب ٓب ٛٞ كافَ أُ٘بىٍ ٝاُوٖٞه ٝاُؾلائن، ٜٝٓ٘ب ٓب ٛٞ چ٤ٌَٖٔٓ ثبُـ

فبهع٢ ػ٘ل ا٧ٍٞام ٝاُلًب٤ًٖ ٝثٞاثز٢ اُلزٞػ ٝاُٖ٘و 
(٘1)

ٝثٞى چ، ٝهل إٔجؾذ ٕ٘بػخ اُـ

ّ ًبٕ ّٕٔٙٔ ٝرإًل أُٖبكه أٗٚ ثؾٍِٞ ػبّ ٖٓٙٔٝ  ٔٓٙٔئؼخ ك٢ ٖٓو ث٤ٖ ػب٢ٓ ّب

ب ثج٬ك اُْبّ چرلف٤ٖ اُـ ًٚ ٝثٞى ٓ٘زْو أ٣
(٘5)

ك٢  ٝثٞىچ، ٝرزلن ٓؼظْ أُواعغ إٔ أٍٝ ٝعٞك ُِـ

ٖٓو ٍٝٞه٣ب ٣ٌٖٔ رزجؼٜب ك٢ اَُ٘ٞاد ا٧ف٤وح ٖٓ اُووٕ اَُبكً ػْو ٝأٝائَ اُووٕ اَُبثغ 

ػْو ا٬٤ُٔك١
(ٙٓ)

ٝثًٞبد ًبٗذ ٖٓ اُٖ٘بػبد اُوائغخ چ٣ٝنًو ًِٞد ثي إٔ ٕ٘بػخ اُـ ،

ٝثٞى چثٖٔو، ًٝبٕ ٣ٞعل ثبُوبٛوح ٝثؼ٘ هوٟ اُٖؼ٤ل ٖٓبٗغ ٓقٖٖخ ُؼَٔ هؤًٝ اُـ
(ٙٔ)

ً ُزٞص٤ن اُؾ٤بح ا٩عزٔبػ٤خ  ؛ ٝٗظوا ٤ٔٛ٧خ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزؾق ٝأٜٗب رؼزجو ٍغ٬ً ٙقٔب

ب٤ُل اعزٔبػ٤خ ٍبكد ك٢ ٖٓو ف٬ٍ اُوو٤ٖٗ اَُبثغ ٝا٫هزٖبك٣خ ٝٓب اهرجٜ ثٜب ٖٓ ػبكاد ٝرو

ا٬٤ُٔك٤٣ٖ أ٤ُٝ٘ب ُلهاٍزٜب أُغبٍ ػٖ ٛو٣ن ٓغٔٞػخ ٖٓ ٝاُزبٍغ ػْو ػْو ٝاُضبٖٓ ػْو 

 اُوطغ اُز٢ رُْ٘و ٧ٍٝ ٓوح ٝأُؾلٞظخ ثٔزؾل٢ اُٞاك١ اُغل٣ل ٝأُزؾق ا٩ص٘ٞؿواك٢.

 انذراسح انٕصفٍح : -

ٓزؾق اصبه يكاٌ انحفع :  ٗٗٔٔ رلى انمطعح : ك(-عـ-ة-)أٖنٕحح : 

 اُٞاك١ اُغل٣ل

 ٓؼجل اُـ٣ٞطخانًصذر :  كقبهانًادج :  ػضٔب٠ٗانفررج : 

رلى انمطعح عُذ انكشف عُٓا : 

 

ٓ٘طوخ اصبه  انًسركشف :

 اُٞاكٟ اُغل٣ل

 ٍْٓ,1×ٍْ ٘,ٗانًماساخ:

ٛ اُوأ٤ٍخ اُز٢ رؾٖو ٖٓ اُلقبه ؿ٤و أُط٢ِ، ٣يفوكٚ ػلك ٖٓ اُقطٞ ٝثٞىچهأً  انٕصف :

ٝثٞى ثٚ ًَو چك٤ٔب ث٤ٜ٘ب فطٞٛ ٓزْبثٌخ ٣٘زظ ػٖ رْبثٌٜب اٌّبٍ ٓؼ٤٘بد ٕـ٤وح، ٝهأً اُـ

 ثبُلٞٛخ.

 

 ك(-عـ-ة-)أٗنٕحح : 

 

 ٖ٘ٓٔ رلى انمطعح :

 

ٓزؾق اصبه يكاٌ انحفع : 

 اُٞاك١ اُغل٣ل

 ٓؼجل اُـ٣ٞطخانًصذر :  كقبهانًادج :  ػضٔب٠ٗانفررج : 
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ٓ٘طوخ اصبه  انًسركشف : انكشف عُٓا :  رلى انمطعح عُذ

 اُٞاكٟ اُغل٣ل

 ٗ,ٕ×ٍٛٞ ٖ,٘انًماساخ : 

 اهرلبع 7,ٕ×ػوٗ

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ؿ٤و أُط٢ِ، ٣يفوكٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُيفبهف اُ٘جبر٤خ ػجبهح چهأً انٕصف : 

 .ػٖ ىٛٞه ٓزوإخ ثغٞاه ثؼٜٚب اُجؼ٘ رْجٚ ك٢ ر٣ٌٜٞ٘ب ٌَّ ىٛوح اُووٗلَ

 ك(-عـ-ة-)أ٘: نٕحح 

 

 5ٕٕٓ رلى انمطعح :

 

ٓزؾق اصبه يكاٌ انحفع : 

 اُٞاك١ اُغل٣ل

 ث٬ٛ/اُوٖجخانًصذر :  كقبهانًادج :  ػضٔب٠ٗانفررج : 

رلى انمطعح عُذ انكشف عُٓا : 

ٙ7ٔ 

 ٓ٘طوخ اصبه اُٞاكٟ اُغل٣ل انًسركشف :

اُٜ٘ل٤ٍخ، ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ا٧ؽٔو، ٣يفوكٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُز٤ِٚؼبد چهأً انٕصف : 

٣ٝيفوف اُلٞٛخ ٝاٗزلبؿ ٓلفَ اُوٖجخ ّو٣ٜ ٖٓ اُقطٞٛ اُوأ٤ٍخ اُٖـ٤وح، ٬٣ٝؽع ٝعٞك 

 ًَو ثٔلفَ اُوٖجخ.

 

 ك(-عـ-ة-)أٙنٕحح : 

 

 ٖٕٓٓ رلى انمطعح :

 

ٓزؾق اصبه يكاٌ انحفع : 

 اُٞاك١ اُغل٣ل

 ث٬ٛ/اُوٖجخانًصذر :  كقبهانًادج :  ػضٔب٠ٗانفررج : 

 ٓ٘طوخ اصبه اُٞاكٟ اُغل٣ل انًسركشف : 7ٕٙف عُٓا : رلى انمطعح عُذ انكش

ٓغٔٞػخ ٖٓ اُيفبهف اُٜ٘ل٤ٍخ  ث٤ذ اُ٘بهٝثٞى ٖٓ اُلقبه ا٧ؽٔو، ٣يفوف چهأً انٕصف : 

 اُجبهىح ػجبهح ػٖ أٌّبٍ ٓضِضبد، ٬٣ٝؽع ٝعٞك ًَو ثبُلٞٛخ ٝٓلفَ اُوٖجخ.

 

 ك(-عـ-ة-)أ7نٕحح : 

 

  ٖٕٕ٘ رلى انمطعح :

 

ق اصبه اُٞاك١ ٓزؾيكاٌ انحفع : 

 اُغل٣ل

ٓٚجٞٛبد ثبُٔؾٚو انًصذر :  كقبهانًادج :  ػضٔب٠ٗانفررج : 

ع٘ؼ اُقبهعخ َُ٘خ  5٘٘ٗههْ 

 /أ15ّ ؽوى ههْ ٕٔٓٓ

ذارٌخ انمٍذ : 

ٕ٘/ٕٔ/ّٕٓٓٔ 

 ٖ,ٖ× ٘,ٕ× ٘ انًماساخ :

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه كاًٖ إُِٞ ُٚ عَْ ٓ٘زلـ مٝ رل٤ٖٖبد ٣زَٖ ثٚ ٓلفَ چهأً انٕصف : 

ٝثٞى فط٤ٖ ٖٓ اُقِق ٣ِزو٤بٕ ٣ٍٞب چأُيفوف ثْو٣ٜ ٖٓ ىفبهف ٛ٘ل٤ٍخ، ُِٝـاُوٖجخ 

ٝثٞى، ٢ٛٝ ٍٔخ رزٌوه ك٢ ٓؼظْ هؤًٝ چ٤ٌٖٗٞٓ ٓب ٣ْجٚ أُضِش اُن١ ٣ؾٖو ًٞع هأً اُـ

 ٝثٞى اُؼضٔب٤ٗخ، ٬٣ٝؽع ٝعٞك ًَو ثبُلٞٛخ.چاُـ

 

 ك(-عـ-ة-)أ1نٕحح : 

 

 ٖٕٕ٘ رلى انمطعح :

 )ٌٓوه(

 

اصبه اُٞاك١ ٓزؾق يكاٌ انحفع : 

 اُغل٣ل

ٓٚجٞٛبد ثبُٔؾٚو انًصذر :  كقبهانًادج :  ػضٔب٠ٗانفررج : 

ع٘ؼ اُقبهعخ َُ٘خ  5٘٘ٗههْ 

 /أ15ّ ؽوى ههْ ٕٔٓٓ

ذارٌخ انمٍذ : 

ٕ٘/ٕٔ/ّٕٓٓٔ 

 1,ٔ× ٘,ٔ× ٘ انًماساخ :
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ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ؿ٤و أُط٢ِ، ٣يفوكٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزل٤ٖٖبد أُٔبصِخ چهأً انٕصف : 

 ٝثٞى اَُبثن ٌُٜ٘ب اثَٜ ٝإـو ؽغٔب.چُوأً اُـ

 

ٓزؾق اصبه اُٞاك١ يكاٌ انحفع :  7ٕ5ٔ رلى انمطعح : ك(-عـ-ة-)أ5نٕحح : 

 اُغل٣ل

 كقبهانًادج :  ػضٔب٠ٗانفررج : 

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ا٧ٍٞك هٞاّ ىفوكزٚ ٌَّ ُٞى١ ػ٠ِ ٝع٤ٜٚ، ٝثلافَ اٌَُْ چهأً انٕصف : 

ٌَّ َٓزل٣و ثٚ ثؼ٘ اُقطٞٛ اُٜ٘ل٤ٍخ )هثٔب فٖٔ اُِٞى١ آفو إٔـو ؽغٔب ٣ؾٖو ثلافِٚ 

ٛنا أٌُبٕ ُِزٞه٤غ اٝ ًبٕ ػجبهح ػٖ ّؼبه اُز٤ٖ٘غ(، ُٝول اؽبٛ اُل٘بٕ ا٧ٌّبٍ اُِٞى٣خ ٝثبه٢ 

ٝثٞى ثٔغٔٞػخ ٖٓ اٖٗبف اُلٝائو أُزِٖخ ٝاُز٢ ر٤َو ث٤ٜئخ فطٞٛ رؾ٤ٜ ثبُؼ٘بٕو چهأً اُـ

 اُيفوك٤خ ٝرٔزل ؽز٠ اُلٞٛخ ٝٓلفَ اُوٖجخ.

 

 رلى انمطعح : ك(-عـ-ة-)أٓٔنٕحح : 
ٔ7ٙٗ 

ٓزؾق اصبه اُٞاك١ يكاٌ انحفع : 

 اُغل٣ل

 ٓ٘طوخ اُجغٞادانًصذر :  كقبهانًادج :  ػضٔب٠ٗانفررج : 

رلى انمطعح عُذ انكشف عُٓا : 

 

 ٕل٢ اُل٣ٖ ف٤َِ ٝػبٓو ئثوا٤ْٛ دمحم انًسركشف :

٤ِٚ ىفبهف ٛ٘ل٤ٍخ ٧ٌّبٍ أهٞاً رؼِٞ ثؼٜٚب ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ا٧ؽٔو، ػچهأً انٕصف : 

 اُجؼ٘، ٬٣ٝؽع ٝعٞك ًَو ثبُلٞٛخ.

 

 7ٙٗٔ رلى انمطعح : ك(-عـ-ة-)أٔٔنٕحح : 

 )ٌٓوه(

ٓزؾق اصبه اُٞاك١ يكاٌ انحفع : 

 اُغل٣ل

 ٓ٘طوخ اُجغٞادانًصذر :  كقبهانًادج :  ػضٔب٠ٗانفررج : 

رلى انمطعح عُذ انكشف عُٓا : 

 

 ٕل٢ اُل٣ٖ ف٤َِ ٝػبٓو ئثوا٤ْٛ دمحم ًسركشف :ان

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ؿ٤و أُط٢ِ، َٛٔذ ٓؼظْ ىفبهكٚ ٫ٝ ٣جلٝ ٜٓ٘ب ٍٟٞ چهأً انٕصف : 

ثؼ٘ اُقطٞٛ أُزٔٞعخ ػ٠ِ ٓلفَ اُوٖجخ ٝثؼ٘ اُقطٞٛ اُوأ٤ٍخ ثبُوأً، ٬٣ٝؽع ٝعٞك 

 ًَو ثبُلٞٛخ.

 

ؿواك٢ أُزؾق ا٩ص٘ٞيكاٌ انحفع :  ك(-عـ-ة-)إٔٔنٕحح : 

 ثبُوبٛوح

 ػضٔب٠ٗانفررج : 

 ٍْ٘,ٖ االرذفاع : ٍْٖ,ٗ انطٕل : كقبهانًادج : 

 1ٍْ,ٔاذساع لطر يذخم انمصثح :  ٍْٕ,ٕاذساع لطر انفْٕح : 

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ٓ٘لن ثبُوبُت ػ٤ِٚ ٌَّ ٝعٚ آك٢ٓ مٝ كْ ػو٣٘ ٝأٗق ًج٤و چهأً انٕصف : 

ٌَّ اُل٘بٕ ّ ػ٘ل  –ؼو اُوأً ثٌَْ ٓغؼل ٝىفوف أػ٬ٙ ٝػ٤ٕٞ ٓزَؼخ ٝعجٜٚ ػو٣ٚخ، ٝهل ّ

ثزبط ػ٠ِ ٌَّ اُؾجبد أُزوإخ اُز٢ رنًوٗب ثٌَْ ؽجبد اُِإُإ اَُبٍب٤ٗخ، ًٝوه ٗلٌ  –اُلٞٛخ 

 اُيفوكخ ػ٘ل ٓلفَ اُوٖجخ.

 

أُزؾق ا٩ص٘ٞؿواك٢ يكاٌ انحفع :  ك(-عـ-ة-)أٖٔنٕحح : 

 ثبُوبٛوح

 ػضٔب٠ٗانفررج : 

 ٍْ٘,ٗ االرذفاع : 5ٍْ,ٗ انطٕل : كقبهانًادج : 
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 ٍْٕاذساع لطر انفْٕح : 

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ؿ٤و أُط٢ِ ػبع٢ إُِٞ، ػ٠ِ ٌَّ ىٛوح اُز٤ُٞت ٝهل چهأً انٕصف : 

 أٙبف ُٜب اُل٘بٕ ثؼ٘ اُؾيٝى ػ٘ل ٓلفَ اُوٖجخ، ٬٣ٝؽع ٝعٞك ثوب٣ب رجؾ ثلافِٜب.

 

أُزؾق ا٩ص٘ٞؿواك٢ يكاٌ انحفع :  ك(-عـ-ة-)أٗٔنٕحح : 

 ثبُوبٛوح

 ػضٔب٠ٗانفررج : 

 ٍْٖ,ٖ االرذفاع : ٍْ٘ انطٕل : كقبهانًادج : 

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ؿ٤و أُط٢ِ، ٓيفوف ثلٗٚ ثٔغٔٞػخ ٖٓ أُضِضبد چهأً انٕصف : 

 أُزوإخ.

أُزؾق يكاٌ انحفع :  ك(-عـ-ة-)أ٘ٔنٕحح : 

 ا٩ص٘ٞؿواك٢ ثبُوبٛوح

 ػضٔب٠ٗانفررج : 

 ٍْ٘,ٖ اع :االرذف 7ٍْ,ٙ انطٕل : كقبهانًادج : 

 ٍْٖاذساع لطر انفْٕح : 

ٓغٔٞػخ ٖٓ  ث٤ذ اُ٘بهٝثٞى ٖٓ اُلقبه ا٧ؽٔو، ٣يفوف اُغيء اُؼ١ِٞ ٖٓ چهأً انٕصف : 

اُلٝائو أُززبثؼخ ٣لَٖ ث٤ٖ ًَ ٝاؽلح ٝا٧فوٟ ٌَّ ثز٬د، أٓب اُغيء اَُل٢ِ كؼجبهح ػٖ 

ب ٗلٌ ٌَّ اُجز٬د، ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٧هٞاً أُؼلُٝخ ٝأُوِٞثخ ٝاُز٢ ٣يفوف ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب  ًٚ أ٣

ٝثٞى ٖٓ أٍلَ ثْو٣ٜ ىفبهف َٓ٘٘خ رْجٚ أٍ٘بٕ أُْ٘به، ٝٓلفَ اُوٖجخ چٝر٘ز٢ٜ هأً اُـ

ٝثٞى ٖٓ اُقِق ٣أفن  ٗلٌ ٌَّ اُيفوكخ چ٣أفن ٌَّ ىٛوح اُز٤ُٞت، ٬٣ٝؽع إٔ هأً اُـ

 ٝثٞى(.چاُزو٤ِل٣خ )اُقطبٕ اُِنإ ٣ؾٖوإ ًٞع اُـ

 

أُزؾق فع : يكاٌ انح ك(-عـ-ة-)أٙٔنٕحح : 

 ا٩ص٘ٞؿواك٢ ثبُوبٛوح

 ػضٔب٠ٗانفررج : 

 ٍْ٘,ٖ االرذفاع : 1ٍْ,ٗ انطٕل : كقبهانًادج : 

 1ٍْ,ٔاذساع لطر انفْٕح : 

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ؿ٤و أُط٢ِ ػبع٢ إُِٞ، هٞاّ ىفوكزٚ اهثؼخ ٕلٞف ٖٓ چهأً انٕصف : 

٧ػ٠ِ ٕٝق ٧ٍلَ ٌٝٛنا  ىٛٞه اُووٗلَ ٓ٘لنح ثبُؾلو اُـبئو ث٤ٜئخ ٕق رزلزؼ ثٚ اُيٛٞه

ثبُززبثغ، ٣وغ اٍلَ ىٛٞه اُووٗلَ ّو٣ط٤ٖ ث٤َط٤ٖ ُقطٞٛ ٓزٔٞعخ، ٣ِٝلذ اُ٘ظو هٍْ ىٛوح 

ٝثٞى ٝػ٠ِ ا٧هعؼ اٜٗب ًبٗذ ّؼبها ُِز٤ٖ٘غ أٝ چٓزؼلكح اُجز٬د ثبُغيء اُقِل٢ ٖٓ هأً اُـ

 ثٔضبثخ رٞه٤غ فبٓ ثبُٖبٗغ.

 

ا٩ص٘ٞؿواك٢ أُزؾق يكاٌ انحفع :  ك(-عـ-ة-)أ7ٔنٕحح : 

 ثبُوبٛوح

 ٕٗٓٔرلى انسجم : 

 ٍْ٘ انطٕل : كقبهانًادج :  ػضٔب٠ٗانفررج : 

 1ٍْ,ٕاذساع لطر انفْٕح :  ٍْ٘,ٗ االرذفاع :
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ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ؿ٤و أُط٢ِ كاًٖ إُِٞ، ٓيفوف ثبٌّبٍ ثبهىح ٣ٖؼت چهأً انٕصف : 

اُيفبهف ٓضِضخ اٌَُْ ثبُغيء  اُزؼوف ػ٠ِ ٓب٤ٛزٜب ٧ٕ ٓؼظٜٔب ٌٛٔ رٔبٓب ك٤ٔب ػلا ّو٣ٜ ٖٓ

 ٝثٞى ٖٓ اُقِق َِٓبء.چاَُل٢ِ ٖٓ اُلٞٛخ، ٝهأً اُـ

أُزؾق يكاٌ انحفع :  ك(-عـ-ة-)أ1ٔنٕحح : 

 ا٩ص٘ٞؿواك٢ ثبُوبٛوح

 ػضٔب٠ٗانفررج : 

 ٍْٖ االرذفاع : ٍْ٘,ٗ انطٕل : كقبهانًادج : 

 1ٍْ,ٔاذساع لطر انفْٕح : 

أُط٢ِ أث٤٘ إُِٞ، رؼزجو ٛنٙ اُوطؼخ ٖٓ اْٛ اُوطغ  ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ؿ٤وچهأً انٕصف : 

ٝاًضوٛب عٔب٫ً ٝأكهٜب ٕ٘ؼخ، ُىفوف اُجلٕ ٖٓ اُقبهط ثٌَْ ىٛوح اُووٗلَ ٌٓوهح ٝىفوكذ 

ب ٬ًٝ اُؼٖ٘و٣ٖ اُ٘جبر٤٤ٖ ٗلنا ثٌَْ ٓزوٖ  ًٚ ٓ٘طوخ ٓلفَ اُوٖجخ ثَؼق اُ٘ق٤َ ثٌَْ ٌٓوه أ٣

و٣ط٤ٖ َٓزو٤ٔ٤ٖ ٣ِزو٤بٕ ك٢ ا٧ػ٠ِ ٤ٌٖٗٞٓ ٌَّ ٝثٞى ٖٓ اُقِق ٣يفوكٜب ّچُِـب٣خ، ٝهأً اُـ

ٓضِش، ٝهل ثوع اُل٘بٕ ك٢ ىفوكخ اُْو٣ط٤ٖ ثٔغٔٞػخ ٖٓ اُقطٞٛ اُٜ٘ل٤ٍخ أُزوبٛؼخ، ٬٣ٝؽع 

 ٝعٞك ًَو ثبُلٞٛخ ٝاصبه رجؾ ٫ ىاُذ ٓٞعٞكح كافِٜب.

 

أُزؾق ا٩ص٘ٞؿواك٢ يكاٌ انحفع :  ك(-عـ-ة-)أ5ٔنٕحح : 

 ثبُوبٛوح

 ػضٔب٠ٗانفررج : 

 ٍْٗ االرذفاع : 1ٍْ,ٗ انطٕل : كقبهانًادج : 

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ؿ٤و أُط٢ِ كاًٖ إُِٞ ٫ ىاُذ ثؼ٘ ٖٓ اصبه اُزجؾ ٓٞعٞكح چهأً انٕصف : 

ثٚ، هٞاّ ىفوكزٚ أهثؼخ أّوٛخ ُقطٞٛ هأ٤ٍخ ٓزوإخ ثغٞاه ثؼٜٚب اُجؼ٘، ٣ِٝلذ اُ٘ظو إٔ 

ؽ٤ش ٗغلٛب أهَ كهخ ٫ٝ رْجٚ ك٢ اٗزظبٜٓب  ٝثٞىچٛنٙ ا٧ّوٛخ رقزِق ك٢ اُٞعٚ ا٧فو ُوأً اُـ

ا٧ّوٛخ اَُبثوخ ٌُٜٝ٘ب أهوة ُيفوكخ أٍ٘بٕ أُْ٘به، ٝهل ٣ؼي١ اَُجت ك٢ مُي ئ٠ُ أٜٗب ُٗلند 

ػ٠ِ ػغَ أٝ هِخ فجوح اُٖبٗغ أٝ فطأ ك٢٘ ؿ٤و ٓوٖٞك، ٬٣ٝؽع ٝعٞك ًَو ثبٌُٞع )اُغيء 

 اُٞإَ ث٤ٖ ٓلفَ اُوٖجخ ٝاُجلٕ(.

 

أُزؾق يكاٌ انحفع :  ك(-عـ-ة-)إٔٓنٕحح : 

 ا٩ص٘ٞؿواك٢ ثبُوبٛوح

 ػضٔب٠ٗانفررج : 

 ٍْٕ,ٖ االرذفاع : ٍْ٘,ٗ انطٕل : كقبهانًادج : 

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه ؿ٤و أُط٢ِ ػبع٢ إُِٞ، هٞاّ ىفوكزٚ فَٔخ أّوٛخ چهأً انٕصف : 

ٛ ُقطٞٛ هأ٤ٍخ ٓزوإخ ثغٞاه ثؼٜٚب اُجؼ٘، ٣وغ أٍلَ ٜٓ٘ب عيء ٓ٘زلـ ُىفوف ثبُقطٞ

 أُْؼخ أٝ ٌَّ اُزل٤ٖٖبد.

 

أُزؾق يكاٌ انحفع :  ك(-عـ-ة-)إٔٔنٕحح : 

 ا٩ص٘ٞؿواك٢ ثبُوبٛوح

  ػضٔب٠ٗانفررج : 

 ٍْٖ,ٖ االرذفاع : 1ٍْ,٘ انطٕل : كقبهانًادج : 

 ٍْٕ,ٖاذساع لطر انفْٕح : 
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هبػلح  ٝثٞى ٖٓ اُلقبه أُط٢ِ مٝ ثلٕ هطوٙ ٣زَغ ًِٔب ارغٚ ٗؾٞ اُلٞٛخ ُٝٚچهأً انٕصف : 

ٝثٞى چرْجٚ اُووٓ، هٞاّ ىفوكزٚ ٕق ٖٓ اُ٘زإاد اُجبهىح رِلٚ ثٌَْ ّو٣ٜ ٣٘زٖق هأً اُـ

روو٣جبً، ٣ؼِٞٙ ٌَّ ىفوك٢ ٣ْجٚ ٌَّ ّؼبهاد أٌُِٔخ اُز٢ اٗزْود ػ٠ِ ػٔبئو ٝكٕ٘ٞ ػٖو 

أٍوح دمحم ػ٠ِ، ٝاٌَُْ ػجبهح ػٖ ٤ٛبد ٍزبئو ٣قوط ٜٓ٘ب كوع ٗجبر٢ ٣ٝؼِٞ اَُزبئو ٌَّ 

٣ِلذ اُ٘ظو ٝعٞك ص٬س ك٣ٝواد ثلافِٜب ٌَّ كٜل أٝ هٜ روغ ئؽلٟ اُل٣ٝواد أٍلَ ػٔبٓخ، ٝ

ب ٓلفَ اُوٖجخ ك٤ٔزبى ثب٩ٍزطبُخ  ّٓ ٌَّ اُؼٔبٓخ ٓجبّوح ٝا٧فوربٕ ثطوك٢ اُط٤ّبد أُوٍٞخ، أ

ثؼ٘ ا٠ُْء ٓوبهٗخ ثبُ٘ٔبمط ٍبُلخ إُٞق، ٣ٝيفوكٚ ّو٣ط٤ٖ ُ٘لٌ ٌَّ اُ٘زإاد اُجبهىح اُز٢ 

 ٝثٞى.چً اُـىفوكذ ثلٕ هأ

 

أُزؾق ا٩ص٘ٞؿواك٢ يكاٌ انحفع :  ك(-عـ-ة-)إٕٔنٕحح : 

 ثبُوبٛوح

  ػضٔب٠ٗانفررج : 

 ٍْٖ االرذفاع : ٍْٙ انطٕل : كقبهانًادج : 

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه أُط٢ِ ُٚ هبػلح ث٤ٜئخ هوٓ ػ٠ِ ٌَّ اُٞهكح ٣زَٖ ثٚ چهأً انٕصف : 

َ اُٞهكح ٝهل أٙبف ُٚ اُل٘بٕ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُغيء اُقبٓ ثٔلفَ اُوٖجخ ٝاُن١ ٣زقن ثلٝهٙ ٌّ

ب اُجلٕ ك٤يفوكٚ ٌَّ ٤ُ٬ٖٛ ٓزلاثو٣ٖ ٣زٍٞطٜٔب  ّٓ اُقطٞٛ اُط٤ُٞخ ٍٝؼق اُ٘ق٤َ ثأٛواكٜب، أ

ب اُلٞٛخ ك٢ٜ ؿ٤و ٓلزٞؽخ  ّٓ ٓضِش ٣ؼِٞٙ ٍؼق ٗق٤َ ٣ٝزولّ ًَ ٬ٍٛ ٌَّ ٍؼق ٗق٤َ أفو، أ

ُزجؾ، ٝهل ُىفوكذ اُلٞٛخ ثٌَْ ٓوثغ ثٌبَٓ ارَبػٜب ٝاٗٔب ٣زٍٞطٜب كزؾخ ٤ٙوخ ٩كفبٍ اُغٔو ٝا

 ٣زٍٜٞ اُلزؾخ أَُزل٣وح ٣ٝٞعل اػ٠ِ ًَ ِٙغ ٖٓ أ٬ٙػٚ ٝههخ ٗجبر٤خ.

 

أُزؾق ا٩ص٘ٞؿواك٢ يكاٌ انحفع :  ك(-عـ-ة-)أٖٕنٕحح : 

 ثبُوبٛوح

 1ٔ1رلى انسجم : 

أٝ اُووٕ  ػضٔب٠ٗانفررج : 

ٔ5 

 ٍْٙ انطٕل : كقبهانًادج : 

 1ٍْ,ٖ االرذفاع :

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه أُط٢ِ ُٚ هبػلح ث٤ٜئخ هوٓ ٕـ٤و ٣ؼِٞٙ اُجلٕ أُيفوف چهأً :  انٕصف

ثب٧ٌّبٍ اُٜ٘ل٤ٍخ أُز٘ٞػخ ٓب ث٤ٖ فطٞٛ هأ٤ٍخ ٝٓبئِخ ٝٓضِضبد ٝاٌّبٍ َٓ٘٘خ، ٝرٔزبى ع٤ٔؼٜب 

ثأٜٗب ُٗلند ث٤ٜئخ أّوٛخ ٓزوإخ رؼِٞ ثؼٜٚب ثؼٚب، ٣ٝيفوف ٓلفَ اُوٖجخ ٗلٌ ٌَّ 

 اُقطٞٛ اُوأ٤ٍخ.

 

أُزؾق ا٩ص٘ٞؿواك٢ يكاٌ انحفع :  ك(-عـ-ة-)إٕٔٗحح : ن

 ثبُوبٛوح

 7٘ٔرلى انسجم : 

أٝ اُووٕ  ػضٔب٠ٗانفررج : 

ٔ5 

 ٍْٙ انطٕل : كقبهانًادج : 

 1ٍْ,ٕ االرذفاع :

ٝثٞى ٖٓ اُلقبه أُط٢ِ هٞاّ ىفوكزٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُقطٞٛ اُوأ٤ٍخ اُز٢ چهأً انٕصف : 

ر٘ز٢ٜ ثٌَْ ٓضِش ك٢ ٕٞهح أهوة ٌَُْ اُيٛٞه أُزوإخ، ٝٗلٌ اٌَُْ ثبُغيء اُقبٓ 

 ثٔلفَ اُوٖجخ.
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 انذراسح انرحهٍهٍح : 

٤ي ٝثٞى ػجو ػلح ٓواؽَ رجلأ ثبُزق٤٤ٔو ٝاُز٤٤ِٖ ٝاُؼغٖ ٝرغٜچ٣زْ ر٤ٖ٘غ هؤًٝ اُـ

ب ثبٍزقلاّ اُل٫ٝة )اُووٓ  ّٓ اُط٤٘خ ػٖ ٛو٣ن كٌِٓزٜب ٝكػٌٜب، صْ ارجبع ٛو٣وخ ٖٓ اُطو٣وز٤ٖ ئ

اُلٝاه(، ٢ٛٝ اُطو٣وخ اُول٣ٔخ أُؼوٝكخ رزْ ػٖ ٛو٣ن ٝٙغ ًزِخ اُط٤ٖ ػ٠ِ اُووٓ اُؼ١ِٞ 

٣ٝزْ ر٤ٌِْٜب ُٝلٜب ٖٓ ف٬ٍ رؾو٣ي اُؾوك٢ ُِووٓ اَُل٢ِ، أٝ ثبٍزقلاّ اُوبُت ٝك٤ٚ رٞٙغ 

اُط٤٘خ ك٢ اُوبُت ُزأفن ٌِّٚ، صْ ٣لَٖ اٌَُْ أُٖ٘ٞع ػ٘ٚ ٣ٝزْ رغ٤ٔغ ا٧عياء ٝرِؾْ ثؼٜٚب 

ب اُز٤ٌَْ ك٤زْ ػ٠ِ اُل٫ٝة ٣ٝؼزٔل ػ٠ِ ٣ل اُؾوك٢ َُٝٔبد إٔبثؼٚ ٝٓلٟ ٜٓبهرٚ،  ّٓ ثجؼ٘، أ

ٝثٞى اُلقبه٣خ چ٢ِ٣ مُي ٓوؽِخ اُزغل٤ق ٝاُوٓ ٝاُؾوهخ ا٠ُٝ٧ ٝاُؾوهخ اُضب٤ٗخ، ٝهؤًٝ اُـ

ػبٕ أُط٤ِخ ٝؿ٤و أُط٤ِخ ٗٞ
(ٕٙ)

ٝثًٞبد ًبٕ ٣زْ ر٤ٖ٘غ ثؼل ا٧كٝاد چ، ٝئ٠ُ عبٗت ر٤ٖ٘غ اُـ

ٝثًٞبد ٤ًٌٝ اُزجؾ ٝؿ٤وٛب؛ كبُٔ٘ول ٣َزقلّ ك٢ ؽَٔ اُغٔو چأُورجطخ ثٜب ًبُٔ٘ول ٝؽبَٓ اُـ

أُْزؼَ ٣ٌٕٝٞ ٖٓ أُؼلٕ أٝ اُلقبه، كِٞ ًبٕ ٖٓ أُؼلٕ ٣ٌٕٞ ُٚ ٣ل ٬ٍٍَٝ ٣زْ ٖٓ ف٬ُٜب 

ٚ ك٢ ٍُٜٞخ ٣َٝوؽِٔ
(ٖٙ)

، ُٝٞ ًبٕ ٖٓ اُلقبه ك٤زْ ر٤ٌِْٚ ػجو ٓوؽِز٤ٖ ا٠ُٝ٧ ُِوبػلح ٝػ٠ِ 

اُل٫ٝة ٝاُضب٤ٗخ ُِغَْ ٣ٝزْ ر٤ٌِْٚ ٣ل٣ٝبً، ٝأُ٘ول هل ٣ٌٕٞ ٓط٢ِ ٝؿ٤و ٓط٢ِ ٝهل ٣يفوكٚ 

اُٖبٗغ ثجؼ٘ اُيفبهف 
(ٙٗ)

ٝثٞى ٢ٛٝ أكاح رَزقلّ چ، ٝأُبّخ ٖٓ ا٧كٝاد أُورجطخ ثـبُـ

ٝثٞى ٢ٛٝ ػجبهح ػٖ مهاػ٤ٖ ٓؼل٤٤ٖٗ ٣ِزو٤بٕ ك٢ اُطوف چواد ٖٓ أُ٘ول ئ٠ُ اُـُؾَٔ اُغٔ

اُؼ١ِٞ ٖٓ ف٬ٍ ؽِوخ أٝ كائوح ؿ٤و ٌٓزِٔخ ٝك٢ اُطوف اُضب٢ٗ ٣ٌٕٞ اُنهاػبٕ ٓ٘لوعبٕ ثؾ٤ش 

رَٔؼ ثبُزؾٌْ ك٢ ؽَٔ اُغٔواد
(ٙ٘)

ٝثٞى إٔ ٕ٘ؼذ ُٚ ؽٞآَ ٤ُٞٙغ چ، ٝهل ثِؾ ا٩ٛزٔبّ ثـبُـ

ٕ ٖٓ أكٝاه ُٜب أمهع ٕـ٤وح ٣ٞٙغ ػ٤ِٜب ػ٤ِٜب ك٢ أُ٘بىٍ  ّٞ ٣ٌٕٝٞ ٖٓ أُؼلٕ أٝ اُقْت ٌٝٓ

ٝثٞى ك٢ ٝٙغ أكو٢، ًٔب فٖٔ ُِزجؾ أ٤ًبً رُٖ٘غ ٖٓ ٤َٗظ ا٬٤ُْٕ أٝ اُؾو٣و أٝ چاُـ

أُقَٔ ٣ٚؼٜب أُلفٖ ك٢ هلطبٗٚ ٣ٝؾلع ثٜب اُزجؾ ٫ٍزقلآٚ ا٢ٓٞ٤ُ
(ٙٙ)

، ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ 

ٛخ ٝػلّ اُزؼو٤ل ئ٫ إٔ ثؼ٘ اُوطغ آزبىد ثزلوكٛب ٝكهخ ٕ٘ؼزٜب ٝثًٞبد ارَْ ثبُجَبچر٤ٖ٘غ اُـ

ٝعٔبٍ ىفبهكٜب ٝر٘ٞػٜب، ٝاُوطغ ٓٞٙغ اُلهاٍخ رؼزجو ٖٓ اُ٘ٔبمط اُلو٣لح اُـ٤٘خ ثبُيفبهف 

ٝثًٞبد ٓزٌبِٓخ ا٧عياء ؿ٤و ٓ٘وٕٞخ ٫ٝ چأُقزِلخ، ٖٝٓ ؽَٖ اُؾع إٔ أُغٔٞػخ ع٤ٔؼٜب ُـ

ْ اُوطؼخ أٝ ىفبهكٜب، ُٝؼَ اٌَُٞه اُٞؽ٤لح اُز٢ هل ٗغلٛب ك٢ ٣ٞعل ثٜب أ٣خ ًَٞه رإصو ػ٠ِ عَ

ٝثًٞبد ٓٔزبىح ُِـب٣خ چثؼ٘ اُوطغ ًبٗذ ٖٓ ٗبؽ٤خ اُلٞٛخ، ٝثبُزب٢ُ ٣ٌُٖٔ اُوٍٞ إٔ ؽبُخ اُـ

ً ُِـب٣خ ُِلهاٍخ، ُٝؼَ ػلّ اؽزٞاء هطغ اُـ ً ٝؿ٤٘ب ٝثًٞبد ػ٠ِ ربه٣ـ چ٢ٛٝ ثؾن ٍغ٬ً ٜٓٔب

ٛنٙ اُلهاٍخ، ئ٫ إٔ اُيفبهف أُٞعٞكح رؼط٢ ئّبهاد ٝاٙؾخ ٕ٘ؼزٜب ًبٕ اُؼبئن اُٞؽ٤ل ك٢ 

٘ؼذ ثٜب.  ُٕ  ُِلزواد اُز٢ 

 أٔالً : انسخارف: -

 انسخارف انُٓذسٍح: -أ

رؼزجو اُيفوكخ اُٜ٘ل٤ٍخ اُيفوكخ ا٧ٍب٤ٍخ اُز٢ ٫ ؿ٠٘ ػٜ٘ب ػ٠ِ اُؼٔبئو ٝاُزؾق 

ٜبه عٔبٍ اُلٕ٘ٞ ا٤ٓ٬ٍ٩خ كٕٝ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، كل٤ٜب ٝعل اُل٘بٕ أَُِْ ٙبُزٚ ٝأُزَغ اُؾو٤و٢ ٩ظ

اُقٞف ٖٓ اٍزقلاّ هٍّٞ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ، ٫ٝ رغو٣ل ٝرؾ٣ٞو اُؼ٘بٕو اُ٘جبر٤خ، ٝرٌٖٔ عٔبٍ 

اُيفبهف اُٜ٘ل٤ٍخ ثأٜٗب ُٗلند كٝٗٔب اُْؼٞه ثبَُِٔ ٝاُوربثخ، ك٬ًٚ ػٖ أ٤ٔٛخ ٛنٙ اُيفبهف 

ه اُل٘بٕ ، بؽبد ا٤ُٚوخٝأٜٗب رُؼل ا٧َٗت ك٢ ىفوكخ ا٧ّوٛخ اُط٤ُٞخ أُٔزلح ٝأَُ ّٞ ُٝول ٛ

اُيفبهف اُٜ٘ل٤ٍخ ػ٠ِ أٌٍ ٓلهٍٝخ، ُٝول اٍزطبع إٔ ٣غٔغ ث٤ٖ اُؼل٣ل ٖٓ اُز٬٤ٌْد ٖٓ 

كٝائو ِٝٓٚؼبد ٝأهٞاً ٝٓضِضبد ٝاٌّبٍ ٓزلافِخ ٝؿ٤وٛب، ارَٔذ ع٤ٔؼٜب ثبُززبثغ ٝاُزٞا٢ُ 
(ٙ7)

. 

 ىفوكخ اُلٝائو ٝأعيائٜب: -

ً ك٢ اُيفوكخ اُٜ٘ل٤ٍخ ك٢ٜ رز٘بظو ٝرزؼبٓل ٝرزوبٛغ ُؼجذ ا٧ٌّبٍ اُلائو٣خ ثأهَبٜٓب ك ٝهاً ٜٓٔب

ٗخ أعَٔ ا٧ٌّبٍ، ٬ُ٣ٝؽع ك٢ هأً اُـ ّٞ إٔ اُل٘بٕ اٍزقلّ اُلٝائو  (٘ٔ)ٝثٞى ُٞؽخ چٝرزٔبً ٌٓ

ٝأٖٗبكٜب، ؽ٤ش ػٔل ئ٠ُ اٍزقلاّ اُل٣ٝواد ث٤ٜئخ أهوآ ٓززبثؼخ ػ٠ِ اُْو٣ٜ اُقبهع٢ ُِجلٕ، 
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و ك٢ اُْو٣ٜ اُن١ ٣وغ أٍلَ ٓ٘ٚ ُٝول عؼِٜب اُل٘بٕ ٓوح ٓوِٞثخ ك٢ ؽ٤ٖ اٍزقلّ اٖٗبف اُلٝائ

 ٝٓوح ٓؼلُٝخ كجلد ًأٜٗب أٖٗبف اهٞاً ٓؼْوخ.

 ىفوكخ ا٧ِٛخ: -

 ِٓمٞى ػِم٠ ر٤غمبٕ ٝعملد ُمْ رٌمٖ ثلا٣مخ ظٜمٞه هٍمّٞ ا٧ِٛمخ ٓورجطمخ ثمبُلٖ ا٩ٍم٢ٓ٬، ؽ٤مش

با٩ ّمبئؼخ ا٧ِٛمخ ًبٗمذ ٝهمل اُوجط٤مخ، اُلٕ٘ٞ ك٠ ٝعلد ًٔب اَُبٍبٕ، ًٔ اُؼموة،  ُملٟ ٍمزؼٔبٍ همل٣

 ًج٤مو ثملٝه أٍمْٜ همل ُلٟ أَُم٤ِٖٔ ٨ُِٛخ اُوٓيٟ أُلّٜٞ أٝ أُؼٟ٘ٞ اُجؼل إٔ ك٤ٚ ّي ٫ ٝٓٔب

ا٠ٓ٬ٍ٩  اُلٖ ك٠ ا٧ِٛخ ئٍزقلاّ ٤ّٞع ك٠
(ٙ1)

، ُٝول اٗزْود هٍّٞ ا٧ِٛمخ ثٌضموح ػِم٠ اُؼٔمبئو 

ٓؼل٤ٗمخ رؼِمٞ هٔمْ اُوجمبة ٝأُم مٕ،  اُل٤٘٣خ ٝفبٕخ أَُبعل، ًٝبٕ اًضو اٍزقلاّ ُٜب ث٤ٜئمخ ؽ٤ِمبد

ًٔممب ًضممو اٍممزقلاّ ىفوكممخ ا٧ِٛممخ ػِمم٠ اُل٘ممٕٞ اُزطج٤و٤ممخ ُٝٗلممند ػِمم٠ ٓقزِممق أُممٞاك ٓممٖ ٓؼممبكٕ 

ٝهممل اٍممزقلّ اُل٘ممبٕ ّممٌَ ( ٕٕ)ٝثممٞى ُٞؽممخ چٝأفْممبة ٝفمميف، ٝٗغممل ىفوكممخ ا٧ِٛممخ ػِمم٠ اُممـ

 اُؾ٤بح.٤ُ٬ٖٛ ٓزلاثو٣ٖ ث٤ٜ٘ٔب ٓوٝؽخ ٗق٤ِ٤خ ك٢ ٓ٘ظو ر٣ٖٞو١ هو٣ت ٖٓ ّغوح 

 ىفوكخ أُوثٞػبد ٝأُضِضبد: -

ً ك٢ ىفوكخ هؤًٝ  ، ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ عٔٞك ٛنٙ ا٧ٌّبٍ ٝثٞىچاُـٖٓ اًضو ا٧ٌّبٍ اٍزقلآب

اُٜ٘ل٤ٍخ ئ٫ أٜٗب ٓوٗخ ُِـب٣خ ك٢ ر٘ل٤ن اُؼل٣ل ٖٓ اُز٣ٌٞ٘بد ٖٓ ػٖ٘و ٝاؽل أٝ اص٤ٖ٘؛ ك٤ٌُٖٔ 

بد، ٣ٌُٖٝٔ كٓظ أُضِض٤ٖ ٤ُٖجؾب ٓؼ٤٘ب رو٤َْ أُوثغ ئ٠ُ َٓزط٤ِ٤ٖ ٣ٌُٖٝٔ رو٤َٔٚ ُؼلح ٓضِض

( ٬ُ٣ؽع إٔ اُل٘بٕ اٍزقلّ ٌَّ ُٙٞؽخ ) ٝثٞىچاُـٝؿ٤وٛب ٖٓ ا٧ٌّبٍ اُٜ٘ل٤ٍخ، كل٢ هأً 

أُضِضبد أُزَب٣ٝخ ا٬ٙ٧ع أُزوإخ ٝاُز٢ رزوبثَ ثيٝا٣بٛب اُؼ٣ِٞخ ػ٘ل أُوًي، ٝك٢ هأً 

ب ك٢ هأً  ( ىفوف اُجلٕ ًِٚ ثبُٔضِضبد اُٖـ٤وحُٗٔٞؽخ ) ٝثٞىچاُـ ّٓ أُززبثؼخ ث٤ٜئخ ٕلٞف، أ

( كول اٍزقلٜٓب ث٤ٜئخ ٕق ٝاؽل ٣زٍٜٞ اُجلٕ، ٝٛنا ٣لٍ ػ٠ِ اُز٘ٞع اُْل٣ل ُٖٕٞؽخ ) ٝثٞىچاُـ

 ٝافز٬ف اٗٔبٛ ٝٓٞاٙغ اُيفوكخ ٌَُِْ اُٜ٘ل٢ٍ اُٞاؽل.

 :ا٧ٌّبٍ أُلٖٖخىفوكخ  -

( ُٝول ٝكن ٕٓ-1 -7)ًوأً ُٞؽخ ثأٜٗب رأفن اٌَُْ أُلٖٔ  ٝثٞىچاُـآزبىد ثؼ٘ هؤًٝ 

ٖٓ اُقبهط ؽ٤ش ٣ز٘بٍت ٝ  ٝثٞىچاُـاُل٘بٕ ك٢ اٍزقلاّ ٛنا اٌَُْ أُلٖٔ ُزي٤٣ٖ هؤًٝ 

اٍزلاهح ٓ٘طوخ ث٤ذ اُ٘به، ٝٛنا اٌَُْ ٤ٌُ ثغل٣ل ػ٠ِ اُلٕ٘ٞ ا٤ٓ٬ٍ٩خ كٔؼظْ اُزؾق أَُزل٣وح 

اُوجبة اُقبهع٤خ، ٝأٌّبٍ اُوٓبٗبد ٝاُٜ٘ٞك ثبُؼٔبئو هل ى٣٘ذ ثٚ روو٣جبً، ثب٩ٙبكخ ُيفوكخ 

اُز٢ ػضو ػ٤ِٜب ثٖٔو ٝثج٬ك اُْبّ  ٝثٞىچاُـٝثٔوبهٗخ اُؼل٣ل ٖٓ هؤًٝ 
(ٙ5)

، ٝرِي أُٞعٞكح 

ثبُٔزبؽق ا٤ُٞٗب٤ٗخ 
(7ٓ)

أُلٖٖخ  ٝثٞىچاُـ، ٝاُزو٤ًخ ٝاُو٤ٍٝخ ٝؿ٤وٛب ٣زٚؼ إٔ هؤًٝ 

 (.ٕ٘اٌَُْ ًبٗذ ٓ٘زْوح ثٌَْ ًج٤و )ُٞؽخ 

 :اُقطٞٛىفوكخ  -

ٕ ا٧ٍب٢ٍ رز٘ٞع اُقطٞٛ ث٤ٖ أُ ّٞ َزو٤ٔخ ٝأُ٘ؾ٤٘خ ٝأُزٌَوح، ٝاُقطٞٛ ثٖلخ ػبٓخ ٢ٛ أٌُ

٨ٌُّبٍ اُٜ٘ل٤ٍخ ٝرَزقلّ ٌٓوهح ٝهأ٤ٍخ ٝأكو٤خ، ٝث٤ٜئخ فطٞٛ رزٞاُل ٜٓ٘ب ىفبهف ك٢ ع٤ٔغ 

ا٫رغبٛبد ػ٠ِ أَُبؽبد أُزٞكوح ػ٠ِ اُوطغ اُل٤٘خ
 (7ٔ)

، ٝرَزقلّ اُقطٞٛ ك٢ رلافَ ٝرْبثي 

( ٝهٞاّ ىفبهكٚ ُٖٞؽخ ) ٝثٞىچاُـًٔب ك٢ هأً  ٚلٞهح أٝ أُزوبٛؼخك٤٘زظ ػٜ٘ب ا٧ٌّبٍ أُ

(، ٝؿ٤وٛب ٖٓ ا٧ٌّبٍ ُٖٕٞؽخ ) ٝثٞىچاُـثبٌُبَٓ اُقطٞٛ اُٜ٘ل٤ٍخ أُزلافِخ، ٝهأً 

ثٖلخ ػبٓخ، ٝػ٠ِ اُوطغ ٓٞٙغ اُلهاٍخ ثٖلخ  ٝثٞىچاُـاُٜ٘ل٤ٍخ اُز٢ اٗزْود ػ٠ِ هؤًٝ 

 ٌبٍ أَُ٘٘خ ٝاُز٤ْٜواد.فبٕخ ًب٧ٌّبٍ اُِٞى٣خ، ٝاُ٘غ٤ٔخ، ٝا٧ّ

 ٍح:ُثاذانسخارف ان -ب

 ٝأعيائٚ اُ٘جبد ػ٘بٕو ٗوْٜب ػ٠ِ أٝ هٍٜٔب ك٠ رؼزٔل ٢ٛ ًَ ىفوكخ اُ٘جبر٤خ اُيفبهف

أٌّبُٜب، ُٝول ًضو اٍزقلاّ  ٝاُضٔبه ثٔقزِق ٝا٧ىٛبه، ٝا٧ٝهام، اُ٘جبر٤خ، ٝا٧كوع ًب٧ّغبه،

خ، ٝاٍزقلٓذ ٓ٘لوكح أٝ ٓزلافِخ ٓغ ؿ٤وٛب ٖٓ اُيفبهف اُ٘جبر٤خ ػ٠ِ اُؼٔبئو ٝاُزؾق ا٤ٓ٬ٍ٩

 اُؼ٘بٕو اُٜ٘ل٤ٍخ، ٝاٌُزبث٤خ، ٝهٍّٞ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ٝاُقواك٤خ.

 اُٞه٣لاد : -
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ريفوف ثؼ٘ أُ٘بٛن ، ٓزؼلكح اُجز٬د ٢ٛ ػجبهح ػٖ ىفبهف ٝهٝك ٕـ٤وح ث٤َطخ اٌَُْ

 ٞىٝثچاُـا٤ُٚوخ ٝرٌٕٞ ُ٘لٌ اٌَُْ ٌٝٓوهح، أٝ رزقن أٌّبٍ ٓقزِلخ، ٣ٝيفوف هأً 

ك( ٌَّ ٝه٣لح ٓزؼلكح اُجز٬د ػ٠ِ ا٧هعؼ أٜٗب ٫ روزٖو ػ٠ِ ًٜٞٗب ٌَّ ىفوك٢  ُٙٔٞؽخ)

 .ٝثٞىچاُـكوٜ، ثَ هثٔب ًبٗذ ّؼبها ٝػ٬ٓخ ٤ٔٓيح ُٖبٗغ 

 : ا٧ّغبه ٝا٫ٝهام اُ٘جبر٤خ -

ٝػ٠ِ اُلٕ٘ٞ اُؼضٔب٤ٗخ ثٌَْ فبٓ، رُؼل ٖٓ اّٜو اُيفبهف ك٢ اُلٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ثٞعٚ ػبّ، 

ّغبه ٝكوٝع ٝاٝهام اُ٘جبربد ٖٓ اُؼ٘بٕو اُيفوك٤خ ا٤ُْٜوح، ٝرؼزجو اّغبه اَُوٝ كب٧

ٝا٧ّغبه اٌُج٤وح أُٞههخ اُز٢ ٣غبٝهٛب ػ٠ِ اُغبٗج٤ٖ ؽ٤ٞا٤ٖٗ أٝ ٛبئو٣ٖ )ّغوح اُؾ٤بح( ا٧ًضو 

ى ثٌَْ ٝثٞچاٗزْبها ػ٠ِ اُزؾق اُؼضٔب٤ٗخ، ٝهل هٍٔذ ا٧كوع ٝا٧ٝهام اُ٘جبر٤خ ػ٠ِ هؤًٝ اُـ

 (.ٗٝهو٣ت ٖٓ اُطج٤ؼخ )ٌَّ  كه٤ن

 : ىٛوح ا٬ُُٚ )اُز٤ُٞ٤ت( -

اٗزْود هٍّٞ ىٛوح ا٬ُُٚ ثٌضوح ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ، ٝىاك ا٩هجبٍ ػ٠ِ ىهاػزٜب ك٢ اُووٕ 

ّ ٤ٍ٫ٔب كزوح ؽٌْ اَُِطبٕ أؽٔل اُضبُش ٝاُن١ ػوف ػٜلٙ ثؼٜل ىٛوح ا٬ُُٚ 1ٔٛـ / ٕٔ
(7ٕ)

 ،

ٌِٜب كوٜ ٝئٗٔب ُِٔل٫ُٞد اُل٤٘٣خ اُز٢ أًَجٞٛب ُِيٛوح ثلءا ُْٝ ٣ٌٖ ئهجبٍ ا٧رواى ػ٤ِٜب ُغٔبٍ ّ

ٖٓ اهرجبٛ اٍْ اُيٛوح ثِلع اُغ٬ُخ ٝاٗزٜبءا ثٔب كٝٗٞٙ ػٜ٘ب ٖٓ هٖبئل ٝاّؼبه ٕٞك٤خ 

ٝٓ٘ٔ٘ٔبد، ٫ٝ ّي أٜٗب ىٛوح اُؼضٔب٤٤ٖٗ ا٠ُٝ٧ اٍزقلآبً ػ٠ِ اُزؾق ٝاُلٕ٘ٞ اُزطج٤و٤خ، ًٝبٕ 

كٖٔ ٗبؽ٤خ اٍزقلٓذ ًؼٖ٘و ٗجبر٢ ٖٙٔ ٓب اٍزقلّ ٖٓ  ٝثٞىچُٜب اٗزْبه ًج٤و ػ٠ِ هؤًٝ اُـ

(، ٖٔٗلَٚ ًٔب ك٢ ُٞؽخ ) ٝثٞىچىفبهف، ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ اٍزقلٓذ ًوبُت ىفوك٢ ُوأً اُـ

( ٌَّٝ٘-ٙ.) 

 : ىٛوح اُووٗلَ -

رؼزجو ىٛوح اُووٗلَ اُيٛوح اُٞؽ٤لح اُز٢ ٗبكَذ ىٛوح ا٬ُُٚ ك٢ اٗزْبهٛب ػ٠ِ اُؼٔبئو ٝاُلٕ٘ٞ 

ب ثٌَْ هو٣ت ُِـب٣خ ٖٓ اُطج٤ؼخ أٝ رُوٍْ ٓؾٞهح ٝٓغوكح ػٜ٘ب، اُؼضٔبٗ ّٓ ٤خ، ًٝبٕ اُل٘بٕ ٣٘لنٛب ئ

ًٝبٗذ رٔضَ اُيفوكخ ا٧ٍب٤ٍخ ػ٠ِ اُوطؼخ اُل٤٘خ كزٌٕٞ ٓؾٞه أُٞٙٞع اُل٢٘، أٝ رٌٕٞ 

اُ٘جبر٤خ، ُٝول اٗزْود هٍّٞ ىٛوح اُووٗلَ  ٔاألفرعػٖ٘وا صب٣ٞٗب ٝر٘لن ٓغ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُيٛٞه 

( ٬٣ٝؽع إٔ ٗ-1ٔ-ُٙٔٞؽخ ) ٝثٞىچ٬س هطغ ٖٓ اُوطغ ٓٞٙغ اُلهاٍخ ٢ٛٝ  هأً ػ٠ِ ص

 (.ٖٛو٣وخ اُز٘ل٤ن ٝاٌَُْ اُل٢٘ ك٢ ًَ ٜٓ٘ب ٓقزِق رٔبٓب)ٌَّ 

 :انرسٕو اَديٍح -جـ

ً ك٢ اُلٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ثٞعٚ ػبّ، ٝئما ٓب ػولٗب  رُؼل اُوٍّٞ ا٥ك٤ٓخ ٖٓ أهَ اُيفبهف اٍزقلآب

فبهف ا٧فوٟ اُز٢ اٗزْود ػ٠ِ اُؼٔبئو ٝاُلٕ٘ٞ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٣ٌُٖٔ اٗناى ٓوبهٗخ  ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ اُي

إٔ َٗز٘زظ اُلبهم اٌُج٤و ك٢ َٗجخ اٗزْبه ٬ًٛٔب، ٖٝٓ عٜخ أفوٟ كإ اُ٘ٔبمط أُٞعٞكح ُِوٍّٞ 

ا٥ك٤ٓخ ٢ٛ ٗٔبمط كو٣لح ٫ٝ روَ اثٜبها ٝعٔب٫ ػٖ اُيفبهف اُ٘جبر٤خ أٝ اُٜ٘ل٤ٍخ أٝ اٌُزبث٤خ، 

( ٖٓ أعَٔ اُوطغ اُل٤٘خ اُز٢ ُػضو ػ٤ِٜب ٕٔاُن١ ٣زقن ٤ٛئخ آك٤ٓخ )ُٞؽخ  ٝثٞىچـ٣ُٝؼل هأً اُ

ٝأُؾلٞظخ ؽب٤ُبً ثبُٔزؾق ا٧ص٘ٞؿواك٢ ثبُوبٛوح، ؽ٤ش رزقن ٌَّ ٝعٚ اَٗبٕ ُٚ كْ ٝأٗق ٝػ٤ٕٞ 

ٝأمإ ُٝٚ ّؼو ٓغؼل ٣ؼِٞٙ ربط ٖٓ ؽجبد اُِإُإ ثٚ رأص٤و ٍبٍب٢ٗ هل٣ْ، ٣ٝٞعل ثبُٔزؾق ا٤ُٞٗب٢ٗ 

ً ٝرزقن ٌَّ ٝعٚ  ٝثٞىچب٢ٗ ثب٧ٌٍ٘له٣خ هطؼز٤ٖ ُوؤًٝ اُوٝٓ روعغ ُِؼٖو اُؼضٔب٢ٗ أ٣ٚب

(، ٝٛنٙ اُوطغ اُض٬س رٔضَ هطغ ٗبكهح ٝكو٣لح ث٤ٖ هؤًٝ ٕٙآك٢ٓ ٣ؼِٞٙ ؿطبء ُِوأً )ُٞؽخ 

 اُؼضٔب٤ٗخ.   ٝثٞىچاُـ

-  ً  :ٔتٕنچ: طرز رؤٔش انـثاٍَا

ُلهعخ أٗٚ ٣ٖؼت إٔ ٗغل هطؼز٤ٖ كهعخ ًج٤وح ٖٓ اُز٘ٞع ٝاُزطٞه  ٝثٞىچثِـذ هؤًٝ اُـ

ٓزٔبصِز٤ٖ ٖٓ ث٤ٖ ا٫٥ف ٖٓ اُوطغ اُز٢ ػضو ػ٤ِٜب ٝأُٞىػخ ث٤ٖ ٓزبؽق اُؼبُْ، ٝٓٔب ٫ ّي ك٤ٚ 

بد، ٝافز٬ف كٝه اُٖ٘بػخ، ٝرؼلك اُٖ٘بع ٝثًٞچإٔ افز٬ف اُج٤ئخ اُز٢ ٕ٘ؼذ ثٜب اُـ

د ئ٠ُ ر٘ٞع ٛوى ٝأٌّبٍ ٝاٍب٤ُجْٜ اُل٤٘خ، ٝافز٬ف أمٝام ٖٓ رٖ٘غ ُْٜ، ع٤ٔؼٜب ػٞآَ أك

ئ٠ُ ص٬صخ ٛوى أٍب٤ٍخ ٢ٛ  ٝثٞىچ، ٝهل هَٔذ هٝثَٕ٘ٞ ٛوى هؤًٝ اُـٝثٞىچاُـ
(7ٖ)

: 
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 بد أَُزل٣وحٝثًٞچاُـ-ٔ

 بد ماد اُووٓٝثًٞچاُـ-ٕ

 بد ػ٠ِ ٌَّ ىٛوح ا٬ُُٚٝثًٞچاُـ-ٖ

ػْو ٝهل مًود هٝثَٕ٘ٞ إٔ اُ٘ٞع ا٧ٍٝ ٝاُضب٢ٗ ٣ُؼلا ا٧هلّ ٝهل اٗزْوا ٓ٘ن اُووٕ اُؾبك١ 

اُٜغو١/ اَُبثغ ػْو ا٬٤ُٔك١، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ اُ٘ٞع ا٧ف٤و ٝاُن١ ارقن ٌَّ ىٛوح ا٬ُُٚ ُْ ٣ظٜو 

 ٕٕهطؼخ، ٝثأؿٞها ُػضو ػ٠ِ  7ٔئ٫ ك٢ اُووٕ اُزبٍغ ػْو ا٬٤ُٔك١، كجٌٞه٤ٗش ػضو ػ٠ِ 

ػ٠ِ ٌَّ ىٛوح ا٬ُُٚ، ٝاُؾو٤وخ إٔ ًزبثبد  ٝثٞىچهأً  ٘ٔهطؼخ، ًٔب ٝعل ث٤ٌوا٤ًٌٓٞ 

بد اُؼضٔب٤ٗخ، ك٤نًو ٬ًٛٔب إٔ ٝثًٞچٝاهٛـوٍ رزلن ك٢ ػلح ٗوبٛ ٜٓٔخ ؽٍٞ اُـ هٝثَٕ٘ٞ

بد أُجٌوح آزبىد ثٖـو ؽغٜٔب ٤ٙٝن كزؾخ اُلٞٛخ ٝٓلفَ اُوٖجخ ٝثًٞچاُـ
(7ٗ)

؛ ٝمُي ُـِٞ 

صٖٔ اُزجؾ ك٢ اُجلا٣خ ٝػلّ رٞكوٙ ثٌضوح، كِٔب اًزظذ ثٚ ا٧ٍٞام ٝهفٔ صٔ٘ٚ ثلأ اُّٖ٘بع ثي٣بكح 

ٝرٍٞؼخ كٞٛزٚ ٨ٔ٤ُٛب أُلفٖ ثبُزجؾ، ٝأَُخ اُضب٤ٗخ اُز٢ ٣ٌُٖٔ إٔ ٬ٗؽظٜب ػ٠ِ  ىٝثٞچؽغْ اُـ

بد أُجٌوح إٔ ٓؼظٜٔب ٫ ٣ؾَٔ رٞه٤ؼبد ّٕ٘بع، ٝإٔ اُزٞه٤ؼبد إٔجؾذ ّبئؼخ ٓغ ٝثًٞچاُـ

بد اُز٢ روعغ ُِووٕ اُزبٍغ ػْو ا٬٤ُٔك١ ٝثًٞچاُـ
(7٘)

. 

ػ٤ِٜب ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُؾلبئو ك٢ ٓ٘بٛن ٓزلوهخ أُقزِلخ اُز٢ ػضو  ٝثٞىچٝثٔوبهٗخ ٓغٔٞػبد اُـ

ًب٧ٗبٍٙٞ، ثِـبه٣ب، ه٤ٍٝب، ا٤ُٞٗبٕ، ٕوث٤ب 
(7ٙ)

، كَِط٤ٖ، اُْبّ، ث٬ك اُؾغبى، ئ٣وإ، ٖٝٓو 
(77)

 ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ : ٝثٞىچ٣ٌُٖٔ إٔ ٖٗ٘ق ٛوى هؤًٝ اُـ 

 (7)ٌَّ  اٌُو٣ٝخ : ٝثٞىچهؤًٝ اُـ  -ٔ

بد اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ ٖٓو، ٖٝٓ ث٤ٖ ا٫ص٘زب ٝػْو٣ٖ هطؼخ ٝثًٞچرٔضَ اُطواى ا٧ًضو ٤ّٞػبً ث٤ٖ اُـ

(، 1ٔ-٘ٔ-ٗٔ-ٔٔ-ٓٔ-1-7-ٗ-ٖٓٞٙغ اُلهاٍخ رَغ هطغ ًو٣ٝخ اٌَُْ، ٢ٛٝ اُِٞؽبد )

مٝ ٌَّ ًوٟٝ ٣زَٖ ثنهاع ه٤ٖو اُطٍٞ ؿبُجبً،  ٝثٞىچٝٛنا اُطواى ٣ٌٕٞ ك٤ٚ هأً اُـ

بد اٌُو٣ٝخ ٝثًٞچًٝ اُـ٣ٝيفوف اُغيء اٌُو١ٝ ثيفبهف ٛ٘ل٤ٍخ ٝٗجبر٤خ ٓقزِلخ، ٝرؼزجو هؤ

 اٌَُْ أُيفوكخ ثبُزل٤ٖٔ ٢ٛ ا٧ّٜو ٝا٧ًضو اٗزْبهاً.

 (1)ٌَّ  اٌُو٣ٝخ اُز٢ ٣ؼِٞٛب ههجخ اٍطٞا٤ٗخ: ٝثٞىچهؤًٝ اُـ -ٕ

٢ٛٝ رأفن اٌَُْ اٌُو١ٝ اُن١ ٣٘ز٢ٜ ثوهجخ اٍطٞا٤ٗخ ٓورلؼخ، ٝؿبُجب ٓب ٣يفوف اُل٘بٕ اُغيء 

(، ٝك٢ ٗٔٞمط 7ٔ-ٙٔبهف ًٔب ك٢ ُٞؽبد )اٌُو١ٝ ٣ٝزوى اُغيء ا٧ٍطٞا٢ٗ أٌِٓ كٕٝ ىف

ىفوف اُغيء ا٧ٍطٞا٢ٗ ثٔغٔٞػخ ٖٓ ا٧ّوٛخ اُٜ٘ل٤ٍخ ػجبهح ػٖ  -(ُٕٓٞؽخ ) -ٝاؽل كوٜ 

 ػلك ٖٓ اُقطٞٛ اُوأ٤ٍخ اُو٤ٖوح.

 أُِٚؼخ :  ٝثٞىچهؤًٝ اُـ -ٖ

 (، أٝ ٣أفنٙك٢ ٛنا اُطواى هل ٣ٌٕٞ َٓزل٣و مٝ أ٬ٙع ًٔب ك٢ ُٞؽخ ) ٝثٞىچٝهأً اُـ

 (.٫ٍ٘طٞا٢ٗ أُِٚغ ًٔب ك٢ ُٞؽخ )اٌَُْ ا

 (5)ٌَّ ا٫ٍطٞا٤ٗخ :  ٝثٞىچهؤًٝ اُـ-ٗ

اٌَُْ ا٧ٍطٞا٢ٗ، ٫ٝ ٣ٞعل ٖٓ اُوطغ ٓٞٙغ اُلهاٍخ ٓب ٣ٔضَ ٛنا  ٝثٞىچٝك٤ٜب ٣زقن هأً اُـ 

اُطواى، ٝثٌَْ ػبّ كإ ٗٔبمعٚ ه٤ِِٚ ٣ٌٖٝٔ ر ه٣ـ أُٞعٞك ٓ٘ٚ ثبُوو٤ٖٗ اَُبثغ ػْو ٝاُضبٖٓ 

 ػْو ا٬٤ُٔك٤٣ٖ
(71)

. 

 (ٓٔ)ٌَّ أُقو٤ٛٝخ :  ٝثٞىچهؤًٝ اُـ-٘

بد ٝثًٞچثزؼلك أٌّبُٚ، ٝؿ٠٘ ىفبهكٚ، ٝٛٞ اًجو اُـ ٝثٞىچ٣ز٤ٔي ٛنا اُطواى ٖٓ هؤًٝ اُـ

ً ٝكٞٛزٚ رؼزجو ا٧ٍٝغ ث٤ٖ ع٤ٔغ اُطوى،  ٝٓ٘ٚ اٌَُْ أُقو٢ٛٝ اُج٤َٜ ٝرٔضِٚ اُوطؼخ  ؽغٔب

٣ٝز٤ٔي ٛنا اٌَُْ ثبرٖبُخ ثوبػلح ُٜب أُقو٢ٛٝ مٝ اُووٓ،  ٝثٞىچ(، ٝٓ٘ٚ هأً اُـُٕٗٞؽخ )

(، ٝٛنا ٖٕ-ٕٕ-ٌَّٕٔ اُووٓ أَُزل٣و أٝ اُووٓ اُن١ ٣زقن ٌَّ اُٞه٣لح ًٔب ك٢  ُٞؽبد )

بد ٣ٌٖٔ َٗجزٜب ُِووٕ اُزبٍغ ػْو ا٬٤ُٔك١ ٝثًٞچاُ٘ٞع ٖٓ اُـ
(75)

. 

 (ٓٔ)ٌَّ ػ٠ِ ٌَّ ىٛوح ا٬ُُخ :  ٝثٞىچهؤًٝ اُـ-ٙ

د اُؼضٔب٤ٗخ ٝأكهٜب ٕ٘ؼخ، ٫ٝ ّي إٔ ؽت ا٧رواى ُيٛوح بٝثًٞچرؼزجو ٖٓ أعَٔ أٌّبٍ اُـ

ً  –ا٬ُُخ ٝرلوكْٛ ثٜب  ًبٕ ُٚ أًجو ا٧صو ٍٝججبً ٓجبّواً ك٢ اثزٌبه ٛنا اُطواى ٖٓ  -ًٔب مًوٗب أٗلب
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ث٤ٜئخ ىٛوح ا٬ُُخ  ٝثٞىچبد، ٣ٝ٘وَْ ٛنا اُطواى ئ٠ُ ٤ٌِّٖ، اٌَُْ ا٧ٍٝ هؤًٝ اُـٝثًٞچاُـ

(، ٝف٤و ٗٔبمعٚ اُوطؼخ أُؾلٞظخ ثبُٔزؾق ا٩ص٘ٞؿواك٢ ثبُوبٛوح ٘اُوو٣جخ ٖٓ اُطج٤ؼخ )ٌَّ 

(، ٝٛنا ٙبد َٓزٞؽبح ٖٓ ٌَّ ىٛوح ا٬ُُخ )ٌَّ ٝثًٞچ(، ٝاٌَُْ اُضب٢ٗ هؤًٝ ـُٖٔٞؽخ )

أُقو٤ٛٝخ، ٣ٝنًو اهٛـوٍ إٔ ٛنا اُطواى ٣ٌٖٔ إٔ  ٝثٞىچاٌَُْ ٣ْجٚ ئ٠ُ ؽل ثؼ٤ل هؤًٝ اُـ

ضبٖٓ ػْو ا٬٤ُٔك٣١إهؿ ثبُووٕ اَُبثغ ػْو ٝاُووٕ اُ
(1ٓ)

. 

 ػ٠ِ ٌَّ آك٢ٓ :  ٝثٞىچهؤًٝ اُـ-7

بد، ٣ٝؾزلع أُزؾق ا٩ص٘ٞؿواك٢ ثبُوبٛوح ثوطؼخ ٤ٔٓيح ٜٓ٘ب )ُٞؽخ ٝثًٞچ٢ٛ أٗله اٗٞاع اُـ

(، ٣ٝؾزلع أُزؾق ا٤ُٞٗب٢ٗ اُوٝٓب٢ٗ ثب٧ٌٍ٘له٣خ ثوطؼز٤ٖ ٓإهفز٤ٖ ثبُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ ٕٔ

 رز٤ٔيا ثلهخ ىفبهكٜٔب.

 :انُرائج -

ف٬ٍ اُلهاٍخ رْ ْٗو اص٘زبٕ ٝػْوٕٝ هطؼخ ٧ٍٝ ٓوح، ْٜٓ٘ رَغ هطغ ٓؾلٞظخ ثٔزؾق  ٖٓ -

اصبه اُٞاك١ اُغل٣ل، ٝص٬صخ ػْو هطؼخ ثبُٔزؾق ا٩ص٘ٞؿواك٢ ثبُوبٛوح، ٝع٤ٔؼٜب هطغ ٤ٍِٔخ 

 ا٧عياء.
 

 اٗزْو ثٖٔو أ٫ًٝ صْ ا٧ٗبٍٙٞ. ٝثٞىچػ٠ِ ا٧هعؼ ٝٝكوبً ُِٖٔبكه اُزبه٣ق٤خ إٔ رلف٤ٖ اُـ -

ع٤ٔغ اُوطغ ٓٞٙغ اُلهاٍخ ٫ رؾزٟٞ ػ٠ِ ربه٣ـ ٫ٝ أ٣خ ٗوُٞ ًزبث٤خ ثبُٔوح، ٝع٤ٔؼٜب ٓإهؿ  -

ً ٨ٍُب٤ٗل اُزبه٣ق٤خ ٝثؼضبد اُؾلو ا٧صو١، ٝثٔوبهٗزٜب ثبُ٘ٔبمط أُإهفخ  ثبُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ ٝكوب

 اُز٢ ػضو ػ٤ِٜب ثب٧ٗبٍٙٞ ٝؿ٤وٛب.
 

بهخ أؽغبٜٓب ٝههخ ىفوكزٜب، ٝهل ارقند ٜٖ ثوّٝثًٞچًبٗذ اَُ٘بء رلفٖ اُـزجؾ ٝآزبىد ـ -

 ٓؼظٜٔب أٌّبٍ اُيٛٞه ًيٛوح ا٬ُُخ.
 

ب أٗٚ فٖٔ ُؾوم ٝاٍزْ٘بم أُٞاك  ٝثٞىچػ٠ِ ا٧هعؼ إٔ اُـ - ّٓ مٝ اُلٞٛخ ا٤ُٚوخ ُِـب٣خ ئ

أُقلهح، أٝ أّٗٚ ًبٕ ُزلف٤ٖ اُزجؾ ٌُٝ٘ٚ ٣وعغ ُلزوح ٓجٌوح َٗج٤بً )هثٔب ٜٗب٣خ اُووٕ اَُبكً ػْو 

 . ا٬٤ُٔك١(
 

ً ٓب ًبٕ ٣ٚغ اُٖبٗغ ػ٬ٓخ ٤ٔٓيح ػ٠ِ اُـ - ، ٢ٛ ثٔضبثخ ّؼبه ُٚ ٝرْجٚ اُؼ٬ٓخ ٝثٞىچؿبُجب

 اُزغبه٣خ ك٢ ٝهز٘ب اُؾبٙو، ٝهل رٌٕٞ ث٤ٜئخ ٝه٣لح أٝ كوع ٗجبر٢ أٝ عبٓخ ثٜب ؽوف.
 

بد ًبٗذ ىفبهف ٝثًٞچٖٓ ف٬ٍ اُلهاٍخ اُل٤٘خ ُِوطغ ٓٞٙغ اُلهاٍخ َٗز٘زظ إٔ ػلك ٖٓ اُـ -

٘به ثٜب روبهة ىفبهف ٓلفَ اُوٖجخ، ا٧ٓو اُن١ ٣ٞٙؼ مٝم اُل٘بٕ ٝؽوٕٚ ػ٠ِ ث٤ذ اُ

 رغبٌٗ اُيفبهف ٝر ُلٜب.
 

ٖٓ اُقِق، ٤ُجلٝإ ٓغ ثبه٢ ٌَّ هأً  ٝثٞىچؽوٓ اُل٘بٕ ػ٠ِ هٍْ فط٤ٖ ثوأً اُـ -

 ًٝأٜٗب ئؽلٟ اُؼٔبئْ اُؼضٔب٤ٗخ. ٝثٞىچاُـ
 

٠ ٍجؼخ ٛوى أٍب٤ٍخ، ٝاُوطغ ٓٞٙغ ئُ ٝثٞىچٖٓ ف٬ٍ اُلهاٍخ رْ رو٤َْ ٛوى هؤًٝ اُـ -

 اُلهاٍخ رؼزجو أٓضِخ هائؼخ ُٜنٙ اُطوى ع٤ٔؼٜب.
 

ماد  ٝثٞىچثٔوبهٗخ ػلك ًج٤و ٖٓ اُوطغ أُؾلٞظخ ثؼلح ٓزبؽق ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ هؤًٝ اُـ -

 اٌَُْ اٌُو١ٝ ٢ٛ ا٧ًضو اٗزْبها ث٤ٜ٘ب.
 

، ٖٝٓ ٝثٞىچًٝ اُـماد اٌَُْ ا٥ك٢ٓ ٖٓ أٗله ٛوى ٝأٗٞاع هؤ ٝثٞىچرؼزجو هؤًٝ اُـ -

 ؽَٖ اُؾع أٗٚ ٣ٞعل ثٔزبؽق ٖٓو ص٬س هطغ )أٝ أًضو( ٤ٔٓيح ٜٓ٘ب.
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 أٔالً : انهٕحاخ
 

 

 

 (ةُٔٞؽخ )  أ(ُٔٞؽخ ) 
 و، أنٕاٌ زٌرٍّ عهى لًاش1661نٕحح تعُٕاٌ انكاذة انعًٕيً، ٔانررغٕنذ ( 1نٕحح )

 ّٕٓٔٓوٗ، اُلٝؽخ، ػٖ : ٤ٛئخ ٓزبؽق هطو، هؽِخ ك٢ ػبُْ اُؼضٔب٤٤ٖٗ، ًزبة أُؼ

 

 يخرهفح األشكال ٔيرُٕعح انسخارف ٔتٕنچرؤٔش ( 2نٕحح )

 ّٕٕٓٓ، ٌٓزجخ ا٧ٍوح، ٗٔػٖ : ُٞؽبد ٕٝق ٖٓو، ُٞؽبد اُلُٝخ اُؾل٣ضخ، عـ
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 تًرحف اثار انٕادي انجذٌذ : ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 3نٕحح ) -

 

 

 

 ة( ُٖٞؽخ )  أ( ُٖٞؽخ ) 

  

 ( كُٖٞؽخ )  ( عـُٖٞؽخ ) 
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 تًرحف اثار انٕادي انجذٌذ : ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 4نٕحح ) -

 

 

 
 ة( ُٗٞؽخ )  أ( ُٗٞؽخ ) 

 

 
 ( كُٗٞؽخ )  ( عـُٗٞؽخ ) 
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 تًرحف اثار انٕادي انجذٌذ : ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 5نٕحح ) -

 

 
 

 ة( ُ٘ٞؽخ )  أ( ُ٘ٞؽخ ) 

 

 

 ( كُ٘ٞؽخ )  ( عـ٘ؽخ ) ُٞ
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 تًرحف اثار انٕادي انجذٌذ : ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 6نٕحح ) -

  
 (ةُٙٞؽخ )                                             (أُٙٞؽخ ) 

    
 (كُٙٞؽخ )                                                (طُٙٞؽخ ) 

 

 تًرحف اثار انٕادي انجذٌذ : ٔتٕن يٍ انفخارچ رأش( 7نٕحح ) -

  
 ة( 7ُٞؽخ )  أ( 7ُٞؽخ ) 
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 ( ك7ُٞؽخ )  ( عـ7ُٞؽخ ) 

 تًرحف اثار انٕادي انجذٌذ : ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 6نٕحح ) -

 
 

 ة( 1ُٞؽخ )  أ( 1ُٞؽخ ) 

 

 

 ( ك1ُٞؽخ )  ( عـ1ُٞؽخ ) 
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 ًرحف اثار انٕادي انجذٌذ :ت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 1نٕحح ) -

  
 (ة5ُٞؽخ )                                                       (أ5ُٞؽخ ) 

   
 (ك5ُٞؽخ )                                                (عـ5ُٞؽخ ) 

- 

 ادي انجذٌذ :تًرحف اثار انٕ ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 11نٕحح )                               

 

  
 ة( ُٓٔٞؽخ )  أ( ُٓٔٞؽخ ) 
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 ( كُٓٔٞؽخ )  ( عـُٓٔٞؽخ ) 
 تًرحف اثار انٕادي انجذٌذ : ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 11نٕحح ) -                  

 

 

 ة( ُٔٔٞؽخ )  أ( ُٔٔٞؽخ ) 

 

 
 ( كُٔٔٞؽخ )  ( عـُٔٔٞؽخ ) 
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 : انًرحف اإلثُٕغرافً تانماْرجت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 12نٕحح ) -

 

 
 ة( ُٕٔٞؽخ )  أ( ُٕٔٞؽخ ) 

 
 

 ( كُٕٔٞؽخ )  ( عـُٕٔٞؽخ ) 
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 : انًرحف اإلثُٕغرافً تانماْرجت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 13نٕحح ) -

 

 
 ة( ُٖٔٞؽخ )  أ( ُٖٔٞؽخ ) 

  
 ( كُٖٔٞؽخ )  ( عـُٖٔٞؽخ ) 
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 : انًرحف اإلثُٕغرافً تانماْرجت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 14) نٕحح -

 

 
 

 ة( ُٗٔٞؽخ )  أ( ُٗٔٞؽخ ) 

  

 ( كُٗٔٞؽخ )  ( عـُٗٔٞؽخ ) 
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 : انًرحف اإلثُٕغرافً تانماْرجت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 15نٕحح ) -

 

 

 

 ة( ُ٘ٔٞؽخ )  أ( ُ٘ٔٞؽخ ) 

  

 ( ك٘ٔٞؽخ ) ُ ( عـُ٘ٔٞؽخ ) 
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 : انًرحف اإلثُٕغرافً تانماْرجت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 16نٕحح ) -

 

  
 ة( ُٙٔٞؽخ )  أ( ُٙٔٞؽخ ) 

  
 ( كُٙٔٞؽخ )  ( عـُٙٔٞؽخ ) 
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 : انًرحف اإلثُٕغرافً تانماْرجت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 17نٕحح ) -

 

 
 

 ة( 7ُٔٞؽخ )  أ( 7ُٔٞؽخ ) 

 
 

 ( ك7ُٔٞؽخ )  ( عـ7ُٔٞؽخ ) 
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 : انًرحف اإلثُٕغرافً تانماْرجت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 16نٕحح ) -

 

 
 

 ة( 1ُٔٞؽخ )  أ( 1ُٔٞؽخ ) 

 

 

 ( ك1ُٔٞؽخ )  ( عـ1ُٔٞؽخ ) 
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 : تانماْرجانًرحف اإلثُٕغرافً ت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 11نٕحح ) -

 

 

 ة( 5ُٔٞؽخ )  أ( 5ُٔٞؽخ ) 

 

 

 ( ك5ُٔٞؽخ )  ( عـ5ُٔٞؽخ ) 
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 : انًرحف اإلثُٕغرافً تانماْرجت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 21نٕحح ) -

 

  
 ة( ُٕٓٞؽخ )  أ( ُٕٓٞؽخ ) 

 

 

 ( كُٕٓٞؽخ )  ( عـُٕٓٞؽخ ) 
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 : انًرحف اإلثُٕغرافً تانماْرجت يٍ انفخارٔتٕن چرأش ( 21نٕحح ) -

 

 
 

 ة( ُٕٔٞؽخ )  أ( ُٕٔٞؽخ ) 

 

 

 ( كُٕٔٞؽخ )  ( عـُٕٔٞؽخ ) 
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 : انًرحف اإلثُٕغرافً تانماْرجت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 22نٕحح ) -

 

 

 
 ة( ُٕٕٞؽخ )  أ( ُٕٕٞؽخ ) 

 

 
 ( كُٕٕٞؽخ )  ( عـُٕٕٞؽخ ) 
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 : انًرحف اإلثُٕغرافً تانماْرجت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 23نٕحح ) -

 
 

 ة( ُٖٕٞؽخ )  أ( ُٖٕٞؽخ ) 

 

 
 ( كُٖٕٞؽخ )  ( عـُٖٕٞؽخ ) 
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 : انًرحف اإلثُٕغرافً تانماْرجت ٔتٕن يٍ انفخارچرأش ( 24نٕحح ) -

  
 ة( ُٕٗٞؽخ )  أ( ُٕٗٞؽخ ) 

  
 ( كُٕٗٞؽخ )  ( عـُٕٗٞؽخ ) 

 

 

 

 ٔتٕن يفصصح انشكمچ( رؤٔش 25نٕحح )
Rebecca C. W. Robinson, Tobacco 

Pipes of Corinth and of the Athenian Agora, 

American School of Classical Studies at 

Athens, www.jstor.org. 

 

 عهى شكم آديً، عٍ :ٔتٕن چ( رؤٔش 26نٕحح )

http://antiquities.bibalex.org/Collection/  

 

 

 

 

http://www.jstor.org/
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 ثاٍَاً : األشكال
 

  
 -)لصثح(2 –)يثسى( 1) ٔتٕنچاجساء انـ( 1) شكم

 )رأش((3

 ػَٔ اُجبؽضخ

)تذٌ 2 -)فْٕح( 1) ٔتٕنچاجساء رأش انـ( 2) شكم

ػَٔ  )يذخم انمصثح((4 -)كٕع(3 -أٔ تٍد انُار(

 اُجبؽضخ

  

 ٔتٕنچزْرج انمرَفم عهى رؤٔش انـ( 3) كمش

 ػَٔ اُجبؽضخ
 ٔتٕنچأراق َثاذٍح عهى رؤٔش انـ( 4) شكم

 ػَٔ اُجبؽضخ  

 

 

 عهى شكم زْرج انالنّ  ٔتٕنچرأش ( 5) شكم
 ػَٔ اُجبؽضخ

يسرٕحاج يٍ شكم زْرج  ٔتٕنچرؤٔش ( 6) شكم

 انالنّ 
Süngü, Ertuğrul: Understanding different 

interactions of coffee, tobacco and opium culture 

in the lands of ottoman empire in the light of the 

pipes obtained in excavations, Master of Arts in 

History, Institute for Social Sciences, İstanbul 

Biligi University, 2014. 
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 كرٔي انشكم ٔتٕنچرأش ( 7) شكم

 ُجبؽضخػَٔ ا
كرٔي انشكم ٌعهِٕ رلثح  ٔتٕنچرأش ( 6) شكم

 اسطٕاٍَح

 ػَٔ اُجبؽضخ

  
 اسطٕاًَ انشكم ٔتٕنچرأش ( 1) شكم

 ػَٔ اُجبؽضخ
 يخرٔطً انشكم ٔتٕنچرأش ( 11) شكم

 ػَٔ اُجبؽضخ
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 ؽٞا٢ّ اُجؾش

                                                 
ٔ

اُغبٓؼ٢، ، ٓطجؼخ عبٓؼخ اُوبٛوح ٝاٌُزبة ٙا٤ًَُٞ، كب٣يح، أكٝاد اُزلف٤ٖ ك٢ ٖٓو ك٢ ػٖو دمحم ػ٠ِ، ٓغِخ ٤ًِخ ا٥صبه، ع - 

ٔ55٘ٓ ،ّٗٔٔ. 
ٕ

 - Shechter, Relli, Smoking, Culture and Economy in the Middle East (The Egyptian Tobacco Market 

1850- 2000), L.B.Tauris, London, 2006, P.16.                                                                                             
ٖ

 - Shechter, Relli, Smoking, Culture and Economy in the Middle East, P.16.   
ٗ

، روعٔخ: ٗبٕو أؽٔل ئثوا٤ْٛ ٝثبر٢َ عٔبٍ اُل٣ٖ، ٔه٣ٕٔٞ، اٗله٣ٚ، اُؾوك٤ٕٞ ٝاُزغبه ك٢ اُوبٛوح ك٢ اُووٕ اُضبٖٓ ػْو، عـ - 

 .7ّٖ٘،ٕٓ٘ٓٓأُْوٝع اُو٢ٓٞ ُِزوعٔخ، أُغٌِ ا٧ػ٠ِ ُِضوبكخ، 
٘

 - Mehrdad, Kia, Daily life in the Ottoman Empire, Daily life through history series, California, USA, 

2011, P.243.                                                                                                                                                 

  
ٙ

 - Süngü, Ertuğrul, Understanding different interactions of coffee, tobacco and opium culture in the 

lands of ottoman empire in the light of the pipes obtained in excavations, Master of Arts in History, 

Institute for Social Sciences, İstanbul Biligi University, 2014, p.99.                                                           
7

 - Shechter, Relli, Smoking, Culture and Economy in the Middle East, P.18.   
1

 - Fotic, Aleksandar, The Introduction of Coffee and Tobacco to the mid-west Balkans,Acta Orientalia 

Academiae scientiarum hung, Volume 64, 2011 , P.91.                                                                               
5

 - Milwright, Marcus, On The date of Paul Khale’s Egyptian Shadow Puppets, Muqarnas, V.XXIII, 

2011, P.P.54-55.                                                                                                                                            
ٔٓ

 - Shechter, Relli, Smoking, Culture and Economy in the Middle East, P.18.   
ٔٔ

 - De Haan, Arjan, 19th Century Clay Chibouks made in Tophane in The Pipe Year Book, 2004, 

https://www.academia.edu/5516591/19th_Century_clay_chibouks_made_in_Tophane, and Süngü, 

Ertuğrul: Understanding different interactions of coffee, tobacco and opium culture, p.102.                     
ٕٔ

ّ(، روعٔخ : ٤ٍٜو كٍّٞ، ٌٓزجخ ٓلث٢ُٞ، 1ٖ٘ٔ:  ٣٫ٔ1ٖٖٖ، ئكٝاهك ٤ُْٝ، ػبكاد أُٖو٤٣ٖ أُؾلص٤ٖ ٝروب٤ُلْٛ )ٖٓو ٓب ث٤ٖ  - 

 .ٖٖٗ – ّٖٔٗ، ٓ ٓ 555ٔاُوبٛوح، 
ٖٔ

 - Mehrdad, Kia, Daily life in the Ottoman Empire, P.245.   
ٔٗ

 - S.Hattox, Ralph, Coffee and Coffeehouses, University of Washington Press, 1996, P.110. 
ٔ٘

ّ، هٍبُخ ٓبعَز٤و، ٤ًِخ 5ٔٛـ / ّٖٔ ٝؽز٠ ٜٗب٣خ اُووٕ ٙٔٛـ / ٓٔاُلوٓب١ٝ، ػٖبّ، ث٤ٞد اُوٜٞح ٝأكٝارٜب ك٢ ٖٓو ٖٓ اُووٕ  - 

 .7ّٖٖ، 551ٓٔٛـ / 5ٔٗٔاُوبٛوح،  ا٥صبه، عبٓؼخ
ٔٙ

 - Milwright, Marcus, On The date of Paul Khale’s Egyptian Shadow Puppets, P. 54.   
ٔ7

 .ٖ٘ٗا٤ًَُٞ، كب٣يح، أكٝاد اُزلف٤ٖ ك٢ ٖٓو ك٢ ػٖو دمحم ػ٠ِ، ٓ - 
ٔ1

 - Milwright, Marcus, On The date of Paul Khale’s Egyptian Shadow Puppets, P. 54.   
ٔ5

 - Mehrdad, Kia, Daily life in the Ottoman Empire, P.245.   
ٕٓ

 .٣٫ٕٖٔٗ، ئكٝاهك ٤ُْٝ، ػبكاد أُٖو٤٣ٖ أُؾلص٤ٖ ٝروب٤ُلْٛ ٓ - 
ٕٔ

، 1ٖػجل اُوؽ٤ْ، ػجل اُوؽٖٔ، كٍٖٞ ٖٓ ربه٣ـ ٖٓو ا٫هزٖبك١ ٝا٫عزٔبػ٢ ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ، ٍَِِخ ربه٣ـ أُٖو٤٣ٖ  - 

 .ٕٕٓ – ّٕٔٓ، ٓ ٓ ٣ٔ55ٓخ اُؼبٓخ ٌُِزبة، ا٤ُٜئخ أُٖو
ٕٕ

، ُِٝٔي٣ل اٗظو علٍٝ ٓوبهٗخ اٍؼبه اُزجؾ ٖٖٙ، ٓٔه٣ٕٔٞ، اٗله٣ٚ، اُؾوك٤ٕٞ ٝاُزغبه ك٢ اُوبٛوح ك٢ اُووٕ اُضبٖٓ ػْو، عـ - 

 ث٘لٌ أُوعغ..
ٕٖ

ػْو، ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة،  ئثوا٤ْٛ، ٤ٍٔو، اُؾ٤بح ا٩عزٔبػ٤خ ك٢ ٓل٣٘خ اُوبٛوح ف٬ٍ اُٖ٘ق ا٧ٍٝ ٖٓ اُووٕ اُزبٍغ - 

ٔ55ٕٓ ،ّ1٘. 
ٕٗ

 .1ٙاُلوٓب١ٝ، ػٖبّ، ث٤ٞد اُوٜٞح ٝأكٝارٜب ك٢ ٖٓو، ٓ - 
ٕ٘

ّ(، عٔؼٜب ٝروعٜٔب 175ٔ – 1ٓ7ًٔزبة ئكه٣ٌ أك٘ل١ ك٢ ٖٓو، ٓنًواد اُل٘بٕ ٝأَُزْوم اُلو٢َٗ ثو٣ٌ كاك٤ٖ ك٢ ٖٓو ) - 

 .ّ٘٘، 55ٔٓٔ، ٖٕٖ: أٗٞه ُٞهب، ًزبة ا٤ُّٞ، اُؼلك 
ٕٙ

 .ٓ٘ٗ، ٓٔه٣ٕٔٞ، اٗله٣ٚ، اُؾوك٤ٕٞ ٝاُزغبه ك٢ اُوبٛوح ك٢ اُووٕ اُضبٖٓ ػْو، عـ  - 
ٕ7

 .ٖٕ٘، ٓٔه٣ٕٔٞ، اٗله٣ٚ، اُؾوك٤ٕٞ ٝاُزغبه ك٢ اُوبٛوح ك٢ اُووٕ اُضبٖٓ ػْو، عـ  - 
ٕ1

ّ، 55ٕٔخ ٌُِزبة، ، ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبِّٓٙ٘ج٢، ؽ٢ِٔ، أُغزٔغ اُو٣ل٢ ك٢ ػٖو دمحم ػ٠ِ، ٍَِِخ ربه٣ـ أُٖو٤٣ٖ  - 

ٓٔٔٗ. 
ٕ5

 .ٕٔٗا٤ًَُٞ، كب٣يح، أكٝاد اُزلف٤ٖ ك٢ ٖٓو ك٢ ػٖو دمحم ػ٠ِ، ٓ - 
ٖٓ

أٝىرٞٗب، ٣ِٔبى، ربه٣ـ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، أُغِل اُضب٢ٗ، روعٔخ : ػلٗبٕ ٤ٍِٔبٕ، ْٓ٘ٞهاد ٓإٍَخ ك٤َٖ ُِز٣َٞٔ، اٍزبٗجٍٞ،  - 

ٔ55ٓ ٓ ٓ ،ّٙٓٗ ،ٙٓ7. 
ٖٔ

 .5ّٕ(، 175ٓٔ – 1ٓ7ٔنًواد اُل٘بٕ ٝأَُزْوم اُلو٢َٗ ثو٣ٌ كاك٤ٖ ك٢ ٖٓو )ًزبة ئكه٣ٌ أك٘ل١ ك٢ ٖٓو، ٓ - 
ٖٕ

 - Mehrdad, Kia, Daily life in the Ottoman Empire, P. P.243, 268.   
ٖٖ

 .ّٖٙٔ، ٤ٕٛٓٔٓٓئخ ٓزبؽق هطو، هؽِخ ك٢ ػبُْ اُؼضٔب٤٤ٖٗ، ًزبة أُؼوٗ، اُلٝؽخ،  - 
ٖٗ

 .ّ٘ٗ(، 175ٓٔ – 1ٓ7ٔل٘بٕ ٝأَُزْوم اُلو٢َٗ ثو٣ٌ كاك٤ٖ ك٢ ٖٓو )ًزبة ئكه٣ٌ أك٘ل١ ك٢ ٖٓو، ٓنًواد اُ - 
ٖ٘

، أُؼٜل اُلو٢َٗ ٦ُصبه ٕ، ٓغِل 1ٗئثوا٤ْٛ، ٗبٕو، آكاة ٝٛوًٞ ّوة اُوٜٞح ك٢ اُوبٛوح اُؼضٔب٤ٗخ، ٓغِخ ؽ٤ُٞبد ئ٤ٓ٬ٍخ، ع - 

 .1ّٖٕ، ٕٓٗٔٓاُْوه٤خ، اُوبٛوح، 
ٖٙ

 .ٕٕٕاُوبٛوح اُؼضٔب٤ٗخ، ٓ ئثوا٤ْٛ، ٗبٕو، آكاة ٝٛوًٞ ّوة اُوٜٞح ك٢  - 
ٖ7

 - S.Hattox, Ralph, Coffee and Coffeehouses, University of Washington Press, 1996, P.96. 
ٖ1

 .ٕٕ٘ئثوا٤ْٛ، ٗبٕو، آكاة ٝٛوًٞ ّوة اُوٜٞح ك٢ اُوبٛوح اُؼضٔب٤ٗخ، ٓ  - 

https://www.academia.edu/5516591/19th_Century_clay_chibouks_made_in_Tophane
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ٖ5

، ئثوا٤ْٛ، ٤ٍٔو، اُؾ٤بح ٝثٞىچاُـٝئػلاك ٝاّؼبٍ ٝأُؾظ٤بد اُْو٤ًَبد ٖٛ ٖٓ ًٖ ٣ؤٖ ثب٧ػٔبٍ اُقل٤لخ ٓضَ ػَٔ اُوٜٞح  - 

 .ٓٙا٩عزٔبػ٤خ ك٢ ٓل٣٘خ اُوبٛوح ف٬ٍ اُٖ٘ق ا٧ٍٝ ٖٓ اُووٕ اُزبٍغ ػْو، ٓ
ٗٓ

 .٣٫ٔ٘7ٖ، ئكٝاهك ٤ُْٝ، ػبكاد أُٖو٤٣ٖ أُؾلص٤ٖ ٝروب٤ُلْٛ ٓ  - 
ٗٔ

 .٣٫ٕٖٓ٘، ئكٝاهك ٤ُْٝ، ػبكاد أُٖو٤٣ٖ أُؾلص٤ٖ ٝروب٤ُلْٛ ٓ  - 
ٕٗ

 .7ٖٗكب٣يح، أكٝاد اُزلف٤ٖ ك٢ ٖٓو ك٢ ػٖو دمحم ػ٠ِ، ٓ ا٤ًَُٞ، - 
ٖٗ

 .7ٕٖ، ٖٖٓ، ٣٫ٔ5ٖٗ، ئكٝاهك ٤ُْٝ، ػبكاد أُٖو٤٣ٖ أُؾلص٤ٖ ٝروب٤ُلْٛ ٓ ٓ  - 
ٗٗ

 .5ٖٗا٤ًَُٞ، كب٣يح، أكٝاد اُزلف٤ٖ ك٢ ٖٓو ك٢ ػٖو دمحم ػ٠ِ، ٓ - 
ٗ٘

 .٣٫ٖٖٖٗ، ئكٝاهك ٤ُْٝ، ػبكاد أُٖو٤٣ٖ أُؾلص٤ٖ ٝروب٤ُلْٛ ٓ  - 
ٗٙ

 .ٓٗٗا٤ًَُٞ، كب٣يح، أكٝاد اُزلف٤ٖ ك٢ ٖٓو ك٢ ػٖو دمحم ػ٠ِ، ٓ - 
ٗ7

 .٣٫ٖٖٗٙ، ئكٝاهك ٤ُْٝ، ػبكاد أُٖو٤٣ٖ أُؾلص٤ٖ ٝروب٤ُلْٛ ٓ  - 
ٗ1

 .ٖٕٓئثوا٤ْٛ، ٗبٕو، آكاة ٝٛوًٞ ّوة اُوٜٞح ك٢ اُوبٛوح اُؼضٔب٤ٗخ، ٓ  - 
ٗ5

 - Milwright, Marcus, On The date of Paul Khale’s Egyptian Shadow Puppets, P. 55.   
٘ٓ

ّ، 5ٓٗٔٛـ / ٕٕٖٔ، أُطجؼخ اُؼبٓوح اُْوك٤خ، اُوبٛوح، ٔاُغجور٢، ػجل اُوؽٖٔ، ػغبئت ا٥صبه ك٢ اُزواعْ ٝا٧فجبه، عـ - 

ٓٔ٘ٙ . 
٘ٔ

 (.5ٍٕٞهح اَُ٘بء، ا٣٥خ ) - 
ٕ٘

 .ٓٗٗا٤ًَُٞ، كب٣يح، أكٝاد اُزلف٤ٖ ك٢ ٖٓو ك٢ ػٖو دمحم ػ٠ِ، ٓ - 
ٖ٘

 - Fotic, Aleksandar, The Introduction of Coffee and Tobacco to the mid-west Balkans, P.96.   
٘ٗ

 .٣٫ٕٖٔٗ، ئكٝاهك ٤ُْٝ، ػبكاد أُٖو٤٣ٖ أُؾلص٤ٖ ٝروب٤ُلْٛ ٓ  - 
٘٘

 - Shechter, Relli, Smoking, Culture and Economy in the Middle East, P.20.   
٘ٙ

 - Süngü, Ertuğrul: Understanding different interactions of coffee, tobacco and opium culture, p.100.   
٘7

 .ٕٕٗا٤ًَُٞ، كب٣يح، أكٝاد اُزلف٤ٖ ك٢ ٖٓو ك٢ ػٖو دمحم ػ٠ِ، ٓ - 
٘1

 .ٕ٘ٗا٤ًَُٞ، كب٣يح، أكٝاد اُزلف٤ٖ ك٢ ٖٓو ك٢ ػٖو دمحم ػ٠ِ، ٓ - 
٘5

 - Shechter, Relli, Smoking, Culture and Economy in the Middle East, P.18.   
ٙٓ

 - Milwright, Marcus, On The date of Paul Khale’s Egyptian Shadow Puppets, P. 55.   
ٙٔ

 .11ّ٘، ٕٓٔٔٓٛـ / ًِٕٖٗٔٞد ثي ، ُٔؾخ ػبٓخ ئ٠ُ ٖٓو، روعٔخ : دمحم َٓؼٞك، كاه اٌُزت ٝاُٞصبئن اُو٤ٓٞخ ثبُوبٛوح،  - 
ٕٙ

ّ، ٕ٘ٓٓضب٢ٗ، إٔبُخ ُوػب٣خ اُلٕ٘ٞ اُزواص٤خ ٝأُؼبٕوح، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧، اُوبٛوح، ٍٓٞٞػخ اُؾوف اُزو٤ِل٣خ ك٢ ٖٓو، اُغيء اُ - 

ٓ ٕٓ٘ - ٕٙ. 
ٖٙ

 .ٖٙٙاُلوٓب١ٝ، ػٖبّ، ث٤ٞد اُوٜٞح ٝأكٝارٜب ك٢ ٖٓو، ٓ - 
ٙٗ

 .5ٍٗٓٞٞػخ اُؾوف اُزو٤ِل٣خ ك٢ ٖٓو، اُغيء اُضب٢ٗ، ٓ  - 
ٙ٘

 .ٖٗٙاُلوٓب١ٝ، ػٖبّ، ث٤ٞد اُوٜٞح ٝأكٝارٜب ك٢ ٖٓو، ٓ - 
ٙٙ

 .ٖٓٗ، ٕٙٗا٤ًَُٞ، كب٣يح، أكٝاد اُزلف٤ٖ ك٢ ٖٓو ك٢ ػٖو دمحم ػ٠ِ، ٓ ٓ - 
ٙ7

 .ّٔٔ، 577ٓٔ، اُؼوام، ٕ، عٙكوط، كاٝك ٤ٍِٔبٕ، اٌَُْ ا٢ُ٬ُٜ ك٢ اُلٖ اُؼوث٢، ٓغِخ أُٞهك، ٓغِل  - 
ٙ1

 ُل٤ٗب اُٞكبء كاه ،ٔعـ اُلب٠ٔٛ، اُؼٖو ؽز٠ ٜٗب٣خ ا٠ٓ٬ٍ٩ اُلزؼ ٓ٘ن ٖٓو ك٠ ا٤ٓ٬ٍ٩خ اُيفوك٤خ اُلٕ٘ٞ ،ػجل اُ٘بٕو، ٣ب٤ٍٖ - 

 .1ٗ5ّ، ٓ ٕٕٓٓ ٝاُْ٘و، اُطجبػخ
ٙ5

 - Vincenz, Anna, Ottoman clay pipes from Ramla, 2011, 

https://www.academia.edu/3609835/Ottoman_Clay_Tobacco_Pipes_from_Ramla        
7ٓ

 - Rebecca C. W. Robinson, Tobacco Pipes of Corinth and of the Athenian Agora, American School 

of Classical Studies at Athens, www.jstor.org.                                                                                          
7ٔ

 .1ٍٖٓٞٞػخ اُؾوف اُزو٤ِل٣خ ك٢ ٖٓو، اُغيء اُضب٢ٗ، ٓ - 
7ٕ

 .ّٙٔٔ، 5ٕٓٔٓ، ٕ، عٔا٤َُل، كا٤ُب ػجل اُؼبٍ، ا٧ٗٔبٛ اُل٤٘خ ُِيفوكخ اُؼضٔب٤ٗخ، ٓغِخ ٓلاهاد ربه٣ق٤خ، ً - 
7ٖ

 - Rebecca C. W. Robinson, Tobacco Pipes of Corinth and of the Athenian Agora, American School 

of Classical Studies at Athens, p.163, www.jstor.org.  
7ٗ

 كإ كزؾخ اُلٞٛخ ٫ رزغبٝى اَُ٘ز٤ٔزو اُٞاؽل. ٝثٞىچاُـُٖٝـو ؽغْ  - 

Süngü, Ertuğrul, Understanding different interactions of coffee, tobacco and opium culture, p.107.         
7٘

 - Rebecca C. W. Robinson, Tobacco Pipes of Corinth and of the Athenian Agora, American School 

of Classical Studies at Athens, p.163, 166, www.jstor.org.          
7ٙ

اُؼضٔب٤ٗخ ٝاُز٢ رإهؿ ك٤ٔب ث٤ٖ  ٝثٞىچاُـو٬ع ػ٠ِ ا٥ف اُوطغ ٝاُجوب٣ب ٖٓ هؤًٝ ُػضوك٢ ثِغواك ُٞؽلٛب ٝرؾل٣لاً ك٢ ٓ٘طوخ اُ - 

 اُووٕ اَُبثغ ػْو ُِووٕ اُزبٍغ ػْوا٬٤ُٔك١. 

Fotic, Aleksandar, The Introduction of Coffee and Tobacco to the mid-west Balkans, P.96.   
77

 - Süngü, Ertuğrul: Understanding different interactions of coffee, tobacco and opium culture, p.132.   
71

 - Süngü, Ertuğrul: Understanding different interactions of coffee, tobacco and opium culture, p.108.   
75

 - Süngü, Ertuğrul: Understanding different interactions of coffee, tobacco and opium culture, p.108.   
1ٓ

 - Süngü, Ertuğrul: Understanding different interactions of coffee, tobacco and opium culture, p.108. 

   

https://www.academia.edu/3609835/Ottoman_Clay_Tobacco_Pipes_from_Ramla
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
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 انخسفيت وانًعذَيت وانخشبيتوانسخاخيت  انتحف

 األنبوياث انقاخاريت نوحاثفي ضوء ًَارج يٍ 

 
 زريق ىسان ٌحُاد/    

         سط ثى١ٍخ ا٢صبس ٚاٌغ١بؽخ             ِذ 

 ١ٌج١ب  -اٌخّظ٠ٕخ ِذ -شلتٌّعخ اِعب          

 

 يقذيت:

ِّٙب  ٌذساعخ اٌزؾف اٌزطج١م١خ ِٚعشفخ  األٌجِٛبد ِظذسا  رظب٠ٚش اٌّخطٛؽبد ٚوزٌه طٛس رُعذ 

ؽشص٘ب ٚصخبسفٙب اٌّزٕٛعخ ٚوزٌه ِعشفخ اٌعّبئش اٌّخزٍفةخ ِٚعشفةخ صخبسفٙةب ٚخبطةخ ِةة ٔةذسح 

اٌزؾةةف اٌزةةٝ ٠ةةزُ اٌعضةةٛس ع١ٍٙةةب فةةٝ اٌّٛالةةةح ٚثبٌزةةبٌٝ رظةةجؼ رظةةب٠ٚش اٌّخطٛؽةةبد ٚطةةٛس 

اٌزطج١م١ةخ ٚرٌةه فةٝ اٌعظةش األٌجِٛبد ثّضبثخ ِشعة أٚ عغً ٠ٛػؼ ٌٕب األشىبي اٌّخزٍفةخ ٌٍزؾةف 

اٌزٜ ٠عٛد إ١ٌٗ األٌجَٛ ٚوزٌه اٌّخطٛؽح ٚرزٕبٚي اٌذساعخ ّٔةبرط ِةٓ اٌزؾةف اٌضعبع١ةخ ٚاٌخضف١ةخ 

ٚاٌّعذ١ٔخ ٚاٌخشج١خ اٌزٝ ظٙةشد فةٝ األٌجِٛةبد اٌمبعبس٠ةخ ؽ١ةش أٚػةؾذ اٌذساعةخ رٕةٛ  اٌزؾةف 

غٍطب١ٔبدح األؽجبقح اٌم١ٕٕبدح اٌزطج١م١خ اٌٛاسدح ثظٛس األٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ ِب ث١ٓ اٌشّعذأبدح اٌ

اٌىةةسٚطح اٌّض٘ش٠ةةبدح اٌفٕبع١ٓحاٌظةةٛأٝح إٌّبػةةذح األثةةٛاةح اٌةةذساثض٠ٕبدح اٌّمبعةةذح ا٢٢د 

عةذد رُةض٠ٓ اٌزؾةف  ُٚ اٌّٛع١م١خح ٚاٌغ١ٛف وّب رٕبٌٚذ اٌذساعخ اٌعٕبطش اٌضخشف١خ اٌّزٕٛعخ اٌزةٝ 

ش اٌضخشف١ةةخ فةةٝ اٌعٕبطةةش إٌجبر١ةةخ اٌزطج١م١ةةخ اٌةةٛاسدح ثبألٌجِٛةةبد اٌمبعبس٠ةةخ ٚرّضٍةةذ رٍةةه اٌعٕبطةة
 اٌٛالع١خ ٚاٌّؾٛسح ٚاٌضخبسف إٌٙذع١خ ٚوزٌه اٌشعَٛ ا٢د١ِخ.

ٚف١ّب ٠ٍٝ ّٔبرط ٌٍزؾف اٌضعبع١خ ٚاٌخضف١خ ٚاٌّعذ١ٔخ ٚاٌخشج١خ اٌزٝ ظٙشد رُض٠ٓ األٌجِٛبد 

 اٌمبعبس٠خ.

  أوالً: انتحف انسخاخيت:

٘زٖ اٌظٕبعخ فٝ اٌششق األدٔٝ ِٕز  إْ طٕبعخ اٌضعبط فٝ إ٠شاْ لذ٠ّخ ال غشٚ فمذ ُعشفذ

اٌعظٛس اٌمذ٠ّخح ٚإصد٘شد طٕبعخ اٌضعبط فٝ إ٠شاْ ٚطبسد رظٕة ِٕٗ اٌزؾف اٌّخزٍفخ 

األشىبيح ٚاعزخذَ اٌضعبعْٛ اإل٠شا١ْٔٛ شزٝ أٔٛا  اٌظٕبعخ فٝ اٌضخشفخ ِٓ ػغؾ ٚؽفش 

١خ ٚاٌفشٚ  ٚثشٚص ٚأعالن ٍِفٛفخح ٚوبٔذ اٌّٛػٛعبد اٌضخشف١خ خ١ٍطب  ِٓ اٌشعَٛ إٌٙذع

إٌجبر١خ ٚاٌىزبثبد ٚسعَٛ اٌؾ١ٛاْ ثً ٚاٌشعَٛ ا٢د١ِخ فٝ ثعغ األؽ١بْح ٚلذ عشف اإل٠شا١ْٔٛ 

ؽالء اٌضعبط ثب١ٌّٕبح ٚوبٔذ ش١شاص أعظُ ِشاوض ٘زٖ اٌظٕبعخح ٚثٛعٗ عبَ ٌُ رٍك طٕبعخ 

 (.2اٌضعبط فٝ إ٠شاْ ِب ٌم١زٗ عبئش اٌظٕبعبد اٌف١ٕخ ِٓ عٕب٠خ)

ٝ اٌعظش اٌمبعبسٜ فىبٔذ األعب١ٌت اٌضخشف١خ األٚسث١خ عبئذح عٍٝ ٘زٖ أِب طٕبعخ اٌضعبط ف 

عذ ثعغ اٌفٕب١ٔٓ اإل٠شا١١ٔٓ اٌز٠ٓ دسعٛا فٝ إ٠طب١ٌب فٝ اٌعظش اٌمبعبسٜ أِضبي  ُٚ اٌظٕبعخ ؽ١ش 

 (. 3أثٛ اٌؾغٓ ععفشٜ "ط١ٕة اٌٍّه" ٚدمحم غفبسٜ " وّبي اٌٍّه" )

ٕخ فٝ اٌعظش اٌمبعبسٜ ِٓ خالي ٌٛؽبد ٚف١ّب ٠ٍٝ ّٔبرط ٌجعغ اٌزؾف اٌضعبع١خ اإل٠شا٠

 األٌجِٛبد.   

 (:1،شكم1نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

صالص١خ األسثب  ٚرظٙش اٌغ١ذح ٚلذ ِبٌذ ثشأعٙب عٙخ ا١ّ١ٌٓ ٚرُّغه ثؤؽذٜ ٠ذ٠ٙب ؽبئش فٝ ؽ١ٓ 

ِٓ اٌضعبطح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌضعبع١خ اٌّزّضٍخ فٝ ل١ٕٕخ رُّغه ث١ذ٘ب ا٢خشٜ فٕغبْ 

 ِٓ اٌضعبط ٚوٛة ٚفٕغبْ ٚعٍطب١ٔخ.

 اٌٛطف:
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ل١ٕٕخ ِٓ اٌضعبط رزىْٛ ِٓ ثذْ وّضشٜ رمش٠جب  ٠ُضخشفٗ شش٠ؾ ُٔفز ثبٌٍْٛ األث١غح ٌٍٚم١ٕٕخ سلجخ 

اٌخطٛؽ اٌّبئٍخ ُٔفزد ؽ٠ٍٛخ ٠فظٍٙب عٓ اٌجذْ شش٠ؾ ُٔفز ثبٌٍْٛ األث١غ ٠ُٚضخشفٙب ِغّٛعخ ِٓ 

ثبٌٍْٛ األث١غح ٌٍٚم١ٕٕخ لبعذح ِشرفعخ ٠ُضخشفٙب ِغّٛعخ ِٓ اٌخطٛؽ اٌط١ٌٛخ ُٔفزد أ٠ؼب  ثبٌٍْٛ 

األث١غح ٌٍٚم١ٕٕخ غطبء ٘شِٝ اٌشىًح وّب رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ فٕغبْ ِٓ اٌضعبط ٚلذ أِغىذ ثٗ 

عخ ِٓ اٌخطٛؽ اٌط١ٌٛخ اٌغ١ذح ٚ٘ٛ ِغزذ٠ش اٌشىً ٠ٕفشط وٍّب اسرفعٕب ألعٍٝ ٠ُضخشفٗ ِغّٛ

ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غح وّب رشزًّ اٌٍٛؽخ وزٌه عٍٝ عٍطب١ٔخ ِٓ اٌضعبط ِزٛعطخ اٌعّك ٌٙب ؽبفخ 

عش٠ؼخ ٚلبعذح ِشرفعخ ٠ُضخشفٙب ِغّٛعخ ِٓ اٌخطٛؽ اٌط١ٌٛخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غح ٠ٚٛعذ 

٠ُضخشفٗ ِغّٛعخ ِٓ  ثبٌٍٛؽخ أ٠ؼب  وٛة ِٓ اٌضعبط إعطٛأٝ اٌشىً ٠ٕفشط وٍّب اسرفعٕب ألعٍٝح

 اٌخطٛؽ اٌط١ٌٛخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غ.

 (:2،3شكم2نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

صالص١خ األسثب ح ٚرظٙش اٌغ١ذح ٚلذ ِبٌذ ثشأعٙب عٙخ ا١ّ١ٌٓ ٚرعضف عٍٝ أٌخ ِٛع١م١خ ٚلذ 

ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌضعبع١خ اٌّزّضٍخ فٝ ل١ٕٕخ ِٓ اٌضعبط ٚوؤط  أِغىذ ثٙب ثىٍزب ٠ذ٠ٙبح

 ِٚض٘ش٠خ.

 اٌٛطف:

ل١ٕٕخ ِٓ اٌضعبط ٌٙب ثذْ ِغزط١ً اٌشىً ٚسلجخ لظ١شح ٚفٛ٘خ ِزغعخ ل١ٍال ح ٠ُضخشف اٌجذْ 

صخبسف ٔجبر١خ لٛاِٙب ِغّٛعخ ِٓ اٌٛس٠ذاد اٌّزعذدح اٌجزالد ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غح أِب اٌشلجخ 

خشفٙب ٚس٠ذح راد أسثعخ ثزالدح وّب رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ وؤط ِٓ اٌضعبط إعطٛأٝ اٌشىً ف١ُض

٠ٕفشط وٍّب اسرفعٕب ألعٍٝح ٠ُٚضخشف اٌىؤط صخبسف ٔجبر١خ لٛاِٙب فش  ٔجبرٝ ٠خشط ِٕٗ 

ِغّٛعخ ِٓ األٚساق إٌجبر١خ ٠ٕٚزٙٝ ثٛس٠ذح ِزعذدح اٌجزالدح ُٚٔفزد اٌضخبسف ثبٌٍْٛ األث١غح 

خ أ٠ؼب  ِض٘ش٠خ ِٓ اٌضعبط اٌٍّْٛ ٌٙب ثذْ وشٜٚح ٚسلجخ إعطٛا١ٔخ ؽ٠ٍٛخ ٚفٛ٘خ ٠ٚٛعذ ثبٌٍٛؽ

 ِزغعخ.  

 (:3نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح ٚلذ عٍغذ عٍٝ وشعٝ ِٓ اٌخشت 

ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ صالص١خ األسثب ح ٚرظٙش اٌغ١ذح ٚلذ ِبٌذ ثشأعٙب عٙخ ا١ٌغبس ٚرُّغه ثؤؽذٜ 

ذ٠ٙب ل١ٕٕخ ِٓ اٌضعبط فٝ ؽ١ٓ رُّغه ث١ذ٘ب ا٢خشٜ وٛة ِٓ اٌضعبطح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ ٠

 اٌزؾف اٌضعبع١خ اٌّزّضٍخ فٝ ل١ٕٕخ ٚوٛة ِٓ اٌضعبط.

 اٌٛطف:

ل١ٕٕخ ِٓ اٌضعبط ٌٙب ثذْ ِغزط١ً اٌشىً ٚسلجخ لظ١شح ٚفٛ٘خ ِزغعخ ل١ٍال ح ٠ُضخشف اٌجذْ 

ِغّٛعخ ِٓ األٚساق إٌجبر١خ ٚاٌٛس٠ذاد اٌّزعذدح صخبسف ٔجبر١خ لٛاِٙب فش  ٔجبرٝ ٠خشط ِٕٗ 

اٌجزالد ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غ ٠ُٚضخشف اٌجذْ أ٠ؼب  ِغّٛعخ ِٓ إٌمبؽ اٌّطّٛعخ ُٔفزد أ٠ؼب  

ثبٌٍْٛ األث١غح أِب اٌشلجخ ف١ُضخشفٙب ِغّٛعخ ِٓ إٌمبؽ اٌّطّٛعخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غح وّب 

ٝ اٌشىً ٠ٕفشط وٍّب اسرفعٕب ألعٍٝ ٠ُضخشفٗ فش  رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ وؤط ِٓ اٌضعبط إعطٛأ

 ٔجبرٝ ٠خشط ِٕٗ ثعغ األٚساق إٌجبر١خ ٠ٕٚزٙٝ ثٛس٠ذح ِزعذدح اٌجزالد. 

 (:4نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝ ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

ب ٠ذ٠ٙبح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف صالص١خ األسثب  رعضف عٍٝ أٌخ ِٛع١م١خ ٚلذ أِغىذ ثٙب ثىٍز

 اٌضعبع١خ اٌّزّضٍخ فٝ ل١ٕٕخ ٚوؤع١ٓ ِٓ اٌضعبط.

 اٌٛطف:

ل١ٕٕخ ِٓ اٌضعبط رزىْٛ ِٓ ثذْ وّضشٜح ٚسلجخ إعطٛا١ٔخ ؽ٠ٍٛخح ٚلبعذح ِغزذ٠شحح ٠ُٚضخشف 

اٌشلجخ ِغّٛعخ ِٓ إٌمبؽ اٌّطّٛعخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غح ٌٍٚم١ٕٕخ فٛ٘خ ِزغعخ ل١ٍال  ِٚمجؼ١ٓ 

ٍِفٛفخ اٌطشف١ٓح أِب اٌىؤع١ٓ فٍىً ِّٕٙب لبعذح ِشرفعخ ٚثذْ ٔظف وشٚٞ   sٍٝ شىً ؽشفع
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رمش٠جب ح ٚلذ أٔزغذ إ٠شاْ فٝ اٌعظش اٌمبعبسٜ ِغّٛعخ ِٓ اٌىسٚط ُسعُ ع١ٙب ثب١ٌّٕب ٚاٌز٘ت 

 (.6()ٌٛؽخ4طٛسح ٔظف١خ ٌٕبطش اٌذ٠ٓ شبٖ لبعبس)

 (:4،شكم6نوحت)

١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج

صالص١خ األسثب ح ٚرظٙش اٌغ١ذح ٚلذ ِبٌذ ثشأعٙب عٙخ ا١ٌغبس ٚرعضف عٍٝ أٌخ ِٛع١م١خ ٚلذ 

أِغىذ ثٙب ثىٍزب ٠ذ٠ٙبح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌضعبع١خ اٌّزّضٍخ فٝ ل١ٕٕخ ٚوؤط ِٚض٘ش٠خ 

 ِٓ اٌضعبط.

 اٌٛطف:

ْ ِغزط١ً اٌشىً رمش٠جب  ٚسلجخ لظ١شح ٚفٛ٘خ ِزغعخ ل١ٍال ح ٌٍٚم١ٕٕخ غطبء ل١ٕٕخ ِٓ اٌضعبط ٌٙب ثذ

٘شِٝ اٌشىً ٚاٌم١ٕٕخ خب١ٌخ ِٓ اٌضخبسفح وّب رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ وؤط ِٓ اٌضعبط ٌٗ لبعذح 

ِغزذ٠شح ٠ٍٝ اٌشلجخ وزف عٍٝ ١٘ئخ ٔبلٛط ِمٍٛة ٚاٌىؤط أ٠ؼب  خبي ِٓ اٌضخشفخح ٠ٚٛعذ 

ٌٍّْٛ ٌٙب لبعذح ِغزذ٠شحح ٚثذْ وشٜٚح ٚسلجخ ؽ٠ٍٛخح ٚفٛ٘خ ثبٌٍٛؽخ ِض٘ش٠خ ِٓ اٌضعبط ا

 ِزغعخ. 

 (:7نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

صالص١خ األسثب ح ٚرظٙش اٌغ١ذح لذ أِغىذ ثؤؽذٜ ٠ذ٠ٙب وؤط ِٓ اٌضعبط فٝ ؽ١ٓ أِغىذ ثب١ٌذ 

وزبةح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌضعبع١خ اٌّزّضٍخ فٝ وؤط ِٓ ا٢خشٜ سثّب طفخ ِٓ 

 اٌضعبط.

 اٌٛطف:

وؤط ِٓ اٌضعبط ٌٗ لبعذح ِغزذ٠شح ٠ٍٝ اٌشلجخ وزف عٍٝ ١٘ئخ ٔبلٛط ِمٍٛة ٠ُٚضخشف اٌىؤط 

 ِغّٛعخ ِٓ اٌخطٛؽ اٌّبئٍخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غ.

 (:8نوحت)

ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝ ٚرظٙش اٌغ١

صالص١خ األسثب  رعضف عٍٝ أٌخ ِٛع١م١خ ٚلذ أِغىذ ثٙب ثىٍزب ٠ذ٠ٙبح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف 

 اٌضعبع١خ اٌّزّضٍخ فٝ ل١ٕٕخ ٚوؤط ِٓ اٌضعبط.

 اٌٛطف:

ل١ٕٕخ ِٓ اٌضعبط ٌٙب ثذْ ِؼٍة ٚسلجخ لظ١شح ٚفٛ٘خ ِزغعخ ل١ٍال ح ٌٍٚم١ٕٕخ غطبء ٘شِٝ اٌشىً  

ٚاٌم١ٕٕخ خب١ٌخ ِٓ اٌضخبسفح وّب رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ وؤط ِٓ اٌضعبط ٌٗ لبعذح ِشرفعخ ٚثذْ 

 ِغزذ٠ش ٚاٌىؤط خبي ِٓ اٌضخبسف.

 (:9نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝ ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

ؽ١ٓ رُّغه ث١ذ٘ب ا٢خشٜ وؤط ِٓ صالص١خ األسثب  ٚرُّغه ثؤؽذٜ ٠ذ٠ٙب ل١ٕٕخ ِٓ اٌضعبط فٝ 

 اٌضعبطح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌضعبع١خ اٌّزّضٍخ فٝ ل١ٕٕخ ٚوؤط ِٓ اٌضعبط.

 اٌٛطف:

ل١ٕٕخ ِٓ اٌضعبط ٌٙب ثذْ ِغزط١ً اٌشىً ٚسلجخ لظ١شح ٚفٛ٘خ ِزغعخ ل١ٍال ح ٠ُٚضخشف اٌجذْ  

أ٠ؼب  صخبسف ٕ٘ذع١خ  صخبسف ٔجبر١خ لٛاِٙب فشٚ  ٔجبر١خ ٚثعغ األص٘بس وّب ٠ُضخشف اٌجذْ

لٛاِٙب أشىبي ِع١ٕبدح ُٚٔفزد اٌضخبسف ثبٌٍْٛ األث١غح وّب رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ وؤط ِٓ 

اٌضعبط ٌٗ لبعذح ِغزذ٠شح ٠ٍٝ اٌمبعذح وزف عٍٝ ١٘ئخ ٔبلٛط ِمٍٛة ٠ُٚضخشف اٌىؤط صخبسف 

 ٔجبر١خ ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غ.

 (:11نوحت)

ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝ 

صالص١خ األسثب  ٚرُّغه ثؤؽذٜ ٠ذ٠ٙب وؤط ِٓ اٌضعبطح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌضعبع١خ 

 اٌّزّضٍخ فٝ ل١ٕٕخ ٚوؤط ِٓ اٌضعبط.



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        راسات األثريةجملة البحوث والد

276 

 

 اٌٛطف:

ل١ٕٕخ ِٓ اٌضعبط ٌٙب ثذْ ِؼٍة ٚسلجخ لظ١شح ٚفٛ٘خ ِزغعخ ل١ٍال ح ٠ُٚضخشف اٌجذْ صخبسف  

اِٙب فشٚ  ٔجبر١خ ٠خشط ِٕٙب ِغّٛعخ ِٓ األٚساق إٌجبر١خ ٚٚس٠ذاد ِزعذدح اٌجزالدح ٔجبر١خ لٛ

ُٚٔفزد اٌضخبسف ثبٌٍْٛ األث١غح وّب رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ وؤط ِٓ اٌضعبط ٌٗ لبعذح ِغزذ٠شح ٠ٍٝ 

اٌشلجخ وزف عٍٝ ١٘ئخ ٔبلٛط ِمٍٛة ٠ُٚضخشف اٌىؤط صخبسف ٔجبر١خ لٛاِٙب ٚس٠ذاد ِزعذدح 

 زد ثبٌٍْٛ األث١غ.اٌجزالد ُٚٔف

 (: 11نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌٛلٛف ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

 صالص١خ األسثب ح  ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌضعبع١خ اٌّزّضٍخ فٝ شّعذاْ ِٓ اٌضعبط. 

 اٌٛطف:

أشىبي وش٠ٚخ ٠ؾًّ عضء  شّعذاْ ِٓ اٌضعبط ٠زىْٛ ِٓ لبعذح ِغزذ٠شح ٠عٍٛ٘ب عّٛد ٠زخٍٍٗ

 ٔبلٛعٝ اٌشىً ٠ُضخشفٗ صخبسف ٔجبر١خ ٚ٘زا اٌغضء خبص ثٛػة اٌشّٛ .

 صب١ٔب : اٌزؾف اٌخضف١خ:

أِب إٌّزغبد اٌخضف١خ اٌمبعبس٠خح فّٓ اٌّالؽع أٔٙب ٌُ رخزٍف ِٕزغبد إ٠شاْ اٌخضف١خ خالي 

ً إال أْ اٌزؤص١شاد اٌعظش٠ٓ اٌظفٜٛ ٚاٌمبعبسٜ فٝ ؽش٠مزٙب اٌظٕبع١خ عّب وبْ عبئذا  ِٓ لج

اٌف١ٕخ اٌزٝ ظٙشد ع١ٍٙب وبٔذ لذ رٕٛعذ ٚاخزٍفذ رجعب  الخزالف األرٚاقح ٚلذ رعذدد األٔٛا  

اٌخضف١خ اٌزٝ أُٔزغذ خالي اٌعظش اٌمبعبسٜ ٚاٌزٝ ارغّذ ثغٍجخ اٌضؤص١شاد اٌف١ٕخ اٌّخزٍفخ ع١ٍٙب 

زغذ إ٠شاْ فٝ اٌعظش (ح فمذ أ5ٔٚاٌزٝ رشاٚؽذ ف١ّب ث١ٓ اٌزؤص١شاد اٌظ١ٕ١خ ٚاألٚسٚث١خ)

اٌمبعبسٜ اٌخضف رٜ اٌجش٠ك اٌّعذٔٝ اٌزٜ ارغُ ثمٛاِٗ إٌبعُ اٌغ١ّه اٌشٍِٝح أِب ٌْٛ اٌطالء 

فٙٛ أطفش ِبئً إٌٝ اٌخؼشح ٚلذ ُٔفزد صخشفٗ ثبٌزخش٠ُ ٚلٛاِٙب سعَٛ ألشىبي آد١ِخ ٚؽ١ٛا١ٔخح 

لذ ر١ّض ثؤشىبي وّب أٔزغذ إ٠شاْ فٝ اٌعظش اٌمبعبسٜ اٌخضف رم١ٍذ اٌجٛسع١ٍٓ اٌظ١ٕٝ ٚ

اٌفشاشبد ٚثبلبد اٌض٘ٛس عٍٝ أسػ١بد ر٘ج١خ ٚأفبس٠ض ِٓ أشىبي آد١ِخ ِٕٚشآد ِعّبس٠خ عٍٝ 

خٍف١خ ِٓ إٌّبظش اٌطج١ع١خ اٌّغزٛؽبح ِٓ اٌج١ئخ اٌظ١ٕ١خح ٚلذ عجشد إٌّزغبد اٌخضف١خ اٌمبعبس٠خ 

ص فٕٝ عذ٠ذ را ؽبثة عٓ رؼبفش اٌزؤص١شاد األٚسث١خ ِة اٌزمب١ٌذ اٌّؾ١ٍخ اإل٠شا١ٔخ فٝ خٍك ؽشا

 (.     ١ِّ6ض ارغُ ثغٍجخ اٌزؤص١شاد األٚسث١خ)

ٚف١ّب ٠ٍٝ ّٔبرط ٌجعغ اٌزؾف اٌخضف١خ اإل٠شا٠ٕخ فٝ اٌعظش اٌمبعبسٜ ِٓ خالي ٌٛؽبد 

 األٌجِٛبد.     

  (:5،شكم12نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝ ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

ص١خ األسثب  ٚرُّغه ثؤؽذٜ ٠ذ٠ٙب وؤط ِٓ اٌضعبطح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌخضف١خ صال

 اٌّزّضٍخ فٝ عٍطب١ٔخ ٚؽجك ِٓ اٌخضف.

 اٌٛطف:

عٍطب١ٔخ ع١ّمخ ِٓ اٌخضف ٌٙب ؽبفخ رزغة ٔؾٛ اٌخبسط ٚرشرىض اٌغٍطب١ٔخ عٍٝ لبعذح ِٕخفؼخح  

خ ٠خشط ِٕٙب ِغّٛعخ ِٓ األٚساق ٠ُٚضخشف ظب٘ش اٌغٍطب١ٔخ صخبسف ٔجبر١خ لٛاِٙب فشٚ  ٔجبر١

إٌجبر١خ ٚرٕزٙٝ رٍه اٌفشٚ  إٌجبر١خ ثٛس٠ذح ِزعذدح اٌجزالدح ٠ُٚضخشف ظب٘ش اٌغٍطب١ٔخ فٝ إرغبٖ 

(ح ُٚٔفزد اٌضخبسف 7اٌؾبفخ اٌخبسع١خ ٌٍغٍطب١ٔخ صخبسف ٔجبر١خ لٛاِٙب صخشفخ عمٛد األص٘بس)

١خ ثبٌٍْٛ األث١غح وّب رشزًّ اٌٍٛػ ثبٌٍْٛ األؽّشح األطفشح األخؼش اٌض٠زٛٔٝ ٚرٌه عٍٝ أسػ

ػعذ فٛلٗ اٌغٍطب١ٔخح ٚاٌطجك  ُٚ  ِزٛعؾ اٌؾغُ ٌٗ ؽبفخ ِغطؾخ عش٠ؼخعٍٝ ؽجك ِٓ اٌخضف 

 ٠ُضخشفٗ صخبسف ٔجبر١خ ِزشبثٙخ ِة صخبسف ظب٘ش اٌغٍطب١ٔخ. 

  (:13نوحت)

١خ ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝ ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع

صالص١خ األسثب  رعضف عٍٝ أٌخ ِٛع١م١خ ٚلذ أِغىذ ثٙب ثىٍزب ٠ذ٠ٙبح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف 

 اٌخضف١خ اٌّزّضٍخ فٝ صالصخ عٍطب١ٔبد ِٚض٘ش٠خ ِٓ اٌخضف.
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 اٌٛطف:

اٌغٍطب١ٔخ ا١ٌّٕٝ عجبسح عٓ عٍطب١ٔخ ع١ّمخ ِٓ اٌخضف ٚرشرىض اٌغٍطب١ٔخ عٍٝ لبعذح ِٕخفؼخح  

صخشفخ ِىشسح لٛاِٙب أشىبي ِفظظخ ٠ُٚضخشف رٍه األشىبي  ٠ُٚضخشف ظب٘ش اٌغٍطب١ٔخ

صخبسف ٔجبر١خ لٛاِٙب ٚس٠ذاد ِزعذدح اٌجزالدح ُٔفزد اٌضخبسف ثبٌٍْٛ اٌجٕفغغٝ ٚاألخؼشح 

ٚاألؽّش ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ األث١غح أِب اٌغٍطب١ٔخ اٌٛعطٝ فٙٝ عجبسح عٓ عٍطب١ٔخ 

رشرىض اٌغٍطب١ٔخ عٍٝ لبعذح ِٕخفؼخح ع١ّمخ ِٓ اٌخضف ٌٙب ؽبفخ رزغة ٔؾٛ اٌخبسطح ٚ

٠ُٚضخشف ظب٘ش اٌغٍطب١ٔخ صخبسف ٔجبر١خح ُٚٔفزد اٌضخبسف ثب١ٌٍٔٛٓ اٌف١شٚصٜ ٚاألخؼش ٚرٌه 

عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ األث١غح أِب اٌغٍطب١ٔخ ا١ٌغشٜ عجبسح عٓ عٍطب١ٔخ ع١ّمخ ِٓ اٌخضف رشرىض 

خ ِىشسح لٛاِٙب ِغبؽبد اٌغٍطب١ٔخ عٍٝ لبعذح ِٕخفؼخح ٠ُٚضخشف ظب٘ش اٌغٍطب١ٔخ صخشف

ِغزط١ٍخ ٠ُضخشف رٍه اٌّغبؽبد صخبسف ٔجبر١خح ُٚٔفزد اٌضخبسف ثب١ٌٍٔٛٓ األخؼش اٌض٠زٛٔٝ 

 ٚاٌفٛش١ب ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ األصسق اٌغّبٜٚ.

وّب رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ ِض٘ش٠خ ِٓ اٌخضف رزىْٛ ِٓ ثذْ ث١ؼبٜٚح ٚسلجخ إعطٛا١ٔخح ٚفٛ٘خ 

خشف اٌجذْ صخبسف ٔجبر١خح ٚٔفزد اٌضخبسف ثب١ٌٍٔٛٓ األخؼش ِزغعخح ٚلبعذح ِغزذ٠شحح ٠ض

 ٚاألؽّش ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ األث١غ.

 (:2،14نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

ِٛع١م١خ ٚلذ صالص١خ األسثب ح ٚرظٙش اٌغ١ذح ٚلذ ِبٌذ ثشأعٙب عٙخ ا١ّ١ٌٓ ٚرعضف عٍٝ أٌخ 

أِغىذ ثٙب ثىٍزب ٠ذ٠ٙبح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌخضف١خ اٌّزّضٍخ فٝ عٍطب١ٔخ ٚؽجك ِٓ 

  اٌخضف.

 اٌٛطف:

عٍطب١ٔخ ع١ّمخ ِٓ اٌخضف رشرىض عٍٝ لبعذح ِٕخفؼخح ٠ُٚضخشف ظب٘ش اٌغٍطب١ٔخ صخشفخ 

اٌضخبسف ِىشسح لٛاِٙب أشىبي عبِبد ِفظظخ ٠ُضخشف رٍه اٌغبِبد صخبسف ٔجبر١خح ُٚٔفزد 

ثب١ٌٍٔٛٓ األؽّش ٚاألخؼش ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ األث١غح وّب رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ ؽجك ِٓ 

٠ُضخشف اٌؾبفخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍطجك صخبسف ٔجبر١خ  ِزٛعؾ اٌؾغُ ٌٗ ؽبفخ ِغطؾخ عش٠ؼخاٌخضف 

لٛاِٙب فشٚ  ٔجبر١خح ُٚٔفزد اٌضخبسف ثب١ٌٍٔٛٓ األؽّش ٚاألخؼش ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ 

 غ.األث١

 (:15نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌٛلٛف ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

صالص١خ األسثب ح ٚرظٙش اٌغ١ذح ٚلذ ِبٌذ ثشأعٙب عٙخ ا١ّ١ٌٓ ٚرعضف عٍٝ أٌخ ِٛع١م١خ ٚلذ 

  ضف.أِغىذ ثٙب ثىٍزب ٠ذ٠ٙبح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌخضف١خ اٌّزّضٍخ فٝ ِض٘ش٠خ ِٓ اٌخ

 اٌٛطف:

ِض٘ش٠خ ِٓ اٌخضف رزىْٛ ِٓ ثذْ وشٜٚح ٚسلجخ إعطٛا١ٔخ لظ١شحح ٚفٛ٘خ ِزغعخح ٚلبعذح 

ِغزذ٠شح ِشرفعخح ٠ضخشف اٌجذْ صخبسف ٔجبر١خح ٚٔفزد اٌضخبسف ثبٌٍْٛ األؽّش ٚرٌه عٍٝ 

 .sأسػ١خ ثبٌٍْٛ األث١غ ٌٍّٚض٘ش٠خ ِمجؼ١ٓ عٍٝ شىً ؽشف

 (:16نوحت)

َ( ِٓ ِغّٛعخ اٌذوزٛس عٍٝ ثبشب إثشا١ُ٘ح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ 21-23ٖ) ٌٛؽخ ف١١ٕخ إ٠شا١ٔخ ِٓ اٌمشْ

 (.7ثعغ اٌزؾف اٌخضف١خ اٌّزّضٍخ فٝ عٍطب١ٔز١ٓ ٚؽجم١ٓ ِٓ اٌخضف)

 اٌٛطف:

رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ عٍطب١ٔز١ٓ ِٓ اٌخضف وً ِّٕٙب عجبسح عٓ عٍطب١ٔخ ع١ّمخ ِٓ اٌخضف رشرىض 

ٔجبر١خح وّب رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ ؽجم١ٓ عٍٝ لبعذح ِٕخفؼخح ٠ُٚضخشف ظب٘ش وً ِّٕٙب صخبسف 

٠ُضخشف  ِزٛعؾ اٌؾغُ ٌٗ ؽبفخ ِغطؾخ عش٠ؼخِٓ اٌخضف وً ِّٕٙب عجبسح عٓ عٍٝ ؽجك 

 اٌؾبفخ اٌخبسع١خ ٌىً ِّٕٙب صخبسف ٔجبر١خ.

 (:17نوحت)
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ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذر١ٓ ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش إؽذّ٘ب عبٌغخ عٍٝ ِمعذ ِٓ اٌخشت ث١ّٕب 

ِبِٙب ٚلذ أِغىذ ثىٍزب ٠ذ٠ٙب ٔشع١ٍخ ِٓ اٌضعبطح ٚرظٙش وال اٌغ١ذر١ٓ ٚسأعّٙب رغٍظ األخشٜ أ

فٝ ٚػع١خ صالص١خ األسثب ح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌخضف١خ اٌّزّضٍخ فٝ عٍطب١ٔز١ٓ ٚخّغخ 

  أؽجبق ِٓ اٌخضف.

 اٌٛطف:

ح اٌغٍطب١ٔز١ٓ وً ِّٕٙب عجبسح عٓ عٍطب١ٔخ ع١ّمخ ِٓ اٌخضف رشرىض عٍٝ لبعذح ِٕخفؼخ

(ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غح ٌٍٚغٍطب١ٔخ ٠ٚ1ُضخشف ظب٘ش أؽذاّ٘ب صخبسف أشجٗ ثبٌضخبسف اٌذا١ٌخ)

ا٢خشٜ غطبء ِغزذ٠شح وّب رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ خّغخ أؽجبق أسثعخ أؽجبق ِغزط١ٍخ اٌشىٍّخزٍفخ 

 أِب اٌطجك اٌخبِظ فٙٛ راد شىً ِغزذ٠ش.  ؽبفخ ِغطؾخ عش٠ؼخ األؽغبَ ٌىً ُِٕٙ

 (:18نوحت)

ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌٛلٛف ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ ٌٛؽخ 

صالص١خ األسثب ح رُّغه ثؤؽذٜ ٠ذ٠ٙب ثبلخ ِٓ اٌض٘ٛسح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌخضف١خ اٌّزّضٍخ 

  فٝ ؽجك فبوٙخ ِٓ اٌخضف.

 اٌٛطف:

٠ُٚضخشف ظب٘ش اٌطجك ؽجك فبوٙخ وج١ش اٌؾغُ ِٓ اٌخضف ع١ّك ٠شرىض عٍٝ لبعخ ِٕخفؼخح 

ِغبؽبد ِغزط١ٍخ ٠ُضخشف رٍه اٌّغبؽبد صخبسف ٔجبر١خ لٛاِٙب أٚساق ٔجبر١خ ٚٚس٠ذاد ِزعذدح 

اٌجزالد ُٚٔفزد رٍه اٌضخبسف ثب١ٌٍٔٛٓ األخؼش ٚاألؽّش ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ األث١غح 

أٚساق ٔجبر١خ ٠ُٚضخشف اٌؾبفخ اٌخبسع١خ ٌٍطجك صخبسف ٔجبر١خ لٛاِٙب ٚس٠ذاد ِزعذدح اٌجزالد ٚ

ُٚٔفزد رٍه اٌضخبسف ثبٌٍْٛ األطفشح األخؼشح اٌمشِضٜح اٌفٛش١ب ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ 

 األث١غ. 

 ثانثاً: انتحف انًعذَيت:

شٙذ اٌعظش اٌمبعبسٜ رطٛسا  ٍِؾٛظب  فٝ فٓ طٕبعخ اٌزؾف اٌزطج١م١خح ٚعٍٝ سأعٙب اٌزؾف 

عب١ٌخ ِٓ إٌؼٛط ٚاإلثذا  اٌزٜ ٌُ اٌّعذ١ٔخح ؽ١ش ٚطٍذ إ٠شاْ فٝ ٘زا اٌّؼّبس إٌٝ دسعخ 

٠ظً إ١ٌٗ غ١ش٘ب شعت ِٓ اٌشعٛة اإلعال١ِخ ا٢خشٜح ؽ١ش عشف ٘زا اٌشعت و١ف ٠زمٓ ٠ٚجذ  

فٝ ِٕزغبرٗ اٌف١ٕخ اٌّخزٍفخح وّب اعزطب  أْ ٠ؼفٝ ع١ٍٙب ٔٛعب  ِٚظٙشا  ِٓ ِظب٘ش اٌفخبِخ 

خ ٌّب ر١ّضد ثٗ إٌّزغبد اٌّعذ١ٔخ ٚاٌعظّخ اٌزٝ ارغُ ثٙب ؽىبَ إ٠شاْح  ٚلذ عبء ٘زا اإلثذا  ٔز١غ

( ح 9ِٓ إ٘زّبَ ٚسعب٠خ عالؽ١ٓ ٚشب٘بد ٚأِشاء إ٠شاْ ثبٌفٓ ٚاٌفٕب١ٕٔٓ عٍٝ ِش اٌعظٛس)

ٚوبٔذ األعّبي اٌف١ٕخ اٌمبعبس٠خ رزغُ ثغؾش ثغ١ؾ ٠زغغذ ِٓ خالي رفبط١ً ف١ٕخ ِزعذدح عجشد 

(ح ؽ١ش 21َ( )29-24ٖ)ثظذق عٓ ِشؽٍخ إعزعبدد ف١ٙب إ٠شاْ اٌؾ١بح ِشح آخشٜ خالي اٌمشْ

رٕبفظ طٕب  اٌّعبدْ فٝ اٌفزشح اٌمبعبس٠خ فٝ إٔزبط لطة ف١ٕخ فش٠ذح ٚشذ٠ذح اإلصبسح ٚاإلرمبْ 

 (. 22ؽشطب  ُِٕٙ عٍٝ إسػبء ٍِٛن ٘زا اٌعظش)

ٚف١ّب ٠ٍٝ ّٔبرط ٌجعغ اٌزؾف اٌّعذ١ٔخ اإل٠شا٠ٕخ فٝ اٌعظش اٌمبعبسٜ ِٓ خالي ٌٛؽبد 

 األٌجِٛبد.     

  :(6،شكم19نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝ ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌٛلٛف ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

صالص١خ األسثب  ٚرعضف عٍٝ أٌخ ِٛع١م١خح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌّعذ١ٔخ اٌّزّضٍخ فٝ إثش٠ك 

 ِٓ اٌّعذْ. 

 اٌٛطف:

ِزغعخح ٚلبعذح إثش٠ك ِٓ اٌّعذْ ٠زىْٛ اإلثش٠ك ِٓ ثذْ ِؼٍةح ٚسلجخ إعطٛا١ٔخح ٚفٛ٘خ 

 ِغزذ٠شح ٌٚإلثش٠ك ِمجغ ٚطٕجٛ ٚغطبء ٘شِٝ اٌشىً.

  (:7،شكم1،21نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

صالص١خ األسثب  ٚرظٙش اٌغ١ذح ٚلذ ِبٌذ ثشأعٙب عٙخ ا١ّ١ٌٓ ٚرُّغه ثؤؽذٜ ٠ذ٠ٙب ؽبئش فٝ ؽ١ٓ 
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ب ا٢خشٜ فٕغبْ ِٓ اٌضعبطح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌّعذ١ٔخ اٌّزّضٍخ فٝ عٍطب١ٔخ رُّغه ث١ذ٘

 ٚؽبًِ عٍطب١ٔخ ِٓ اٌّعذْ.

 اٌٛطف:

عٍطب١ٔخ ع١ّمخ ِٓ اٌّعذْح ٠ُٚضخشف ظب٘ش اٌغٍطب١ٔخ ِغّٛعخ ِٓ اٌخطٛؽ ِشعخ فٝ إرغبٖ 

عٍٝ ثشىً لٛط اٌؾبفخ اٌخبسع١خ ٌٍغٍطب١ٔخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غ ٚرزظً رٍه اٌخطٛؽ ِٓ أ

ٔظف دائشٜ ف١ظٙش ثزٌه ِغّٛعخ ِٓ األلٛاط اٌّزظٍخ ٚرزظً رٍه األلٛاط ثبٌؾبفخ اٌخبسع١خ 

ٌٍغٍطب١ٔخ ثٛاعطخ ِغّٛعخ ِٓ اٌخطٛؽ اٌج١ؼبء ِىٛٔخ ِغبؽبد ِغزط١ٍخ ٠ُضخشف رٍه 

اٌّغبؽبد ِغّٛعخ ِٓ إٌمبؽ اٌّطّٛعخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غ ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ األعٛدح 

ب رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ ؽبًِ ٌٍغٍطب١ٔخ ث١ؼبٜٚ اٌشىً ٠ُضخشف اٌؾبفخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍؾبًِ شش٠ؾ وّ

 ِٓ اٌضخبسف اٌذا١ٌخ  ُٔفز ثبٌٍْٛ األث١غ.

  (:8،شكم21نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌٛلٛف ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

لخ ِٓ اٌض٘ٛسح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌّعذ١ٔخ اٌّزّضٍخ صالص١خ األسثب ح رُّغه ثؤؽذٜ ٠ذ٠ٙب ثب

 فٝ ِض٘ش٠خ ِٓ اٌّعذْ. 

 اٌٛطف:

ِض٘ش٠خ ِٓ اٌّعذْ ٌٙب لبعذح ِغزذ٠شح ِشرفعخح ٚثذْ وّضشٜح ٚسلجخ لظ١شحح ٚفٛ٘خ ِزغعخح 

ٌٍّٚض٘ش٠خ ِمجؼ١ٓح ٠ُٚضخشف ثذْ اٌّض٘ش٠خ شىً ث١ؼبٚسٜ سعُ ثذاخٍٗ طٛسح ٔظف١خ سثّب 

 بٖ لبعبس.ٌٕبطش اٌذ٠ٓ ش

  (:2،22نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

صالص١خ األسثب ح ٚرظٙش اٌغ١ذح ٚلذ ِبٌذ ثشأعٙب عٙخ ا١ّ١ٌٓ ٚرعضف عٍٝ أٌخ ِٛع١م١خ ٚلذ 

 ١خ ِٓ اٌّعذْ.أِغىذ ثٙب ثىٍزب ٠ذ٠ٙبح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌّعذ١ٔخ اٌّزّضٍخ فٝ طٕ

 اٌٛطف:

ط١ٕخ ِٓ اٌّعذْ ِغزط١ٍخ اٌشىًح ٠ُضخشف اٌؾبفخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍظ١ٕخ صخبسف عجبسح عٓ ِغّٛعخ 

 ِٓ األلٛاط اٌّزغبٚسح.

  (:23نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٠ظٙش ثٙب دمحم شبٖ لبعبس ٚأؽذ ٚصساءٖ ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ 

 اٌّعذْ ٠ُّغه ثٗ دمحم شبٖ لبعبس.اٌزؾف اٌّعذ١ٔخ اٌّزّضٍخ فٝ ع١ف ِٓ 

 اٌٛطف:

ع١ف ِٓ اٌّعذْ عجبسح عٓ ع١ف رٚ ٔظً ِمٛط داخً غّذ ٌٍٚغ١ف س٠بط ٚٔظًح ٚس٠بط 

اٌغ١ف ِغزم١ُ ثٗ إٔؾٕبء ثغ١ؾ فٝ ؽشفٗح ٌٍٚغ١ف ِمجغ ٚٚال١خح ٌٍٚغ١ف غّذ ِمٛط ثٕفظ 

 رم٠ٛظ ٔظً اٌغ١ف ٚاٌغّذ ِطعُ ثبألؽغبس اٌىش٠ّخ. 

 ت:رابعاً: انتحف انخشبي

١خ ُعشفذ ثعغ اٌّذْ اإل٠شا١ٔخ ِٕز فغش اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ ثّٙبسح أثٕبئٙب فٝ طٕبعخ اٌزؾف اٌخشج

ٚلطة األصبسح ٚأشٙش ٘زٖ اٌّذْ ِذ٠ٕخ لُ ٚاٌشٜح فبشزٙشد األٌٚٝ ثظٕبعخ األِشبؽ ٚاألٚأٝ 

ٚاشزٙشد اٌضب١ٔخ ثظٕبعخ اٌىشاعٝ ِٓ خشت اٌخٍٕظ اٌّؤخٛر ِٓ غبثبد ؽجشعزبْح ٚلذ طٕة 

اإل٠شا١ْٔٛ رؾفب  ِزٕٛعخ ِٓ اٌخشت ِضً لطة األصبس ٚاألِشبؽ ٚوشاعٝ اٌّظؾف ٚإٌّبثش 

غ١ش٘بح ٚلذ ُٔفزد اٌضخبسف عٍٝ اٌزؾف اٌخشج١خ ثعذح ؽشق ِٕٙب اٌؾض ٚاٌؾفش وّب ٚاألثٛاة ٚ

اعزخذِٛا ؽش٠مخ اٌزطع١ُح ٚلذ أزغذ إ٠شاْ فٝ اٌعظش اٌمبعبسٜ رؾفب  خشج١خ ِزٕٛعخ ِٕٙب 

 إٌّبػذ ٚاألثٛاة ٚوشاعٝ اٌعشػ ٚغ١ش٘ب.      

بعبسٜ ِٓ خالي ٌٛؽبد ٚف١ّب ٠ٍٝ ّٔبرط ٌجعغ اٌزؾف اٌخشج١خ اإل٠شا٠ٕخ فٝ اٌعظش اٌم

 األٌجِٛبد.     

 (:24نوحت)
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ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٠ظٙش ثٙب دمحم شبٖ لبعبس ٚأؽذ ٚصساءٖ ُسعّٛا ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ 

 اٌزؾف اٌخشج١خ اٌّزّضٍخ فٝ دساثض٠ٓ ِٓ اٌخشت.

 اٌٛطف:

مغُ إٌٝ ِغبؽبد ِغزط١ٍخ ثٛاعطخ لٛائُ خشج١خح ٠ُٚض ُِ خشف رٍه عجبسح دساثض٠ٓ ِٓ اٌخشت 

اٌّغبؽبد اٌّغزط١ٍخ صخبسف ٕ٘ذع١خ ِفشغخ عجبسح عٓ لٛائُ سأع١خ ٚأخشٜ أفم١خ ِزمبؽعخ ٚٔزظ 

 عٓ رمبؽعٙب أشىبي ِع١ٕبدح ٠ٚعٍٛ رٍه اٌّغبؽبد اٌّغزط١ٍخ لٛائُ خشج١خ. 

  (:11،25نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌٛلٛف ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

 صالص١خ األسثب ح  ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌخشج١خ اٌّزّضٍخ فٝ خضأخ ؽبئط١خ ِٓ اٌخشت. 

 اٌٛطف:

خضأخ ؽبئط١خ ِٓ اٌخشت ِغزط١ٍخ اٌشىً ٠ٚظٙش ثبٌٍٛؽخ أؽذ اٌمٛائُ اٌخشج١خ ٌزٍه اٌخضأخ 

٠ُضخشفٗ صخبسف ٕ٘ذع١خ لٛاِٙب لٛائُ أفم١خ ٚأخشٜ سأع١خ ِزمبؽعخ ٔزظ عٓ رمبؽعٙب أشىبي 

ع١ٕبد ٠ُضخشفٙب صخبسف أشجخ ثعالِخ )+( وّب ٠ظٙش اٌغضء اٌغفٍٝ ٌٍخضأخ ٚ٘ٛ عجبسح عٓ ِ

عضء خشجٝ أفمٝ ِمغُ إٌٝ ِغبؽبد ِغزط١ٍخ ثٛاعطخ لٛائُ خشج١خ ٠ُٚضخشفٗ رٍه اٌّغبؽبد 

اٌّغزط١ٍخ صخبسف ٕ٘ذع١خ لٛاِٙب أشىبي دائش٠خ ثذاخٍٙب صخبسف إشعبع١خ رٕطٍك ِٓ ِشوض 

ِٓ ِشوض األشىبي اٌذائش٠خ أ٠ؼب  صخبسف ٕ٘ذع١خ لٛاِٙب أشىبي ِع١ٕبد اٌذائشح وّب رٕطٍك 

 ِزظٍخ. 

  (:26نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌٛلٛف ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

 صالص١خ األسثب ح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌخشج١خ اٌّزّضٍخ فٝ دساثض٠ٓ ٚثبة ِٓ اٌخشت. 

 اٌٛطف:

ح وّب ِىْٛ ِٓ خشؽ ثشاِك خشجٟدساثض٠ٓ ظٙش ثبٌٍٛؽخ دساثض٠ٓ ِٓ اٌخشت ٚ٘ٛ عجبسح عٓ ٠

 إٌٝ بوً ِٕٙ لُغُ حِٓ اٌخشت ِزشبثٙبْ بِْٓ ِظشاع ٠ظٙش ثبٌٍٛؽخ ثبة ِٓ اٌخشت ٠زىْٛ

 حِشطٛفخ األسوبْ أع١خألغبَ ٠ضخشف اٌمغ١ّٓ اٌعٍٜٛ ٚاٌغفٍٝ ؽشٛح ِغزط١ٍخ س صالس

  .ِغزط١ٍخ أفم١خ ِشطٛفخ األسوبْ اٌمغُ األٚعؾ ؽشٛح ٠ٚضخشف

  (:9،شكم27نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح رغٍظ عٍٝ ِمعذ ِٓ اٌخشت ٚؽٌٛٙب ِغّٛعخ ِٓ األشخبص ُسعّذ اٌغ١ذح  

ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ صالص١خ األسثب ح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف 

 اٌخشج١خ اٌّزّضٍخ فٝ ِمعذ ِٓ اٌخشت. 

 اٌٛطف:

بسح عٓ ِمعذ عذاعٝ األػال  ِٚؾّٛي عٍٝ أسعً خشج١خح ٠ُٚضخشف وً ػٍة ِٓ أػال  عج

اٌّمعذ صخبسف لٛاِٙب ِغّٛعخ ِٓ إٌمبؽ اٌّزغبٚسح ثشىً دائشٜ ثذاخٍٙب أشىبي دٚائش ِظّزخ 

٠ُٚؾ١ؾ ثٙزٖ اٌضخشفخ صخبف لٛاِٙب أشىبي دائش٠خ ِظّزخح ُٚٔفزد اٌضخبسف ثب١ٌٍٔٛٓ اٌمشِضٜ 

ف اٌّمعذ أعٍٝ األسعً اٌخشج١خ صخبسف ٕ٘ذع١خ لٛاِٙب صخبسف دا١ٌخح أِب ٚاألطفشح ٠ُٚضخش

ظٙش اٌّمعذ عجبسح عٓ شىً ٘شِٝ ِفظض ٠عٍٖٛ شىً دائشح ٠ضخشفٙب ِغّٛعخ ِٓ إٌمبؽ 

اٌّطّٛعخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غ ٠ضخشف اٌشىً اٌذائشٜ دائشح ثذاخٍٙب دائشح آخشٜ ِظّزخح 

ط١ٍخ اٌشىً ٠ُضخشفٙب صخبسف ِزشبثٙخ ِة صخبسف ٠ٚجشص ِٓ ِمذِخ اٌّمعذ دسعخ عٍُ ِغز

 أػال  اٌّمعذ.    

  (:28نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٠ظٙش ثٙب فزؼ عٍٝ شبٖ ٠غٍظ عٍٝ وشعٝ اٌعشػ سعُ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝ ٚسأعٙب فٝ 

ٚػع١خ صالص١خ األسثب ح ٠ٚظٙش عٍٝ عبٔج١ٗ ِغّٛعخ ِٓ األارجب  سعّٛا ثبٌؾغُ اٌطج١عٝ فٝ 

 ٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌخشج١خ اٌّزّضٍخ فٝ وشعٝ عشػ ِٓ اٌخشت. ٚػة صالصٝ األسثب ح ٚث

 اٌٛطف:
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وشعٝ عشػ ِٓ اٌخشت ِغزط١ً اٌشىً ِؾّٛي عٍٝ أسعً خشج١خح ٠ُٚضخشف اٌؼٍة األِبِٝ 

ٌىشعٝ اٌعشػ صالصخ ِغبؽبد ِغزط١ٍخح اٌّغبؽخ اٌٛعطٝ ٠ُضخشفٙب صخبسف ٕ٘ذع١خ لٛاِٙب 

زبْ اٌغبٔج١زبْ ف١ُضخشف وً ِّٕٙب صخبسف ٔجبر١خ ِؾٛسح أشىبي دائش٠خ ٚآخشٜ ِشثعخ أِب اٌّغبؽ

لٛاِٙب فشٚ  ٔجبرٝ ٍِزفخ ِٚزذاخٍخح أِب ظٙش وشعٝ اٌعشػ ف١ؤخز شىً ِمٛط عٍٝ عبث١ٗ لبئّبْ 

ِٓ اٌخشتح ٠ُٚضخشف وشعٝ اٌعشػ ثبٌىبًِ صخبسف ٕ٘ذع١خ لٛاِٙب أشىبي دائش٠خ ٚآخشٜ 

ؽّشح ٠ٚجشص ِٓ ِمذِخ اٌّمعذ دسعخ عٍُ ِشثعخ ِظّزخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ األخؼشح األطفشح األ

ِغزط١ٍخ اٌشىً ٠ُضخشفٙب ِٓ األِبَ صخبسف لٛاِٙب شىً ٌٛصٜ ثذاخٍٙب ِغّٛعخ ِٓ إٌمبؽ 

اٌّطّٛعخ ٠ُٚؾ١ؾ ثٙزا اٌشىً صخبسف ٕ٘ذع١خ لٛاِٙب أشىبي دائش٠خ ٚآخشٜ ِشثعخح ُٚٔفزد 

١خ ثبٌٍْٛ األطفشح فٝ اٌضخبسف ثبٌٍْٛ األصسق اٌغّبٜٚح اٌمشِضٜح األخؼشح ٚرٌه عٍٝ أسػ

ؽ١ٓ ٠ُضخشف دسعخ اٌغٍُ ِٓ أعٍٝ صخبسف ٔجبر١خ ِؾٛسح لٛاِٙب فشٚ  ٔجبرٝ ٍِزفخ ِٚزذاخٍخ 

 ُٔفزد ثبٌٍْٛ األخؼش ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ األطفش. 

  (:29نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٠ظٙش ثٙب فزؼ عٍٝ شبٖ ٠غٍظ عٍٝ وشعٝ ِٓ اٌخشتح سعُ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝ ٚسأعٙب 

 صالص١خ األسثب ح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌخشج١خ اٌّزّضٍخ فٝ وشعٝ ِٓ اٌخشت. فٝ ٚػع١خ 

 اٌٛطف:

وشعٝ ِٓ اٌخشت ٌٗ عبٔجبْ وً ِّٕٙب عجبسح عٓ لبئّبْ ِٓ اٌخشت ٠ٕز١ٙبْ ثشىً عمذ صخشفٝ 

ِٕىغش ٠عٍٖٛ ِغبؽخ ِغزط١ٍخ ٠عٍٛ٘ب عبسع ِٓ اٌخشت لذ ٚػة ع١ٍٗ فزؼ عٍٝ شبٖ ٠ذ٠ٗ 

ظٙش اٌىشعٝ فٙٛ ِغزط١ً اٌشىً ٠ٕجضك ِٓ عبٔج١ٗ لٛائُ خشج١خ طغ١شحح  ٚرساعٗ األ٠ّٓ أِب

٠ٕٚزٙٝ ظٙش اٌىشعٝ ثشىً ٘شِٝ ِفظض ٠زٛعطٗ ِٓ أعٍٝ شىً دائشحح ٠ٚجشص ِٓ ِمذِخ 

اٌىشعٝ دسعخ عٍُ ِغزط١ٍخ اٌشىً ٚلذ ٚػة ع١ٍٙب فزؼ عٍٝ شبٖ لذ١ِٗح ٠ُٚضخشف اٌىشعٝ 

ٚآخشٜ ِشثعخح ُٚٔفزد اٌضخبسف ثب١ٌٍٔٛٓ  ثبٌىبًِ صخبسف ٕ٘ذع١خ لٛاِٙب أشىبي دائش٠خ

 اٌمشِضٜ ٚاألخؼش ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ األطفش. 

  (:11،شكم31نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح رغٍظ عٍٝ وشعٝ ِٓ اٌخشت سعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝ ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

 صالص١خ األسثب ح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌخشج١خ اٌّزّضٍخ فٝ وشعٝ ِٓ اٌخشت. 

 طف:اٌٛ

وشعٝ ِٓ اٌخشت ٌٗ لبعذح ِغزط١ٍخ ٠ُضخشف عٛأجٙب صخبسف ٕ٘ذع١خ لٛاِٙب أشىبي دٚائش 

ِظّزخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ اٌجٕٝ ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ األث١غح ٠ٚضخشف اٌىشعٝ أعفً اٌمبعذح 

صخبسف ٕ٘ذع١خ لٛاِٙب صخبسف دا١ٌخ ثذاخٍٙب ٔمبؽ ِطّٛعخ ُٔفزد ثب١ٌٍٔٛٓ األث١غ ٚاٌجٕٝح 

ٔت عجبسح عٓ لبئّبْ ِٓ اٌخشت ٠ٕز١ٙبْ عٕذ ِٕزظفّٙب ثشىً عمذ صخشفٝ ِفظض ٌٍٚىشعٝ عب

٠عٍٖٛ ِغبؽخ ِغزط١ٍخ ٠ىزٕفٙب عبسػبْ ِٓ اٌخشتح ٠ُٚضخشف عبٔت اٌىشعٝ صخبسف ٕ٘ذع١خ 

لٛاِٙب أشىبي دٚائش ِظّزخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ اٌجٕٝ ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ األث١غح ٚلذ عٕذد 

عٍٝ عبٔت اٌىشعٝح أِب ظٙش اٌىشعٝ ف١ؤخز شىً ِمٛط ٠ُٚضخشفٗ  اٌغ١ذح ٠ذ٘ب ٚصساعٙب األ٠غش

 ِغّٛعخ ِٓ اٌذٚائش اٌّظّزخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ اٌجٕٝ ٚرٌه عٍٝ أسػ١خ ثبٌٍْٛ األث١غ.  

  (:31نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذر١ٓ ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش إؽذّ٘ب عبٌغخ عٍٝ ِمعذ ِٓ اٌخشت ث١ّٕب 

ذ ثىٍزب ٠ذ٠ٙب ٔشع١ٍخ ِٓ اٌضعبطح ٚرظٙش وال اٌغ١ذر١ٓ ٚسأعّٙب رغٍظ األخشٜ أِبِٙب ٚلذ أِغى

فٝ ٚػع١خ صالص١خ األسثب ح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌخشج١خ اٌّزّضٍخ فٝ وشعٝ ِٕٚؼذح ِٓ 

  اٌخشت.

 اٌٛطف:

وشعٝ ِٓ اٌخشت ٌٗ لبعذح ِغزط١ٍخح ِؾّٛي عٍٝ أسثعخ أسعً خشج١خ ٠عٍٛ األسعً عبٔجبْ وً 

ؽخ ِغزط١ٍخ ٠ُضخشفٙب ِغّٛعخ ِٓ إٌمبؽ اٌّطّٛعخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ األث١غ ِّٕٙب عجبسح عٓ ِغب

أِب ظٙش اٌىشعٝ عجبسح عٓ ِغبؽخ ِغزط١ٍخ ٠ُضخشفٙب أ٠ؼب  ِغّٛعخ ِٓ إٌمبؽ اٌّطّٛعخ ُٔفزد 
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ثبٌٍْٛ األث١غح وّب رشزًّ اٌٍٛؽخ عٍٝ ِٕؼذح ِٓ اٌخشت ِغزط١ٍخ اٌشىً رشرىض عٍٝ أسثعخ 

 أسعً خشج١خ لظ١شح.

 

 (: 32نوحت)

ٌٛؽخ ص٠ز١خ ٌغ١ذح ُسعّذ ثبٌؾغُ اٌطج١عٝح ٚرظٙش اٌغ١ذح فٝ ٚػة اٌغٍٛط ٚسأعٙب فٝ ٚػع١خ 

صالص١خ األسثب ح ٚرعضف عٍٝ آٌخ ِٛع١م١خح ٚثٙزٖ اٌٍٛؽخ ثعغ اٌزؾف اٌخشج١خ اٌّزّضٍخ فٝ آٌخ 

 ِٛع١م١خ "ؽٕجٛس". 

 اٌٛطف:

ٕجٛس خبي ِٓ ؽٕجٛس ِٓ اٌخشت عجبسح عٓ طٕذٚق ٔظف وشٜٚ ٌٗ عٕك ؽ٠ٍٛخح ٚاٌط

( ؽٕجٛس ِٓ اٌخشت ٌٗ طٕذٚق ٔظف وشٜٚ ٠ُضخشفٗ 44ح24اٌضخشفخح ٠ٚظٙش ثبٌٍٛؽخ سلُ )

صخبسف ٔجبر١خ لٛاِٙب ٚس٠ذاد ِزعذدح اٌجزالد ُٔفزد ثبٌٍْٛ اٌجٕٝ ٌٍٚطٕجٛس عٕك ؽ٠ٍٛخ ٠ُضخشفٙب 

شت ٌٗ ( ؽٕجٛس ِٓ اٌخ45ح3صخبسف ٕ٘ذع١خ ُٔفزد ثبٌٍْٛ اٌجٕٝح وّب ٠ظٙش أ٠ؼب  ثبٌٍٛؽخ سلُ )

طٕذٚق ٔظف وشٜٚ ٚعٕك ؽ٠ًٛ ٠ُضخشفٗ صخبسف ٕ٘ذع١خ لٛاِٙب أشىبي ِع١ٕبد ُٚٔفزد 

( ؽٕجٛس ِٓ اٌخشت ٌٗ طٕذٚق 1اٌضخبسف ثب١ٌٍٔٛٓ األث١غ ٚاٌجٕٝح ٠ٚٛعذ وزٌه ثبٌٍٛؽخ سلُ )

ٔظف وشٜٚ ٚعٕك ؽ٠ًٛ ٠ُضخشفٗ صخبسف لٛاِٙب ِغّٛعخ ِٓ إٌمبؽ اٌّطّٛعخ ُٔفزد ثبٌٍْٛ 

 األث١غ.  

 انبحث:   َتائح

ِٚٓ خالي اٌذساعخ اٌغبثمخ ٌّٕبرط ِٓ اٌزؾف اٌضعبع١خ ٚاٌخضف١خ ٚاٌّعذ١ٔخ ٚاٌخشج١خ اٌٛاسدح 

 ثبألٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ ٠زؼؼ األرٝ:

عذد رُض٠ٓ األٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ ٚرّضٍذ رٍه - ُٚ أٚػؾذ اٌذساعخ رٕٛ  اٌزؾف اٌضعبع١خ اٌزٝ 

 (.9ح1ح7ح7ح6ح5ح4ح3ح2ع١ٓ )ٌٛؽبداٌزؾف فٝ اٌم١ٕٕبدح اٌشّعذأبدح اٌىسٚطح اٌفٕب

أٚػؾذ اٌذساعخ رٕٛ  اٌزؾف اٌخضف١خ اٌٛاسدح ثبألٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ ٚاٌزٝ رّضٍذ فٝ -

 (.34ح26ح26ح24ح23اٌغٍطب١ٔبدحاألؽجبقح اٌّض٘ش٠بد)ٌٛؽبد

ث١ٕذ اٌذساعخ أ٠ؼب  رٕٛ  اٌزؾف اٌّعذ١ٔخ اٌزٝ ظٙشد ثبألٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ ِب ث١ٓ اٌغٍطب١ٔبدح -

 (.33ح32ح31ح٠29بدح اٌظٛأٝ ٚاٌغ١ٛف ٌٛؽبداٌّض٘ش

عذد رضخشف طٛس األٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ ِب - ُٚ أٚػؾذ اٌذساعخ وزٌه رٕٛ  اٌزؾف اٌخشج١خ اٌزٝ 

 (.43ح41ح39ح31ح37ح37ح36ح34ث١ٓ األثٛاةح إٌّبػذحاٌذساثض٠ٕبدح اٌّمبعذ)ٌٛؽبد

ٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ ؽ١ش أٚػؾذ اٌذساعخ رٕٛ  أشىبي اٌّمبعذ اٌخشج١خ اٌزٝ ظٙشد ثظٛس األ-

ظٙشد اٌّمبعذ اٌغذاع١خ راد اٌظٙش ٚاٌّمبعذ راد اٌغبٔج١ٓ "اٌّغٕذ٠ٓ"ٚظٙشح ٚظٙشد أ٠ؼب  

 (.41ح39ح31ح37اٌّمبعذ راد اٌغبٔت ٚظٙش)ٌٛؽبد

ث١ٕذ اٌذساعخ األثٛاة اٌخشج١خ اٌٛاسدح ثبألٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ أٔٙب رزىْٛ ِٓ ِظشاع١ٓ ِٓ -

 (.37ٛاد سأع١خ ٚآخشٜ افم١خ)ٌٛؽبداٌخشت ٠زىْٛ وً ِظشا  ِٓ ؽش

أٚػؾذ اٌذساعخ رٕٛ  أشىبي اٌذساثض٠ٕبد اٌزٝ ظٙشد ثبألٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ ؽ١ش ظٙش -

اٌذساثض٠ٓ اٌّىْٛ ِٓ اٌجشاِك اٌخشج١خ ٚظٙش اٌذساثض٠ٓ رٚ اٌضخبسف إٌٙذع١خ 

 (.36ح35اٌّفشغخ)ٌٛؽبد

عذد األؽجبق اٌّغزط١ٍخ ث١ٕذ اٌذساعخ رٕٛ  أشىبي األؽجبق اٌٛاسدح ثبألٌجِٛبد اٌم- ُٚ بعبس٠خ ؽ١ش 

 (.33ح21ح27ح25ٚاٌّغزذ٠شح)ٌٛؽبد

أٚػؾذ اٌذساعخ ا٢٢د اٌّٛع١مخ اٌزٝ ظٙشد ثبألٌجِٛبد اٌمبعبسٞ ٚوبْ أوضش٘ب ظٙٛسا  -

 (.45ح44ح43ح1اٌطٕجٛس)ٌٛؽبد

س أصجزذ اٌذساعخ أْ اٌزؾف اٌضعبع١خ رؾزً اٌغبٔت األوجش ِٓ ث١ٓ اٌزؾف اٌزطج١م١خ ظٙٛسا  ثظٛ-

 (.22ح21ح9ح1ح7ح7ح6ح5ح4ح3ح2األٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ)ٌٛؽبد
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أٚػؾذ اٌذساعخ اعزخذاَ اٌضخبسف اٌّزٕٛعخ فٝ صخشفخ اٌزؾف اٌزطج١م١خ اٌٛاسدح ثبألٌجِٛبد -

اٌمبعبس٠خ ؽ١ش اعزخذَ اٌفٕبْ اٌضخبسف إٌجبر١خ ٚإٌٙذع١خ ٚوزٌه اٌشعَٛ 

 (.42ح36ح35ح33ح32ح21ح25ح24ح23ح21ا٢د١ِخ)ٌٛؽبد

عذد رُض٠ٓ طٛس األٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ  أٚػؾذ- ُٚ اٌذساعخ رٕٛ  أشىبي اٌم١ٕٕبد اٌضعبع١خ اٌزٝ 

ؽ١ش ظٙشد اٌم١ٕٕبد راد اٌجذْ اٌّغزط١ً ٚظٙشد اٌم١ٕٕبد راد اٌجذْ 

 (.1ح5ح3ح2اٌّؼٍة)ٌٛؽبد

أصجزذ اٌذساعخ أْ ا٢٢د اٌّٛع١م١خ اؽزٍذ اٌغبٔت األوجش ِٓ ث١ٓ اٌزؾف اٌخشج١خ ظٙٛسا  ثظٛس -

 (.4524ح44ح43ِٛبد اٌمبعبس٠خ)ٌٛؽبد األٌج

ث١ٕذ اٌذساعخ رٕٛ  أشىبي اٌّض٘ش٠بد اٌٛاسدح ثظٛس األٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ ِب ث١ٓ اٌّض٘ش٠بد -

راد اٌجذْ اٌىشٜٚ ٚاٌّض٘ش٠بد راد اٌجذد اٌىّضشٜ ٚاٌّض٘ش٠بد راد اٌجذْ اٌىشٜٚ 

 (.32ح26ح24)ٌٛؽبد

ٌجِٛبد اٌمبعبس٠خ ِة اٌزؾف اٌجبل١خ ِٓ أٚػؾذ اٌذساعخ رشبثٗ ثعغ اٌزؾف اٌٛاسدح ثظٛس األ-

اٌعظش اٌمبعبسٜ ٚرٌه فٝ اعزخذاَ اٌشعَٛ األد١ِخ ِزّضٍخ فٝ سعَٛ شب٘بد 

 (. 32ح6إ٠شاْ)ٌٛؽبد
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 حواشي انبحث:

(
2

َح ص 2951(: صوٝ دمحم ؽغٓ: اٌفْٕٛ اإل٠شا١ٔخ فٝ اٌعظش اإلعالِٝح ِطجعخ داس اٌىزت اٌّظش٠خح اٌمب٘شحح 

 . 374ح373ح371

(
3

(: ؽغٓ دمحم ٔٛس عجذ إٌٛسح أصش اٌفْٕٛ اٌضخشف١خ اإلعال١ِخ عٍٝ ٔظ١شرٙب األٚسث١خ) فٓ اٌضعبط أّٔٛرعب (ح 

 .7ِغٍخ اٌعّبسح ٚاٌفْٕٛح اٌعذد اٌغبدطح ص

(
4

 .25(: ؽغٓ دمحم ٔٛس عجذ إٌٛسح أصش اٌفْٕٛ اٌضخشف١خ اإلعال١ِخ عٍٝ ٔظ١شرٙب األٚسث١خحص

(
5

ّبْ دمحم اٌعبثذ ٠بع١ٓ: اٌزؤص١شاد األٚسٚث١خ عٍٝ اٌفْٕٛ اإلعال١ِخ اإل٠شا١ٔخ خالي اٌعظش اٌمبعبسٜ (: إ٠

َحص 3111َ(ح سعبٌخ ِبعغز١شح اٌّغٍذ األٚيحو١ٍخ ا٢صبسح عبِعخ اٌمب٘شحح 2779-2936 \2294-2454ٖ)

79. 

(
6

 .73ح72ح١ِ79خ اإل٠شا١ٔخح ص (: إ٠ّبْ دمحم اٌعبثذد ٠بع١ٓ: اٌزؤص١شاد األٚسٚث١خ فٍٝ اٌفْٕٛ اإلعال

ٟ٘ عجبسح عٓ عمٛد رشزًّ عٍٝ األص٘بس ٚاٌٛسٚدح ٚرّضً عمٛد األص٘بس اٌّشؽٍخ اٌّزطٛسح ٌعمٛد إٌجبربد  (:7)

ٚاٌفبوٙخح ٚوبٔذ ٘زٖ اٌعمٛد غبٌجب  ِب رىْٛ ثشىً ِمٛط أٚ أفمٟح ٚرّضً ثذا٠زٙب ٚٔٙب٠زٙب أشىبي اٌف١ٛٔىبد 

 .46ح47ح47غٓ: فٝ اٌفْٕٛ اإلعال١ِخح إرؾبد أعبرزح اٌشعُ ح ِظشحص ٚاألششؽخ اٌّزطب٠شح صوٝ دمحم ؽ

(
7)

 (: صوٝ دمحم ؽغٓ: اٌفْٕٛ اإل٠شا١ٔخ فٝ اٌعظش اإلعالِٝ.2: )

(
1

ظٙشد ثٙزا اٌشىً فٟ أٚائً اٌعظش اإلعالِٝ  ٚلذأعٕبْ إٌّشبسح  جٗخؾ ِٕىغش ثضٚا٠ب ؽبدح رش لٛاِٙب (:

ظٙٛس عٕظش اٌضخبسف اٌذا١ٌخ ثشىً  ٚثذأٛ  ِٓ اٌضخشفخ "أِٛاط"ح عّٝ ٘زا إٌ ٚلذعٍٝ ٚاعٙخ لظش اٌّشزٝح 

ثعذ رٌه  اعزخذاِٗعٍٝ ٚاعٙبد عّبئش اٌّّب١ٌه فٟ اٌمب٘شح فٟ عٙذ اٌغٍطبْ ث١جشط اٌجٕذلذاسٜ صُ أزشش  ػؼٚا

دمحم . عبئشخ إثشا١ُ٘ اٌذعٛلٝ ٠ٛعف: أشغبي اٌشخبَ فٝ لظش األ١ِش ٚاٌجشع١خ خفٟ صخشفخ عّبئش اٌّّب١ٌه اٌجؾش٠

حص 3119صبسح عبِعخ اٌمب٘شحح اٌّغٍذ األٚي حعٍٝ ثب١ًٌّٕ "دساعخ أصش٠خ ف١ٕخ"ح سعبٌخ ِبعغز١شح و١ٍخ ا٢

 .427ح426

 (
9

(: أ٘ذاة ؽغٕٝ: ِٕبظش ٚصخشف عٍجخ ِعذ١ٔخ ِٓ اٌعظش اٌمبعبسٜ رؼ١ف عّبد عذ٠ذح ٌفٓ اٌزظ٠ٛش 

 .5اٌغبثةح صاإلعالِٝ " دساعخ آصش٠خ ف١ٕخ"ح ِغٍخ اٌعّبسح ٚاٌفْٕٛح اٌعذد 

(
21

:)Bernard Lewis: The world of Islam, Thames and Hudson, 1997,P.271.                   

       

(
22

(: ِٕٝ دمحم ثذس: صالس رؾف لبعبس٠خ ِٓ إٌؾبط ِضخشفخ ثزظب٠ٚش ِٓ ا١ٌّٕب اٌٍّٛٔخح ِسرّش اٌف١َٛ 

 .25َح ص3116اٌخبِظح

 (
23

ؽبد اٌخضف١خ ٚاٌزؾف اٌخشج١خ اإل٠شا١ٔخ ِٓ خالي رظب٠ٚش اٌّخطٛؽبد فٝ (: اٌش١ّبء أؽّذ عجذ اٌعبي: اٌجال

اٌعظش اٌظفٜٛ " دساعخ ف١ٕخ ِمبسٔخ ِة اٌزؾف اٌجبل١خح سعبٌخ ِبعغز١شح لغُ ا٢صبس اإلعال١ِخح و١ٍخ ا٢داةح 

 . 345عبِعخ أع١ٛؽح ص 

 األشـكـال وانهوحــاث

 أوالً: األشـكـال:

                              

   رٛػؼ وبط ِٓ ( صخشفخ 3شىً)رٛػؼ ل١ٕٕخ ٚوٛة ِٓ اٌضعبط                               ( صخشفخ 2شىً)

 عًّ اٌجبؽش.                                                               عًّ اٌجبؽش.                  اٌضعبط          
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 رٛػؼ ل١ٕٕخ ٚوؤط ِٓ اٌضعبط( صخشفخ 5شىً)                               رٛػؼ ِض٘ش٠خ ِٓ اٌضعبط( صخشفخ 4شىً)

 عًّ اٌجبؽش.                                                                             عًّ اٌجبؽش.    

                       

رٛػؼ إثش٠ك ِٓ ( صخشفخ 7شىً) رٛػؼ عٍطب١ٔخ ِٓ اٌخضف                                   ( صخشفخ 6شىً)

 عًّ اٌجبؽش                                                                                 عًّ اٌجبؽش.   اٌّعذْ
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 رٛػؼ ِض٘ش٠خ ِٓ اٌّعذْ( صخشفخ 1شىً)ٍطب١ٔخ ِٓ اٌّعذْ                              رٛػؼ ع( صخشفخ 7شىً)

                                   عًّ اٌجبؽش                                                                  عًّ اٌجبؽش                                                 

                                                         

                           

 عبٔت وشعٝ ِٓ اٌخشت( صخشفخ 21شىً) رٛػؼ ِمعذ ِٓ اٌخشت                               ( صخشفخ 9شىً)

                                                                 عًّ اٌجبؽش         عًّ اٌجبؽش                                                                     

 ثاَيا:انهوحــاث: 

        

 .اٌعظش اٌمبعبسٜ -ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌجَٛ ب(:1أ،1،1نوحت)

 .Liveauctioneers.comwwwعٍ: 

http://www.liveauctioneers.com/
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 انعصر انقاخارى. -ب(: نوحت زيتيت إيراَيت يٍ أنبوو2أ،2،2نوحت)

 www. pinterest.comعٍ: 

     

 انعصر انقاخارى. -ب(: نوحت زيتيت إيراَيت يٍ أنبوو3أ،3،3نوحت)

 www. pinterest.comعٍ: 
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 (:كأسيٍ يٍ انسخاج يٍ صُاعت5نوحت)  انعصر انقاخارى.    -أ(: نوحت زيتيت إيراَيت يٍ أنبوو4،4نوحت)

 و(   19-13ِبوهيًيا في انقرٌ)                                                           www. pinterest.comعٍ:         

 َقالً عٍ: حسٍ دمحم َور عبذ انُور: يدهت انعًارة وانفُوٌ، انعذد انسادش.    

                                                                                                         

    

 انعصر انقاخارى. -ب(: نوحت زيتيت إيراَيت يٍ أنبوو6أ،6،6نوحت)

 www.mimifroufrou.comعٍ: 
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 -: نوحت زيتيت إيراَيت يٍ أنبوو(8انعصر انقاخارى.               نوحت) -أ(: نوحت زيتيت إيراَيت يٍ أنبوو7،7نوحت)

 انعصر انقاخارى                                                 www. pinterest.comعٍ:                           

  www.Tumblr.comعٍ:                                                                                     

       

 انعصر انقاخارى. -أ(: نوحت زيتيت إيراَيت يٍ أنبوو9،9نوحت)                أ(: تفاصيم يٍ انهوذ انسابقت                         8نوحت)

 www. pinterest.comعٍ:                                                                                          
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 انعصر انقاخارى. -ب(: نوحت زيتيت إيراَيت يٍ أنبوو11أ،11،11حت)نو

 www.wikiwand.com عٍ:

  

 اٌمبعبسٜ اٌعظش -إ٠شاْ  -عٍطب١ٔخ ِٓ اٌخضف (:12نوحت)                   -ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌجَٛ أ(:11،11نوحت)

      www. pinterest.comعٓ:                                                                                  اٌعظش اٌمبعبسٜ.

                                                      

 

 اٌعظش اٌمبعبسٜ.  -ة(: ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌج24َٛأح24ح24ٌٛؽخ)    

 www. pinterest.comعٓ: 
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 اٌعظش اٌمبعبسٜ -أ(: ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌج26َٛح26ٌٛؽخ)                (: عٍطب١ٔخ ٚؽجك ِٓ اٌخضف25ٌٛؽخ) 

                                        www.fineartamerica.comعٓ:                                                                           

 

 َ(21-23ٖ(: ٌٛؽخ ف١١ٕخ إ٠شا١ٔخ ِٓ اٌمشْ) 27ٌٛؽخ). 

 ِٓ ِغّٛعخ اٌذوزٛس عٍٝ ثبشب إثشا١ُ٘

 ٔمال  عٓ: صوٝ دمحم ؽغٓ: اٌفْٕٛ اإل٠شا١ٔخ فٝ اٌعظش اإلعالِٝ.

http://www.fineartamerica.com/
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 اٌعظش اٌمبعبسٜ. -أ(: ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌج27َٛح27ٌٛؽخ)

 www.beverlyamitchell.comعٓ:

   

 اٌعظش  -(: ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌج29ٌَٛٛؽخ)       اٌعظش اٌمبعبسٜ. -أ(: ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌج21َٛح21ٌٛؽخ)

 اٌمبعبسٜ                                               www. pinterest.comعٓ: 

 www. pinterest.comعٓ:                                                                                   
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 اٌعظش اٌمبعبسٜ -عٍطب١ٔخ ِٓ اٌّعذْ (:21نوحت)                          رفبط١ً ِٓ اٌٍٛؽخ اٌغبثمخ أ(:19نوحت)

               

 اٌعظش اٌمبعبسٜ. -ّعذْ (: ط١ٕخ ِٓ ا33ٌٌٛؽخ)      اٌعظش اٌمبعبسٜ.  -(: ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌج32ٌَٛٛؽخ)
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 .اٌعظش اٌمبعبسٜ -ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌجَٛ أ(:23،23نوحت)

 Metropolitan museumعٍ:

   

 اٌعظش اٌمبعبسٜ -(: خضأخ ِٓ اٌخشت36(: دساثض٠ٓ ِٓ اٌخشت                                    ٌٛؽخ)35ٌٛؽخ)

            

 .اٌعظش اٌمبعبسٜ -ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌجَٛ(: 27. نوحت )اٌعظش اٌمبعبسٜ -ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌجٌَٛٛؽخ ص٠(: 26نوحت)

 aljantiques.com عٍ:                                                            www. pinterest.comعٍ: 
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                         رفبط١ً ِٓ اٌٍٛؽخ اٌغبثمخ أ(:27نوحت)

                  

 .اٌعظش اٌمبعبسٜ -ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌجَٛأ(: 28،28نوحت)

  mons.M. Wikimedia.orgعٍ:

                         

العصر  -لوحة زيتية إيرانية من ألبوم (:03لوحة)   .العصر القاجارى -لوحة زيتية إيرانية من ألبوم (:92لوحة) 

     commons.M. Wikimedia.orgعن:                                                                       القاجارى
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اٌعظش  -ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌجَٛ (:32.    نوحت)اٌعظش اٌمبعبسٜ -ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌجَٛ (:31نوحت)

 www. pinterest.comعٍ:                                               .christiesc.omwww عٍ: .اٌمبعبسٜ

 

           

 .اٌعظش اٌمبعبسٜ -ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌجَٛ (34.    نوحت)اٌعظش اٌمبعبسٜ -ٌٛؽخ ص٠ز١خ إ٠شا١ٔخ ِٓ أٌجَٛ (:33نوحت)

 

http://www.christiesc.om/
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 تصاوير السِّيَرة النََّبويَّة في مخطوط الرَِّساَلة الُمَحمَِّديَّة
َنة من العصر الُعثماني)ثالث وخمسون تصوير   " ُتْدَرْس وتُْنَشـْر ألول َمرة "(.ة ُمَلوَّ

 

 دكتور/ ماهر سمير عبدالسميع السيد عطااهلل                                                     
              مدرس اآلثار اإلسالمية، بقسم اآلثار اإلسالمية،                                                      

 بمصر. جامعة الزقازيق  –بكلية اآلثار                                                       
 : Summary الملخص

انية الهامة التي تحتفظ بها دار الكتب المصرية بالقاهرة، ُتسلط الّدراسة الضوء على أحد المخطوطات العثم
م(، تتكون من ُمجّلد واحد، 1821هـ)1237معارف عامة تركي طلعت(، وهذه النسخة مؤرخة بسنة 22تحت رقم )

ِديَّة(، وهي منظومة مشهورة تضم  تمت كتابته بخط النسخ، ويحتوي المخطوط على منظومة شعرية ُعِرفت بــ)الُمَحمَّ
عة آالف ومائة وتسعة عشر بيًتا شعرًيا، تمت كتابتها جميعًا باللغة التركية العثمانية القديمة، عدا عناوين تس

الفصول الُمتضمِّنة لهذه األبيات الشعرية فقد تمت كتابتها باللغة العربية. َألفَّ هذا المخطوط محمد بن صالح 
م(، قام 1451هـ/855زيجي زاده(، المتوفي في عام )المعروف بابن الكاتب)يازيجي أوْغلو محمد أفندي أو با
، ويوم القيامة(، باإلضافة إلى -صلى اهلل عليه وسلم  -بتنظيمه في ثالثة محاور هي )الخلق، وسيرة النبي محمد 

 تفسيرات آليات قرآنية. 
شر رسومه وتهدف الّدراسة هنا إلى التعريف بالمخطوط، وكذلك التعريف بمؤلفه، وما يتضمنه محتواه، ون

نة والمتعددة التي تتخلل صفحاته، وهي عبارة عن تصاوير كثيرة تشرح ما َوَرَد ذكره في المخطوط، بلغ عددها  الملوَّ
ستًا وتسعين، منهم ثالث وخمسون تصويرة تشرح أحداث الّسيرة النبوية تُنشر وُتْدَرس هنا ألول مرة، باإلضافة إلى 

ة، للخروج بأهم مميزاتها، ومقارنتها بمثيالتها في العصر العثماني، للوقوف دراسة هذه التصاوير دراسة أثرية فني
على مدى أوجه الشبه واالختالف بين رسوم الفنانين، ومدى مطابقتها للواقع والحقيقة من عدمه. وبشكل عام لقد 

ت العثمانية ِانفردت رسوم هذا المخطوط بمجموعة من المميزات الفنية جعلته مميزًا عن غيره من المخطوطا
الُمزينة بالتصاوير الملونة، ولعل أهمها توضيح وّسَرد القصص التاريخي والديني بواسطة  التصاوير دون َرسم 

 ألشكال كائنات حية. 
 : Key Wordsالكلمات الُمفتاحية 

ِديَّة، تصاوير، العصر العثماني، الخلق، سيرة النبي، اآلخرة، القيامة.  مخطوط، الُمَحمَّ
 

 اور الدراسةمح
: منهج الّدراسة   ثانياا: ترجمة مؤلف المخطوط  أوًلا

 رابعاا: تأريخ المخطوط  ثالثاا: تسمية المخطوط 
 سادساا: تصاوير المخطوط  خامساا: متن مخطوط الرَِّسالة الُمَحمَِّديَّة 

 ثامناا: الخاتمة وتتضمن أهم النتائج سابعاا: المميزات الفنية للتصاوير
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 : : منهج الّدراسة في تناول ونشر تصاوير المخطوط أوًلا 
سوف تتبع الّدراسة في نشرها لتصاوير المخطوط، المنهج الوصفي والتحليلي المقارن في قالب واحد. وقبل 
أن تتناول الدِّراسة بالشرح والتحليل أهم المميزات واألساليب الفنية لتصاوير هذا المخطوط، علينا أواًل أن نشير إلى 

ِديَِّة على ست وتسعين تصويرة كما جز  ئية هامة جدًا تتعلق بآلية دراسته الفنية، حيث يشتمل مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ
سبق أن ذكرنا في ُملخص البحث؛ منهم ثالث وخمسين تشرح السِّيرة النبوية، والثالث واألربعون المتبقية تشرح 

د هذه التصاوير في مخطوط واحد من ناحية، وانقسامها إلى أحداث يوم القيامة)اآلخرة(. ونظرًا لكثرة عد
مجموعتين كبيرتين من ناحية أخرى، ُتمثل كل منهما شرحًا لموضوع ُمستقل تمامًا عن اآلخر، رأينا أن نقوم بتناول 
هذا المخطوط في دراستين ُمنفصلتين، لنتمكن من شرح وتحليل تصاويره ورسومه بطريقة وافية، الدراسة 

َساَلة الُمَحمَِّديَّة(، األولي )وهي موضوع البحث الذي بين أيدينا اآلن(: )تصاوير السِّيَرة النََّبويَّة في مخطوط الرِّ
َنة "تُـْدَرْس وتُـْنـَشـْر هنا ألول َمرة"، والدراسة الثانية: )تصاوير يوم القيامة أو  وعددها ثالث وخمسون تصويرة ُمَلوَّ

َساَلة  َنة "، ونقوم اآلن بدراستها والتجهيز اآلخرة في مخطوط الرِّ الُمَحمَِّديَّة(، وعددها ثالث وأربعون تصويرة ُمَلوَّ
 لنشرها الحقًا في بحث مستقل، إن قدَّر اهلل لنا البقاء. 

 ( :ثانياا :  ترجمة مؤلف المخطوط )يازيجى أوغلو محمد
، من أهل مدينة (1)م(1451هـ/855هو العارف باهلل تعالى الشيخ محمد بن صالح الّرومي)المتوفى عام

 .(3)، وُيعرف بيازيجى زاده أوغلو، وُعرف كذلك بابن الكاتب(2)كليبولي
م( وشقيقه األصغر أحمد بيجان)المتوفي حوالي 1451هـ/855وتعلَّم يازيجي أوْغلو)المتوفى عام

اسع التأثير حاجي بيرام من أتباع الشيخ الُمتصوِّف و  ام( على يد أبيهما يازيجي صالح، وأصبح1454هـ/859عام
م(. وقد أسََّس يازيجي أوغلو الحقًا مدرسة 1430هـ/834( أو )حوالي عام1429هـ/833ولي)المُتوِفي حوالي عام

 .(5). ويعد من مشايخ الطريقة البيرامية(4)لدراسة الّصوفية وممارسة شعائرها
الة الُمَحمَِّديَّة" أو "القصيدة الُمَحمَِّديَّة في من مؤلفات يازيجى أوغلو المخطوط الذي بين أيدينا وُيعرف "بالرِّسَ 

سيرة األحمدية"، وهي منظومة تركية في التصّوف، عبارة عن ُمجلد كبير، وتعتبر أحد أجمع القصائد التركية 
بانية الُمتعّلقة بالحقيقة الُمحمَّدية، وقد شرحها إسماعيل حقي البروسوي صاحب التفسير  الشارحة للَكماالت الرَّ
وح، وُتعتبر  الُمسّمى روح البيان، شرحًا وافيًا مشحونًا بحقائق التوحيد من حيث الشهود والعيان، وأسماه فَرح الرُّ

ِديَّة من أكثر األعمال التاريخية واألدبية الشائعة عند الُعثمانيين ، ومن ُكتبه أيضًا "َمغارب الزمان لغروب (6)الُمَحمَّ
في مجلد، عبارة عن منظومة باللغة العربية عن النبي محمد، وقد َجَمَع فيه  األشياء في العين والعيان"، وهو

مع األنبياء، ثم تلقى الخطابات اإللهية، من  -صلى اهلل عليه وسلم  -األحاديث القدسية، وِذكر كلماته، أي النبي 
  .(7)الكتب الُمنزلة، وله كتاب آخر بعنوان "شرح الفصوص لُمحي الدين ابن عربي الحاتمي"

وقد جاء في كتاب روايات عن التحول الديني في بداية الدولة العثمانية باإلنكليزية لتيجانة كرسنج، نقاًل عن 
كتابّي مغارب الزمان محمد يازيجي زاده، وكتاب أنوار العاشقين ألخيه أحمد بيجان يازيجي زاده، ما يلي: " وكان 

ور كبير في نشر وحفظ الدين اإلسالمي في مقاطعة كليبولي، د( 8)للشيخ يازيجي زاده وألخيه الشيخ أحمد بيجان
حيث تحفل مؤلفاتهما بحقائق التصّوف من الوجه المقبول شرعًا، وقد رّدا على الكثير من البدع الُمستحدثة في 

 .(9)عصرهما "
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 : ثالثاا :  تسمية المخطوط

 
ِديَِّة(، )القصيدة المُ  ِديَّة في الكماالت الّربانية(، ُعرف بـــــــ)اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ ِديَّة في سيرة األحمدية(، )الُمَحمَّ َحمَّ
. لكن أهم أسمائه التي ُنِعَت بها، ما أشار إليه المؤلف في آخر (10)و)ُمَحمَِّديَّة في نعت خالق الخلق رب العالمين(

ا َخَدْمتُ 320صفحة من المخطوط الذي بين أيدينا) َساَلِة َخْتَم  ظهر(، في بيت شعري نصه: ) لمَّ بالرِّ
ْيُتَها ِباْلِرَساَلِة ْالُمَحمَِّديَِّة(.  لِرَساَلتِي***َسمَّ
 ( :م1821هـ/1237رابعاا : تأريخ المخطوط )مؤرخ بسنة

 
لوة والسَّالم 320ُكِتَب في آخر صفحة من المخطوط) ظهر( في أسفلها ما نصه: )الحمد هلل على التمام والصَّ

د تم من كتابة هذه النسخة الشَّريفة من جمادى اآلخر اثنى وعشرين في يوم الخم]ي[س على رسوله أفضل األنام ق
(. ]أي ما 1237ج سنة22سنه سبع وثالثين ومأتين والف حرره نُصوح بن صالح غفر اهلل ذنوبه وستر عيوبه 

لون األسود على بال (11)م[. والنص مكتوب باللغة العربية بخط النسخ1821يوافق بالتاريخ الميالدي حوالي سنة
  أرضية باللون األصفر.

  : خامساا : متن مخطوط الرَِّسالة الُمَحمَِّديَّة وما يتضمنه من فصول 
يحتوى هذا المخطوط على منظومة شعرية ُعِرفت بـ)الُمَحمَِّديَّة(، ولها شهرتها عند من ُيداوم على تالوتها من 

قع في قريب من تسعة آالف ومائة وتسعة عشر بيتًا شعريًا، أهل األناضول والقرم وقازان وغيرها، وهي طويلة ت
ومن الدليل على شعبية ْالُمَحمَِّديَِّة أن شاعرًا من شعراء الترك الُمحدثين هو يحي كمال كانت أمه تقرأ له من 

ِديَّة عميق أثرها في توجيهه الفكري ثر شعراء الترك بها . ومن تأعند كبره كتاب)الُمَحمَِّديَّة( في صغره، فكان للُمَحمَّ
م له منظومة بعنوان)أْحَمِديَّة(. ولشاعر آخر ُيسمى خاقاني 1508ما قيل من أن الشاعر حمدي المتوفي عام

ِديَّة. ومن ثم نلحظ أن هذه 1606المتوفي عام م منظومة بعنوان)حلية خاقاني( يتلو فيها تلو ما جاء في الُمَحمَّ
ِديَّة أوجدت فنًا خالصًا من فنون الشعر طرقه أكثر من شاعر، وذلك ألن موضوعه ُمحبب إلى الترك  الُمَحمَّ

ِديَّة على نسق المولد، والمولد منظومة فيها سرد للسيرة النبوية. وقد تحركت  المتقين على تفاوت طبقاتهم. والُمَحمَّ
 .(12)همة مؤلفها إلى نظمها بناء على ما اطَّلع عليه في ُكتب الّسيرة النبوية أو لرؤيا رآها

وتبدأ ْالُمَحمَِّديَِّة بالديباجة التقليدية وهي التوحيد ثم النعت، والسبب الذي حدا بالشاعر إلى تأليف الكتاب، 
صلى  -والكالم بعد ذلك في ذكر الخليقة منذ فجر الّدهر مرورًا باألنبياء الِكرام، حتى يبلغ سيد األنبياء والُمرسلين 
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ويجري عليه صفاته كما َيصف معراجه وهجرته ومعجزاته، وبذلك يكون هذا ، وهو يذكر والدته -اهلل عليه وسلم
ِديَِّة أشبه بشيء بسيرة نبوية منظومة، وهو في كالمه ُيعرِّج على ذكر زوجات الرسول   -القدر مما جاء في ْالُمَحمَّ

بكتب السيرة،  وبعض أصحابه وكل ما يتصل بذلك من طرف، مما يجعل الِكتاب ُمتصفاً  -صلى اهلل عليه وسلم 
ِديَِّة قائمة على ثالثة محاور هي )الخلق ، والنبي صلى اهلل عليه وسلم ، والقيامة( وهذا  وُيمكن أن نتصور ْالُمَحمَّ
ما يجعلها سيرة نبوية، ولكن مع فارق؛ هو الّرغبة في بسط القول تفصياًل، أو أن رغبة الشاعر في نظم سيرة 

 .(13)َعثْتُه على أن ُيَصدِّر هذه السيرة بتاريخ الخلق ويختمها بذكر القيامةبَ  -صلى اهلل عليه وسلم  -الّرسول 
معارف عامة 22المحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم: ) ُمَحمَِّديَّةويتكون مخطوط اْلِرَساَلِة ْال

في كل صفحة من  سم، وعدد األسطر22.5x17ورقة، مقاساتها  320تركي طلعت( من ُمجّلد واحد، عدد أوراقه 
نصوح بن صالح، وتمت كتابته بخط النسخ، باللغة التركية القديمة، وجاء  َنسخه وحرره صفحاته عشرة تقريبًا، 

لون المداد في عناوينه باللون األحمر، أما المحتوي فباللون األسود، وهذه النسخة تم ضبطها بالتنقيط، بها إطارات 
مخطوط على عدد كبير من العناوين الجانبية الُمتضمنة لألبيات الشعرية . ويشتمل ال(14)باللون األصفر الذهبي

 والكتابات النثرية أحيانًا، وجميعها )أي العناوين الجانبية( ُكتبت باللغة العربية بالِمداد األحمر بخط النسخ. 
 ونقوم هنا بسرد ونشر جميع عناوين المخطوط، كما قرأتها بنفسي في صفحاته، وهي كالتالي:

وجه(، )في نعت 2َصْفحة  –ظهر(، )في نعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم1َصْفحة –افتتاحية المخطوط)
فحتان  –الخلفاء الراشدين رضوان اهلل عليهم أجمعين ِديَّةِ 2وجه، 2الصَّ  –ظهر(، )في سبب تأليف ِرَسالِة ْالُمَحمَّ

فحات  فحتان  –ظهر(، )افتتاح الكتاب3وجه، 3ظهر، 2الصَّ وجه(، )مبعث محمد مصطفى فصل 4ظهر، 3الصَّ
َصْفحة  –ظهر(، )فصل في نزول الوحي47َصْفحة  –في نزول الوحي صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين

وجه(، 57َصْفحة –وجه(، )إسالم ُعمر رضي اهلل عنه56َصْفحة  –وجه(، )إسالم أبو بكر رضى اهلل عنه53
 –(، )فصل في أخالق النبي صلى اهلل عليه وسلمظهر59َصْفحة –)فصل في صفات النبي عليه السالم

وجه(، )هجرة النبي عليه 73َصْفحة –وجه(، )في أسرار الوحي63َصْفحة –ظهر(، )فصل في المعراج60َصْفحة
ظهر(، )قصيدة 82َصْفحة –وجه(، )نزول النبي عليه السالم في المدينة80َصْفحة –السالم من مّكة إلى المدينة
وجه(، 86َصْفحة –وجه(، )إسالم عبداهلل ابن سالم رضي اهلل عنه85َصْفحة –عليه وسلملحضرت النبي صلى اهلل 

ظهر(، )فصل 89َصْفحة –وجه(، )فصل في المعجزات89َصْفحة –وجه(، )تحويل القبلة88َصْفحة –)سبب األذان
ة فتح وجه(، )قص100َصْفحة –ظهر(، )ِجهاد األحد95َصْفحة –وجه(، )غزوات البدر95َصْفحة –في الغزوات

 –وجه(، )وفات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم107َصْفحة –وجه(، )جهاد الُحنين103َصْفحة –مّكة
ظهر(، )مخلفات حضرت 128َصْفحة –ظهر(، )هذه حلية شريف حبيب أكرم صلى اهلل عليه وسلم120َصْفحة

الة على النبي علي138َصْفحة –رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  –ه السالموجه(، )فصل في الصَّ
وجه(، )وفات فاطمة الزهراء رضي اهلل 147َصْفحة –وجه(، )فصل في أصحاب رضي اهلل عنهم142َصْفحة
ظهر(، )حلية حضرت 152َصْفحة –وجه(، )وفات حضرت أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه148َصْفحة –عنها

 –اهلل عنه وجه(، )وفات حضرت ُعمر الفاروق رضي153َصْفحة –أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه
وجه(، )وفات حضرت 154َصْفحة –ظهر(، )هذا صفة حلية حضرت ُعمر الفاروق رضي اهلل عنه153َصْفحة

وجه(، )هذا صفة حلية حضرت عثمان ذي النورين رضي اهلل 155َصْفحة –عثمان ذي النورين رضي اهلل عنه
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جه(، )هذا صفة حضرت و 156َصْفحة –ظهر(، )وفات حضرت علي المرتضى رضي اهلل عنه155َصْفحة –عنه
ظهر(، 157َصْفحة –ظهر(، )وفاة الحسن والحسين رضي اهلل عنهما156َصْفحة –علي المرتضى رضي اهلل عنه

 –ظهر(، )فصل في بيت الخالفت159َصْفحة –)فصل في العشرة المبشرة رضي اهلل عنهم أجمعين
 –، )فصل في أشراط الّساعةوجه(160َصْفحة –وجه(، )فصل في أصحاب الّصفة رضي اهلل عنهم160َصْفحة
 –ظهر(، )فصل في نزول عيسى عليه السالم163َصْفحة –وجه(، )فصل في خروج الّدجال161َصْفحة
 –وجه(، )فصل في خروج داّبة األرض165َصْفحة –ظهر(، )فصل في خروج يأجوج ومأجوج164َصْفحة
 –في َنفخ الّصورظهر(، )فصل 166َصْفحة –وجه(، )فصل في طلوع الشمس من مغربها166َصْفحة
ظهر(، )فصل في 171َصْفحة –ظهر(، )فصل في الَحشر170َصْفحة –وجه(، )فصل في يوم القيامة169َصْفحة

 –وجه(، )فصل في لواء الَحمد181َصْفحة –وجه(، )فصل في الَمْوِقفْ 177َصْفحة –تبديل األرض والّسموات
 –، )فصل في إحضار األنبياءوجه(184َصْفحة –ظهر(، )هذا الفصل في بيان َجهنَّم183َصْفحة
وجه(، )هذا 195َصْفحة –وجه(، )هذا الفصل في الَكعبة192َصْفحة –ظهر(، )فصل في السَّاعة187َصْفحة

ظهر(، )الموطن األول في الكتاب قال اهلل سبحانه وتعالى َعِلمْت كلمة 195َصْفحة –الفصل في بيان الموطن
ظهر(، 197َصْفحة –ظهر(، )الموطن الثاني في الِحساب195َصْفحة –اآلية وُكلَّ إنساٍن ألزمناُه طاِئَرُه في ُعُنِقهِ 

وجه(، )الموطن الخامس ِخطاُب 203َصْفحة –ظهر(، )هذا الفصل في بيان الُمَخاِصَمات199َصْفحة –)الَمْوِقفْ 
 –ظهر(، )فصل في الَبَشاَرةِ 210َصْفحة –وجه(، )فصل في الذين ال ِحساَب عليهم205َصْفحة –اهلل
ظهر(، )هذا الفصل في 218َصْفحة –ظهر(، )هذا الفصل في بيان حوض رسول اهلل عليه الّسالم215حةَصفْ 

راط220َصْفحة –بيان جهنم وأهلها وجه(، )فصل في 226َصْفحة –وجه(، )هذا البيان الموطن الرابع في الصِّ
صل في بيان َحضيرِة ظهر(، )ف240َصْفحة –وجه(، )فصل في دخول الجّنة239َصْفحة –االنسالك إلى الجنة

 –وجه(، )الموطن الخامس في األعراف247َصْفحة –ظهر(، )فصل في النُّشور241َصْفحة –القدس
 –ظهر(، )الموطن الّسابع في ريح الموت248َصْفحة –وجه(، )فصل في أهل الذنوب248َصْفحة
 –المأدبة أي الّضيافاتوجه(، )الموطن الثامن في 255َصْفحة –وجه(، )هذا الفصل في حكمة العذاب255َصْفحة
 –ظهر(، )فصل في الُبراق257َصْفحة –وجه(، )فصل في مقامات الجنة في درجاتها257َصْفحة
وجه(، )فصل 262َصْفحة –وجه(، )فصل في الِولَدان والِغْلمان259َصْفحة –ظهر(، )فصل في الُحور258َصْفحة

وجه(، )هذا الفصل في تمثيل 265َصْفحة –جّنةوجه(، )هذا الفصل في مراتب أهل ال263َصْفحة –في أنهار الجّنة
يافات274َصْفحة –الدَّارين  –وجه(، )في َمْدح النبي صلى اهلل عليه وسلم279َصْفحة –ظهر(، )فصل في الضِّ
ُبور 283َصْفحة –وجه(، )فصل في رؤية اهلل تعالى َعزَّ سلطانه وَعُظَم شانه281َصْفحة ظهر(، )فصل الزَّ
 –وجه(، )فصل في انكشاف الذات291َصْفحة –)فصل في المجلس النور وجه(،288َصْفحة –األعظم
 –ظهر(، )هذا الفصل في أسرار العارفين300َصْفحة –ظهر(، )فصل في معرفة الرَّب والنفس293َصْفحة
ظهر(، 312َصْفحة –ظهر(، )قصيدة إلهية307َصْفحة –وجه(، )ُمناجاة َبَدْرَكاِه قاضي الحاجات304َصْفحة

ظهر(، 317َصْفحة –وجه(، )في َمْدح حضرت محمد مصطفى صلى اهلل عليه وسلم313َصْفحة –)خاتمة الكتاب
 ظهر(.320َصْفحة –)َصْفحة األخيرة من المخطوط
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 ظهر( :1أول النسخة : الصفحة األولى من المخطوط )
 "إله واحـد رب تعـالى *** هــو اهلل الـبـديــــع الــحــــق األعــــــلــى

 لّما تجّلى *** من الغيب إلى العين فجّلى...".تعالى ذاته 
 ظهر( :320آخر النسخة : الصفحة األخيرة من المخطوط )

 "...داخي آمين ديانك هم جمله سين *** حق تعالى رحمته غرق ايله سين
 بوني يازدم يادكــار او لما عــنـيــجـــون *** اوفيا نلر بر دعا قلما عــنـيـجـــون".

 

    
 ظهر(320الصفحة األخيرة من المخطوط )          ظهر(1الصفحة األولى من المخطوط )           

 

 : سادساا : تصاوير المخطوط
َيشتمل مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَِّديَِّة)موضوع الدَِّراسة(، على ِست وتسعين تصويرة)منمنمة(، وفيما يلي بيان 

تصويرة في صفحات المخطوط بالتَّرتيب، وجدير بالذكر أن هذه  بعناوين جميع هذه التصاوير، وموقع كل
العناوين قامت الّدراسة بإطالقها على التصاوير ألول مرة، بعد تناول دقيق لكل تصويرة، ومقارنتها بالمتن 

حة له، وذلك على النحو التالي:  الُمصاِحب الشارحة والُمَوضِّ
 عنوان التصويرة رقم الصفحة لوحة

 َرْسم لقبة أمينة خاتون)منزل أم النبي( وَموِضع َمْوِلد الرسول وجه(48)َصْفحة   (1
 َرْسم للكعبة الُمشرفة حولها ِحجر إسماعيل والَمطاف. ظهر(48)َصْفحة   (2
 َرْسم إلسالم ُعمر عند َمغارة َجبل ُقبيس. وجه(58)َصْفحة   (3
 م عمر.َرْسم لطواف النبي والصحابة حول الكعبة بعد إسال ظهر(58)َصْفحة   (4
 َرْسم لمعراج النبي عند قبة الصخرة  والمسجد األقصى. وجه(64)َصْفحة   (5
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 َرْسم َيشرح نزول تحيَّات الصَّالة على النبي أثناء المعراج. ظهر(66)َصْفحة   (6
 َرْسم يوضح اجتماع قريش عند الكعبة بعد معراج النبي. ظهر(69)َصْفحة   (7
 خرة والمنبر الشريف.َرْسم لمسجد قبة الصَّ  وجه(70)َصْفحة   (8
 َرْسم لجبل حراء وجبل مّكة. ظهر(78)َصْفحة   (9

ح هجرة النبي وأبو بكر ونجاتهما من كفار قريش. وجه(81)َصْفحة   (10  َرْسم ُيَوضِّ
ح ُمالحقة ُسراقة بن مالك للنبي و أبوبكر في الهجرة. وجه(82)َصْفحة   (11  َرْسم ُيَوضِّ
 مِر ابِن َعْوف.َرْسم لمقام بني عَ  وجه(83)َصْفحة   (12
 َرْسم لمقام بني سالم ظهر(83)َصْفحة   (13
ح سير الرسول وأبو بكر في المدينة المنورة. ظهر(83)َصْفحة   (14  َرْسم ُيَوضِّ
 َرْسم للمسجد النبوي والضريح النبوي الشريفين. وجه(84)َصْفحة   (15
ح ُمعجزة تكثير الطعام في غزوة الخندق. ظهر(92)َصْفحة   (16  َرْسم ُيَوضِّ
ح ُمعجزة تبشير النبي بالنصر في غزوة األحزاب. وجه(93)َصْفحة   (17  َرْسم ُيَوضِّ
ح تحقيق ُمعجزة تبشير النبي بنصر غزوة األحزاب. وجه(94)َصْفحة   (18  َرْسم ُيَوضِّ
ح ُمعجزة تكثير الشراب في إبريق النبي محمد. ظهر(94)َصْفحة   (19  َرْسم ُيَوضِّ
ح  ظهر(98)َصْفحة   (20  مقتل أبو جهل في غزوة بدر.َرْسم ُيَوضِّ
ح استعداد النبي وصحابته للمشركين في غزوة بدر. ظهر( 98)َصْفحة   (21  َرْسم ُيَوضِّ
ح قتال المسلمين للمشركين باألقواس في غزوة أحد. ظهر(100)َصْفحة  (22  َرْسم ُيَوضِّ
ح صمود طلحة بن عبيد اهلل مع النبي في غزوة ُأحُ  وجه(101)َصْفحة  (23  ْد.َرْسم ُيَوضِّ
 َرْسم لقبر حمزة بن عبدالُمطلب شهيد غزوة ُأُحْد. وجه(102)َصْفحة  (24
 َرْسم اثنتي عشرة لحدًا كرمز لشهداء غزوة أحد. وجه(103)َصْفحة  (25
 َرْسم للكعبة الُمشرفة بعد فتح مكة على أيدي المسلمين. ظهر(105)َصْفحة  (26
 لنبي وصحابته.َرْسم مائل لراية ُنِقَشت حولها أسماء ا وجه(109)َصْفحة  (27
 َرْسم لمقام يازيجي أوغلي )مؤلف المخطوط( في كليبولي. وجه(118)َصْفحة  (28
 َرْسم لمسجد الرسول بداخله منبر شريف وحوله مئذنتان. وجه(121)َصْفحة  (29
 َرْسم لمنزل السيدة عائشة ُرِسَم بداخله لحد رسول اهلل. وجه(122)َصْفحة  (30
ح اس ظهر(125)َصْفحة  (31  تعداد الرسول لخطبته قبل وفاته.َرْسم ُيَوضِّ
ح الرسول على المنبر يخطب في الناس قبل وفاته. ظهر(125)َصْفحة  (32  َرْسم ُيَوضِّ
ح موضع الرسول ومن حوله أبناء عمه فضل وعلي. ظهر(129)َصْفحة  (33  َرْسم ُيَوضِّ
ح وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم. ظهر(133)َصْفحة  (34  َرْسم ُيَوضِّ
ح لحظة احتضار الرسول صلى اهلل عليه وسلم. هر(ظ134)َصْفحة  (35  َرْسم ُيَوضِّ
ح وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم. وجه(135)َصْفحة  (36  َرْسم ُيَوضِّ
ح وفاة الرسول وجنازته في حضور أبناء عمومته. وجه(136)َصْفحة  (37  َرْسم ُيَوضِّ
ح وفاة النبي في حضور المالئكة  ظهر(136)َصْفحة  (38  وَرْسم لَكَفنه وقبره.َرْسم ُيَوضِّ

 َرْسم ُمخّلفات النبي :  ظهر(138)َصْفحة  (39
 )مصحف، سجادة، إبريق، مسواك، عصا، ُسْبَحة، عباءة(.

 طرق "ِمشط"( –حصير  –َرْسم ُمخّلفات النبي : )نعلين  وجه(139)َصْفحة  (40
 َرْسم لــ)يكلر( اللباس الخاصة بالسيدة فاطمة بنت النبي. ظهر(148)َصْفحة  (41
 َرْسم لِخرقة السيدة فاطمة الزهراء رضى اهلل عنها. وجه(149َصْفحة)  (42
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 َرْسم لُحّجت السيدة فاطمة الزهراء رضى اهلل عنها. ظهر(149)َصْفحة  (43
 َرْسم لُمخّلفات السيدة فاطمة الزهراء رضى اهلل عنها. ظهر(150)َصْفحة  (44
 اهلل عنهاَرْسم لُمخّلفات السيدة فاطمة الزهراء رضى  وجه(151)َصْفحة  (45
 َرْسم لُحّجت السيدة فاطمة الزهراء رضى اهلل عنها. ظهر(151)َصْفحة  (46
 َرْسم لقبري السيدة فاطمة الزهراء والرسول عليهما السالم. وجه(152)َصْفحة  (47
 َرْسم لقبر أبو بكر الصديق رضى اهلل عنه. ظهر(153)َصْفحة  (48
  عنه.َرْسم لقبر ُعمر بن الخطاب رضى اهلل ظهر(154)َصْفحة  (49
 َرْسم لقبر حضرت ُعثمان ذي النورين وسيفه ومصحفه. وجه(156)َصْفحة  (50
 َرْسم لقبر حضرت علي بن أبي طالب وَرْسم لجامع شريف. وجه(157)َصْفحة  (51
 َرْسم لقبر حضرت حسن بن علي رضى اهلل عنه. ظهر(158)َصْفحة  (52
 َرْسم لقبر حضرت حسين بن علي رضى اهلل عنه. وجه(159)َصْفحة  (53
 َرْسم ُيوّضح طلوع الشمس من مغربها. وجه(167)َصْفحة  (54
 َرْسم لباب التوبة ) أحد أبواب الجنة (. ظهر(167)َصْفحة  (55
 َرْسم لثمانية قبور باللون األخضر يأخذون الشكل المستطيل. وجه(170)َصْفحة  (56
 َرْسم لثمانية قبور باللون األخضر يأخذون الشكل المستطيل. وجه(172)َصْفحة  (57
 َرْسم لمجموعة من الدوائر بكل منها اسم أحد المالئكة. وجه(173)َصْفحة  (58
 َرْسم لسبعة قبور باللون األخضر. ظهر(173)َصْفحة  (59
 َرْسم لستة عشر قبرًا باللون األخضر يأخذون الشكل الدائري. ظهر(174)َصْفحة  (60
 .َرْسم لـــ)لواء الَحمد( ُنِقشت عليه عبارات دينية وجه(184)َصْفحة  (61
 َرْسم لصورة جهنم يوم القيامة. ظهر(185)َصْفحة  (62
 َرْسم يشرح إحضار األنبياء والمرسلين أمام اهلل يوم القيامة. ظهر(188)َصْفحة  (63
 َرْسم يشرح الِحساب يوم القيامة في حضور الرسول)صلعم(. وجه(189)َصْفحة  (64
 ُمحاَسَبتُهم.لَرْسم لَعرش الرحمن وقبور المؤمنين والُكفار  ظهر(196)َصْفحة  (65
 َرْسم لمنابر بعض األنبياء أثناء الموقف أمام اهلل. ظهر(200)َصْفحة  (66
 َرْسم لوضع اللوح المحفوظ على ميزان الحسنات والسيئات. وجه(201)َصْفحة  (67
 َرْسم للَحوض الشريف الخاص بالنبي محمد يوم القيامة. وجه(219)َصْفحة  (68
 النبي شعيب عليه السالم.َرْسم لسنجاغي)راية(  وجه(229)َصْفحة  (69
 َرْسم لسنجاغي)راية( النبي أيوب عليه السالم. وجه(229)َصْفحة  (70
 َرْسم لسنجاغي)راية( النبي يوسف عليه السالم. ظهر(229)َصْفحة  (71
 َرْسم لسنجاغي)راية( النبي نوح عليه السالم. وجه(230)َصْفحة  (72
 ه السالم.َرْسم لسنجاغي)راية( النبي يحي علي وجه(230)َصْفحة  (73
 َرْسم لسنجاغي عالملر)راية العلماء( . ظهر(230)َصْفحة  (74
 َرْسم لسنجاغي)راية( النبي عيسى عليه السالم. وجه(231)َصْفحة  (75
 َرْسم لسنجاغي)راية( أبو بكر الصديق رضى اهلل عنه. وجه(232)َصْفحة  (76
 مسعود. َرْسم ألعالم ُعمر وُعثمان وعلي ومعاذ وعبداهلل بن ظهر(232)َصْفحة  (77
 َرْسم ألعالم بالل وَحمزة وأبو الدرداء وأبو ذر الغفاري. وجه(233)َصْفحة  (78
 َرْسم لواء الحمد بجانبه أربعة أعالم صغيرة باللون األخضر. ظهر(233)َصْفحة  (79
 َرْسم لقنطرة عليها سنجاغي األنبياء عيسى وموسى وأيوب. وجه(234)َصْفحة  (80
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 يها سنجاغي الشهداء و سنجاغي داوود.َرْسم لقنطرة عل وجه(235)َصْفحة  (81
 َرْسم لقنطرة عليها سنجاغي األنبياء سليمان وعالم وموسى. ظهر(236)َصْفحة  (82
 َرْسم لورقتين نباتيتين كبيرتي الحجم من أوراق الجنة. وجه(239)َصْفحة  (83
 َرْسم لشجرة كبيرة مائلة من أشجار الجنة. ظهر(239)َصْفحة  (84
 لطريقين من ُطِرق الجنة.َرْسم  ظهر(240)َصْفحة  (85
 َرْسم لواء الحمد بيد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. ظهر(241)َصْفحة  (86
 َرْسم جنة دار الجالل. وجه(242)َصْفحة  (87
 َرْسم جنة سالم. ظهر(242)َصْفحة  (88
 َرْسم جنة المأوى. وجه(243)َصْفحة  (89
 َرْسم جنة ُخلد. ظهر(243)َصْفحة  (90
 نة وسيلة.َرْسم ج وجه(244)َصْفحة  (91
 َرْسم جنة نعيم. ظهر(244)َصْفحة  (92
 َرْسم جنة فردوس. وجه(245)َصْفحة  (93
 َرْسم جنة َعْدن. ظهر(245)َصْفحة  (94
 َرْسم شجرة طوبى. ظهر(247)َصْفحة  (95
 َرْسم لبناء في الجنة يضّم أسماء الخلفاء الراشدين. وجه(261)َصْفحة  (96

 

 :النََّبويَّة في مخطوط الرَِّساَلة الُمَحمَِّديَّة سابعاا : المميزات الفنية لتصاوير السِّيَرة
ِديَِّة بمجموعة من المميزات واألساليب الفنية جعلته منفردًا عن غيره  ِانفردت تصاوير مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ

الهام، في  من المخطوطات العثمانية الُمزينة بالتصاوير الملونة. وُيمكننا تناول الخصائص العامة لهذا المخطوط
ضوء دراسة تصاويره الثالث والخمسين المنشورة هنا ألول مرة، والتي ُتمثل أحداث الّسيرة النبوية. من خالل عدة 

 محاور على النحو التالي:
 : موضوعات التصاوير - 1

ِديَِّة تم تنظيمه في ثالثة محاور هي: )الخ لق، وسيرة النبي ذكرنا في مقدمة البحث أن مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ
محمد، ويوم القيامة(، غير أن التصاوير والرُّسوم السِّت والتسعين التي تتخلل صفحاته، تبدأ أولها بتصويرة توضح 

(، وتنتهي آخرها بتصويرة توضح بناء في الجنة للخلفاء 1مولد الرسول صلى اهلل عليه وسلم)لوحة
وط من حيث موضوعاتها، تقسيًما يختلف عن تقسيم محاور (، مما يجعلنا نقّسم تصاوير المخط96الراشدين)لوحة

المتن الثالثة، حيث أن التصاوير تعالج محورين فقط من محاور المتن وليس الثالثة، وهما)سيرة النبي محمد، 
 وأحداث يوم القيامة(. 

صاوير وُيمكننا من خالل دراسة المخطوط )المتن + التصاوير( أن ُنحدد الموضوعات التي عالجتها الت
الثالث والخمسون)موضوع الدراسة(، والتي ُتمثل الجزء األول من دراستنا لهذا المخطوط، وُنقّسمها إلى سبعة عشر 
موضوًعا، ُتمثل جميعها أحداثًا تقع تحت ُمسمى)الّسيرة النبوية(. وُيالحظ في مثل هذا النوع من موضوعات 

ر العثماني؛ لعل أبرزها هي إظهار االهتمام بحياة التصاوير مالمح تأثيرات عقائدية عامة سادت في العص
 . (15)الرسول ورواية سيرته
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وَيشمل العرض القادم بياًنا بكل موضوع من هذه الموضوعات، وموقعه في صفحات المخطوط، وكذلك 
َحصر التصاوير الشارحة له وعددها، وموقع كل تصويرة في صفحات المخطوط، وأيضًا ترتيبها في كتالوج 

 ت الّدراسة، وذلك على النحو التالي:ولوحا
 ( :2، 1)لوحتا –صلى اهلل عليه وسلم  –تصاوير مبعث النبي محمد  -1 -1

فحة  ظهر من المخطوط على عنوان نصه: )مبعث محمد مصطفى فصل في نزول الوحي 47اشتملت الصَّ
من األبيات الشعرية، وقام الفنان صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين(،  ثم تضمَّن هذا العنوان في محتواه عدًدا 

نتين: ُيمثل موضوع التصويرة األولى: "رسم لمنزل السّيدة أمينة وموضع  بتوضيح هذا المتن وشرحه بتصويرتين ُملوَّ
فحة (. وُيمثل موضوع التصويرة الثانية: "رسم للكعبة الُمشرفة"، وتقع 1وجه()لوحة48مولد الرسول"، وتقع في )الصَّ

فحة  (.2ظهر()لوحة48في )الصَّ
 ( :4، 3)لوحتا –رضي اهلل عنه  –تصاوير إسالم عمر بن الخطاب  -2 -1

فحة  وجه من المخطوط على عنوان نصه: )إسالم ُعمر رضي اهلل عنه(،  ثم تضمَّن هذا 57اشتملت الصَّ
ُملونتين: ُيمثل العنوان في محتواه عدًدا من األبيات الشعرية، وقام الفنان بتوضيح هذا المتن وشرحه بتصويرتين 

موضوع التصويرة األولى: "َرْسم إلسالم ُعمر بن الخطاب عند َمغارة َجبل ُقبيس"، وتقع في 
فحة فة 3وجه()لوحة58)الصَّ حابة حول الكعبة الُمشرَّ (. وُيمثل موضوع التصويرة الثانية: "رسم لطواف النبي والصَّ

فحة  (.4لوحةظهر()58بعد إسالم ُعمر بن الخطاب"، وتقع في )الصَّ
 ( :8، 7، 6، 5)لوحات –صلى اهلل عليه وسلم  –تصاوير ِمعراج النبي محمد  -3 -1

فحة  وجه من المخطوط على عنوان نصه: )فصل في المعراج(،  ثم تضمَّن هذا العنوان في 63اشتملت الصَّ
نة: ُيمثل موضوع محتواه عدًدا من األبيات الشعرية، وقام الفنان بتوضيح هذا المتن وشرحه بأربع تصاوير مُ  لوَّ

فحة (. 5وجه()لوحة64التصويرة األولى: "رسم لمعراج النبي عند قبة الصخرة  والمسجد األقصى"، وتقع في )الصَّ
الة على النبي محمد"، وتقع في  وُيمثل موضوع التصويرة الثانية: "رسم َيشرح نزول تحيَّات الصَّ

فحة الثالثة: "َرْسم يوضح اجتماع قريش عند الكعبة الُمشرفة بعد (. وُيمثل موضوع التصويرة 6ظهر()لوحة66)الصَّ
فحة (. وُيمثل موضوع التصويرة الرَّابعة: "َرْسم لمسجد قبة الصخرة"، وتقع 7ظهر()لوحة69الِمعراج"، وتقع في )الصَّ

فحة  (.8وجه()لوحة70في )الصَّ
 ( :9حة)لو  –صلى اهلل عليه وسلم  –تصويرة نزول الوحي على النبي محمد  -4 -1

فحة  وجه من المخطوط على عنوان نصه: )في أسرار الوحي(،  ثم تضمَّن هذا العنوان في 73اشتملت الصَّ
محتواه عدًدا من األبيات الشعرية، وقد قام الفنان أو الُمَصوِّر العثماني بتوضيح هذا المتن وشرحه بتصويرة واحدة 

نة: ُيمثل موضوعها: "َرْسم لجبل حراء وجبل مكّ  فحةُملوَّ  (. 9ظهر()لوحة78ة"، وتقع في )الصَّ
 ( :11، 10)لوحتا –صلى اهلل عليه وسلم  –تصاوير هجرة النبي محمد  -5 -1

فحة  وجه من المخطوط على عنوان نصه: )هجرة النبي عليه السالم من مّكة إلى المدينة(،  80اشتملت الصَّ
ة، وقام الفنان بتوضيح هذا المتن وشرحه بتصويرتين ثم تضمَّن هذا العنوان في محتواه عدًدا من األبيات الشعري

ح هجرة النبي ونجاته من كفار قريش"، وتقع في  ُمَلّونتين: ُيمثل موضوع التصويرة األولى: "َرْسم ُيَوضِّ
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فحة ح ُمالحقة ُسراقة بن مالك للنبي أثناء 10وجه()لوحة81)الصَّ (. وُيمثل موضوع التصويرة الثانية: "َرْسم ُيَوضِّ
فحةاله  (.11وجه()لوحة82جرة"، وتقع في )الصَّ
 ( :15، 14، 13، 12تصاوير نزول النبي محمد في المدينة المنورة )لوحات -6 -1

فحة  ظهر من المخطوط على عنوان نصه: )نزول النبي عليه السالم في المدينة(، ثم تضمَّن 82اشتملت الصَّ
نة: هذا العنوان في محتواه عدًدا من األبيات الشعرية، وق ام الفنان بتوضيح هذا المتن وشرحه بأربع تصاوير ُملوَّ

فحة ظهر من 83ُيمثل موضوع التصويرة األولى: "َرْسم لمقام بني َعمِر ابِن َعْوف"، وتقع في )الصَّ
فحة12أعلى()لوحة (. 13ظهر()لوحة66(. وُيمثل موضوع التصويرة الثانية: "َرْسم لمقام بني سالم"، وتقع في )الصَّ

ح سير الرسول وأبو بكر في المدينة المنورة"، وتقع في  وُيمثل موضوع التصويرة الثالثة: "َرْسم ُيَوضِّ
فحة (. وُيمثل موضوع التصويرة الرَّابعة: "َرْسم للمسجد النبوي والضريح النبوي 14ظهر من أسفل()لوحة83)الصَّ

فحة  (.15وجه()لوحة84الشريفين"، وتقع في )الصَّ
 ( :19، 18، 17، 16النبي محمد في غزوة األحزاب)لوحاتتصاوير معجزات  -7 -1

فحة  ظهر من المخطوط على عنوان نصه: )فصل في المعجزات(، ثم تضمَّن هذا العنوان 89اشتملت الصَّ
في محتواه عدًدا من األبيات الشعرية تحكي عن ُمعجزات النبي محمد النبي صلى اهلل عليه وسلم، وقام الفنان 

ح ُمعجزة النبي بتكثير بتوضيح هذا المتن  نة: ُيمثل موضوع التصويرة األولى: "َرْسم ُيَوضِّ وشرحه بأربع تصاوير ُملوَّ
فحة ح 16ظهر()لوحة92الطعام في غزوة الخندق"، وتقع في )الصَّ (. وُيمثل موضوع التصويرة الثانية: "َرْسم ُيَوضِّ

فحةُمعجزة تبشير النبي بنصر الُمسلمين على المشركين في غزوة األ (. 17وجه()لوحة93حزاب"، وتقع في )الصَّ
ح تحقيق ُمعجزة تبشير النبي باالنتصار على المشركين في غزوة  وُيمثل موضوع التصويرة الثالثة: "َرْسم ُيَوضِّ

فحة ح ُمعجزة تكثير 18وجه()لوحة94األحزاب"، وتقع في )الصَّ (. وُيمثل موضوع التصويرة الرَّابعة: "َرْسم ُيَوضِّ
فحةالشراب ف  (.19ظهر()لوحة94ي إبريق الرسول"، وتقع في )الصَّ

 ( :21، 20تصاوير غزوة َبدر )لوحتا -8 -1
فحة  ظهر، 95وجه من المخطوط على عنوان نصه: )فصل في الغزوات(، وأعقبتها الصفحة95اشتملت الصَّ

حتواه عدًدا من األبيات التي اشتملت على عنوان آخر نصه:)غزوات البدر(،  ثم تضمَّن هذا العنوان األخير في م
الشعرية َيشرح أحداث هذه الغزوة، وقام الفنان بتوضيح هذا المتن وشرحه بتصويرتين ُمَلّونتين: ُيمثل موضوع 

فحة ح مقتل أبو جهل في غزوة بدر"، وتقع في )الصَّ (. 20ظهر من أعلى()لوحة98التصويرة األولى: "َرْسم ُيَوضِّ
ح استعداد الرسول والصحابة لقتال المشركين في غزوة بدر"، وتقع في وُيمثل موضوع التصويرة الثانية:  "َرْسم ُيَوضِّ

فحة   (.21ظهر من أعلى()لوحة98)الصَّ
 ( :25، 24، 23، 22تصاوير غزوة أحد )لوحات -9 -1

فحة  وجه من المخطوط على عنوان نصه: )ِجهاد األحد(، ثم تضمَّن هذا العنوان في 100اشتملت الصَّ
ا من األبيات الشعرية عن أحداث غزوة أحد، وقام الفنان بتوضيح هذا المتن وشرحه بأربع تصاوير محتواه عددً 

ح قتال المسلمين للمشركين باألقواس والِنَبال في غزوة أحد"،  نة: ُيمثل موضوع التصويرة األولى: "َرْسم ُيَوضِّ ُملوَّ
فحة ح صمود طلحة بن عبيد اهلل (. وُيمثل موضوع التصويرة 22ظهر()لوحة100وتقع في )الصَّ الثانية: "َرْسم ُيَوضِّ

فحة (. وُيمثل موضوع التصويرة الثالثة: "َرْسم لقبر 23وجه()لوحة101مع النبي في غزوة ُأُحْد"، وتقع في )الصَّ
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فحة (. وُيمثل موضوع التصويرة الرَّابعة: 24وجه()لوحة102حمزة بن عبدالُمطلب شهيد غزوة أحد "، وتقع في )الصَّ
فحة"رَ   (.25ظهر()لوحة105ْسم اثنى عشرة لحدًا يرمزون لشهداء غزوة أحد"، وتقع في )الصَّ
 ( :26تصويرة فتح مكَّة )لوحة -10 -1

فحة  وجه من المخطوط على عنوان نصه: )قصة فتح مّكة(،  ثم تضمَّن هذا العنوان في 103اشتملت الصَّ
نة: ُيمثل موضوعها: محتواه عدًدا من األبيات الشعرية، وقام الفنان بتوضي ح هذا المتن وشرحه بتصويرة واحدة ُملوَّ

فحة  (. 26ظهر()لوحة105"َرْسم للكعبة الُمشرفة بعد فتح مكة على أيدي المسلمين"، وتقع في )الصَّ
 ( :27تصويرة غزوة ُحنين )لوحة -11 -1

فحة  ن هذا العنوان في وجه من المخطوط على عنوان نصه: )جهاد الُحنين(،  ثم تضمَّ 107اشتملت الصَّ
محتواه عدًدا من األبيات الشعرية عن أحداث غزوة ُحَنين، وقام الفنان بتوضيح هذا المتن وشرحه بتصويرة واحدة 
نة: ُيمثل موضوعها: "َرْسم مائل لراية حولها اسم الّرسول وصحابته تعبير عن هزيمة ُحنين"، وتقع في  ُملوَّ

فحة  (. 27وجه()لوحة109)الصَّ
 ( :28صويرة ضريح يازيجي أوغلي "مؤلف المخطوط" )لوحةت -12 -1

فحة  وجه من المخطوط على عنوان نصه: ]فصل[، ثم تضمَّن هذا العنوان في محتواه عدًدا 113اشتملت الصَّ
نة: ُيمثل موضوعها: "َرْسم لمقام يازيجي أوغلي محمد  من األبيات الشعرية، وقام الفنان بَرسم تصويرة واحدة ُملوَّ

)مؤلف المخطوط( في كليبولي"، وهي بعيدة عن المحتوي األصلي للمخطوط، ُربما ُرسمت تكريمًا لمؤلف  أفندي
فحة  (. 28وجهر()لوحة118المخطوط وتقديًرا إلنجازه في تأليفه له، وتقع في )الصَّ

 (:38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29تصاوير وفات النبي)لوحات -13 -1
فحة  ظهر من المخطوط على عنوان نصه: )وفات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(، ثم 120اشتملت الصَّ

تضمَّن هذا العنوان في محتواه عدًدا من األبيات الشعرية تقع في حوالي عشرين صفحة، وقد وقام الفنان بتوضيح 
نة: ُيمثل موضوع التصويرة األولى: "َرْسم لمسجد الر  سول بداخله منبر شريف هذا المتن وشرحه بعشر تصاوير ُملوَّ

فحة (. وُيمثل موضوع التصويرة الثانية: "َرْسم لمنزل السيدة 29وجه()لوحة121وحوله مئذنتان"، وتقع في )الصَّ
فحة (. وُيمثل موضوع التصويرة الثالثة: 30وجه()لوحة122عائشة ُرِسَم بداخله لحد رسول اهلل"، وتقع في )الصَّ

ح استعداد الرسول لخ فحة"َرْسم ُيَوضِّ (. وُيمثل 31ظهر من أعلى()لوحة125طبته قبل وفاته"، وتقع في )الصَّ
ح الرسول على المنبر يخطب في الناس قبل وفاته"، وتقع في  موضوع التصويرة الرَّابعة: "َرْسم ُيَوضِّ

فحة ح موضع دفن الرسول32ظهر من أسفل()لوحة125)الصَّ  (. وُيمثل موضوع التصويرة الخامسة: "َرْسم ُيَوضِّ
(. وُيمثل موضوع التصويرة السادسة: 33ظهر()لوحة129ومن حوله أبناء عمه فضل وعلي"، وتقع في )الصفحة

ح وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم"، وتقع في )الصفحة (. وُيمثل موضوع 34ظهر()لوحة133"َرْسم ُيَوضِّ
ح لحظة احتضار الرسول صلى اهلل عليه و  سلم"، وتقع في التصويرة السابعة: "َرْسم ُيَوضِّ

ح وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم"، 35ظهر()لوحة134)الصفحة (. وُيمثل موضوع التصويرة الثامنة: "َرْسم ُيَوضِّ
ح وفاة الرسول وجنازته في 36وجه()لوحة135وتقع في )الصفحة (. وُيمثل موضوع التصويرة التاسعة: "َرْسم ُيَوضِّ

(. وُيمثل 37وجه()لوحة136ضل بن عباس"، وتقع في )الصفحةحضور أبناء عمومته علي بن أبي طالب وف
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ح وفاة الرسول في حضور المالئكة وَرْسم لَكَفنه وقبره"، وتقع في  موضوع التصويرة العاشرة: "َرْسم ُيَوضِّ
 (.38ظهر()لوحة136)الصفحة

 ( :40، 39)لوحتا -صلى اهلل عليه وسلم  –تصاوير مخلفات النبي  -14 -1
فح وجه من المخطوط على عنوان نصه: )مخلفات حضرت رسول اهلل صلى اهلل عليه 138ة اشتملت الصَّ

وسلم(، ثم تضمَّن هذا العنوان في محتواه عدًدا من األبيات الشعرية، وقام الفنان بتوضيح هذا المتن وشرحه 
دة، إبريق، مسواك، بتصويرتين ُمَلّونتين: ُيمثل موضوع التصويرة األولى: "َرْسم ُمخّلفات النبي: )مصحف، سجا

فحة (. وُيمثل موضوع التصويرة الثانية: "َرْسم ُمخّلفات 39ظهر()لوحة138عصا، ُسْبَحة، عباءة("، وتقع في )الصَّ
فحة –حصير –النبي: )نعلين  (.40وجه()لوحة139طرق "ِمشط"("، وتقع في )الصَّ

 ( :74، 46، 45، 44، 43، 42، 41تصاوير مخلفات السّيدة فاطمة)لوحات -15 -1
فحة  وجه من المخطوط على عنوان نصه: )وفات فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها(، ثم 148اشتملت الصَّ

تضمَّن هذا العنوان في محتواه عدًدا من األبيات الشعرية، وقام الفنان بتوضيح هذا المتن وشرحه بسبع تصاوير 
نة: ُيمثل موضوع التصويرة األولى: "َرْسم لــ)يكلر( اللبا س الخاصة بالسيدة فاطمة"، وتقع ُملوَّ

فحة (. وُيمثل موضوع التصويرة الثانية: "َرْسم لِخرقة السيدة فاطمة "، وتقع 41ظهر()لوحة148في)الصَّ
فحة (. وُيمثل موضوع التصويرة الثالثة: "َرْسم لُحّجت السيدة فاطمة"، وتقع في 42وجه()لوحة149في)الصَّ
فحة وع التصويرة الرَّابعة: "َرْسم لُمخّلفات السيدة فاطمة الزهراء"، وتقع (. وُيمثل موض43ظهر()لوحة149)الصَّ

فحة (. وُيمثل موضوع التصويرة الخامسة: "َرْسم لُمخّلفات السيدة فاطمة "، وتقع 44ظهر()لوحة150في)الصَّ
(. وُيمثل موضوع التصويرة السادسة: "َرْسم لُحّجت السيدة فاطمة"، وتقع 45وجه()لوحة151في)الصفحة
(. وُيمثل موضوع التصويرة السابعة: "َرْسم لقبري السيدة فاطمة والرسول"، وتقع 46ظهر()لوحة151في)الصفحة
 (.47وجه()لوحة152في)الصفحة

 (:51، 50، 49، 48)لوحات -رضي اهلل عنهم-تصاوير قبور الخلفاء الراشدين -16 -1
فحة  ت أبو بكر الصديق رضي اهلل ظهر من المخطوط على عنوان نصه: )وفات حضر 152اشتملت الصَّ
وجه، التي اشتملت على عنوان آخر نصه:)حلية حضرت أبو بكر الصديق رضي 153عنه(، وأعقبتها الصفحة

اهلل عنه(، ثم تضمَّن محتواهما مجموعة من األبيات الشعرية، وقام الفنان بتوضيح هذا المتن وشرحه بتصويرة 
نة: ُيمثل موضوعها: "َرْسم لقب  (.48ظهر()لوحة153ر أبو بكر الصديق"، وتقع في )الصفحةواحدة ُملوَّ

فحة  ظهر من المخطوط على عنوان نصه: )وفات حضرت ُعمر الفاروق رضي اهلل 153واشتملت الصَّ
وجه، التي اشتملت على عنوان آخر نصه:)هذا صفة حلية حضرت ُعمر الفاروق 154عنه(، وأعقبتها الصفحة

ا المتن وشرحه رضي اهلل عنه(، ثم تضمَّن محتواهما مجموعة من األبيات الشعرية، وقام الفنان بتوضيح هذ
نة: ُيمثل موضوعها: "َرْسم لقبر ُعمر بن الخطاب"، وتقع في )الصفحة  (.49ظهر()لوحة154بتصويرة واحدة ُملوَّ

فحة  وجه من المخطوط على عنوان نصه: )وفات حضرت عثمان ذي النورين رضي اهلل 155واشتملت الصَّ
نصه:)هذا صفة حلية حضرت عثمان ذي ظهر، التي اشتملت على عنوان آخر 155عنه(، وأعقبتها الصفحة

النورين رضي اهلل عنه(، ثم تضمَّن محتواهما مجموعة من األبيات الشعرية، وقام الفنان بتوضيح هذا المتن 



 (2020 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

199 

 

نة: ُيمثل موضوع وتقع في  ها: "َرْسم لقبر عثمان بن عفان"،وشرحه بتصويرة واحدة ُملوَّ
 (.50وجه()لوحة156)الصفحة

فحة  جه من المخطوط على عنوان نصه: )وفات حضرت علي المرتضى رضي اهلل و 156واشتملت الصَّ
ظهر، التي اشتملت على عنوان آخر نصه:)هذا صفة حضرت علي المرتضى رضي 156عنه(، وأعقبتها الصفحة

اهلل عنه(، ثم تضمَّن محتواهما مجموعة من األبيات الشعرية، وقام الفنان بتوضيح هذا المتن وشرحه بتصويرة 
نة: ُيمثل موضوعها: "َرْسم لقبر علي بن أبي طالب"، وتقع في )الصفحةواحدة   (.51وجه()لوحة157ُملوَّ

 (:53، 52)لوحتا -رضي اهلل عنهما  -تصاوير قبرّي اإلمامين الَحسن والُحسين  -17 -1
فحة  ظهر من المخطوط على عنوان نصه: )وفاة الحسن والحسين رضي اهلل عنهما(، ثم 157اشتملت الصَّ

ضمَّن هذا العنوان في محتواه عدًدا من األبيات الشعرية، وقام الفنان بتوضيح هذا المتن وشرحه بتصويرتين ت
نتين: ُيمثل موضوع التصويرة األولى: "َرْسم لقبر الَحسن بن علي بن أبي طالب"، وتقع  ُملوَّ

لُحسين بن علي بن أبي طالب"، (. وُيمثل موضوع التصويرة الثانية: " َرْسم لقبر ا52ظهر()لوحة158في)الصفحة
 (.53وجه()لوحة159وتقع في)الصفحة

 

 ( :موقع التصاوير وأسلوب تنفيذها)ُمفردة أو ُمزدوجة - 2
ِديَِّة، كما سبق أن ذكرنا آنفًا، على ست وتسعين تصويرة)منمنمة(، منهم تسع  يشتمل مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ

ع وأربعون ُرِسَمت في صفحات الظهر. ومن بين تصاوير المخطوط وأربعون ُرِسَمت في صفحات الوجه، وسب
ُرِسَمْت اثنتان وتسعون تصويرة ُمفردة؛ أي لم ترد أي منهم على صفحتين متقابلتين، ُتَكمِّل إحداهم األخرى، 

َكمِّل وُرِسَمْت أربع تصاوير فقط من تصاوير الجزء الثاني من المخطوط)تصاوير يوم القيامة(، كل اثنتين منهم تُ 
 إحداهما األخرى؛ حيث يتصل الرَّسم في كل صفحتين متقابلتين.

َساَلة الُمَحمَِّديَّة(، وعددها  وتقوم الّدراسة في هذا البحث على معالجة )تصاوير السِّيَرة النََّبويَّة في مخطوط الرِّ
َنة "تُـْدَرْس وتُـْنَشـْر هنا ألول َمرة"، منهم سِ  ت وعشرون تصويرة ُرِسَمت في صفحات ثالث وخمسون تصويرة ُمَلوَّ

الوجه، وسبع وعشرون تصويرة ُرِسَمت في صفحات الظهر. وجميعها تصاوير ُمفردة؛ أي لم ترد أي منهم على 
 صفحتين متقابلتين، ُتَكمِّل إحداهم األخرى.

 : أطر التصاوير وأسلوب زخرفتها - 3
ِديَِّة بالبساطة وعدم التعقيد، فجاءت جميعها عبارة عن تميزت جميع أطر تصاوير مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ 

خطوط بسيطة ُتحدِّد التصاوير وتفصلها عن متن المخطوط، وتتميز اأُلطر الخطية عامة بأنها عبارة عن 
. وُنفذت جميع أطر المخطوط باستخدام اللون (16)تسطيرات ُمكّونة من خطوط ُمَسطَّرة َتحصر أشرطة دقيقة

. (17)هذا اللون هو الرئيس في زخرفة أطر وحواشي المخطوطات واأللبومات العثمانية بشكل عام الذهبي، وُيعتبر
ولم تشغل هذه األطر أي نوع من أنواع الزخارف النباتية أو اآلدمية أو الحيوانية. حيث قام الفنان بالتركيز على 

نر زخارف أو موضوعات تصويرية  الموضوع الرئيس للتصويرة فقط، وتحديده بهذا اإلطار الخطي البسيط. ولم
 ُمنفصلة تشغل أطر تصاوير المخطوط أو تزينها. 
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وليس معنى بساطة زخرفة أطر تصاوير مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَِّديَِّة، أن هذا هو األسلوب الوحيد الُمتبع في 
نما الدارس للمخطوطات واأللبومات الع ثمانية الُمزينة بالتصاوير زخرفة أطر التصاوير العثمانية بشكل عام، وا 

الملونة، يجد العديد من األساليب الفنية األخرى المميزة ألطر التصاوير، كأسلوب الّرش والتنقيط بالذهب حول 
. وأيضًا ُرِسمت في األطر والحواشي العثمانية عناصر زخرفية نباتية وهندسية، باإلضافة إلى (18)إطار التصويرة

عن رسوم لمناظر طبيعية، وأحياًنا نرى تزيين الحواشي برسوم آدمية، وعدد من  زخارف لحيوانات وطيور، فضالً 
 . (19)المناظر التصويرية

ِديَِّة، أن الفنان أو الُمَصوِّر كما  ومما َيسترعي االنتباه كذلك عند دراسة أطر تصاوير مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ
لها عن اإلطار الخارجي للصفحة، التزم أيضًا بفصل المتن التزم دائًما بإحاطة كافة تصاويره بإطار خطي يفص

عن التصاوير بإطار عرضي، إال أنه وصلتنا من تصاوير المخطوط القليل ال يفصله عن المتن إطار، مثلما رأينا 
ح هجرة النبي ونجاته من كفار قريش" في 10في التصويرة)لوحة ( التي ُيمثل موضوعها : "َرْسم ُيَوضِّ

فحة  وجه( من المخطوط.81)الصَّ
كذلك أيًضا راعى الفنان أو الُمصّور العثماني في غالبية تصاوير المخطوط االلتزام بحدود اإلطار الخارجي 
للتصاوير، وعدم خروجها عنه، إال في عدد قليل جدا لم يلتزم الفنان بحدود التصويرة واضطرته المساحة إلى 

ابة الشارحة لتصاويره أحياًنا عن اإلطار إلى الهامش الخارجي الخروج قلياًل بجزء صغير من الرَّسم أو الكت
، 48، 47، 40، 35، 33، 32، 31، 28، 24، 22، 18، 12، 11، 10للصفحة، مثلما شاهدنا في)لوحات

49 ،50 ،51 ،52 ،53.) 
 : التعبير عن تصاوير الكائنات الحّية بالكتابات والخطوط اًلصطالحية والرُّسوم - 4

ِديَِّة  ُيمثل َسردًا تاريخيًا لقصص ديني أو أحداث للسيرة النبوية، ُتجسِّدها رسوم رغم أن مخطوط  اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ
وتصاوير فنية بديعة، إال أنه لم يكن كغيره من مخطوطات عصره، أو العصور المتزامنة؛ حيث لم تشتمل 

أي ُمَحوَّرة( لشخوص آدمية أو كائنات حية تصاوير هذا المخطوط بين طياتها على رسوم واقعية أو غير واقعية)
نما التزم الفنان أو الُمَصوِّر في جميع رسومه باعتماده على التعبير عن مثل هذه  أخرى كالحيوانات أو الطيور، وا 
الكائنات الحية بنقش أسمائها وصفاتها، وبَرسم أشكال خطية اصطالحية، دون القيام بتجسيدها عن طريق الرَّسم 

 وهو ما يوّضح مدى التأثير العقائدي على الفنان الذي َرسم تصاوير هذا المخطوط. والتصوير،
ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال ال الحصر: حين تناول الفنان لتصويرة تشرح أحداث موضع مولد النبي 

أعلى ألسفل،  (، نراه يرسم بيتًا بشكل تجريدي جًدا؛ عبارة عن شكل مستطيل ممتد من1صلى اهلل عليه وسلم)لوحة
تعلوه ما ُيشبه القبة باللون السماوي، وبداخل هذا المستطيل الذي يرمز إلى البيت تتدلى ثالث مشكوات من أعاله، 
ُرسَمت بشكل رمزي أيًضا، كما نقشت عبارة )قبة أمينة خاتون(، ثم َرسم دائرتين كبيرتين نقش بأحدهما 

الدائرتين نقشت عبارة)مولد الرسول(، أي: أن هذا الرَّسم يشرح  اسم)أمينة(، وفي األخرى اسم)محمد(، وبالقرب من
موضوع مولد النبي محمد في منزل أمُّه أمينة، وحول هذا الرَّسم من الخارج َرسَم الفنان فرعين نباتيين بحجم كبير، 

التصويرة الواحدة. أكبر من َحجم المنزل نفسه، بشكل لم تراع فيه النسبة والتناسب بين عناصر الّرسم المختلفة في 
( يتضح لنا األسلوب الفني الذي اتبعه 53 – 1ومن َوصف هذه التصويرة كنموذج لكافة تصاوير الّدراسة)لوحات 

الفنان في رسمه للكائنات الحيَّة، وكذا أسلوبه في تعبيره عن بقية ُمكمالت التصويرة كالعمائر أو التحف التطبيقية 
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العناصر الفنية جاءت بشكل اصطالحي ُيعبر عن الموضوع ويشرحه ويرمز أو المناظر الطبيعية، فجميع هذه 
 إليه فقط، دون االقتراب من الواقعية؛ لعدم مضاهاة الخالق سبحانه وتعالى.

ِديَِّة تمامًا إذا ما قورن بأساليب تصوير مخطوطات  ويختلف هذا األسلوب السَّابق في مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ
متماثلة معه في تناولها لموضوعات السِّيرة النبوية والقصص الديني، ومن أمثلة هذه المخطوطات ُعثمانية أخرى 

ِديَِّة، لكنها عبَّرت عن مثل هذه  العثمانية المتشابهة من حيث الُمحتوى أو الموضوع مع مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ
واقعي فعاًل؛ مخطوط سير النبي، مخطوط ترجمة  التصاوير الدينية، وقامت بتمثيل األشكال الحية فيها بأسلوب

ثواقب المناقب، مخطوط قرق سؤال، مخطوط حديقة السُّعداء، مخطوط زبدة التواريخ، مخطوط جامع السَِّير، 
 ومخطوط مقتل الرسول...الخ. 

رسوًما واقعية ألشخاص آدمية وكائنات حية  السابقةحيث تضمنت جميع تصاوير المخطوطات الُعثمانية 
ن كانت قد أظهرت هذه المخطوطات بعض التفاصيل التي تبرز تأثيًرا عقائدًيا في  أخرى كالحيوانات والطيور. وا 

ن َمّثل جَ قاب الذي ُيرسم لتغطية وجه النبيتصاويرها؛ من ذلك الن سد النبي إال ؛ مما يؤكد أن الفنان الُعثماني وا 
اله، وهو بدافع من الُحب له، لم يجد عنده صورة ُيمكن أنه كان حذًرا من أن ُيشبهه بصورة يرسمها من وحي خي

َل َحجب الوجه، وفي نفس الوقت َرسَم عليه هذا النقاب األبيض حتى ُيعطي إحساًسا بالنور.  أن ُتمثله، ولذلك َفضَّ
، ومن ناحية ثانية ربما خشي الفنان من تعرضه للنقد الديني بسبب تصوير مالمح وجه النبي صلى اهلل عليه وسلم

 .(20)وحتى ال ُيعتقد بأن صورته ُتشبه هذه أو تلك
ومن خالل البحث والدِّراسة حول وجود أمثلة لهذا النوع من تصاوير المخطوطات التي تعبر عن تجسيد 
الكائنات الحية بالكتابة والرُّسوم االصطالحية؛ وجدنا نوع من تصاوير المخطوطات ُيعبر عن الكائنات الحية 

فعليًا، غير أنه ُيضيف فقط حول رسوم هذه الكائنات شروًحا وتعليقات تصفها وتوضحها  برسمها بشكل واقعي
أيًضا، وهو يتشابه مع المخطوط الذي بين أيدينا في تسجيل األحداث بالكتابة والنقش، إال أنه يرسم الكائنات 

خ بحوالي نهاية الحية أيضًا، ومثال لهذا النوع من المخطوطات؛ مخطوط تاريخ سلطان سليم خان المؤر 
 Supplément-Turcم، المحفوظ في المكتبة الوطنية بباريس، تحت رقم: 17هـ/11م بداية القرن16هـ/10القرن
، وُيعتبر مخطوط تاريخ سلطان سليم خان من المخطوطات النادرة جًدا التي تسجل أسماء األشخاص  524

ن رأسه، وكذلك أيضا ُمسميات األشياء الُمَصوَّرة به، الُمَصوَّرة به، مثل كتابة اسم "سلطان سليم خان" بالقرب م
سواء كانت منشآت معمارية أو تحف تطبيقية، مثل كتابة اسم "مدرسة أدرنه"، و "قدس شريف" بالقرب من 

 .(21)تصاوير تلك المنشآت األثرية المرسومة في صفحات المخطوط...الخ
نان وَرسمها من حروف كتابية فقط، َدعته إليها ووصلتنا تصاوير أخرى من العصر العثماني َشكَّلها الف

التأثيرات العقائدية السَّائدة في هذا العصر، فنرى َرسم إلنسان يتكّون الوجه فيه من لفظ الجاللة ُمكرًرا بشكل 
حسين(، أما الجانب األيسر فيتكون  –فاطمة  –متقابل، ويتكّون الجانب األيمن من الَجسد من أسماء)محمد 

در)هو علي(، ويتمثل في لوحة أخرى فكرة تكوين الوجه من أسماء  –اطمةف –من)محمد حسن(، وُكتب على الصَّ
األسرة النبوية والرَّبط بينها، حيث َمــثَـّــَل وجه إنسان ُتمثل المالمح الرئيسية فيه كلمتي)محمد وعلي(، وُكتبت على 

 .(22)ُحسين( –الَجْبَهة)فاطمة(، وعلى الَخدَّين)َحسن 
ِديَّة ومن خال َسالة الُمَحمَّ –جاء منفرًدا –موضوع الّدراسة  –ل المقارنات السَّابقة يتضح لنا أن مخطوط الرِّ

ة الواردة في متن المخطوط بنقش وكتابة أسمائها فقط داخل الرسوم. كما لم يهتم يَّ بتعبيره عن شرح الكائنات الحَ 
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الفنية. وجاء متشابًها مع األمثلة الّسابقة في فكرة  الُمَصّور بإبراز موضوع التصويرة عن طريق كثرة العناصر
 االعتماد على الحروف والكتابات في تشكيل الّرسوم؛ لالبتعاد عن مضاهاة الخالق كما سبق أن ذكرنا.

 : تصاوير الُمخلفات أو الُمقتنيات النبوية - 5
باهتمام  -صلى اهلل عليه وسلم  -حظيت ُرسوم المقتنيات أو الُمخلفات النبوية التي تنسب إلى النبي محمد 

الُمَصوِّر العثماني، حيث أفرد لها تصاوير كثيرة في العديد من مخطوطاته؛ فأحياًنا يرسم بعض من هذه المقتنيات 
دون غيرها، ومثال لذلك: تصويرة ُيمثل موضوعها: )عرض سالح النبي محمد أمام السلطان مراد الثالث(، من 

 -م(، والمحفوظ بمكتبة جامعة استانبول 1591هـ)999لد األول "(، المؤرخ بسنة )مخطوط شاهنشاهنامه " المج
. ومن المخطوطات الدينية العثمانية التي اشتملت على رسوم لبعض F.1404, fol.25a. (23)تحت رقم: 

بدار مقتنيات النبي؛ على سبيل المثال ال الحصر: )مخطوط تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة(، ومنه نسخة 
الكتب المصرية بالقاهرة، ونسخة أخرى بالمكتبة الوطنية في باريس، واشتملت كلٌّ من النسختين على رسم ألثر 
موضع القدمين الشريفين للنبي محمد، كما اشتمل )مخطوط روضة الصفا في وصف نعل المصطفي(، المؤرخ 

 .E. Hتحت رقم  –سراي باستانبول م، المحفوظ بمكتبة قصر طوبقابو 1861 –1839بحوالي الفترة ما بين 
1189, folios. 17v – 18r. كما اشتمل )مخطوط رسالة مهر (24)على صورتين ِلَصنَدل)ُخّف( النبي محمد .

 نبوت )خاتم النبوة( وبيان خواصه(، المحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة على صورة لخاتم النبوة.
على رسوم لجميع المقتنيات النبوية، المخطوط المعروف  ومن أشهر المخطوطات العثمانية التي اشتملت

باسم)دالئل الخيرات وشوارق األنوار في الصالة على النبي المختار( أو )كتاب الصالة المعروف بدليل الّصالة(، 
، ويشتمل هذا المخطوط على رسم للمقتنيات النبوية)الُمصحف، (25)ومنه نسخ متعددة منتشرة في المتاحف العالمية

 لِمْسَبحة، ِخْرقة النبي، السِّواك، إبريق، طست، حصير، سجادة صالة، قدم النبي، نعل النبي(.ا
الة السابق ذكره، في اشتماله على رسوم لجميع المقتنيات  ويتشابه مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَِّديَِّة مع كتاب الصَّ

( نرى رسًما لبعض من مقتنيات النبي 39ِديَِّة)لوحةظهر من مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ 138النبوية؛ ففي الصفحة 
محمد)مصحف شريف، ِمسواك، عصا، إبريق، ُسْبَحة، سجادة، عباءة شريفة(، وفي الصفحة المقابلة 

( نرى رسًما لبعض آخر من مقتنيات النبي محمد)نعلين، حصير، طرق "ِمشط"(، وجميعها 40وجه)لوحة139
 فقط إلى تلك الُمتعلقات النبوية الشريفة.رسوم اصطالحية أو تعبيرية ترمز 

 : تصاوير العمائر - 6
لعبت رسوم العمائر بأنواعها المختلفة؛ الدينية والمدنية والجنائزية والحربية، دوًرا بارًزا في زخرفة تصاوير 

المعمارية  المخطوطات منذ العصور اإلسالمية األولى، أحياًنا كانت تفيدنا هذه التصاوير في التعرف على الطرز
للعصر الذي ُرِسمت فيه، غير أن المخطوط الذي بين أيدينا لم يهتم بإبراز هذه الخاصية عند رسمه للعمائر، ومن 

(، ورسم للمسجد 25، 7، 4، 2العمائر الدينية التي وصلتنا ُرِسمت في هذا المخطوط؛ رسم للكعبة الُمشّرفة)لوحات
(، فضاًل عن رسوم 8، 5م للمسجد األقصى وقبة الصخرة)لوحتا(، ورس51، 32، 29، 15النبوي الشريف)لوحات

(، باإلضافة إلى رسوم عمائر 35، 33، 31، 30، 14، 12، 11، 10، 1العمائر المدنية كالبيوت)لوحات
(. وعلى 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 28، 24، 15جنائزية متمثلة في َرسم للقبور واألضرحة)لوحات
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ه العمائر في مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَِّديَِّة، إال أنها جميًعا جاءت كرسوم اصطالحية، الرغم من كثرة تصاوير هذ
 وكأحد متطلبات التصاوير؛ أي لم يكن أي منها متوافقًا وما تبقى من آثار معمارية ترجع إلى العصر العثماني. 

 : تصاوير التحف التطبيقية - 7
ماني وتنوعت بين: خزف ومعادن وسجاد ونسيج وزجاج وأخشاب ازدهرت الفنون التطبيقية في العصر العث

وغيرها، فمثاًل الخزف تعددت منتجاته الفنية لتشمل الفسيفساء والبالطات الخزفية)القاشاني(، واألواني الحزفية التي 
اني الطعام تعددت منتجاتها هي األخرى لتشمل األطباق والسُّلطانيات والمشكوات والقنينات واألباريق والقدور وأو 

والشراب والفناجين والزمزميات بل وأواني كانت توضع فيها األزهار ُصنعت هي األخرى من الخزف...الخ، وأيضًا 
التحف المعدنية أنتج صناعها أشكاًل متنوعة كالشماعد والثريا والمشكاوات وغيرهم من أدوات اإلضاءة والمباخر 

ات واألباريق والطاسات واألقداح والمقالم والسيوف والخناجر والدروع والّصدريات والصواني والسُّلطانيات والزمزمي
والخوذات والتروس والفؤوس والمرايا ومقابض ومطارق األبواب وحليات األقفال المعدنية والتماثيل فضاًل عن 
حليات العروش والخيم وقطع الحلي وغيرها، باإلضافة إلى ركاب الخيول المصنوعة من المعدن هي 

...الخ، وكذلك األمر بالنسبة للتحف الخشبية التي تعددت منتجاتها الفنية لتشمل المنابر واألبواب والنوافذ األخرى
وكراسي المقرئين وكراسي المصاحف)رحل( وصناديقها وكراسي العرش...الخ، والمنسوجات العثمانية ُأنتج منها ما 

لى ما ُصنع منها لتغطية القبور ولكسوة الكعبة...الخ، يختص باألزياء كالقفاطين والسراويل والمناديل باإلضافة إ
الة عليها  أما عن السجاجيد فمنها ما ُصنع ليوضع على األرض ومنا ما ُصنع ألجل الزينة ومنها ما ُصنع للصَّ
وانقسم كل نوع من هذه األنواع إلى طرز مختلفة، والزجاج تنوعت منتجاته أيضًا لتشمل الكؤوس والقنينات، ومنه 

 .(26)عت السُّبح التي استخدمها المسلمون للذكر بعّد حباتهاُصن
، 5، 1ومن بين هذه الفنون والتحف التطبيقية التي وجدنا لها رسومًا في تصاوير الدراسة، المشكوات)لوحات

(، وأواني الطهي أو أطباق 19(، واألباريق)لوحة51، 32، 29، 13، 5(، والمنابر)لوحات10، 8
(، 38(، وتراكيب القبور وما ُيوضع عليها من شواهد)لوحة35(، وكؤوس الشراب)لوحة44، 37، 16الطعام)لوحات

(، وفنون الحرب؛ 50، 39(، والُمصحف الشريف وحافظته)لوحتا25، 15وأغطية القبور باللون األخضر)لوحات
م لفرق (، والّرايات أو األعال22( واألقواس والّنبال أو األسهم)لوحة22، 21، 20، 10، 3كالسيوف)لوحات

( فضاًل عن فنون الحّج والكعبة؛ كالكسوة الخارجية للكعبة وما تشتمل عليه 27، 22، 21، 18، 17القتال)لوحات
(، وأكفان 44، 42( والمنسوجات؛ كالعباءات)لوحتا26، 7، 4من أحزمة عرضية، وباب الكعبة، وميزابها)لوحات

–ف التي وردتنا كمجموعات تنسب إلى النبي محمد ( هذا إضافة إلى التُّح28(، والخيام)لوحة38الموتى)لوحة
، مثل: )المصحف، سجادة صالة، إبريق، مسواك، عصا، ُسْبَحة، عباءة، نعلين، حصير، -صلى اهلل عليه وسلم
، مثل: -رضي اهلل عنها –تي وردتنا تنسب إلى السيدة فاطمة(، وكذلك التحف ال40، 39طرق "ِمشط"()لوحتا

 (.46 – 41اءة، المنديل، اإلبريق، أواني الطهي وأدوات الطعام، الحصير والكليم()لوحات)اللباس، الخرقة أو العب
ِديَِّة، وبمقارنتها بمثيلتها  ومن خالل العرض الّسابق لّرسوم التحف التطبيقية الواردة بمخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ

 كرسوم العمائر، وكأحد متطلبات التصاوير؛الُعثمانية المحفوظة في المتاحف، نرى أنها جميًعا جاءت اصطالحية 
 أي لم يكن أّي منها متوافقًا وما وصلنا من قطع فنية ما زالت محفوظة بالمتاحف.

................................................... 
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 : ثامناا : الخاتمة وتتضمن أهم نتائج الّدراسة
ِديَّةصاوير السِّيَرة النََّبويَّة في مخت: ’’ تناولنا بالبحث والدِّراسة موضوعوبعد أن  َساَلة الُمَحمَّ )ثالث  طوط الرِّ

َنة " تُــْدَرْس وتُـْنـَشــْر ألول َمـرة  ، سوف أشير إلى أهم النتائج واإلضافات التي توصلنا إلى "(‘‘وخمسون تصويرة ُمَلوَّ
م في هِ وف على العديد من النتائج التي ُتسْ البحث، حيث تمكنت الّدراسة من الوق اخالل هذ معرفتها واستنتاجها من

 تشكيل المالمح العامة لمثل هذا النوع من تصاوير المخطوطات، والتي سوف نقوم بذكرها على النحو التالي:
 

  ،َساَلة الُمَحمَِّديَّة، والذي ُيدرس وُينشر في هذا البحث ألول مرة ساهمت الّدراسة في إماطة اللثام عن مخطوط الرِّ
فحسب، بل تم التعريف بالمخطوط، وبُمسمَّاه، وبمؤلفه،  ودراستها ألول مرة تصاويره نشرعلى الدِّراسة تصر ولم تق

 .تحقيق المخطوطات تبعة فيوما يتضمنه محتواه؛ اعتماًدا على المناهج العلمية المُ 
 

  ِديَِّة"، على الرغم من تداول ُمسميات أخرى ُنِعَت بها في أقــرَّت الّدراسة على تسمية المخطوط بـــ "اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ
المراجع والمصادر التاريخية، وذلك استناًدا على ما أشار إليه المؤلف في آخر صفحة من المخطوط الذي بين 

ْيُتَها ِباْلِرَساَلِة اْ 320أيدينا) َساَلِة َخْتَم لِرَساَلتِي*** َسمَّ ِديَِّة(.ظهر(، في بيت شعري نصه: ) لمَّا َخَدْمُت بالرِّ  لُمَحمَّ
 

  نة والمتعددة التي تتخلل صفحات المخطوط، والتي نشرت الّدراسة ألول مرة بياًنا بمحتوى وعناوين التصاوير الملوَّ
 بلغ عددها ستًا وتسعين تصويرة.

 

  حت الّدراسة أسلوب الفنان في رسمه للتصاوير؛ من حيث مفردة أم مزدوجة؛ وكذا من حيث اختيار موضعها وضَّ
الوجه أو الظهر من صفحات المخطوط، حيث اشتمل على ست وتسعين تصويرة، منهم تسع وأربعون ُرِسَمت في 

في صفحات الوجه، وسبع وأربعون ُرِسَمت في صفحات الظهر. ومن بين تصاوير المخطوط ُرِسَمْت اثنتان 
اهم األخرى، وُرِسَمْت أربع وتسعون تصويرة ُمفردة؛ أي لم ترد أي منهم على صفحتين متقابلتين، ُتَكمِّل إحد

 تصاوير فقط، كل اثنتين منهم ُتَكمِّل إحداهما األخرى.
  قسَّمت الّدراسة تصاوير المخطوط الست والتسعين بناء على مضامينها إلى مجموعتين؛ منهم ثالث وخمسون

 تشرح السِّيرة النبوية، والثالث واألربعون المتبقية تشرح أحداث يوم القيامة)اآلخرة(.
 

  ِديَِّة)المتن + التصاوير( أن ُنحدد الموضوعات التي عالجتها استطعنا من خالل دراسة مخطوط  اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ
التصاوير الثالث والخمسون)المنشورة في كتالوج هذا البحث(، والتي ُتمثل الجزء األول من دراستنا لهذا المخطوط؛ 

أحداثًا تقع تحت ُمسمى)الّسيرة النبوية(. وأعددنا بياًنا بكل  وتبلغ سبعة عشر موضوعًا، جاءت جميعها ُتمثل
موضوع من هذه الموضوعات، وموقعه في صفحات المخطوط، وكذلك حصر التصاوير الشارحة له وعددها، 

 وموقع كل تصويرة في صفحات المخطوط، وأيضًا ترتيبها في كتالوج ولوحات الدراسة. 
 

  ِديَّةِ لتصويرة في العالقة بين النص الكتابي واكانت جاءت النصوص حيث  ؛وطيدة عالقة مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ
حة وشارحة للتصاوير، فضال عن أن الكتابات الُمسّجلة بجانب عناصر التصاوير ال تحتاج معها إلى نص موضّ 

 كتابي آخر شارح لها.
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 ِديَِّة بال بساطة وعدم التعقيد، فجاءت جميعها عبارة عن خطوط تميزت جميع أطر تصاوير مخطوط اْلِرَساَلِة ْالُمَحمَّ
بسيطة ُتحدِّد التصاوير وتفصلها عن متن المخطوط. وُنفذت جميع أطر المخطوط باستخدام اللون الذهبي، ولم نر 
زخارف أو موضوعات تصويرية ُمنفصلة تشغل أطر تصاوير المخطوط أو تزينها. أيًضا التزم الفنان بفصل المتن 

ر بإطار عرضي، بحدود اإلطار الخارجي للتصاوير، وعدم خروجها عنه، إال في عدد قليل جًدا لم عن التصاوي
يلتزم الفنان بحدود التصويرة، واضطرته المساحة إلى الخروج قلياًل بجزء صغير من الرَّسم أو الكتابة الشارحة 

 لتصاويره أحياًنا عن اإلطار إلى الهامش الخارجي للصفحة.
 

  ِِّديَّة اعتمد ُمصو َسالة الُمَحمَّ في تعبيره عن شرح الكائنات الَحيَّة سواء آدمية أو  –على حد علمي  –ر مخطوط الرِّ
حيوانية أو طيور، والواردة في متن المخطوط بنقش أسمائها فقط داخل الرسوم، دون تجسيدها. كما لم يهتم 

 المصور بإبراز موضوع التصويرة عن طريق كثرة العناصر الفنية.
 

 حظت الّدراسة أنه على الرغم من كثرة تصاوير العمائر بأنواعها المختلفة، والتحف التطبيقية بمخطوط اْلِرَساَلِة ال
ِديَِّة، إال أنها جميًعا جاءت كرسوم اصطالحية رمزية، وكأحد متطلبات التصاوير؛ أي لم يكن أي منها  ْالُمَحمَّ

 ف تطبيقية ُعثمانية تزخر بها المتاحف.متوافقًا وما تبقى من آثار معمارية ثابتة أو تح
 

  لم يراع الُمَصّور في هذا المخطوط البعد الثالث وقواعد المنظور أو التجسيم...الخ، أو بعبارة أخرى لم يراع النسبة
 والتناسب بين العناصر الفنية في التصويرة الواحدة.

 
................................................... 
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 تصاوير السِّيَرة النََّبويَّة في مخطوط الرَِّساَلة الُمَحمَِّديَّة كتالوج
 معارف عامة تركي طلعت( 22المحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم )

 ) من تصوير الباحث ( 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 الُيْمنى –وجه(48موضع مولد الرسول)َصْفَحةو  )قبة أمينة خاتون(لمنزل السّيدة أمينة رسم( 1)لوحة

 الُيْسَرى –ظهر(48َصْفَحة)وحولها الَمطاف ( رسم للكعبة الُمشرفة2)لوحة

  
 الُيْمنى –وجه(58َصْفَحة( رسم إلسالم عمر عند َمغارة َجبل ُقبيس)3)لوحة
 الُيْسَرى –ظهر(58َصْفَحة( رسم لطواف النبي والصحابة حول الكعبة)4)لوحة

  
 الُيْمنى –(وجه64َصْفَحةوالمسجد األقصى)  عند قبة الصخرة معراج النبيل( رسم 5)لوحة

 الُيْسَرى –ظهر(66َصْفَحةصَّالة على النبي)( رسم َيشرح نزول تحيَّات ال6)لوحة
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 الُيمنى –ظهر(69َصْفَحة( رسم يوضح اجتماع قريش عند الكعبة الُمشرفة)7)لوحة

 الُيْسَرى –وجه(70َصْفَحة( َرْسم لمسجد قبة الصخرة والمنبر الشريف)8)لوحة

  
 الُيْمنى –ظهر(78َصْفَحةبل حراء وجبل مّكة)( َرْسم لج9)لوحة

 الُيْسَرى –وجه(81َصْفَحةمن كفار قريش) ماونجاته كروأبوب ( َرْسم ُيَوضِّح هجرة النبي10)لوحة

    
 نىالُيمْ  –وجه(82َصْفَحةراقة بن مالك للنبي أثناء الهجرة)( َرْسم ُيَوضِّح ُمالحقة سُ 11)لوحة

 الُيْسَرى –وجه(83َصْفَحةْوف)( َرْسم لمقام بني َعمِر ابِن عَ 12)لوحة 

  
 الُيْمنى –ظهر من أعلى(83َصْفَحةبني سالم)( َرْسم لمقام 13لوحة)         

 الُيْسَرى –ظهر من أسفل(83َصْفَحةُيَوضِّح سير الرسول وأبو بكر بالمدينة) ( َرْسم14)لوحة
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 الُيْمنى –وجه(84َحةالنبوي الشريفين)َصفْ  ( َرْسم للمسجد النبوي والضريح15)لوحة  

 الُيْسَرى –ظهر(92م في غزوة الخندق)َصْفَحة( َرْسم ُيَوضِّح معجزة تكثير الطعا16)لوحة

  
    الُيْمنى –وجه(93َصْفَحةاألحزاب) غزوة في ( َرْسم ُيَوضِّح ُمعجزة تبشير النبي باًلنتصار على المشركين17)لوحة

 الُيْسَرى –وجه(94َصْفَحةاألحزاب) غزوة لنبي باًلنتصار على المشركين في( َرْسم ُيَوضِّح تحقيق ُمعجزة تبشير ا18)لوحة 

  
 الُيْمنى  –ظهر(94َصْفَحة)زة تكثير الشراب في إبريق الرسول( َرْسم ُيَوضِّح ُمعج19)لوحة
 الُيْسَرى –أعلى(ظهر من 98َصْفَحة( َرْسم ُيَوضِّح مقتل أبو جهل في غزوة بدر)20)لوحة

  
 الُيْمنى  –ظهر من أسفل(98)َصْفَحةلقتال المشركين في غزوة بدر تهصحابَوضِّح استعداد الرسول و ْسم يُ ( رَ 21)لوحة

الُيْسَرى  –ظهر(100ال في غزوة أحد)َصْفَحة( َرْسم ُيَوضِّح قتال المسلمين للمشركين باألقواس والِنبَ 22)لوحة

  
  الُيْمنى –وجه(101ْفَحةصَ ُأُحْد) غزوة ( َرْسم ُيَوضِّح صمود طلحة  مع الرسول في23)لوحة

 الُيْسَرى –وجه(102َصْفَحةُأُحْد)غزوة ( َرْسم لقبر حمزة بن عبدالُمطلب شهيد 24)لوحة
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 الُيْمنى –وجه(103َصْفَحة( َرْسم اثنتي عشرة لحداا يرمزون لشهداء غزوة أحد)25)لوحة

 الُيْسَرى –ظهر(105َصْفَحة( َرْسم للكعبة الُمشرفة بعد فتح مكة على أيدي المسلمين)26)لوحة 

  
 وجه(    109َصْفَحةُحنين) غزوة تعبيراا عن هزيمة صحابته( َرْسم لراية ُنِقَشت حولها أسماء الّرسول و 27)لوحة

 
 وجه(118َصْفَحة )مؤلف المخطوط( في كليبولي)محمد أفندي ( َرْسم لمقام يازيجي أوغلي28وحة)ل

  
 الُيْمنى –جه(و 121َصْفَحة( َرْسم لمسجد الرسول بداخله منبر شريف)29)لوحة 
 الُيْسَرى –(وجه122َصْفَحة( َرْسم لمنزل السيدة عائشة ُرِسَم بداخله لحد النبي)30)لوحة
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فحة( َرْسم ُيَوضِّح استعداد الرسول ل31)لوحة     جهة اليمين       – أعلى(-ظهر125خطبة وفاته)الصَّ

 جهة اليسار        – أسفل(-ظهر125لصَّفحة)اعلى المنبر ( َرْسم ُيَوضِّح الرسول يخطب قبل وفاته32)لوحة 

  
        جهة اليمين       – ظهر(129( َرْسم ُيَوضِّح موضع الرسول ومن حوله فضل وعلي)الصَّفحة33)لوحة 

 جهة اليسار      – ظهر(133ح وفاة الرسول)الصَّفحة( َرْسم ُيَوضِّ 34)لوحة

  
فحةبجانبه قربة ماءو  الرسول( َرْسم ُيَوضِّح لحظة احتضار 35)لوحة                                         جهة اليمين       – ظهر(134)الصَّ

فحةح وفاة الر ( َرْسم ُيَوضِّ 36)لوحة   جهة اليسار        – وجه(135سول)الصَّ

 
فحةعلي وفضل ( َرْسم ُيَوضِّح وفاة الرسول وجنازته في حضور أبناء عمومته37)لوحة   وجه(136)الصَّ

  
فحة38وحة)ل   ظهر( 136( َرْسم ُيَوضِّح وفاة الرسول في حضور المالئكة وَرْسم لَكَفنه وقبره)الصَّ
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             جهة اليمين       –ظهر( 138( َرْسم ُمخّلفات النبي "الصفحة اليمنى")الصَّفحة39)لوحة
فحة40)لوحة  جهة اليسار     –وجه( 139( َرْسم ُمخّلفات النبي "الصفحة اليسرى")الصَّ

   
فحة41)لوحة                                  جهة اليمين       –ظهر( 148( َرْسم لــ)يكلر( اللباس الخاصة بالسيدة فاطمة)الصَّ

فحة42)لوحة  جهة اليسار          –وجه( 149( َرْسم لِخرقة السيدة فاطمة)الصَّ

 
فحة( َرْسم لُحّجت السيدة فاطمة 43)لوحة  ظهر(   149الزهراء)الصَّ

  
فحة44)لوحة              جهة اليمين       – ظهر(150( َرْسم لُمخّلفات السيدة فاطمة الزهراء)الصَّ
فحة45)لوحة  جهة اليسار    – وجه(151( َرْسم لُمخّلفات السيدة فاطمة الزهراء)الصَّ
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فح46)لوحة                     جهة اليمين       – ظهر(151ة( َرْسم لُحّجت السيدة فاطمة الزهراء)الصَّ

فحة47)لوحة     جهة اليسار    – وجه(152( َرْسم لقبري السيدة فاطمة الزهراء والرسول)الصَّ

  
               جهة اليمين       – ظهر(153( َرْسم لقبر أبو بكر الصديق)الصَّفحة48)لوحة 

فحة49)لوحة                            جهة اليسار    – ظهر(154( َرْسم لقبر ُعمر بن الخطاب)الصَّ

  
                جهة اليمين       –وجه( 156)الصَّفحةومصحفه الشريف فان( َرْسم لقبر ُعثمان بن ع50)لوحة 

   جهة اليسار    – وجه(157( َرْسم لقبر على بن أبي طالب)الصَّفحة51)لوحة    

  
فحة( َرْسم لقبر 52)لوحة                  جهة اليمين       – ظهر(158حسن بن علي)الصَّ

فحة( َرْسم لقبر 53)لوحة     جهة اليسار    – وجه(159حسين بن علي)الصَّ
                   

…………………………………………………
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Miniatures of the Prophet's biography in the manuscript of the 

Muhammediyye: )Fifty-three colored miniatures in Ottoman Age) 

"Study and published for the first time". 
 

Dr. Maher Samir Abd Elsameaa  Elsayed Atallah 

Lecturer in Islamic Archaeology, Faculty of Archaeology, Z.U. 
 

Abstract : 
  

This study sheds light on one of the important Ottoman manuscripts, held 

by the Egyptian Dar al-Kutub in Cairo, under the number (22 maˊref aˊma 

"general knowledge" Turki Talaat). This copy, dated 1237 AH (1821AD), 

consists of a single volume, written in The Naskh script . The manuscript 

contains poems known as (Muḥammediyye), a famous of nine thousand one 

hundred and nineteen poetic verses, written in ancient Ottoman Turkish, with 

the exception of chapter titles containing poetic verses written in Arabic. This 

manuscript was Authored by Muhammad ibn Salih, known as Ibn Al-Kateb "the 

son of the scribe"(Yazıcıoğlu Meḥmed Efendi-Bazigi Zade), who died in 

(855AH/1451AD). He organized it in three axes: (Creation, the biography of  

the Prophet Muhammed - peace be upon him -, and the Resurrection 

"Kıyâmet"), In addition to explanations of Quranic verses. 
 

The study aims at introducing the manuscript in our hands, its Author, its 

contents, and publishing its colorful and multiple miniatures that Scattered in its 

pages, which are many illustrations explaining what was mentioned in the 

manuscript, numbered ninety-six miniatures, Fifty-three explain the biography 

of the Prophet , published her for the first time, in addition to the study of these 

miniatures, Archaeological artistic study, to come out with the most important 

artistic features, and compared with those in the Ottoman era, to find out the 

similarities and differences between the artists, and the extent of their 

conformity with reality and the truth or not. In general, the miniatures of this 

manuscript hade a unique set of artistic features that make it distinct from other 

illustrated Ottoman manuscripts, perhaps the most important of which is the 

historical narrative of the miniatures without the drawing of living creatures.  

 

Keywords :   
Manuscript, Muḥammediyye, Miniatures, illustrated, Ottoman era, 

creation, biography of the Prophet, hereafter, resurrection. 
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 : حواشي البحث

                                                 

م(: شرح فصوص الُحكم 1451هـ/855يازيجي أوغلو)محمد بن صالح الكاتب الكليبولي الشهير بيازيجي أوغلو ت (1)
هـ، تحقيق الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي، 638الحاتمي المتوفي سنة للشيخ األكبر محي الدين محمد بن عربي

 .8م، ص2013هـ/1434لبنان،  –ناشرون، الطبعة األولى، بيروت –كتاب
بحر  كليبولي: هي شبه جزيرة تقع في تراقيا الغربية في الجزء األوربي من جمهورية تركيا، تطل شبه جزيرة كليبولي على (2)

 ة.في جهتها الشرقي الدردنيل في جهتها الغربية وعلى مضيق إيجة
عبدالمنعم الحفني: موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية، دار الرشاد، الطبعة األولى، القاهرة،  (3)

 .116م، ص1993هـ/1413
، 2م، مج1955إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين "أسماء المؤلفين وآثار الُمصنفين"، وكالة المعارف، استانبول،  (4)
لبنان، د. ت،  –شف الظنون عن أسامي الُكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.، حاجي خليفة: ك198ص
 .1746، ص2مج
هـ(، وُتشتق من الخلوتية، بدعوى أن النبي 833الطريقة البيرامية: فرقة صوفية تُنَسب لمؤّسسها حاجي بيرام َوِلي)المتوفى (5)
لى علّي: بالذكر الجلّي. وتخّص البيرامية من أتباعها قد عهد إلى أبي بكر: بالذ -صلى اهلل عليه وسلم  - كر الخفي، وا 

بالذكر الخفّي. وعندما توفي حاجي بيرام انقسموا إلى بيرامية شمسية وشيخهم أق شمس الدين، أخذ بالذكر الجلي، وبيرامية 
اياهم، وتنكروا لمالبسهم المميزة، مالمتية وشيخهم عمر دده البورسوي، وهؤالء اتبعوا المالمتية، وهجروا الذكر والورد وتك

خالصه له في السّر، وخافوا  واختاروا أن يعيشوا مثل الناس، وفلسفتهم تحريم إظهار التقوى، وأن تكون عالقة العبد برّبه وا 
. أن يكون تعّبدهم نفاقًا أو للمظهرية، فأخفوه عن الناس، وظهروا بمظهر غير المتدينين، أو الذين ال اعتبار لهم للدين

والمبتدئ في البيرامية ُيمارس العبادة على أساس توحيد األفعال أو فنائها في فعل اهلل، باعتبار أنها جميعًا من عند اهلل، 
نما الفاعل الحقيقي هو اهلل. عبدالمنعم الحفني: موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية،  فليس العبد هو الفاعل، وا 

 .116ص
(6) Kara(M.):Türk tasavvuf tarihi araştirmalari tarikatlar/ tekkeler/ şeyhler,Istanbul:Dergah,2005, p.146. 

 .8يازجي أوغلو: شرح فصوص الُحكم لمحي الدين بن عربي، ص (7)
من ُكتبه: )أنوار العاشقين(، )عجائب المخلوقات في فوائد المخلوقات الكائنة في األرضين والسموات(، )منتهى  (8)

. أحمد عبدالوهاب الشرقاوي: البيرامية في مصر، بحث للمشاركة في المؤتمر الدولي "حاجي بيرام ولي"، )أنقرة الطلب(
 .365م(، ص2016مايو  24-25
 .8يازيجي أوغلو: شرح فصوص الُحكم لمحي الدين بن عربي، ص (9)

وضة العباسّية المقّدسة)القسم مصطفى طارق الشبلي: فهرس مخطوطات األدب التركي المحفوظة في ِخزانة الرّ  (10)
 .326م، ص2017هـ/ حزيران 1438األول(، مجلة الِخزانة، العدد األول، العراق، رمضان 

م بعد أن 13هـ/7خط النسخ: يرجع األصل في تسميته بالنسخ إلى أن المصاحف أصبحت تُنسخ به منذ أوائل القرن (11)
خطًا رسميًا للدولة ُتسّجل به النصوص على عمائرهم ومسكوكاتهم  حلَّ الخط النسخ ثم الثلث محل الخط الكوفي، وأصبح

وفنونهم. وال يخلو تاريخ خط النسخ من غموض، ومتى ُأطلق عليه هذا الُمصطلح، ويرجع الفضل في تطوير الخط النسخ 
لخط على يديه، م حيث ظهرت مالمح هذا ا9هـ/3إلى سلسلة من الخطاطين األفذاذ وفي مقدمتهم ابن مقلة في نهاية القرن

هـ(. مايسة محمود 698هـ(، وبلغ غاية وضوحه الفني عند ياقوت الُمستعصمي)ت413ثم تركَّزت على يد ابن البواب)ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
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م(، مكتبة 18-7داود: الكتابات العربية على اآلثار اإلسالمية من القرن األول حتى أواخر القرن الثاني عشر للهجرة)
 .58، 57م، ص1991قاهرة، النهضة المصرية، الطبعة األولى، ال

حسين ُمجيب المصري: غزوات الرسول بين شعراء الشعوب اإلسالمية "دراسة في األدب اإلسالمي المقارن"، الدار  (12)
 .140م، ص2000هـ/1420الثقافية للنشر، الطبعة األولى، بيروت، 

 .140حسين ُمجيب المصري: غزوات الرسول بين شعراء الشعوب اإلسالمية، ص (13)
وتشتمل دار الكتب المصرية على نسخ أخرى من هذا المخطوط، لكن ال تشتمل على تصاوير ملونة كالنسخة التي  (14)

بين أيدينا. لالستزادة عن هذه النسخ انظر: فهرس المخطوطات التركية العثمانية التي اقتنتها دار الكتب القومية منذ 
وما  270م، ص1987يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، س(، اله –م، القسم الثالث)خ1980حتى نهاية 1870عام

 بعدها.
نادر محمود عبدالّدايم: التأثيرات العقائدية في الفن العثماني، رسالة ماجستير، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلثار،  (15)

 .136م، ص1989هـ/1410جامعة القاهرة، 
ير المدرسة المغولية الهندية )دراسة أثرية فنية مقارنة(، رسالة رحاب بيومي عبد الحافظ بيومي: زخارف أطر تصاو  (16)

 .424م، ص2009هـ/ 1430ماجستير، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 
(
17)

 Titley(N.): Plants and Gardens in Persian, Mughal and Turkish art, London, 1979, p.36. 

(
18)

 Blair(S.) & (Bloom(J.): Images of paradise in Islamic art, Hood museum of art Darmouth college, 1991, 

p.85. 

 وللمزيد عن أشكال لهذه األطر المزخرفة، انظر: (19)
Titley(N.): Persian Miniature Painting and its influence on the Art of Turkey and India "The British Library 

Collections, University of Texas Press, 1984, pl.25. p.28, 29. 

 .137نادر محمود عبدالّدايم: التأثيرات العقائدية في الفن العثماني، ص (20)
ماهر سمير عبدالسميع السيد عطااهلل: زيارة السُّلطان العثماني سليم األول إلى األماكن المقدسة كما ُيصّورها مخطوط  (21)

ن، كتاب المؤتمر الثامن عشر لالتحاد العام لآلثاريين العرب، الندوة العلمية السابعة عشر "دراسات تاريخ سلطان سليم خا
 .4، 3، 2، لوحات731هـ، ص1436 /م2015نوفمبر15-14في آثار الوطن العربي"، عقدت في الفترة من

 .24 -17ا، لوحاتوما بعده 45نادر محمود عبدالّدايم: التأثيرات العقائدية في الفن العثماني، ص (22)
(
23)

 Bagci (Serpil.) and others: Ottoman Painting, Ministry of Culture and Tourism, Turkey, 2010, 130-131, 

pl.90. 

(
24)

 Gruber(Christiane.): The Islamic manuscript tradition: ten centuries of book arts in Indiana University 

collections, Bloomington, Indiana University Press, 2010,  p.137, fig.4.10. 

(
25)

 Schmitz(Barbara.) & and Others: Islamic and Indian manuscripts and Paintings in The Pierpont Morgan 

Library, New York, 1997, figs, 163, 164, 165.& Gruber(Christiane.): The Islamic manuscript tradition: ten 

centuries of book arts in Indiana University collections, (p.134, fig.4.7.), (p.135, fig.4.8.).  

لالستزادة عن الفنون التطبيقية العثمانية. انظر: ربيع حامد خليفة: الفنون اإلسالمية في العصر العثماني، مكتبة زهراء (26) 
-، اإلسكندرية1الوفاء، طـعبدالفتاح مطاوع: الفنون اإلسالمية اإليرانية والتركية، دار  م.، حنان2007، القاهرة 4الشرق، طـ

 م.2010مصر، 

........................................................................ 
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 دساست آثاسٌت فٍُت:دٌُاسحسف  يٓذاة نهسهطاٌ عهً 

 
 أسًاء دمحم إسًاعٍمد/                                                                            

 أٍزبم َٓبػل ا٥صبه اإلٍال٢ٓ

 عبٓؼخ اُل٤ّٞ -٤ًِخ ا٥صبه                                                                                    

 يهخص 

ام ًــبٕ آفــو ٖٓ ؽٌْ ٍِط٘خ كاهكــٞه ػ٢ِ ك٣٘به ٖٓ أّٜو ٍال٤ٖٛ كاهكٞه، ِطــبٕ اَُ

ّ، ٖٝٓ صْ رؾــٍٞ هٖــوٙ ا٠ُ 1116ٖٓ ٍالُــخ اُلــٞه، أهــبّ ثٔل٣٘خ اُلــبّو ؽز٠ ٝكــبرٚ 

ٜلاح ٓزؾق ٣ْٚ ػلك ًج٤و ٖٓ أُوز٤٘ــبد اُل٤٘ــخ أَُ٘ـــٞثخ اُ ُٔ ٤ــٚ، ٜٝٓ٘ـب ػلك ٖٓ اُزؾق اُ

ا٤ُــٚ أص٘ــبء ٍِط٘ــزٚ ٝهجــِٜب، ٝرز٘ــبٍٝ ٛنٙ اُلهاٍـــخ ثبُٕٞق األصو١، ٝاُزٞص٤ن اُزبه٣ق٢ 

، َٞاء ثٔزؾق ػ٠ِ ك٣٘به ثٔل٣٘خ اُلبّــو أٝ ٓزؾق اُق٤ِلخ ثؤّ كهٓــبٕٗٔبمط ُزِي االٛلاء ار

ٛــب، اُز٠ اهرجطذ ثلالالد ٤ٍب٤ٍخ ٝاهزٖــبك٣خ ٝكالُزٜب، ٓغ ث٤ــبٕ رلب٤َٕ ىفبهكٜب ٝهٓــٞى

ٝاعزٔبػ٤ــخ، ػَ أٜٛٔــب ػالهخ اُٞك اُز٠ هثطذ ث٤ٖ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ــبه ٝاُقل٣ــ١ٞ ػجبً 

 ؽ٢ِٔ اُضب٢ٗ ك٢ ٖٓــو، ًٝنا كٝه اُؾبًْ اُؼبّ ثبَُٞكإ ك٢ كُٝخ ػ٠ِ ك٣٘ــبه.

 ًو٢ٍ ٓزؾق ث٤ذ اُق٤ِلخ ثؤّ كهٓبٕ، ،اُلبّــو اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ــبه، ٓزؾق)انكهًاث انذانت 

 (.،ٗوبهحػوُ

Abstract 

    Sultan Ali Dinar is one of the most famous sultans of Darfur, as he was the last of 

the rule of the Sultanate of Darfur, from the dynasty of Al Fur, he lived in “El Fasher” 

city until his death in 1906 AD, and then his palace turned into a museum that 

includes a large number of artistic holdings which attributed to him, including a 

number of artifacts Which was gifted to him before and after Sultanate. 

This study deals with the archaeological description, and historical Registration to 

examples of these gifts whichfounded in El Fasher museum and Caliph house 

Museum in Omdurman, and their significance, with details of their motifs and 

symbols, which were linked to political, economic and social indications, the most 

important of which is the friendly relationship that linked the Sultan Ali Dinar and 

Khedive Abbas Hilmi II in Egypt, as well as, as well as England's role in the state of 

Ali Dinars. 

Key words;  

Sultan Ali Dinar, Al-Fasher Museum, Caliph house Museum in Omdurman, Throne 

.niqarat “drum”Chair,  

 يُٓح انذساست  -
 ارجؼذ ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ أُٜ٘ظ اُزبه٣ق٢ ٝأُٜ٘ظ إُٞل٢.

 انذساســتت اضكانٍ -
ٜلاح َُِــِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘ــبه، أٝ رُولّ رل٤ًَوا  ُْ رزؼوٗ كهاٍــخ ٍبثوخ ُِٔوز٤٘ــبد           ُٔ اُل٤٘خ اُ

كهاٍــخ ػٖ ربه٣ـ  ُزِي االٛلاءاد، أٝ رُؾَِ رلب٤ِٕٜب اُيفوك٤ــخ ٝاٌُزبث٤خ. ًٝنا ُْ رٌْق أ١

 ًو٢ٍ ػوُ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ــبه.

 أْذاف انذساســت -

 رٜلف اُلهاٍخ ا٠ُ:

ٜلاح َُِِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ــبه هجَ ٝثؼل ٍِط٘زٚ.-1 ُٔ  ْٗــو ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزؾق اُل٤٘ــخ اُ
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 كهاٍــخ رِي أُغٔٞػخ أُقزبهح ك٢ اٛبه اُلالالد ا٤َُب٤ٍخ ٝاالهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ. -6

 زلب٤َٕ اُيفوك٤ــخ ُزِي أُغٔٞػخ، ك٢ اٛبه هٓي٣زٜب ٝكالالرٜب. رل٤َو اُ -3

 رــؤه٣ـ ًو٢ٍ ػوُ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ــبه، ٝث٤بٕ ٖٓله االٛلاء. -4

اُزؤ٤ًل ػ٠ِ كٝه اُزؾق اُل٤٘خ ك٢ اٍزوــواء اُؼالهبد ا٤َُب٤ٍخ ث٤ٖ اَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به،  -5

ُٖٔو٣خ، ٝاُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ٝاُؾٌٞٓخ ٝؽٌبّ اُلٞه، ٝث٤ٖ اُوٟٞ أُؾ٤طخ ثْٜ ٓضَ اُلُٝخ ا

 أُٖو٣خ اإلٗغ٤ِي٣خ ك٢ اَُٞكإ ٓٔضِخ ك٢ أُلزِ اُؼبّ َُِٞكإ، ٝث٤ٖ أٌُِٔخ اُجو٣طب٤ٗخ.

 يقــذيت

ثٖ اَُِطبٕ ػجل اُوؽٖٔ اُو٤ّل ثٖ اَُِطبٕ دمحم كٚالاىًو٣ب ثٖ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به ُٝل 

ثؼل ٝكبح اَُِطبٕ أثٞ ، ٝخ ٤ٗبال ثلاهكٞهثٖ اَُِطبٕ أؽٔل ثٌوك٢ هو٣خ اُْبٝا٣خ ؿوة ٓل٣٘ا

ٝر٤ٍٞغ أٓالًٜب، ٖٝٓ صْ ػَٔ ػ٠ِ اٍزوالُٜبكاهكٞه،  اثٖ ػٔــٚ إٔجؼ ٍِطبًٗبػ٠ِ اُق٤واد
1

 ،

ّ ػبك ا٢ُ اُلبّو 1111ٍجزٔجو ٝك٢ ، اُزؼب٢ْ٣ ٝثب٣غ اُق٤ِلخ ػجل هللاٝاْٗٚ ا٠ُ اُضٞهح أُٜل٣خ، 

كٙاٝاٍزؼبك ػوُ أعل
6

اُلُٝخ  اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به ٤ٔخ األ٠ُٝ أ٣ــلٝثو٤ــبّ اُؾوة اُؼبُ ،

اُؼضٔب٤ٗخ
3

اُجو٣طب٤ٗخ ا٤َُطوح ػ٠ِ كاهكٞه ٝاإلٛبؽخ ثؼ٢ِ ك٣٘بهكوــوهد اُؾٌٞٓخ  ،
4

ك٢ كوُزــَ ، 

6/11/1116ّ
5

ٛنا ٝهــل ٙٔذ ٓزبؽق اَُٞكإ ٍٞاء ٓزؾق ػ٢ِ ك٣٘به ثٔل٣٘خ اُلبّو، ؛  

 بٕخ ثٜنا ثبَُِطبٕ ٝث٤ــبٕ مُي ًب٥ر٢:أٝٓزؾق ث٤ذ اُق٤ِلخ ثؤّ كهٓبٗؼ٠ِ رؾق ٝٓوز٤٘بد ف

يخسف انسهطاٌ عهى دٌُاس
6 

ّ، ُْٝ ٣َزؼَٔ أُج٠٘ 1116ٝاًزَٔ ك٢ ػبّ  ،1111ّثلأ ر٤٤ْل أُج٠٘ ًوٖو ك٢ ػبّ 

ألؿواٗ اٌَُٖ ثَ ٝٙؼذ ك٤ٚ اُٜلا٣ب ٝاُـ٘بئْ اُو٤ٔخ اُز٢ ًبٗذ روك ا٠ُ اَُِطبٕ، صْ رؾٍٞ ثؼل 

٤ٌَُِٗٞٞ ٢ًِ هبئل اُوٞح اُجو٣طب٤ٗخ ثلاهكٞه، صْ إٔجؼ أُوو ٓوو ه٢ٍٔ ُ، ا٠ُ اٍزْٜبك اَُِطبٕ

٣ُـِنٝأؽ٤بٗب  ،ٗبك٣بً ُِٚجبٛصْ ّ، 1126اُو٢ٍٔ ُٔؾبكظ٢ ٓل٣و٣خ كاهكٞه ؽز٠ ػبّ 
(7)

، ا٠ُ إٔ  

ثزؾ٣ِٞٚ ا٠ُ ٓزؾق ٣زجغ إلكاهح ا٥صبه، ّ 1122ٝأٓو ػبّعبء اُوئ٤ٌ اُواؽَ عؼلو ٤ٔٗو١ 

ٌُٔبٕ ٤ٌُٕٞ ٓزؾلب الئوب ثبٍْ اَُِطبٕ اُن١ ؽٌْ كاهكٞه كْوػذ اَُِطبد آٗناى ك٢ ر٤ٜئخ ا

 ػ٠ِػبٓبً، ًٔب هبّ ٝا٢ُ ٝال٣خ ّٔبٍ كاهكٞه ػضٔبٕ ًجو ثزو٤ْٓ ٤ٕٝبٗخ اُوٖو  11ألًضو ٖٓ 

ًٛ ا ٤ٍبؽ٤ً ب ٣ؼزجوا ٓوٖلً ٗلوخ اُلُٝخ، ٝأُزؾق ؽب٤ًُ  ب ُيائو١ ٝٓٞا٢٘ٛ ٓل٣٘خ اُلبّو ) ُٞؽخ بٝٓز٘ي

1.) 

 

 ه.اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘بٓج٠٘ ٓزؾق : (1)ُٞؽخ 

ٝٓج٠٘ أُزؾق ث٤َٜ ك٢ ر٣ٌٞ٘ٚ أُؼٔبه١ ٝاُيفوك٢، كٜٞ ٤ْٓل ٖٓ ٛبثو٤ٖ، األٍٝ ٣ؾز١ٞ 

( ٖٓ كزوح اْٗبء اُوٖو، صْ أ٤ٙق ا٤ُٚ ؽغور٤ٖ ثؼل اٍز٤الء 1ػ٠ِ صالصخ ؽغواد أٍب٤ٍخ )ٌَّ 

طبثن األٍٝ ػ٠ِ اإلٗغ٤ِي ػ٤ِٚ ثؼل اؽزالُْٜ ُِلبّو، ٢ٛٝ اُؾغوح اُواثؼخ ِٝٓؾوبرٜب، ٣ٝؾز١ٞ اُ
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ب ػٖ ثبه٢ ٝؽلاد اُوٖو أُؼٔبه٣خ، ؽ٤ذ رزٌٕٞ ٖٓ َٓز٤٣ٖٞ، ٢ٛٝ أًضو اهرلبػً  ،هبػخ اُؼوُ

ًٔب إٔ ٝؽلارٜٚ ٝؽغوارٚ ٓزِٖخ ثجؼٜٚب ػٖ ٛو٣ن أثٞاة كاف٤ِخ ؽ٤ش ٣ٌٖٔ ُِيائو اُزغٍٞ 

 ك٢ ٍُٜٞخ ٣َٝو. أُج٠٘ كافَ

 

 خ.هٍْ اُجبؽض، ٣٘بربُؼوٗ أُزؾل٢رٞى٣غ كزوػ٤ِــٚ َٓوٜ أكو٢ ُٔج٠٘ أُزؾق ٝ :(1)ٌَّ 

ٓواؽَ ٓقزِلخ ٖٓ ربه٣ـ اَُٞكإ رؼوٗ ٣ُٝؼوٗ ثبُٔزؾق ٓغٔٞػخ ٓ٘زوبح ٖٓ ا٥صبه اُز٢ 

صْ ؽٚبهح ًوٓخ  ،ثلا٣خ ٖٓ اُؼٖو اُؾغو١ ٓوٝها ثؾٚبهح أُغٔٞػبد األ٠ُٝ ٝاُضبُضخ

و ٖٓ صْ ؽٚبهح ٗجزخٝٓو١ٝ، ٝاُغيء األًج ،ٝػٖو اُلُٝخ أُٖو٣خ اٍُٞط٠ ٝاُؾل٣ضخ

أُؼوٝٙبد رقٔ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به، ًٔب رْٚ ؽل٣وخ أُزؾق: ٛجٍٞ ٗؾبً ٙقٔخ ريٕ 

٠َٔ اُلاه رُ اؽلاٛٔب  ،ذ رَُزقلّ ك٠ ؽوٝة اَُِطبٕ ٝأُ٘بٍجبد اُو٤ٍٔخًبٗ ،ًغْ 622ؽٞا٢ُ 

ُٔقٖٔ ُٔوز٤٘بد اَُِطبٕ ٟٝا٥فو ؛ػبٓوح  ،ػطب ا٠ُُٞٔ، ٝرْٚ اُؾغوح اُضبُضخ ٢ٛٝ اُغ٘بػ اُ

ٝأٍِؾزٚ ٖٓ ٤ٍٞف ٝف٘بعو ٍٝوٝط اُق٤َ ٝاُٜل٣ب  اَُِطبٕ ٓالثٌ ،ثؾغوح اُؼوُ ٝأُؼوٝكخ

ٝ اُز٢ اٛلاٛب ٛٞ ُوعبُٚ ٝأػالّ ٍِط٘زٚ، ٣ٝزٖله اُؾغوح ًو٢ٍ اَُِط٘خ أٍٞاء اُز٢ هلٓذ ُٚ 

 .( 6)ُٞؽخ 

 ٓزؾق ث٤ذ اُق٤ِلخ ػجلهللا ثؤّ كهٓبٕ( 2)

٤ّل اُج٤ذ ػ٠ِ ٓ٘ياًل ٤ًٌٍ٘  1ًــبٕ ث٤ذ اُق٤ِلــخ ػجلهللا اُزؼب٢ْ٣ ُٝ ب، ٝٓوــًوا ُِؾٌْ،  ًٕ ب فب

-1111ّ( ٝاُطبثن اُضب٢ٗ ػبّ 6ّ. )1111-1112( اُلٝه األه٢ٙ فالٍ اُلزوح 1ٓوؽِز٤ٖ )

، ٝهل أّوف ػ٠ِ 12، ٝاُطبثن اُضب٢ٗ ػجبهح ػٖ ؿوكــخ )َػ٤ِخ( رؼِٞ ؿوكخ األٓواء1115ّ1

٤ُِّل 11أُٜ٘لً اإل٣طب٢ُ ثزوٝ اُج٘بء ؽبٓل )ؽٔل( ػجلاُ٘ٞه ٝٛٞ ٖٓ هعبٍ اُق٤ِلخ، ٝثــبّواف ٝ،

؛ ٣ٝجلٝ ٛنا ٝاًٙؾب ك٢ 13ٝاُطٞة األؽٔو أُؤفٞم ٖٓ ٓ٘بىٍ اُقوّٛٞ 16اُج٤ذ ثبُطٞة اُِجٖ

اُلٝه األه٢ٙ، ًٝنا اٍزقلّ اُؾغو ك٢ رج٤ِٜ األه٤ٙبد، ٝٛــٞ ٓغِٞة ٖٓ أُٞهغ األصو١ 

 ، ٣ُٝؾ٤ٜ ثبُج٤ذ ٍٞه ٖٓ اُطٞة ا٥عو.14ا٤َُٔؾ٢ ك٢ ٍٞثب ّوم

ْ اُج٤ذ ٖٓ اُلافَ ا٠ُ ٓجب٢ٗ ٕـ٤وح ٓزالٕوخ، ٣زٌٕٞ ًَ ٜٓ٘ب ٖٓ هبػبد ٓزِٖخ ٝهــل    َِّ هُ

ٍُِوق أُج٠٘ ٖٓ ٗٞع اَُوٞف اُجِل٣خ ٖٓ عنٝع اُ٘ق٤َ ٝاَُٜ٘ ٝأّغبه 15رلِٖٜب أهٝهخ ٝ ،

 .16اُلّٝ أُْٜٞه ثٔوبٝٓزٚ َُِ٘ٔ األث٤٘

قوّٛٞ، صْ أٙؾ٠ ٌٍ٘ب ٝإٔجؼ اُج٤ذ ٌٍ٘ب ٌُزْ٘و كزوح ٖٓ اُيٖٓ ؽز٠ رْ رو٤ْٓ ٍوا٣ب اُ  

ّ ؽز٠ رْ ث٘بء ٓ٘يٍ ُِٔلزِ؛ 1111ُٔلزِ أّ كهٓبٕ اإلٗغ٤ِي١، ٝاٍزٔو ٛنا اُٞٙغ ؽز٠ ػبّ 

ُٛغو، ٝرؾُٞذ أعياء ٓ٘ٚ ا٠ُ اٍطجالد ُق٤ٍٞ أُلزِ، ٝاٍزٔو مُي ؽز٠  كؤَٛٔ ث٤ذ اُق٤ِلخ ٝ

صبه، كوبٓذ  ٝىٝعزٚ اُز٢ ًبٕ ُٜب اٛزٔبّ ثب٥ 12ّ ؽز٠ هلّ ا٠ُ أّ كهٓبٕ أُلزِ ثوٓج1164َ
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ثزول٣ْ ِٛت ٌَُِور٤و اإلكاه١ ثزؾ٣َٞ اُج٤ذ ا٠ُ ٓزؾق، ٝرٔذ أُٞاكوخ ػ٠ِ ِٛجٜب، ٝرْ افالء 

 11ّ.1161اُج٤ذ ٝرؾ٣ِٞٚ ُٔزؾق ػبّ 

رواس اُلُٝخ أُٜل٣خ، ٣ُٝؼوٗ ثبُٔزؾق ٓغٔٞػخ ٓ٘زوبح ٖٓ ا٥صبه اُز٢ رِو٢ اُٚٞء ػ٠ِ 

ًبٗذ رؼٞك ُلزوح اُؾٌْ اُزو٢ً أُٖو١، ٝرواس ثؼ٘ ٍال٤ٖٛ اُلٞه، ثبإلٙبكخ ا٠ُ ٓوز٤٘بد 

 .11ٝكزوح اُؾٌْ اُض٘بئ٤ل٢ اَُٞكإ

ٜلاح َُِِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به ُٔ  أٝاًل: اُلهاٍــخ إُٞل٤خ ُٔغــٔٞػخ اُزؾق اُ

ٍٞف رز٘بٍٝ ٛنٙ اُٞههخ اُجؾض٤خ كهاٍخ ًو٢ٍ اُؼوُ اُقبٓ ثبَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به ُْ ٣َجن 

 (6-3 بد)ُٞؽ( ًو٢ٍ اُؼوُ 1) ْٗوٙ

 .:  ثلٕٝ ههْسدٍمسقى انخ

 ق٤ٞٛ ٖٓ، ٓغ رطو٣ي ثهط٤لخ ؽٔواء، ٣ٌَٝــٞٙ اُغَِخ ٝأَُ٘ل : اُقْتيادة انصُاعت

 . اُلٚخاُنٛت ٝ

٘غ اٌُو٢ٍ ثٖٔــو، ام أٛلاٙ : انخاسٌخ ػجبً ؽ٢ِٔ َُِِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به،  اُقل١ٞ٣ُٕ

 ٍٝززؼوٗ اُلهاٍــخ ُٔ٘بهْخ مُي الؽوًب.

هبػلح اٌُو٢ٍ ، 51ٍٍْٝٛٞ األهعَ ، 25ٍْٝأه٠ٖ ػوٗ ، 142ٍْٝ: اُطٍٞ انًقاساث

،ٍٝٛٞ 4ٌٍٍْٔٚ ،65ٍْٝػوٙٚ ، 12ٍْٝأَُ٘ل ، ث٤٘ٔب ٍٛٞ 1ٌٍٍْٜٔب ٝ، ٍْ 23×52

 .12ٍْػوٙٚ ٍْٝ 64اُزبط ، ٝاهرلبع 5ٌٍٍْٔٚ ٍْٝ 6ػوٙٚ ٍْٝ 56أَُ٘ل اُغبٗج٢ 

رو٣٘خ فْج٤خ ا ُغلاهٛب اُغ٘ٞث٢ كافَ كبٓغبٝهً  : ٣زٖله اُؾغوح اُضبُضخ ثٔج٠٘ أُزؾقيكاٌ انسفظ

( ٝروّٞ ػ٠ِ عبٗج٤ٚ ؽوثزبٕ 5ُٜٝب ثبة ٕـ٤و عبٗج٢ )ُٞؽخ  ،ٞاػ ٖٓ اُيعبطأ٣ُـِن ػ٤ِٜب 

 ٙقٔزبٕ ُِؾوً اَُِطب٢ٗ .

ٝأعيائٚ اُظبٛوح ٓط٤ِخ ثٔبء اُنٛت أػ٠ِ  (2، 6ًو٢ٍ ٖٓ٘ٞع ٖٓ اُقْت )ُٞؽخ  انٕصف:

ٙــبكخ أل٤ٍبؿ ؽل٣ل٣خ كاػٔخ أُٔيٝعـــخ ثبُغجٌ ُزؾو٤ن ٓي٣لًا ٖٓ أُزبٗخ، ثبإل ٛجوخ اُلٛــبٕ

ٓلوُٝ ثؤبُ ٖٓ اُوط٤لخ اُؾٔواء، ٣ٝزٌٕٞ ٖٓ الرٖبٍ َٓ٘لا ا٤ُل ثَٔ٘ل اُظٜو، ٝاٌُو٢ٍ 

هبػلح ٓؾُٔٞخ ػ٠ِ أهثؼخ أهعَ َٝٓ٘ل٣ٖ عبٗج٤٤ٖ ٖٓ اُقْت َٝٓ٘ل فِل٢، ٝهٞاّ ىفبهكٚ 

ًٞٞ اُز٢ ىفبهف ٗجبر٤خ ٖٓ أٖٗبف ٓواٝػ رق٤ِ٤خ ٝأٌّبٍ ث٤ٚب٣ٝخ ٝىفبهف اُجبهًٝٞاُوً

ر٤ٔي ىفبهف اُووٕ اُزبٍغ ػْو، ٝاُلزوح اُؼضٔب٤ٗخ أُزؤفوح ، ٣ٝزٞط اٌُو٢ٍ ربط أػ٠ِ أَُ٘ل 

( ٝٛٞ ّؼبه أٝ ربط أٌُِٔخ أُٖو٣خ آٗناى، ٝاُ٘غّٞ اُضالصخ أُ٘ؾٞرخ ػ٠ِ َٓ٘ل 1اُقِل٢)ُٞؽخ 

ُٜالٍ ثلافِٚ اُظٜورؼجو ػٖ ٖٓو ٝاُ٘ٞثخ ٝاَُٞكإ، ٝأٍلَ مُي ٗغل ػِْ اُلُٝخأُٖو٣خ، مٝ ا

ٗغٔخ فٔب٤ٍخ صْ ٝعٚ اَٗبٕ رؾ٤ٜ ثٚ أّؼخ، ٝٛٞ هثٔــًب هًٓيا ٌُِْٔ اُز٢ ر٤ْو الرَبع كُٝخ 

(، ٝٛنٙ اُوٓٞى ُٜب كالالرٜب اُز٠ ٤ٍؤر٢ مًوٛــب، ٝاػزول إٔ 1دمحم ػ٠ِ ثبّب ٝأٍورٚ )ُٞؽخ 

ب َُِِطبٕ ثٔ٘بٍجخ اػزواف ا٤َُو ٝٗغذ ثٚ ه٤ًٍٔ  ًٖ ب ٍِطبًٗب اٌُو٢ٍ رْ ٕ٘بػزٚ ك٢ ٖٓو ف٤ٖ

 ّ.1121ػ٠ِ كاهكــٞه 
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 .ٓؾلٞظخ ثلاه اُٞصبئن اُو٤ٓٞخ ّ،1116( ٕٞه اه٤ّل٤خ ٌُو٢ٍ اُؼوُ روعغ َُ٘خ 3ُٞؽخ ))

 
 

، هٍْ ( رقط٤ٜ ؽغوح ًو٢ٍ اُؼوُ ٝٝٙغ اٌُو6٢ٍ)ٌَّ 

 اُجبؽضخ

و (: اٌُو٢ٍ ؽب٤ًُب، ر4٣ٖٞ)ُٞؽخ 

 اُجبؽضخ.
 

 

 

 

 

(  اُزبط ا٢ٌُِٔ هٓي 5)ُٞؽخ 

أٍوح دمحم ػ٠ِ 

٣زٍٞطٚ اُؼِْ 

 .ُٖٔو١

 

 .(6)ُٞؽخ قطعت انقطٍفت انًضخشفت بًسُذ انكشسً

 .ثلٕٝ ههْ: سقى انخسدٍم
 .اُلٚخاُنٛجٞ ق٤ٞٛ ُٖٓٓطوىح ثهط٤لخ ؽٔواء يادة انصُاعت:  

 .ٖٓ٘ٞػخ ك٢ ٖٓو، ٝكزوح اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘بهانخاسٌخ: 
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اُط٤ِ٣ٖٞ ٌَّ ٓضٖٔ اُِٚؼ٤ٖ ٍْ، ٝاُوطؼــخ ػ٠ِ  54اُؼوٗ ٍْ ٝ 23اُطٍٞ قاساث: انً

 ٍْ. 15ٍْ، ث٤٘ٔب ىٝا٣ــب أُضٖٔ األهثغ  66، ٝاُو٤ٖو٣ٖ 54ٍْ
ضجزخيكاٌ انسفظ:  ُٓ  ثبُٔزؾق.ب ثؾبئٜ كبرو٣٘خ ؽلع ًو٢ٍ اُؼوُ ثبُؾغوح اُضبُضخ ؽب٤ًُ  اُوطؼخ 

َٓ٘ل ًو٢ٍ اُؼوُ رؤفن ٌَّ ٓضٖٔ ؿ٤و َٓز١ٞ ًبٗذ ٓضجزٚ ػ٠ِ ًَٞح ٖٓ اُوط٤لخ انٕصف: 

 األٙالع

هٞاّ ىفوكزٜب كوػ٤ٖ ٗجبر٤٤ٖ رظٜو ك٤ٚ ، ثبهىح ف٤ٞٛ مٛج٤خ( رؾز١ٞ ػ٠ِ ىفبهف ٖٓ 6)ُٞؽخ 

٣ٞعل ًزبثخ ثبُِـخ اُؼوث٤خ ثبُقٜ اَُ٘ـ رووأ ك٢ أهثؼخ أٍطو ٝثبُٔ٘زٖق ىٛٞه اُووٗلَ، 

 :(6)ُٞؽخ 

 .سبسى هللا انٕازذ انقٓااَُطو األٍٝ : 

 .انسهطاٌ بٍ انسهطاٌاَُطو اُضب٢ٗ : 

 اس.انسهطاٌ عهى دٌُاَُطو اُضبُش : 

 ِ.داو عض اَُطو اُواثغ :

 ٣ٝؼِٞ اُلوػ٤ٖ اُ٘جبر٤٤ٖ اُزبط ا٢ٌُِٔ َٓ٘ٞط ث٘لٌ ف٤ٞٛ اٌُزبثخ ٝاُلوػ٤ٖ اُ٘جبر٤٤ٖ.      
 

 

 

 

 

 

 

 اُجبؽضخ  هٍْ ،ههطؼخ اُوط٤لخ أُيفوكخ ثَٔ٘ل ًوً اُؼوُ َُِِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ب  :(6)ُٞؽخ 

 

 خ.هٍْ اُجبؽض ،هطؼخ اُوط٤لخ ثَٔ٘ل ًوً اُؼوُ َُِِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به:رلو٣ؾ ىفبهف (3ٌَّ )
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 انشياذ أٔ انِسَشاُب ( 2)

اُوٓؼ ٍالػ هل٣ــْ، ّبع اٍزقلآٚ ك٢ اُؼٖٞه أُجٌوح كٌبٕ ٣ُزقنٖٓ كوٝع اُْغو
62

، كــــٜٞ 

ك٢ ٜٗب٣زٜب هطؼخ ٓؼل٤ٗخ  أمهع ؛ 12-3ٖ ٣زواٝػ ُٜٛٞب ٓأٝ ٓؼل٤ٗخ  ك٢ اُـــبُت ػٖب فْج٤خ

هٓــبػ ث٤َطخ رؼزٔل ػ٠ِ ؽل أٝ ر٘غ٤و ٛوف اُؼٖب ٝٛ٘بى  )اُؾوثخ( ٣طؼٖ ثٜب،ٓلثجخ اٌَُْ

 اُقْج٤خ.

ًٝبٗذ هإًٝ اُوٓبػ أٝ اُؾواة رُٖ٘ــغ ثطو٣وخاُوبُت،ٝثؼل مُي رغو١ ػ٤ِٔخ اُطوم       

 ٝاَُو٣ٝ.٢٘وَْ اُوٓؼ  ا٠ُ االعياء ا٥ر٤خ:

ٝٛٞ عَْ اُوٓؼ ًِٚ ٖٓ اػالٙ ا٢ُ أٍلِٚ،هجَ إٔ ٣وًت ػ٤ِٚ اَُٖ٘نًخٍ أٔ انعايم: ( ا1)  
61
. 

هطؼخ ٖٓ اُؾل٣ل ٓلثجخ اُطوف روًت ك٢ أٍلِٚ،رَبػل ػ٢ِ رضج٤زٚ ك٢ األهٗ ج: ( انضُ 2)  

٣ٝطؼٖ ثٜب ػ٘ل اُؾبعخ ا٤ُٜب
66
. 

هوٕٝ اُجوو اُٞؽ٢ْ، ٝٛٞ اُغيء اُن١ ٣وًت أػالٙ ُِطؼٖ ثٚ،ًٝبٕ أٝاًل ٣ُزقن ٖٓ ( انسُاٌ: 3)  

صْ ٕبه ٣زقن ٖٓ اُؾل٣ل اُغ٤ل، ٖٝٓ األٍ٘خ أٗٞاع كٜٔ٘ب اُؼو٣٘ ٓلثت اُطوكٔؾلك اُغب٤ٖٗ، 

ٜٝٓ٘ب ٓب ٣زٌٕٞ ٖٓ ّؼجز٤ٖ اؽلاٛٔب َٓزو٤ٔخ ًب٤ٌَُٖ ٝاالفو١ ٓزؼوعخ، ٜٝٓ٘ب اَُ٘بٕ اُوك٤غ 

ٔؼوط أُٔٞط،اُن١ اُط٣َٞ ٝػ٘ٚ ٗوِذ كٌوح "ا٢ٌَُ٘" اُن١ ٣وًت ك٢ اُج٘له٤خ، ٜٝٓ٘ب اُوك٤غ اُ

٣ؾلس كغٞح ػ٘ل اُطؼٖ ثٚ
63
. 

ٝاُؾواة ٢ٛ اُوٓبػ اُو٤ٖوح اُن١ ال ٣جِؾ ُٜٛٞب أهثؼخ أمهع، ٝرو٠ٓ ثب٤ُل، ٝإبثزٜب  

ُألٛلاف رٌٕٞ ؿ٤و كه٤وخ
64

. ٝأ٣ٔــب ًبٕ كٝه اُوٓــبػ أٝ اُؾواة ك٢ اُزواس اُؾوث٢ ٝال ٤ٍٔب 

٘ؼذ ُإلؽزلبالد ٝأُ ُٕ ٞاًت اَُِطب٤ٗخ، ًٝبٗذ ٖٗبُٜب ػو٣ٚخ، اإلٍال٢ٓ، كــبٕ ٛ٘بى ٗٞػ٤خ 

ٝىفوكذ ثٌزبثبد ٓنٛجخ رؾَٔ آ٣بد ٖٓ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝأٍٔبء اَُال٤ٖٛ ٝاألٓواء، ٝهثٔـــب 

ُى٣٘ذ اُوٓبػ ثؤػالّ فبٕخ "ها٣ـــخ"
65

  . 

ٝثبػزجــبه اُوٓبػ ّبهح ٜٓٔخ ػ٘ل اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ــبه كول أٛل١ ا٤ُٚ:" أهثؼخ ؽواة       

ػ٤ِٜب ػِْ اَُِطبٕ األفٚو ك٢ االؽزلبالد"ٗؾب٤ٍخ ٣ُؼِن 
66

، ٝرزؼوٗ اُلهاٍـــخ ُِ٘ٔٞمع٤ٖ 

 أُؾلٞظ٤ٖ ثٔزؾق اَُِطبٕ:

 ٍٞف رز٘بٍٝ ٛنٙ اُٞههخ اُجؾض٤خ كهاٍخ ؽوثزبٕ ِٓي اَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به ُْ ٣َجن ْٗوٛٔب

 زــشبخاٌ بذٌٔ سقى

 اُقْت ٝاُ٘ؾبً األٕلو.يادة انصُاعت:  -

ٍٛٞ ؛ 12ٍْٝٓؾ٤طٚ ،156ٍٍْٝٛٞ اُوبئْ اُقْج٢ ، ٢6.5ّٝ اُطٍٞ اإلعٔبُانًقاساث:  -

 .16ٍْ ُٜب أه٠ٖ ػوٗ، 52ٍْٝ ٢اُ٘ؾبٍ اُغيء

 .ًو٢ٍ اُؼوُ ثغٞاه اُؾغوح اُضبُضخيٕضع انخسفت:  -

ؽوثزبٕ رزولّ ًو٢ٍ اُؼوُ ًبٗزب ٣ؾِٜٔٔب ؽبهٍبٕ ّق٤ٖبٕ َُِِطبٕ ػ٠ِ ٔصف انخسفت:  -

ىفبهف ٓلوؿخ ث٤ٜئخ ٕوو ٜٓ٘ٔب ٌَّ اَُْٜ، ٣ٝيفوف ًَ ٛٔب ٣ؤفنإ ٝ ك٣٘به

، ٣ٝزٚؼ ك٢ ٛبر٤ٖ اُؾوثز٤ٖ االفزالف ك٢ االٍِٞة اُٖ٘بػ٢ ٗبّو ع٘بؽ٤خ

 (.1(ػٔب ًبٕ ّبئؼًب ك٢ كاهكــٞه )ُٞؽخ 2ٝاُيفوك٢  )ُٞؽخ 
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 (: ؽوثزبٕ ثٔزؾق اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به، رٖٞه اُجبؽضخ.2)ُٞؽـــخ 

 

 
 (: ٓغٔٞػخ هٓبػ ٝؽواة ثٔزؾق اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به، رٖٞه اُجبؽضخ.1 )ُٞؽـــخ

 ( َساط = َساساث انسشب )انطبٕل( 3)

 

 

(: ٛجَ اُلٗوبه، ػٖ اُز٢َٗٞ، رْؾ٤ن 4)ٌَّ 

 .116األمٛبٕ، ٓ 

ًبٗذ اُطجٍٞ ٖٓ اُوٍّٞ أُٜٔخ ك٢ ك٣ٞإ ثالٛ اُؾٌبّ ٝاَُال٤ٖٛ ك٢ كاهكٞه، ٝرؼلكد اٗٞاػٜب 

ػوف ثبٍْ كٗوبه، ًٝبٕ ًج٤و اُؾغْ  ٣ٖ٘غ ٖٓ اُقْت، ٣ٝغِل ثغِٞك اُؾ٤ٞاٗبد،  كٌبٕ ٜٓ٘ب ٗٞع

٣ٝؤفن ٌَّ ٛو٢ٓ ٓوِٞة، ًٝبٕ ٣ٖله ٕٞرب ػب٤ُب
62

   ٌَّ(4.) 

ب ًِٔخ ٗوبهح   ًٚ ٖٝٓ ٤َٔٓبد اُطجٍٞ أ٣
61

، ٢ٛٝ آُخ رٖ٘غ ٖٓ اُقْت أٝ اُ٘ؾبً أٝ اُقيف 

ٖ عِٞك األثوبه أٝ أُبػيػ٠ِ ٤ٛئخ اٗب ٖٗق ًو١ٝ روو٣جب، ٝرْل ػ٠ِ كٞٛزٚ هطغ ٓ
61

، ٝرَزقلّ 

 ك٢ ٓ٘بٍجبد ػلح ٜٓ٘ب األكواػ ٝاُؾوٝة ِٝٛت اُ٘غلح.   

ٜٝٓ٘ب ٓب ٣ؼوف ثبُ٘ؾبً،اما أ٠ُٝ اُلٞه أ٤ٔٛخ ًج٤وح ثبُطجٍٞ اُ٘ؾب٤ٍخ ٌُٜٞٗب ٖٓ اال٥د اُز٢  

رُؾلس اُؾ٤ٔخ ك٢ اُ٘لًٞ ٝفبٕخ ٝهذ اُؾوة أٝ اٍزؼواٗ اُغ٘ل
32

)اُؼوٙخ( أٝ ك٢  

د ٓضَ افزجبه أث٘بء اَُال٤ٖٛ، ٝك٢ أ٣بّ األص٤ٖ٘ ٝاُق٤ٌٔ ٕجبًؽب َٝٓبًء، كؼ٤ٖ ُٜب ِٓي االؽزلبال

ًبٕ ٣ؼوف ثِٔي اُ٘ؾبً، ُٝٚ ع٘ل رؾذ ٣ل٣ٚ، ًٝبٕ ُلٟ اُلٞه فٌٔ ٗؾبٍبد هل٣ٔخ، ٍٝبكٍخ 

ًبٗٞا هل ؿ٘ٔٞٛب ػ٘ل اٗزٖبهْٛ ػ٠ِ اُؼجلالة
31

ٝرؼوف ثبٍْ: أُٖ٘ٞهح
36

، ٍٝبثؼخ ًبٗٞا  هل 

اٗزٖبهْٛ ػ٠ِ آكّ ٍِطبٕ ٝكا١ؿ٘ٔٞٛب ػ٘ل 
33

، ًٝبٗذ رؼوف ثبُج٤ٚبء
34
. 
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ًٝبٕ أَٛ كاهكٞه ٣ؾزلِٕٞ ٣ًٍٞ٘ب ثزغ٤ِل اُ٘ؾبً )أُٖ٘ٞهح( ك٢ األٍجٞع األٍٝ ٖٓ ّٜو هث٤غ 

ا٥فو ٖٓ ًَ ػبّ، ٣َٝزٔو ٛنا االؽزلبٍ هواثخ اٍجٞع أٝ ٣ي٣ل ه٤ِاًل، ٝرولّ ك٤ٚ اُٜلا٣ب َُِِطبٕ، 

فن عِٞكٛبٝرنثؼ ك٤ٚ اُنثبئؼ أُقٖٖخ أل
35
. 

ًٍب، ام أٗٚ ؽبكع ػ٠ِ روب٤ُل ٍال٤ٖٛ اُلٞه  36ٝثِؾ ػلك اُ٘ؾبً ك٢ ػٜل اَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به  ٗؾب

ك٢ ٙوة اُ٘ؾبً ك٢ األػ٤بك، ًٝبٕ ٣زولٜٓب ع٤ٔؼًب ٗؾبً أُٖ٘ٞهح، ًٔب ًبٗذ رٚوة 

ه اُ٘ؾبٍبد ع٤ٔؼب ًَ ٣ّٞ ف٤ٌٔ كٌبٕ ٍججًب ك٢ اٙلبء عٞ ٖٓ اُوٛجخ،٣ٝؾز١ٞ ٓزؾق ػ٢ِ ك٣٘ب

ػ٠ِ ػلح ٗؾبٍبد رؾَٔ أهثؼخ ٜٓ٘ب اٍْ اُ٘بظو عٔؼخ عبك٣ٖ
36
. 

ٝأًلد فطبثبد اَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به أُؾلٞظخ ثلاه اُٞصبئن اَُٞكا٤ٗخ إٔ اُؾٌٞٓخ ك٢ اُقوّٛٞ  

 ًبٗذ روٍَ ٛلا٣ب َُِِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به ًبٕ ٜٓ٘ب ٗؾبً، ٖٝٓ أٓضِخ ٛنٙ اُقطبثبد: 

ٌُّــو ثزبه٣ـ  -1 ّ(، ا٠ُ ٓلز1124ِٛـ )1366ٓؾوّ  6فطبة 
37

ػّٔٞ اَُٞكإ ٍٝٞاؽَ  

 (.5". )ٌَّ ٔازذة طبهت كبٍشةاُجؾو األؽٔو ػ٠ِ اُٜلا٣ب اُز٢ أهٍِٜب ًٝبٕ ٖٓ عِٔزٜب:"

 
 

ٛـ، ػٖ: كاه 1366ٓؾوّ  6(: فطبة ثزبه٣ـ 5)ٌَّ 

 اُٞصبئن اَُٞكا٤ٗخ. ر٣ٖٞو اُجبؽضخ

ٛـ، ػٖ: 1363هعت  61(: فطبة ثزبه٣ـ 6)ٌَّ 

 ا٤ٗخ. ر٣ٖٞو اُجبؽضخكاه اُٞصبئن اَُٞك

ٛـ، ٣ٌْو اَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به ك٤ــٚ ٓلزِ ػّٔٞ اَُٞكإ 1363هعت  61فطبة ثزبه٣ـ  -6

:"باالطالع عهٍٓا ٔخذَاْا خًٍعٓا آالث انسهطُت َساساث نى ٌكٍ ػ٠ِ اُٜلا٣ب أُوٍِخ ا٤ُٚ ك٤نًو

 (.6")ٌَّ نهسابقٍٍ يثهٓا ال سٌٔا بانعٍٍ ٔال سًعا باالرٌ

ّ( ٣طِت ك٤ٚ اَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به ٖٓ ٓلزِ ػّٔٞ 1125ٛـ )1363هٓٚبٕ  2 فطبة ثزبه٣ـ -3

"َعشض نسعادحكى أفُذو اٌ االيش الصو نُا نُساط كبٍش خًٍم اَُٞكإ ٕ٘غ ٗؾبً ك٢ ٖٓو:

 (.2)ٌَّ نهغاٌت"
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 ٛـ، ػٖ: كاه اُٞصبئن اَُٞكا٤ٗخ.ر٣ٖٞو اُجبؽضخ1363هٓٚبٕ  2(: فطبة ثزبه٣ـ 2)ٌَّ 

ُٓوٍَ ٖٓ اَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به ا٠ُ ٓلزِ ػّٔٞ اَُٞكإ، 1363ّٞاٍ  11فطبة ثزبه٣ـ  -4 ٛـ 

 (.1)ٌَّ " انثالثت طبالث: "٣ٌْوٙ ثقٖٞٓ اُٜلا٣ب ٜٝٓ٘ب

ّ( ٣ٌْو اَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به ك٤ٚ ٓلزِ ػّٔٞ 1126ٛـ )1364ٕلو  61فطبة ثزبه٣ـ  -5

َساساث ٔأَٓا نصُع... " اَُٞكإ ٝاُغٜبد أُٖو٣خ ُِٔٞاكوخ ػ٠ِ ِٛجٚ ٝالهٍبُٚ ا٠ُ ٖٓو

 (.1" )ٌَّ ٌصٍش اسخكًال عًهٓا بعذ ضٓش

ٛـ ٣ٌْو اَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به ك٤ــٚ ٓلزِ ػّٔٞ اَُٞكإ 1364هٓٚبٕ  6فطبة ثزبه٣ـ  -6

ٔاسسال " ٝاُِٞهك ًوٝٓو ػ٠ِ ٛلا٣بْٛ، ٝاُز٢ ًبٕ ٜٓ٘ب أهثغ ٗؾبٍبد ٜٓلاح ٖٓ ٍؼبكح اَُوكاه:

 (.12)ٌَّ  " األسبعت َساساث نُا يٍ سعادة افُذو انسشداس

  
ٛـ. ػٖ: كاه 1363ّٞاٍ  11(: فطبة ثزبه٣ـ 1)ٌَّ 

 اُٞصبئن اَُٞكا٤ٗخ. ر٣ٖٞو اُجبؽضخ 

ٛـ. ػٖ: 1364ٕلو  61(: فطبة ثزبه٣ـ 1)ٌَّ 

 كاه اُٞصبئن اَُٞكا٤ٗخ. ر٣ٖٞو اُجبؽضخ
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 ٍٞف رز٘بٍٝ ٛنٙ اُٞههخ اُجؾض٤خ كهاٍخ صالس ٛجٍٞ ِٓي اَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به ُْ ٣َجن ْٗوٛب

ٓذاِ نهسهطاٌ ًُ  ًَارج يٍ انطبٕل ان

 (9بًخسف بٍج انخهٍفت بأو دسياٌ)نٕزت سقى  -k344( طبهت سقى 1)

ٕ ػ٢ِ ك٣٘به ُْ ٛـ، ٝٛنا ٣لٍ ػ٠ِ أ1312أٛلٟ ا٤َُو ٝٗغذ األ٤ٓو ػ٢ِ ك٣٘به ٛجِخ ٖٓ اُ٘ؾبً ػــبّ 

، ٝأْٛ ٓب ٤ٔ٣يٛب إٔ اُٖبٗغ ًزت أٍٚ ػ٤ِٜب ثؼجبهح:  -ٖٓ هجَ ؽٌٞٓخ اُقوّٛٞ –٣ِوت ثبَُِطبٕ ثؼل

 فلٓٚ اٌُؾبٍ. 

 ٝهل ُىفوف اُوَْ اَُل٢ِ ٖٓ اُطجِخ ثجؾٞه رؾز١ٞ ػ٠ِ أث٤بد ّؼو ٖٜٗب:               

 - ٔاقشعّ ٔاسفع فً انبالد ٔالئُا - أزسُج فٍٓا ٌا عهً قٍايا - "ْزا انُساط ٌعضص انثقت انخً

 ٔأخش انسالو ٔأٌذ انسكايا"

ًُزت اُزبه٣ـ ثبُطو٣وخ اُٜغو٣خ ثبألههــبّ، ٣ٝٞعل ٗوِ ه٤ًي ػ٠ِ ٣َبه اُ٘وِ اُن١ ٣ؾَٔ  ٝهــل 

 "."باب هللا فاحراٍْ ٣ٝ٘غذ ٝػ٢ِ ك٣٘به ٖٗٚ

   

ُٔٚبف ػ٠ِ اُطجِخ. ر٣ٖٞو اُجبؽضخ.(: اٍْ 12 ُٞؽخ)    ثٔزؾق ث٤ذ اُق٤ِلخ -k344 (: ٛجِخ ههْ 1)ُٞؽــخ   ثبة هللا كبرؼ اُ

 .ثؤّ كهٓبٕ، ر٣ٖٞو اُجبؽضخ           

ٛـ.  1364هٓٚبٕ  6(: فطبة ثـزبه٣ـ 12)ٌَّ 

 خػٖ: كاه اُٞصبئن اَُٞكا٤ٗخ. ر٣ٖٞو اُجبؽض
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 .ٝعِل اُجوو ،اُ٘ؾبً األؽٔو ٓبكح اُٖ٘بػخ

 اُزبه٣ـ
ٛــ، 1312( رئهؿ ثــ 12ثطو٣وــخ اُؾي )ُٞؽــخ " باب هللا فــاحر" الؽوــًب ٍغَ ػ٤ِٜب 

 (.11، ٌَّ هه11ْههْ  . )ُٞؽخػَٔ اُٖبٗغ اٌُؾبٍٝػ٤ِٜــب ػجبهح 

 ٍْ. 3 ثوٝى إَُ٘ٞ  ، ٝٓولاه6.44ّ ،ٝٓؾ٤طٜب2.45ّ ٜــبهرلبػ، ٝا2.62ّهطوٛب  أُوبٍبد

ب ة بهبػخ اُغج- هبػخ األكٝاد اُؾوث٤خ ٓٞٙغ اُزؾلخ ًٔ  (.ٓغٌِ اُْٞهٟ)هل٣

 إُٞق

ٝعِل اُجوو ٓضجذ ؽٍٞ اُغَْ اُ٘ؾب٢ٍ ثَٕ٘ٞ ثبهىح،  ،ٛجِخ عَٜٔب ٖٓ اُ٘ؾبً األٕلو

ٝػ٤ِٜب أُ٘بٍجبد اُو٤ٍٔخ، ، ًٝنا ك٢ اُؾوٝةك٠ ر٘ظْ اُٖلٞف ك٢ ًبٗذ رَزقلّ ٝ

 .اٍْ اُٖبٗغٗوُٞ ًزبث٤خ ٜٓٚٔٞٗب 

ٝثغيئٜب اَُل٢ِ ر٣ٌٖٞ ىفوك٢ ٣ٌز٘لخ ر٤ٌَْ ىفوك٢ ٗجبر٢ هــٞآٚ أكواع ٗجبر٤خ ر٘ز٠ٜ 

ِخ ٗوِ ثؤٝهام ٝىٛــٞه، ٝٛنا اُز٣ٌٖٞ اُيفوك٢ ٓوَْ ا٠ُ ه٤َٖٔ ػ١ِٞ ث٤ٜئخ ٛو٤ٓخ ثلاف

 ْزا َساط األيٍش عهً دٌُاس بذاسفٕس.ًزبث٢ ثقٜ اَُ٘ـ ٖٗــٚ:

ْذٌت انسٍش سخٍُٕنذ َٔدج باضا ٝاُوَــْ اَُل٢ِ ٓلٖٔ اُغٞاٗت ُٗوِ ثٚ ٗٔ ٣ُووأ: 

 (.16)ُــٞؽــخ 1317سشداس اندٍص انًصشي ٔزاكى انسٕداٌ انعاو سُت 

)ُٞؽخ ٔالئُا اسفع فً انبالدٔاقشعّ ٔٝأٍلَ ٛنا اُز٣ٌٖٞ اُيفوك٢ ثؾــو ًزبث٢ ٌٗوِ ثٚ:

13) 

 

 
(: رٞه٤ــغ اُٖبٗغ، ٝرــبه٣ـ اُطجِخ، ر٣ٖٞو 11)ُٞؽــخ 

 اُجبؽضخ. 
 رٞه٤غ اُٖبٗغ ػ٠ِ اُطجِخ. ػَٔ اُجبؽضخ 11ٌَّ ههْ 

  

(: اُز٣ٌٖٞ اُيفوك٢ اُن١ ٣ؾ١ٞ ٗوِ اإلٛلاء، 16)ُٞؽــخ 

 ٝاُزبه٣ـ. رٖــ٣ٞو اُجبؽضخ.

اُز٣ٌٖٞ اُيفوك٢ اُن١ ٣ؾ١ٞ ٗوِ اإلٛلاء،  21 شكل رقم

 ٝاُزبه٣ـ. ػَٔ اُجبؽضخ.
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 (: اُجؾو اٌُزبث٢ أٍلَ اُز٣ٌٖٞ اُيفوك٢ اَُبثن، ر٣ٖٞو اُجبؽضخ.13)ُٞؽــخ 

 عطا انًٕنى ٔ( طبهخا انذاس انعايشة 2)

ٞكإ ٛٔب ٗؾبٍبٕ ًج٤وإ ٣ؼوٙبٕ ؽب٤ًُب ك٢ ؽل٣وخ اُوٖو، ٝهل اٛلرٜٔب ؽٌٞٓخ اَُ        

ٛـ1364َُِِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به ػبّ 
31
. 

 

 (: ٛجِزب اُلاه اُؼبٓوح ٝػطب ا٠ُُٞٔ، ر٣ٖٞو اُجبؽضخ.14)ُٞؽــخ 

 (17-15طبهت عطا انًٕنى )نٕزاث  -2-1

 

 (: ٛجِخ ػطــب ا٠ُُٞٔ، ر٣ٖٞو اُجبؽضخ.15)ُٞؽــخ 
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 .ٛجِخ ٗؾبً اُٖلخ

 ٓزؾق اُلبّــو ثلاهكــٞه. –ثلٕٝ ههْ ههْ اُزَغ٤َ 

 .اُغِل،ٝاُ٘ؾبً ُٖ٘بػخٓبكح ا

 ٛــ.1364ـزؾَٔ ربه٣ـ ، ٝكزوح ؽٌْ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به اُزبه٣ـ  

 ٍْ ـ132اُؼٔن اُلاف٢ِ ْ، 414ٍٝأُؾ٤ٜ اُقبهع٢ ٍْ، ٝ 152اُوطو  أُوبٍبد 

 ؽل٣وخ اُوٖو ٓٞٙغ اُزؾلخ

 إُٞق 

ُن١ أِٛن لو ػ٠ِ ثلٜٗب اُقبهع٢ ًزبثخ رؾَٔ االٍْ اؽُ  ،ٛجِخ ٖٓ اُ٘ؾبً ًج٤وح اُؾغْ

ٝرووأ اٌُزبثخ اُز٢ رِزق ؽٍٞ  ،" ٝاٍْ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘بهعطا انًٕنى" ٝٛــٞ:ػ٤ِٜب 

يهك انسهطاٌ عهى دٌُاس بٍ انسهطاٌ صكشٌا بٍ انسهطاٌ دمحم انفضم بٍ اُجلٕ اُقبهع٢ : 

انسهطاٌ عبذ انشزًٍ انشضٍذ بٍ انسهطاٌ ازًذ بكش ْزا انُساط اسًّ عطا انًٕنى 

1324. 

ٝرْ رضج٤زٜب ثَٕ٘ٞ  ،بؾب٢ٍ ٓضجذ ػ٠ِ كٞٛزٚ هطؼخ ًج٤وح ٖٓ اُغِل ٓغلكح ؽل٣ضً ٝاُجلٕ اُ٘

ٝػلك أُلوٞك ٜٓ٘ب ، 51 ٛبٗؾب٤ٍخ ٓضجزٚ ثؾبكخ اُجلٕ اُ٘ؾب٢ٍ ٝرجوى ُِقبهط ٣ٝجِؾ ػلك

 ، ٣ِٝزق ؽٍٞ اُجلٕ ؽجبٍ ٖٓ اُغِل ُزضج٤ذ اُوطؼخ اُغِل٣خ اُز٢ ٣زْ اُطوم ػ٤ِٜب.1

 .أكٝاد ؽوث٤خ اُز٤ٖ٘ق

 .٣ٞعل هطغ ك٢ اُوطؼخ اُغِل٣خ ٝصٔب٤ٗخ ٍٕ٘ٞ ٓلوٞكح ظبد ٓالؽ

 
 

 ِٓي اَُِطبٕ ... ػ٠ِ ك٣٘به، ر٣ٖٞو اُجبؽضخ. –(: اٌُزبثبد ػ٠ِ ٛجِخ ػطــب ا٠ُُٞٔ 16)ُٞؽــخ 

  

َٚ )٣َــبه(، اٍْ اُطجِخ )٤ٔ٣ٖ(. ٝاٍْ اَُِطبٕ ىًو٣ب ثٖ اَُِطبٕ دمحم اُل –(: اٌُزبثبد ػ٠ِ ٛجِخ ػطــب ا٠ُُٞٔ 12)ُٞؽــخ 

 ر٣ٖٞو اُجبؽضخ.
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 (21-11طبهت انذاس انعـايشة )نٕزاث  -2-2

 

 
 (: ٛجِخ اُلاه اُــؼبٓــوح، ر٣ٖٞو اُجبؽضخ.11)ُٞؽــخ 

 .ؾبًٖٓ اُ٘ٛجِخ  اُٖلخ

 ٓزؾق اُلبّــو. –ثلٕٝ ههْ ههْ اُزَغ٤َ 

 ٝاُغِل. اُ٘ؾبً ٓبكح اُٖ٘بػخ

 ٛــ.1364ربه٣ـ  ٤ٜــب، ٝػِكزوح ؽٌْ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به اُزبه٣ـ  

 ٍٔـ115اُؼٔن اُلاف٢ِ ، 426ٍْٝأُؾ٤ٜ اُقبهع٢ ٍْ، ٝ 141اُوطو  أُوبٍبد 

 ؽل٣وخ اُوٖو ٓٞٙؼبُزؾلخ

 إُٞق 

لو ػ٠ِ ؽُ  ،ًبٗذ رَزقلّ ك٢ اُؾوٝة ٝأُ٘بٍجبد اُؼبٓخ ،ٛجِخ ٖٓ اُ٘ؾبً ًج٤وح اُؾغْ

ٝاٍْ اَُِطبٕ  ،نذاس عايشةاٝٛــٞ: ثلٜٗب اُقبهع٢ ًزبثخ رؾَٔ االٍْ اُن١ أِٛن ػ٤ِٜب 

يهك انسهطاٌ عهى دٌُاس بٍ ػ٠ِ ك٣٘به ٝرووأ اٌُزبثخ اُز٢ رِزق ؽٍٞ اُجلٕ اُقبهع٢:

انسهطاٌ صكشٌا بٍ انسهطاٌ دمحم انفضم بٍ انسهطاٌ عبذ انشزًٍ انشضٍذ بٍ انسهطاٌ 

 .1324ازًذ بكش ْزا انُساط اسًّ انذاس انعايشة 

ؼخ ًج٤وح ٖٓ اُغِل ٓغلكح ؽل٣ضبً ٝرْ رضج٤زٜب ثَٕ٘ٞ ٝاُجلٕ اُ٘ؾب٢ٍ ٓضجذ ػ٠ِ كٞٛزٚ هط 

ٝػلك أُلوٞك  66ٗؾب٤ٍخ ٓضجزٚ ثؾبكخ اُجلٕ اُ٘ؾب٢ٍ ٝرجوى ُِقبهط ٣ٝجِؾ ػلك إَُ٘ٞ  

  ٣ِزق ؽٍٞ اُجلٕ ؽجبٍ ٖٓ اُغِل ُزضج٤ذ اُوطؼخ اُغِل٣خ اُز٢ ٣زْ اُطوم ػ٤ِٜب.، 66ٜٝٓ٘ب 

  

 )٣َبه(، ر٣ٖٞو اُجبؽضخ. 1364ٝػ٤ِٜــب ًزبثبد: ٛنا اُ٘ؾبً )٤ٔ٣ٖ(. اُلاه اُؼبٓوح ٍ٘خ  (: ٛجِخ اُلاه اُــؼبٓــوح،11)ُٞؽــخ 
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 (: ًزبثبد اُطجِخ: اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به )٤ٔ٣ٖ(. ىًو٣ب اثٖ اَُِطبٕ دمحم اُلَٚ )٣َبه(، ر٣ٖٞو اُجبؽضخ.62)ُٞؽــخ 

  

 ٤ٖٔ(. اُو٤ّل ثٖ اَُِطبٕ أؽٔل ثٌو )٣َبه(، ر٣ٖٞو اُجبؽضخ.(: ًزبثبد اُطجِخ: اَُِطبٕ ػجلاُوؽٖٔ اُو٤ّل )61٣)ُٞؽــخ 
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 ثاٍَا: انذساست انخسهٍهٍت 

 كشسً انعششسٌخ أح -1
ُٔ  اهٓيً  ٣ُؼزجو ًو٢ٍ ػوُ اَُــِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘ــبه ِي ٝاُؾٌْ ٝاَُِطخُِ

31
٣ؾَٔ ٖٓ ، ٝثبُزب٢ُ 

ِي ألٍوح دمحم ٣زٞط ام  ،َِِطبٕبُزٞعٜبد ا٤َُب٤ٍخ ُاُوٓــٞى ٓب ٣لٍ ػِى ُٔ َٓ٘لٙ اُقِل٢ ربط اُ

رؼجو اُز٢ (5اُٜالٍ ثلافِٚ صالس ٗغّٞ )ُٞؽخ  مٝاُؼِْ  اُْؼـــبه أٝ (، ًٝنُي4خ ػ٠ِ ثبّب)ُٞؽ

ِي ػٖ   .ٖٓو ٝاُ٘ٞثخ ٝاَُٞكإُٓ

ّ ثبٌُِٔٔـــخ، ثبػزجبه اٜٗب اؽلٟ ٣ٝ11غت أٝاًل اإلّـبهح ا٠ُ إٔ ٖٓو ًبٗذ ر٠َُٔ ٛٞاٍ اُووٕ  

ؼضٔب٢ٗ، ام ٝهك مُي ثٞص٤وــخ ث٤غ اُقل١ٞ٣ رٞك٤ن ُؼوثقبٗخ ثٞالم ا٠ُ اُقٞاعخ ٓٔبُي اُزبط اُ

1121ّٛــ/ 1616إٔالٕ ٤ْ٘ٓخ اُوطبٟٝ ثزبه٣ـ ٜٗب٣خ مٝ اُوؼلح 
42

، ٖٝٓ صْ ٗظًوا ُزِي اُزجؼ٤ــخ 

اهزجٌ ُؽٌبٜٓب هٓٞى ّؼبهرْٜ ٖٓ اُوٓــٞى ٝاُْؼبهاد اُؼضٔب٤ٗخ
41
. 

ًَبئو اُٞال٣بد اُزبثؼخ، ٝر٤ُْو اُوٝا٣بد  اُؼضٔب٢ٗ أُٖو١ ٛــٞ اُؼِْ اُؼِْكول ًــبٕ 

ّ ًبٕ اُٜالٍ ٣ْٚ ٗغٔخ فٔب٤ٍخ فالف اُ٘غٔخ اَُلا٤ٍخ ك٢ اُؼِْ 1166اُزبه٣ق٤خ ا٠ُ أٗٚ ٓ٘ن 

اُؼضٔب٢ٗ
46

مٝ ػِْ أؽٔو ثزـ٤٤ــو ّبهح األٓواء ُزٖجؼ ّ 1162، صْ هبّ اُقل١ٞ٣ أٍبػ٤َ ك٢ 

اُقل١ٞ٣ اُقبٓ ٖٓ صالصــخ أِٛخ ثلافَ ًَ ٛالٍ ٗغٔخ ٛالٍ ثلافِخ صالصخ أٗغْ ث٤ٚــبء، ٝاُؼِْ 

ّ كزْ 1114ث٤٘ٔب ظَ اُؼِْ أُٖو١ ًٔب ٛٞ ؽز٠ اػالٕ اُؾٔب٣خ االٗغ٤ِي٣خ ػ٠ِ ٖٓو ، فٔب٤ٍخ

ب ُِلُٝخ أُٖو٣خ، ٝظَ ًنُي ؽز٠ ٕلٝه  ًٔ رٖو٣ؼ افز٤ــبه ػِْ األٓواء اُقبٓ ػِ

 ـؤٕله أُِي كئاككـ، خٖٓو ٌِٓٔخ َٓزوِّ ٝاُن١ ثٔوزٚبٙ ٕبهد 61/6/1166

٣زٍٞطٚ هٓــًيا ُزوثخ ٝفٖٞثخ اُجالك، فٚو أػِْ ،ٝٛــٞ ٠ِٛهبٕٗٞ اُؼِْ األّ 12/16/1163

هـل (، 66ٝٓبٓٚ صالصخ ٗغّٞ ث٤ٚبءر٤ْو ا٠ُ ٖٓو ٝاَُٞكإ ٝاُ٘ٞثخ)ُٞؽخ أث٤٘ ٣ؾٚزٖ أٛالٍ 

ًٔ  ٛنا ظَ 66/6/1151ّب ُٖٔو ؽز٠ ػِ
43
. 

  

 ّ )٣َــبه(.1151-1166ػِْ أٍبػ٤َ ثبّب اُقبٓ )٤ٔ٣ٖ(. ػِْ ٖٓو :(66)ُٞؽخ

ٖٝٓ فالٍ رِي أُولٓــبد ٣زٚؼ ؽَ اٌّــب٤ُخ هٓــي اُٜالٍ مٝ اُضالصخ ٗغّٞ ػ٠ِ ًو٢ٍ 

ػوُ اَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘ــبه، ام إٔ اُزــبط ا٢ٌُِٔ ًبٕ ّبهح ِٓي ٓؼوٝكــخ ٓ٘ن ػٜل دمحم ػ٠ِ 

ب ُألٓواء ٓ٘ن ثبّــب، أٓب ّؼبه اُٜالٍ مٝ اُ٘غ ًٓ ّ، 1114ّ ؽز٠ 1162ّٞ اُضالصخ ًبٕ ّؼــبًها ػــب

 : 44ُٝنُي ٗغلٙ ٣ُي٣ٖ ُعَ اُِٞؽبد اُل٤٘خ أٝ أُ٘ؾٞربد اُقبٕــخ ثؤكواك األٍــوح اُؼ٣ِٞخ ًب٥ر٢

 

ٓ٘ؾٞد ك٠ اُقْت أػ٠ِ  ُٞؽخ ى٣ز٤خ ثٔزؾق  13ٌَّ ههْ 

ّ. ػٖ 1141 –ّبهح اثوا٤ْٛ ثــبّب  -هٖو اُغٞٛوح

ِي ٓ ػجلأُ٘ ُٔ  151ٖق ٍبُْ ٗغْ، ّبهح اُ

 

 -أػ٠ِ اٛبه ُٞؽخ ى٣ز٤خ ثٔزؾق هٖو اُغٞٛوح14ٌَّ ههْ

ّ. ػٖ ػجلأُٖ٘ق ٍبُْ 1116رٞك٠  –ّبهح دمحم رٞك٤ن ثــبّب 

ِي.ٓ  ُٔ  .162ٗغْ، ّبهح اُ
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أػ٠ِ اٛبه ُٞؽخ ى٣ز٤خ ثٔزؾق هٖو اُغٞٛوح،  15ٌَّ ههْ 

كزوح  -أؽٔل كئاك ّبهح أُِي -ًٝنا أػ٠ِ ًو٢ٍ اُؼوُ ثبُِٞؽخ

ّ(. ػٖ ػجلأُٖ٘ق ٍبُْ ٗغْ، ّبهح 1136-1112اُؾٌْ )

ِي.ٓ  ُٔ  .166اُ

٣ٝنًــو أؽٔل ر٤ٔٞه ثــبّــب إٔ ٛ٘بى: ٕــٞهح ٗبكهح     

ٛـ اثــبٕ ٕجبٙ هجَ ر٤ُٞزٚ 1622-1664ُؼجــبً ؽ٢ِٔ اٌُج٤و 

ػ٠ِ ٖٓــو ٣ُوٟ ثٜب ػ٠ِ اُغٜخ ا٠٘ٔ٤ُ ٖٓ ٕلهٙ رٔضـبٍ 

(، ٓٔب ٣ٞؽ٢ ثؤٕ اُزـ٤٤و هل 63غْ)ُٞؽخ ههْ ٛالٍ ٝصالصــخ أٗ

ثُلٟء ثٚ ىٖٓ اُؼي٣ي دمحم ػ٠ِ اال إٔ رٌٕٞ ٓغوك ٖٓبككخ 

كٕٝ ر٤٤ٔي اُْبهح
45.

ٝٗظًوا ُِؼالهبد اُٞك٣خ اُز٠ هثطذ ث٤ٖ   

اُقل١ٞ٣ ػجبً ؽ٢ِٔ اُضــب٢ٗ، ٝاَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ــبه ٖٓ 

عبٗت، صْ اُؼالهــبد اُٞك٣خ ث٤ٖ ماى اَُِطبٕ ٝاُؾٌبّ اُؼبّ 

االٗغ٤ِيٟ ثبُقوّٛٞ ٓٔب ٤ٍؤر٢ مًوح ػ٘ل ث٤ــبٕ اُلالالد 

ا٤َُب٤ٍخ ُالٛلاءاد ػ٤٘خ اُلهاٍخ، ًٝزبثبرٜب. كبٕ ًو٢ٍ 

رْ اهٍــبُخ آب فالٍ اُلزوح ٖٓ  -ػ٤٘خ اُلهاٍخ  –ُؼوُ ا

ّ ٠ٛٝ كزوح ؽٌْ اُقل١ٞ٣ ػجبً ؽ٢ِٔ 1116-1114

اُضب٢ٗ
46
. 

ٝرئًـــل اُلهاٍــخ إٔ رــبه٣ـ اٌُو٢ٍ أُنًٞه ٣وعغ  

ّ 1121ا٠ُ ػٜل اُقل٣ــ١ٞ ػجبً ؽ٢ِٔ اُضب٢ٗ ٝرؾل٣لًا ػبّ 

غذ ثبّب ٝٛـــٞ ربه٣ـ اػزواف ؽبًْ اَُٞكإ اُؼبّ ا٤َُو ٝٗ

ثؼ٢ِ ك٣٘به ٍِطبًٗب ػ٠ِ كاهكــٞه
42
 كل٢  

 

 

ػجبً ؽ٢ِٔ  63ُٞؽخ ههْ 

اُؼِْ  ثبّب، ؽٔل ر٤ٔٞهاٌُج٤و.ػٖ أ

 .66ٓ اُؼضٔب٠ٗ، 

ّ اهٍَ ٣ٝ٘غذ ثبّــب فطبثًب ُؼ٢ِ ك٣٘به ٣ؼزوف ثٚ 1/5/1121ٛــ أُٞاكن 16/1/1311

ٍِّٛٞطبًٗب ػ٠ِ كاهكــٞه ثْوٛ االُزياّ ثوواهد اُؾٌٞٓخ ك٢ اُقو
41

   . 

ٝثبُزــؤ٤ًل رجغ ٛنا االػزواف، ٛل٣خ هٓــي٣خ رٔضِذ ك٢ ًــو٢ٍ ػوُ، رْ اؽٚبهٙ ٖٓ      

ٖٓــو ُِزل٤َُ هٓي٣ــًب ػ٠ِ إٔ ٖٓــو )اُٞاهؼخ رؾذ االؽزالٍ االٗغ٤ِي١( ٠ٛ ٕبؽجخ اَُِطخ 

اُضالصــخ اُٜالٍ ٝ -اُؼ٤ِــب، ُٝنا عــبء اُزبط أُٖو١ أػ٠ِ َٓ٘ل اٌُو٢ٍ، ّٝؼــبه األٓــواء 

ػ٠ِ َٓ٘ل اُظٜو، ٝٛــٞ ٓب ٣وٓي ا٠ُ اُزجؼ٤خ، ٝٛنا ٓب رؤًل ثبُٜالٍ أُ٘ؾٞد  -ٗغّٞ ثلافِــٚ 

أٍلَ ّؼبه األٓواء ٝاُ٘غٔخ اُقٔب٤ٍخ كافِٚ، ٝأٍلِٚ اُٞعٚ أٝ اُووٓ اُن١ ٣قوط ٓ٘ٚ أّؼـــخ 

٣٘به ػ٠ِ ٓ٘بثو روٓــي ا٠ُ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٕبؽجخ ا٤َُبكح اإل٤ٍٔخ ػ٠ِ ٖٓــو، ٣ٝلػٞ ػ٠ِ ك

 كاهكٞه َُِطبٜٗب؛ أٝ هثٔــب ٣وٓي ٛنا اُٞعخ ا٠ُ ٝعٚ أٍل ٝرِي األّؼخ ٓب ٢ٛ اال ُجــلرٚ.

ٝهثٔـــب ًبٕ ٛنا اٌُو٢ٍ ٖٙٔ اُٜلا٣ــب اُز٠ ؽِٜٔب اُقل١ٞ٣ ػجبً ؽ٢ِٔ اُضب٢ٗ أص٘بء    

1121ّٛــ/ ك٣َٔجو 1312ى٣بهرٚ َُِٞكإ ك٢ هٓٚــبٕ 
41.

 

 ذالالث انضخاسف ٔانكخاباثاالسخقشاء انخاسٌخً ن -2

 انسهطاٌ عهى دٌُاس ٔعالقخّ بانذٔنت انخشكٍت -2-1

ًبٗذ ٛ٘بى ػالهبد ٝك٣خ ُٜب عنٝهٛب ٝأثؼبكٛب ا٤َُب٤ٍخ ٝاإلٍال٤ٓخ ث٤ٖ ٍِط٘خ كاهكٞه 

ٝاُلُٝخ اُزو٤ًخ رؾٌٜٔب هٝػ اُزؼبٕٝ ٝاُزآف٢ ٝأُ٘بٕوح اُل٤٘٣خ، رغَل مُي ك٢ أُواٍالد ث٤ٖ 

ّ( ٝاَُِطبٕ اُؼضٔب1123٢ٗ-1131ػٜل اَُِطبٕ دمحم ؽ٤َٖ ) ٍال٤ٖٛ كاهكٞه ٓ٘ن
52.

ٝىاكد  

ُٓؾِٔخ ثق٤واد  اُؼالهبد ك٢ ػٜل اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به، ؽز٠ أهٍِذ اُٞكٞك ا٠ُ اُوَط٘ط٤٘٤خ 
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كاهكٞه
51

ب ام ثؼش ا٤ُٚ اَُِطبٕ اُؼضٔب٢ٗ  ًٕ ب فب ًٓ ، ٝك٢ أُوبثَ أُٝزٚ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ اٛزٔب

٤ٍق ٍٝوط ٝٓلكغ ٓيفوف َٝٓلً ٝٗظبهاد ؽوَ ٤ٓلا٤ُخ، ٝٛلا٣ب ػجبهح ػٖ
56.

  

ّ رٞإِذ ٌٓبرجبد اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به ا٠ُ اُوبئل٣ٖ اُزو٤٤ًٖ ك٢ ٤ُج٤ب أٗٞه 1114ٝهج٤َ 

األٓو اُن١ أؿٚت ؽبًْ ػبّ اَُٞكإ، ٝأّؼَ اُؼلاء ث٤ٖ اَُِط٘خ ٝاَُِطخ ثبّب ٝٗٞه١ ثبّب، 

1112ّه ٜٝٙٔب َُِٞكإ ػبّ أُوًي٣خ، ٝاُن١ ًبٗذ ٗز٤غزٚ اإلٛبؽخ ثَِط٘خ كاهكٞ
53.

 

ٝثلفـٍٞ رو٤ًب ك٢ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ األ٠ُٝ ٝثبػزجبهٛب ٕبؽجخ اُقالكخ اإلٍال٤ٓخ، كول أهاكد إٔ 

رَزوطت ٝرَز٘لو ًَ ا٤َُِٖٔٔ ٤ُولٞا ك٢ ٕلٜب
54

، كــواٍِٞا اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ــبه الػالٕ 

، كبٍزغبة ُْٜ اَُِطب55ٕاُغٜبك
56.

 

ثَ عٜي ع٤ْب ثوٖل اؽزالٍ  اَُٞكإ،ثؼلائٚ ُؾٌٞٓخ ٝأص٘بء اُؾوة عبٛو ػ٢ِ ك٣٘به 

، ٝثٜنا أُٞهق ارقن ٓٞهلًب ػلائ٤ًب ٖٓ اُؾٌْ اُض٘بئ٢ ًوككبٕ، ٝأػِٖ اٍزوالُٚ اُزبّ ػٖ اَُٞكإ

اُجو٣طب٢ٗ ك٢ اَُٞكإ، ٝأكٖؼ ٕواؽخ ػٖ اٗٚٔبٓٚ ا٠ُ االرواى
52

، ٝؽوٓ ػ٠ِ إٔ ٣ُلػ٠ 

ثبػزجبهٙ هٓي ٝؽلح ا٤ََُُِِِٖٔٔطبٕ اُؼضٔب٢ٗ ثبالٍْ ػ٠ِ ٓ٘بثو كاهكٞه 
51.

  

 حاسٌخ انعالقاث انًصشٌت انذاسفٕسٌت  -2-2

ٓ٘ن إٔ هبّ دمحم ٝال ٤ٍٔب ، أُٖو٣خ اعٔباًل ثبُؼــلاء اُلاهكٞه٣خ ا٤َُب٤ٍخ ارَٔذ اُؼالهبد

ّ 16/4/1161ػ٢ِ ثبّب ثٔؾبٝالد ُْٚ ٍِط٘خ كاهكٞه، ؽ٤ش ثلأد أُؼبهى ث٤ٖ اُغبٗج٤ٖ ك٢ 

ع٤ِ اُلٞه ك٢ ٓل٣٘خ ثبها، ٝٛيّ
51

ٝاٍزطبع اُلكزوكاه دمحم ثي ا٤َُطوح ػ٠ِ ًوككبٕ اُز٢ ًبٗذ ، 

ُٖٓبُؾخ ٍِطبٕ كاهكٞه ُؾبعخ ٖٓو ُٔؼلٕ ، ٝربثؼخ ُلاهكٞه ك٢ مُي اُؼبّ ؽبٍٝ دمحم ػ٢ِ 

اُ٘ؾبً، ٌُ٘ٚ ُْ ٣َزطغ، ًٝبٕ ػٜل دمحم ٍؼ٤ل ثبّب ثلا٣خ الٗلزبػ ك٢ اُؼالهبد ث٤ٖ اُغبٗج٤ٖ
62.

 

ٍٔبػ٤َ ثٖ دمحم ػ٠ِ ثبّب كٌبٗذ اُؼالهبد ٓغ كاهكٞه ِٓزجَخ ثؼ٘ ػٜل اُقل١ٞ٣ ا ك٢ أٓب

ا٢ُْء كوؿْ اُزجبكٍ اُزغبه١ ث٤ٖ اُغبٗج٤ٖ كبٕ ٍِطبٕ كاهكٞه ّؼو ثٞعٞك 
أٛٔبع

ٖٓو٣خ ك٢  

ٍِط٘زٚ، ُٝنا هبّ ثزغ٤٘ل ػْوح آالف ع٘ل١ ٍِٝؾْٜ ثؤٍِؾخ ؽل٣ضخ، ٝرْ اكفبٍ أُلكؼ٤خ ك٢ ع٤ِ 

كاهكٞه ألٍٝ ٓوح
61

١ٞ أٍبػ٤َ ا٤َُطوح ػ٠ِ كاهكٞه، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ؿيٝٛب ٖٓ ، ٝهوه اُقل٣

ب(، ٌُٖ هٞح عٜز٤ٖ، ٝٛٞ ٓب ككغ ٍِطبٕ كاهكٞه ُِلفٍٞ ك٢ رؾبُق ٓغ ٍِط٘خ ٝكا١ )رْبك ؽب٤ًُ 

65/12/1124ّاُغ٤ِ أُٖو١ ؽَٔذ األٓو، كزْ اٍوبٛ ٍِط٘خ كاهكٞه ك٢ 
66

،ٝثنُي فٚؼذ 

ٌِٓٔخ اُلٞه ٝػبٕٔزٜب اُلبّو ُؾٌْ ٖٓو
63

هكٞه ا٠ُ ثو٤خ اَُٞكإ ٤ٕٝوٝٛب رؾذ ٝرْ ْٙ كا؛ 

اكاهح اُقوّٛٞ أُوًي٣خ رُؾٌْ ثوبٕٗٞ ٝاؽل ٣ٝظِٜب ػِْ ٝاؽل ٝرَزؼَٔ ػِٔخ ٝاؽلح ٤ٜ٣ٖٝٔ ػِٜب 

ع٤ِ رؾذ ه٤بكح ٖٓو٣خ ٝاؽلح
64

، ا٠ُ إٔ هبٓذ اُضٞهح أُٜل٣خ
65
. 

٠ ك٢ اُن١ اٗزٜٙل اُؾٌْ أُٖو١ اُزو٢ً،  أُٜل٣خرؾبُلذ هجبئَ كاهكٞه ٓغ اُضٞهح ٝهل   

15/1/1114ّّ، ٝفٚؼذ كاهكٞه ُؾٌْ أُٜل٤٣ٖ ك٢ 63/16/1113
66

 ٗغ٤ِياال ، ا٠ُ إٔ رٌٖٔ

ّ، كجب٣ؼذ هجبئَ كاهكٞه اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به 6/1/1111ٛي٣ٔزْٜ ك٢ ٓؼوًخ ًوه١ ك٢  ٖٓ

ٍِطبٗب ػ٤ِٜب
62.

 

 انسهطاٌ عهى دٌُاس ٔعالقت انٕد يع انخذٌٕي عباط زهًً -2-3

ا ػٖ ٤ٍطوح ٢ٔ اُضب٢ٗ رطِغ ا٠ُ ٓياُٝخ ٍِطبرٚ ًبِٓخ ثؼ٤لً ػ٘لٓب ر٠ُٞ اُقل١ٞ٣ ػجبً ؽِ

ًٝنُي ثبَُِطبٕ ػ٠ِ أُؼزٔل اُجو٣طب٢ٗ، كؼَٔ ػ٠ِ رٞص٤ن ػالهزٚ ثبَُِطبٕ اُؼضٔبٕ، 

ٍال٤ٖٛ ثبّب اَُ٘ٔب١ٝ(، ٝال ٤ٍٔب ٓغ اُلٝه اُن١ هبّ ثٚ 16( )ٌَّ هه64ْك٣٘به)ُٞؽخ ههْ
61

ك٢ 

اُؾظ ُٔؾَٔ اَُِطبٕ  أ٤ٓو ا٤ُْـ دمحم ٤ٍٔب١ٝثٚ ًٝنا اُلٝه اُن١ هبّ  ،كػْ ٛنٙ اُؼالهبد

ٌبٕ ٣ؼزجو ؽِوخ اُزٞإَ ث٤ٖ اَُِطبٕ ٝاُقل١ٞ٣ك (65) ُٞؽخ ههْ ُألها٢ٙ اُؾغبى٣خ
61.
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(: ٕٞهح اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به )٤ٔ٣ٖ(. 64)ُٞؽخ 

 ٝاُقل١ٞ٣ ػجبً ؽ٢ِٔ اُضب٢ٗ )٣َبه(.

 

طبٕ ػ٠ِ ك٣٘به. ػٖ: (: ٕٞه أه٤ّل٤خ ُٔؾَٔ ا65َُِ)ُٞؽخ 

 ٓؾلٞظخ ثلاه اُٞصبئن اَُٞكا٤ٗخ

ب ػ٠ِ ٖٓو، أثلٟ ٗغ٤ِي ثؼيٍ اُقل١ٞ٣ ػجبً ؽ٢ِٔ ٝرؼ٤٤ٖ ػٔٚ ؽ٤َٖ ًبَٓ ٍِطبًٗ ُٝٔب هبّ اال

ُِؾبًْ االٗغ٤ِي١ ٣ؼِٖ  اػزواٗ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به ٓؼبهٙخ ه٣ٞخ ُٜنا اُوواه، ٝأهٍَ فطبة

وٍبُخ ٣وك ثُ، ٓٔب ؽلا ثبُؾبًْ االٗغ٤ِي١ ثؤٕ ك٤ٚ ثؤٕ ػجبً ؽ٢ِٔ ٓٞعٞك ٤ٍٝؼٞك ا٠ُ اُؼو

ٕ ٤ٖٓوٙ ٤ٌٍٕٞ ٤ًٖٔو اُقل١ٞ٣ؤثٝرٜل٣ل َُِِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به، 
22

 . 

، ثؼل فِؼٚ ٖٓ كٍذ اُقل٣ٞ٣خ اُقل١ٞ٣ ػجبً ؽ٢ِٔٝ ٣ٝجلٝ أٗٚ ًبٕ ٛ٘بى ر٤َ٘ن ٝرٞإَ ث٤ٖ اَُِطبٕ  

١ٞ، كل٢ أؽلٟ ٣َ اَُِطبٕ ُِقلٌُٖ اُزلاث٤و االٗغ٤ِي٣خ ًبٗذ ػ٠ِ هله ٖٓ االؽٌبّ ُٔ٘غ ٍٕٝٞ هٍبئ

ُول ؽبُٝ٘ب اهٍبٍ ه٢ٍِ ا٠ُ ٖٓو ُٔوبثِزٌْ ٌُٖٝ االٗغ٤ِي هبٓٞا "اُوٍبئَ ٣وٍٞ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به:

 .ب ٓٔب أهٍِزٚ ا٤ٌُْ "ثٔواهجزْٜ كِْ ٣زٌٔ٘ٞا ٖٓ أكاء ٜٓٔزْٜ ؽ٤ش كزْْٞٛ ُْٝ ٣زوًٞا ٓؼْٜ ٤ّئً 

 

 

 
ٖٓ فطبة  :(16 ) ٌَّ

َُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به ٣ؾ١ٞ ا

وٍِخ كالالد ػ٠ِ اُٜلا٣ب ا ُٔ ُ

ُِقل١ٞ٣ ػجبً ؽ٢ِٔ اُضب٢ٗ، 

. ػٖ: كاه اُٞصبئن اَُٞكا٤ٗخ

 ر٣ٖٞو اُجبؽضخ

 



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

636 

 

 انذالنت االقخصادٌت ٔانخداسٌت -2-4

كالالرٚ اُزغبه٣خ كٜٞ ػٖ ٛو٣ن كهة األهثؼ٤ٖ كِٜنا  ٗوَ ا٠ُ اُلبّوٝإ ًبٕ اٌُو٢ٍ هل  

ه ٖٝٓو٣ؼجو ػٖ ٓلٟ اىكٛبه اُْ٘بٛ اُزغبه١ ث٤ٖ كاهكٞ
21

اُطوم ٝال ٤ٍٔب ٓغ اىكٛبه ، 

اُجو٣خ اُز٢ هثطذ كاهكٞه ثٖٔو ٝاُؼبُْ اُقبهع٢ ػجو كهة األهثؼ٤ٖ
26
  ٌَّ(12). 

 

٤ٍٞٛ ٝاُلهٝة أَٓبه كهة األهثؼ٤ٖ ٖٓ اُلبّو ؽز٠  :(12)ٌَّ 

غبه٣خ، ٓ أثٞاُجْو ػجلاُوؽٖٔ، اُؼالهبد اُز :ػٖ ،اُلوػ٤خ أُزِٖخ ثٚ

 .3-1، فو٣طخ 122

 انُساط)انطبٕل(-3

 انذالنــت انسٍاسٍت نهكخاباث -3-1

( ػ٠ِ إٔ ػ٢ِ ك٣٘به 13رلٍ أث٤بد اُْؼو أُ٘وــّٞــخ ػ٠ِ ٛجِخ " ا٤َُو ٝٗغذ" )ُٞؽبد 

ًبٕ هـل ارجغ ٤ٍبٍخ ٜٓبكٗخ ٝٓٞا٤ُٚ ُؾٌٞٓخ اَُٞكإ ثبُقوّٛٞ، ٓٔب عؼِٚ ٖٓلًها ٓٞصٞهًب ًٔب 

زبث٢، ٝٛنا اُٞالء ثبُزؤ٤ًل ٣ُؾون ًٔلٍُٞ اُ٘ٔ: األٖٓ ٝاالٍزوواه ٝؽلع األهٝاػ ٝهك ثبُ٘ٔ اٌُ

ٝاألٓٞاٍ، ٝاٗزْبه اَُالّ، ٝرؤ٤٣ل اُؾٌٞٓخ ُٚ. ٝال ٤ٍٔب إٔ ربه٣ـ اُطجِخ عبء هجَ االػزواف 

 اُو٢ٍٔ ثؼ٢ِ ك٣٘به ٍِطبًٗب ٖٓ هِجَ ؽٌٞٓخ اُقوّٛٞ.

٤ٖ أٓب األ٢ُٝ: كبٗٚ اُؾبًْ اُؼــبّ ٝمٝ " ُٚ كالُزهع٤ُ٘ٞل ٝٗغذ ثبّب ٝٗوِ اٍْ ا٤َُو "

اَُِطخ األهٟٞ. ٝاُضب٤ٗخ: اإل٣ؾبء ثٚوٝهح اٍزٔواه ػ٠ِ ك٣٘به ثبُٞالء، ام أٗٚ ٣قبٛجٚ ثنارٚ 

 ٣ٜٝل٣ٚ ٛلا٣ــب رزلن ٝرواس ػ٠ِ ك٣٘به. 

ٝرؼٌٌ ٛجِزــب )ٗؾبٍــب( اُلاه اُؼبٓوح ٝػطب ا٠ُُٞٔ، اٍزــٔواه اهٍبٍ اُٜلا٣ب ٖٓ اُؾٌٞٓخ ك٢ 

وّٛٞ َُِِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به، ٓٔب ٣ئًل أٗٚ ٓب ىاٍ ِٓزيّ ثْوٝٛ اُؾٌٞٓخ، ٝٓبىاُذ اُؼالهبد اُق

اُٞك٣ــخ هبئٔخ. ٝرؾَٔ اُطجِز٤ٖ اٍْ ػ٢ِ ك٣٘ــبه ٓووًٝٗب ثِوت اَُِطبٕ ثؼلٓب اػزوف ثٚ ؽبًْ 

 ّ.1121كاهكٞه ٍِطبًٗب ػبّ 

 اسخقــشاء األًٍْت انسضاسٌت نطبٕل انسهطاٌ عهى دٌُــاس

رواصـًب ٜٓٔب ك٢ اُضوبكخ اَُٞكا٤ٗخ اُؾوث٤خ اُ٘وــبهاد ٝاُطجــٍٞ أٝ اُ٘ؾبٍبد رُٔضَ ًبٗذ   

ٝاالؽزلب٤ُخ، ام إٔ ٛ٘ــبى أٗٞع ٣ورو٢ ّــؤٕ اُلوك ٝاُوج٤ِخ ثٜب، ٤ٌِٓٝزٜب رُؼل ٝص٤وخ ُيػبٓخ ٓبٌُٜب 

 ػ٠ِ اُوج٤ِخ، ٝىػبٓــخ اُوج٤ِخ ػ٠ِ ؿ٤وٛــب.
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كٞه٣خ ًبٗذ ر٠َُٔ ثؤٍٔــبء اٍزلزبؽ٤خ أٝ أٍٔبء رزَٖ ٝأل٤ٔٛخ اُطجــٍٞ ك٢ اُضوبكخ اُلاه  

ػطب ا٠ُُٞٔ" ٓ٘لنح ػ٠ِ ٗٔٞمع٤ٖ ٖٓ ػ٤٘خ  -ثبُجوًخ ٝاُؼٔــبه، ُٝنا ٗغل ر٤َٔخ "اُلاه اُؼــبٓوح

اُلهاٍخ ثطو٣وخ ٓزو٘خ أص٘بء اُٖ٘بػخ، ٝٗغل ٗوِ" ثبة هللا كــبرؼ" ٓ٘لن ثطو٣وخ اُؾي ػ٠ِ 

ٞ ثبُزؤ٤ًل ٓ٘لن الؽوــًب، هثٔب ُؼلّ ر٤َٔخ اُطجِخ اثزلاًء، كــؤهاك اُ٘ٔٞمط اُضبُش ثؼ٤٘خ اُلهاٍخ، ٝٛ

إٔ ٛنٙ اُطجِخ ًبٗذ رَزقلّ ٤ًٍِٞخ اػالٕ اَُِطبٕ ٗوِ اٍْ ػ٤ِٜــب ؛ ٝهثٔــب هُٖل ثزِي اُز٤َٔخ 

ػٖ ٓٞػل األمٕ، ٝال ٤ٍٔب إٔ ثؼ٘ اُ٘ؾبٍبد اُز٠ أٛلرْ ؽٌٞٓخ اَُٞكإ ُؼ٢ِ ك٣٘به ًبٕ ٣ؼِٖ 

ثٔوًي اُج٤ٌُٞ ثؾ٢ "اُق٤و ف٘وــب" ثبُلبّوثٜب ػٖ اَُبػخ 
23.

 

ُٓيفوكــب ث٘وِ اٍْ       ًٝنا كــأل٤ٔٛخ اُطجٍٞ ك٢ اُضوبكخ اُلاهكــٞه٣خ ٗغل ثؼٜٚــب 

اُٖــبٗغ ثطو٣وخ رلٍ ػ٠ِ اػزياىٙ ثٖ٘ؼزٚ ٝمُي ثؾغْ ًج٤ــو ٝثؤٍِٞة ٓزٔبصَ ٓغ ثبه٢ اُ٘وُٞ 

 اٌُزبث٤خ.

 ٖٓ اُقْت، ٣ُٝـط٠ ٓٞٙغ ٙوة اُطجِخ ثغِل ًٝبٗذ اُطجٍٞ اَُٞكا٤ٗخ رُٖ٘غ أٝاًل   

اُؾ٤ٞاٗبد، اُز٠ ًضود ك٢ األها٢ٙ اَُٞكا٤ٗخ الؽزواف اَُٞكا٤٤ٖٗ ٜٓ٘خ اُوػ٢، ٝك٢ ٓوؽِخ 

الؽوــخ ٓغ ٓؼبٕوح االٗغ٤ِي ٝأُٖو٤٣ٖ ثُلء ك٢ ٕ٘بػزٜب ٖٓ اُ٘ؾبً، ٓغ رـط٤ٜب ثبُغِٞك 

ٞكا٤٤ٖٗ هثٔب ُٔزبٗزٜب، ٝعٔبٍ ٌِّٜــب، ًبُؼــبكح، ٝثبُزؤ٤ًل ؽبىد اُطجٍٞ اُ٘ؾب٤ٍخ اػغبة اَُ

 ثبإلٙبكخ الهرلبع ٕٞرٜب، ٖٝٓ صْ أٙؾذ رُؼوف ثبُ٘ؾبً أٝ اُ٘ؾبٍــبد.

 ٔانُخــائح انخاحًت

٣ؾٌْ االٗزــبط اُل٢٘ ظوٝف ٓغزٔغ اٗزبعــٚ ا٤َُب٤ٍخ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاالهزٖــبك٣ــخ ... اُـ ،   

٠ُ اُ٘زبئظ رُضو١ أُؼوكخ اُجْو٣خ، كبُزؾق ٝاٍزـوواء رِي اُظوٝف ك٠ اإلٛبه اُٖؾ٤ؼ ٣ئكٟ ا

ٜلح َُِِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ــبه ٝأُؾلٞظخ ثٔزؾل٢ اُلــبّو ٝأّ كهٓــبٕ، رُٔضَ اٗزبًعب ك٤٘ــًب ٣ُؼجــو  ُٔ اُ

وٍِخ ُزِي اُزؾق، ُِزواس ٝاُضــوبكخ اَُٞكا٤ٗــخ ٝرؾل٣لًا اُلاهكـٞه٣ــخ  ُٔ ػٖ ٗظوح اُغٜبد اُ

 –إ ثبُقوّٛٞ، ٗؾبٍبد أٝ ٛجٍٞ، ٓ٘وُٞ ػ٤ِٜــب أٍٔبئْٜ كــبهٍبٍ اُؾٌٞٓخ اُؼبٓخ َُِٞك

ُؼ٢ِ ك٣٘ــبه، ك٤َُ ػ٠ِ ٓؼوكخ أُٝئي اُؾٌبّ ثبُزواس اُلاهكــٞه١، ٝأ٤ٔٛخ رِي  –ا٤َُو ٝٗغذ 

 اُطجٍٞ ك٢ صــوبكخ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ــبه. 

بهاد هثٔب ًٝنا كــبٕ هجــٍٞ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ــبه ُِزِي اُٜلا٣ــب اُز٠ رؾَٔ هًٓٞىا ّٝؼ  

رُؼجو ػٖ اُزجؼ٤خ ا٤َُب٤ٍخ ٣ئًل اُزٞعٜبد ا٤َُب٤ٍخ ُنُي اَُِطــبٕ، ام إٔ ًو٢ٍ اُؼوُ 

ثزلب٤ِٕٚ ّٝؼبهارٚ ٣ئًل ٕ٘بػزٚ ك٢ ٖٓــو، ٝاهٍبُٚ ا٠ُ اُلبّو، ٖٓ هِجَ اُقل١ٞ٣ ػجبً 

ؽ٢ِٔ اُضب٢ٗ، مُي اُقل١ٞ٣ اُن١ ًبٕ ػ٠ِ ػالهبد ٤ٛجخ ٓغ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به ٝاُلُٝخ 

ٔب٤ٗخ، ٓـــؼقٚٞػــخ َُِطخ االؽزالٍ االٗغ٤ِــي١، اُن١ ٍٔؼ ثنُي ثؼلٓب رْ االػزـواف ٖٓ اُؼض

 ا٤َُو ٝٗغذ ثَِطخ ػ٠ِ ك٣٘به ك٠ كاهكٞه.

ٝرلــب٤َٕ اٌُو٢ٍ أُورجطخ ثبُزبط أُٖو١ ٝاُلُٝخ اُؼضٔــب٤ٗخ، ٝعلد هجــٞاًل ػ٘ل  

ب٤ٗخ، ٝٓغ اُقل١ٞ٣ ػجــبً ؽ٢ِٔ اُضب٢ٗ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ــبه، ُالهرجبٛبد اُٞك٣خ ٓغ اُلُٝخ اُؼضٔ

 ٝاُز٠ ٍوكد اُلهاٍخ ثؼ٘ رلب٤ِٕٜب ك٠ اٛــبه ا٤َُبم اُزبه٣ق٢ ٝاُؾٚــبه١ ُٔٞٙٞػٜب.  

رٞص٤وًب أصو٣ــًب ًو٢ٍ ػوُ اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به  -ألٍٝ ٓوح  –ٛنا ٝهل ٝصوذ اُلهاٍـــخ  

ك هٓؾ٤ــٖ ؛ ٝر٘بُٝذ ثبُلهاٍخ ٛجٍٞ أٝ ٗؾبٍبد،  ٝػل 3ثٔزؾق ث٤ذ اُق٤ِلخ ثؤّ كهٓبٕ، ٝػلك 

ٓغٔٞػخ فطبثبد اَُِطبٕ ػ٠ِ  –رلب٤ِْٕٜ اُٖ٘بػ٤خ ٝاُيفوك٤خ ك٠ اٛبه أُٖبكه اُٞصبئو٤خ 

 ٝأُٖبكه اُزبه٣ق٤خ. -ك٣٘به

ٝر٢ٕٞ اُلهاٍخ ثبُٔي٣ل ٖٓ اُلهاٍبد اُز٢ رز٘بٍٝ اُزواس اُل٢٘ اَُٞكا٢ٗ ك٢ اُؼٖو اإلٍال٢ٓ، 

٘ٚ ٝث٤ٖ اُزواس أُٖو١، ٝال ٤ٍٔب اثبٕ كزوح اُؾٌْ اُض٘بئ٢ ٝاُز٢ رئًل اُؼالهبد اُؾٚبه٣خ ث٤

 أُٖو١(. –)االٗغ٤ِي١ 
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 حواشي البحث

                                                 
1

، ٗبىٍ اُط٤ت هثبػ، كٝه اُؾٌٞٓخ أُوًي٣خ ٝاإلكاه٣خ األ٤ِٛخ ك٢ ك٘ اُ٘ياػبد اُوج٤ِخ ك٢ كاهكٞه، هٍبُخ ٓبعَز٤و -

 . 26ّ، ٓ 1111 ،عبٓؼخ اُقوّٛٞ
6- 

 .623ؽٔل ػجلاُوبكه، ربه٣ـ كاهكٞه ػجو اُؼٖٞه، ٛجبػخ ث٘ي اُـوة اإلٍال٢ٓ، ٓ أ
ّ ، ٓطبثغ ّوًخ اَُٞكإ ُِؼِٔخ 1116/ 1422ٍِط٘خ اُلٞه اإلٍال٤ٓخ ، كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ : األ٤ٖٓ ٓؾٔٞك دمحم ػضٔبٕ -3

 .651 ّ، 6211ٓأُؾلٝكح ، اُقوّٛٞ 
  . 43ٓ ّ، 6211، 1، ٛـ (1اُلبرؼ ػ٠ِ ؽ٤َٖ٘، ٖٓ أػالّ ٓـبهثخ اَُٞكإ، ٍَِِخ ربه٣ـ ٓـبهثخ اَُٞكإ) -4
ّ، 6225ٞك هٔو اُل٣ٖ، ٕلؾبد ٖٓ ربه٣ـ كاهكٞه، ْٓ٘ٞهاد اُقوّٛٞ ػبٕٔخ اُضوبكخ اُؼوث٤خ دمحم ٠ٍٞٓ ٓؾٔ -5

 .662 ،666اُقوّٛٞ، ٕٔ 
أٍٔبء دمحم أٍبػ٤َ، ػٖ اُزواس أُؼٔبه١ إله٤ِْ ُلاهكٞه ٝػبٕٔزٚ اُزبه٣ق٤خ اُلبّو، ػلك فبٓ ك٢  :ُِٔي٣ل هاعغ -6

َِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به ثٔل٣٘خ اُلبّو ... كهاٍخ ؽٚبه٣خ أصبه٣خ، ٓغِخ ٤ًِخ ٓغِخ ّلد ٤ًِخ ا٥صبه عبٓؼخ اُل٤ّٞ،ٝثؾش هٖو اُ

 ّ.6261، ا٥كاة، عبٓؼخ ث٢٘ ٣ٍٞق
 .646ٓ ٍِط٘خ اُلٞه اإلٍال٤ٓخ،، أل٤ٖٓ ٓؾٔٞك دمحم ػضٔبٕا -2
٢ ه٤ٛل ّ، ك1141اُق٤ِلخ ػجلهللا اُزؼب٢ْ٣، ٛٞػجلهللا ثٖ أؽٔل ف٤ِلخ اإلٓبّ أُٜل١ ٝهأً اُلُٝخ أُٜل٣خ، ُٝل ػبّ -1

اُجوك١ ع٘ٞة كاهكٞه،اُزؾن ثبُٜٔل١، ٝأكفِٚ ك٢ ىٓوح رال٤ٓنٙ ٝىٝعٚ اث٘زٚ، ٝإٔجؼ ٖٓ أًضو أَُبػل٣ٖ أ٤ٔٛخ ثبَُ٘جخ 

ّو٤و،  : ٗؼّّٞ. ُِٔي٣ل هاعغ1111ُِٜٔل١، ٝأًَٝ ا٤ُٚ اُو٤بكح اُؼبٓخ ُِغ٤ُٞ، هزَ ك٢ ٓؼوًخ أّ كث٤ٌواد ٙل اإلٗغ٤ِيػبّ 

٤بٕ أ٤ٓ٘خ ٣بع٢، اُق٤ِلخ ػجلهللا ؽ٤برٚ ٤ٍٝبٍزٚ، روعٔخ ٢ٌٓ ث٤ْو ؛ ك٤ل162-111ربه٣ـ اَُٞكإ ٓ ٓ

 ّ.6212ّ؛ أٍٔبء دمحم أٍبػ٤َ، أُالٓؼ اُؼٔوا٤ٗخ ٝأُؼٔبه٣خ، ٓغِخ ٤ًِخ ا٥صبه عبٓؼخ ه٘ب،6211ٖٓطل٠،اُقوّٛٞ
اَُٞكإ، ؛ اُط٤ت ٤ٍل أؽٔل، ٓلفَ ا٠ُ أُزبؽق ك٢ 121 –122دمحم اثوا٤ْٛ أثٞ ٤ٍِْ، ربه٣ـ اُقوّٛٞ، ٓ ٓ -1

 .624؛ ٍال٤ٖٛ ثبّب، ا٤َُق ٝاُ٘به، ٓ  56ّ، 6212ٓاُقوّٛٞ 
ّ، 6226ٕالػ ػٔو اُٖبكم، كهاٍبد ٍٞكا٤ٗخ ك٢ ا٥صبه ٝاُلٌِِٞه ٝاُزبه٣ـ، كاه ػيح ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ اُقوّٛٞ،  -12

ٓ66. 
 .56بؽق، ٓ؛ اُط٤ت ٤ٍل أؽٔل، ٓلفَ ا٠ُ أُز121 –122دمحم اثوا٤ْٛ أثٞ ٤ٍِْ، ربه٣ـ اُقوّٛٞ، ٓ ٓ -11
 .56اُط٤ت ٤ٍل أؽٔل، ٓلفَ ا٠ُ أُزبؽق، ٓ -16

13
Wingate (F.R), Mahdiism and the Egyptian Sudan, second edition, London and Edinburgh, 

1968, p. 483.                                                             
طوخ اُقوّٛٞ، ّوًخ ٓطبثغ اَُٞكإ ُِؼِٔخ أُؾلٝكح، اُقوّٛٞ، ٕالػ ػٔو اُٖبكم، األصبه اإلٍال٤ٓخ ك٢ ٓ٘ - 14

6215ّٓ ،12. 
 .624-623ٍال٤ٖٛ ثبّب، ا٤َُق ٝاُ٘به، ٓ ٓ  -15
 .12ٕالػ ػٔو اُٖبكم، األصبه اإلٍال٤ٓخ، ٓ -16
، ٓ 6223ّ: ٢ٌٓ أثٞ هوعخ، إٔٞاد ك٢ اُضوبكخ اَُٞكا٤ٗخ، كاه اُٖلٖبكخ ُِْ٘و، هاعــغثوٓجَ: ٓلزِ أّ كهٓبٕ،  -12

 ٓ324-322. 
ُِٔي٣ل ػٖ ث٤ذ اُق٤ِلخ ثؤّ كهٓبٕ هاعغ : أٍٔبء دمحم أٍبػ٤َ، ث٤ذ اُق٤ِلخ ػجلهللا ثؤّ كهٓبٕ كهاٍخ اصبه٣خ ٓؼٔبه٣خ،  -11

 .6212ّٓغِخ ٤ًِخ ا٥صبه، عبٓؼخ ه٘ب، 
كإ، ُِٔي٣ل ػٖ ٓوز٤٘بد ٓزؾق ث٤ذ اُق٤ِلخ هاعغ: أ٣ٖٔ اُط٤ت اُط٤ت أؽٔل، ٓلفَ ا٠ُ أُزبؽق ك٢ اَُٞ -11

 . 54-56ّ، ٓ 6212ٓٓطجؼخ عبٓؼخ اُقوّٛٞ، 
 .62ػ٠ِ أؽٔل هَْ ا٤َُل، األٍِؾخ األصو٣خ ٝٓلُُٜٞب اُؾٚبه١، ٓ  -62
أ٣ٖٔ ٖٓطل٠ اكه٣ٌ، اُٞظ٤ل٤خ ك٢ اُلٕ٘ٞ اُزطج٤و٤خ اإلٍال٤ٓخ ك٢ ٙٞء ٗٔبمط ٖٓ ٖٓو ؽز٠ ٜٗب٣خ اُؼٖو  - 61

 .511ّ،6214ٓ،عبٓؼخ ٛ٘طبكاة، ٤ًِخ ا٥هٍبُخ ٓبعَز٤و، ّ، 1125-641ٛـ/1662-61اإلٍال٢ٓ
ّ، 16ٛــ/12 –ّ 16ٛـ/6ٕلبء ػجلهللا ػجلاُوإٝف، رو٤٘خ األٍِؾخ األ٣ٞث٤خ ٝا٤ًُِٞٔٔخ ٝرطٞهٛب ٖٓ اُووٕ  -66

 .31 ، 6221ٓهٍبُخ ٓبعَز٤و، ٤ًِخ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب، اُغبٓؼخ األهك٤ٗخ 
ٖٔ ٖٓطل٠ اكه٣ٌ، اُٞظ٤ل٤خ ك٢ اُلٕ٘ٞ، ؛ أ36٣-31ٕلبء ػجلهللا ػجلاُوإٝف، رو٤٘خ األٍِؾخ األ٣ٞث٤خ، ٓ ٓ -63

ٓ511  . 
 .516أ٣ٖٔ ٖٓطل٠ اكه٣ٌ، اُٞظ٤ل٤خ،ٓ  - 64
 .513أ٣ٖٔ ٖٓطل٠ اكه٣ٌ، اُٞظ٤ل٤خ،ٓ  - 65
 .16ٓ ّ،6216أٌُزجخ ا٤ُ٘ٛٞخ، اُقوّٛٞ، عجو٣َ ػجلهللا، ٖٓ ربه٣ـ ٓل٣٘خ اُلبّو، -66
ف٤َِ ٓؾٔٞك ػَبًو، ٖٓطل٠ دمحم  :َٞكإ، ؽووٚدمحم ثٖ ػٔو اُز٢َٗٞ، رْؾ٤ن األمٛبٕ ث٤َوح ثالك اُؼوة ٝاُ -62

 .161، ٓ 1165َٓؼل، اُلاه أُٖو٣خ ُِزؤ٤ُق ٝاُْ٘و، اُوبٛوح، 
ًبٗذ اُطجٍٞ اَُِطب٤ٗخ رؼوف ُلٟ اُلٞه ثبٍْ ٗوبه٣خ، ٓؼغْ اُؼوث٢ اُلٞه١ أُِؾن ثٌزبة اُز٢َٗٞ، رْؾ٤ن األمٛبٕ  -61

 ؽوف اُطبء. 
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ا٠ُ أٝهٝثب أص٘بء اُؾٌْ اُؼوث٢ اإلٍال٢ٓ ك٢ األٗلٌُ ك٢ ىٖٓ اُؾٌْ اُؼوث٢  ًِٔخ ٖٓ إَٔ ػوث٢ ٝاٗزوِذ: اُ٘وبهح -61

ثٞهٕخ اٌُزت ، 6216ّاإلٍال٢ٓ. ٓغل١ اٍؾبم، كٖ اإل٣وبع:اُزبه٣ـ، األٝىإ اُْوه٤خ، ا٥الد اإل٣وبػ٤خ، اُطجؼخ األ٠ُٝ، 

 .126ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، اُوبٛوح، ٓ 
ٝرزولْٜٓ أُٖ٘ٞهح، ٣ٝقزوم ِٓي اُ٘ؾبً اُؼوٙخ ثًٔٞجٚ، ٣ٌٕٝٞ  ًبٗذ اُ٘ؾبٍبد اَُجغ رؾَٔ ػ٠ِ ٍجؼخ عٔبٍ - 32

ًٓٞجٚ رغبٙ ًٓٞت اَُِطبٕ، ٝث٤ٜ٘ٔب ٍبؽخ إلٍزؼواٗ اُغ٤ِ، ًٝبٕ اَُِطبٕ ٣زول ّ ٗؾٞ اُ٘بً ٣لٝه ؽٍٞ اُغٔبٍ اُز٢ 

ّو٤و، ربه٣ـ ٗؼّٞ  : هاعغ ،ُِٔي٣ل ػٖ اٍزقلاّ اُ٘ؾبً ك٢ اؽزلبالد اُلٞه ،رؾَٔ اُ٘ؾبً ٣ٜٝي ا٤َُق كٞم ًَ ٗؾبً

 . 112 -116ّ، ٓ 1111ٓدمحم اثوا٤ْٛ أث٤ٍِْٞ، كاه اُغ٤َ، ث٤وٝد  :اَُٞكإ، رؾو٤ن
َٗت أُئهفٕٞ اُؼجلالة ا٠ُ إٍٔٞ ػوث٤خ ٖٓ األّواف أٝ ٖٓ ع٤ٜ٘خ ٝاْٜٗ ٖٓ اُج٤ذ اُوب٢ٍٔ، ٝاٗزوِٞا ا٠ُ :اُؼجلالة -31

ٕٔخ ٤ُْٔقخ اُؼ٘لالة، ًٝبٕ ُِؼ٘لالة كٝه ًج٤و ك٢ اَُٞكإ ػٖ ٛو٣ن اُْوم، ٝاٍزووٝا ك٢  ثِلح هوٟ، اُز٢ ارقند ػب

اٍوبٛ ٌِٓٔخ ػِٞح ا٤َُٔؾخ، ثزؾبُلْٜ ٓغ اُلٞٗظ. ُِٔي٣ل هاعغ ثبثٌو كَٚ ا٠ُُٞٔ ؽ٤َٖ، ٓظبٛو اُؾٚبهح ك٢ كُٝخ اُلٞٗظ 

أُؾلٝكح،  ، األٓبٗخ اُؼبٓخ ُْٔوٝع ٍ٘به ػبٕٔخ اُضوبكخ اإلٍال٤ٓخ، ّوًخ ٓطبثغ اَُٞكا32ٕاإلٍال٤ٓخ، ًزبة ٍ٘به ههْ 

(، األٓبٗخ 12ّ، ًزبة ٍ٘به )1161-1524؛ اُلبرؼ ث٤ْو ٤ٍِٝخ، ربه٣ـ ٍِط٘خ اُلٞٗظ اإلٍال٤ٓخ  51-62ّ، ٓ 6212ٓ

 .61 -51ّ، ٓ 6212ٓاُؼبٓخ ُْٔوٝع ٍ٘به ػبٕٔخ اُضوبكخ اإلٍال٤ٓخ، ّوًخ ٓطبثغ اَُٞكإ أُؾلٝكح، 
ب، ٝػِٔٞا ُٜب ٜٗٞكا ٖٓ اُنٛت، ٝظِذ ك٢ ؽٞىرْٜ ؽز٠ ًبٗذ أُٖ٘ٞهح ٖٓ أػظْ ٗؾبٍبد اُلٞه، ٝهبٓٞا ثزي٣ٜ٘ -36

ؽب٤ًُب ك٢ اُوٖو اُغٜٔٞه١ ّ، ك٘وِذ ا٠ُ ٓزؾق اُوبٛوح.  ٢ٛٝ 1116اُغ٤ِ اإلٗغ٤ِي١ أُٖو١ كاهكٞهك٢ ػبّ 

 .16ٓ ،عجو٣َ ػجلهللا، ٖٓ ربه٣ـ ٓل٣٘خ اُلبّو ؛146، ٓاأل٤ٖٓ ٓؾٔٞك دمحم ػضٔبٕ، ٍِط٘خ اُلٞه اإلٍال٤ٓخ .ثبُقوّٛٞ
٣زجؼٕٞ ًٝبٕ ٣ؾٌْ ٓ٘طوخ ٝكا١ أٓواء اُز٘غٞه ٝؿوة كاهكٞه، ، روغ ٝكا١، أٝ كاه ٝكا١،أٝ كاه ٤ِٕؼ، أٝ كاه ثوهٞ -33

، هبّ اَُِطبٕ ػجل اٌُو٣ْ ثبُوٚبء ػ٠ِ ؽٌْ اُز٘غٞه، اال أٗٚ ظَ ٣لكغ عي٣خ َُِط٘خ كاهكٞهّ 1611ٌِٓٔخ اُلٞه، ٝ ك٢ 

ب، ًٝبٕ 1222-1615) ًٝظَ اُؾبٍ ًنُي ا٠ُ ػٜل اَُِطبٕ ٣ؼوٞة ػوٝ ًٔ ّ(  اُن١ ٛيّ اُلــٞه، ٝاٍزوَ ػْٜ٘ ٝاٌٍ ؽٌ

 .ٖٓ أؽلبكٙ اَُــِطبٕ آكّ
 . 112 -116ٗؼّٞ ّو٤و، ربه٣ـ اَُٞكإ ٓ ٓ - 34
 .4، ؽب٤ّخ 124-123دمحم ثٖ ػٔو اُز٢َٗٞ، رْؾ٤ن األمٛبٕ، ٓ ٓ  -35
 . 16عجو٣َ ػجلهللا، ٖٓ ربه٣ـ ٓل٣٘خ اُلبّو، ٓ - 36
ب ٤ُْـِٚ ٍال٤ٖٛ ثبّب، ٓ٘ن ػبّ  أُلزِ اُؼبّ،- 32 ًٖ ّ ٝاٗز٠ٜ  1122ٛٞ ٖٓ٘ت ك٢ اُغٜبى اإلكاه١، أ٢ْٗء ف٤ٖ

ّ. ًٝبٕ اُـوٗ ٓ٘ٚ اإلٍزلبكح ٖٓ فجوح ٍال٤ٖٛ ثبّب ثبَُٞكإ. ُِٔي٣ل هاعغ دمحم ٍؼ٤ل 1114أُٖ٘ت ثبٍزوبُزٚ ػبّ 

 . 336ّ، ٓ 6226ّ، كاه ٖٓؾق أكو٣و٤ب، اُقوّٛٞ 1155-1162اُولاٍ، ربه٣ـ اَُٞكإ اُؾل٣ش 
ػجلاُؼي٣ي، ٖٓ ربه٣ـ  ٓل٣٘خ اُلبّو،  عجو٣َ ػجلهللاػٖ:  إٔ أٍٜٔب كاه أ٤ٓو، ٝػطب هللا،: مًو  عجو٣َ ػجلهللا - 31

 .16ّ، ٓ 6216اُقوّٛٞ 
كهاٍخ أصو٣خ ك٤٘خ، ٓغِخ ا٥كاة ٝاُؼِّٞ االَٗب٤ٗخ، ع  –هاعــغ: ػٖبّ ػبكٍ اُلوٓبٟٝ: ًو٢ٍ ػوُ دمحم ػ٠ِ ثبّب  -31

ّ ؛ ػــيح 6213؛ ٤ٍٔخ ؽَٖ، ا٤ُ٘ب٤ّٖ ٝاألٍٝٔخ ك٠ أٍوح دمحم ػ٢ِ،  115ّ، ٓ ٤6225خ ا٥كاة، عبٓؼخ ا٤ُ٘ٔب، ، 51ًِ

ػجلأُؼط٢: كهاٍخ أصو٣خ ك٤٘خ ألٝا٢ٗ فيك٤خ ُِقل١ٞ٣ دمحم رٞك٤ن ٓؾلٞظخ ثٔزؾق اُٞاك١ اُغل٣ل ثبُقبهعخ ٓغٔٞػخ عل٣لح 

، 14ّ، ٓ ٓ 6212، اُغٔؼ٤خ اُؼوث٤خ ُِؾٚبهح ٝاُلٕ٘ٞ اإلٍال٤ٓخ، 5، ع 6رُْ٘و ألٍٝ ٓوح، ٓغِخ اُؼٔبهح ٝاُلٕ٘ٞ، ٓظ 

ػٖو أٍوح  –؛ أ٤ٓ٘خ ػضٔبٕ، ّبهح أُِي ّٝؼبه أٌُِٔخ ك٢ ٙٞء ٓغٔٞػبد ٓزبؽق اإلٌٍ٘له٣خ ٝػٔبئوٛب األصو٣خ  15

ّ، ٓ 6212ّ كهاٍخ أصو٣خ ك٤٘خ، هٍبُخ ٓبعَز٤و، ٤ًِخ ا٥كاة، عبٓؼخ ٛ٘طب، 1156-1125ٛــ/ 1326-1662دمحم ػ٠ِ 

154. 
ِي ٝاُوٓي ّٝؼبه أٌُِٔخ ػ٠ِ اُلٕ٘ٞ ٝاُؼٔبئو ك٠ اُووٕ اُزبٍغ ػْو ٝؽز٠ ٜٗب٣خ  -42 ُٔ ػجلأُٖ٘ق ٍبُْ ٗغْ، ّبهح اُ

ّ، ٓ 6221، اُوبٛوح، 6، ط 12، أُئرٔو 11 -كهاٍخ أصو٣خ ك٤٘خ، كهاٍبد ك٢ آصبه اُٖٞٛ اُؼوث٢  –األٍوح اُؼ٣ِٞخ 

 (.42ؽب٤ّخ ) -165
ِي، ٓ ٓ هاعــغ: ػجلا -41 ُٔ ؛ ّبك٣خ اُلٍٞه٢ ٝآفوٕٝ، ٛوى ىفوكخ اُز٤غبٕ  1214-156ُٖٔ٘ق ٍبُْ ٗغْ، ّبهح اُ

، 11، ع 5اُٞاهكح ثبُْبهاد ػ٠ِ ثؼ٘ اُزؾق اُيعبع٤خ ٝاُقيك٤خ ثوٖو دمحم ػ٠ِ ثب٤َُ٘ٔ، ٓغِخ اُؼٔبهح ٝاُلٕ٘ٞ، ٓظ 

 .364-323ّ، ٓ 6262اُغٔؼ٤خ اُؼوث٤خ ُِؾٚبهح ٝاُلٕ٘ٞ اإلٍال٤ٓخ، ٣٘ب٣و 
 .341ّ، ٓ 1142، ٣٘ب٣و 36، ع 1ػجلاُوؽٖٔ ى٢ً، اُؼِْ أُٖو١، ٓغِخ اُغ٤ِ، ٓظ  -46
؛ ػجلاُوؽٖٔ ى٢ً، 64-61، ٓ 6212ّاُوبٛوح، ٓئٍَخ ٛ٘لا١ٝ ُِْ٘و، اُؼِْ اُؼضٔب٠ٗ،  ثبّب، أؽٔل ر٤ٔٞههاعـــغ:  -43

؛ ٓغِخ  43، 46ّ، ٓ 1112، ؛ٗبٕـو األٖٗبهٟ: ػِْ ٖٓــو، ٌٓزجخ األٍوح، اُوبٛوح 341، 341اُؼِْ أُٖو١، ٓ 

ٓب٣ٞ  11ٕٝلٜب ٝاُوٞاػل اُقبٕخ ثوكؼٜب ؽَت ًزبة أُواٍْ ا٤ٌُِٔخ األف٤و اُٖبكه ك٢  –ٖٓو أُؾوٍٝخ، األػالّ 

؛ ٤ُٝل ػجلا٤َُٔغ، اُؼ٘بٕو أُؼٔبه٣خ ٝاُيفوك٤خ ػ٠ِ اُؼٔبئو  51 -34ّ، ٓ ٓ 6222، اُوبٛوح، أًزٞثو 1ّ، ط 1156

ّ( 62-11ٛـ/ 14-13اُووٕ اُزبٍغ ػْو ٝاُٖ٘ق األٍٝ ٖٓ اُووٕ اُؼْو٣ٖ ا٤ُٔالك١ ) اإلٍال٤ٓخ ثٖٔو اٍُٞط٠ ك٢

 (.6ؽب٤ّخ ) -1614، 1613ّ، ٓ 6211كهاٍــخ آصبه٣خ ٝصبئو٤خ، هٍبُخ ٓبعَز٤و، ٤ًِخ ا٥صبه، عبٓؼخ اُل٤ّٞ، 
ِي، ٓ ٓ  -44 ُٔ  .166، 162، 151هاعــغ: ػجلأُٖ٘ق ٍبُْ ٗغْ، ّبهح اُ
 .66ٓ اُؼِْ اُؼضٔب٠ٗ،  ثبّب، أؽٔل ر٤ٔٞه -45
كهاٍخ ك٠ اُزبه٣ـ ٝاألَٗبة، روعٔخ ؽ٤َٖ ػ٠ِ  -األٍواد اُؾبًٔخ ك٠ اُزبه٣ـ اإلٍال٠ٓ، ٤ًِلٞهك.أ. ثٞىٝهد -46

 .125، ٓ 1115ّ، ٓئٍَخ اُْواع اُؼوث٠، ا٣ٌُٞذ، 6اُِجٞكٟ، ٛــ
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٤طوح اإلٗغ٤ِي ٝهزٜب( ك٢ ْٙ أكهى اَُِطبٕ ػ٢ِ ك٣٘به إٔ ٛ٘بى هؿجخ ٖٓ ؽٌٞٓخ اَُٞكإ )اُز٢ ًبٗذ رقٚغ َُ - 42

٣ؼِٖ هجُٞٚ ثبُزجؼ٤خ اال٤ٍٔخ ُؾٌٞٓخ ّ،1111 ًزْ٘وآٗناى كاهكٞه ا٤ُٜب، ٝرو٣ٞ٘ اٍزوالُٜب؛ ُنا أهٍَ ا٠ُ ؽبًْ اَُٞكإ 

ػزواف ثٚ ٍِطبٗب ػ٠ِ كاهكٞه، ٝهجَ ًزْ٘و ٛنا اُزور٤ت كول ًبٕ ك٢ ؿ٠٘ ػٖ ٓي٣ل األٓغ اَُٞكإ ّو٣طخ إٔ ٣زوى ّٝؤٗٚ 

، ا٠ُ عبٗت إٔ ٤ٍبٍخ ؽٌٞٓخ اَُٞكإ ك٢ رِي اُلزوح رج٘ذ ٤ٍبٍخ ػلّ اُزلفَ ك٢ ّئٕٝ كاهكٞه، ؽ٤ش هوه ٖٓ أُؼبهى

ٗغ٤ِي إٔ ٣وٙٞا ث٤َبكح ا٤ٍٔخ ػ٠ِ كاهكٞه ٝروى أٓوٛب ُٞاؽل ٖٓ أث٘بئٜب؛ ُنا رْ االػزواف ثؼ٢ِ ك٣٘به ٍِطبٗب ػ٠ِ اال

ٝإٔ ٣لكغ عي٣خ ٣ٍٞ٘خ ٓولاهٛب ،ٗغ٤ِي١ ك٢ ػبٕٔزٚ اُلبّوّ ّو٣طخ إٔ ٣وكغ اُؼ٤ِٖٔ أُٖو١ ٝاال1121كاهكٞه ك٢ ٓب٣ٞ 

ث٤ٖ ثو٣طب٤ٗب ٝؽِلبئٜب ٝث٤ٖ  1114ٛـ ٓ٘زٖق ٍ٘خ 1336ع٤٘ٚ، ُٝٔب ْٗجذ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ األ٠ُٝ ك٢ أٝافو ٍ٘خ  522

ٝٓؼٜب ّ أٍوح دمحم ػ٢ِ ك٢ ٖٓو، كلِٖذ ٖٓو، بؽٌػ٠ِ أُٔب٤ٗب ٝأٖٗبهٛب، هبٓذ اُؾٌٞٓخ اُجو٣طب٤ٗخ ثبػالٕ ؽٔب٣زٜب 

هاعغ: دمحم هٔو اُل٣ٖ، ٕلؾبد ٖٓ ربه٣ـ  ،ِلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ اُز٢ ًبٗذ رٔضَ اُقالكخ اإلٍال٤ٓخػٖ اُزجؼ٤خ اإل٤ٍٔخ ُ اَُٞكإ

 . 664، 661كاهكٞه، ٓ 
 .36ٓل٣٘خ اُلبّو، ٓ  عجو٣َ ػجلهللا، - 41
ّ ٝثلا٣خ اُووٕ 11ٛــ/٤13ٖ ػٔوٝ ُطل٢ ػجلأُطِت، اُؼٔبئو اإلٍال٤ٓخ اُجبه٤خ ثٔل٣٘خ اُقوّٛٞ فالٍ اُووٗ -41

 .63، ٓ 6211ّ، هٍبُخ ٓبعَز٤و، ٤ًِخ ا٥صبه، عبٓؼخ اُوبٛوح، 62ٛــ/ 14
 .36اُلبرؼ ػ٠ِ ؽ٤َٖ٘، ٖٓ أػالّ ٓـبهثخ اَُٞكإ، ٓ  -52
 . 666دمحم ٠ٍٞٓ ٓؾٔٞك هٔو اُل٣ٖ، ٕلؾبد ٖٓ ربه٣ـ كاهكٞه، ٓ  -51
 .٤ٍ646ل أؽٔل ػ٠ِ ػضٔبٕ، اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به، ٓ  -56
 .33، 36اُلبرؼ ػ٠ِ ؽ٤َٖ٘، ٖٓ أػالّ ٓـبهثخ اَُٞكإ، ٓ  - 53
 .٤ٍ646ل أؽٔل ػ٠ِ ػضٔبٕ، اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به، ٓ  ؛ 651األ٤ٖٓ ٓؾٔٞك دمحم ػضٔبٕ، ٍِط٘خ اُلٞه اإلٍال٤ٓخ، ٓ  -54
 .643، ٤ٍ646ل أؽٔل ػ٠ِ ػضٔبٕ، اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به، ٓ    -55
عجو٣َ ػجل هللا ػ٠ِ، ٖٓ ربه٣ـ ٓل٣٘خ ؛  661 ،662ربه٣ـ كاهكٞه، ٓدمحم ٠ٍٞٓ ٓؾٔٞك هٔو اُل٣ٖ، ٕلؾبد ٖٓ  -56

 . 34اُلبّو، ٓ 
 34عجو٣َ ػجل هللا ػ٠ِ، ٖٓ ربه٣ـ ٓل٣٘خ اُلبّو، ٓ  ؛ 645، 644ٓ ه، ٤ٍل أؽٔل ػ٠ِ ػضٔبٕ، اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘ب -52

 .ػلك فبٓ - 651 ،651اهكٞه هج٤َ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ األ٠ُٝ، اُؼلكإ كٓغِخ اُٞػ٢، ػ٠ِ ك٣٘به ٍِطبٕ ؛ 
 . ٤ٍ642ل أؽٔل ػ٠ِ ػضٔبٕ، اَُِطبٕ ػ٠ِ ك٣٘به، ٓ   -51
، ٌٓزجخ 1ّٞه٢ اُغَٔ، ربه٣ـ ٍٞكإ ٝاك١ ا٤َُ٘ ٝؽٚبهرٚ ٝػالهزٚ ثٖٔو ٖٓ أهلّ اُؼٖٞه ؽز٠ اُٞهذ اُؾب٢ُ، ط -51

 ّ .1161األٗغِٞ أُٖو٣خ، اُوبٛوح 
 .13، 16ٓ ّ،1113ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، اُوبٛوح ػجل اُلزبػ ػجل أُٖل، اُؼالهبد أُٖو٣خ اَُٞكا٤ٗخ،  - 62
 ّ.6211، ػجلاُ٘ج٢ ػجلاَُزبه، كاهكٞه ٝأثؼبك أُئآوح ػ٠ِ اَُٞكإ، ً٘ٞى ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، اُوبٛوح - 61
أؽٔل ؛  523 ٓ ّ،6222 ،ٓؾٔٞك ّبًو، اُزبه٣ـ اإلٍال٢ٓ، أٌُزت اإلٍال٢ٓ، اُطجؼخ اُواثؼخ، ث٤وٝد -66

 . 116به٣ـ كاهكٞه ػجو اُؼٖٞه، ػجلاُوبكه، ر
 .11ٓ  عجو٣َ ػجل هللا ػ٠ِ، ٖٓ ربه٣ـ ٓل٣٘خ اُلبّو، - 63
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 أٍِؾخ اَُِطبٕ ػِي كي٘ـبه اُزوِيليــخ ثٔزؾق اُلـبشو: كهاٍخ أصبهيخ ك٘يخ 

 أٍٔبء دمحم إٍٔبػيَك/                                                                            

 أٍزبم َِبػل ا٢صبه ا٩ٍ٦ِٟ

 عبِؼخ اٌف١َٛ -و١ٍخ ا٢صبه                                                                                    

 ِٓقض اُجؾش:

ِٓ اٌّمز١ٕــبد اٌف١ٕــخ اٌقبٕخ ثٗ، ِٚٓ  اوج١و  ا ٠ُٚ ِزؾف اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ثبٌفبّو ػلك  

 ،ٚرٙلف ٘نٖ اٌٛهلخ اٌجؾض١خ اٌٝ كهاٍخ ِغّٛػخ ِٓ ا١ٌَــٛف .ّٕٙٙب ا٤ٍٍؾخ اٌزم١ٍل٠خ

اٌلهاٍخ إٌٛف١ــخ اٌزٝ رزٕبٚي إٌٛف  أُٜٝٔــب:؛ ف٩ي ِؾــٛه٠ِٓٓ ،ٜ ٚاٌجٍُ   ،ٚاٌقٕــبعــو

ٚمٌه ِٓ ؽ١ش ،اٌلهاٍخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ ا٤صو٠خ ٝصبٗئٜــب:،ا٤صوٞ ٚاٌفٕٟ ٌٍزؾف ِٛٙٛع اٌلهاٍخ

 ،ٚاٌل١ٕ٠خ ،ِغ ث١بْ ِلٜ اهرجبٛ ٘نٖ اٌزؾف ثبٌل٨٨د ا١ٌَب١ٍخ،كهاٍخ ٛو٠مخ اٌٖٕؼٛاٌيفبهف 

رؾىُ اٌؾبوُ اٌؼبَ ثبٌَٛكاْ فٟ ا٤ٍٍؾخ اٌزٟ وبْ ِٓ أّ٘ٙب  ، ٚاٌزٟوحٚا٨لزٖبك٠خ اثبْ رٍه اٌفز

 ٠ؾًٖ ػ١ٍٙب اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه.

 (مقبض/ نصل/ بلطة/ خنجر/ سٌف علً دٌنار/ متحف/) الكلمات الدالة      

Abstract 

conventional weapons of The Sultan Ali Dinar Museum in El Fasher 

Archaeological and Artistic study 

The Sultan Ali Dinar Museum in El Fasher contains a large number of Ali Dinar 

artifacts, including conventional weapons. This paper aims to study a group of 

swords, daggers and axes through two method : the first is a theoretical and 

descriptive study that deals with the identification of the owner of those weapons, the 

place of their preservation, the place of those types of weapons in the Islamic cultural 

heritage, and a description of the study sample. Second: The archaeological analytical 

study. These artifacts were linked to political, religious, and economic connotations, 

the most important of which was the control of the ruler of Sudan over the weapons 

that Sultan Ali Dinar obtained. 
Key words- Ali Dinar/ Museum/ Sword/ dagger/axes/ blade/hilt 

 
 :  اُلهاٍخ ٜٓ٘ظ

 ارجؼذ ٘نٖ اٌلهاٍخ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ ٚإٌّٙظ إٌٛفٟ.
 أٛلاف اُلهاٍــخ

 رٙلف اٌلهاٍخ اٌٝ:
 ك٠ٕــبه ٌُ ٠َجك ْٔو٘ب. ِٟغّٛػخ ِٓ ا٤ٍٍؾخ اٌزم١ٍل٠خ اٌقبٕخ ثبٌٍَطبْ ػٍ اٌزؼوف ػٍٝ -ٔ
 .ْ ػٍٟ ك٠ٕبه ٌُ ٠َجك ْٔو٘ببْٔو ِغّٛػخ ِٓ اٌقطبثبد ٌٍٍَط -ٕ
 ،ٍـــه اٌّغّٛػـــخ اٌّقزـــبهح  ِـــٓ ا٤ٍـــٍؾخ اٌزم١ٍل٠ـــخ فـــٟ اٛـــبه اٌـــل٨٨د ا١ٌَبٍـــ١خكهاٍـــــخ ر -ٖ

 ٚا٨عزّبػ١خ. ،ٚا٨لزٖبك٠خ
 ٛبه هِي٠زٙب ٚك٨٨رٙب. ارف١َو اٌزفب١ًٕ اٌيفوف١ــخ ٌزٍه اٌّغّٛػخ، فٟ  -ٗ
كٚه اٌزؾــف اٌف١ٕــخ فــٟ اٍزمــــوات اٌؼ٩لــبد ا١ٌَبٍــ١خ ثــ١ٓ اٌَــٍطبْ ػٍــٟ ك٠ٕــبه،  ٟاٌزؤو١ــل ػٍــ  -٘

اٌؾىِٛخ اٌّٖو٠خ ا٦ٔغ١ٍي٠خ فٟ اٌَـٛكاْ ِّضٍـخ فـٟ اٌّفـزِ اٌؼـبَ ٌٍَـٛكاْ، ٚثـ١ٓ اٌٍّّىـخ ٚ
 اٌجو٠طب١ٔخ.
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:أُولٓخ
 ٔ

 

أكٚاد اٌمزبي ا٤ٍب١ٍخ ؽزٝ ثلا٠بد اٌموْ اٌَبكً ػْو  ِٚب ّبوٍٙب ،ٚاٌقٕبعو، وبٔذ ا١ٌَٛف    

 ٕٛفٙبؼٛة، ٚمٌه ثظٍذ ونٌه ؽزٝ اٌموْ اٌزبٍغ ػْو ٌلٜ ثؼ٘ اٌمجبئً ٚاٌْٚ، ٞا٩١ٌّك

٠ؼزّل ػ١ٍٙب اٌفوك فٝ اٌلفبع ػٓ ٔفَٗ، أٚ اٌٙغَٛ ػٍٝ ا٤ػلات، ؽ١ش  ٟأكٚاد اٌمزبي اٌفوك٠خ اٌز

، ٚػ١ٍٗ فمل ٔؼزٙب خؽَبٍٗ ثب٤ِبْ ٚإٌّؼاّىٍذ ٌل٠ٗ ل١ّخ ٚأ١ّ٘ٗ أجضمذ ِٓ وٛٔٙب ٍجج ب فٝ 

ْزمخ ِٓ رٍه اٌّؼبٟٔ، ٚاِزلؽٙب ثنٌه فٝ أّؼبهٖ، ٚرفٕٓ ف ُِ ٝ رم٠ٛزٙب، ٚىفوفزٙب، ثؤٍّبت 

رورجٜ  برؾف  ثٕٛفٙب ٚرغ١ٍّٙب، ٚؽ١ّٕب اٍزقلَ ا٤ٍٍؾخ إٌبه٠ــخ فٝ ِوؽٍخ ٨ؽمــخ، الزٕب٘ب 

 ٍٛات. ثوِــي٠خ فبٕــخ فٝ اٌضمبفخ اٌفوك٠خ ٚاٌغّؼ١خ ػٍٝ ؽل  

   2متحف السلطان علً دٌنار

ٚ٘ـــٛ اٌمٖــو -خ ػ١ٕخ اٌلهاٍــ –٠ؾزفع ِزؾف اٌٍَطبْ ػٍٝ ك٠ٕبه ثّغّٛػخ ِٓ ا٤ٍٍؾخ  
ٖ
 

١ُّل ٌؼٍٝ ك٠ٕــبه ثّل٠ٕخ اٌفبّــو ف٩ي اٌفزــوح  رؾذ اّواف اٌؾبط ػجل  1َٕٔٔ -1ٔٔٔاٌنٜ 

  ٍ  ،ّ٘ـــب أؽّل ٍِٛٝ؛ ٓ ١ٓ ِٖو٠  ١اٌواىق، إٌّٙلً اٌزــووٟ اٌٍّمت ثجبّب ثٛن، ثّؼــبٚٔخ ِٕٙل

 .ٚرِٛبً هافًٛ ،ّ٘ب ك٠ّزوٞ ّٕب؛ ٠ٓ١ٓ ٠ٛٔب١ٔ  ٚػط١خ دمحم، ٚٔغبه  

ٚاٌمٖــو ٠زىْٛ ِٓ ٛبثم١ٓ؛ ا٤هٟٙ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ص٩س ؽغواد أٍب١ٍخ ِٓ فزوح ا٦ْٔبت، صُ    

أ١ٙف ا١ٌٗ ؽغوربْ ثؼل اٍز٩١ت ا٦ٔغ١ٍي ػٍٝ اٌمٖو ػمت اؽز٩ٌُٙ ٌّل٠ٕخ اٌفبّو. ٚؽغواد 

اٌمٖـو ِزٍٖخ ثجؼٚٙب ػٓ ٛو٠ك أثٛاة كاف١ٍخ، ؽ١ش ٠ّىٓ ٌٍيائو اٌزغٛي كافٍٗ فٟ ٌٍٙٛخ 

 ّىٓ هإ٠خ ِغّٛػخ ا١ٌَٛف ٚاٌغٕبعو ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ّٙٓ ِب ٠مز١ٕٗ.٠َٚو، ٠ٚ

ا ٌٍمبئ١ّٓ ػٍٝ أِو كاهفٛه ِٓ ؽىبَ ػَىِو١٠ٓ، ِٚؾبفظ١ٓ ؽزٝ   ٚلل ظً ٘نا اٌمٖـو ِموًّ

ا ثزؾ٠ًٛ اٌمٖو َ، ؽ١ّٕب إٔله 19ٙٔرؾٛي اٌٝ ِزؾف لِٟٛ ػبَ اٌوئ١ٌ عؼفو ١ّٔوٞ لواه 

اٌٝ ِزؾف ٠زجغ اكاهح ا٢صبه
ٗ

 ثزو١ُِ اٌمٖو" ػضّبْ وجو"ٚاٌٟ ٠٨ٚخ ّّبي كاهفٛه وّب لبَ ، 

ُِغّغ ١ٕٚبٔزٗ ػٍٝ غّغ صمبفٟ أٍٛك ػ١ٍٗ  ُِ  .اٌٍَطبْ ٔفمخ اٌلٌٚخ ٚثٕبت 

 األٍِؾخ اُزوِيليخ ك٠ اُزواس اإلٍالٓي

 أٝالً: اَُيـــٞف

ِب ٠ٚوة ثٗ، ٚاٌغّغ أ١ٍبف ١ٍٚٛف ٚأ١ٍُفِفوك٘ب ١ٍف: ٚ٘ٛ 
٘

، ٌٚغ٠ٛب ِْزك ِٓ "ٍبف 

ه، ٍّٟٚ ١ٍف ب ٤ٔٗ وبْ ٍججب فٟ ا٩ٌٙنِبٌٗ" أٞ ٍ٘
ٙ

ا٩ٌَػ اٌوئ١ٌ فٟ اٌؾوٚة ، فىبْ ٠ُؼـل 

أٚ ِٓ اٌف٨ٛم ٚا١ٌَف اٌغ١ل ٘ٛ اٌّٖٕٛع ِٓ اٌؾل٠ل إٌمٍٟــٛات فٝ اٌٙغَٛ أٚ اٌلفبع، 
9
 ،

ٚا١ٌَف أّوف ا٤ٍٍؾخ ثً ٚأٔجٍٙب ػٕل اٌؼوة
8

، ٚألوثٙب اٌٝ ٔفٍُٛٙ
1

، ف١مــٛي ا٤ؽٕف ثٓ ل١ٌ: 

ؼوة ػوث ب ِبٌجَذ اٌؼّبئُ، ٚرمٍلد ا١ٌَٛف""ِبرياي اٌ
ٔٓ
. 

ٚلل أٍٛك اٌؼوة ػ١ٍٙب أٍّبت وض١وح رغبٚىد اٌّبئخ 
ٔٔ

: اٌٖبهَ، ٚاٌّو٘ف، ٚاٌٙلاَ، ٚاٌغبٙت، 

ٚاٌمٖبي، ٚاٌّؾواى، ٚاٌؼ١ٚت، ٚاٌجبرو، ٚاٌّفًٚ، ٚاٌّمًٖ،ٚاٌنوو
ٕٔ

،ٚإٌّٙل، ٚاٌؾَبَ، 

ؾبِلٖ ٚآصبهٖٚوبٔذ رٍه ا٤ٍّبت ٕفبد رؼلك ِ، ٚاٌّٖٖبِخ، ...اٌـ
ٖٔ
. 

ٚفٟ اٌؼٖو ا٩ٍ٦ِٟ ٠وِي ا١ٌَف ٌٍغٙبك، ١ٍٍٚٚــــخ ا٨ٍزؼلاك ٌّب أّبه ا١ٌٗ اٌموآْ اٌىو٠ُ فٟ  

ُْ }لٌٛٗ رؼبٌٝ:  ُو َّٚ ػ لُ  ٚ  ِ َّٚ َّللاَّ ِٗ ػ لُ ْ  ثِ جُٛ ِ٘ ًِ رُْو ١ْ ٌْق  ِٛ ا ْٓ ِهث ب ِِ  ٚ ح   َّٛ ْٓ لُ ِِ  ُْ ُ ز ط ْؼز ٍْ ب ا  ِ  ُْ ُٙ ا ٌ  أ ِػلُّٚ  ٚ
 ْٓ ِِ   ٓ ِو٠ آ ف  أ ْٔ  ٚ   ٚ  ُْ فَّ اٌِ ١ُْى  ٛ ُ٠ ِ ًِ َّللاَّ ٍ ج١ِ ت  فِٟ  ْٟ  ّ  ْٓ ِِ ِفمُٛا  ْٕ ُ ب ر  ِ  ٚ  ُْ ُٙ ُّ ُ ٠ ْؼٍ  ُُ َّللاَّ ُٙ  ٔٛ ُّ ُْ ٨  ر ْؼٍ  ِٙ ُْ ٨  كُِٚٔ ُ ز

  ْ ٛ ُّ {رُْظٍ 
ٔٗ

أيٜب اُ٘بً ال رزٔ٘ٞا ُوبء اُؼلٝ، ٍِٝٞا هللا اُؼبكيخ، كئما ُويزْٔٞٛ . ٚلـٛي اٌوٍٛي: "
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"٘خ رؾذ ظالٍ اَُيٞفكبطجوٝا، ٝاػِٔٞا إٔ اُغ
ٔ٘

. ٚونا وبْ ا١ٌَف هِيا ١ٌٍَبكح 

ٚاٌٍَطبْ
ٔٙ

، ٚك٩١ٌ  ػٍٝ اٌٍَطخ ا١ٌَب١ٍخ
ٔ9
. 

ٚلل فوٙذ اٌظوٚف اٌؼَىو٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ ػٍٝ ا١ٌٍَّّٓ ا٨٘زّبَ ثٖٕبػخ ا٤ٍٍؾخ 

ٚرط٠ٛو٘ب
ٔ8

، ِٚب ريفــو ثٗ اٌّزبؽف ٚاٌّغّٛػبد اٌقبٕخ ِٓ ١ٍٛف ا١ِ٩ٍخ ٠لي ػٍٝ رملَ 

غبي ٕٕبػخ ا٤ٍٍؾخا١ٌٍَّّٓ فٟ ِ
ٔ1
. 

ٚوـــبٔذ ا١ٌَٛف ا١ِ٩ٍ٦خ اِب َِزم١ّخ ٚاِب ِمٍٛخ، ٚوبٔذ اٌَّزم١ّــخ أوضو ّــٙوح 

ا ٚأزْــبه 
ٕٓ

، ٚوبٔذ ماد ؽل ٚاؽل أٚ ؽل٠ٓ فٝ اٌغبٌت
ٕٔ

رؤصود ث١َٛف آ١ٍب اٌٍٛطٝ ، ؽزٝ 

ؽل اٌّمٍٛخ ٚاٌزٟ أرذ ِغ اٌّغٛي، ٚأفند اٌْىً إٌّؾٟ أٚ اٌّمًٛ ٌٚٙب هأً ِفٍطؼ مٚ 

ٚاؽل، ٚمٌه فٟ اٌمو١١ٔٓ اٌَبثغ ٚاٌزبٍغ اٌٙغو١٠ٓ
ٕٕ

، ٚثٕٙب٠خ اٌموْ اٌزبٍغ إٔجؼ ا١ٌَف اٌّمًٛ 

٘ٛ ١ٍل ا١ٌّلاْ ٚؽلٖ، ٤ْ رمًٛ ٍٖٔٗ ٠غؼٍٗ أوضو للهح ػٍٝ اٌمطغ ٚاٌفزه ِٓ ا١ٌَف اٌَّزم١ُ، 

ِْٕط١ِٕ١َّخ ػبَ  ط  َْ َٖ٘ٗٔٚاّزٙو ثؼل فزؼ اٌمُ
ٕٖ

، ٚا١ٌزبغبْ، ا٨ ِٚٓ أّٙو أٔٛاػٗ: اٌم١ٍظ، ٚا١ٌّْْو

أْ ا١ٌَٛف اٌَّزم١ّـــخ ظٍذ رُٖٕغ فٟ اٌَٛكاْ، ّّٚبي أفو٠م١ب، ٚا٤ٔلٌٌ
ٕٗ
. 

  :اَُيٞف كي اَُٞكإ

ٚاٌوِبػ، ٚاٌفئًٚ، ٚاٌؾواة، ٚاٌٙواٚاد، ٚاٌؼٖٝ اٌغ١ٍظخ ا١ٌَٛف،ٚاٌقٕبعو، -وبٔذ ا٤ٍٍؾخ

َزقلِخ فٝ – ُّ اٌّّبٌه ا١ِ٩ٍ٦خ اٌَٛكا١ٔخٟ٘ اٌ
ٕ٘
 . 

و٩َ فٟ  ِٓا٤ِبوٓ ا فً الثقافة والعادات السودانٌة فً العدٌد من ا مهم  لعبت السٌوف دور  ٚ

 ؽزٝ كاهفٛه فٟ اٌغوة.ٚ ،ّوق اٌَٛكاْ

ٚلل أكهن ا٦ِبَ اٌّٙــلٞ  
ٕٙ
أْ ا٨ٍزــّواه فٝ اٍزقلاَ ا٤ٍٍؾخ اٌزم١ٍل٠خ وب١ٌَٛف، ٚاٌؾواة،  

ٚاٌلهٚع ٠زٕبفٝ ِغ اٌٛالغ، فَـــٍؼ عٕلٖ ثب٤ٍٍؾخ إٌبه٠خ
ٕ9

١ٍّب ثؼلِب اٍزٌٛٝ ػٍٝ وض١و ِٓ  ، ٨

ا٤ٍٍؾخ إٌبه٠خ ٚاٌّلافغ اٌقبٕخ ثبٌغ١ِ اٌّٖوٞ اٌزووٟ
ٕ8

. ِٚغ مٌه ٌُ ٠م٘ ٘نا ا٩ٌَػ 

اٌٛافل ػٍٝ اٍزقلاَ ا٤ٍٍؾخ اٌزم١ٍل٠خ اٌزٟ فجو اٌَٛكا١ْٔٛ اٌزؼبًِ ِؼٙب، فبٍزّو ر١ٍَؼ ع١ُٛ 

ي٠ّزُٙ أِبَ اٌغ١ِ ا٦ٔغ١ٍيٞ اٌّٙل٠خ ِؼزّل اػٍٝ ا٩ٌَػ اٌزم١ٍلٞ، ٚهثّب وبْ ٘نا ٍجت ٘

818َٔاٌّٖوٞ اٌّْزون فٟ ِؼووخ أَ كهِبْ ٚاٌّؼوٚفخ ثّؼووخ "ووهٞ" ػبَ 
29.

 

فىبْ ا٦ِبَ اٌّٙلٞ ٠ؾًّ ١ٍف فٟ ٠لٖ وّب وبْ ؽًّ ا١ٌَف ِٓ ّبهاد اٌٍّه فٟ اٌَٛكاْ، 

ا١ٌَوٜ أٚ وزفٗ ا١ٌَوٜ
ٖٓ

.ٚوبْ اٌق١ٍفــخ ػجلهللا اٌزؼب٠ْٟ
ٖٔ
ٖ، ٚؽوثٗ اما فوط ٠َّه ١ٍفب ث١َوا 

ل١ٖوح "٘لٔل٠ٚخ" ث١ّٕبٖ
ٖٕ

عل ِؼٗ ١ٍف ا١ٌْـ ٔبٕو ُٚ ، ثً ٚل١ــً: أٗ ؽ١ّٕب لُزً 
ٖٖ
ثٓ اٌٛى٠و  

اٌّوؽَٛ ا١ٌْـ دمحم اٌٍَطبْ
ٖٗ

. وّب وبْ ا١ٌَف ِٓ ّٙٓ اٌٍجبً اٌوٍّٟ ػٕل ١ٛ٩ٍٓ 

كاهفــٛه
ٖ٘

٤فن اٌج١ؼخ ِٓ إٌبً وبْ ٠ؾًّ  "اٌٌُو"، فــبم عٌٍ اٌٍَطبْ ػٍٝ ووٍٟ اٌٍَطٕخ 

ب، ِٚؼٍك ػٍٝ عٕجٗ ا٠٤َو ١ٍف ب ِؾلث ب فٟ  ّ ٠لٖ ا١ٌّٕٝ ٌٕٛغبٔ ب، ٚفٟ ٠لٖ ا١ٌَوٜ ١ٍف ب َِزم١
ٖٙ
. 

ٚلل اٍزؼًّ ِمبرٍٛ كاهفٛه أٔٛاػ ب ِقزٍفخ ِٓ ا٩ٌَػ؛ ِٕٙب اٌجلائٟ اٌّٖٕٛع ِٓ اٌقْت 

وبٌَفبه٠ه، ٚإٌجبث١ذ، ٚاٌؼٖٟ، ِٕٚٙب ا٤ٍٍؾخ اٌج١ٚبت اٌّٖٕٛػخ ِؾ١ٍب وبٌفئًٚ، 

، ٚاٌوِبػ، ٚاٌلهٚع، ٚا١ٌَٛف. ٚوبْ أفٍٚٙب اٌَّزٛهك ٨ٚ ١ٍّب ِٓ ّّبي أفو٠م١ب ٚاٌَىبو١ٓ

ِٖٚو
ٖ9

، فىبٔذ ا٤ٍؾٍخ ٚاٌّؼلاد اٌؾوث١خ رُغٍت ِٓ ِٖو اٌٝ كاهفــٛه ِٕن ػٙل ىِٓ  

اٌٍَطبْ ١ٍٍّبْ ٌٍٛٛٔظ
ٖ8
َ ٚؽزٝ ثلا٠بد اٌضبٌش ػْو اٌٙغوٞ/ اٌزبٍغ ػْو 9ٓٙٔ-ٓٗٙٔ 

ا٩١ٌّكٞ
ٖ1
. 

ا٩ٌَػ إٌبهٞ ِٕن ػٙل اٌٍَطبْ أؽّل ثىو ٚهغُ ِؼوفخ كاهفٛه
ٗٓ

َ، ؽ١ش 9ٕٖٔ-8ٕٙٔ

اٍزٛهكٖ ِٓ ِٖو، فبٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٠ّضً ا٩ٌَػ اٌوئ١ٌ ٌز١ٍَؼ اٌّؾبهث١ٓ آٔنان
ٗٔ

، فمل اػزّلٚا 

ػٍٝ ا١ٌَٛف، ٚاٌؾواة ،ٚاٌَىبو١ٓ، ٚإٌْبة،ٚاٌلهق
ٕٗ
. 
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ٍٍطبْ فيأخ ٨ٚ٘زّبَ ١ٛ٩ٍٓ كاهفٛه ثآ٨د اٌؾوة ٚا٩ٌَػ ١ٍ٨ّٚب ا١ٌَٛف، وبْ ٌىً 

٩ٍػ، ٠مَٛ ػ١ٍٙـــب أ١ِٓ َِئٛي ػٕٙب
ٖٗ

ٚونا أٌٍ اٌٍَطبْ ػٍٝ ك٠ٕــبه ٚهّــخ ٌٖٕبػخ ، 

ا٤ٍٍؾخ
ٗٗ

، أٔزغذ ا٤ٍٍؾخ اٌزم١ٍل٠خ اٌج١ٚبت وب١ٌَٛف ٚٔؾٛ٘ــب
ٗ٘
. 

رؤصود ٕٕبػخ ا١ٌَٛف اٌَٛكا١ٔخ ثّض٩١رٙب فٟ ِٕبٛك ِقزٍفخ ِٓ اٌؼبٌُ، ٕٚ٘بن ػلح أٍجبة
ٗٙ
 

 ٌٙنا اٌزؤصو ِٕٙب:

ٔٗ ِٓ اٌّوعؼ أْ ِؼظُ اٌّؼلْ اٌَّزقلَ فٟ ػًّ ٖٔٛي ا١ٌَٛف عبت اِب ػٓ ٛو٠ك اٌَىه أ

اٌؾل٠ل٠خ فٟ ّّبي اٌَٛكاْ، ٚٚاكٞ ؽٍف
ٗ9
هناك  تكانأو عن طرٌق درب األربعٌن، حٌث .

التاسع /جريهالثالث عشر التجارة رائجة فٌما بٌن دارفور والقاهرة خالل القرن 

اٍزقلاَ اٌَٛكا١١ٔٓ ا١ٌَٛف ا٤ص١ٛث١خ ثؼل أزٖبه ع١ُٛ أٚ عبت ػٓ ٛو٠ك ، 48ٌالديمعشرال

ٚلل ٚعلد إٌٖٛي ا٤ٚهث١خ ٚفبٕخ  َ.889ٔاٌّٙل٠خ ػٍٝ ا٤ص١ٛث١١ٓ فٟ ِؼووخ اٌم٩ثبد ػبَ 

ا٤ٌّب١ٔخ ٛو٠مٙب اٌٝ اٌَٛكاْ ػجو ٛوق اٌزغبهح، فمل وبٔذ ثؼ٘ اٌلٚي ا٤ٚهث١خ ٌٙب ِٛأئ ػٍٝ 

اٌَٛكاْ،  ٍذ ٘نٖ إٌٖٛي ػجو ٛوق اٌزغبهح اٌٖؾوا٠ٚخ اٌٍٝبؽً أفو٠م١ب اٌّْبٌٟ، ِٚٓ صُ أزم

ٚفبٕخ كاهفٛه. وّب ؽٍّذ إٌٖٛي ٚا٤ٍٍؾخ ا٤ٚهث١خ اٌٝ اٌمَُ اٌْولٟ ِٓ اٌَٛكاْ ػجو 

اٌطوق اٌزغبه٠خ اٌٖؾوا٠ٚخ اٌّبهح ثٍّّىخ ٍٕبه، ٚاٌزٟ وبٔذ رّضً أؽل أُ٘ ٘نٖ اٌّؼبثو، ٠ّٚضً 

ا آفو ٌلفٛي ٖٔٛي ا ١ٌَف ا٤ٚهٚث١خ ٚاٌفبه١ٍخ اٌٝ كافً اٌَٛكاْ.١ِٕبت ٍٛاوٓ ِؼجو 
ٗ1 

ا فٟ اٌَٛكاْ وبْ ا١ٌَف اٌَّزم١ُ أوضــو ا١ٌَٛف أزْـــبه 
٘ٓ

، ٚر١ّيد ِٕبٛك ثؼ١ٕٙب ثٖٕبػخ 

ا١ٌَٛف، ِّب وبْ ٍجج ب فٟ اهرجبٛ اٍُ ا١ٌَٛف ثبٌّىبْ، فّض٩ ٕ٘بن ١ٍٛف رؼوف ِب لجً 

اٌى٩َٚٞ، َٔجخ اٌٝ ِل٠ٕخ و٩َ
٘ٔ

   . 

ا٤ٍٍؾخ اٌزٟ ٕٕؼذ فٟ ٕبٛك ثؼ١ٕٙب ثغٛكح اٌٖٕبػخ ِضً كاهفٛه، فمل ر١ّيد وّب اّزٙود ِ

كاهفٛه فٟ ػٙل اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ػٓ ٔظ١ورٙب فٟ ّوق اٌَٛكاْ، ٚفبٕخ فٟ ٕٕبػخ ٚال١بد 

ب ثّمبث٘ ِؼل١ٔخ ػب١ٌخ اٌغٛكح وج١وح ِٓ اٌؾل٠ل ا١ٌَّه،  ٚ اما  وّب ر١ّيد ا١ٌَٛف فٟ كاهفٛه أ٠

اٌج١َطخ اٌزٟ ٚعلد فٟ عٕٛة ّوق اٌَٛكاْ فٟ لجبي اٌجغخِب لٛهٔذ ثب٤ِضٍخ 
ٕ٘
. 

 ٌٓٞٗبد اَُيق 

(، ٠ٚزىْٛ وً عيت ِٓ ٔرٕمَُ ا١ٌَٛف اٌٝ ل١َّٓ أٍب١ٍٓ؛ ّ٘ب اٌمبئُ، ٚإًٌٖ) ّىً هلُ 

فوػٟ ٠قزٍف ِٓ ١ٍف ٢فو ثؼٚٙــب أٍبٍٟ، ٚا٢فو أعيات إٔغو
ٖ٘

، ٌٚىٓ ِٓ اٌّزؼبهف 

يات ِٖطٍؼ ٠طٍك ػ١ٍٗ ٠ٚؼوف ثٗػ١ٍٗ ف١ٕ ب أْ ٌىً عيت ِٓ ٘نٖ ا٤ع
٘ٗ
. 

٠طٍك ػ١ٍٗ اٌو٠بً، ٚ٘ٛ ٠ٖٕؼبِب ِٓ اٌؾل٠ل، أٚ ا٤ثًٕٛ، أٚ اٌؼبط، ٠ٚزىْٛ ِٓ:  اُوبئْ:1

اٌّمج٘ ٚ٘ٛ ِٛٙغ ا١ٌل ِٓ ا١ٌَف
٘٘
أٚ اٌّٛٙغ اٌّقٖٔ ٦َِبن ا١ٌَف، أٚ ِب ٠مج٘  ،

ػٍٝ ا١ٌَف ِٕٗ
٘ٙ
ٌٚٙب ٛوفبْ ٚاٌْبهثبْ ٚ٘ٛ ؽل٠لح أٍفً اٌّمج٘ ِؼزوٙخ ػٍٝ فُ اٌغّل  ،

ب ٚال١خ ا١ٌَف  ٚ ٠ٕز١ٙبْ فٟ اٌغبٌت ثمطؼز١ٓ وو٠ٚز١ٓ، ٠ٚطٍك ػٍٝ اٌْبهثبْ أ٠
٘9

، ٤ٔٙب رمٟ 

ب  ٚ اٌى٩ّة اٌّؾبهة أٚ ؽبًِ ا١ٌَف اٌٚوثبد اٌّٛعٗ ٔؾٖٛ، وّب ٠ُطٍك ػٍٝ اٌْبهثبْ أ٠
٘8

 ،

ٚرؼوف فٟ اٌَٛكاْ ثبٍُ "اٌجوُّ
٘1
. 

ب ثبٍُ ا٩١ٌٌَْمج١ؼخ ٟٚ٘ لطؼخ ؽل٠ل٠خ رؼٍٛ اٌمبئُ، ٚرؼوف أ٠ٚٚا
ٙٓ

،أٚ إٌٖبة ،أٚ اٌمٍخ اما 

وبٔذ َِزل٠وح أٚ وو٠ٚخ
ٙٔ

اٌزِٛـخٚرؼوف فٟ اٌَٛكاْ ثبٍُ  "،
ٕٙ
ٚرٖٕغ ِٓ اٌؾل٠ل أٚ  ،

اٌفٚخ
ٖٙ
ٚرىْٛ وو٠ٚخ اٌْىً فٟ اٌغبٌت أٚ ِفٍطؾخ ،

ٙٗ
ٚرؼطٟ هٚٔم ب ١ٌٍَف، ٚري٠ل صمٍٗ،  ،

ٚرغؼٍٗ صبثزب فٟ ٠ل اٌّؾبهة
ٙ٘

بْ فٟ اٌمبئُ، ٚاٌىٍجبْ ّٚ٘ب اٌَّّبهاْ اٌّؼزوٙ
ٙٙ
. 
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: فٙٛ ؽل٠ل ا١ٌَفاُ٘ظَ ٕ
ٙ9
أٚ عَُ ا١ٌَف وٍٗ ف١ّب ػلا اٌمبئُ، ٠ٚىْٛ ِٓ اٌؾل٠ل اٌّطوٚق أٚ  ،

اٌَّمٝ
ٙ8
ٚرزٛلف وفبتح ا١ٌَف ػٍٝ ِملاه وفبتح إًٌٖ، ٠ٚزىْٛ ِٓ ػلح أعيات رمَٛ ثٛظ١فخ  ،

اثخ أٚ اٌنثبثخ، اٌطؼٓ ،ٚاٌٚوة، ٚاٌمطغ، ٌٚٗ ّفوح ؽبكح أٚ اصٕزبْ، ٌٚٗ ٛوف ِلثت ٠ؼوف ثبٌنإ

 وف ثنٌه ٤ٔٗ ٠ٚوة ثٗ.ػٚ٘ٛ عيت ِمًٛ ٚ صُ ٠ؤرٟ أٍفٍٙب اٌّٚوة،

ػٍٝ أؽل ٖٔٛي ا١ٌَٛف لٕٛاد أٚ ٛوائك رؼوف ثبٌْطٛة، ٚوبْ اٌٙلف ِٕٙب رقف١ف ٚرُؾفــو 

اٌٛىْ ٚى٠بكح فٟ اٌمٛح، ٚوٍّب وبٔذ اٌْطٛة أٚ اٌمٕٛاد ١ٙمخ وبْ ًٖٔ ا١ٌَف أوضو لٛح
ٙ1
 ،

اٌؾفبظ ػٍٝ ٩ِثٌ اٌّمبرً ِٓ اٌزٍطـ ثبٌلِبت، وّب اؽزٛد ثؼ٘ إٌٖبي  وّب ٠ؼًّ اٌْطت ػٍٝ

ػٍٝ صمٛة ٌزَّؼ ثلفٛي اٌٙٛات ٌٍغيت اٌّٖبة ِٓ اٌغَل ِّب ٠ي٠ل ِٓ أصو ا٦ٕبثخ
9ٓ

، ٠ٚطٍك 

ػٍٝ ػوٗ إًٌٖ اٍُ اٌٖفؼ
9ٔ
.

 

ا١ٌَٛف ا١ِ٩ٍ٦خ ػٓ غ١و٘ب ثظب٘وح رؼوف فٟ ٕٕبػخ ا٤ٍٍؾخ ثبٍُ فؤلح  ٖٔبيٚلل اِزبىد 

ا١ٌَف، أٚ اٌغٛ٘و، أٚ اٌَفَمخ، أٚ ِبت ا١ٌَف، أٚ ا٤صو
9ٕ

، ٚ٘ٛ ِٖطٍؼ ػٕل أً٘ اٌٖٕؼخ 

ٚأٌٛاْ،  اٌزّٛعبد اٌزٟ رزلافً ػٍٝ ٕفؾبد ٖٔٛي ا١ٌَٛف ثؤّىبي، ٠ؼجوػٓ اٌقطٛٛ أٚ

ٚأٚٙبع ِقزٍفخ، ٟٚ٘ رْىً ِب ٠ْجٗ ا١ٌَٕظ اٌْجىٟ اٌنٞ ٠مَُ إًٌٖ اٌٝ َِبفبد ٕغ١وح رْجٗ 

فٟ اٌؾغُ ٚاٌّزمبهثخ ٚاٌّزٕبٍمخ، أٚ وجمغ َِزل٠وح ثٙب فبٔبد وض١وح، ٚهثّب اٌؼمل اٌّزَب٠ٚخ 

رزواوت ٘نٖ اٌزّٛعبد فٛق ثؼٚٙب فزؼطٟ أّىب٨ ٕ٘ل١ٍخ ثل٠ؼخ ٚأ١ٔمخ
9ٖ

، ٠ٚؤرٟ ٘نا ا٨فز٩ف 

ِٓ رغ١و َٔجخ اٌّٛاك اٌزٟ رلفً فٟ ف٨ٛم ا١ٌَف؛ ِضً اٌىوثْٛ، ٚاٌفَفٛه، ٚاٌىجو٠ذ، 

أٚ ٠وعغ  َ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌّٛاك اٌزٟ ٠ٖٕغ ِٕٙب ٕفبئؼ ا١ٌَٛف اٌف٨ٛم٠خ،ٚاٌّبغ١ََٕٛ، ٚا١ٍَ١ٌَٛ

اٌٝ اٌزغ١١و فٟ اٌطوق اٌؾواه٠خ ِٓ رجط١ٓ، ٚاٍمبت، ٚرَق١ٓ، ٚرغ١و فٟ كهعخ ؽواهح وً 

ِٕٙب
9ٗ
. 

 أؿٔبك اَُيٞف

اٌغفٓ، أٚ اٌمواة غّل ا١ٌَف:      
9٘

،أٚ اٌغٙبىح، ٚوبٔذ رٖٕغ ِٓ اٌقْت،أٚ اٌؾو٠و 

قًّ، أٚ ثبٌغٍل اٌول١ك اٌْغواْ ثطٛي ا١ٌَفا٤ٍَٟٛ،أٚ اٌّ
9ٙ

، ٚرٖفؼ  ثبٌفٚخ اٌزٟ ٛؼّذ 

ثب٤ؽغبه، أٚ ثٖفبئؼ ِٓ اٌف٨ٛم اٌّن٘ت
99

، ٚوبْ اٌغّل ٠زىْٛ ِٓ ػلح أعيات ِٕٙب اٌؾٍك، 

ٚا١ٌَو، ٚاٌقً، ٚإٌؼً، ٚوبْ اٌغّل ٠ؼٍك فٟ ا٤وزبف ٚاٌؼٛائك، ٌنا ٠مبي رّٕطك ١ٍفٗ، أٚ وبْ 

اٌٍٜٛاٌغّل ٠ْل اٌٝ ؽياَ 
98

. ٚػٍٝ اٌٖبٔغ أْ ٠غؼً اٌغّل ِٕبٍج ب ١ٌٍَف اٌنٞ ١ٍٚغ ف١ٗ ِٓ 

ؽ١ش اٌْىً ٚاٌطٛي
91
. 

ٟٚ٘ ؽٍمخ فٟ  األييئخ:ٚلل اهرجٜ ثب١ٌَٛف فٟ اٌّّبٌه اٌَٛكا١ٔخ ثجؼ٘ ا٤كٚاد اٌّىٍّخ ِضً  

ِملِخ ا١ٌَف، ٠ٚوثٜ ػ١ٍٙب ١ٍو ِٓ اٌغٍل ٠ؼٍك ِٕٗ ا١ٌَف ٠ٚؾًّ ثٛاٍطزٙب، ٚاٌّؾبع١و أٚ 

ؾب١٠و أٚ اٌّؾبثو: ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ ى٠ٕخ رؤفن ّىً اٌّؾبه رؼٍك ػٍٝ ا١ٌَفاٌّ
8ٓ

. وّب ٕٕؼٛا 

أغّبك ا١ٌَٛف ِٓ اٌغٍل اٌّمٍٛة، أٚ اٌغٍٛك اٌلاف١ٍخ ٌٍزّب١ٍؼ اٌْبثخ، أٚ ِٓ عٍٛك اٌَؾبٌٟ، 

ٚوبٔذ رٕزٟٙ ثبٔزفبؿ ػٕل ٛوفٙب
8ٔ
. 

بٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ِؾفٛظخ ِٓ ف٩ي ٘نٖ اٌٛهلخ اٌجؾض١خ ٍٛف ٠زُ كهاٍخ ص٩صخ ١ٍٛف فبٕخ ث

 ثّزؾفخ ثبٌفبّو رْٕو ٤ٚي ِوح.
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 اُلهاٍخ اُٞطليخ 

 (ٔ)ٌٛؽخ هلُ( ٍيق1)

 كْٚ هلُ.ههْ اُزَغيَ:  -

 اٌؾل٠ل.ٓبكح اُظ٘بػخ:  -

 .1094ّٛـ/ 1322اُزبهيـ: ٓؤهؿ ثـ  -

 ٍُٔ ٠ٕزٟٙ ػٕل ؽبفزٗ ٍُ٘، اٌؼوٗ  1ٍُ٘، ٚٛٛي ًٖٔ ا١ٌَف 1ٓٔاٌطٛي أُوبٍبد:  -

ٍُ، ٚؽياَ اٌغّل ٍُ٘ ٚػوٙٗ 1ٍُٙ، ٛٛي اٌغّل 8ٍُٔ، ٛٛي اٌّمج٘  ٗٔ، ٛٛي ا١ٌل ٍُ

 ٍُ.ٙػوٙٗ 

 ، ثّزؾف اٌٍَطبْ ػٍٝ ك٠ٕبه ثّل٠ٕخ اٌفبّو.ٕٓ: اٌؾغوح اٌضبٌضخ ك٨ٚة هلُ ٓٞػغ اُزؾلخ -

 ٝطق اُزؾلخ: -

١ٌٍَف ِمج٘ ِٓ اٌقْت ٚاٌؾل٠ل ى٠ٓ ثْو٠ؾخ ِٓ اٌفٚخ اٌّط١ٍخ ثّبت اٌن٘ت، أُوجغ: 

ِيفوف ثّؼ١ٕبد أٚ ِوثؼبد رىْٛ ٚؽلاد ىفوف١خ ِزىوهح، رزىْٛ وً ِٕٙب ِٓ ّىً ِؼ١ٓ 

ٚاٌمج١ؼخ ِٓ ٠ؾ١ٜ ثٗ أهثؼخ ِؼ١ٕبد ألً ِٕٙب ثوٚىا، ثٍٜٛ وً ِٕٙب ٔمطخ َِزل٠وح غبئوح. ثبهى 

ا غٍفذ ثْو٠ؾخ ِٓ اٌفٚخ ىفوف اٛبه٘ب اٌلائوٞ ثؾيٚى رٕؾٖو  اٌؾل٠ل ٚرؤفن ّى٩  َِزل٠و 

زل٠وح. ٚٚال١خ ا١ٌَف ِٓ اٌؾل٠ل اٌّطٍٟ ثّبت اٌن٘ت ػٍٝ ّىً ١ٍٕت، اما ِب ث١ٓ أّوٛخ َِ

 اػزجو لبئُ ا١ٌَف ٘ٛ اٌغيت اٌواثغ ١ٌٍٍٖت. 

ِٓ اٌؾل٠ل ثٗ ّطت ل١ٖو. ٚػ١ٍٗ ٔمِ وزبثٟ ِٓ اٌٛعٗ ٚاٌظٙو كافً اٛبه َِزط١ً  اُ٘ظَ:

عبٜٓب رغْ / ٗظو ٖٝٓ رٌٖ ثوٍٍٞ هللا ٗظورٚ إ رِوٚ االٍل كي ا:" رموأ ػٍٝ اٌٛعٗ ا٤ٚي

ٚػٍٝ اٌغبٔج١ٓ ِوثؼبْ ِمَُ وً ِّٕٙب اٌٝ رَغ  "،ٖٓ هللا ٝكزؼ هويت ٝثشو أُؤٓ٘يٖ يب دمحم

ِٓي اَُِطبٕ ػِي كي٘به اثٖ  "فبٔبد رؾزٛٞ ػٍٝ أهلبَ ٚػٍٝ اٌٛعٗ ا٢فو ١ٌٍَف وزبثخ رموأ: 

وثؼبْ وً ٚػٍٝ عبٔجٟ اٌىزبثخ ٔمْبْ ِ" 1322اَُِطبٕ/ ىًويب اثٖ اَُِطبٕ دمحم اُلؼَ 

 (. وّب ٠ٛعل ىفوفخ 2شٌَ ههِّْٕٙب ِمَُ اٌٝ رَؼخ ِوثؼبد ٕغ١وح رؾزٛٞ ػٍٝ أهلبَ )

 هثّب رّضً أٍل ٠ؼلٚ، ٚأفوٜ ١ٌٍٖت مٚ ػوٚح.

١ٌٍَف غّل ِٓ اٌغٍل ثٕٟ اٌٍْٛ ِغطٝ عيت ِٕٗ ثمط١فخ وؾ١ٍخ اٌٍْٛ، ٚثٗ أزفبؿ ١ِّي ػٕل اُـٔل:                  

ٓ إٌؾبً. ٚىفوف ثؤّوٛخ أفم١خ رمَُ اٌَطؼ اٌٝ َِبؽبد َِزط١ٍخ اٌطوف، ٠ٕٚزٟٙ ثزٍج١َخ ِ

ِٚوثؼخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، ىفوفذ إٌّبٛك اٌَّزط١ٍخ ثؤّىبي ِؼ١ٕبد ٕغ١وح ٔزغذ ِٓ رمبٛغ 

أّوٛخ، ٚىفوفخ إٌّبٛك اٌّوثؼخ ثْىً ِؼ١ٓ وج١و رٕزٟٙ أ٩ٙػٗ ثلٚائو ٚثلافٍٗ ِوثغ 

ٗ ؽٍمزبْ ٌوثٜ ا١ٌَو ثّٙب ٌزؼ١ٍمٗ أٚ ٌٍزّٕطك ثٗ، إٔغو ِٕٗ، ثلافٍٗ كائوح فٟ ِووي٘ب ٔمطخ. ٚث

ٚاٍزقلَ ٚىفوف ا١ٌَو ث١ٙئخ ِغلٌٚخ ثْىً ٍؼف إٌق١ً. ٚاٌغّل ِٓ اٌقْت ُغٍف ثبٌغٍل، 

اٌٖبٔغ ف١ٗ عٍٛك اٌَؾبٌٟ ٚاٌغٍٛك اٌلاف١ٍخ ٌٍزّب١ٍؼ اٌْبثخ
8ٕ

، ٟٚ٘ ِزٛفوح فٟ اٌج١ئخ اٌَٛكا١ٔخ. 

 ٌز١غبٟٔ ثٓ اٌٍَطبْ ػٍٝ ك٠ٕبه".ٚلل أ٘لٜ ٘نا ا١ٌَف اٌٝ اٌّزؾف ا١ٌَل "ا

 (2( ٍيق ُٞؽخ ههْ )2)

 .ٖ٘ٗههْ اُزَغيَ:  -

 اٌؾل٠ل.ٓبكحاُظ٘بػخ:  -

 فزوح ؽىُ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه.اُزبهيـ:  -
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 ٍُٕٔ، ٚٛٛي اٌّمج٘  ٍُٔ: ٘.ٍُٖ ٚػوٙٗ 89ِزو، ٚٛٛي إًٌٖ ٔاٌطٛي أُوبٍبد:  -

 ٍُ.9ٍُٔ، ٚٛٛي ا١ٌل اعّب٨  

 ثّزؾف اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه. ٖٕح اٌضبٌضخ ك٨ٚة هلُ اٌؾغوٓٞػغ اُزؾلخ:  -

 ٝطق اُزؾلخ: -

١ٌٍَف ِمج٘ ِٓ اٌؾل٠ل ٚاٌقْت ِؾٍٝ ثْو٠ؾخ اٌفٚخ ثٙب آصبه رن١٘ت، ىفوفذ أُوجغ:     

٠ؾ١ٜ ثّؼ١ٕبد أٚ ِوثؼبد رىْٛ ٚؽلاد ىفوف١خ ِزىوهح، رزىْٛ وً ِٕٙب ِٓ ّىً ِؼ١ٓ ثبهى 

ا، ث ِٓ اٌؾل٠ل ٝاُوجيؼخ ٍٜٛ وً ِٕٙب ٔمطخ َِزل٠وح غبئوح. ثٗ أهثؼخ ِؼ١ٕبد ألً ِٕٙب ثوٚى 

ا غٍفذ ثْو٠ؾخ ِٓ اٌفٚخ ىفوف اٛبه٘ب اٌلائوٞ ثؾيٚى  اٌّغٍف ثبٌفٚخ، ٚرؤفن ّى٩  َِزل٠و 

رٕؾٖو ث١ٓ أّوٛخ َِزل٠وح. ٚٚال١خ ا١ٌَف ِٓ اٌؾل٠ل ػٍٝ ّىً ١ٍٕت، اما ِب اػزجو لبئُ 

 ا١ٌَف ٘ٛ اٌغيت اٌواثغ ١ٌٍٍٖت.

ًٖٔ ِٓ اٌؾل٠ل ثٗ ّطت ل١ٖو ١ٙك، ٠ٚؾزٛٞ ػٍٝ ٔمِ وزبثٟ فٟ اٌٛعٗ  ١ٌٍَفاُ٘ظَ: 

ٗظو ٖٓ هللا ٝكزؼ هويت ٝثشو أُؤٓ٘يٖ يب ٚاٌظٙو فٟ اٛبه٠ٓ َِزط١ٍ١ٓ رموأ فٟ ٍطو٠ٓ:" 

"، ٚػٍٝ اٌٛعٗ ا٢فو ١ٌٍَف رموأ دمحم/ ِٓي اَُِطبٕ ػ٠ِ كي٘به اثٖ اَُِطبٕ ىًويب أُ٘ظٞه

، (3 رؼبُي ٓ٘ؼطٖ/ إ٠ُ ُٝلٗب أُؼزٞم هٓؼبٕ ػ٠ِ" )شٌَ ههْٖٓ أٓيو أُؤٓ٘يٖ اُٞاصن ثبهلل:"

 وّب ٠ٛعل ىفوفخ ٌَجغ، ٚأفوٜ ٌموٓ اٌٌّْ.

 (3( ٍيق )ُٞؽخ هه3ْ)

 اٌؾل٠لٓبكح اُظ٘بػخ:  -

 .1014ّٛـ/1332اُزبهيـ: ٓؤهؿ ثـ  -

 ٍُ.ٍُٗٔ،ٚٛٛي اٌّمج٘ ٍُٗ، ٚاٌؼوٗ 1ٍُٔ،ٚٛٛي إًٌٖ ٖٓٔٛٛي ا١ٌَف أُوبٍبد: -

 اٌّقيْ.لخ: ٓٞػغ اُزؾ -

 ٝطق اُزؾلخ: -

١ٌٍَف ِمج٘ ِٓ اٌؾل٠ل، ٚاٌمج١ؼخ ِٓ اٌؾل٠ل اٌّغٍف ثبٌغٍل، ٚٚال١خ ا١ٌَف ِٓ اٌؾل٠ل أُوجغ: 

 ِؼزوٙخ أٍفً اٌمبئُ.

: ِٓ اٌؾل٠ل ثٗ ص٩صخ ّطٛة ا٤ٍٜٚ أوضوُ٘ ٨ٛٛ، ام ٠ّزل ؽزٝ ٔٙب٠خ ا١ٌَف، ٠ٚؾزٛٞ اُ٘ظَ

ا١ٌَف أػٍٝ ٚأٍفً اٌْطٛة، رجلأ ِٓ اٌَطو  ػٍٝ ٔمُٛ وزبث١خ فٟ ٍطو٠ٓ ػٍٝ ٚعٗ ٚاؽل ِٓ

"ثٖ ٠َٚزىًّ اٌّؼٕٝ فٟ اٌَطو اٌؼٍٛٞ  "اَُِطبٕ ػ٠ِ كي٘به ثٖ اَُِطبٕ ىًويب"،اٌَفٍٟ 

 (ٗ)ّىً هلُ".1332اَُِطبٕ دمحم كؼَ ثٖ اَُِطبٕ ػجل اُوؽٖٔ اُوشيل 

١َخ ٔؾب١ٍخ ١ٌٍَف غّل ِٓ اٌقْت ِغٍف ثبٌغٍل ٌؾفظٗ، ِٕزفـ ِٓ ا٤ِبَ، ٠ٕٚزٟٙ ثزٍجاُـٔل: 

ٌٍؾفبظ ػ١ٍٗ، ٍٚطؾٗ ِيفوف ثّٕبٛك َِزط١ٍخ ِزفبٚرخ فٟ ِمبٍبرٙب، ٚرؾزٛٞ إٌّطمخ 

اٌّؾٖٛهح ث١ٓ اٌؾٍمز١ٓ ػٍٝ ِوثؼ١ٓ ث١ّٕٙب ص٩صخ َِزط٩١د، ىفوفذ اٌّوثؼبد ثؤّوٛخ 

اٍزقلَ اٌٖبٔغ عٍٛك ِزمبٛؼخ ٔزظ ػٕٙب ِؼ١ٕبد. أِب ثبلٟ إٌّبٛك فيفبهفٙب غ١و ٚاٙؾخ. 

ٌغٍٛك اٌلاف١ٍخ ٌٍزّب١ٍؼ اٌْبثخ فٟ ػًّ أغّبك ١ٌٍَٛف، ٟٚ٘ ِزٛفوح فٟ اٌج١ئخ اٌَؾبٌٟ ٚا

 اٌَٛكا١ٔخ. 

 اُق٘بعوصبٗيًب: 

ِفوك٘ب فٕغو: ٚ٘ٛ ػجبهح ػٓ ٍى١ٓ أٚ ٩ٍػ، ٠َزقلَ ػٕل ا٨ٌزؾبَ ا١ٌلٚٞ فٟ ؽبٌخ ا٨فز٩ٛ 

ٛف فٟ اٌظٙٛه ٠طؼٓ ثٗ فٍَخ، ٠ُٚؼل اٌقٕغو أؽل ا٤ٍٍؾخ اٌْق١ٖخ، ٚهثّب ٍجك ا١ٌَ ثب٤ػلات
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ٚا٨ٍزقلاَ، ِٚغ مٌه فٙٛ ٌُ ٠ىٓ أكاح هئ١َخ فٟ اٌؾوٚة ِضً ا١ٌَٛف
83

،ِٕٚٙب ِب٘ٛ َِزم١ُ أٚ 

ِمًٛ ٠ْجٗ ا١ٌَف ا٨ أٔٗ ألً ِٕٗ فٟ اٌؾغُ
8ٗ

، ٚثؼ٘ أٔٛاػٗ ٕغ١و اٌؾغُ ٠ؾًّ فٟ اٌغ١ت
8٘
 .

ُ ٠ْٚل فٟ ؽياَ ؽٛي اٌقٖو ِٓ ا٤ِبَ. ٠ٚطٍك ػ١ٍٗ فٟ ثؼ٘ ِٕبٛك اٌؼبٌُ ا٩ٍ٦ِٟ اٍ

، ٤ٔٙب رٛٙغ فٟ اٌغٕت"ع٘جيخ"
8ٙ
. 

ٚرٕجغ أ١ّ٘خ اٌقٕغو فٟ أْ اٌّؾبهة ٠ّىٓ ؽًّ أوضو ِٓ ٚاؽل، ثً ٚعلد آهات رؾجن ؽًّ ص٩صخ 

فٕبعو، أؽل٘ب كافً اٌزوً، ٚاٌضبٟٔ فٟ اٌقف، ٚاٌضبٌش ٠وثطٗ فٟ ٠لٖ. وّب أٔٗ ٠ؾًّ فٟ أٚلبد 

اٌٍَُ ٚاٌؾوة، ف٨ٛٙ ٠فبهق اٌّؾبهة
89
. 

ٓ ِمبث٘ ٖٚٔٛي ِضً ا١ٌَف، ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ ٘نا اٌْجٗ فبْ ٕ٘بن فول ب رزىْٛ اٌقٕبعو ِ  

ث١ّٕٙب
88

، فبٌقٕبعو إٔغو ِٓ ا١ٌَٛف، وّب رٖٕغ ِمبثٚٙب وٍٙب )اٌمبئُ ٚاٌمج١ؼخ ٚاٌٛال١خ( ِٓ 

ِبكح ٚاؽلح ٍٛات ِٓ اٌّؼلْ، أٚ اٌؼبط، أٚ ا٤ثًٕٛ
81. 

خ ٤فوٜ. ٚاِزبىد ثيفبهفٙب ٚلل رٕٛػذ أّىبٌٙب ٚأّىبي أغّبك٘ب ِٓ ثٍل ٢فو ثً ِٚٓ لج١ٍ

اٌّؾفٛهح. ِٚمبثٚٙب اٌّٖٕٛػخ ِٓ ِٛاك ِضً اٌن٘ت، ٚاٌفٚخ، ٚاٌؼبط، ٚاٌؼم١ك. وّب ٕٕؼذ 

ا٤غّبك أ٠ٚب ِٓ اٌن٘ت، ٚاٌفٚخ، ٚهٕؼذ ثب٤ؽغبه اٌىو٠ّخ، ؽَت ِىبٔخ ٕبؽجٙب ٚللهرٗ 

اٌّبك٠خ، ٚرؼل اٌٝ ا٢ْ ِٓ ّٙٓ ا٤ى٠بت اٌقبهع١خ ٌجؼ٘ اٌلٚي اٌؼوث١خ
90. 

ف٩ي ٘نٖ اٌٛهلخ اٌجؾض١خ ٍٛف ٠زُ كهاٍخ ص٩صخ فٕبعو فبٕخ ثبٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ِؾفٛظخ  ِٓ

 ثّزؾفخ ثبٌفبّو رْٕو ٤ٚي ِوح.

 ( 4)ُٞؽخ ههْ ( ف٘غــو 1)

 ِٕمٛي ِٓ ِزؾف ث١ذ اٌق١ٍفخ. K-321/2ههْ اُزَغيَ: -

 اٌؾل٠لٓبكح اُظ٘بػخ:  -

 1090ّٛـ/1321اُزبهيـ:  -

 8ٍُ، ِٚؾ١طٗ 1ٍُ، ٚٛٛي اٌّمج٘ ٍُٖ، ٚػوٙٗ  1ٍُٔ،ٚٛٛي إًٌٖ ٌٕٖٛٛٗ د: أُوبٍب -              

ٍُ.9ٍُ، ٚٛٛي اٌمج١ؼخ
 
 

 (.ٕٓاٌؾغوح اٌضبٌضخ ك٨ٚة هلُ )ٓٞػغ اُزؾلخ:  -

 ٝطق اُزؾلخ:  -

ا٤ثًٕٛ ٛؼُ ثلٚائو ِٓ اٌفٚخ ػٍٝ ١٘ئخ ّو٠ط١ٓ كائو١٠ٓ ٠زٍٛطّٙب ِمج٘ ِٓ ٌٍقٕغو أُوجغ:               

بئٍخ. ٚاٌمج١ؼخ ػٍٝ ١٘ئخ ِقوٚٛ ِزلهط غٍفذ ثبٌٕؾبً، ٚرٕزٟٙ ثمج١جخ ٍِٚؼخ ِٓ أّوٛخ ِ

ب. ٚاٌٛال١خ ِٓ فْت ا٤ثًٕٛ فٟٙ عيت ِٓ اٌّمج٘، ٛؼُ ثلٚائو ِٓ اٌفٚخ ػٍٝ   ٚ إٌؾبً أ٠

ّىً ِضٍض١ٓ ِزمبٛؼ١ٓ ٔزظ ػٓ رمبٛؼّٙب ٔغّخ هثبػ١خ اٌفٖٛٓ ٠زٍٛطٙب ِؼ١ٓ ِّطٛٛ فٟ 

 ل١خ ثبٌفٚخ.      اٌٍٜٛ. وّب ٌجٌ ؽبفزٟ اٌٛا

ٍُّٚغ ػ١ٍٗ ٔمِ وزبثٟاٌؾل٠ل ٌٍقٕغو ًٖٔ ِٓ  اُ٘ظَ:             " 1321اَُِطبٕ ػ٠ِ كي٘به ىًويب ِيٓ"اٌ

 (.5)ّىً هلُ

 ِٚٓ اٌّؼوٚف أْ اٌزّب١ٍؼ ِْٕوح فٟ ٔٙو ا١ًٌٕ، ِٓ اٌغٍل ِي٠ٓ ثغٍل اٌزَّبػ غّلٍقٕغو ٌاُـٔل:             

، ٚ٘ٛ ِٓ اٌّؼبكْ اٌّزٛفوح ثىضوح فٟ كاهفٛهِٓ إٌؾبً رٍج١َخ ل فٟ ِملِز٠ٚٗٛعفٟ اٌَٛكاْ.              
1ٔ
. 
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 (5)ُٞؽخ ههْ( ف٘غـو 2)

 منقول من متحف بٌت الخلٌفة K-318/2ههْ اُزَغيَ: -

 الحدٌدٓبكح اُظ٘بػخ:  -

 1َٔٔٔــ/ٖٖ٘ٓٔفزوح ؽىُ اٌٍَطبْ ػٍٝ ك٠ٕبهاُزبهيـ: -

 ػوٗ، ٍُٕٚٔٛٛي اٌّمج٘ ، ٍُٖٚػوٙٗ ٍُٚ ٕٔٛٛي إًٌٖ ، ٌٍُٖٚٗٛٛٗ أُوبٍبد: -

 .ٍُٖػوٙٗ ، ٍُٖٕٚ اٌغّلٛٛي ، 9ٍُٚا١ٌل

 (.ٕٓاٌؾغوح اٌضبٌضخ ك٨ٚة هلُ )ٓٞػغ اُزؾلخ:  -

 ٝطق اُزؾلخ:  -

ٌٍقٕغو ِمج٘ ِٓ اٌقْت ُغٍف ثْو٠ؾز١ٓ ِٓ اٌفٚخ فملد اؽلا٘ب. ٚاٌمج١ؼخ ِغٍفخ أُوجغ:                   

ط رٕزٟٙ ثمج١جخ ٍِٚؼخ ِٓ إٌؾبً ا٤ٕفو. ٚاٌٛال١خ ِٓ ثبٌٕؾبً ػٍٝ ّىً ِقوٚٛ ِزله

اٌقْت فٟٙ عيت ِٓ اٌّمج٘ ىفوفذ ثؤّوٛخ ٕٚوه ٍِٚؼخ ثبهىح ِٓ اٌفٚخ ػٍٝ ١٘ئخ 

 لج١جخ ٕغ١وح.

: ٌٍقٕغو ًٖٔ ِٓ اٌؾل٠ل، ٍِٚغ اٌْىً ٠َزلق ػٕل ٔٙب٠زٗ، ٌٚٗ ٩ْٖٔ،ػ١ٍٗ ٔمِ وزبثٟ اُ٘ظَ                

 (.6" )ّىً هل1339ُ٘به ىًويب اَُِطبٕ ػِي كيرموأ: "

 .اٌغّل: ٌٍقٕغو غّل ِٓ اٌغٍل ِي٠ٓ ثغٍل اٌزَّبػ، ٠ٚٛعل فٟ ِملِزٗ رٍج١َخ ِٓ إٌؾبً                  

 (6( ف٘غو)ُٞؽخ هه3ْ)

 ِٕمٛي ِٓ ِزؾف ث١ذ اٌق١ٍفخ. K-319/2ههْ اُزَغيَ: -

 اٌؾل٠لٓبكح اُظ٘بػخ:  -

 َ.1ٔٔٔ٘ـ/ٖٖٓٔ اُزبهيـ:  -

 ،ٍُٕٔٛٛي اٌّمج٘،ٍُٖٚاٌؼوٗٚ،ٍُٕٔٛٛي إًٌٖ، ٍُٖٚ٘اٌطٛي ا٦عّبٌٟ أُوبٍبد:  -

 .ٍٍُُٖ ٚفٟ اٌٍٜٛ ٗٚػــوٙــٍُٗ، ٕٕ اٌغّـلٛٛي ، ٍُٚ٘لطو لبػلح ا١ٌلٚ،9ٍُا١ٌل ػوٗٚ

 (.ٕٓاٌؾغوح اٌضبٌضخ ك٨ٚة هلُ )ٓٞػغ اُزؾلخ:  -

 ٝطق اُزؾلخ:  -

ض٩س ّوائؼ ِٓ اٌفٚخ ِضجزخ ثَّب١ِو. ١ٍٛذ اٌّمج٘ : ِمج٘ اٌقٕغو ِٓ اٌقْت ُغٍف ث                 

:" اَُِطبٕ ػِي اٌْو٠ؾخ ا٤ٌٚٝ ا٩ٌّٕمخ ٌٍمج١ؼخ ثّبت اٌن٘ت، ٚرؾزٛٞ ػٍٝ ٔمِ وزبثٟ

وّب ١ٍٛذ اٌْو٠ؾخ اٌضبٌضخ ا٩ٌّٕمخ ٌٍٛال١خ ثّبت اٌن٘ت ٚرؾزٛٞ كي٘به اثٖ اَُِطبٕ ىًويب". 

أِب اٌْو٠ؾخ اٌٍٛطٝ فجٙب ثمب٠ب ِٓ  " ال إُٚ إال هللا دمحم هٍٍٞ هللا".ػٍٝ ػجبهح اٌزٛؽ١ل

 اٌزن١٘ت، ٚاٍزقلَ اٌٖبٔغ ٍٍى ب ِؼل١ًّٔب ٠ٍزف ؽٛي اٌغيت اٌؼٍٛٞ ٌٍْو٠ؾخ ٌوثطٙب ثبٌّمج٘.

اٌمج١ؼخ ّىً ِقوٚٛ ِزلهط ِغٍف ثبٌٕؾبً، ٚرٕزٟٙ اٌمج١ؼخ ثمج١جخ ٍِٚؼخ ِٓ إٌؾبً  رؤفن                     

ٓ اٌّمج٘، ىفوفذ ثض٩س ّوائٜ ِٓ اٌفٚخ وٛٔذ ا٤ٕفو. ٚاٌٛال١خ ِٓ اٌقْت فٟٙ عيت ِ

ّىً ِضٍش ِّطٛٛ، رؾٛٞ ٘نٖ ا٤ّوٛخ ٍٍٍَخ ِٓ اٌلٚائو اٌجبهىح، ٚػٍٝ عبٔجٟ هأً 

 اٌّضٍش ٠ٛعل َِّبهاْ فْقْبْ.

" 1339"اَُِطبٕ ػِي كي٘به ىًويب : ًٖٔ اٌقٕغو ِٓ اٌؾل٠ل اٌٍّٚغ ػ١ٍٗ ٔمِ وزبثٟ: اُ٘ظَ

 .(7)ّىً هلُ

 : ٌٍقٕغــو عٛهة ِٓ اٌغٍل ِي٠ٓ ثغٍل اٌزَّبػ، ٠ٚٛعل فٟ ِملِزٗ رٍج١َخ ِٓ إٌؾبً.اُغٞهة                      

 



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

ٕ٘ٓ 

 

 صبُضبً: اُجِؾ

اٌجٍٜ ِفوك٘ب ثٍطخ، ٟٚ٘ ٌفظخ روو١خ رؼٕٟ فؤً، ٚرؼوف فٟ اٌفبه١ٍخ ثبٍُ اٌطجو أٚ 

اٌطجوى٠ٓ
1ٕ

، . ٟ٘ ٩ٍػ ٠زىْٛ ِٓ ًٖٔ ِؼلٟٔ ؽبك ٠ٖٕغ ِٓ اٌٍٖت، أٚ إٌؾبً، أٚ اٌؾل٠ل

ٚإًٌٖ ٠ؤفن ّىً ّجٗ َِزل٠و ٠ىْٛ ِلثج ب ِٓ ٔبؽ١خ ِْٚؾٛم ا وبٌَى١ٓ ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ، 

٠ٚووت إًٌٖ فٟ لبئُ ِٓ اٌؾل٠ل أٚ اٌقْت اٌمٛٞ
1ٖ
. 

ٌٚغٛكح اٌٍٖت اٌؼب١ٌخ ٕٕؼذ ِٕٗ ثٍٜ ٚأٛجبه ا١ٛ٩ٌَٓ ٚا٤ِوات، فٟ ؽ١ٓ ٕٕؼذ أٛجبه  

اٌّؾبهث١ٓ ِٓ اٌؾل٠ل ٚ٘ٛ ألً عٛكح
1ٗ

ٍطخ ِغ ٠ل٘ب ػىٌ اٌفؤً اٌنٞ ٠ّزل ٍٖٔٗ . ٠ّٚزل ًٖٔ اٌج

ػىٌ ٠لٖ، ٚرؼل اٌجٍطخ ِٓ أكٚاد اٌمزبي اٌّّٙخ، فىبٔذ اٌٝ عبٔت اٍزقلاِٙب فٟ اٌمزبي ثٕٛفٙب 

أؽل ا٤ٍٍؾخ اٌٙغ١ِٛخ وبٔذ رَزقلَ فٟ لطغ ا٤ّغبه، ٚر١ّٙل اٌطو٠ك أِبَ اٌغ١ُٛ
1٘
. 

ب فٟ ٚلذ اٌٍَُ ِٓ لجً اٌؾوً وّب وبٔذ اٌجٍٜ أٚ ا٤ٛجبه رَزقلَ ٚلذ اٌؾوة، اٍزقلِذ أ٠ٚ

اٌقبٓ ثبٌؾبوُ ٌٍلفبع ػٕٗ، ؽ١ش وبْ ِٓ ّٙٓ اٌٛظبئف فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ ٚظ١فخ 

ُٚ٘ ٛبئفخ رؾًّ ا٤ٛجبه ِٕٛٛ ثٙب ؽّب٠خ اٌٍَطبْ كافً اٌمٖو فٟ اٌّغبٌٌ "اُطجوكاهيخ"، 

ٚػٕل فوٚعٗ فٟ ا٨ؽزفب٨د ٚاٌّٛاوت
1ٙ

" "اُلواهحاُجِطغيخ" أٝ . ٚفٟ اٌلٌٚخ اٌّٙل٠خ وبْ "

ِٓ ّٙٓ ؽواً اٌق١ٍفخ ػجلهللا، ٠ٚزملِْٛ اٌؾوً ػٕل فوٚعٗ فٟ اٌّٛاوت.
19
 

ِٓ ف٩ي ٘نٖ اٌٛهلخ اٌجؾض١خ ٍٛف ٠زُ كهاٍخ ثٍطز١ٓ ٍِه اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ثّزؾفٗ ثبٌفبّو 

 رْٕو ٤ٚي ِوح

 ( 1)ُٞؽخ ههْ( ثِطــخ 1)

 ِٕمٛي ِٓ ِزؾف ث١ذ اٌق١ٍفخ.  K-323ههْ اُزَغيَ:  -

 .اٌؾل٠لاُظ٘بػخ: ٓبكح  -

 َ.1ٔٓٔ٘ـ/8ٕٖٔاُزبهيـ:  -

ٍُ، ٚػٕل فٛ٘خ ٍُٙ، ٚفٟ ِٕزٖفٙب  ٍُٖٔ، ٚػوٙٗ ػٕل اٌؾبفخ  ٖٕٛٛي إًٌٖأُوبٍبد:  -

 ٍُ. ٍُٓٔ، ِٚؾ١ٜ ا١ٌل  9ٍُٙ، ٚٛٛي ا١ٌل ٖإًٌٖ 

 ، ثّزؾف اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه.ٕٓاٌؾغوح اٌضبٌضخ ك٨ٚة هلُ ٓٞػغ اُزؾلخ:  -

 ٝطق اُزؾلخ: -

ِٓ اٌؾل٠ل اٌّطٍٟ ثّبت اٌن٘ت، ٚلَُ اٌغيت اٌؼٍٛٞ ِٓ إًٌٖ ٚفٛ٘زٗ اٌٝ َِزط٩١د  اُ٘ظَ:

اَُِطبٕ/ ػِي / ػٔو اُؼجبً/ يب هللا يب دمحم/ أثي ثٌو ؽٔيحثٙب ٔمُٛ وزبث١خ فٟ اٌغبٔت ا٤ٚي: 

ىًويب  /ػضٔبٕ اُؾَٖ/ يب هللا دمحم/ ػِي اُؾَيٖ/ اَُِطبٕ ٚفٟ اٌغبٔت اٌضبٟٔ:كي٘به اثٖ/ 

 (.8)ّىً هلُ ٛـ1321

ىفوفذ ٔٙب٠خ اٌمبئُ اٌمو٠جخ ِٓ إًٌٖ ثْىً لج١جخ اٌّغٍف ثغٍل ثٕٟ اٌْىً، ِٓ اٌقْت اُوبئْ: 

ٍِٚؼخ ِٓ اٌفٚخ رْجخ اٌمج١ؼخ فٟ اٌقٕبعو ٍبثمخ اٌنوو. وّب أْ اٌمبئُ ؽٍٝ ثض٩س هلبئك ِٓ 

 اٌفٚخ فٟ اٌٍٜٛ ٚاٌطوف١ٓ. 

 (1)ُٞؽخ ههْ( ثِطــخ 2)

 ِٕمٛي ِٓ ِزؾف ث١ذ اٌق١ٍفخ.  K-324ههْ اُزَغيَ:  -

 اٌؾل٠ل.ٓبكح اُظ٘بػخ:  -
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 1َٓٔٔٔ٘ـ/ٖٖٓٔاُزبهيـ:  -

 ٍُٖ فٟ اٌٍٜٛ ٚ 1ػٕل اٌؾبفخ اٌٝ ٍُٕٗ، ٚػوٙٙب ٠زواٚػ ِبث١ٓ ٖٕٛٛي إًٌٖ أُوبٍبد:  -             

 ٍُ.8ٍُٙ، ٚٛٛي ا١ٌل  ٍُٓٔ ػٕل فٛ٘خ إًٌٖ، ٚلطــو ا١ٌل 

 ، ثّزؾف اٌٍَطبْ ػٍٝ ك٠ٕبه.٨ٕٚٓة هلُ اٌؾغوح اٌضبٌضخ كٓٞػغ اُزؾلخ:  -

 ٝطق اُزؾلخ: -

ٚلَُ اٌغيت اٌؼٍٛٞ ِٓ إًٌٖ ٚفٛ٘زٗ اٌٝ َِزط٩١د ِٓ اٌؾل٠ل، اٌّطٍٟ ثّبت اٌفٚخ، اُ٘ظَ:            

يب هللا يب دمحم/ يب هللا يب دمحم /اَُِطبٕ ػِي كي٘به رؾزٛٞ ػٍٝ ٔمُٛ وزبث١خ فٟ اٌغبٔت ا٤ٚي: ثٙب. 

يب هللا يب دمحم/ يب هللا يب دمحم/ اثٖ اَُِطبٕ ٚفٟ اٌغبٔت اٌضبٟٔ: ، 1339ىًويب /اثٖ اَُِطبٕ 

 اُلؼَ دمحم/ اثٖ اَُِطبٕ ػجل اُوؽٖٔ اُوشيل.

ُىفوف إًٌٖ ثلٚائو ىفوف١خ ػٍٝ ١٘ئخ أهثغ كٚائو رؼطٟ ّىً ِؼ١ٓ ىفوف كافٍٙب ثزَغ 

٠زٍٛطٗ كائوح. كٚائو رؼطٟ ّىً ِؼ١ٓ ٕغ١و ِّطٛٛ، ٠زىْٛ وً ٍٙغ ِٓ ص٩س كٚائو 

ُٚىفوفذ ؽبفزٟ إًٌٖ ثض٩س كٚائو ِٕٙب. وّب اؽزٛد فٛ٘خ إًٌٖ ػٍٝ كٚائو ِٕٙب فٟ 

 اٌَّزط٩١د، ثٛالغ كائوح فٟ وً َِزط١ً.

ىفوفذ ٔٙب٠زٗ اٌمو٠جخ ِٓ إًٌٖ ثْىً لج١جخ ٍِٚؼخ اٌمبئُ: ِٓ اٌقْت اٌّغٍف ثغٍل ثٕٟ اٌْىً، 

اٌمبئُ ثض٩س ؽٍمبد ِٓ ّوائؼ اٌفٚخ فٟ اٌٍٜٛ  ُٚىفوفِٓ اٌفٚخ رْجخ اٌجٍطخ ٍبثمخ اٌنوو. 

 ٚاٌطوف١ٓ.

 

 صبٗيب: اُلهاٍخ اُزؾِيِيخ:

 ٍٛف رزٕبٚي اٌلهاٍخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ ػلك ِٓ اٌؼٕبٕو ٟٚ٘

 .لواتح فٟ اٌقطبثبد اٌٛصبئم١خ ٌٍٍَطبْ ػٍٝ ك٠ٕبه ا١ٌَٛف -ٔ

 اٌيفبهف إٌّفنح ػٍٝ ا١ٌَٛف.  -ٕ

 اٌيفبهف إٌّفنح ػٍٝ اٌقٕبعو. -ٖ

 ػٍٝ اٌجٍطز١ٓ. اٌيفبهف إٌّفنح -ٗ

 ٍٚٛف ألَٛ ثلهاٍخ وً ِٕٙب ػٍٝ ؽلح وّب ٠ٍٟ:

 دٌنار ًقراءة فً الخطابات الوثائقٌة للسلطان عل السٌوف-ٔ

ٌٚىٓ رؾزفع كاه  ،ك٠ٕبه ثبٌٕلهح ٟرزَُ اٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ ٍٕٚزٕب ػٓ ١ٍٛف اٌٍَطبْ ػٍ

ا٤ه١ّف١خ اٌٛصبئك اٌَٛكا١ٔخ ثّغّٛػخ وج١وح ِٓ اٌقطبثبد
98
زٟ وزجٙب اٌٍَطبْ ػٍٝ ك٠ٕبه اٌ 

ثٕفَٗ أٚ ثطو٠ك أؽل ُوزبثٗ، أغٍجٙب وبٔذ ٌّفزِ
99
ػَّٛ اٌَٛكاْ أصٕبت فزوح اٌؾىُ اٌضٕبئٟ  

ك٠ٕبه اٍزقلَ أٍٍٛة اٌّٙبكٔخ ِغ  ْٟ اٌٍَطبْ ػٍأٔغ١ٍيٞ اٌّٖوٞ ٌٍَٛكاْ، ِٚٓ اٌّؼٍَٛ ا٦

رجبد أٚ اٌقطبثبد رغطٟ ٔغ١ٍي فٟ ٘نٖ اٌفزوح ؽوٕب ػٍٝ ٍٍطٕزٗ ٚكٚاَ ؽىّٗ، ٚ٘نٖ اٌّىبا٦

َ، ِٚؾفٛظخ ٌلٜ كاه اٌٛصبصك رؾذ أه١ّف اٌّقبثواد 1ٔٙٔ -811ٔاٌفزوح اٌزبه٠ق١خ ِٓ 

 . Sudan Intel 3اٌَٛكا١ٔخ 

 ٤ٚي ِوح. ٍٚٛف رْٕو اٌلهاٍخ اٌقطبثبد اٌقبٕخ ثب٤ٍٍؾخ اٌزم١ٍل٠خ ، ٟٚ٘ فطبثبد رْٕو 
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ثؼ٘ ِٕٙب ػٍٝ اّبهاد  فٟد ػضود ِٚٓ ف٩ي اٌجؾش ٚاٌزٕم١ت فٟ صٕب٠ب ٍطٛه ٘نٖ اٌقطبثب

 أٚ ٔؾبً، ٚرؾزٛٞ ٘نٖ ٛجٛي، ٚٚفٕبعو ،١ٍٚٛف ،فبٕخ ثبٌز١ٍَؼ ٚأٔٛاػٗ ِٓ ثٕبكق

اٌقطبثبد ػٍٝ ِؼٍِٛبد ّل٠لح ا١ّ٘٤خ فٟ ٘نا اٌْؤْ رزٕٛع ِب ث١ٓ ٍٛت اٌٍَطبْ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ 

 ٌه ّىوأٍٍؾخ رؼٛك ٌمٛاك اٌّٙل٠خ، أٚ ٍٛت ٕٕغ ١ٍٛف ثّٛإفبد ٠ؾلك٘ب ّق١ٖب ، ٚون

 ٌّفزِ ػَّٛ اٌَٛكاْ ػٍٝ ٘لا٠ب أهٍٍذ ٌٗ وبْ ِٓ عٍّزٙب أٍٍؾخ رم١ٍل٠خ ٚٔبه٠خ.اٌٍَطبْ 

َ أهًٍ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه 1ٕٓٔ٘ـ/ٕٖٓٔهِٚبْ  9ِٚٓ ٘نٖ اٌقطبثبد فطبة ِئهؿ 

" أٗي هل اؽت فطبة ٌّفزِ ػَّٛ اٌَٛكاْ أْ ٠جؾش ٌٗ ػٓ ١ٍف ِؾّٛك ١ٍٚف ٠ٌٛٔ اٌلو١ُ.

اص٘يٖ ٝاؽل ٍيق ٓؾٔٞك االٍزؾظبٍ ػ٠ِ ٍيٞف
199

ٝاُضبٗي ٍيق يٌٞٗ اُلًيْ 
191

ٝيٌٕٞ  

 (.1ّىً هلُٓؼْٜ ٝاؽل كهع ػظيْ" )

َ ٠طٍت اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ِٓ ِفزِ ػَّٛ 1ٓ٘ٔ٘ـ /ٖٕٖٔهِٚبْ  9ٚفٟ فطبة ِئهؿ ثـ 

اٌَٛكاْ أْ ٠ٖٕغ ٌٗ ٔؾبً ١ٍٚف١ٓ فٟ ِٖو، ٚر١ٍَُّٙ ثؼل ا٨ٔزٙبت ُِٕٙ اٌٝ أ١ِٕٗ،ؽ١ش اْ 

إٕ االٓو الىّ ُ٘ب ٗؾبً ًجيو عٔيَ ُِـبيخ ٍٝيٞف اص٘يٖ ٖٓ اػظْ اُؾليل اُغيل  "ا٤ِو ٙوٚهٞ

رَيوٕٝ ثبٓوًْ اُؼبُي ػ٠ِ ٖٓ يِيّ ثبشزـبُْٜ ثٔظو ٝرَِئْٜ  ٝيٌٞٗٞا اطبٍ ػغبثخ اُشٌَ

 (ٓٔ)ّىً هلُعبٛييٖ الٓي٘٘ب " 

   ػٍٝ  ثٕبت بهك٠ٕٟ ػٍ ٌٍٍَطبْ ١ٍٛف ثٙب ٠ٖٕغ وبْ اٌزٟ ا٤ِبوٓ ِٓ وبٔذ ِٖو أْ ٠ئول ٚ٘نا

 رٍه اثبْ ِٖو فٟخ اٌّٖٕٛػ ا١ٌَٛف ِٚزبٔخ كلخٚهثّب ٠ؼٛك مٌه ثبٌلهعخ ا٤ٌٚٝ اٌٝ  ،ٍٛت ِٕٗ

 .اٌَٛكاْ فٟ ثّض٩١رٙب ِمبهٔخ اٌفزوح

َ ٠وك ف١ٗ اٌٍَطبْ ػٍٝ فطبة ِفزِ 1ٓٙٔ/ ٘ـٕٖٕٗٔفو  8ٕٚفٟ فطبة آفو ِئهؿ ثـ        

َ، ٚاٌنٞ 1ٓٙٔفجوا٠و  ٘ٔ٘ـ /ٖٕٖٔمٚاٌؾغخ  ٕٔػَّٛ اٌَٛكاْ ٚاٌغٙبد اٌّٖو٠خ اٌّئهؿ ثـ 

ٚافك ف١ٗ ا٤ف١و ػٍٝ ٕٕغ أكٚاد ٍٛجٙب ِٕٗ اٌٍَطبْ ٕٕغ فٟ ِٖو، ٌىٓ ا١ٌَٛف غ١و ِّىٓ ػٍّٙب 

ثّٖو، ٌنا أهًٍ اٌّفزِ ١ٍف ثّم١بً ِؼٍَٛ أؽٚوٖ ٌٗ ث١ْو ٖٔو هٍٛي اٌٍَطبْ ا١ٌٗ ٤ٚهٚثب فٟ 

ٌٍَطبْ اهٍبي ٘نٖ ا١ّ٤بت ِغ هٌٍٛٗ ث١ْو ٖٔو ٍٛت ػًّ ١ٍف١ٓ ِضٍٗ، ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌقطبة ٠طٍت ا

." ٝإ اَُيٞف ؿيو ٌٖٓٔ ػِٜٔب ثٔظو ٝإ ٍؼبكرٌْ اهٍِزْ ٍيلب ثٔويبً ثؼل اٌفواؽ ِٓ ٕٕؼٙب

ٓؼِّٞ اؽؼوٙ اُيٌْ هٍُٞ٘ب ثشيو ٗظو ٝؽوهرٞا الفٞاٌْٗ كي ثالكًْ إ يٞطٞا ػ٠ِ ػَٔ ٍيليٖ 

ِٜب ٝؽؼٞهٛب اُيٌْ روٍِٞٛٔب ٓغ هٍُٞ٘ب كي اؽَٖ أُؼبَٓ ثؾيش روطغ اُؾليل ٝػ٘ل رٔبّ ػٔ

 (.ٔٔ)ّىً هلُ أُنًٞه" 

أْ رىْٛ ا١ٌَٛف اٌزٟ  َٚٔزقٍٔ ِٓ اٌقطبة اٌَبثك أْ اٌٍَطبْ ػٍٝ ك٠ٕبه وبْ ٠ؾوٓ ػٍٝ

ب ٌٗ.٠مز١ٕٙب   ٖ  ثّٛإفبد ِؾلكح ف١ٖ

٘ـ ٠َؤي ف١ٗ اٌٍَطبْ اٌّفزِ ػٓ رؤفو ٕٚٛي صّب١ٔخ ٕٖٗٔهِٚبْ  ٕأِب فٟ اٌقطبة اٌّئهؿ ثـ

١ٛف وبْ لل ٕٕؼذ ٌٗ فٟ أّٙو ِؼبًِ أٚهٚثب، ٠ٚطٍت اْ وبٔذ ٍٕٚذ ا١ٌٗ أْ ٠وٍٍٙب ِغ ٌٚلٖ ٍ

 . (ٕٔ)ّىً هلُ  ٚأ١ِٕٗ ثق١ذ

ؽ١ش ٠طٍت  ، 1ٓ9َٔ٘ـ /ٕٖ٘ٔهث١غ ا٤ٚي  ٗٔوّب ٠غله ا٦ّبهح ونٌه اٌٝ اٌقطبة اٌّئهؿ ثـ 

خ ١ٍٛف، ف١ٗ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ِٓ ِفزِ ػَّٛ اٌَٛكاْ ػْوح فٖٛٓ عٛا٘و ٚأهثؼ

افجو  "٠ٚىْٛٔٛ أعًّ ِٓ اٌن٠ٓ ٍجك ؽٚٛهُ٘ ٌٗ، ٚأٔٗ ١ٍلفغ صُّٕٙ ؽَت اٌَؼو اٌغبهٞ
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ع٘بة ٍؼبكرٌْ اك٘لّ الىّ اُؾبٍ ُ٘ب ػ٠ِ ػشوح كظٞص ٝاهثؼخ ٍيٞف يٌٞٗٞا ػغت ٝاعَٔ 

ٖٓ اُنيٖ ٍجن ؽؼٞهْٛ ٝماُي ًٔب ٛٔب كي االرٔبٕ اُغبهيخ ٝيلبكٗب ثْٜ ٝثبءرٔبْٜٗ ػ٘ل اػبكح 

ٚثؼل رٛل١غ اٌقطبة ٚفزّٗ ثقبرّٗ وزت ٠ئول ٌٗ  ٖٓ األعبىح ألهٍبٍ ارٔبٜٗب ٌُْ اك٘لّ"ٍيبكرٌْ 

" ٜٓٔب رٞػيؼ اَُيٞف األهثؼخ عٔيؼْٜ ػويجزْٜ اٌّٛإفبد اٌزٟ ٠و٠ل٘ب فٟ ا١ٌَٛف ثمٌٛٗ

ٖٓ كٞم يٌٞٗب ُيٖ كي اُؾيح ْٜٝٓ٘ اص٘يٖ يٌٞٗٞا ثجؾويٖ،ٝاص٘يٖ ًال ْٜٓ٘ ثؾٞهْٛ ٝاؽل ٝاؽل 

 (.ًٖٔ هلُ .)ّىأك٘لّ "

َ ٠ْىو اٌٍَطبْ اٌّفزِ ػٍٝ اهٍبٌٗ ٍزخ 1ٓ8ٔ٘ـ/ٕٖٙٔهث١غ أٚي ػبَ  ٕٓفٟ فطبة فٟ 

"افجو ع٘بة ٍؼبكرٌْ إ اَُزخ ٍيٞف ثوكوخ اٝالكٗب ٝطِٞا ثطوك٘ب ٝٝعلٗب كٞم ١ٍٛف،  

" ٠ٚطٍت ِٕٗ ػًّ صّب١ٔخ آفو٠ٓ ٚؽلك ِٛإفبرُٙ  أُواّ ٝكٞم اٝطلزْٔٞٛ ٖٓ اُغٔبٍ"

كرٌْ هيبً اَُيٞف أُطِٞثخ ُلي٘ب كبءهعٞا ٖٓ ُطبيق ٍؼبكرٌْ إ كٞاطَ ُغ٘بة ٍؼب

روٍِْٞٛ ُِظ٘بػيخ ٝرؼوكْٞٛ الْٜٗ يشزـِٞا ُ٘ب صٔبٗيخ ٍيٞف ٖٓ اػظْ اُؾليل ػ٠ِ هٍْٜٔ 

ٝرٌٕٞ هٞرْٜ ٖٓ رؾذ ٝٓؾَ اُلهيجخ ٖٓ كٞم يٌٞٗٞا ؽبيؼيٖ ُي٘يٖ ٝيزِْٞٛ ثبُنٛت ٝيٌزجْٞٛ 

" . ٚؽلك ل١ّخ اٌَؼو اٌنٞ ٠لفؼٗ فٟ وً ١ٍفاُقشت"ثٜيئٚ اٌُزبثخ أٌُزٞثخ ػ٠ِ ٍيٞف 

" ، ٍٚٛت ِٕٗ افجبهٖ ثبٌَؼو ثؼل ا٨ٔزٙبت ُِٕٙ ١ٌوٍٍٗ ٌٗٝػِي٘ب هئخ ًَ ٍيق اهثؼخ ع٘يٚ"

) ّىً هلُ ٝثؾبٍ ٓب يَزٞكْٜ يوٍِْٞٛ ُغ٘بة ٍؼبكرٌْ ٝرقبثوٝٗٚ ػْٜ٘ ٗوٍَ ٌُْ أُجِؾ" 

ٔٗ.) 

جو اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه فو٠ك ِٚفزِ َ ٠ق1ٓ8ٔ٘ـ/ٕٖٙٔمٚ اٌمؼلح  8ٔٚفٟ فطبة فٟ 

" ٝاٍزالّ اٌَٛكاْ اٌؼبَ أْ ٌٚلٖ لبكَ ا١ٌٗ ١ٌزٍَُ ١ٍٛف ٚفٖٛٓ عٛا٘و وبٔذ لل أػلد ٌٗ 

 (. ٘ٔ)ّىً هلُ االشـبٍ أُؾؼوح ثؤٍ٘ب اَُيٞف ٝاُلظٞص اُغٞٛو"

َ ٠ْىو ف١ٗ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه فو٠ك ِٚفزِ 1ٓ1ٔ٘ـ/9ِٕٖٔؾوَ  ٗٔٚفٟ فطبة ِئهؿ ثـ 

ًٝنُي اَُيٞف  "ْ اٌؼبَ ػٍٝ اهٍبي ثٕلل١خ ٌٗ ٠ٚطبٌجٖٛ ثبهٍبي ا١ٌَٛف ِغ أ٨ٚكٖاٌَٛكا

 (.ٙٔ)ّىً هلُ ٍِٔٞٛب إُيْٜ"

م وفيه يشكر السلطان علي دينار فريق ومفتش السودان 8181هـ/8231وفي خطاب مؤرخ بـ 

شكل )" ومعهم السكاكين على شكلهم"على الهدايا التي أرسلها له وكان من جملتها سكاكين 

 ( .81رقم

َ ٠ٕفٟ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ٌّفزِ اٌَٛكاْ 1ٔٔٔ٘ـ/ٖٖٓٔٚفٟ فطبة ِئهؿ ثغوح هث١غ آفو 

ب ثزؼٙلارٗ   ِ اٌؼبَ ّوائٗ أٍٍؾخ ِٓ ِٖو، ٤ْ ّوات ا٩ٌَػ ِٓ ِٖو ِّٕٛع، ٚمٌه وٛٔٗ ٍِزي

" ٝالرؼزولٝا ؽلٝس رِي اُغوأح ٓ٘ي ٌُٞٗي ٗؼِْ ٝٓزيوٖ إ ٓجبع اَُالػ ٌٍؾىِٛخ اٌّٖو٠خ

اُغجقبٗخ ٖٓ ٓظو ثبُغٜبد أُظويخ ٓٔ٘ٞػخ ٝآوٛب فطيو ٝإ اُؼٜٞك اُزي ثي٘ي ٝثيٖ ٝ

وّب ١ٚ٠ف أٔٗ  اُؾٌٞٓخ ٝصيوخ ٝشليلح ال رَٔؼ ثٔغبٍور٘ب ػِيٜب ثٔضَ ماى االٓٞه اُقطيوح"،

" كٔؼِّٞ ُلٟ اما أهاك ١ّئب ِٓ ا٩ٌَػ أهًٍ اٌٝ اٌّفزِ اٌؼبَ، ٚروًٍ اٌؾىِٛخ ٌٗ لله ِب ٍٛت 

الءٗي اما هؿجذ شيبًء ٖٓ أط٘بف اَُالػ ك٘وٍَ ُغ٘بة ٍؼبكرٌْ رؼشٔب كي ًوّ ع٘بثٌْ 

اُؾٌٞٓخ ٝثٞاٍطخ ع٘بثٌْ روٍِٞا اُي٘ب هله ٓب ؽِج٘بٙ ٖٓ اَُالػ ام إ ع٘بثٌْ ٓبهظورْ ػ٘ب 

 (.8ٔ)ّىً هلُشيبًء ؽز٠ ٝاٗي ٗقبؽو ػ٠ِ االٓٞه اُزي رغِت ػِي٘ب أُالٓخ ٖٓ اُؾٌٞٓخ"
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٘نٖ اٌقطبثبد اٌٖبكهح ِٓ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه اٌٝ ِفزِ ػَّٛ ٠زٚؼ ِّب ٍجك ػوٙٗ ِٓ 

اٌَٛكاْ أْ اٌؾىِٛخ فٟ اٌقوَٛٛ )فزوح اٌؾىُ اٌضٕبئٟ( ٌُ رىٓ رَّؼ ٌٗ ثْوات ا٤ٍٍؾخ ِٓ 

ِٖو، ثً وبْ ِّٕٛػ ب أ٠ٚب ِٓ ر١ٕٖغ ا١ٌَٛف اٌقبٕخ ثٗ ف١ٙب، ٌنا وبٔذ رٖٕغ فٟ اٌٛهُ 

 ٍٝ ر١ٕٛخ ِٓ اٌّفزِ اٌؼبَ.اٌقبٕخ فٟ اٌقوَٛٛ أٚ فٟ أٚهٚثب ثٕبت ػ

ٚ٘نا اْ كي ػٍٝ ّٟت، فبّٔب ٠لي ػٍٝ رجؼ١خ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ٌٍؾىُ اٌضٕبئٟ فٟ اٌَٛكاْ، 

ِّض٩ فٟ اٌؾىِٛخ فٟ اٌقوَٛٛ. وّب ٠لي ونٌه ػٍٝ ِلٜ ٍطٛح اٌّؾزً، ِٚؾبٌٚخ اظٙبه 

ب ٤ؽل ألب١ٌُ اٌَ  ّ ٛكاْ فٟ ٘نٖ اٌفزوح، ١ٍطورٗ، ٚلٛح ٔفٛمٖ ػٍٝ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ثٕٛفٗ ؽبو

ٚعبت مٌه ثٕبت ػٍٝ رؼٙلٖ ثبٌطبػخ ػٍٝ عي٠خ ٠لفؼٙب ٠ٍٕٛب ٌٍؾىِٛخ
102

، ٚرٍَُ ا٨ػزواف 

ب ٌلافٛه فٟ   ّ 1َِٓٔٔب٠ٛ  ٔ٘ـ/1ِٖٔٔؾوَ  ٕٔا٦ٔغ١ٍيٞ ثٗ ثٕٛفٗ ٍٍطبٔ ب ٚؽبو
ٖٔٓ  . 

رٟ وّب َٔزقٍٔ أْ ا١ٌَٛف اٌزٟ ٕٕؼذ ٌٍٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه فٟ اٌقوَٛٛ أٚ أٚهٚثب وبٔذ رؤ   

ثّٛإفبد ِٚمبٍبد ثٕبت ػٍٝ ٍٛجٗ، ٚأٔٗ افزبه ِٛاك ماد ل١ّخ ػب١ٌخ فٟ اٌٖٕبػخ ٚاٌيفوفخ، 

 ٚأٔٗ وبْ ٠لفغ ل١ّخ ا٤ٍٍؾخ اٌزٟ ٠طٍجٙب.

ٕٕبػخ  ؽبٌخ فٟوّب أْ اٌٖبٔغ لل اٍزفبك ونٌه ِٓ اٌّٛاك اٌقبَ اٌّزٛفوح فٟ اٌج١ئخ اٌَٛكا١ٔخ 

فٟ ٕٕبػزٙب فٟ اٌفبّو ثؼل اػ٩ْ اٌٍَطبْ ػٍٟ ا٤ٍٍؾخ فٟ اٌّٖبٔغ اٌؾوث١خ فٟ اٌقوَٛٛ أٚ 

 ك٠ٕبه ِٕبٕورٗ ٌزوو١ب فٟ اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ ا٤ٌٚٝ، ٚلطؼٗ ٌٍؼ٩لبد ِغ اٌؾىِٛخ فٟ اٌقوَٛٛ .

 ـ اُيفبهف أُ٘لنح ػ٠ِ اَُيٞف: ٕ

اؽزٛد ا١ٌَٛف ػٍٝ ىفبهف رؼلكد ا٢هات ؽٛي هِي٠خ ِٚلٌٛي ثؼ٘ ِٕٙب،ٍٚٛات أوبٔذ 

بٔجٙب اٌٖٛاة، فبٔٗ ِٓ اٌٍَُّ ثٗ أٔٙب ٩ٍُٛ ٌٙب أ١ّ٘خ، فبٕخ فٟ ٘نٖ ا٢هات ٕؾ١ؾخ أَ ع

"اٌمٛح اٌّئصوح ػٍٝ ٕبؽجٗ "
ٔٓٗ
.
 

 اَُيق األٍٝ: - أ

 اُ٘وُٞ اٌُزبثيخ: -

 "اؽزٜٛ ا١ٌَف ا٤ٚي ػٍٝ ١ٖٔٓ وزبث١١ٓ ػٍٝ و٩ اٌٛع١ٙٓ ثقٜ إٌَـ ػٍٝ ٖٔٛٓ:  

هللا ٝكزؼ هويت  ٖٝٓ رٌٖ ثوٍٍٞ هللا ٗظورٚ إ رِوٚ االٍل كي اعبٜٓب رغْ / ٗظو ٖٓ

، اْ اٌَطو ا٤ٚي ِٓ ٘نا إٌٔ عيت ِٓ ل١ٖلح اٌجوكحٝثشو أُؤٓ٘يٖ يب دمحم"
105
٧ٌِبَ  

اٌج١ٕٛوٞ
106

، ٠ٚجلأ ثنوو ا٠٢خ اٌىو٠ّخ ٚف١ٙب اٍزٕٖبه ثلػبت اٌوٍٛي)ٓ(، صُ أوًّ ثؤْ 

ِٓ وبْ ونٌه فٍٓ ٠ق١فٗ ّٟت ؽزٝ ا٤ٍل فٟ اٌغبثخ اما ٚاعٙزٗ رَى١ٓ ِٓ ١٘جزٗ
107

. صُ موو 

" ٗظو ٖٓ هللا ٝكزؼ هويت ٝثشو أُؤٓ٘يٖ"٠خآ
108

، ٚلٖل ثنوو٘ب ٕ٘ب ٚظ١فخ ا١ٌَف، فٙٛ 

َُٓ أكاإٖ ُوًٍ ثبٌٕٖو ِٚب ٠زجؼٗ ِٓ فزٛؽبد.      اٌنٞ ٠ؾلك ١ِٖو اٌّؼووخ، فبْ ؽ 

ٚلل وبْ ٌٍٖٛف١خ كٚه وج١و فٟ أزْبه ا٩ٍ٦َ فٟ اٌَٛكاْ، ف١ٌٍ ِٓ اٌَّزجؼل أْ ٠ىْٛ    

 ١و ٕٛفٟ. موو٘ب ػٍٝ ا١ٌَف ثزؤص

ِٓي اَُِطبٕ ػ٠ِ كي٘به اثٖ اَُِطبٕ/ ىًويب اثٖ ٚػٍٝ اٌٛعٗ ا٢فو ١ٌٍَف وزبثخ رموأ : " 

" ٠ؾزٛٞ ٘نا إٌٔ ػٍٝ موو ٍِى١خ ا١ٌَف ٌٍٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ٕٕٖٔاَُِطبٕ دمحم اُلؼَ 

ِغ موو أٔٗ أّبه اٌٝ ٚاٌلٖ ثىٍّخ ٍٍطبْ، ٚ٘ٛ ٌُ ٠زٛي اٌٍَطٕخ ِطٍمب ٌُٚ ٠طبٌت ثٙب
109

     .  
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 األٝكبم: -

رغله ا٦ّبهح اٌٝ أْ اٌٖٛف١خ لل أزْود فٟ اٌَٛكاْ، وّب رؼلكد ٛولٙب، ِٚو٠لٚ٘ب، ٚوبْ 

ٌٍٖٛف١خ رؼب٠ٚن أصود فٟ ١ٍىٌٛٛع١خ أرجبػُٙ، ِٚٓ ٘نٖ اٌزؼب٠ٚن ِب وزت ثّب ٠ؼوف ثؾَبة 

ش اٌغًّ، ف١ٛعل ػٍٝ ثؼ٘ ا١ٌَٛف اٌقبٕخ ثبٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ِب ٠ؼوف ثقزُ اٌجطل، أٚ ِضٍ

اٌغياٌٟ، أٚفزُ اٌّضٍش. ٚهغُ أٔٗ ٠ؤفن ّىً َِزط١ً فبٔٗ ٠ؼوف ثبٍُ اٌّضٍش، ٚمٌه ٨ؽزٛات وً 

ٍٙغ ِٓ أ٩ٙػٗ ػٍٝ ص٩س فبٔبد
110

 ( 1ٔ.)ّىً هلُ

ٚ٘ٛ ػجبهح ػٓ َِزط١ً ٠ؾزٛٞ ػٍٝ رَغ فبٔبد فٟ ص٩صخ ٕفٛف، ِزَب٠ٚخ فٟ اٌّغّٛع؛     

٠َبٚٞ فَّخ ػْو، ٚاٌٖف  ىٛظ٠َبٚٞ فَّخ ػْو، ٚاٌٖف اٌضبٟٔ  ثطل فبٌٖف ا٤ٚي

٠َبٚٞ فَّخ ػْو، ٌٚٛ عّؼذ أهلبَ اٌّوثؼبد عّؼذ ثْىً ٌٟٛٛ، أٚػوٟٙ، أٚ  ٝاػاٌضبٌش 

ِزمبٛغ رؼطٟ هلُ فَّخ ػْو، فزىْٛ ٘نٖ اٌٖفٛف ِزَب٠ٚخ فٟ اٌم١ّخ ِٚزمبثٍخ
ٔٔٔ
. 

 ٨ٚ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ٘نٖ اٌقزُ ٠ؼٕٟ ثٗ ٚلب٠خ ٌؾبًِ ا١ٌَف ِٓ اٌغوٚػ أٚ ا٦ٕبثخ، ٤ْ 

( ٕٓثٛهوٙبهد فٟ هؽٍزٗ ٌج٩ك اٌَٛكاْ ٚإٌٛثخ لل ْٔو ؽغبة أٚ ر١ّّخ ِٓ اٌلاِو)ّىً هلُ

رمٟ ؽبٍِٙب ِٓ ا٦ٕبثخ ِٓ اٌغوٚػ
112
. 

 اٌٍٜٛ  ٚأٍٛك ػ١ٍٙب ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ اٍُ اٌّوثؼبد اٌَؾو٠خ)ٚفك(، ٚفَوٚا ٚعٛك هلُ فَّخ فٟ

، قَّخاٌاٌٍٖٛاد ، ٚاٌقَّخؼٍٝ ٍج١ً اٌّضبي أهوبْ اٌل٠ٓ ، ففٟ ا٩ٍ٦َ رؾًّ ِؼبْ ِّٙخ

ٕٚ٘بن اػزمبك أْ ٚعٛك ِضً ٘نٖ اٌّوثؼبد اٌَؾو٠خ ٠ؾبفع ػٍٝ ا١ٌَٛف، ٠ٚؾّٟ ؽبٍِٙب، ٚري٠ل 

ِٓ وفبترٗ، ٚرْف١ٗ
ٖٔٔ
. 

ا وبْ اٌٙلف ِٕٙب اٌزؾ١ٖٓ ِٓ ا١ٌٚبع  ٚثبٌجؾش رج١ٓ أْ ٘نٖ اٌّوثؼبد ١ٌَذ ٩ٍُٛ أٚ هِٛى 

ٌقبٕخ ث٩ّئىخ اٌزَج١ؼ، ٍّب٘ب اٌجٟٛٔ ثّضٍش ٚاٌَٛت، ٌٚىٕٙب رّضً ٚفك ِٓ ا٤ٚفبق ا٤هثؼخ ا

"ػيهائيَ ػِيٚ اَُالّ ًَٓٞ ثوجغ األهٝاػ ٝك٘بئٜب ٝكيٚ أماؽ ػيهائ١ً ػ١ٍٗ ا٩ٌََ ف١َلٔب 

اُغجبثوح ٝهطغ كاثو اٌُبكويٖ ٝأُزٌجويٖ، ٝكيٚ هاؽخ أُؤٖٓ ثبُٞطٍٞ إ٠ُ هثٚ ٝكوؽٚ ثٔب 

أػلٙ هللا ُٚ ٖٓ ًوٓٚ ٝعٞكٙ ٝػلٞٙ ٝٓـلورٚ"
114

ا ٠ؼٕٟ أْ ؽبًِ ا١ٌَف ٍٛف ٠مٟٚ ، ٚ٘ن

ػٍٝ أػلائٗ ٠ٚمزٍُٙ ٠ٚني اٌغجبثوح ٚاٌىفبه ٚاٌّزىجو٠ٓ، ٌٚٛ لزً فَٛف ٠فوػ ثٍمبت هثٗ ثّب أػلٖ 

 ٌٗ ِٓ أعو ِمبثً اٌغٙبك ٚا٨ٍزْٙبك. 

 اُيفبهف اُؾيٞاٗيخ : -

٠ٛنح، اؽزٜٛ ا١ٌَف ػٍٝ ٔمِ ٌؾ١ٛاْ ِؾٛه أٚ غ١و كل١ك، هثّب وبٔذ ّبهح ٌٍّٖٕغ، أٚهثّب رؼ 

أٚ هِي ِؼ١ٓ. فبٌٕمِ ٠ظٙو ثٗ أٍل ٚ٘ٛ ٠وو٘ ثْلح، ِٚٓ ٍوػخ هوٚٗ اهرفؼذ أؽل أهعٍٗ 

(، هثّب لُٖل ثنٌه أْ ألٜٛ ؽ١ٛاْ فٟ اٌغبثخ ٠ٙوع ِٓ ٕٔ()ّىً هل1ُاٌقٍف١خ ٤ػٍٝ) ٌٛؽخ هلُ

اٌقٛف ِٓ ٕبؽت ا١ٌَف. ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠٨ّىٓ رف١َو ٘نا إٌمِ فٟ اٛبه هثٜ اٌٖبٔغ ث١ٓ 

 . "إ رِوٚ االٍل كي اعبٜٓب رغْ"ٚث١ٓ ث١ذ اٌْؼو اٌّٛعٛك ػٍٝ ا١ٌَف.  اٌوٍُ
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 اُيفبهف اُٜ٘لٍيخ:-

 اُظِيت مٝ اُؼوٝح:  

٠وِي ا١ٌٍٖت اٌّؼوٜ ٌؼ٩ِخ اٌؼٕـ، ٟٚ٘ هِي اٌؾ١بح ػٕل اٌّٖو١٠ٓ اٌملِبت، ٚاٍزؼًّ ثٕفٌ 

اٌن٠ٓ اٍزقلِٖٛ فٟ  اٌوِي٠خ ػٕل  ا١ٌَّؾ١١ٓ فٟ اٌموْٚ ا٤ٌٚٝ، ٚثبٌزؾل٠ل ػٕل ألجبٛ ِٖو،

اٌجلا٠خ ١ٌوِي اٌٝ ا١ٌٍٖت ؽزٝ ٨ ٠زؼوٙٛا اٌٝ ا٨ٙطٙبك، ٌُٚ ٠ٕزٗ اٍزقلاَ ٘نا اٌوِي ثؼل 

أزْبه اٌل٠بٔخ ا١ٌَّؾ١خ فٟ ِٖو، ثً ظً ِٓ اٌوِٛى اٌّزٛاهصخ اٌنٞ ّبع ٚاٍزقلَ ٤غواٗ 

طخ ثبٌّٛد، ٚلل أفوٜ ِضً اٌزؼب٠ٚن، ٚىفوفخ ٚاعٙبد ثؼ٘ اٌّجبٟٔ اٌّزؼٍمخ ثلهاٍخ أِٛه ِورج

ا ٨ؽزواَ اٌؾ١بح اػزّلٖ ارؾبك ا٤ٛجبت ثٕٛفٗ هِي 
115
. 

ٚثّب أْ ا١ٌٍٖت ثٖفخ ػبِخ هِي ١َِؾٟ أٚ ٖٔوأٟ ٠وِي اٌٝ ١ٍٕت اٌؾ١بح اٌنٞ ٍٕت ػ١ٍٗ  

ا١ٌَل ا١ٌَّؼ
116

، ٠ٚزٚؼ ِٓ اٌٍٛ٘خ ا٤ٌٚٝ أٔٗ ٔمِ ػٍٝ ا١ٌَف ثؼل ٕٕبػزٗ ثّلح،  ٠ٚؼٕٟ 

 ه اٌٍَطبْ ػلح رؤ٠ًٚ:ٚعٛكٖ ػٍٝ ١ٍف ِٓ ١ٍٛف ػٍٝ ك٠ٕب

أْ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه اّزٙو ثزمٛاٖ ٚرَّىٗ ثزؼب١ٌُ ك٠ٕٗ، ثً ٚاٌم١بَ ثبٌؼل٠ل ِٓ ا٤ػّبي اٌؾَٕخ  

فٟ ث٩ك اٌؾغبى ٔنوو ِٕٙب ؽفو آثبه ػٍٟ، ٚر١َ١و اٌّؾًّ ٚٚلف ا٤ٚلبف ػ١ٍٙب، ثً ىاك ػٍٝ 

َ، ٚآفو ِئهؿ 1ٖٔٔ/٘ـٕٖٖٔعّبك أٚي  ٖٕمٌه أٔٗ ٍٛت ِٓ ِفزِ ػبَ فٟ فطبة ِئهؿ ثـ 

َ أْ ٠َّؼ ٌٗ ثّغبكهح كاهفٛه ثؼبئٍزٗ ٚفلِٗ اٌٝ اٌؾغبى ؽزٝ 1ٖٔٔ٘ـ/ٕٖٖٔهث١غ آفو  8ٔ

٠زٛفبٖ أعٍٗ ٕ٘بن. فوثّب ٠وِي ٘نا إٌمِ ػٍٝ ا١ٌَف اٌٝ ا٨ٔزٖبه ػٍٝ اٌٍَطبْ اٌّزَّه ثل٠ٓ 

ٓ ا٩ٍ٦ِٟ اٌّزّضً ِغب٠و ٌٍل٠ٓ ا١ٌَّؾٟ، ٚأزٖبه اٌل٠ٓ ا١ٌَّؾٟ اٌّزّضً فٟ ا٦ٔغ١ٍي ػٍٝ اٌل٠

 فٟ ػٍٟ ك٠ٕبه.

ا،  ِب ٠ئول مٌه ا٨٘زّبَ ثٙنا أٔٗ ُؽفو ثؼّك أوضو ِٓ ثبلٟ إٌمُٛ اٌزٟ ػٍٝ ا١ٌَف فمل أفن ؽ١ي 

ٚهٍُ ثؼّك ١ٌضجذ أزٖبه اٌل٠ٓ ا١ٌَّؾٟ اٌّزّضً ٕ٘ب فٟ ا١ٌٍٖت ػٍٝ اٌل٠ٓ ا٩ٍ٦ِٟ اٌّزّضً 

 ثمزبي اٌىفوح، ٚاْ لزً فٍٗ اٌغٕخ. فٟ ِضٍش اٍوائ١ً ػ١ٍٗ ا٩ٌََ إٌّٛٛ ثؾبًِ ا١ٌَف 

ٚهثّب وبْ ٌٕؼذ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ٌٍفو١١َٔٓ ٚا٦ٔغ١ٍيٞ فٟ فطبثبرٗ ا٤ف١وح اٌّٛعخ ٤ٔٛه  

" األػلاء اٌُلبه ٝاُلَبم اإلٗغِيي ٝكوَٗب "،  " اُ٘ظبهٟ اٌُالة اٌُلبه"ثبّب ثـ 
117
ٍجج ب فٟ  

 ٔمِ ا١ٌٍٖت ػٍٝ أؽل ١ٍٛفٗ ووك  ػ١ٍٗ.

أْ ا١ٌٍٖت ما اٌؼوٚح ِورجٜ ثؤلجبٛ  ِٖو، فوثّب ٠ىْٛ ٘نا ا١ٌٍٖت ٔمِ ػٍٝ ِٚٓ اٌْبئغ 

ا١ٌَف ِٓ لجً ِٖو١٠ٓ ٍٛات أوبٔٛا ِوافم١ٓ ٌٍؾٍّخ ػٍٝ كاهفٛه، أٚ ِّٓ وبٔٛا ٠ؼٍّْٛ ٌلٜ 

"أٝالك اُويق"اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ٠ٚطٍك ػ١ٍُٙ 
118
. 

اٌْو، ٚأْ  ٕٛفٗ رؼ٠ٛنح ٌلهتِٚٓ اٌزفب١ٍو اٌّطوٚؽخ أ٠ٚب أْ ٘نا إٌمِ لل ٔمِ ػٍٝ ا١ٌَف ث

٠ىْٛ ُػًّ ثبٌفبّو ِٓ لجً أؽل اٌٖٕبع ِّٓ اٍزغٍجُٙ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه، ٚأْ أؽل ٘ئ٨ت 

اٌٖٕبع ٔمِ ا١ٌٍٖت ػٍٝ ا١ٌَف ثٕٛفٗ رؼ٠ٛنح، ٤ْ أً٘ إٌٛثخ وبٔٛا ٠وٍّْٛ ا١ٌٍٖجت ؽّب٠خ 

ِٓ لٛاد اٌْو، ٚوبْ ٍِٛوُٙ فٟ ؽٍفب ٠وٍّْٛ ا١ٌٍٖت ثلَ ػٕيح ِنثٛؽخ ١ٌىْٛ ا١ٌٍٖت 

ٍ ب ٌٗ ٌٚؼوّٗ. ٚأْ ٠ىْٛ ٔمْٗ فٟ ٔفٌ اٌفزوح اٌزٟ أ١ٙفذ ف١ٙب وزبثبد ػٍٝ ١ٍٛفؽب ه
119
 

 اٌٍَطبْ فٟ اٌفبّو ِغ ٚهٚك أٔجبت ثٙغَٛ لٛاد اٌؾىِٛخ فٟ اٌقوَٛٛ ػٍٝ كاهفٛه.  



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

ٕ٘9 

 

ٚوبٔٛا ٠وٍّْٛ  "ثوشبّ"،ٚاٍزقلَ أً٘ كاهفٛه ا١ٌٍٖت ثٕٛفٗ رؼ٠ٛنح، ٚأٍٛمٛا ػ١ٍٗ اٍُ   

ٚلٖلٚا ثنٌه أٔٗ ٠غٍك ا٤ثٛاة أِبَ كفٛي اٌْو ٚاٌْو٠وا١ٌٍٖت ػٍٝ ٕله اٌٖجٟ 
120

، ٚثّب 

أْ ٘نا إٌمِ ِٚبف ثؼل ٕٕغ ا١ٌَف، ف١ٌٍ ثَّزجؼل أْ ٠ىْٛ ُٔمِ ٌٙنا اٌغوٗ فٟ اٌفزوح اٌزٟ 

ٚأْ ٠ىْٛ ِٓ ٔمْٗ ِٓ أً٘ اْ اٌؾوة ػٍٝ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه أػٍٕذ ف١ٙب ؽىِٛخ اٌَٛك

 كاهفٛه.

نٞ ٠ؾًّ ٘نا إٌمِ وبْ لل أ٘لاٖ اٌز١غبٟٔ ثٓ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ٠ٚلػُ ٘نا اٌوأٞ أْ ا١ٌَف اٌ

ٌٍّزؾف، ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أْ ا١ٌَف ٌُ ٠مغ فٟ أ٠لٞ اٌمٛاد ا٦ٔغ١ٍي٠خ، أٚ هثّب ٚلغ ٚرؾًٖ اٌز١غبٟٔ 

 ػ١ٍٗ ثطو٠مخ ِب ف١ّب ثؼل.  

 اُيفبهف اُ٘جبريخ: -

ملٞ، ٚعل٠ٍٟ، ٚؽٍيٟٚٔ ىفوف ١ٍو اٌغّل  ث١ٙئخ ِغلٌٚخ، ٚلل "اػزجود اٌيفوفخ ػٍٝ ّىً ػ 

أٚ رْج١ىٟ رؼ٠ٛناد ؽبفظخ أٚ ٚال١خ"
ٕٔٔ

. ٚهثّب ٌزٍه اٌيفوفخ هِي٠خ، رزًٖ ثبٌؾّب٠خ ٚاهرجبٛ  

 مٌه ثٛظ١فخ اٌغّل فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ ا١ٌَف.

 .ٖ٘ٗهلُ  اَُيق اُضبٗي ههْ - ة

 اُ٘٘وُٞ اٌُزبثيخ: -

ويت ٝثشو " ٗظو ٖٓ هللا ٝكزؼ هاؽزٜٛ ا١ٌَف ػٍٝ ٔمُٛ وزبث١خ فٟ و٩ اٌٛع١ٙٓ ٖٔٙب 

، ٚػٍٝ اٌٛعٗ ا٢فو أُؤٓ٘يٖ يب دمحم / ِٓي اَُِطبٕ ػ٠ِ كي٘به اثٖ اَُِطبٕ ىًويب أُ٘ظٞه"

: "ٖٓ أٓيو أُؤٓ٘يٖ اُٞاصن ثبهلل رؼبُي ٓ٘ؼطٖ/ إ٠ُ ُٝلٗب أُؼزٞم هٓؼبٕ ١ٌٍَف وزبثخ رموأ

ٌمو٠ت ِٓ هللا . فمل ثُلأد اٌىزبثخ ثنوو آ٠بد لوآ١ٔخ ثٙب ا٠ّبْ ٚكػبت ثؤْ إٌٖو ٚاٌفزؼ اػ٠ِ"

ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ، ٚٚهٚك ٘نٖ ا٠٢خ اٌّورجطخ ثبٌٕٖو رزٛافك ِغ ٚظ١فخ ا١ٌَف. صُ موو أْ ٘نا 

ا١ٌَف ٍِه اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ثٓ اٌٍَطبْ ىوو٠ب، ٚمووٖ ٤ث١ٗ ثٍمت ٍٍطبْ وبْ ِّب رؼٛك 

 ػ١ٍٗ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه، هغُ ػلَ ر١ٌٛٗ اٌٍَطٕخ.

اٌّئ١ِٓ اٌٛاصك ثبهلل، فؤؽ١بٔب ٠ىْٛ اٙبفخ ٌمت ِؼ١ٓ ٌٗ  ٚػٍٝ اٌٛعٗ ا٢فو موو ِٓ أ١ِو 

غوٙٗ ِضً اٌزلػ١ُ أٚ اٙبفخ ل١ّخ أٚ ٍٍطخ هٚؽ١خ أٚ ك١ٕ٠خ، ٕٚ٘ب ٌمت اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ٔفَٗ 

ثؤ١ِو اٌّئ١ِٕٓ، ٚاٍزقلِذ وٍّخ اٌٛاصك وض١وا ػٕل ٍِٛن اٌّّبٌه ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ اٌَٛكاْ 

ٛه ِزؼلكح فّٕٙب: اٌٛاصك ثبهلل ٚاٌوٍٛي، ٚاٌٛاصك ثبٌٍّه ١ٛ٩ٍُٕٚٙ ٚٚىهائُٙ ، ٚوبٔذ رؤرٟ ثٖ

اٌٙبكٞ، ٚاٌٛاصك ثوة اٌؼب١ٌّٓ، ٚاٌٛاصك ثبٌٍّه اٌغجبه، ٚاٌٛاصك ثبهلل اٌؼي٠ي اٌغجبه
122

      . 

٠ٚؼٕٟ ثم١خ إٌمِ أٔٗ أ٘لٜ ا١ٌَف اٌٝ أؽل ػج١لٖ اٌّؼزٛل١ٓ هِٚبْ ثوٖ، ٚموو أٔٗ ٌٚلٖ ٚ٘نا  

هِٚب٠ْلي ػٍٝ ؽت اٌٍَطبْ ١ِ٥ٌو 
123

، فٍُ ٠ىزف ثب٘لائٗ ا١ٌَف فمٜ، ثً ٍغً ِب ٠لي ػٍٝ 

ب.       ٚ  ؽجٗ ٌٗ أ٠

 اُيفبهف اُؾيٞاٗيخ: -

 هٍْ اَُجغ:

ا، ٕٚ٘بن ِٓ ٠ؼلٖ مئج ب أٚ وٍج ب أٚ فٙل ا، فوثّب  افزٍف رف١َو ٘نا إٌمِ فٕٙبن ِٓ ٠ؼلٖ أٍل ا ِؾٛه 

٠وعغ ٘نا اٌزؼلك اٌٝ اٌّغزّؼبد فٟٙ اٌزٟ رؾلك ل١ّخ  اٌوِي
124

 "وّب رٚفٟ ػٍٝ اٌوِي ِؼٕبٖ ، 

فبٌوِي ٠َزّل ل١ّزٗ ِٚؼٕب٘ب ِٓ اٌن٠ٓ ٠َزقلِٛٔٗ"
125

. ففٟ رؼلكد اٌوٚا٠بد ؽٛي ٍجت ٚعٛكٖ 
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ػٍٝ ا١ٌَف: فمل م٘ت ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ اٌٝ أْ ٘ن اٌوٍُ ٌٗ ك٨٨د ٍؾو٠خ، فْىً أٍل
126

ِؾٛه 

ٗ ك٨٨د ٕٛف١خ ػٍٝ ١٘ئخ صؼٍت أٚ وٍت ١َ٠و عٙخ ا١ٌَبه فبغوا فبٖ، ٚهافؼب م٠ٍٗ ٤ػٍٝ، ٌ

ٍٚؾو٠خ اهرجطذ ثٛظ١فخ اٌزؾفخ اٌزٟ ٔمِ ػ١ٍٙب
127
 . 

إٌمِ إٍٟٔ ِٓ ٚلذ ٕٕبػخ ا١ٌَف ٚ٘ٛ ػجبهح ٘نا ٕٚ٘بن ِٓ ٠نوو أٔٗ ػ٩ِخ ٌٍّٖٕغ، ٚأْ 

اٌّٖٕغ، أٚ ػ٩ِخ ٌٍّٖٕغ فمل ؽفود ٖٔٛي ا١ٌَٛف ا٤ٌّب١ٔخ ثْىً اٌنئت َٔجخ فزُ ػٓ 

أْ ٘نا إًٌٖ لبكَ ِٓ ، ٚ٘نا ٠ؼٕٟ Solingenٌٝ ٟٚ٘ ػ٩ِخ رغبه٠خ ر١ْو ا Passauٌّمبٛؼخ

اٌؾبكٞ ػْو ٘غوٞ/ اٌَبثغ ػْو ٩١ِك٠ّٚٞىٓ رؤه٠قٗ ثبٌموْ ، أٌّب١ٔب
128
. 

ٕٚ٘بن ِٓ هثٜ ث١ٓ ٘نا إٌٔ اٌىزبثٟ  اٌّٛعٛك ػٍٝ ا١ٌَف ٚث١ٓ إٌمِ، ففَوٖ ػٍٝ أٔٗ فٙل، 

اٌمِٟٛ فمل ٚعل ٘نا إٌمِ ػٍٝ ١ٍف اٌٛى٠و ٔبٕو، ِؾفٛظ  فٟ ِزؾف اٌَٛكاْ 

" ٝػ٠ِ اُؼلٝ ً٘بة كٜل (، ٚوبْ ا١ٌَف ٠ؾًّ أث١بد ِٓ اٌْؼو ِٕٙب ٓٔثبٌقوَٛٛ)ٌٛؽخ هلُ 

ٍ ب فٟ أعٞع" ، فوثّب وبْ اٌّمٖٛك ثٙنا اٌوٍُ ٘ٛ هٍُ فٙل. ٚلٖل ثٗ أْ ٕبؽجٗ ١ٍىْٛ ّو

اٌٙغَٛ ػٍٝ اٌؼلٚ ِضً اٌفٙل اٌغبئغ
ٕٔ1
. 

 ىفوكخ هوص اُشٌٔ: -

اٌىو٠ُ فٟ آ٠بد ػلح رلػٛا ٌٕبً ٌٍزلثو فٟ ى٠ٕخ اٌَّبت عبت موو اٌىٛاوت ٚإٌغَٛ فٟ اٌموآْ
130
 ،

ٌِه  ِٕٚٙبلٌٛٗ رؼبٌٝ: } َّْ فِٟ م  ِٖ اِ ِو ِْ اٌد ثِؤ  و  َ قَّ ُِ  َُ إٌُُّغٛ  ٚ و    ّ م  ٌْ ا  ٚ   ٌ ّْ َّْ اٌ  ٚ به    ٙ إٌَّ  ٚ   ً ُُ ا١ٌٍَّْ و  ٌ ُى ٍ قَّ  ٚ
  ْ َ  ٠ ْؼِمٍُٛ ْٛ م  ٌِ {٢  ٠ بد  

131
ٛ  اٌَِّنٞ ف  ، ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ:}  ُ٘ ًٌّ فِٟ ٚ  و  ُو  ّ م  ٌْ ا  ٚ   ٌ ّْ َّْ اٌ  ٚ به    ٙ إٌَّ  ٚ   ً ٍ ك  ا١ٌٍَّْ

  ْ ج ُؾٛ َْ {فٍ  ه  ٠ 
132

، وبْ رىواه موو اٌٌّْ ٚاٌمّو ٚإٌغَٛ فٟ آ٠بد اٌموآْ اٌىو٠ُ ٍجج ب فٟ اٌٙبَ 

اٌفٕب١١ٔٓ ا١ٌٍَّّٓ، فْبع اٍزقلاِٙب فٟ اٌفٓ ا٩ٍ٦ِٟ
133

. ٠ٚوِي لوٓ اٌٌّْ اٌٝ اٌَطٛع 

 ٠وِي اٌٝ اِزلاك ١ٍطوح ٕبؽت ا١ٌَف ػٍٝ َِبؽبد ٍبّؼخ ِٓ ا٤هٗ.ٚا٨ٔزْبه، ٚهثّب 

وّب وبْ ٌموٓ اٌٌّْ ك٨ٌزٗ فٟ اٌّٛهٚس اٌْؼجٟ اٌَٛكأٟ، ؽ١ش أزْو اٍزقلاِٗ ػٍٝ  

ٕبؽت ا١ٌَف "اٌزؾف ٚوبْ ٠وٍُ ثلافٍٗ ٚعٗ آكِٟ أٚ ثلْٚ. ٚلٖل ثٗ  فٟ اٌؾبٌخ ا٤ٌٚٝ أْ 

هثّب لٖل ثموٓ اٌٌّْ ٕ٘ب ٔٛع ِٓ أٔٛاع   ظو ا١ٌٗ"ػ١ٕٗ وؼ١ٓ اٌٌّْ ٠ٖؼت ِٛاعٙزٙب أٚ إٌ

اٌط٩ٍُ اٌزٟ ٚٙؼذ ٌزي١٠ٓ ا١ٌَف
134

، ؽ١ش اْ لوٓ اٌٌّْ وبْ ٠ؾزوِٗ وً ّؼٛة 

ا٤هٗ
135
 . 

 االهزوإ ثيٖ هوص اُشٌٔ ٝهٍْ اُؾيٞإ أُؾٞه:

٘نا ا٨لزواْ ٌٗ ك٨ٌخ ػٕل اٌٖٛف١١ٓ ٚاٌمبعبه١٠ٓ ا١ٌْؼخ، ٚثبٌزبٌٟ هثّب ٠َٕؾت مٌه ٌلٜ 

ٖٛفخ اٌن٠ٓ رؤصوٚا وض١وا ثبٌّؼزملاد ا١ٌْؼ١خ، فبٕخ ثبهرجبٛ ا٤ٍل ثبٌٍّه، ٚثبٌؾىُ، اٌّز

ٚا١ٌَطوح
136

ِٓ ، اٌفبه١١ٍٓب ِٓ أٍٍؾخ ٘تاٌٖٛف١خ اٌَٛكا١ٔخ ٔظوا خٍٍؾأرْجٗ اٌؼل٠ل ِٓ . ؽ١ش 

لل ٔفنٚا أّىبٌُٙ ثؤٍٍٛة ٠زَُ ثوكاتح ْ وبٔٛا اؽ١ش اٌيفوفخ ٚاٌٖٛه ٚؽزٝ اٌْىً، ٚ

عٛكرٗ
137
. 
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 م2125هـ/2443لسٌف الثالث ا -ج

 اُ٘وُٞ اٌُزبثيخ:  -

٠ظٙو إٌمِ اٌىزبثٟ ػٍٝ ا١ٌَف أٔٗ ِٚبف ثؼل ٕٕبػخ ا١ٌَف، فوثّب أ١ٙفذ ٌٗ ٘نٖ اٌىزبثبد 

فٟ ِل٠ٕخ اٌفبّو، ٠ٚلػُ ٘نا اٌوأٞ أْ اٌٖبٔغ ٌُ ٠زون ِىبٔ ب ٌٍٕٔ اٌىزبثٟ وّب فٟ ا١ٌَٛف 

١ف، وّب أْ ِٓ لبَ ثىزبثخ إٌٔ ١ٌٌ ٌل٠ٗ اٌَبثمخ، ؽ١ش اِزل ثبٌْطت ا٤ٍٜٚ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌَ

فجوح ثىزبثخ ِضً ٘نٖ إٌٖٛٓ، فمل عؼً اٌَطو اٌنٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٍُ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه فٟ 

 اٌَطو اٌضبٟٔ، وّب أٔٗ ٌُ ٠ٛائُ ث١ٓ ثلا٠بد اٌَطٛه، ٨ٚ ث١ٓ ػلك اٌىٍّبد اٌزٟ ٠ؾز٠ٛٙب وً ٍطو.

ٕ ػ٠ِ كي٘به ثٖ اَُِطبٕ ىًويب" / "ثٖ "اَُِطب٘ـ ٠ٖٖٕٚٔؾزٛٞ إٌٔ اٌىزبثٟ ػٍٝ ربه٠ـ 

 ."1332اَُِطبٕ دمحم  كؼَ ثٖ اَُِطبٕ ػجل اُوؽٖٔ اُوشيل 

َ، ٟٚ٘ اٌفزوح اٌزٟ عب٘و ف١ٙب 1ٔٗٔ٘ـ/ٕٖٖٔػبَ  ٚاػزمل أْ ٘نٖ ا٤ٍطو لل ٔمْذ فٟ اٌفبّو

ٛظ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه اٌؾىِٛخ فٟ اٌقوَٛٛ ثبٌؼلات، ٠ٚئول مٌه ١ٍف اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه اٌّؾف

ثبٌّزؾف اٌجو٠طبٟٔ اٌنٞ أ١ٙفذ ٌٗ ٖٔٛٓ وزبث١خ ٠زٚؼ ِٓ ٛو٠مخ ؽفو٘ب أْ إٌمبُ ٌُ ٠ىٓ 

 ِؾزوف ب.

ٌٍٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ١ٍف ِؾفٛظ فٟ ِغّٛػخ فبٕخ، فمل وبْ ٍِّٛو ب ١ٌٍَو ٘بهٌٚل أٌفو٠ل 

Sir Harold Alfred MacMichaelٖٔ8ِبو١ْ١ًّ 
، ٨ٚ ٠ياي ٍِه ػبئٍزٗ. ٚفٟ ٘نا ا١ٌَف 

ُٛ، موو ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ أْ إٌمُٛ ا٤هثؼخ ِٚبفخ ١ٌٍَف ثؼل فزوح ِٓ ٕٕبػزٗأهثؼخ ٔم
ٖٔ1
 ،

 ل.ص١ٕٓ اٌجبل١١ٓ لل أ١ٙفب ف١ّب ثؼأْ ٔم١ْٓ ُِٕٙ لل ٔمْب ٚلذ ٕٕبػخ ا١ٌَف، ٚا٨ أهعؼٌٚىٕٟ 

" األول على  ا١ٌَف ػٍٝ ٔم١ْٓ فٟ اٌٍٜٛ ػٍٝ عبٔجٟ ا١ٌَف رٕٔ وزبثبد إٌمِ ٠ؾزٛٞ

الفضل ابن السلطان عبد الرحمن  /دمحم السلطان السلطان زكرٌا ابن السلطان على دٌنار ابن

ٌا حاتم العصر األخٌر "، وتنص كتابات النقش الثانً على" الـرشٌد ابن السلطان أحمد بكر

سوت على الشمس المنٌرة رفعة فما أنت إال الشمس /  وعمٌره ورشٌده ٌا مفرد األعالم

ّٔٙب ِٓ ٚلذ اٌٖٕبػخ، ٚاٌل١ًٌ ػٍٝ مٌه أْ ١ٍٛف ٚاػزمل أ(.11)لوحة رقم " والشمس كوكب

اٌٍَطبْ وبٔذ رؾزٛٞ ػٍٝ ٔٔ وزبثٟ ٠ىْٛ فٟ ٔفٌ اٌّٛٙغ ِٓ ا١ٌَف، وّب ٠ؾلك اٌٖبٔغ 

ِىبٔٙب كافً اٛبه، ٠ٚغؼٍٙب ثؼ١لح ػٓ اٌْطٛة، ثّؼٕٝ أْ ا٦ٛبه اٌنٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ إٌمِ 

فٟ  بثٟ ثٗ ارمبْ، ٚأْ إٌمبُ ٌل٠ٗ فجوحاٌىزبثٟ ٠جلأ ثؼل أزٙبت اٌْطٛة. وّب ٠زٚؼ أْ إٌمِ اٌىز

 إٌمِ ػٍٝ اٌؾل٠ل.

السلطان على / " "عمل بمدٌنة الفاشر بأمر أمٌر المومنٌن" ػٍٝ ٚرٕٔ وزبثبد إٌمِ اٌضبٌش

ٌا علً لقد "  ٚرٕٔ وزبثبد إٌمِ اٌواثغ ػٍٝ" . دٌنار ابن السلطان زكرٌا نصر هللا امٌن

أنت األمٌر المنصف الحامً الذي هو " / "ي والسامبارزت شجعان العدي فسقٌتهم كاس الرد

اػزمل أّٔٙب لل أ١ٙفب ثؼل ٕٕبػخ و (.12)لوحة رقم  ٓٗٔ"1332األجام  فً الوغى كعثمثم

ا١ٌَف ٚثبٌزؾل٠ل فٟ اٌفزوح اٌزٟ أظٙو اٌٍَطبْ ف١ٙب ٨ٚتٖ ٌٍٍَطبْ اٌؼضّبٟٔ وٛٔٗ ف١ٍفخ 

ػٍٝ مٌه أْ إٌم١ْٓ لل ٔمْب ثؼل اٌغيت  ا١ٌٍَّّٓ، ٚلطغ ػ٩لزٗ ثبٌؾىِٛخ فٟ اٌَٛكاْ. ٚاٌل١ًٌ

اٌَّزؼوٗ ِٓ ٚال١خ ا١ٌَف ٚػٍٝ عبٔجٟ اٌْطت ا٤ٍٜٚ ثغبٔجٟ ا١ٌَف، ٠ٚئول مٌه أْ اٌغيت 
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اٌضبٌش ٌٍٛال١خ، ٚاٌنٞ ٠ّزل ١ٌّٛٛب ػٍٝ ًٖٔ ا١ٌَف ثٗ أؾٕبت ٌٍلافً ٚغ١و َِزم١ُ ِضً ثبلٟ 

 فواؽ ِٓ اٌىزبثخ.١ٍٛف اٌٍَطبْ، ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أٔٗ فُه ٚأُػ١ل ٌؾبِٗ ثؼل اٌ

٠ٚظٙو ٌٍٍٛ٘خ ا٤ٌٚٝ افز٩ف أٍٍٛة اٌىزبثخ ، فبٌٕمْبْ اٌٍناْ ٠زٍٛطبْ إًٌٖ ِزْبثٙبْ فٟ 

ب افز٩ف إٌمِ اٌواثغ اٌنٞ ٠ؾًّ   ٚ ا٤ٍٍٛة، فٟ ؽ١ٓ ٠قزٍف إٌمِ اٌضبٌش ػّٕٙب، ٠ٚظٙو أ٠

ا ث١ٓ ِؼبٔٝ إٌمُٛ ا٤هثؼخ، ففٟ  اٌزبه٠ـ ػٓ ثبلٟ إٌمُٛ اٌض٩س. اٌٝ عبٔت أْ ٕ٘بن فول ب وج١و 

إٌم١١ْٓ ا١١ٍٕ٤ٓ موو اٍُ اٌٍَطبْ وب٩ِ، ِغ اٌّلػ .أِب إٌم١١ْٓ ا٢فو٠ٓ فمل ظٙود ثٛاكه 

 اٌؾوة ٚاٙؾخ.

٘ـ وّب مُوو ػٕل كهاٍخ ا١ٌَفٕٕٖٔ٘ـ، ١ٌٌٚ ٕٖٖٔٚ٘نا ٠ؼٕٟ أْ اٌزبه٠ـ ٘ٛ 
ٔٗٔ

، فبٌزبه٠ـ 

. ٚاٌل١ًٌ ػٍٝ مٌه أْ اٌولُ ا٤ٚي خجاٌضبٟٔ وبٔذ اٌؼ٩لخ ث١ٓ ػٍٟ ك٠ٕبه ٚاٌؾىِٛخ اٌَٛكا١ٔخ ١ٛ

 ٖامْ فبٌولُ اٌضبٟٔ ٘ٛ  ِٖٓ ا١ّ١ٌٓ ٠قزٍف ػٓ اٌول١ّٓ اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش، ٚثّب أْ اٌولُ اٌضبٌش 

ب ٚ٘ٛ ِب ٠ئ٠ل أْ اٌزبه٠ـ وبْ   ٚ  ٘ـ.ٕٖٖٔأ٠

 اُيفبهف أُ٘لنح ػ٠ِ اُق٘بعو : -1

 1090ّٛـ/ 1321اُق٘غو األٍٝ: ثـ  - أ

 اُ٘وُٞ اٌُزبثيخ:

ٛـ ". 1321" ِٓي  اَُطبٕ ػِي كي٘به ىًويب د ػٍٝ اٌقٕغو ا٤ٚي ػٍٖٝٔذ اٌىزبثب  

ٟٚ٘ غ١و ِٛعٛكح فٟ اٌقٕغو٠ٓ  "ِٓي".فبؽزٜٛ إٌٔ فٟ اٌقٕغو ا٤ٚي ػٍٝ وٍّخ

 ا٢فو٠ٓ.

 1011ّٛـ/1339اُق٘غو اُضبٗي  - ة

وبْ ٌٖغو  ."1339اَُِطبٕ ػ٠ِ كي٘به ىًويب "ٖٔذ اٌىزبثبد ػٍٝ اٌقٕغو اٌضبٟٔ ػٍٝ 

 بئُ اٌّمج٘ ٍجج ب فٟ افزفبت عيت ِٓ وٍّخ ىوو٠ب.اٌَّبؽخ فٟ ل

 1011ّٛـ/1339ط اُق٘غو اُضبُش

 ."1339اَُِطبٕ ػ٠ِ كي٘به ىًويب "ٖٔذ اٌىزبثبد ػٍٝ اٌقٕغو اٌضبٟٔ ػٍٝ   

رْبثٙذ اٌىزبثبد فٟ اٌقٕبعو اٌض٩س فٟ ػلَ موو وٍّخ اثٓ اٌٍَطبْ وّب ٘ٛ ّبئغ فٟ رؾف 

٨ٚ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ لٍخ اٌَّبؽخ اٌّزٛفوح ٌٍٕمبُ ًويب"، "كي٘به ىاٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه، فىزت 

 ٕ٘ب ٟ٘ اٌَجت فٟ مٌه، فبٌَّبؽخ وبٔذ وبف١خ ٌىزبثخ اثٓ اٌٍَطبْ.

 اُيفبهف اُٜ٘لٍيخ:

ٕٕؼذ اٌمج١ؼخ فٟ اٌقٕبعو اٌض٩س ػٍٝ ١٘ئخ ِقوٚٛ ِزلهط ػجبهح ػٓ ص٩س كهعبد 

أٔٛاع اٌمجبة اٌزٟ ١ّلد ػٍٝ ِلافٓ ب فٟ اٌَٛكاْ، فٙٛ أؽل َِزل٠وح، ٚ٘نا اٌْىً وبْ ِؤٌٛف  

ا١ٌٚ٤بت ٚاٌٖبٌؾ١ٓ
ٕٔٗ
ٚاٌْىً اٌَّزل٠و ِؾجت ِٚٓ ؽ١ش اٌٛظ١فخ ِو٠ؼ ػٕل اٍزؼّبي  .

 ػٓ ثبلٟ ا٤ّىبي إٌٙل١ٍخ فٟ ا٨ٍزؼّبي. اٌقٕغو
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 اُجِؾ :اُيفبهف أُ٘لنح ػ٠ِ  -2

 م:2121هـ/2431بـ  اُجِطخ األ٠ُٝ ٓؤهفخ -أ 

 اُ٘وُٞ اٌُزبثيخ: -

ػٔو اُؼجبً/ يب هللا يب دمحم/ أثي ثٌو ؽٔيح/  ا٤ٌٚٝ ػٍٝ وزبثبد رٕٔ ػٍٝ:اؽزٛد اٌجٍطخ 

اَُِطبٕ/ ػِي كي٘به اثٖ/ ٝكي اُغبٗت اُضبٗي: ػضٔبٕ اُؾَٖ/ يب هللا دمحم/ ػِي اُؾَيٖ/ 

وبْ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ِٓ ا١ٛ٩ٌَٓ اٌن٠ٓ اّزٙوٚا ثؾجُٙ ٌل٠ُٕٙ  ٛـ.1321اَُِطبٕ/ ىًويب 

وبْ ٌنٌه ِوكٚك ػٍٝ اٌزؾف اٌزٟ ٕٕؼذ ٌٗ، فىبٔذ رؾًّ عًّ ٚػجبهاد ٚٔيػزُٙ ا١ِ٩ٍ٦خ، ٚ

٠نوو ف١ٙب اٍُ هللا ٚاٍُ اٌوٍٛي، وّب وبٔذ اٌزؾف ٠ىزت ػ١ٍٙب أٍّبت اٌقٍفبت اٌواّل٠ٓ، ٚأٍّبت 

اٌؾ١َٓ ٚاٌؾ١َٓ، ٚثؼ٘ أٍّبت اٌٖؾبثخ ِضً ١ٍلٔب ؽّيح ١ٍل اٌْٙلات. ٚٚعلد ِضً ٘نٖ 

 تحت رقم )الدوحة فً قطر المتحف اإلسالمً بحفوظ بالماٌىزبثبد ػٍٝ ١ٍف اٌٍَطبْ 

(644MW ٖٔٗ
. 

ٚهثّب لٖل اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ثنٌه اوزَبة اٌٍَطخ اٌوٚؽ١خ ٌؾىّٗ
ٔٗٗ
ؽ١ش اؽزٛد لبػخ  ،

اٌؼوُ اٌقبٕخ ثبٌٍَطبْ ػٍٝ وزبثبد رؾزٛٞ ػجبهح اٌزٛؽ١ل، ٚاؽزٜٛ ػٍّٗ ػٍٝ ثؼ٘ أٍّبت 

قٍفبت اٌواّل٠ٓ، ٚثؼ٘ ّٙلات آي اٌج١ذ ١ٍلٔب هللا اٌؾَٕٝ، ٚػجبهح اٌزٛؽ١ل ٚػٍٝ أٍّبت اٌ

ؽّيح، ١ٍٚلٔب اٌؾَٓ، ١ٍٚلٔب اٌؾ١َٓ، ٚ٘ٛ ٠َؤي فبٌمٗ ثؤٍّبت ِموْٚ موو٘ب ثبٌوؽّخ ٚاعبثخ 

اٌلػبت، وّب ٠نوو آ٠بد لوآ١ٔخ ِورجطخ ثبٌٕٖو ٚاٌفزٛؽبد. ٠ٚلي وزبثخ ٘نٖ اٌؼجبهاد ٚا٤ٍّبت 

ل٠ٕٗ ٚرَّىٗ ثل٠ٕٗ، وّب رلي ػٍٝ ؽجٗ ٢ي اٌج١ذ ػٍٝ أِضٍخ ِزٕٛػخ ِٓ ِّزٍىبرٗ ٤ٔٗ ػوف ػٕٗ ر

 فبٕخ ٚاٌْٙلات ُِٕٙ ػبِخ.

 ّ:1012ٛـ/1339اُجِطخ اُضبٗيخ ٓؤهفخ ثـ  -ة

 :اُيفبهف اٌُزبثيخ-

يب هللا يب دمحم/ يب هللا يب دمحم /اَُِطبٕ ػِي كي٘به  اؽزٛد اٌجٍطخ اٌضب١ٔخ ػٍٝ ٔمُٛ وزبث١خ ٖٔٙب              

، ٝكي اُغبٗت اُضبٗي: يب هللا يب دمحم/ يب هللا يب دمحم/ اثٖ اَُِطبٕ 1339 /اثٖ اَُِطبٕ ىًويب

رور١ت فٟ اٌٛعٗ اٌضبٟٔ ٌٍجٍطخ رؾوه إٌمبُ ِٓ اُلؼَ دمحم/ اثٖ اَُِطبٕ ػجل اُوؽٖٔ اُوشيل. 

ٚفٟ ا٤ِٛه اٌؼبك٠خ وبْ ٠فزوٗ أْ اَُِطبٕ/ثٖ/اُلؼَ/دمحم،  اٌىٍّبد فٟ إٌٔ فٕغلٖ ٠ىزت

 /دمحم/ اُلؼَ.ثٖ/اَُِطبٕ ٠ىزت

اَُِطبٕ/ثٖ/ػجلاُوؽٖٔ اُوشيل، ًٝبٕ ٖٓ ٖٓ أُلزوع إ يجلأ ٚفٟ اٌَّزط١ً اٌيفوفٟ اٌضبٟٔ             

ثْىً وج١و ٚٚاٙؼ، ِّب عؼٍٗ ٍِطبٕ  ٌٚىٕٗ ٕ٘ب أهاكأْ ٠ىزت وٍّخاُ٘ض ثٌِٔخ اثٖ/اَُِطبٕ، 

 جلاُوؽٖٔ اُوشيل.ػٚٚٙغ ا٤ف١وح فٟ اٌَّبفخ ث١ٓ وٍّخ اٌٍَطبْ ٚث١ٓثٖ  ٠ىزت لجً وٍّخ
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 اُقبرٔخ ٝأْٛ اُ٘زبئظ 

اؽزٜٛ ِزؾف اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ػٍٝ أٍٍؾخ رم١ٍل٠خ روعغ ٍِى١زٙب ٌٍٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه، ٚلل 

أثلع اٌٖبٔغ فٟ اٍزقلَ ِٛاك غب١ٌخ اٌضّٓ فٟ اٌٖٕبػخ ٚاٌيفوفخ، ٍٛات أوبٔذ ٘نٖ اٌزؾف لل 

ٔغ١ٍي٠خ، اٌَٛكاْ ثّؼوفخ اٌؾىِٛخ ا٦ ٕٕؼذ فبهطَ أ ،ٕٕؼذ فٟ اٌّٖبٔغ اٌؾوث١خ ثبٌقوَٛٛ

ٚلل أولد اٌقطبثبد اٌٖبكهح ِٓ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه اٌٝ ِفزِ ػَّٛ اٌَٛكاْ أْ اٌؾىِٛخ فٟ 

ٚاٌزٟ ٍجك ا٦ّبهح ا١ٌٙب اٌٝ أٔٗ ٌُ ٠َّؼ ٌٍٍَطبْ ثْوات ، اٌقوَٛٛ )فزوح اٌؾىُ اٌضٕبئٟ( 

 ا٤ٍٍؾخ ا٨ ثّؼوفزٙب ٚػٓ ٛو٠مٙب.

ٚاٌنٞ وبْ ٌٗ ِوكٚك ٚاٙؼ ػٍٝ  ،صو أزْبه اٌؾووبد اٌٖٛف١خ فٟ اٌَٛكاْرج١ٓ ِٓ  اٌلهاٍخ أ 

 ا١ٌَٛف ِٛٙٛع اٌلهاٍخ. وّب وبْ ٌٍٕيػخ اٌل١ٕ٠خ ٌلٜ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبهثؼ٘  ىفبهف

 ِوكٚك وج١و ػٍٝ ىفبهف ٚوزبثبد أٍٍؾزٗ اٌزم١ٍل٠خ اٌّؾفٛظخ ثّزؾف اٌفبّو.

ِٓ ا٤ٍٍؾخ اٌزم١ٍل٠خ ٚفطبثبد  لبِذ اٌلهاٍخ ثْٕو ِغّٛػخ عل٠لح ٌُ ٠َجك ْٔو٘ب -

 ٌٍٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه.  

ا٤هلبَ ٚا٤ٚفبق ٚثؼ٘ اٌيفبهف اٌزٟ ٔمْذ ػٍٝ ا١ٌَٛف  رٍٕٛذ اٌلهاٍخ اٌٝ أْ -

ا٢فو هثّب ٠ّضً ٩ٍُٛ  ٙبٚثؼٚ ،وبْ ٌٙب ك٨٨د ٚهِي٠بد رزؼٍك ثؾّب٠خ ِمزٕٟ ا١ٌَف

 رورجٜ ثٛظ١فخ ا١ٌَف ٔفَٗ.

زٟ ٕٕؼذ ٌٍٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه فٟ اٌقوَٛٛ أٚ رٍٕٛذ اٌلهاٍخ اٌٝ أْ ا١ٌَٛف اٌ -

 أٚهٚثب وبٔذ رؤرٟ ثّٛإفبد ِٚمبٍبد ثٕبت ػٍٝ ٍٛجٗ.

ا٤ِو اٌنٞ رّىٓ ِؼٗ ِٓ ّوات  ،َٔزقٍٔ ِّب ٍجك اٌملهح اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌخ ٌٍٍَطبْ -

ٚى٠ٕذ أٍٍؾزٗ ثّٛاك ػب١ٌخ اٌم١ّخ، ٚ٘نا ٠ضجذ ا٨ٍزم٩ي اٌّبٌٟ ، ٘وافٖٛٓ ٚعٛ

 اٌضٕبئٟ.٧ٌل١ٍُ فزوح اٌؾىُ 

٠زج١ٓ ِّب ٍجك أْ ا٤ٍٍؾخ اٌزم١ٍل٠خ اثبْ ؽىُ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ػٍٝ ِل٠ٕخ اٌفبّو  -

ٚاٌل١ٕ٠خ اثبْ رٍه ، ٚا٨لزٖبك٠خ، ٚاٌف١ٕخ  ،رؼىٌ ثٖٛهح ع١ٍخ ٛج١ؼخ اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ

 اٌفزوح.
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: ػًّ اٌجبؽضخّٔىً  هلُ   

 

 

ح ػٍٝ ا١ٌَف.ػًّ اٌجبؽضخإٌٖٛٓ اٌىزبث١خ اٌّٛعٛكح اٌّٛعٛك  ّٕىً هلُ  

 

.ٖ٘ٗإٌٔ اٌىزبثٟ ػٍٝ ١ٍف اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه هلُ  ّٖىً هلُ   
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إٌٔ اٌىزبثٟ إٌّمُٛ ػٍٝ ا١ٌَف ػًّ اٌجبؽضخ  ّٗىً هلُ   

 

م. عمل الباحثة1909هـ./ 1327( كتابات خنجر السلطان علً دٌنار مؤرخ بـ 5شكل رقم )  

 

 

م. عمل الباحثة1911هـ./ 1330علً دٌنار مؤرخ بـ ( كتابات خنجر السلطان 6شكل رقم )  

 

م. عمل الباحثة1911هـ./ 1330( كتابات خنجر السلطان علً دٌنار مؤرخ بـ 7شكل رقم )  
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لباحثةم. عمل ا2121هـ/2431الكتابات على بلطة السلطان علً دٌنار مؤرخة بـ  1شكل رقم   
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                                                 1َٓ٘ٔ٘ـ/ٖٕٖٔهِٚبْ  9(  ِئهؿ ثـ ّٓٔىً هلُ )         ٘ـٕٖٓٔهِٚبْ  9ِئهؿ ( فطبة 1ّىً هلُ )

 ؽضخِؾفٛظ ثلاه اٌٛصبئك اٌم١ِٛخ ثبٌَٛكاْ. ر٠ٖٛو اٌجب            َ. ِؾفٛظ ثلاه اٌٛصبئك اٌم١ِٛخ ثبٌَٛكا1ْٕٓٔ/

 . ر٠ٖٛو اٌجبؽضخ.

       

َ. 1ٓٙٔهـ/  8231رمضان  3(خطاب مؤرخ بـ  83شكل رقم)       م8111هـ/  8231صفر 31(خطاب مؤرخ بـ 88شكل رقم)

ِؾفٛظ ثلاه اٌٛصبئك اٌم١ِٛخ ثبٌَٛكاْ.  ر٠ٖٛو اٌجبؽضخ.                   ِؾفٛظ ثلاه اٌٛصبئك اٌم١ِٛخ ثبٌَٛكاْ. ر٠ٖٛو اٌجبؽضخ  
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      ربٌع أول 14(خطاب مؤرخ بـ 13شكل رقم )

 .م. محفوظ بدار الوثائق القومٌة بالسودان. تصوٌر الباحثة1907هـ/1325

 
 م. 1908هـ/ 1326ربٌع أول  20( خطاب مؤرخ 14شكل رقم )                                                       
 ِؾفٛظ ثلاه اٌٛصبئك اٌم١ِٛخ ثبٌَٛكاْ. ر٠ٖٛو اٌجبؽضخ.                                                     

 
سودان. تصوٌر الباحثةم محفوظ بدار الوثائق القومٌة بال1908هـ/1326ذي القعدة  18( خطاب مؤرخ بـ15شكل رقم) . 
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محفوظ بدار الوثائق القومٌة بالسودان. تصوٌر الباحثة.م 8111هـ /8231محرم  81( خطاب مؤرخ بـ81شكل رقم )  

 
ْ. ر٠ٖٛو اٌجبؽضخَ ِؾفٛظ ثلاه اٌٛصبئك اٌم١ِٛخ ثبٌَٛكا1ٔٓٔ٘ـ/   8ٕٖٔ( فطبة ِئهؿ ثـ 9ّٔىً هلُ )  

 
ِؾفٛظ ثلاه اٌٛصبئك اٌم١ِٛخ ثبٌَٛكاْ. ر٠ٖٛو اٌجبؽضخ م .1911هـ/1330( خطاب مؤرخ بغرة ربٌع آخر 18شكل رقم )  
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. 

 

 

 

م. متحف السلطان علً دٌنار 2115هـ/ 2433شكل األسد على سٌف السلطان علً دٌنارالمؤرخ بـ مؤرخ بـ  32شكل رقم    

 بالفاشر. عمل الباحثة

 ثانٌا اللوحات: 

 

.لطان علً دٌنار بالفاشر. تصوٌر الباحثةم.  متحف الس2115هـ/ 2433سٌف السلطان على دٌنار مؤرخ بـ  2لوحة رقم   

 ك ٛ ة ٗ 1 ٕ

 ط ٘ـ ى ٖ ٘ 9

 ػ أ ٚ 8 ٔ ٙ

أهلبَ ٚفك اٌغياٌٟ، ِٚب ٠مبثٍٗ  1ّٔىً هلُ

 ثبٌؾوٚف. ػًّ اٌجبؽضخ.

 
ِو. ػٓ ثٛهوٙبهد، ر١ّّخ ِٓ اٌلا  ّٕٓىً هلُ

. 8ٓٔهؽ٩د ثٛهوٙبهد، ٓ   
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.  متحف السلطان علً دٌنار بالفاشر. تصوٌر الباحثة456سٌف السلطان علً دٌنار رقم 3لوحة رقم  

 

هـ. متحف السلطان علً دٌنار بالفاشر. تصوٌر الباحثة2443سٌف السلطان علً دٌنار مؤرخ بـ  4لوحة رقم   . 

 

م.  متحف السلطان علً دٌنار بالفاشر. تصوٌر الباحثة2111هـ/2431لً دٌنار مؤرخ خنجر  السلطان ع 5لوحة رقم   . 
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م. متحف السلطان علً دٌنار بالفاشر. تصوٌر الباحثة2122هـ/2441خنجر السلطان علً دٌنارمؤرخ بـ   6لوحة رقم  . 

 

دٌنار بالفاشر. تصوٌر الباحثة م. متحف السلطان عل2122ًهـ/2441خنجر السلطان علً دٌنار مؤرخ بـ   7لوحة رقم . 
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م. متحف السلطان علً دٌنار بالفاشر. تصوٌر الباحثة.2121هـ/2431بلطة السلطان علً دٌنار مؤرخة  1لوحة رقم   
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ر الباحثة.م. متحف السلطان علً دٌنار بالفاشر. تصو2122ٌهـ/2441بلطة السطان علً دٌنار مؤرخة بـ    1لوحة رقم  
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صورة لحٌوانات مجتمعة.السٌف األول.  متحف السلطان علً دٌنار بالفاشر. تصوٌر الباحثة  9لوحة رقم  

 
 رسم الفهد وقرص الشمس على سٌف الوزٌر ناصر.عن 10لوحة رقم                    

 Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last Sultan of Darfur, p.163.pl.4. 

 السلطان على دٌنار ابن السلطان زكرٌا ابن السلطان دمحم/ الفضل ابن السلطان عبد الرحمن الـرشٌد ابن السلطان أحمد بكر

 
 ."ٌا حاتم العصر األخٌر وعمٌره ورشٌده ٌا مفرد األعالم / سوت على الشمس المنٌرة رفعة فما أنت إال الشمس والشمس كوكب"

كتابات النقش األول والثانً بسٌف علً دٌنار)مجموعة الخاصة(.عن : 11وحة رقم ل  
Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last Sultan of Darfur,pl.16,18. 

 
السلطان على دٌنار ابن السلطان زكرٌا نصر هللا امٌن/  عمل بمدٌنة الفاشر بأمر أمٌر المومنٌن  

 
ٌا علً لقد بارزت شجعان العدي فسقٌتهم كاس الردي والسام  / أنت األمٌر المنصف الحامً الذي هو فً الوغى كعثمثم األجام 

1332 
كتابات النقش الثالث والرابع علً سٌف علً دٌنار)مجموعة الخاصة(.عن:   23لوحة رقم   

  Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last Sultan of Darfur,pl.15,17. 
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    ؽٛاّٟ اٌجؾش

                                                 
ٔ
 - Obert Voll,historicaldictionary of the Sudan, London1978 p,32. John

 

ٕ
فٟ لو٠خ اٌْبٚا٠خ ثبٌموة ِٓ اٌٍُّ غوة ِل٠ٕخ ١ٔب٨ ثلاهفٛه ٚاٌلٖ ىوو٠ب ثٓ  ٌٚل ػٍٝ ك٠ٕبهاٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه،  -

، هفٛه ثؼل ٚفبح اٌٍَطبْ أثٛ اٌق١وادٚإٔجؼ ػٍٟ ك٠ٕبه ٍٍطبٔ بػٍٝ كاَ، 89ٓٔ،8ٙ٘ٔاٌفًٚ، ف١ّب ث١ٓ دمحم ْ اٌٍَطب

، ٚؽبفع ػٍٝ َ ػبك اٌٟ اٌفبّو ٚاٍزؼبك ػوُ أعلاك818َٖٔ ىاه أَ كهِبْ ٚثب٠غ اٌق١ٍفخ ػجل هللا. ٚفٟ ٍجزّجو 81ٕٔفٟٚ

ؽزٝ لبِذ اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ ا٤ٌٚٝ، ٚثؼل٘ب أػٍٓ ٨ٚئٗ ٌٍٍَطبْ اٌؼضّبٟٔ ِّب وبْ ٍججب  ؽبوُ ػبَ اٌَٛكاْ ػ٩لخ َِزموح ِغ

ا١ِ٤ٓ ِؾّٛك دمحم ػضّبْ َ. ٌٍّي٠ل هاعغ. 1ٔٙٔفٟ اػ٩ْ اٌؾىِٛخ ا٦ٔغ١ٍي٠خ فٟ اٌَٛكاْ اٌؾوة ػ١ٍٗ، ٚلزً فٟ ػبَ 

، ََٕٔٔٓ ، ِطبثغ ّووخ اٌَٛكاْ ٌٍؼٍّخ اٌّؾلٚكح ، اٌقوَٛٛ 1ٔٙٔ -ٍٍٓٓٗٔطٕخ اٌفٛه ا١ِ٩ٍ٦خ ، كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ 

 ؛ ٕٗٙ -ٖٕٕٓ ٓ

last Sultan of Darfur 1898-1916,London 1965,pp.25- 202. A.B.Theobald,Ali Dinar 

ٌٍّي٠ل ػٓ اٌمٖو هاعغ: أٍّبت دمحم اٍّبػ١ً، ػٓ اٌزواس اٌّؼّبهٞ ٦ل١ٍُ كاهفٛه ٚػبّٕزٗ اٌزبه٠ق١خ اٌفبّو، ػلك   -ٖ

ه٠خ، كهاٍخ ؽٚبه٠خ أصب ٚثؾش لٖو اٌٍَطبْ ػٍٝ ك٠ٕبه ثّل٠ٕخ اٌفبّو فبٓ فٟ ِغٍخ ّلد و١ٍخ ا٢صبه عبِؼخ اٌف١َٛ،

 َ.ِٕٕٔٓغٍخ و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ ثٕٟ ٠ٍٛف، 
ٗ
 .ٕٕٗا١ِ٤ٓ دمحم ِؾّٛك ػضّبْ، ٍٍطٕخ اٌفٛه ا١ِ٩ٍ٦خ ، ٓ  - 
٘
اٌغٛ٘وٞ )اٍّبػ١ً ثٓ ؽّبك(، اٌٖؾبػ ربط اٌغخ ٕٚؾبػ اٌؼوث١خ، اٌطجؼخ اٌواثؼخ، رؾم١ك أؽّل ػجلاٌغفٛه ػطبه، كاه  - 

 .9َٕٔٔ، ٓ 11ٓٔاٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ ث١وٚد 
ٙ
ِىزجخ اٌغبِؼخ  ٖطفٝ ػجلهللا ١ّؾٗ، كهاٍخ ىفوف١خ ١ٌَف اٌٛى٠و ٔبٕو ثبٌَٛكاْ ٚأهثؼخ ١ٍٛف ٠ّب١ٔخ ِؼبٕوح،ِ - 

 .1ٔ، ؽب١ّخ 8َٕ، ٓ 18ٗٔاٌمب٘وح  ٌٍطجبػخ،
9 
 9٘اٌؼٖو ا٩ٍ٦ِٟ ٕٕٚبػخ ا١ٌَٛف اٌؼوث١خ ٚربه٠قٙب، ِغٍخ اٌزواس اٌؼوثٟ، اٌؼلك  ٔبفن ٠ٍٛل، ٕٕبػخ ا٤ٍٍؾخ فٟ -

؛ ػجلاٌؾ١ّل غيٞ ثٓ ؽَٓ، ا١ٌَف فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ، ا٤ِٓ ٚاٌؾ١بح )أوبك١ّ٠خ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ  1ٖٓ ،111ٔ،ػبَ 

 .َٖٓ، ٓ ٕٔٓٓ، اٌَؼٛك٠خ 1ٕٕ، ِغٍل ٕٓا١ِٕ٤خ(، اٌؼلك 
8
، ِغٍخ و١ٍخ ا٢كاة ٩ٕػ ؽ١َٓ اٌؼج١لٞ، ا٤ٍٍؾخ اٌؼوث١خ فٟ اٌؼٖو اٌؼجبٍٟ فٟ ٙٛت اٌّٖبكه ا٤صو٠خ ٚاٌزبه٠ق١خ، - 

 َٗٓٔ،  ٓ  18ٕٔ، ػبَ ٕٖعبِؼخ ثغلاك ، اٌؼلك هلُ 
1 
، ٕ، ط ٕٗككٌؼٍٛ٘بط اعبِؼخ  كاة،٢ا ِعٍخو٠ٍخ ،٩ٍ٦ِٝهاٌؼٕا٠ِخ فٝٚعٌٖا ٤ٍٍؽخا ْ،٠٠ٍب ْؽٍك ِؽِهٌٔبٕكاػث -

 .1َٕ، ٓ ٕٔٓٓ، أوزٛثو ٠خهصبآ دٍبكها ٓفبكاهٕا
ٔٓ
؛ ٌٍّٚي٠ل هاعغ: غيٞ ثٓ ؽَٓ: ا١ٌَف فٟ  ٩ٕٔٓ٘ػ ؽ١َٓ اٌؼج١لٞ، ا٤ٍٍؾخ اٌؼوث١خ فٟ اٌؼٖو اٌؼجبٍٟ، ٓ   -

 .ٖٔ-ٖٓاٌْؼو اٌؼوثٟ، ٓ 
ٔٔ
َ، هٍبٌخ ٙٔ٘ــ/ٓٔ –َ ٕٔ٘ـ/ٕٙفبت ػجلهللا ػجلاٌوإٚف، رم١ٕخ ا٤ٍٍؾخ ا٠٤ٛث١خ ٚاٌٍّّٛو١خ ٚرطٛه٘ب ِٓ اٌموْ  - 

خ ٚظ٠ِ٩ٍخ ِؽفٚف ا٠ٍثؼخ ؛ ١ٌٚل ػٍٟ دمحم ِؾّٛك، أه ٖٔ، ٓ ِٕٔٓٓبعَز١و، و١ٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب، اٌغبِؼخ ا٤هك١ٔخ 

، وزبة اٌّئرّو اٌواثغ ػْو ٧ٌرؾبك اٌؼبَ ٣ٌصبه١٠ٓ اٌؼوة، ٍخ(ه ٚكها٠ٍب )ّٔهٚثن وبٍهفٝ رّب٠ٚٔخ ٔكِف فٝ ِرؽ

ٕٓٔٔ ٓ َٗ. 
ٕٔ 
 .19 -1ٙٔبفن ٠ٍٛل، ٕٕبػخ ا٤ٍٍؾخ فٟ اٌؼٖو ا٩ٍ٦ِٟ، ٓ -
ٖٔ
 .  ٗٔ -ٖٕٔفبت ػجلهللا ػجلاٌوإٚف، رم١ٕخ ا٤ٍٍؾخ ا٠٤ٛث١خ ٚاٌٍّّٛو١خ، ٓ   -
ٔٗ 
 .ٍٓٙٛهح ا٤ٔفبي، آ٠خ  -
ٔ٘
ٚف، ٠ٌٍالخ هثبد ٌعٔخ رؽة اثبكٜ، وزبة اٌغٙبك، ٌٍٔاثؽب٠ّخ ٚي ِّوهٜ، ٌثفبْ اِرك(، هللا ِؽِكثٝػثهٜ )أٌثفبا - 

 .ٕٗٔ-ٔٗٔوح، ك.د، ٓ ٌ٘مب، اث٠خهٌؼة اٌورت اؽ٠بكاه ا
ٔٙ
 .1ٕاٌٙغ١ِٛخ، ٓ ٤ٍٍؽخ ْ، ا٠ب٠ٍه ٌٔبٕكاػث -
ٔ9
؛ ١ٌٚل ػٍٟ دمحم ،  َٙٗ، ٓ 19٘ٔ، اٌَؼٛك٠خ، ٔ، ِغٍل ٕف اٌؼوث١خ، ِغٍخ اٌلاهح، اٌؼلك ػجلاٌوؽّٓ ىوٟ، ا١ٌَٛ - 

 . ٖ، ٠ِ٩ٍٓخٚف اثؼخ ٠ٍأه
ٔ8 
 .ٖٓػجلاٌؾ١ّل غيٞ ثٓ ؽَٓ، ا١ٌَف فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ، ٓ -
ٔ1
َ ، ٌٍٕٕٓٓجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ا١ِ٩ٍ٦خ، اٌو٠بٗ  ا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ " ا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع "، ِووي اٌٍّه ف١ًٖ - 

ٓٔ٘. 
ٕٓ
 .8ِٖطفٝ ػجلهللا ١ّؾٗ، كهاٍخ ىفوف١خ ١ٌَف اٌٛى٠و ٔبٕو ثبٌَٛكاْ، ٓ  - 
ٕٔ 
 .ٕٔ-ٕٓا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع، ِووي اٌٍّه ف١ًٖ ، ٓ  -ا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ -
ٕٕ 
 .ٖٓ؛ ػجلاٌؾ١ّل غيٞ ثٓ ؽَٓ، ا١ٌَف فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ، ٓ  ٕٔا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع، ٓ  -ا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ -
ٕٖ
؛ ِٖطفٝ ٖ٘ٔ،  َٕٕٔ، ٓ 1٘9ٔوٟ، ا١ٌَف فٟ اٌؼبٌُ ا٩ٍ٦ِٟ، كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ، اٌمب٘وح ػجلاٌوؽّٓ ى  -

 .8ػجلهللا ١ّؾٗ، كهاٍخ ىفوف١خ ١ٌَف اٌٛى٠و ٔبٕو، ٓ 
ٕٗ
 .ٕٕ -ٕٔا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع، ٓ  -ا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ - 
ٕ٘-

اٌؼلك   ،ِؼخ اٌقوَٛٛبخ ا٢كاة عَ، ِمبي ثّغٍخ و١ٍ 818ٔ-ٗٓ٘ٔاٌَٛكاْفٟ ػجلاٌؼي٠ي دمحم ٍِٛٝ، أٍٍؾخ اٌمزبي  

 . 9َ٘ٔ،، ٓ ٕ٘ٔٓ، ػبَ ٖ٘
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ٕٙ
ا٦ِبَ اٌّٙلٞ، ٌٚل دمحم أؽّل ثٓ ػجلهللا فٟ عي٠وح ٌجت ِٓ أػّبي كٔمٍخ فٟ اٌَبثغ ٚاٌؼْو٠ٓ ِٓ هعت   -

َ.ٚأزمٍذ ػبئٍزٗ اٌٝ ووهٞ ّّبي أَ كهِبْ،ؽ١ش كهً اٌموآْ فٟ ِلهٍزٟ 8ٗٗٔ٘ـ/اٌضبٟٔ ػْو ِٓ أغَطٌ ٕٓٙٔػبَ

َٛٛ ٚووهٞ. ٚهؽً اٌٝ اٌغي٠وح أثب، ٚأٌٍ َِغل ا ٚفٍٛح ف١ٙب، ٚاعزّغ ؽٌٛٗ اٌط٩ة، ِٚٓ وضود ِو٠ل٠ٗ لبي أٔٗ اٌقو

اٌّٙلٞ إٌّزظو، ٚافزبه عجً لل٠و ِوويا ٌلػٛرٗ، ٚأزٖو ػٍٝ ع١ّغ اٌؾ٩ّد اٌزٟ أهٍٍزٙب اٌؾىِٛخ اٌزوو١خ ٌٍمٚبت 

رٛفٝ ثؼل٘ب ثْٙٛه ل١ٍٍخ، ٚرٌٛٝ ثؼلٖ اٌق١ٍفخ ػجلهللا. ٌٍّي٠ل َ، 88٘ٚٔػ١ٍٗ، ٚوبْ آفو٘ب ٍمٛٛ اٌقوَٛٛ فٟ ٠لٖ ػبَ 

هاعغ: اٍّبػ١ً ػجلاٌمبكه اٌىوكفبٟٔ،ٍؼبكح اٌَّزٙلٞ فٟ ١ٍوح ا٦ِبَ اٌّٙلٞ، رؾم١ك دمحم اثوا١ُ٘ أثٛ ١ٍٍُ، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ، 

ٔؼَٛ ّم١و،  َ.189ٔوََٛٛ؛ ػجلاٌّؾّٛك أثٛ ّبِخ، ِٓ أثب اٌٝ رٍَٙبٞ ؽوٚة ؽ١بح ا٦ِبَ اٌّٙلٞ، اٌق19ٕٔاٌقوَٛٛ

 . ٙٗٙ-ٕٖٔٓربه٠ـ اٌَٛكاْ، ٓ 
ٕ9
 .99ٖٔؼَٛ ّم١و، ربه٠ـ اٌَٛكاْ، ٓ  - 
ٕ8
 . ٗٙٔ-ٖٙٔ، ٓاٌَٛكاْ ػجلاٌؼي٠ي دمحم ٍِٛٝ، أٍٍؾخ اٌمزبي فٟ -
ٕ1-

ٌٍّي٠ل ػٓ ِؼووخ ووهٞ هاعغ: ػّٖذ ؽَٓ ىٌفٛ، ووهٞ رؾ١ًٍ ػَىوٞ ٌّؼووخ أِلهِبْ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ،  

 َ.11٘ٔاٌقوَٛٛ 
ٖٓ
 . ٔٙٔػجلاٌؼي٠ي دمحم ٍِٛٝ، أٍٍؾخ اٌمزبي فٟ اٌَٛكاْ، ٓ   -

 ٖٔ
َ، فٟ ه١٘ل اٌجوكٞ عٕٛة كاهفٛه، ٍّغ ػٓ دمحم ثٓ أؽّل ٚثؾش ػٕٗ 8ٗٔٔاٌق١ٍفخ ػجلهللا، ػجلهللا ثٓ أؽّل ٌٚل ػبَ -

ىِوح ِو٠ل٠ٗ، ٚىٚعٗ  ٚٚعلٖ ١ْ٠ل لجخ ػٍٝ لجو ا١ٌْـ اٌموّٟ اٌي٠ٓ، ٚأفجوٖ أٔٗ ٘ٛ اٌّٙلٞ إٌّزظو، ٚأكفٍٗ اٌّٙلٞ فٟ

اثٕزٗ أَ وٍضَٛ، ٚإٔجؼ ِٓ أوضو اٌَّبػل٠ٓ أ١ّ٘خ ثبٌَٕجخ ٌٍّٙلٞ، ٚأٚوً ا١ٌٗ اٌم١بكح اٌؼبِخ ٌٍغ١ُٛ، ٚرٌٛٝ ؽىُ اٌلٌٚخ ثؼل 

َ. ٌٍّي٠ل هاعغ: ٔؼَٛ ّم١و، ربه٠ـ اٌَٛكاْ ٓ 811ٔٚفبح اٌّٙلٞ، ٚلزً فٟ ِؼووخ أَ كث١ىواد ٙل ا٦ٔغ١ٍي ػبَ 

 َ.١ِٕٕٓٔٔخ ٠بعٟ، اٌق١ٍفخ ػجلهللا ؽ١برٗ ١ٍٚبٍزٗ، روعّخ ِىٟ ث١ْو ِٖطفٝ،اٌقوَٛٛ؛ ف١ف١بْ أ81ٔ-1ٕٓٓ

 
ٖٕ
 .81ٕٔؼَٛ ّم١و، ربه٠ـ اٌَٛكاْ، ٓ  - 

  
ٖٖ
اٌٛى٠و ٔبٕو، ٘ٛ اٌٛى٠و اٌضبٌش ٌطبئفخ اٌّٙظ، ثؼل أث١ٗ دمحم أثٛ اٌى١ٍٍه ٚأف١ٗ هعت، فمل ١ٍطوٚا ػٍٝ ٍِٛن اٌفٛٔظ  - 

ؽٛي اٌٛى٠و ٔبٕو ثؼل لزً اٌٍّه ػل٨ْ ٤ف١ٗ اٌٛى٠و هعت، ٚأزٖو ػٍٝ لٛاد اٌٍّه،  ثؼل ٙؼف اٌلٌٚخ، ٚاٌزف اٌّٙظ

ٚوبْ مٌه ٍججب فٟ وَو ّٛوخ اٌٍّه ٚػٍٛ ّؤْ اٌٛى٠و، ٚرؾىُ فٟ اٌلٌٚخ ٚفٟ اٌٍّٛن، ٚاٍزّو ػْو ٍٕٛاد ؽزٝ لزً ػبَ 

 .ٙ-ٗٓ  ِٖطفٝ ػجلهللا ١ّؾٗ، كهاٍخ ىفوف١خ ١ٌَف اٌٛى٠و ٔبٕو، َٓ. 919ٔ٘ـ/ٕٕٔٔأٚافو 
ٖٗ 
 .1٘8ٔؼَٛ ّم١و، ربه٠ـ اٌَٛكاْ، ٓ  -
ٖ٘
 . 9٘ٔػجلاٌؼي٠ي دمحم ٍِٛٝ، أٍٍؾخ اٌمزبي فٟ اٌَٛكاْ، ٓ  - 
ٖٙ
 .8ٗٔٔؼَٛ ّم١و، ربه٠ـ اٌَٛكاْ، ٓ  - 
ٖ9
  ٘٘ٔأٍٍؾخ اٌمزبي فٟ اٌَٛكاْ، ٓ ؛ ػجلاٌؼي٠ي دمحم ٍِٛٝ،  9ٕٔ ٍِٛٝ لّو ٕفؾبد ِٓ ربه٠ـ كاهفٛه، ٓ دمحم - 

 
ٖ8
ٛٔظ، اثٓ اٌٍَطبْ وٛهٚ، ٚ٘ٛ أٚي ١ٛ٩ٍٓ كاهفٛه اٌن٠ٓ اػزوفٛا ثبٌل٠ٓ ا٩ٍ٦ِٟ ك٠ٕب ه١ٍّب ٌٍلٌٚخ، ١ٍٍّبْ ٌٍٛ -

ٚ٘ٛ أّٙو ١ٛ٩ٍٓ اٌى١وا، ارقن ِٓ ٛوح ِوويا ٌؾىّٗ، ٚافٚغ اٌؼل٠ل ِٓ اٌمجبئً، ٚارَؼذ هلؼخ ٍِّىزٗ، ٚأزٖو فٟ 

ٛو٠ك كهة ا٤هثؼ١ٓ، ٚكفٓ فٟ ٛوح. ٌٍّي٠ل هاعغ: ع١ّغ اٌّؼبهن اٌزٟ فبٙٙب، ٚػًّ ػٍٝ رْغ١غ اٌزغبهح ِغ ِٖو ػٓ 

 .   9ٔٔ-ٕٔٔا١ِ٤ٓ ِؾّٛك ػضّبْ، ٍٍطٕخ اٌفٛه ا١ِ٩ٍ٦خٓ ٓ
ٖ1
 .ٖٖٔ، ٖٗدمحم ٍِٛٝ لّو، ٕفؾبد ِٓ ربه٠ـ كاهفٛه، ٓ  - 

 
ٗٓ
٘لافٗ أؽّل ثىو، ٘ٛ اٌٍَطبْ أؽّل ثىو ٍِٛٝ ثٓ اٌٍَطبْ ١ٍٍّبْ ٌٍٛٛٔظ، ٠ؼل ِٓ أّٙو ١ٛ٩ٍٓ اٌفٛه، ٚوبْ أُ٘ أ - 

ْٔو ا٩ٍ٦َ فٟ كٌٚزٗ، ف١ْل اٌَّبعل ٚاٌق٩ٚٞ، ٚٚفو ث١ئخ ِٕبٍجخ ٌؼٍّبت اٌل٠ٓ اٌٛافل٠ٓ، ٚػًّ ػٍٝ رٕظ١ُ أِٛه كٌٚزٗ 

فؤكفً ٔظبَ اٌلٚا٠ٚٓ ٚاٌىزبثخ، ِٚٓ أُ٘ أػّبٌٗ اٌؼَىو٠خ أزٖبهٖ ػٍٝ ٍٍطبْ ٚكاٞ. ٌٍّي٠ل هاعغ. ا١ِ٤ٓ ِؾّٛك ػضّبْ، 

 .    ٕٙٔ-1ٍٍٔٔطٕخ اٌفٛه ا١ِ٩ٍ٦خ،ٓ ٓ 
ٗٔ
 .           9ٕٔ، 9ٗدمحم ٍِٛٝ لّو ٕفؾبد ِٓ ربه٠ـ كاهفٛه، ٓ - 
ٕٗ 
 .9ٕٔٔؼَٛ ّم١و، ربه٠ـ اٌَٛكاْ، ٓ  -
ٖٗ
 .٘٘ٔ؛ ػجلاٌؼي٠ي دمحم ٍِٛٝ، أٍٍؾخ اٌمزبي فٟ اٌَٛكاْ، ٓ  9ٕٔدمحم ٍِٛٝ لّو، ٕفؾبد ِٓ ربه٠ـ كاهفٛه، ٓ  - 
ٗٗ
 .َٓٗ، ٓ ٕٔٔٓ( اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ، اٌقوَٛٛ ٔبهثخ اٌَٛكاْ )اٌفبرؼ  ػٍٟ ؽ١َٕٓ دمحم، ٍٍَخ ربه٠ـ اٌّغ - 
ٗ٘
 .ٖٕٗ؛ ا١ِ٤ٓ دمحم ػضّبْ، ٍٍطٕخ اٌفٛه ا١ِ٩ٍ٦خ، ٓ 8ٗٔٔؼَٛ ّم١و، ربه٠ـ اٌَٛكاْ، ٓ  - 
ٗٙ
-  

ٗ9 Stephane Pradines and Manouchehr Moshtagh,Sufi in war Persian influene on Afrcian weaponry, in19th century 

Mahdist Sudan. pp.259-260.                                       
ٗ8- Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last Sultan of Darfur, Ali Dinar,       Sudan and Nubia, 
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 ٗ1 Stephane Pradines and Manouchehr Moshtagh,Sufi in war.pp.259-260.            
٘ٓ
َ(، اٌقوَٛٛ 8ٕٔٔ-٠ٍَٔٗ٘ٓٛف فًٚ هللا ؽَٓ، ِملِٗ فٟ ربه٠ـ اٌّّبٌه ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ اٌَٛكاْ اٌْوق ) - 

ٔ181 ٓ ،َ8ٕ . 
٘ٔ- Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last Sultan of Darfur,p.162. 

Stephane Pradines and Manouchehr Moshtagh,Sufi in war,pp.258-259.- 
ٕ٘ 

ٖ٘
 .ٙ، ٓ ٠ِ٩ٍخٚف اثؼخ ١ٌٚ٠ٍل ػٍٟ دمحم ِؾّٛك، أه  -
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٘ٗ
 . 1ٗٔػجلاٌوإٚف ػْٛ ، اٌفٓ اٌؾوثٟ فٟ ٕله ا٩ٍ٦َ ، كاه اٌّؼبهف اٌمب٘وح ، ٓ   -
٘٘ 
 .ٙٔٓ  خ ٚاٌٍّّٛو١خ،ٕفبت ػجلهللا ػجلاٌوإٚف، رم١ٕخ ا٤ٍٍؾخ ا٠٤ٛث١ -
٘ٙ
 . ٙ، ٓ ٠ِ٩ٍخٚف اثؼخ ١ٌٚ٠ٍل ػٍٟ دمحم ِؾّٛك، أه  -
٘9
 .ٖٓ؛ ػجلاٌؾ١ّل غيٞ ثٓ ؽَٓ، ا١ٌَف فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ، ٓ  8ٕا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع، ٓ -ا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ - 
٘8
اٌؼٖو أ٠ّٓ ِٖطفٝ اكه٠ٌ، اٌٛظ١ف١خ فٟ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ ٙٛت ّٔبمط ِٓ ِٖو ؽزٝ ٔٙب٠خ  -

ٕفبت ػجلهللا ؛ 1ٗٗٓ  َ،ٕٗٔٓ َ، و١ٍخ ا٢كاة، لَُ ا٢صبه، عبِؼخ ٕٛطب8ٓ٘ٔ-ٔٙ٘ـ/ٕٕٓٔ-ٕٔا٩ٍ٦ِٟ،)

 .ٙٔٓ  ػجلاٌوإٚف، رم١ٕخ ا٤ٍٍؾخ ا٠٤ٛث١خ ٚاٌٍّّٛو١خ،
٘1
 .ِٖٔٔطفٝ ػجلهللا ١ّؾٗ، كهاٍخ ىفوف١خ ١ٌَف اٌٛى٠و ٔبٕو، ٓ  -
ٙٓ
 .٠ٔٙٛث١خ ٚاٌٍّّٛو١خ، ٓ ٕفبت ػجلهللا ػجلاٌوإٚف، رم١ٕخ ا٤ٍٍؾخ ا٤ - 
ٙٔ-

؛ ِٖطفٝ ػجلهللا ١ّؾٗ، كهاٍخ ىفوف١خ ١ٌَف اٌٛى٠و  8ٖٕػجلاٌوؽّٓ ىوٟ، ا١ٌَف فٟ اٌؼبٌُ ا٩ٍ٦ِٟ، ٓ  

 .ٕ٘، ؽب١ّخ ٓٔٔبٕو، ٓ 
ٕٙ
 .ِٖٓٔطفٝ ػجلهللا ١ّؾٗ، كهاٍخ ىفوف١خ ١ٌَف اٌٛى٠و ٔبٕو،ٓ  - 
ٖٙ
 . ٙ، ٓ ٠ِ٩ٍخٚف اثؼخ ١ٌٚ٠ٍل ػٍٟ دمحم ِؾّٛك، أه - 
ٙٗ
 ٩ٕٔٓٙػ ؽ١َٓ اٌؼج١لٞ، ا٤ٍٍؾخ اٌؼوث١خ فٟ اٌؼٖو اٌؼجبٍٟ ٓ   -
ٙ٘
 .8ٕا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع،  ٓ  -ا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ - 
ٙٙ
 . ٙ، ٓ ٠ِ٩ٍخٚف اثؼخ ١ٌٚ٠ٍل ػٍٟ دمحم ِؾّٛك ، أه -
ٙ9

؛ػجلاٌؾ١ّل غيٞ ثٓ ؽَٓ، ا١ٌَف فٟ اٌْؼو اٌؼوثٟ، ٓ  1ٖٔبفن ٠ٍٛل، ٕٕبػخ ا٤ٍٍؾخ فٟ اٌؼٖو ا٩ٍ٦ِٟ ٓ  - 

ٖٓ. 
ٙ8
 .ٕٙٔفبت ػجلهللا ػجلاٌوإٚف، رم١ٕخ ا٤ٍٍؾخ ا٠٤ٛث١خ ٚاٌٍّّٛو١خ ،ٓ  -
ٙ1
؛  9-  ٙٓ ٓ ٠ِ٩ٍخا ٚف٠ٍ ثؼخ؛ ١ٌٚل ػٍٟ دمحم ِؾّٛك، أه 9ٕا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ " ا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع " ٓ  -

 .   1ٖٔػجلاٌوإٚف ػْٛ، اٌفٓ اٌؾوثٟ، ٓ 
9ٓ-
 . 1ٕ-8ٕٓ ٓ  ٚاٌٍّّٛو١خ،ٕفبت ػجلهللا ػجلاٌوإٚف، رم١ٕخ ا٤ٍٍؾخ ا٠٤ٛث١خ  
9ٔ-
 .ٓٔٓ  ِٖطفٝ ػجلهللا ١ّؾٗ، كهاٍخ ىفوف١خ ١ٌَف اٌٛى٠و ٔبٕو، 
9ٕ
ا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ " ا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع " ، ٓ  ؛9ٙٔ، ٗٙٔػجلاٌوؽّٓ ىوٟ، ا١ٌَف فٟ اٌؼبٌُ ا٩ٍ٦ِٟ، ٓ  ٓ  -

ٔ٘. 
9ٖ
؛ ٩ٕػ ١ٔٙخ " ا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع "،ٓ ؛ ا٤ٍٍؾخ ا٩ٍ٦ِ ٙٙٔػجلاٌوؽّٓ ىوٟ، ا١ٌَف فٟ اٌؼبٌُ ا٩ٍ٦ِٟ، ٓ  - 

 .٘ٓٔٓ  ،ؽ١َٓ اٌؼج١لٞ، ا٤ٍٍؾخ اٌؼوث١خ فٟ اٌؼٖو اٌؼجبٍٟ
9ٗ
ٓ  ؛ ٕفبت ػجلهللا ػجلاٌوإٚف، رم١ٕخ ا٤ٍٍؾخ ا٠٤ٛث١خ ٚاٌٍّّٛو١خ،ٙٔا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ " ا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع "، ٓ  -

ٕ9. 
9٘
 . 1ٕٓ  ٍٛو١خ،ٕفبت ػجلهللا ػجلاٌوإٚف، رم١ٕخ ا٤ٍٍؾخ ا٠٤ٛث١خ ٚاٌّّ  -
9ٙ
 .9ٓ ، ٠ِ٩ٍخا ٚف٠ٍ ثؼخ؛ ١ٌٚل ػٍٟ دمحم ِؾّٛك، أهٖٖػجلإٌبٕو ٠ب١ٍٓ، ا٤ٍٍؾخ اٌٙغ١ِٛخ، ٓ  - 
99
 . 8ٕا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ " ا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع "، ٓ  -
98-
 .9ٓ ٠ِ٩ٍخا ٚف٠ٍ ثؼخ١ٌٚلػٍٟ دمحم ِؾّٛك، أه 
91
ثبٌمب٘وح )كهاٍخ أصو٠خ(، ٔلٚح اٌزبه٠ـ ا٩ٍ٦ِٟ  ؽ١َٓ ػجلاٌوؽ١ُ ػ١ٍٛح، ا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ ثّزؾف لٖو ا١ًٌّٕ -

 . َٕٕٗ، ٓ 18ٗٔا١ٌٍٜٛ، اٌؼلك اٌضبٌش 
8ٓ-
 . 9٘ٔػجلاٌؼي٠ي دمحم ٍِٛٝ، أٍٍؾخ اٌمزبي فٟ اٌَٛكاْ، ٓ  

8ٔStephane Pradines and Manouchehr Moshtagh,Sufi in war,pp.257-258. 
8ٕStephane Pradines and Manouchehr Moshtagh,Sufi in war,p.259 

8ٖ 
؛ كػبت ٛٗ ؽَٓ، أكٚاد اٌمزبي اٌّؼل١ٔخ ا٠٦وا١ٔخ ٚاٌزوو١خ 1ٕا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ " ا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع "، ٓ  -

اٌّؾفٛظخ ثّغّٛػخ ِزؾف لٖو ػبثل٠ٓ ثبٌمب٘وح )كهاٍخ ِمبهٔخ ٤كٚاد اٌمزبي ا٤ٚهٚث١خ اٌّؼبٕوح(، هٍبٌخ ِبعَز١و 

 .َٗٗٔ، ٓ ٕٗٓٓه ا١ِ٩ٍ٦خ، و١ٍخ ا٢صبه، عبِؼخ اٌمب٘وح، لَُ ا٢صب
8ٗ
 .ٗ٘ٔ؛ ػجلاٌوإٚف ػْٛ، اٌفٓ اٌؾوثٟ، ٓٗٔ٘ٓ أ٠ّٓ ِٖطفٝ اكه٠ٌ، اٌٛظ١ف١خ فٟ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ، -
8٘
 .8ٗػجل إٌبٕو ٠ب١ٍٓ،ا٤ٍٍؾخ اٌٙغ١ِٛخ، ٓ  -
8ٙ-

ٍجٕب١ٔخ، هث١غ ؽبِل ف١ٍفخ، اٌفْٕٛ اٌيفوف١خ ا١ّٕ١ٌخ فٟ اٌؼٖو ا٩ٍ٦ِٟ، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ، اٌلاه اٌّٖو٠خ اٌ 

 .  َٔٙ، 11ٕٓٔاٌمب٘وح
89-
 .8٘ػجل إٌبٕو ٠ب١ٍٓ، ا٤ٍٍؾخ اٌٙغ١ِٛخ، ٓ 
88
 .ٕ٘ٙؽ١َٓ ػجلاٌوؽ١ُ ػ١ٍٖٛ، ا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ ٓ  -
81
 .٘ٗٔكػبت ٛٗ ؽَٓ، أكٚاد اٌمزبي اٌّؼل١ٔخ، ٓ  -
1ٓ
 .1ٕا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ " ا١ٌَٛف ٚاٌلهٚع "، ٓ  -
1ٔ-
 .  ٖٕٗا١ِ٩ٍ٦خ، ٓ  ا١ِ٤ٓ ِؾّٛك دمحم ػضّبْ، ٍٍطٕخ اٌفٛه 
1ٕ-
 .ٗٔ٘ٓ أ٠ّٓ ِٖطفٝ اكه٠ٌ، اٌٛظ١ف١خ فٟ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ،؛ 1ٔػجل إٌبٕو ٠ب١ٍٓ، ا٤ٍٍؾخ اٌٙغ١ِٛخ، ٓ 
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1ٖ-
 .1ٖ، ٕٓفبت ػجلهللا ػجلاٌوإٚف، رم١ٕخ ا٤ٍٍؾخ ا٠٤ٛث١خ؛ 1ٔػجل إٌبٕو ٠ب١ٍٓ، ا٤ٍٍؾخ اٌٙغ١ِٛخ، ٓ 
1ٗ
 . 9ٕٔ، 9ٓٔ؛ كػبت ٛٗ ؽَٓ، أكٚاد اٌمزبي اٌّؼل١ٔخ، ١ٕ9ٙٓخ ٓ ؽ١َٓ ػجلاٌوؽ١ُ ػ١ٍٖٛ، ا٤ٍٍؾخ ا٩ٍ٦ِ -
1٘
 .٘ٔ٘-ٗٔ٘ ٓ ٓ أ٠ّٓ ِٖطفٝ اكه٠ٌ، اٌٛظ١ف١خ فٟ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ، -
1ٙ 
 .1ٔ؛ ػجل إٌبٕو ٠ب١ٍٓ، ا٤ٍٍؾخ اٌٙغ١ِٛخ، 9ٕ٘ٓؽ١َٓ ػجلاٌوؽ١ُ ػ١ٍٖٛ، ا٤ٍٍؾخ ا١ِ٩ٍ٦خ، ٓ  -
19 
 .1ٔٓ-1ٓ1ٔؼَٛ ّم١و، ربه٠ـ  اٌَٛكاْ، ٓ ٓ  -

  18
٠ٛعل أه١ّف وبًِ ِؾفٛظ ثلاه اٌٛصبئك اٌم١ِٛخ اٌَٛكا١ٔخ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ فطبثبد ِٓ ٚاٌٝ اٌٍَطبْ ػٍٝ ك٠ٕبه اٌفزوح  - 

َ، ٚثؼٚٙب غ١و ِٕظّخ ٚرَّٝ ِٕٛػبد، 1ٔٗٔ:  1ٓٓٔثؼٚٙب ِورجخ ربه٠ق١ب فٟ اٌفزوح ِٓ  1ٔٙٔ:  811ِٔب ث١ٓ 

:  ١ّٔ1ٓٓخ ّٚق١ٖخ ١ِٛ٠ٚبد ِٚنوواد ِورجخ ربه٠ق١ ب ٚرًّْ ِىبرجبد هٍ. Papers W.Rٕٚ٘بن أٚهاق ه . ٚ  

 اٌٝ عبٔت أه١ّف اٌّقبثواد اٌَٛكا١ٔخ . papers .S َ ٕٚ٘بن أٚهاق ً . ثبّب 1ٔٙٔ
11
ب ١ٌْغٍٗ ١ٛ٩ٍٓ ثبّب، ِٕن ػبَ   -  ٖ َ ٚأزٙٝ  1ٓٓٔاٌّفزِ اٌؼبَ، ٘ٛ ِٕٖت فٟ اٌغٙبى ا٦كاهٞ، أْٟٔت ف١ٖ

اٌغوٗ ِٕٗ ا٦ٍزفبكح ِٓ فجوح ١ٛ٩ٍٓ ثبّب ثبٌَٛكاْ. ٌٍّي٠ل هاعغ دمحم ٍؼ١ل  َ. ٚوب1ْٔٗٔإٌّٖت ثبٍزمبٌزٗ ػبَ 

 . َٕٖٖ، ٓ َٕٕٓٓ، كاه ِٖؾف أفو٠م١ب، اٌقوَٛٛ 1٘٘ٔ-8ٕٓٔاٌملاي، ربه٠ـ اٌَٛكاْ اٌؾل٠ش 
 ٔٓٓ

ٟ َ، رٌٟٛ ِٕبٕت ل١بك٠ٗ ف1ٓٙٔ/8ِٙ٘ٔؾّٛك، ٘ٛ  ا١ِ٤و ِؾّٛك ٚك أؽّل، اثٓ ػُ اٌق١ٍفخ ػجلهللا، ٌٚل ػبَ   -

اٌلٌٚخ، ِٕٙب ؽىُ كاهفٛه ٚووكفبْ، ٕٚفٗ اٌّؼبٕوْٚ ٌٗ ثب٦كاهٞ اٌىفت،ا٨ أٔٗ ٌُ ٠ىٓ اٍزوار١غ١ ب ِؾٕى ب، ا١ٌٗ رَٕت 

، ٔؼَٛ ّم١و،ربه٠ـ اٌَٛكاْ . ٌٍّي٠ل هاعغ:818َٔاثو٠ً ػبَ  8فٟ َ، ٚأٍُو فٟ ِؼووخ ػطجوح 819ِٔغوىح اٌّزّخ ػبَ 

 ,Rihard Hill, Biographical ؛  ٖٕٗ،  ٖٕٙ ،ٔ، ؽب١ّخ ٕٕٗ؛ ػّٖذ ىٌفٛ، ٓ 88ٔ-88ٕٓٓ ٓ

Dictionary of the Anglo-Egyptian Sudan. Oxford,1951. p.224.          

 ػجو اٌموْٚ. اٌَٛكاْ؛ ػّٖذ ؽَٓ ىٌفٛ،ووهٞ؛ ِىٟ ّج١ىٗ، ربه٠ـ اٌَٛكأْؼَٛ  ّم١و، 
ٔٓٔ
أؽل أِوات اٌّٙل٠خ، ّبهن فٟ ع١ّغ ؽوٚثُٙ، ٚلبك  ٠ٌٛٔ اٌلو١ُ، ثٓ ػُ اٌق١ٍفخ ػجلهللا ، ٚأفٛ ا١ِ٤وػضّبْ اٌلو١ُ ٘ٛ - 

َ، 811ٔٚلبك ؽ٩ّد ٌمّغ صٛهاد ٙل اٌّٙل٠خ فٟ ووكفبْ ٚكاهفٛه، ٚرٌٛٝ اِبهح كٔم٩، ٚأٍو فٟ ِؼووخ أَ كث١ىواد ػبَ 

ٚٔمً اٌٝ ه١ّل ٚلٚٝ ثٙب ِلح ِٓ اٌيِٓ، صُ ٔمً ٌٍَٛكاْ، ِٚبد ٕ٘بن. ٌٍّي٠ل هاعغ ف١ف١بْ أ١ِٕخ ٠بعٟ، هعبي ؽٛي 

َ؛ ه٠زْبهك ً٘، ه٠زْبهك ٕٔٓٓ،اٌقوَّٛٛووخ ث١ذ اٌقوَٛٛ ٌٍطجبػخ ٚإٌْولٞ، روعّخ ِىٟ ث١ْو، اٌطجؼخا٤ٌٚٝ، اٌّٙ

، ِؼغُ رواعُ أً٘ اٌَٛكاْ، روعّخ ١ٍف اٌل٠ٓ ػجلاٌؾ١ّل إٌؼ١ُ، اٌقوَٛٛ  ًِ ِٕ٘ٓٔٙٓ ،َٕٙ1. 
ٕٔٓ-
 .1ٙ٘-1ٙٗ، 81ٔٔؼَٛ ّم١و، ربه٠ـ اٌَٛكاْ، ٓ ٓ 

,historical dictionary,p,32 - John Obert Voll    ٖٔٓ 
ٔٓٗ
 .ِٖٙٔطفٝ ػجلهللا ١ّؾٗ، كهاٍخ ىفوف١خ، ٓ  -
ٔٓ٘
ٌُ ٠مزٖو موو أث١بد ِٓ ل١ٖلح اٌجوكح ػٍٝ اٌفْٕٛ فمٜ، ثً ؽفٍذ ثٙب اٌؼّبئو ا١ِ٩ٍ٦خ فٟ وض١و ِٓ ثٍلاْ اٌؼبٌُ  -

ٍٝ اٌؼّبئو اٌؼضّّب١ٔخ فٟ ا٩ٍ٦ِٟ ِٓ ّٕٙٙب ِٖو.ٌٍّي٠ل ػٓ ٘نٖ إٌّْآد هاعغ : ثله ػجلاٌؼي٠ي، ٖٔٛٓ اٌجوكح ػ

 َ.ِٕٕٖٓٓو"كهاٍخ أصو٠خ ف١ٕخ"، هٍبٌخ ِبعَز١و، و١ٍخ ا٢صبه، عبِؼخ اٌمب٘وح 
ٔٓٙ
٘ـ، ٚأٍورٗ رورجٜ عنٚه٘ب 8ٓٙاٌج١ٕٛوٞ، ٘ٛ دمحم ثٓ ٍؼ١ل اٌٖٕٙبعٟ اٌج١ٕٛوٞ، ٌٚل ثجٍلح ك٨ٓ ثّٖو ػبَ  -

و، ٚثؼل٘ب اٌٝ اٌمب٘وح ؽ١ش كهً ػٍَٛ اٌٍغخ ثمج١ٍخ ٕٕٙبعخ ثبٌٖؾوا ت عٕٛثٟ اٌّغوة ا٤لٖٝ، ْٚٔؤ ثمو٠خ ث١ٕٛ

 .ٙٔ -9اٌؼوث١خ ا٤كة. ٌٍّي٠ل هاعغ: ثله ػجلاٌؼي٠ي، ٖٔٛٓ اٌجوكح، ٓ ٓ 
   ٔٓ9

ٚعل ٘نا اٌج١ذ ٔفَٗ" ِٚٓ رىٓ ثوٍٛي هللا ٖٔورٗ اْ رٍمٗ ا٨ٍل فٟ اعبِٙب رغُ". فٟ ِٖو فٟ ِْٕآد روعغ  -

َ. هفؼذ ٍِٛٝ،اٌؼّبئو 9ٖٔٔ٘ـ/ٕ٘ٔٔة ا٤ٕفو ثبٌغّب١ٌخٌٍؼٖو اٌؼضّبٟٔ ِٕٙب ِٕيي ِٖطفٝ عؼفو ثؾبهح اٌله

اٌَى١ٕخ ثّلثٕخ اٌمب٘وح فٟ اٌؼٖو اٌؼضّبٟٔ" كهاٍخ أصو٠خ ٚصبئم١خ"، هٍبٌخ كوزٛهاح ، و١ٍخ ا٢صبه، عبِؼخ اٌمب٘وح، لَُ ا٢صبه 

جخ فٟ ِىٕبً . وّب ٚعل فٟ ِْٕآد فٟ غوة اٌؼبٌُ ا٩ٍ٦ِٟ ِٕٙب: لجخ ِؾواة عبِغ اٌم9َٖٗٔ، 11٘ٓٔا١ِ٩ٍ٦خ

َ، ٚػٍٝ اٌجبة اٌقْجٟ اٌّئكٞ ٌٍمجخ اٌَؼ١ل٠خ ثغبِغ اٌمو٠ٚٚٓ، ٚأػٍٝ اٌّلفً اٌوئ١َٟ 88ٙٔ-8ٙٙٔ٘ـ/ٓٓٔٔ-18ٓٔ

فٟ عبِغ اٌلهٚط ثطواثٌٍ ١ٌج١ب اٌموْ اٌَبثغ ػِ ا٩١ٌّكٞ. هاِٟ هث١غ هاّل، ػّبهح اٌَّبعل فٟ ػٙل اٌٌّٛٝ اٍّبػ١ً 

؛ اٌؾبط ٍِٛٝ 1َٕٙ ٓ ٖٕٓٔٓ، وٕٛى ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘وح ٕٚبه٠خ، ط اٌؼٍٛٞ فٟ ِل٠ٕخ ِىٕبً: كهاٍخ أصو٠خ ؽ

ػٟٛٔ، فٓ إٌّمّٛبد اٌىزبث١خ فٟ اٌغوة ا٩ٍ٦ِٟ، ِلٚٔخ اٌىزبثبد إٌّمّٛخ اٌَؼل٠خ ٚاٌؼ٠ٍٛخ ثّل٠ٕخ فٌ كهاٍخ ربه٠ق١خ 

 .ٖٔٚف١ٕخ، ِئٍَخ اٌٍّه ػجلاٌؼي٠ي، اٌلاه اٌج١ٚبت.)ك.د( ٓ 
   ٔٓ8

ىزت أ٠ٚب ػٍٝ اٌؼّبئو ِٚٓ أِضٍزٙب: اٌىّٛخ ا١ٌّٕٝ ٌؼمل اٌّلفً اٌوئ١َٟ فٟ عبِغ اٌمٖجخ فٟ وبٔذ ٘نٖ ا٠٢خ ر -

َ. هاِٟ هث١غ 9٘٘ٔ٘ـ/1َٖٖ، ٚفٟ ِؾواة عبِغ ا٤ّواف اٌّٛا١ٍٓ فٟ ِواوِ 88ٙٔ-8ٙٙٔ٘ـ/ٓٓٔٔ-18ِٓٔىٕبً 

ئو اٌل١ٕ٠خ ٚاٌغٕبئي٠خ ثبٌّغوة فٟ ؛  دمحم ا١ٌَل أثٛ هؽبة، اٌؼّب9ٕٔهاّل، ػّبهح اٌَّبعل فٟ ػٙل اٌٌّٛٝ اٍّبػ١ً، ٓ

 .٘٘٘، 91َٕ، ٓ 8ٕٓٓٓػٖو ا٤ّواف اٌَؼل١٠ٓ كهاٍخ أصبه٠خ ِؼّبه٠خ، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ، كاه اٌمب٘وح، اٌمب٘وح 
ٔٓ1-

دمحم اثوا١ُ٘ أث١ٍٍُٛ، اٌقزُ اٌل٠ٛأٟ فٟ اٌَٛكاْ، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ، اٌّغٌٍ ا٤ػٍٝ ٌٍْئْٛ اٌل١ٕ٠خ ٚا٤ٚلبف،  

 .8َٗ 18ٖٓٔاٌقوَٛٛ
ٔٔٓ
موو ٌٟ مٌه أ/ ػجبً اٌي٠ٓ، ِىزجخ اٌَٛكاْ، ثبٌقوَٛٛ؛ ثوٚف١َٛه دمحم أؽّل ػجلاٌوؽّٓ، أٍزبم اٌّؼبعُ ٚاٌؼوٚٗ  -

 فٟ لَُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ فٟ و١ٍخ ا٢كاة عبِؼخ اٌقوَٛٛ.
ٔٔٔ
١لح، ٛبهق ثٓ ٍؼ١ل اٌمؾطبٟٔ، أٍواه اٌؾوٚف ٚؽَبة اٌغًّ، هٍبٌخ ِبعَز١و،و١ٍخ اٌلػٛح ٚإٔٛي اٌل٠ٓ، لَُ اٌؼم -

 . 1َ٘، ٓ 1ٕٓٓعبِؼخ أَ اٌموٞ
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ٕٔٔ-
عْٛ ٠ٌٌٛ ثٛهوٙبهد، هؽ٩د ثٛهوٙبهد فٟ ث٩ك إٌٛثخ ٚاٌَٛكاْ، روعّخ فئاك ألهاًٚ، اٌّغٌٍ ا٤ػٍٝ ٌٍضمبفخ،  

 . 8َٓٔ، 9ٕٓٓٓاٌمب٘وح 
ٖٔٔ
 .Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last Sultan of Darfur,p.165ٌٍّي٠ل هاعغ  -
ٔٔٗ
 . ٖ٘-ٖٗ، اٌّىزجخ اٌْؼج١خ، ث١وٚد)ك.د( ٓ ٓ ٔأثٟ اٌؼجبً أؽّل ثٓ ػٍٟ اٌجٟٛٔ، ٌّّ اٌّؼبهف اٌىجوٜ، ط -
ٔٔ٘-

اٌؾ١بح، روعّخ ػجلاٌٙبكٞ ػجبً، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ، كاه كِْك، كِْك  –ا٤ك٠بْ  –ف١ٍت ١ٍؤظ، اٌوِٛى فٟ اٌفٓ  

ٔ11ٕ ٓ ،َٖ1ٗ  . 

 
ٔٔٙ

 .  ٖ٘ٗ- َٖٖٗ، 8ٕٓٓٓٚاٌَٛكاْ ا١ٕ٤ً، ِطجؼخ اٌؾ١بح اٌغل٠لح، اٌقوَٛٛ،  ٌٍّي٠ل هاعغ ١ٍِٛصبًٚ فوط، ا١ًٌٕ -

 
ٔٔ9

 . 8ٔ٘-ٌٍّٙٔ٘ي٠ل ػٓ ٘نٖ اٌقطبثبد هاعغ، ِىٟ ّج١ىخ، اٌَٛكاْ ػجو اٌموْٚ، ٓ ٓ  -
ٔٔ8
اٍزغٍت اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه ٕٕبع ِٖو١٠ٓ ِٓ اٌٖؼ١ل ِٚٓ ا٤روان ٚأً٘ اٌجٍمبْ، ١ٌؼزّل ػ١ٍُٙ فٟ رط٠ٛو ٚرؾل٠ش  -

 .  ٕٗٗٛه، ٚوبْ ٘ئ٨ت ٠ؼوفْٛ ثؤ٨ٚك اٌو٠ف.ا١ِ٤ٓ ِؾّٛك ػضّبْ، ٍٍطٕخ اٌفٛها١ِ٩ٍ٦خ، ٓ كاهف
ٔٔ1-
 ٠ؾزفع اٌّزؾف اٌجو٠طبٟٔ ث١َف ػ١ٍٗ وزبثبد ِٚبفخ ثؼل ٕٕبػزٗ ِٚىزٛة ػ١ٍٙب ػًّ ثبٌفبّو ٌٍّي٠ل هاعغ 

  :Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last Sultan of Darfur,pp.167-168. 
ٕٔٓ
 .١ٍِٖٗٗٛصبًٚ فوط، ا١ًٌٕ ٚاٌَٛكاْ ا١ٕ٤ً، ٓ -
ٕٔٔ
َ، ٌٕٔٓٓٛن ثٕٛا، اّبهاد، هِٛى ٚأٍب١ٛو، رؼو٠ت فب٠ي وُ ٔمِ، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ، ػ٠ٛلاد ٌٍْٕو ٚاٌطجبػخ، ث١وٚد -

ٓ٘ٔ. 
ٕٕٔ
 .ٙٗ- ٘ٗدمحم اثوا١ُ٘ أث١ٍٍُٛ، اٌقزُ اٌل٠ٛأٟ فٟ اٌَٛكاْ، ٓ ٓ -
ٕٖٔ
، ٘ٛ اٌمبئل اٌؼبَ ٌغ١ُٛ اٌٍَطبْ ػٍٟ ك٠ٕبه، ٚوبْ اٌٍَطبْ ٠طّئٓ ٌّْٛهرٗ، ٠ٚضك ثٗ، ٠ٚؤفن هِٚبْ ٚك ثوح  - 

َ فٟ ِؼووخ ثؤغ١خ ٙل ا٦ٔغ١ٍي، ٠ٚؾزٛٞ ِزؾف ث١ذ اٌق١ٍفخ ػٍٝ ػٍُ أٍٛك ػ١ٍٗ ٩ٍُٛ 1ٔٙٔ/٘/ٕٕثوأ٠ٗ، لزً فٟ 

 ؛ ٘ٗ-ٗٓ فبٓ ثٗ، ٚعل ِؼٗ فٟ اٌّؼووخ. عجو٠ً ػجلهللا، ِٓ ربه٠ـ  ِل٠ٕخ اٌفبّو، ٓ

last Sultan of Darfur.,p.194. A.B.Theobald,Ali Dinar  
ٕٔٗ-

اٌوِي٠خ اٌل١ٕ٠خ فٟ اٌيفوفخ  فبٌوِي اٌٛاؽل لل رواٖ ألٛاَ أٔٗ ث١ْو ف١و، ٚرواٖ ألٛاَ أفوٜ ٔن٠و ّو ٍٛت. ػجلإٌبٕو ٠ب١ٍٓ،  

 .َٕ٘، ٕٓٙٓٓ ات اٌْوق،اٌمب٘وحا١ِ٩ٍ٦خ)كهاٍخ فٟ "١ِزبف١ي٠م١ب" اٌفٓ ا٩ٍ٦ِٟ(، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ، ِىزجخ ى٘و
ٕٔ٘
 .ٙاٌؾ١بح، ٓ  -ا٤ك٠بْ-ف١ٍت ١ٍؤظ، اٌوِٛى فٟ اٌفٓ -
ٕٔٙ-

ٍُزقلَ ا٤ٍل فٟ وض١و ِٓ اٌؾٚبهد اٌمل٠ّخ ٌٍزؼج١و ػٓ ك٨٨د ِؼ١ٕخ.  ٌٍّي٠ل هاعغ ػجلإٌبٕو ٠ب١ٍٓ، اٌوِي٠خ  ا

 . ٔ٘اٌل١ٕ٠خ، ٓ
 ٕٔ9

. ػٓ ِٛلغ  ٕ٘٘-ٌٕٕٗ٘مُٛ اٌّلٚٔخ ػ١ٍٙب، ٓ ٓ أؽّل ػجلاٌواىق أؽّل، أٙٛات عل٠لح ػٍٝ ٛبٍخ اٌقٚخ ٚا -
journals.ek.eg. 

ٕٔ8
Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last Sultan of Darfur,p.162, 

Stephane Pradines and Manouchehr Moshtagh,Sufi in war,p.259. 
ٕٔ1
 .ِٖ٘ٔطفٝ ػجلهللا ١ّؾٗ، كهاٍخ ىفوف١خ، ٓ  -
ٖٔٓ
 .18إٌبٕو ٠ب١ٍٓ، اٌوِي٠خ اٌل١ٕ٠خ، ٓػجل -
ٖٔٔ
 . ٍٕٔٛهح إٌؾً، آ٠خ   -
ٖٕٔ-
 . ٍٖٖٛهح ا٤ٔج١بت، آ٠خ  
ٖٖٔ-
 18ػجلإٌبٕو ٠ب١ٍٓ، اٌوِي٠خ اٌل١ٕ٠خ، ٓ 
ٖٔٗ-
 .ِٖ٘ٔطفٝ ػجلهللا ١ّؾٗ، كهاٍخ ىفوف١خ ،ٓ  
ٖٔ٘
-99ٖاٌؾ١بح:ٓ ٓ  -٠بْا٤ك-ٌٍّي٠ل ػٓ ٔظوح ّؼٛة اٌؼبٌُ ٌٌٍّْ ِٕن اٌمل َ هاعغ ف١ٍت ١ٍؤظ، اٌوِٛى فٟ اٌفٓ - 

ٖ8ٕ. 
ٖٔٙ
َ(، 1ٕ٘ٔ-91ٗٔ٘ـ/ ٖٗٗٔ-1ٌٍّٕٓٔي٠ل هاعغ ؽَبَ ٕٛطبٚٞ، أٚهاق اٌٍؼت ا٠٦وا١ٔخ ف٩ي اٌؼٖو اٌمبعبهٞ)  -

فٟ ٙٛت ِغّٛػخ ِزؾف ِملَ فٟ ٛٙواْ. كهاٍخ آصبه٠خ ف١ٕخ ِمبهٔخ، ِغٍخ كهاٍبد آصبه٠خ ا١ِ٩ٍخ اٌٖبكهح ػٓ ِزؾف 

 َ.ٕٙٔٓبَ ػ ٙ اٌفٓ ا٩ٍ٦ِٟ، اٌمب٘وح، ػلك
Stephane Pradines and Manouchehr Moshtagh,Sufi in war,p.272.- 

ٖٔ9 

ٖٔ8-
ٚظً فٟ  1ٓ٘ٔ،ٌٚمل اٌزؾك ا١ٌَو ٘بهٌٚل ثبٌقلِخ ا١ٌَب١ٍخ ثبٌَٛكاْ فٟ فزوح إٌٛب٠خ اٌّٖو٠خ اٌجو٠طب١ٔخ ػبَ  

 Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last. ؽزٝ رمبػل ِٓ اٌقلِخ 1ٖٗٔاٌَٛكاْ ؽزٝ ػبَ 

Sultan of Darfur,p.166. 
ٖٔ1

Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last Sultan of Darfur,p.167. 
ٔٗٓ

Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last Sultan of Darfur,p.166-168. 
ٔٗٔ

Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last Sultan of Darfur,p.167. 

 
ٕٔٗ-

ٌّي٠ل ػٓ اٌمجبة ٚا٤ٙوؽخ فٟ اٌَٛكاْ هاعغ: أزٖبه ٕغ١وْٚ اٌي٠ٓ، اٌْٛا٘ل اٌّبك٠خ ٩ٍ٧ٌَ فٟ اٌَٛكاْ  

اٌلهاٍبد ا٤فو٠م١خ  ِملِخ فٟ كهاٍخ اٌّلافٓ ٚاٌمجبة، ِغٍخ اٌلهاٍبد اٌَٛكا١ٔخ، اٌّغٍل اٌضبٌش ػْو، اٌؼلك اٌضبٟٔ، ِؼٙل

 َ.9ٕٓٓٚا٠ٛ١ٍ٤خ، عبِؼخ اٌقوَٛٛ، ِبهً 
ٖٔٗ

Julie Anderson and Others, Royal Regalia: a sword of the last Sultan of Darfur, p.16. 

 
ٔٗٗ 
 لبَ اٌٍَطبْ اٌظب٘و ث١جوً ثبٍزلػبت أؽل أفواك اٌج١ذ اٌؼجبٍٟ ٦ٙفبت اٌٖجغخ اٌْوػ١خ ػٍٝ ؽىّٗ. -
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 طشص انبيٕث انؼثًبَيت بجضيشة سٔدط انيَٕبَيت 

 

 ا.و.د. دمحم ػبذ انٕدٔد ػبذ انؼظيى
 جامعة الفيوم -كلية اآلثار

 ملخص البحث

ارجغ اُؼضٔبٗييٖ ٍيبٍزيٖ ٓؼٔبهيزيٖ ُزٞكو ٓب يِيْٜٓ ٖٓ أُْ٘آد ثطوىٛب أُقزِلخ ٍٞاء      

ٞيَ أُجبٗي ٝظيليب ثبٍزقلاّ أُْ٘ؤح ًبٗذ كي٘يخ أٝ ٌٍ٘يخ ٝؿيوٛب: كبػزٔلد ٍيبٍزْٜ األُٝي رؾ

كي ٝظيلخ أفوي ؿيو ٝظيلزٜب األِٕيخ ، ٝٛنا ٓب اٗطجن ػِي أُْ٘آد اُلي٘يخ، أٓب أُْ٘آد 

 –اٌَُ٘يخ كول اهزٖو اُزـييو ػِي ثؼ٘ اإلٙبكبد ٝأُؼبُغبد أُؼٔبهيخ ُجيٞد ٛجوخ اُلوٍبٕ 

ٝاُزي رؾون ٓزطِجبد اُؼضٔبٗييٖ  -ّ(4301-4022ؽٌبّ اُغييوح اَُبثويٖ ُِؼضٔبٗييٖ ٓجبّوح )

 اُلي٘يخ ٝاإلعزٔبػيخ كي ثيٞرْٜ.

أٓب اَُيبٍخ اُضبٗيخ كول أْٗؤٝا اُؼليل ٖٓ أُجبٗي اٌَُ٘يخ اُؼضٔبٗيخ اُطواى ٓ٘ن اُجلايخ ٝمُي 

َُل اُؼغي اُني ظٜو اىكيبك ػلك اٌَُبٕ األرواى كأفَ أٍٞاه اُوِؼخ، ٝٓغ اُٞهذ أهئذ ٛنٙ 

 هط ٛنٙ األٍٞاه ٝكافِٜب.أُجبٗي اٌَُ٘يخ فب

ٝرٜلف اُلهاٍخ اُي اُويبّ ثؼَٔ كهاٍخ رؾِيِيخ ُلهاٍخ ٛوى اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ كي هٝكً كي 

ٙٞء اُ٘ٔبمط اُجبهيخ، ٝاُزي ٓب رياٍ رؾزلع ثٌٔٞٗبرٜب أُٔييح ثبُوؿْ ٖٓ اإلٙبكبد اُؼليلح اُزي 

ي كيٚ اُؾٌْ اُؼضٔبٗي ُِغييوح. ّ ، ٝٛٞ اُؼبّ اُني اٗز4140ّٜٜلرٜب ٛنٙ اُجيٞد فبٕخ ثؼل ػبّ 

ٌُٖٝ ثبُوؿْ ٖٓ مُي ئٌٖ االػزٔبك ػِي ٛنٙ اُجيٞد ُِزؼوف ػِي أْٛ فٖبئٔ ػٔبهح اُجيٞد 

 اُؼضٔبٗيخ كي اُيٞٗبٕ كي اُووٕ اُزبٍغ ػْو أُيالكي.  

 انكهًبث انذانت

اُجيٞد  -كوٍبٕ عييوح هٝكً -عييوح هٝكً -اُؼضٔبٗييٖ كي هٝكً -اُؼٔبهح اإلٍالٓيخ

 رٞثغٞثبّي أؿب. -ؽَٖ أؿب  -اُؼضٔبٗيخ

Abstract: 

The Ottomans followed two architectural policies to provide what they needed from 

the establishments with their different styles, whether religious or residential and 

others: their primary policy adopted the transfer of buildings functionally by using the 

facility in a function other than its original one, and this is what applies to religious 

establishments, while residential facilities have limited the change to some additions 

and treatments The architecture of the houses of the Knights - the former rulers of the 

island directly to the Ottomans (1204-1523 AD) - which fulfills the religious and 

social requirements of the Ottomans in their homes. 

As for the second policy, they established many Ottoman-style apartment buildings 

from the beginning, in order to fill the deficit that appeared to increase the Turkish 

population inside the walls of the castle, and over time these residential buildings 

were erected outside and inside these walls. 
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The study aims to do an analytical study to the types of the Ottoman houses in 

Rhodes, in light of the remaining models, which still retain their distinctive 

components despite the many additions that these houses witnessed especially after 

1912 AD, the year in which the Ottoman rule of the island ended. However, it is 

possible to rely on these houses to identify the most important characteristics of 

Ottoman architecture in Greece in the nineteenth century. 

Key words 

Ottoman architecture - Ottomans in Rhodes - Rhodes Island - Knights of Rhodes 

Island - Ottoman houses - Hassan Bek - Topgobashi Agha. 

 حًٓيذ 

ّ، ثبػبكح رٞىيغ اٌَُبٕ عنهيب، ؽيش 4301هبّ اُؼضٔبٗييٖ ثؼل كزؼ اُغييوح ٓجبّوح ٍ٘خ 

ٖٗذ اإلرلبهيخ اُزي ؽلكد ّوٝٛ رَِيْ اُغييوح ُْٜ ػِي فوٝط ًَ اٌَُبٕ أَُيؾييٖ ٖٓ 

 كافَ أٍٞاه اُوِؼخ، ٝٛٞ ٓب أكي اُي افالء أُلي٘خ اُولئخ ثبٌُبَٓ، ٝإ ٍٔؼ اُؼضٔبٗييٖ ُِيٜٞك

( ، ٝثنُي ّـَ 4ثبُجوبء كي ثيٞرْٜ اُزي رْـَ اُغيء اُغ٘ٞثي اُْوم ٖٓ أُلي٘خ )فويطخ 

اُؼضٔبٗييٖ ثويخ أؽيبء أُلي٘خ اُولئخ كي اُغيء اُغ٘ٞثي اُـوثي، ٝاُني يؼزجو ّبهع 

Soukratous  ثٔضبثخ اُوٖجخ اُوئيَيخ ٌَُبٕ أُلي٘خ ؽيش ئزل ٖٓ أُْبٍ اُي اُغ٘ٞة ُززٔوًي

ؾالد اُزغبهيخ ٝاُجيٞد اُؼضٔبٗيخ اُطواى ًٔب ٛٞ ٝاٙؼ ػِي فويطخ أُلي٘خ اُولئخ ػِيٚ أُ

(، ؽيش رٞكود اُجيٞد ٝؿيوٛب ٖٓ أُْ٘آد اُزي اٍزـِٜب اُؼضٔبٗييٖ ًؤٓبًٖ ُإلهبٓخ 0)فويطخ 

ٝؿيوٛب ٖٓ األؿواٗ ٝاُزي ثِؾ ػلكٛب ؽٞاُي فَٔخ أالف ثيذ ؽُٜٞب اُؼضٔبٗييٖ عٔيؼٜب اُي 

 -ًٔب ٍيزٚؼ الؽوب –ْ ثؼل رؼليِٜب ٝاٙبكخ اُؼليل ٖٓ اُؼ٘بٕو أُؼٔبهيخ اُيٜب ثيٞد فبٕخ ثٜ
4

 .

اُي ث٘بء ثيٞد ػِي اُطواى  –ػِي األهَ كي اَُ٘ٞاد األُٝي –االٓو اُني أكي اُي ػلّ اُؾبعخ 

اُؼضٔبٗي كافَ أُلي٘خ. ٌُٖٝ ٓغ ٓوٝه اُٞهذ ٝىيبكح اُؾبعخ اُي ثيٞد عليلح كافَ اُوِؼخ هبٓٞا 

ء اُؼليل ٖٓ اُجيٞدثج٘ب
0
. 

 

 ّ. ػٖ 4301: رٞٙؼ اُزٞىيغ اٌَُبٗي ُٔلي٘خ هٝكً ثؼل كفٍٞ اُؼضٔبٗييٖ ٍ٘خ  4فويطخ 

Μίσαλος. Μαπία, Ζ πόλη ηηρ Ρόδος καηά ηην πεπίοδο ηηρ οθωμανικήρ κςπιαπσίαρ, p. 58. 
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ِٜب اُؼضٔبٗيٖ ٝاُزي ؽُٞٞٛب ُجيٞد (: فويطخ رٞٙؼ  اَُ٘يظ اُؼٔواٗي ُجيٞد اُلوٍبٕ ثبألؽيبء اُزي ّـ0)فويطخ 

 فبٕخ ثْٜ.

 ُٝول ٓود اُؾوًخ اُؼٔواٗيخ اُؼضٔبٗيخ ثوٝكً ثٔوؽِزيٖ هئيَيزيٖ:

ّ، ئٌٖ اُوٍٞ ثؤٕ اُؼضٔبٗييٖ اًزلٞا 44أُوؽِخ األُٝي: فالٍ اُٖ٘ق األٍٝ ٖٓ اُووٕ  

ٔبٗيخ اإلٍالٓيخ ؽزي ثبعواء اُؼليل ٖٓ اُزؼليالد ٝاإلٙبكبد أُؼٔبهيخ اُزي رٞاكن اُضوبكخ اُؼض

يزض٘ي ُْٜ اٍزقلاّ أُ٘بىٍ اُولئخ
1

، ٝهل ًبٗذ ُْٜ ٍيبٍخ ٝاٙؾخ علا كي ٛنا اَُيبم، كلي ّزي 

أٗٞاع اُؼٔبئو اُلي٘يخ أٝ أُلٗيخ ثَ ٝاُؾوثيخ أيٚب، هبٓٞا ثبػبكح اٍزقلاّ أُْ٘آد اُولئخ ُزِجيخ 

 اؽزبعبرْٜ اُلي٘يخ ٝأُؼيْيخ ٝاُلكبػيخ أيٚب.

ُضبٗيخ: ٝكيٜب رج٘ٞا ْٓوٝػب ٓؼٔبهيب كي ًَ أُلٕ اُزي كزؾٞٛب، هٞاّ ٛنا أُْوٝع أُوؽِخ ا

ًبٕ يزٔضَ كي اْٗبء ٍَِِخ ٖٓ أُْ٘آد أُؼٔبهيخ ثْزي أٗٞاػٜب ػِي اُطواى اُؼضٔبٗي اُقبُٔ 

ٝٛٞ ٓب أؽلس رـييوا ًجيوا كي ٕٞهح أُلٕ األٝهثيخ اثبٕ اُؾٌْ اُؼضٔبٗي، ٝمُي ثٜلف ػضٔ٘خ 

ٝهثيخ ، أٝ أٍِٔزٜب ًٔب يطِن ػِيٜب ثؼ٘ اُلاهٍيٖ . ٝهل ريآ٘ذ ٛبريٖ أُوؽِزيٖ، أُلٕ األ

 كزٔذ اُزؼليالد ػِي أُْ٘آد اُولئخ ثٌَْ ٓزٞاىي ٓغ ث٘بء ٛواىا ٓؼٔبهيب ػضٔبٗيب.

 أُوؽِخ األُٝي: ٓوؽِخ اإلٙبكبد ٝاػبكح اإلٍزقلاّ 

ثؼَٔ رؼليالد اٌػزجود ّ،4301ٓ٘ن اُيّٞ األٍٝ ُلفُْٜٞ  هبّ اُؾٌبّ اُغلك ُِغييوح

ٙوٝهيخ، ٝمُي ثبٙبكخ ثؼ٘ اُؼ٘بٕو األٍبٍيخ ً٘ٞع ٖٓ اُزٌييق ٓغ ٜٗٔ اُؾيبح ٝاُزوبُيل 

اُْوهيخ، ٖٓ فالٍ اٙبكخ أُْوثيبد ػِي اُٞاعٜبد اُقبهعيخ، ٝاُؾٞاعي اُزي رٖٚٔ كَٖ 

جؾذ أُجبٗي اُوعبٍ ػٖ اَُ٘بء ٝأىاُٞ اُٖٞه ٝأُ٘ؾٞربد اُزي ال رٞاكن كيْٜ٘، ٖٝٓ صْ إٔ

ٕبُؾخ ُإلٍزقلاّ اُيٞٓي ٖٓ هجَ اُؼضٔبٗييٖ، ٝيظٜو مُي عِيب كي هٍٞٓبد اُوؽبُخ اُـوثييٖ 

(. ؽيش إٔ ٛنٙ اُوٍٞٓبد ٝاُٖٞه اُولئخ رؼل 0-4)ُٞؽبد  2ُْٞاهع ٓلي٘خ هٝكً اُولئخ

أُٖله األٍبٍي ُلهاٍخ رِي اُؼ٘بٕو أُٚبكخ ٝاُزي رؼوٙذ ُإلىاُخ ٝاُزـييو ػِي يل 

ّ( ٝاُيٞٗبٗيٖ ً٘ٞع ٖٓ اإلٗزوبّ ٖٓ اُلُٝخ اُؼضٔبٗيخ ثبىاُخ ًَ آصبهٛب 4121-4140يطبُييٖ )اإل

 ٖٓ األهاٙي اُيٞٗبٗيخ.
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( ّبهع اُلوٍبٕ ثؼل اإلٙبكبد اُؼضٔبٗيخ ػِي ٓ٘بىٍ اُلوٍبٕ اُزي اٍزقلٓٞٛب، ٝاُزي أىاُٜب 4)ُٞؽخ 

 اإليطبُييٖ ثؼل مُي.

Μάγδα Γ. Μαπιά, Θςπέρ και Θςπωμαηά ηηρ Ρόδος, Θεζζαλονίκηρ 2002, ζ. 54. 

  

(: رٞٙؼ أؽل ثيٞد اُلوٍبٕ ثؼل اٙبكخ اُؼضٔبٗييٖ ُِْٔوثيبد اُقبهعيخ ثْٞاهع أُلي٘خ اُولئخ. 0)ُٞؽخ 

 :اُجبؽش ػٖ ثزٖوف ٖٓ

Φεπενίκη. Β, Μεζαιωνική πόλη Ρόδος, Έπγα αποκαηάζηαζηρ (1985-2000) ηηρ Ρόδος 

اُؼضٔبٗييٖ هل أٝعلٝا اُؼليل ٖٓ اُؾٍِٞ أُؼٔبهيخ اُؼجوويخ إلػبكح  ٝٛ٘ب ئٌٖ اُوٍٞ ثؤٕ

رٞظيق ْٓ٘آد هبئٔخ كؼِيب، ٝاُزي إٔجؾذ ثلؼَ ٛنٙ اإلٙبكبد أُؼٔبهيخ ٓطبثوخ رٔبٓب ُِوٞاػل 

اُزي رؾلك ّوٝٛ اُجيذ اٌَُ٘ي اُؼضٔبٗي اإلٍالٓي، ٝاُزي أِٓزٜب ػِي ٓغزٔؼْٜ اُغليل هٞاػل 

يخ. ٓٔب أكي اُي رـييواد ًجيوح كي اُجيٞد ٝأُجبٗي اُوٝكٍيخ اُزي هبّ ثج٘بئٜب ٝكوخ اُج٘يبٕ اإلٍالٓ

كوٍبٕ اُوليٌ يٞؽ٘ب هجَ ٛوكْٛ ٖٓ عييوح هٝكً
3

. ؽيش إٔجؾذ اُجيٞد ٛنٙ رزٔؾٞه ٝرزغٚ 

 اُي اُلافَ ثؼل إٔ ًبٗذ ٓلزٞؽخ ػِي اُْبهع، ٝمُي ٖٓ فالٍ رؼليالد أٍبٍيخ: 

فالٍ اىاُخ ثؼ٘ أُِؾوبد اُقلٓيخ كي اُجيٞد ُيزٞاكو األٍٝ: ٛٞ فِن َٓبؽخ كافِيخ ٖٓ 

كواؽ كافِي ُؼٖ٘و اُل٘بء اُزوِيلي كي اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ اُزقطيٜ، ٖٝٓ صْ ٝعٞك آٌبٗيخ كزؼ ٗٞاكن 

 كافِيخ ػِي ٛنا اُل٘بء. 
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اُضبٗي: يزٔضَ كي رـْيخ اُ٘ٞاكن ٝاُلزؾبد اُقبهعخ ثبُْٔوثيبد اُزي رٞكو اُقٖٕٞيخ 

بٕ اُغلك كي ٛنٙ اُجيٞد، ًٝنُي ثزوًيت ْٓوثيبد فْجيخ ثبهىح كي اُْبهع ُزٞكيو اُالىٓخ ٌَُِ

َٓبؽخ اٙبكيخ َُِٔبؽبد اُلافِيخ ُِجيذ، ٝئٌٖ هإيخ مُي ثٞٙٞػ كي هٍٞٓبد ٕٝٞه 

 اُوؽبُخ اُنيٖ ٍغِٞا ٛنٙ اإلٙبكبد كي هٍٞٓبرْٜ.

خ ُإلٍزوجبٍ ثبُلٝه اُضبُش: يزٔضَ اُزؼليَ اُضبُش كي اٙبكخ اُليٞإ أٝ اُوبػخ أُقٖٖ

األهٙي، ٝمُي ٖٓ فالٍ كزؼ ثؼ٘ اُلواؿبد اُلافِيخ ػِي ثؼٜٚب، ٝرٞكيو ٓلفَ فبٓ يئكي 

 اُيٚ ٖٓ اُْبهع ٌُي رٌزَٔ اُقٖٕٞيخ أُْ٘ٞكح.

اُواثغ: عبءد ٛنٙ اإلٙبكخ ٓزٔضِخ كي ػٖ٘و رٞكيو أُيبٙ كافَ اُجيٞد، ٝمُي ٖٓ فالٍ 

كي اُل٘بء اُلافِي ُِجيذ ، ًٔب ٛٞ اُؾبٍ كي كيال كي  ٝٙغ فيإ ٓيبٙ ٝعْٔخ، ٝؿبُجب ٓب رٌٕٞ

 الهعٞ ثْبهع اُلوٍبٕ ٝاُزي الرياٍ هبئٔخ ٝٓيبٜٛب عبهيخ ؽزي يٞٓ٘ب ٛنا.

اُقبٌٓ: ٝٛٞ اٙبكخ ػٖ٘و اُؾٔبّ، ٝاُني ُْ رؼوكخ اُجيٞد كي هٝكً هجَ ٓغئ 

اُْقٖي ٜٝٓ٘ب ػِي  اُؼضٔبٗييٖ، اُنيٖ هبٓٞا ثبٙبكخ اُؾٔبٓبد اُقبٕخ ثجؼ٘ ثيٞرْٜ ُإلٍزقلاّ

ٍجيَ أُضبٍ اُؾٔبّ أُٞعٞك ثليال كي الهعٞ ًٝنُي اُؾٔبّ اُني  ًبٕ ٓٚبكب ُجيذ األٓيو عْ،  

ٝاُؾٔبّ أُٚبف اُي اُجيذ اُؼضٔبٗي ثْبهع اُلوٍبٕ )أُزؾق اإلص٘ٞؿواكي(. ٛنا ثبإلٙبكخ اُي 

خ اُولئخ، ٜٝٓ٘ب ي٘ي ؽٔبّ اُني اُؾٔبٓبد اُؼبٓخ اُزي اليياٍ اُؼليل ٜٓ٘ب هبئٔب ُيقلّ ٌٍبٕ أُلي٘

ّ ، 4142أْٗؤح اَُِطبٕ ٖٓطلي ٖٙٔ ٓغٔٞػزخ أُؼٔبهيخ كافَ أُلي٘خ  ٝاُزي روعغ اُي ٍ٘خ 

Sokratousٝاُؾٔبّ اُوليْ كي ٜٗبيخ ّبهع 
4

   . 

أًضو ٓٞاكوخ ُِزوبُيل أُغزٔؼيخ ٝاُلي٘يخ  ،ٖ اُجيٞد اُوليْ ثبُٔلي٘خٓعؼِذ ًَ ٛنٙ اإلٙبكبد 

ٝاُزي ًبٗٞا هل ػٜلٝٛب كي األٗبٍٙٞ ُِؼضٔبٗييٖ
1
. 

ٝكي ٛنا اَُيبم ، الثل ٖٓ مًو ثؼ٘ اُ٘ٔبمط ُجيٞد اُلوٍبٕ اُزي أػبك اُؼضٔبٗييٖ 

اٍزقلآٜب ًجيٞد ُْٜ، ٝمُي ثؼل اٙبكخ ًَ اُزؼليالد اَُبثوخ أٝ ثؼٜٚب ػِيٜب: ٝيؤري ثيذ 

أَُوٜ األكوي ُِجيذ ثبٌُبَٓ، (. كول رْ رؼليَ 4األٓيو عْ، ً٘ٔٞمط ٖٓ أْٛ ٛنٙ  اُ٘ٔبمط )ٌَّ 

ًٔب أٙيلذ اُيٚ أُْوثيبد، ٝأؿِوذ ثؼ٘ اُ٘ٞاكن اُقبهعيخ، ؽزي يزْ رؾٞيَ ٓؾٞه اُجيذ اُي 

اُلافَ. ٝؽبُيب رٔذ اىاُخ ًبكخ اُزؼليالد اُؼضٔبٗيخ ٝأػيل اُجيذ اُي ؽبُزٚ اُزي ًبٕ ػِيٜب كي 

ػٖو اُلوٍبٕ
8
. 

 

 ي اٍزقلٓٚ اُؼضٔبٗييٖ ثؼل رؼليِٚ.(: َٓوٜ أكوي ُجيذ األٓيو عْ ٝاُز4)ٌَّ

Φεπενίκη. Β, Μεζαιωνική πόλη Ρόδος, Έπγα αποκαηάζηαζηρ (1985-2000) ηηρ Ρόδος, Δικ.129.  
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ٝٛ٘بى ٗٔٞمط ثبهي ؽزي اآلٕ، يؾزلع ثبإلٙبكبد اُؼضٔبٗيخ ثٚ، ٝٛٞ ثيذ هبئْ ثْبهع عبكال، ٝٗغل 

ثٚ أُْوثيبد اُقبهعيخ
1

 (1ُٞؽخ  – 0اُؼضٔبٗيخ ثبُٔ٘يٍ،  )ٌَّ  ، ٝاُزي رلٍ ػِي اُزؼليالد

    

(: َٓوٜ أكوي ألؽل اُجيٞد ثْبهع عبكال 0)ٌَّ 

 ٝاُزي اٍزقلٜٓب اُؼضٔبٗييٖ ثؼل اٙبكخ اُزؼليالد ػِيٜب

ؽيش أٝعلٝ اُل٘بءٝأٓبًٖ اإلٍزوجبٍ ٝهًجٞا 

 .أُْوثيبد

 Μεζαιωνική πόλη Ρόδος, Έπγα 

αποκαηάζηαζηρ (1985-2000) ηηρ Ρόδος, Δικ.68,  

 

 

رٞٙؼ اُجيذ اٌُبئٖ ثِ اهع عبكال  :(1)ُٞؽخ 

ثؼل روٓئخ، رظٜو أُْوثيخ اُقْجيخ اُزي أٙبكٜب 

 اُؼضٔبٗييٖ.

 

 

  

أ(: رٞٙؼ أُْوثيبد أُٚبكخ ُجيٞد 1)ُٞؽخ 

 اُلوٍبٕ ٝاُزي الرياٍ ٓٞعٞكح ُْٝ رزْ اىاُزٜب.

 

 

، ٗغل إٔ أُؼٔبه اُؼضٔبٗي هل ٝٙغ ٖٝٓ فالٍ كهاٍخ أَُبهٜ األكويخ ُِجيٞد أُؼلُخ ٛنٙ  

اُلواؿبد اُلافِيخ ػِي اُؼليل ٖٓ اإلٌَٗبهاد ٝاإلٍزطواهبد، ًٝنُي ػِي األك٘يخ اُلافِيخ
42

 .

ٝٛنا ًبٕ ّبئؼب علا كي ثيٞد اٍط٘جٍٞ، ٓٔب أصو ثٌَْ ًجيو ػِي اٌَُْ اُؼبّ ُْٞاهع أُلٕ 

ٔيْ أُـبيو رٔبٓب ُٞاعٜبد اُجيٞد أ(. ٝٛٞ اٌَُْ ٝاُز1ٖاُيٞٗبٗيخ كي اُؼٖو اُؼضٔبٗي )ُٞؽخ 

" إٔ اُجيٞد كي اُؼبُْ اُؼضٔبٗي ًبٗذ ُِٔوأح، أٓب  "Doran Kubanكي ػٖو اُلوٍبٕ. كينًو 

اُؼبُْ اُقبهعي كٌبٕ ُِوعَ،كٌبٗذ أٓبًٖ األػٔبٍ أُ٘يُيخ اُيٞٓيخ ٖٓٔٔخ ُزٌٕٞ عٔيؼٜب 

ػ٘ل َٓزٞي اُْبهع، ٖٝٓ ٛ٘ب ٓلزٞؽخ ػِي اُل٘بء اُلافِي ُِٔ٘يٍ ٝٓـِوخ رٔبٓب رغبٙ اُقبهط 

ئٌٖ كْٜ ٖٓطِؼ اُؾوِٓي أُؼل فٖيٖب ُِؾويْ
44

. ٌٝٛنا رٌٔ٘ٞا ٖٓ روَيْ اُجيٞد اُولئخ اُي 

هَٔيٖ هئيَييٖ: اَُالِٓي
40
ٝاُؾوِٓي 

41
 . 

 أُوؽِخ اُضبٗيخ: ٓوؽِخ اُج٘بء ػِي اُطواى اُؼضٔبٗي:

جيؼيب إٔ رٚين أُلي٘خ ٓغ ٓوٝه اَُ٘ٞاد ػِي اُزٞاعل اُؼضٔبٗي ثبُغييوح، ًبٕ أٓوا ٛ

اُولئخ ثٌَبٜٗب اُغلك ٗظوا ُييبكح ػلك اٌَُبٕ، كٌبٕ الثل ٖٓ اىاُخ ثؼ٘ أُْ٘آد ُج٘بء ثيٞد 

ُْٜ كافَ أٍٞاه اُوِؼخ، أٝ اُقوٝط ٖٓ اُوِؼخ ْٝٓبهًخ اٌَُبٕ األِٕييٖ ٙٞاؽيْٜ اٌَُ٘يخ 

 انفُبء
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اُيٞٗبٗيخ ثٚبؽيخ ٓواٍيب، فبهط األٍٞاه، كوبٓٞا ثج٘بء اُؼليل ٖٓ اُجيٞد اٌَُ٘يخ ٍٜٝ اُجيٞد 

ٝأعيب رويبٗلا ًّٝٞ ًبثي ػِي ٛوين ُي٘لًٝ ٝػِي اَُبؽَ اُـوثي ُِغييوح. ٝٛ٘ب ٕٔٔذ 

اُجيٞد ػِي اُطواى اُؼضٔبٗي ثٌَْ ًبَٓ ٓ٘ن اُجلايخ، ثؼل إٔ ًبٕ اُطواى اُؼضٔبٗي يزٔضَ كوٜ كي 

 اُولئخ ثبُٔلي٘خ. ثؼ٘ اُزؼليالد ٝاٙبكخ ثؼ٘ اُؼ٘بٕو أُؼٔبهيخ ٝاُيفوكيخ ػِي اُجيٞد

ٝهل أعويذ اُؼليل ٖٓ اُلهاٍبد اُزي هبٓذ ثلهاٍخ اُجيٞد ٝاُلٝه ٝأُ٘بىٍ كي ّزي أٗؾبء 

اإلٓجواٛٞهيخ اُؼضٔبٗيخ، األٓو اُني أكي اُي ٝعٞك اُؼليل ٖٓ اُزٖ٘يلبد ُطوى ٛنٙ أُْ٘آد، 

رٖ٘يلٜب ػِي ٝهثٔب ًبٕ اَُجت كي ٛنا اإلفزالف ٗبرظ ػٖ إٔ ٛنٙ اُلهاٍبد هل اػزٔلد كي 

ػ٘بٕو ٓقزِلخ ، ٝعؼِذ ٜٓ٘ب ٓؾٞها ُزقطيٜ اُجيذ اُؼضٔبٗي ٝكوب ألٛٔيخ ًَ ػٖ٘و ٜٓ٘ب. كٔضال 

ٛوى اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ اػزٔبكا ػِي اُلواؿيٖ أُؼٔبهييٖ: اَُالِٓي ٝاُؾوِٓي،  Kubanهَْ 

ٝأؽيبٗب ارقند ٖٓ ٓٞاك اُج٘بء أٍبٍب ُٜنٙ اُزٖ٘يلبد
42
. 

ػِي ػٖ٘و اُل٘بء ٍٞاء أًبٕ كافِيب أّ فبهعيبٝ اػزٔلد ثؼ٘ اُلهاٍبد  
43

. ٝٛ٘بى 

ٓئُلبد أفوي هبٓذ ثزوَيْ أٗٞاع اُجيٞد كي اُؼٖو اُؼضٔبٗي اػزٔبكا ػِي اُلزواد اُزبهيقيخ 

اثزلاءا ٖٓ اُجيٞد اُزوِيليخ ٝاٗزٜبءا ثبُلزوح اُ٘يًٞالٍيٌيخ
44

 Maurice Cerasi. ٝاٍزقلّ 

زؾِيَ ٛوى اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ كي روًيب ٝأٝهثب ٖٝٓواُزٞىيغ اُغـواكي ٝاُلهاٍخ أُوبهٗخ ُ
41

 ،

كوبٓذ كهاٍزٚ ثؾٖو ٛوى اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ كي ٛنٙ أُ٘بٛن اُغـواكيخ ٝرؤٕيَ رٖٔئبرٜب 

أُؼٔبهيخ ٓغ اُزوًيي ػِي اُزؤصيواد أُؾِيخ أُٞهٝصٚ ػِي رقطيطبد ٝػ٘بٕو ٛنٙ أُْ٘آد 

 اٌَُ٘يخ.

أٝ  Sofaى اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ ٝكوب ُؼٖ٘و اُٖٞكب ٝٛ٘بى كهاٍبد أفوي هبٓذ ثزٖ٘يق ٛو 

  Hakkı Eldemاُٖبُخ اٍُٞطيخ، ٝيؤري ػِي هأً ٛنٙ اُلهاٍبد ٓب هبّ ثٚ 
48

  ٝAlev 

Araslan 
41

ثؼَٔ كهاٍخ ٓوبهٗخ  ُؼٔبهح اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ اُجبهيخ Frida Pashako . ًٔب هبٓذ 

اُٖٞكب أُلزٞؽخ ٝاُٖٞكب اُٖ٘ق  ثٔ٘طوخ اُجِوبٕ، ؽيش ٕ٘لذ اُٖٞكب اُي ٛواىيٖ هئيَييٖ:

ٓـِوخ
02

 ٌَّ(1  .) 

 

 ُِجيٞد اُؼضٔبٗيخ. ػٖ : Frida Pashako)ٌَّ ( ٛوى رٖٔيْ اُٖٞكب أٝ اُٖبُخ أُزٍٞطخ ٛجوب ُزٖ٘يق 

Frida, Pashako.  Diatopic Comparison of the Ottoman House in Balkan Area, p. 346-3. 

ًٔب ٕ٘لٜب  
04

 Hakkı Eldem يٖ هئيَييٖ ٝٛٔب : اُٖٞكب أُِؾن ثٜب صالس ؿوف ُطواى

(. ٝاُزي ٖٓ فالٍ اُلهاٍخ أُيلاٗيخ إٔ 1أ، ة( أٝ ٕٞكب يزٍٞطٜب ايٞإ )ٌَّ  – 2)ٌَّ 

، ؽيش إٔ اُٖٞكب كي ًَ  Hakkı Eldemاُجيٞد اُؼضٔبٗيخ رزجغ اُطواى اُضبٗي ٖٓ رٖ٘يق 

أيخ ٗٔٞمط ُٜب يْزَٔ ػِي اإليٞإ ًٔب  اُ٘ٔبمط اُجبهيخ كي هٝكً ر٘وَْ اُي صالس ؿوف ٝال يٞعل

 ٛي اُؾبٍ كي ٓضيالرٜب ثبُجِوبٕ ٝاألٗبٍٙٞ ٝهل ٕ٘لٜب ًٔب يِي:
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أَُوٜ األكوي ُؼٖ٘و اُٖٞكب ماد اُضالس ؿوف -أ

 كٕٝ اإليٞإ ًٔب ٛٞ اُؾبٍ كي ثيذ رٞثغٞثبّي أؿب. ػٖ : 

Eldem 1954: Fig 4.    

    وكزيٖ أَُوٜ األكوي ُؼٖ٘و اُٖٞكب ماد اُـ-ة

 ٝاإليٞإ ػٖ :                     

Eldem 1954: Fig. 5       

 .Eldem(: يٞٙؼ رْٖٖٔ كواؿبد اُٖٞكب كي اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ ػِي ؽَت رٖ٘يق  2)ٌَّ 

كي رؾليل ٛوى اُجيٞد Sofa ٍٝٞف رؼزٔل ٛنٙ اُلهاٍخ كي رٖ٘يلٜب ػِي ػٖ٘و اُٖٞكب 

ُلواؽ أُؼٔبهي ػ٘لٓب يٞعل ٖٙٔ رْٖٖٔ اُجيذ ٖٓ اُؼضٔبٗيخ اُجبهيخ كي عييوح هٝكً، كٜنا ا

أٌُٖٔ إٔ ٗؼلٙ أُؾٞه األٍبٍي ُِزٖٔيْ، ؽيش يؼل أًجو اُلواؿبد أُزِٖخ ٛنا ٖٓ ٗبؽيخ، ٖٝٓ 

ٗبؽيخ أفوي يؼزجو ٗٞاح رِزق ؽُٜٞب ثويخ اُؼ٘بٕو. ٝؿيبة ػٖ٘و اُٖٞكب ئٌٖ اإلػزٔبك ػِيٚ 

كي هٝكً ثٌَْ فبٓ ٝاُغيه أُؾيطخ ثٌَْ كي رٖ٘يق ٛواىا فبٕب ٖٓ اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ 

ػبّ، فبٕخ عييوح ًًٞ ُٝيَلًٞ ٝفيًٞ، ٓٔب يَزلػي رٖ٘يلٚ ًطواى يطِن ػِيخ اُجيٞد 

اُؼضٔبٗيخ ثلٕٝ اُٖٞكب. ٝاُني رٔضِذ ٗٔبمعٚ اُجبهيخ كي ثيٞد اُؾٔيليخ كي ًال ٕ هٝكً ٝعييوح 

.ًًٞ 

ػِي أٜٗب كوٜ ٕبُخ  ُألٓٞه ٝٛ٘ب يغت اإلّبهح اُي إٔ ٝظيلخ اُٖٞكب ُْ رٌٖ هبٕوح 

اُيٞٓيخ كي أُ٘يٍ ، ٌُٖٝ اٍزقلٓذ ُزٞىيغ ُِلواؿبد أُؼٔبهيخ األفوي ؽُٜٞب، ًٌٔبٕ ُِؼليل 

ٖٓ األْٗطخ اإلعزٔبػيخ كافَ اُجيذ ًبإلؽزلبالد ٝؿيوٛب
00

.  ٖٝٓ فالٍ اُلهاٍبد اَُبثوخ 

٘لذ ٛوى اُجيٞد اٌَُ٘يخ اُؼضٔبٗيخ كي عي ُٕ يوح هٝكً اُي ٓب يِي )ٌَّ ٝاُلهاٍخ أُيلاٗيخ كول 

3:) 

 أٝال: اُجيٞد ماد اُٖٞكب اُلافِيخ.

 صبٗيب: اُجيٞد ثلٕٝ اُٖٞكب

  
يٞٙؼ ٌٓٞٗبد ػٖ٘و اُٖٞكب كي اُ٘ٔبمط اُجبهيخ ؽيش  -4

 هَٔذ ُضالس ؿوف كٕٝ اإليٞإ األٍٜٝ.

أَُوٜ األكوي ُِجيٞد كٕٝ ػٖ٘و اُٖٞكب ثجيٞد  -0

 اُؾٔيليخ أُؼوٝكخ ثبٌُويزيٌب.

 ( يٞٙؼ رٖ٘يق ٛوى اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ ٛجوب ُٖ٘و اُٖٞكب ٖٓ ٝاهغ اُلهاٍخ أُيلاٗيخ.3)ٌَّ 

 أٔال: انبيٕث راث انصٕفب انذاخهيت

، ؽيش ئزل اُزٖٔيْ أَُزطيَ روويجب ػِي Lرزقن أَُبهٜ األكويخ ُجيٞد ٛنا اُطواى ٌَّ ؽوف 

اآلفو، ٝثزالهي ٛنيٖ أُؾٞهيٖ رزٌٕٞ َٓبؽخ اُل٘بء اُقبهعي  ٓؾٞهيٖ، أؽلٛٔب أًجو ٖٓ
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ُِٔ٘يٍ. ٝيزْ اُلفٍٞ ُجيٞد ٛنا اُطواى ٖٓ فالٍ أًضو ٖٓ ٓلفَ، كٜ٘بى ٓلفَ كي اُ٘بؽيخ 

أُْبُيخ يئكي ٓجبّوح اُي اُليٞإ ثبُلٝه األهٙي، ٝٓلفَ آفو ثبُ٘بؽيخ اُغ٘ٞثيخ اُْوهيخ يئكي 

 ٖ أُ٘يٍ، ٝٛنا ٓب ٗغلٙ كي أٓضِخ ٛنا اُطواى اُجبهيخ ثوٝكً. اُي ٍالُْ رلٚي ُِطبثن األٍٝ ٓ

ٝهل ٌِّذ ٛنٙ اُجيٞد ٗٔطب ٓؼٔبهيب ٓٔييا ُِؼٔبهح اُؼضٔبٗيخ، ؽيش ئٌٖ رٔييي ٛنٙ األث٘يخ كي 

اَُ٘يظ اُؼٔواٗي أُؾيٜ ثَُٜٞخ ًجيوح. كغبءد ًجيوح كي أَُبؽخ ٝرورلغ ألًضو ٖٓ ٛبثن، 

، ًٔب أٜٗب عٔيؼب ثٜب ك٘بء فبٓ يؾيٜ ثٚ علاه فبهعي ُييبكح ٝيِؾن ثٜب اُؼليل ٖٓ أُالؽن

اُقٖٕٞيخ. ٝر٘وَْ ٖٓ اُلافَ اُي ٍالِٓي ثبُلٝه األهٙي ٝؽوِٓي ثبُلٝه اُؼِٞي، أٝ ثٔؼ٘ي 

آفو ثٜب ٓ٘بٛن ٓؼلح ُإلٍزوجبٍ، ٝأفوي فبٕخ ثبإلهبٓخ كي األكٝاه اُؼِٞيخ.  ٝاُجيٞد كي ٛنا 

اَُلِي أٝ ٓب يؼوف ثبُجلهّٝ رؾذ َٓزٞي اُْبهع اُقبهعي،  اُطواى ػبكح ال رْزَٔ ػِي اُطبثن

ٝيج٘ي اُطبثن األٍٝ ثبُؾغو أٝاُوًبّ اُـيو ٓ٘زظْ، ٝيزٔيي ثوِخ اُ٘ٞاكن كي ٛنا اُطبثن ٝأؽيبٗب 

ر٘ؼلّ. ٝيْزَٔ ػِي اُؼليل ٖٓ اُلواؿبد أُقٖٖخ ُِزقييٖ ٝاألْٗطخ اُيٞٓيخ. ٝكي ًضيو ٖٓ 

 بد.األؽيبٕ يقٖٔ عيء ٜٓ٘ب ُِؾيٞاٗ

ٝثبُٔوبهٗخ ٓغ اُجيٞد اُيٞٗبٗيخ اُزوِيليخ كي أُؾيٜ اُؼٔواٗي، ٗغل إٔ ثيٞد ٛنا اُٜ٘ٔ هل آزبىد 

ثبٍزقلاّ رو٘يبد ث٘بئيخ ٓقزِلخ ػٖ رِي أَُزقلٓخ كي اُجيٞد اُيٞٗبٗيخ أُغبٝهح، ؽيش رْ ث٘بء 

فْجي كي ىٝايب ثبٍزقلاّ ٛيٌَ  -فبٕخ كي األكٝاه اُؼِٞيخ –اُغلهإ اُقبهعيخ ُٜنٙ اُجيٞد 

اُغلهإ ٝػِي َٓبكبد ٓزوبهثخ اُي ؽل ًجيو ثطٍٞ اُغلهإ، ٝرْ رضجيذ ٛنا اُٜيٌَ اُقْجي ػِي 

أُؾٞهيٖ األكوي ٝاُوأٍي ِٝٓئذ اُلواؿبد ثبٍزقلاّ اُوطغ اُؾغويخ اُٖـيوح ٝأُٞٗخ
01

، صْ 

ِٞٗيٖ اُيٛوي ًَيذ ثطجوخ ٖٓ أُالٛ أُٚبف اُيخ األُٞإ أُٔييح ُِجيٞد اُؼضٔبٗيخ ٝٛٔب اُ

ٝاألؽٔو اُطٞثي اُزي رزقِِٜب ًَو اُووٓيل
02

 . 

 اُجيٞد ماد اُٖٞكب اُلافِيخ:  اُ٘ٔبمط اُجبهيخ

ُٝلي٘ب ٖٓ ثيٞد ٛنا اُطواى صالصخ ٗٔبمط: األٍٝ ٝٛٞ ثيذ ؽَٖ ثيي كافَ أٍٞاه اُوِؼخ ٝيؼٞك 

ربهيقخ اُي ٜٗبيخ اُووٕ اُزبٍغ ػْو
03

ذ هبئل أُلكؼيخ ة(، ٝاُ٘ٔٞمط اُضبٗي كٜٞ ثي -أ4)ٌَّ  

ّ 4812-4844أُؼوٝف ثجيذ رٞثغٞثبّي أؿب ثٚبؽيخ ٓواٍيب ٝأُئهؿ كي اُلزوح ٓب ثيٖ 
04

  ،

(. أٓب اُ٘ٔٞمط اُضبُش كٜٞ ؽبُخ ٓقزِلخ ػٖ األٓضِخ اَُبثوخ ٗظوا ٌُٕٞ اُطبثن اُؼِٞي 1-42)ٌَّ 

ُزي روعغ اُي كوٜ ٛٞ اُني يوعغ ُِؼٖو اُؼضٔبٗي، ؽيش رْ ث٘بئٚ ػِي أٍبٍبد أؽل اُجيٞد ا

ػٖو اُلوٍبٕ، ٝيوغ ٛنا اُجيذ كي ّبهع اُلوٍبٕ، ٝهل رْ رؾٞيَ ٛنا اُجيذ اُي ٓزؾق 

ّ(4121-4140اإلص٘ٞؿواكي كي كزوح ؽٌْ اإليطبُييٖ ُِغييوح )
01
  ٌَّ(44.) 

 اُ٘ٔٞمط األٍٝ: ثيذ ؽَٖ ثيي )أٝافو اُووٕ اُضبٖٓ ػْو أُيالكي(:

48ّك اُي ٜٗبيخ اُووٕ يؼل ثيذ ؽبًْ اُغييوح ؽَٖ ثيي اُني يؼٞ
08

، ٛٞ اُ٘ٔٞمط األٝٙؼ ُجيٞد 

،. ٌُٖٝ ُألٍق هل  ٝيوق اُجيذ فِق ً٘يَخ ػنهاء اُوِؼخٛنا اُطواى اُجبهيخ كي عييوح هٝكً 

ّ(، 4121-4140رؼوٗ اُجيذ ٖٓ اُلافَ ُزـييواد ًجيوح ثؼل اإلؽزالٍ اإليطبُي ُِغييوح )

رِي اُلزوح، كزْ رؼليَ األهٙيبد ثبىاُخ ؽيش رْ رؼليِٚ ُيٖجؼ أؽل أٌُبرت اُؾٌٞٓيخ كي 

األهٙيخ األِٕيخ، ًٝنُي رؼليَ اُزٖٔيْ اُؼبّ ُِجيذ ثطبثويٚ، ٝمُي ٖٓ فالٍ ؿِن ػلح كزؾبد 

ٝؿِن أفوي ٌُي يز٘بٍت ٝٝظيلزٚ اُغليلح
01.
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، ٝرٔزل اُغلهإ اُقبهعيخ ثٌَْ ٓؾٞهي  Lٝيؤفن أَُوٜ األكوي ُجيذ ؽَٖ ثيي ٌَّ ؽوف 

ة( ، ٝيزٌٕٞ اُجيذ ٖٓ  -أ4ّ ) ٌَّ 43.32ّ* 41.13ٝرجِؾ أثؼبكٛب ؽٞاُي ػِي ٛنا اٌَُْ، 

ّ، اُطبين 2.12ّ، ؽيش يورلغ اُطبثن األهٙي ؽٞاُي 44.32ٛبثويٖ، ثبعٔبُي اهرلبع ؽٞاُي 

ّ. ٝئٌٖ اُوٍٞ ثؤٕ اُزقطيٜ اُؼبّ 0.12، كي ؽيٖ يورلغ ِٓوق اُٜٞاء ؽٞاُي 2.12األٍٝ ؽٞاُي 

، ٝيزٌٕٞ ٖٓ ػلح كواؿبد كافِيخ رزٔيي ثؼٜٚب ثؤٜٗب رٔزل َُٔبؽبد ُِجيذ ٓ٘زظْ اُي ؽل ًجيو

ّ، ثي٘ٔب 2.42 –ّ 2.13ٝاٍؼخ، يلَٖ ثيٜ٘ب علهإ يزواٝػ ٌٍٜٔب كي اُطبثن األهٙي ؽٞاُي 

ّ. ٝاُجيذ ٓج٘ي ٖٓ اُؾغو اُوِٓي ٝٓٞٗخ 2.01يوَ ٛنا أَُي كي اُغلهإ اُؼِٞيخ ُيَٖ ؽٞاُي 

هٙي ثبٍزقلاّ ثبُؾغبهح اُـيو ٓ٘زظٔخ ، ػِي ػٌٌ علهإ اُغيو، ٝرٔزبى علهإ اُطبثن األ

 (.1-4-3اُطبثن اُؼِٞي )ُٞؽبد 

 
انًغقظ االفقي نهذٔس األسضي نبيج حغٍ بك داخم  -أ(: 5 شكم)

 انًذيُت انقذيًت 

                 

 
ٔيخضح انًغقظ االفقي نهذٔس األٔل نبيج حغٍ بك داخم  -ة

 يٕقغ انصٕفب بأجضاءْب انثالثت

 

 
(: حٕضح انحبنت انًؼًبسيت انشاُْت نبيج حغٍ بيك يٍ 4)نٕحت 

 انُبحيت انجُٕبيت 

 

 
(: قطبع سأعي نهٕاجٓت انجُٕبيت نبيج حغٍ 7)شكم 

 بيك
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(: انٕاجٓت انغشبيت ٔانشًبنيت نبيج حغٍ بيك حٕضح 5)نٕحت 

 انًذخم انغشبي َٕٔافز انطببق انؼهٕي.

 

 

ع سأعي نهٕاجٓت انغشبيت نبيج حغٍ بيك حٕضح (: قطب 8)شكم 

 انفخحبث ٔصفي انُٕافز ببنطببق انؼهٕي. 

 

ٝاٍزقلٓذ األفْبة كي األٍوق ثؾيش رٌٞٗذ ٖٓ ثواٛيْ فْجيخ فبّ، صْ رٔذ رٌَيزٜب ثبألُٞاػ 

ط(، صْ رـطي ٖٓ أػِي ثبٍزقلاّ ٛجوخ ههيوخ ٖٓ -ة  -أ 1اُقْجيخ أُؼبُغخ ثبألُٞإ )ُٞؽخ 

 اُقوٍبٗخ.

ًٝٔب مًو آٗلب، إٔ أُج٘ي هل رؼوٗ ُِؼليل ٖٓ اُزؼليالد، ُنُي ٗغل إٔ ٛجوخ أُالٛ اُزي ًَيذ 

ثٜب اُغلهإ اُلافِيخ هل أىيِذ ثبٌُبَٓ، ٝٛٞ ٓب ٍٔؼ ثٔؼوكخ اُغلهإ األِٕيخ ٖٓ ٗظيواٜٗب 

أُٚبكخ ثَُٜٞخ ٝاٙؾخ. ٝهل اهزٖود اُزؼليالد ػِي ؿِن اُؼليل ٖٓ اُلزؾبد األِٕيخ 

و ٝكزؼ كزؾبد أفوي، ٍٞاء أًبٗذ ٛنٙ اُلزؾبد كافِيخ أّ فبهعيخ، ؽيش ؽيش رْ اٙبكخ ٝرٖـي

كزؾخ ثبة فبهعي ُزٖجؼ أؽل ٓلافَ أُج٘ي ثؼلٓب رْ رؾٞيِٚ اُي ٌٓزت ربثغ إلكاهح اُغييوح 

(. ًٔب رْ ِٓئ اُؼوٞك أُلثجخ ثبُغبٗت اُغ٘ٞثي اُـوثي ًٝنُي اُؼول أُٞعٞك ثبُوًٖ 8-1)أٌّبٍ 

 ثبُطبثن األهٙي، ًِٜٝب ًبٗذ ٓٞائٔبد ٝرؼليالد ُيٞاكن اإلٍزقلاّ اُغليل ُِٔج٘ي. اُـوثي 

كزْ ؿِن اُؼليل ٖٓ اُلزؾبد كي اُٞاعٜخ أُْبُيخ ُزٞائْ اُزقطيٜ اُغليل ألهٙيخ اُطبثويٖ 

األهٙي ٝاألٍٝ، كول ًْلذ علهإ اُغ٘بط أُْبُي ُِجيذ ػٖ آصبه ثؼ٘ اُغلهإ اُقليلخ اُزي 

ُغ٘بػ اُي ؿوكزيٖ. ٝؽَ ٓؾِٜب علهإ فْجيخ هل أٙبكٜب اإليطبُييٖ، ٓب ؽغت ظٜٞه ًبٗذ روَْ ا

 ثؼ٘ اُ٘ٞاكن ٝأَُْيبد ٖٓ اُظٜٞه كي ٛنا اُغ٘بط.

 

ث٘بء  -اَُوق اُقْجي ٝأهٙيخ اُطبثن االػِي    ة -(: رٞٙؼ ٓٞاك ٝرو٘يبد اُج٘بء أَُزقلٓخ كي اُلٝه األهٙي أ1)ُٞؽخ 

 ٓلآيي اُؾغو اُوِٓي ُغلهإ اُطبثن اُؼِٞي. -ألهٙي. طاالٍبٍبد ٝعلهإ اُطبثن ا

Cattari, Vulnerability assessment of Hassan Bey’s Mansion in Rhodes, P.8 
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 ّ(:4812-4844اُ٘ٔٞمط اُضبٗي: ثيذ رٞثغٞثبّي )

 Topçubaşiيؤري ثيذ رٞثغٞثبّي أؿب 
12

ٖٓ أْٛ اُ٘ٔبمط أُؼٔبهيخ   Τοπηζοςπάζη Αγάأٝ  

ٖٓ ثيٞد اُؼضٔبٗييٖ ثغييوح هٝكً. ٝيوغ اُجيذ كي ٙبؽيخ ٓواٍيب اُجبهيخ
14

 Μαπάζια  ثْبهع

Venetoklion   ْاُْٞاهع األُٝي اُزي 4(، ٝاُني يجِؾ ارَبػٚ ؽٞاُي 0)فويطخ 0هه ٖٓ ٞٛٝ ،ّ

 4112ّلٛب اإليطبُييٖ كي ؽٞاُي ٍ٘خأفزطذ كي ٛنٙ اُٚبؽيخ ٝمُي ؽَت اُقويطخ اُزي أػ
10

 . 

-4802٘ اُلهاٍبد كي رؾليل ربهيـ ث٘بء ٛنا اُجيذ،  كجؼٜٚب أهفٚ ثبُلزوح ٓب ثيٖ ٝهل افزِلذ ثؼ

4812 ّ
11

4812ّ-4844، ٝٛ٘بى كهاٍخ أفوي ؽلكد ربهيـ ث٘بئٚ كي اُلزوح ٓبثيٖ 
12

. ٝمُي اػزٔبكا 

ػِي اُؼ٘بٕو أُؼٔبهيخ ٝٛواى أَُوٜ أُؼٔبهي ُِجيذ، ؽيش إٔ اُجيذ ال يؾزلع ثؤيخ ٖٗٞٓ 

اإلػزٔبك ػِيٜب ُزؾل ربهيـ اُج٘بء ثٌَْ كهين. ثبإلٙبكخ ُٖٔذ اُٞصبئن ٝأُٖبكه ػٖ مًو رؤٍيَيخ ئٌٖ 

 ٕبؽت ٛنا اُجيذ.

 

(: حٕضح حٕصيغ انكخم انبُبئيت ٔانبيئت انًحيطت ببيج حٕبجٕببشي أغب، ٔكزنك انشٕاسع انًحيطت ببنبيج. بخصشف ػٍ  2خشيطت )

https://www.google.com/maps 

(، ئزل ػِي أُؾٞه أُْبُي اُغ٘ٞثي، 42- 1) أٌّبٍ  Lٝيزقن أَُوٜ االكوي ُِجيذ ٌَّ ؽوف 

ّ روويجب ئزل ٖٓ أُْبٍ ُِغ٘ٞة، أٓب اُِٚغ 8.1ّ *41.43كبُِٚغ األًجو ٖٓ أَُوٜ رجِؾ أثؼبكٙ ؽٞاُي 

ِـوة. ٝرطَ ًزِخ اُج٘بء ػِي األك٘يخ اُقبهعيخ ّ ٝئزل ٖٓ اُْوم 1ُّ* 3األٕـو ٝاُني يجِؾ ؽٞاُي 

  (.8ٝاُزي ٝكود ُِجيذ اٛالُخ هثبػيخ اُٞاعٜبد ٖٓ عٔيغ اُغٜبد )ُٞؽخ 

ٝئٌٖ اُوٍٞ ثؤٕ أَُوٜ األكوي ُٜنا اُجيذ ي٘طجن روويجب ٓغ َٓوٜ ثيذ ؽَٖ ثيي، كي اُطبثويٖ األهٙي 

أيٚب رٖٔيْ اُليٞإ ثبُلٝه األهٙي ، ٝ Lٝاُؼِٞي، ٝمُي ٖٓ ؽيش اٌَُْ اُؼبّ اُني يزقن ؽوف 

 (4ٝاُٖٞكب ثبُطبثن األٍٝ. )علٍٝ 

 

 (: حٕضح انٕاجٓت انشًبنيت ٔانشًبنيت انششقيت نبيج حٕبجٕببشي أغب. 8)نٕحت 

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
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ٝ ٓغ ؿيوٛب ػِي فلٓٚ أ حرْ رقٖئ اُؼليل ٖٓ اُلواؿبد أُؼٔبهيٚ ُزوّٞ ًال ٜٓ٘ب ٍٞاء ٓ٘لوكٝهل 

 هَبّ:إٔ اُجيذ اُؼضٔبٗي ئٌٖ روَيْ كواؿبرٚ اُلافِيٚ اُي صالس أػِيٚ  اٌَُبٕ ثبُجيذ، ٝ ٖٓ أُزؼبهف

 .ٍزوجبٍ ُِٚيٞف"إل ٝثٚ اُليٞإٝال: اَُالِٓي "أ

 هبٓٚ اُؾويْ"افٖٔ ُِٔؼيْٚ ٝ ٝيْزَٔ ػِي اُٖٞكب ٝهل صبٗيب: اُؾوِٓي : 

 صبُضب: اُقلِٓي

 

انطببق األسضي: ٔيشخًم ػهي انذيٕاٌ (: يغقظ أفقي 9)شكم 

ٔيًكٍ انذخٕل إنيّ يببششة يٍ انذخٕل    ص نإلعخقببلانًخص

  إنيّ يببششة يٍ انفُبء انشًبني.

 

 

( يغقظ أفقي نهطببق انؼهٕي انزي يشخًم ػهي 01)شكم 

 انصٕفب ٔانغشف  ببيج حٕبجٕببشي.

 

 

( انٕاجٓت انجُٕبيت نبيج حٕبجٕببشي حيث انفُبء 00شكم 

ٔانًششبيت. )ػٍ انجُٕبي ٔانًذخم انشئيغي ٔصفٕف انُٕافز 

 اسشيف ْيئت االثبس بشٔدط(

 

. ٝؿيوٙ ًبُل٘بء ٜٝٓ٘ب ٓب ًبٕ كافِيب ٝآفو فبهعيب ،ٍزوجبٍ اُـوثبءًضو ٖٓ ٌٓبٕ إلأبُجيذ ث ٝهل فٖٔ  

 ٛٔيٚ ٕؾبة اُجيذ، ٝ ًنُي كهعٚ األأٖٓ  خ اُٚيٞففزالف كهعبد هواثزاٝ اَُجت كي ٛنا اُزؼلك ٛٞ 

ٗؼٌٌ ػِي ٌَّ ٝ ؽغْ ٝ ٓٞهغ اُلواؿبد اّ ٕيلب . ٓٔب أها ، ّزبءا ٝرٞهيذ اُييبهٙ ُيال ًبٕ اّ ٜٗب

كوي ُِجيذٍزوجبٍ اُٚيٞف ٖٓ أَُوٜ األأُقٖٖٚ إل
13
. 

ُي هَٔيٖ اٗؤَذ اُِٚيٞف هل ذ ٕ اُلواؿبد اُزي فٖٖأ، ٗغل ؿب"أٝكي ؽبُٚ ثيذ " رٞثغٞثبّي 

 هئيَييٖ:

هٙي كافَ اُليٞإ ثبُلٝه األ يٝرٔضَ ك ،ٍزوجبٍ اُٚيٞف اُوعبٍٓقٖٔ إلًبٕ : ٍٝاألاُوَْ 

ٝيوثٜ ثيٜ٘ٔب هٕٞوٙ ػول ؽغوي ٓلثت يجِؾ  ،ٚ زهٙيأُي ارئكي اُلههبػٚ ٓجبّوٙ  ، ؽيشاُجيذ
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أثؼبك أَُبؽخ اُلافِيخ ٝرجِؾ  بػٚ.هرَبػٚ ثيٖ اُليٞإ ٝاُلهايلزؼ ثٌبَٓ  ،1ّٖٗق هطوٙ ؽٞاُي 

ػِي رّٞيؾزي اُؼول هٔويزبٕ أاُغلاه اُلبَٕ يٞعل ثٜنا ٝ  ،ّ 40.12*1.10ؽٞاُي  ليٞإُِ

هٙيٚ ؤفو كٌبٕ ٖٓطجٚ رْجٜٚ أُوؼل رزولّ ٓلفَ اُليٞإ ثٓب أٌُبٕ اآلأ ،(1 )ُٞؽٚ ٗبكنربٕ

 .(42 ٓبّ اُغْٔٚ )ُٞؽٚأأُْبُي اُل٘بء 

  

(: ػقذ انذيٕاٌ ببنذٔس األسضي ببيج حٕبجٕببشي 9)نٕحت 

 أغب.

 

 

(: انفُبء انشًبني انغشبي نهبيج ٔبّ انجشًت ٔيذخم 01)نٕحت 

 انذيٕاٌ.

 

 

(: رٞٙؼ اُٖٞكب ثجيذ رٞثغٞثبّي أؿب هجَ اػبكح 44)ُٞؽخ 

 روٓئٜب ٝيظو أَُزٞيبد أُقزِلخ ُألهٙيخ.

Paris Papatheodorou, Consolidation of 

Rhodian Ottoman Mansion of the 19
th

 

century, 15 Χπόνια Έπγων> 

 

  

( اُٞاعٜخ اُغ٘ٞثيخ اُْوهيخ ُجيذ ٝثٜب أُْوثيخ اُزي رٔضَ  40)ُٞؽخ 

 آزلاكا فبهعيب ُِٖٞكب ثبُطبثن اُؼِٞي.

 

 كئب يؼوف ثبُٖٞكب ػِٞي ٍٝاَُ٘بء كي اُلٝه األ ٖٓ ٍزوجبٍ اُٚيٞف: ًبٕ ٓقٖٖب إلاُضبٗي

Sofa ( ٌَّ42 –  44ُٞؽخ ) .خٖٓ فالٍ كزؾ ٘بء أُْبُيٝيزْ اُلفٍٞ ُِليٞإ ٓجبّوٙ ٖٓ اُل 

ِن ػِيٜب ٖٓواػيٖ فْجييٖ. ٝ رزٞط ثؼزت ؽغوي يـٝ  ،ٍْ 18ثبة َٓزطيِٚ يجِؾ ارَبػٜب 

هٙيٚ اُلههبػٚ اُزي رجِؾ أي اُرلٚي كزؾٚ اُجبة ، يؾيٜ ثٚ علذ ؽغوي ٓ٘ؾٞد ٗؾزب ثبهىا 

ٕ ٖٓ اؽلي ٌٓٞؽغوي  كي ٜٗبيزٜب اُغ٘ٞثيٚ اُْوهيٚ ٗغل ٍِّْ، 44.22*ّ 1.12َٓبؽزٜب ؽٞاُي
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فيوٙص٘بء ػِٔيبد اُزوٓيْ األأُٞاػ اُقْجيٚ ) رٔذ رٌَيٚ اَُِْ ثبأل عخػْوٙ ك
14

ي٘زٜي  ، صْ

 .اُؼِٞي ٍٝهٙيٚ اُلٝه األؤث

 اُطبثن األٍٝ ػِٞي.

هٙيٚ أُي اُطبثن اُؼِٞي ٖٓ فالٍ ٍِٔيٖ ٓ٘لِٖيٖ رٔبٓب، يوٚي ًالٛٔب اُي ائٌٖ اُٖؼٞك 

هٙيٚ "اُٖٞكب" آب اَُِْ أي اُبػٚ اٌُجوي هػل ٖٓ اُلهٚي اَُِْ اُٖبلاُطبثن اُؼِٞي . ؽيش ي

 .(1)ٌَّ  بػٚ اُٖـوي كزوٚي اُي ٓالؽن اُقلٓٚ ثبُجيذههاُضبٗي ثبُل

ٖٓ ٛواى اُٖٞكبد اُلافِيخ ماد اُضالس ؿوف  Eldemٝاُٖٞكب ٛ٘ب ؽَت رٖ٘يق 
11
هل ٝ .

كلي ٝاعٜزٜب  ،ؽيش رطَ ػِي اُقبهط ثضالس ٝاعٜبد ٛنا اُطبثنفٖٔ ُٜب ٓٞهؼب ٓٔييا كي 

ٓب ٖٓ اُ٘بؽيٚ أرطَ ٖٓ فالٍ ٕليٖ ٖٓ اُلزؾبد اُوأٍيٚ، ٝاُغ٘ٞثيخ اُـوثيخ، اُـوثيٚ  يخأُْبُ

اُغ٘ٞثيٚ كزَٖ ػِي اُقبهط ٖٓ فالٍ ّوكٚ ْٓوثيٚ ػِي اُقبهط ٝ رـْي ثٖٔبهيغ فْجيٚ 

ٝكي  ٍْ. 13هٙيٚ  "اُٖٞكب" ثؾٞاُي أ( ٝ رورلغ ػٖ 40 ٓؾُٔٞٚ ػِي ًزَ فْجيٚ ) ُٞؽٚ

ٍْ ػٖ 02هٙيٚ اُٖٞكب ثؾٞاُي أهٙيٚ ٛنا اُلٝه اُؼِٞي كول اهرلؼذ أغٜٚ أُوبثِٚ ٖٓ اُ

ػِي ٛنا اُغيء أُورلغ ٝال رياٍ أُي ػَٔ ٕ٘لهٙ فْجيٚ اهٙيٚ. ٝ هل ػٔل أُؼٔبه َٓزٞي األ

 (. 44 ٕ )ُٞؽٚهٙيٚ اُٖ٘لهٙ ٓٞعٞك ؽزي اآلألثوبيب اٌُزَ اُقْجيٚ 

 . اُ٘ٔٞمط اُضبُش: ثيذ ّبهع اُلوٍبٕ

يْـَ ٛنا اُجيذ ٓزؾق اإلصض٘ٞؿواكي كي كافَ اُوِؼخ ٓ٘ن كزوح اإلؽزالٍ اإليطبُي ، ٝيؼل ٛنا 

اُ٘ٔٞمط ٖٓ أْٛ اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ اُجبهيخ كافَ أٍٞاه اُوِؼخ، ٝيوق اُجيذ كي ّبهع اُلوٍبٕ. 

ول ث٘بٙ ٝيزٌٕٞ اُجيذ ٖٓ ٛبثويٖ: األهٙي يؼٞك رؤٍيَٚ ُلزوح ؽٌْ اُلوٍبٕ، أٓب اُطبثن األٍٝ ك

اُؼضٔبٗييٖ. َُٝٞء اُؾع ُْ يزجوي أيخ ٗوُٞ ئٌٖ اإلػزٔبك ػِيٜب كي رؤهيـ اُجيذ، ٝإ ًبٕ ٖٓ 

أٌُٖٔ اإلٍزلالٍ ثجؼ٘ اُؼ٘بٕواُيفوكيخ ُزؾليل ربهيـ اُج٘بء، ؽيش يؾزلع اُجيذ ثبؽلي 

ماد  (، ألؽل أَُبعل41اُؾْٞاد اُوفبٓيخ ثؾٔبّ اُجيذ ٝأُؾلٞه ػِيٜب ؽلوا ثبهىا ) ُٞؽخ 

اُوبثبة ٝعبٗجٚ أُئنٗخ، ٝػِي اُغبٗت اآلفو ٖٓ أُ٘ظو، ٗغل ثبهخ اُيٛٞه اُزي رقوط ٖٓ 

اُيٛويخ، ٝٛنا أُ٘ظو يؼٞك ث٘ب اُي ىفبهف اُؾْٞاد اُوفبٓيخ أُٞعٞكح ػِي كٞاهح عبٓغ 

ّ، ٓٔب يلػٞٗب ُِوٍٞ ثؤٕ 4142اَُِطبٕ ٖٓطلي ثبُووة ٖٓ ّبهع اُلوٍبٕ، ٝاُزي رؼٞك ػبّ 

 (. 42٘بء اُجيذ ٖٓ أٌُٖٔ يؼٞك اُي اُٖ٘ق اُضبٗي ٖٓ اُووٕ اُضبٖٓ ػْو)ُٞؽخ ربهيـ ث
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(: ؽْٞح هفبٓيخ ثجيذ ّبهع اُلوٍبٕ 41)ُٞؽخ 

ٝاُزي ئٌٖ االػزٔبك ػِيٜب كي رؤهيـ اُجيذ ثبُٖ٘ق 

 اُضبٗي ٖٓ اُووٕ اُضبٖٓ ػْو أُيالكي.

 

 
 

( رٞٙظ اُطبثن اُضبٗي ٖٓ ثيذ ّبهع اُلوٍبٕ 42)ُٞؽخ 

 ُني أْٗئ كي اُؼٖو اُؼضٔبٗي.ا

 

ًٝٔب مًوٗب، كول هبّ اُؼضٔبٗييٖ ثبٍزـالٍ علهإ اُطبثن األهٙي ُِٔج٘ي، ثؼل اٙبكخ اُزؼليالد 

اُالىٓخ، ٝاٙبكخ ثؼ٘ أُالؽن أُٜٔخ، ًبٙبكخ اُؾِْٔ اُقبٓ كي اُوًٖ اُـوثي ٖٓ اُجيذ. 

ٗلٌ اُطواى أَُزقلّ كي ي٘ي ٝٛٞ ػجبهح ػٖ ؽغوح ٓوثؼخ ٓـطبح ثوجخ ثٜب ثؼ٘ اُلزؾبد، ػِي 

(، 43ّ ٖٙٔ ٓغٔٞػزٚ أُؼٔبهيخ كافَ اُوِؼخ )ُٞؽخ 4142ؽٔبّ اُني أْٗؤٙ اَُِطبٕ ٖٓطلي 

ٓٔب يلػْ َٓؤُخ رؤهيـ اُجيذ أٝ اُزؼليالد اُؼضٔبٗيخ ػِي اُجيذ ثبُٖ٘ق اُضبٗي ٖٓ اُووٕ اُضبٖٓ 

ل ٖٓ اُغَِبد اُزي رٔضَ ػْو أُيالكي ًٔب ٍجن اُوٍٞ. ًٔب يؾزٞي ٛنا اُطبثن ػِي اُؼلي

اَُالِٓي أُؼل ُإلٍزوجبٍ ٍٞاء ًبٕ اإلٍزوجبٍ كي اُقبهط ثل٘بء اُجيذ أٝ ثبُليٞإ اُلافِي ث٘لٌ 

 اُطبثن.

 

(: اُؾٔبّ اُقبٓ ثجيذ ّبهع اُلوٍبٕ ٝرزٚؼ ٓ٘بظن اإلٗزوبٍ اُزي رْجٚ ااُؾ٘بيب 43)ُٞؽخ 

 ّ.4142 أَُزقلٓخ كي ي٘ي ؽٔبّ اُني أْٗؤح اَُِطبٕ ٖٓطلي ٍ٘خ

(، ثِٚؼيٚ اٌُجيو ٝاُٖـيو،  44) ٌَّ Lأٓب اُطبثن األٍٝ، كيؤفن َٓوطٚ األكوي ٌَّ ؽوف 

ُيطال ػِي اُل٘بء اُلافِي ُِجيذ، ؽيش رطَ اُٖٞكب ػِي اُل٘بء ٖٓ فالٍ ػلك ٖٓ اُ٘ٞاكن 

 ة( -أ 44ٝأَُْيبد أُؼوٞكح ثؼول ٓلثت ) ُٞؽخ 
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اُلوٍبٕ،  ( َٓوٜ أكوي ُِجيذ اٌُبئٖ ثْبهع 44)ٌَّ 

ؽيش ٗغل اُؾٔبّ ثبُطبثن األهٙي ، ٝاُٖٞكب ثبُطبثن 

 األٍٝ.

 

 -أ 

اُٖٞكب ثجيب ّبهع اُلوٍبٕ ٝٛي أؽل أْٛ  -( أ44)ُٞؽخ 

 اُ٘ٔبمط اُجبهيخ ُٜنا اُؼٖ٘و كي ثيٞد عييوح هٝكً

 

-ة

 
اُٖ٘لهح اُقْجيخ اُزي رْـَ اُِٚغ أُوبثَ  -ة

 ُِٖٞكب ثجيذ ّبهع اُلوٍبٕ.

 ي، اُجيٞد ثلٕٝ اُٖٞكب. اُطواى اُضبٗ

ٝٛنا اُٜ٘ٔ يؼل أثَٜ أٗٞاع اُجيٞد، َٓزطيَ أَُوٜ ٝرزٞىع ًبكخ األْٗطخ أُ٘يُيخ كي أهًبٗٚ، 

ٝهل ػوف ٛنا اُٜ٘ٔ ثبٍْ اُٜ٘ٔ اُويلي، اما يقٖٔ هوة أُلفَ اُوئيَي ُِقلٓبد، كي ؽيٖ 

َٓزٞييٖ، األكٗي ُِقلٓبد ، رَزقلّ األٓبًٖ اُلافِيخ ُِٔؼيْخ ٝاُّ٘ٞ، ٝأؽيبٗب يزٌٕٞ اُجيذ ٖٓ 

ُِّ٘ٞ ٝأُؼيْخ. ٝٗظبّ اُزَويق يؼزٔل ػِي  –ٍْ 32-02يورلغ ثـ  -أٓب أَُزٞي ألػِي  

اُؼٞاهٗ اُقْجيخ، رـطي ثطجوخ ٖٓ اُوِ ٝأُٞٗخ، صْ يزْ ًَٞرٜب ثطجوخ ٕ اُووٓيل
18

 ٌَّ( .

40) 

  

 حج انفشصت نًؼشفت طشاص حخطيظ ْزِ انٕحذاث.(: انًغقظ األفقي ألحذ بيٕث انحًيذيت انًخٓذيت ٔانخي أحب01)شكم 

رٔزبى ثيٞد ٛنا اُطواى ثجَبٛخ اُزٖٔيْ، ٝهِخ اُلواؿبد اُلافِيخ، ؽيش رزٌٕٞ ٖٓ ٛبثن ٝاؽل 

كوٜ، ، يْزَٔ ػِي ٌٓبٕ ثؤؽل اُيٝايب ًبٕ ٓقٖٖب ُإلٍزوجبٍ، ٝاُي عبٗجٚ كواؿيٖ آفويٖ 
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اُؼٔواٗي ُِٚبؽيخ ٝؽلح ٓؼٔبهيخ ٝاؽلح،  ُإلهبٓخ ٝأُؼيْخ ٝاُقلٓخ. ٝيٌَْ ًَ ثيزيٖ كي اَُ٘يظ

ُيٖجؼ ٌَُ ٝؽلح ٗبٕيزيٖ، أي إٔ اَُ٘يظ اُؼٔواٗي ُٜنٙ اُٚبؽيخ ْٕٔ ًَ ٝؽلريٖ ٌٍ٘يزيٖ 

ُزٌٞٗب ْٓزوًخ كي أؽل اُغلهإ، ٝٗلٌ اَُوق اُني ئزل ُيـطي اُٞعلريٖ ٓؼب، ٝيزْ رَويق ٛنٙ 

د اُؼضٔبٗيخ اُزي اٗزْود كي ٓ٘ظوخ اُلواؿبد ثَوق عٔبُٞٗي ثَيٜ االٗؾلاه، ػِي ؿواه اُجيٞ

اُجِوبٕ ٝاألٗبٍٙٞ
11
 ( .41)ُٞؽخ  

 

 

ؽيش رْ رياٝط اُزقطيٜ ُئضَ ًَ ىٝط  Kum Cape( : رٞٙؼ اَُ٘يظ اُؼٔواٗي ُجيٞد اُؾٔيليخ ثـ 41ُٞؽخ 

 ٖٓ اُجيٞد ٝؽلح ٝاؽلح َٓوٞكخ ث٘لٌ اَُوق.

ٖ٘يلٜب ػِي أٜٗب ًبٗذ ثيٞرب ٝرؼٌٌ ثَبٛخ ٛنٙ اُجيٞد اُظوٝف اُزي ث٘يذ كيٜب، ؽيش ئٌٖ ر

ّ، ثبْٗبئٜب ُزَزوجَ أَُِٔيٖ 4124ُإليٞاء اُؼبعَ. ؽيش أٓو اَُِطبٕ ػجل اُؾٔيل ٍ٘خ 

ّ. ٝاٗزْو ٛنٙ اُٜ٘ٔ ثٌَْ ًجيو كي 4121أُٜبعويٖ ٖٓ عييوح ًويذ ٝاٗزٜي اُؼَٔ ثٜب ٍ٘خ 

 Ταُٔؼوٝكخ ثبٍْ هوي اُغييوح ، ٝأْٛ اُ٘ٔبمط اُجبهيخ ٖٓ ٛنا اُٜ٘ٔ ٛي ثيٞد اٌُويزييٖ ا

Κπηηηκά  ػِي اُْبؽَ اُـوثي ُِغييوح كي ٓ٘طوخKum Cape  ػِي ٛوين ُي٘لًٝ، ؽيش

ٝؽلح ، ٕٜٝويظ ُِٔيبٙ، ٝعْٔزيٖ َٝٓغل ٝٓلهٍخ ًي رٌزَٔ أُواكن  421رْ ث٘بء ؽٞاُي 

أُٜٔخ ُٜنٙ اُٚبؽيخ اٌَُ٘يخ اُغليلح، ٝاُزي ػوكذ كئب ثؼل ثبُؾٔيليخ
22
 ( 4)ُٞؽخ  

 

ػٍ يٕقغ األٔقبف حٕضح بيٕث انحًيذيت انخي أَشأْب انغهطبٌ ػبذ انحًيذ نًغهًي كشيج بؼذ طشدْى يٍ جضيشة كشيج.  (:5)نٕحت 

و، قبم انخجذيذاث انخي قبو بٓب أصحبة ْزِ انبيٕث في انغُٕاث 0939ٔانخي حى إنخقبطٓب في عُت  االعالييت انخشكيت بجضيشة سٔدط

 انحًيذيت. األخيشة، ٔإني انيغبس أحذ ًَبرج بيٕث
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ٝثنُي ر٘زٜي ٛوى رقطيٜ اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ اُجبهيخ ثغييوح هٝكً، ٝاُزي رْ رٖ٘يلٜب ؽَت 

ػٖ٘و ْٜٓ علا ٝٛٞ ػٖ٘و اُٖٞكب أٝ اُٖبُخ اٍُٞطيخ اُزي رٔؾٞهد رٖٔئبد اُجيٞد ؽُٞٚ. 

ُٝييبكح اإليٚبػ ٛ٘ب ٍٞف روّٞ اُلهاٍخ ثبػلاك علٍٝ ُٔوبهٗخ أَُبهٜ األكويخ ٝاُزـطيبد 

اُطٞاثن أُقزِلخ ُِجيٞد إ ٝعل ٝكي اُٜ٘بيخ ٍيوبهٕ ٌَّ اُٞاعٜبد اُقبهعيخ ٌَُ اُ٘ٔبمط ٝ

 (4اُجبهيخ ثبُغييوح )علٍٝ 

 انٕاجٓت انًغقظ االفقي  انخغطيت انطشاص 

 انذٔس األٔل انذٔس االسضي 

1  

 

 

  
 

 
 

 

1 

 

 

  

 

3 

 

  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

ٔ انٕاجٓبث  -َظبو انخغطيت -ي(: طشص حخطيظ انبيٕث انؼثًبَيت انببقيت حيث يًكٍ يقبسَت انًغقظ ببنطببقيٍ األسضي ٔانؼه7ٕ)نٕحت  

 أحذ بيٕث انحًيذيت -3بيج شبسع انفشعبٌ     -2بيج حغٍ بيك      -1بيج حٕبجٕببشي    -0انخبسجيت: 

 كًب في بيج حغٍ بك.  Lانًغقظ األفقي ػهي شكم حشف  -0

 ببشي أغب.يٍ خالل ػقذ كبيش ػهي انذسقبػت كًب في بيج حٕبجٕ انذيٕأٌيفخح  Lانًغقظ األفقي ػهي شكم حشف  -1

ػٍ انذسقبػت يٍ خالل جذاس داخهي في انبيج انؼثًبَي بشبسع انذيٕاٌ ٔيُفصم  Lانًغقظ األفقي ػهي شكم حشف  -2

 انفشعبٌ  .

 ، ٔانزي صًًج ٔفقٓب بيٕث انحًيذيت بيبنغٕط.انصٕفبانًغقظ االفقي انًشبغ ٔنيظ بّ  -3
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 انخبحًت

وليْ ُوِؼخ هٝكً ٝٙٞاؽيٜب اُوويجخ ٜٓ٘ب ثؼل كهاٍخ ٗٔبمط اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ اُجبهيخ ثبُٔلي٘خ اُ

، ئٌٖ اٍزقالٓ اُؼليل ٖٓ  Kom capiًٚبؽيخ ٓواٍيب، ٝٙبؽيخ اُؾٔيليخ ثبُووة ٖٓ 

اُقٖبئٔ اُزي عؼِذ ٖٓ ٛنٙ اُجيٞد ٓٔييح اُي ؽل ًجيو ثيٖ اُٞؽلد أٌُٞٗخ َُِ٘يظ اُؼٔواٗي 

 يٗطيخ أُجٌوح. كافَ ٝفبهط أٍٞاه اُوِؼخ اُزي يوعغ ربهيقٜب اُي اُلزواد اُجي

ث٘لٌ  ُْ رٌٖ ٓؼظْ أُْ٘آد اُؼضٔبٗيٚ ٝ كيٜب اُجيٞد ٝ اُلٝه اٌَُ٘يٚ كي هٝكًكئٌٖ اُوٍٞ ثؤٕ 

ٍزض٘بء ٖٓ مُي ػٔبهٙ أَُبعل روبٕ اُزي ًبٗذ ػِيٜب ْٓ٘آد ػٖو اُلوٍبٕ، ٝئٌٖ اإلكهعٚ اإل

أُْ٘آد اُزي أهبٜٓب ٖٓ  صويبء ٝ ثؼ٘ أُْ٘آد اُؼبٓٚ ًبُؾٔبٓبد ٝ ؿيوٛبٝ ثيٞد اُؾٌبّ ٝاأل

اُؼضٔبٗييٖ ارجبػب َُيبٍزْٜ اُقبٕخ ثؼضٔ٘خ أُلٕ األٝهثيخ ٖٓ فالٍ اْٗبء ٍَِِخ ٖٓ أُجبٗي 

 . 24 اُؼضٔبٗيخ اُطواى ٝاُزي ًبٕ كٝهٛب ٛٞ رـييو اُٖٞهح اُؼبٓخ ُٜنٙ أُلٕ

وبئٔٚ ّ هبّ اُؼضٔبٗيٕٞ ثبٙبكٚ اُؼ٘بٕو أُؼٔبهيٚ ُٞاعٜبد اُجيٞد اُ 44كلي ثلايٚ اُووٕ 

ٝاٙبكخ اُلواؿبد أُؼٔبهيخ ماد اُٞظبئق اُغليلح ػِي ْٓ٘آد  ًبُْٔوثيبد ٝ اُْوكبد اُقْجيٚ

أُلي٘خ ًبُؾٔبٓبد أُِؾوخ ثبُجيٞد ًٔب ٛٞ اُؾبٍ كي اُجيذ أَُزقلّ ًٔزؾق ُإلص٘ٞؿواكي 

ٚ ٝ ُي اُوٞاٛيغ اُؾغويا، ٝ ًنُي اٙبكٚ ثؼ٘ اُـوف اُقْجيٚ اُؼِٞيٚ ثبالٙبكٚ ثْبهع اُلوٍبٕ

فو ُيٞاكن اُزوبُيل أُؼيْيٚ ُِؼضٔبٗييٖ كي آٝ ُؾغت كواؽ ػٖ أاُقْجيٚ ُزوَيْ اُلواؿبد اُلافِيٚ 

ثؾيش يٖجؼ اُجيذ ٓزغٜب ًِيخ  اُزي ؿيود ثٌَْ ًجيو اُزقطيٜ اُؼبّ ُِجيٞد اُولئٚ، ٝثيٞرْٜ 

ػضٔبٗيب فبُٖب اُي اُلافَ، ٝٛٞ ٓب اؽزبط اُي ؽِٞال ٓؼٔبهيخ ٓضِذ كي ؽل مارٜب ٛواىا ٓؼٔبهيب 

 .ًٔب ٍجن ٝمًو كئب يقٔ اُجيٞد اُزي ؽُٜٞب اُؼضٔبٗييٖ إلٍزقلآْٜ اُْقٖي

ٝهل هبٓذ اُلهاٍخ ثزٖ٘يق أٗٔبٛ ٝٛوى اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ اُجبهيخ ثغييوح هٝكً، ٖٝٓ فالٍ ٛنا 

 Sofaاُزٖ٘يق اُني اػزٔل ثٌَْ ٓجبّو ػِي أؽل أْٛ اُلواؿبد أُؼٔبهيخ ٝٛي ػٖ٘و اُٖٞكب 

ُٖبُخ اٍُٞطي ، اُزي اػزجورٜب ثؼ٘ اُلهاٍبد اُزي ر٘بُٝذ أُْ٘آد اٌَُ٘يخ اُؼضٔبٗيخ أٝ ا

، ًٝبٕ ٖٓ أْٛ ٛنٙ اُواٍبد ٓب هبٓذ ثٚ ٓوًيا هئيَيب رٞىػذ ؽُٞٚ ثويخ كواؿبد أُْ٘ؤح

Frida, Pashako  اُجبؽضخ األُجبٗيخ، ٝأيٚب ٓب هبّ ثٚ أُؼٔبهي اُزوًيHakkı Eldem ، ؽيش

ب ٛي أْٛ ػ٘بٕو اُجيذ اُؼضٔبٗي، ٝٛٞ أًلرٚ اُلهاٍخ ٛنٙ، ؽيش ارقند ٖٓ اُٖٞك اػزجوٝا

ػٖ٘و اُٖٞكب كواؿب أٍبٍيب ُزٖ٘يق ٛوى اُجيٞد اُجبهيخ كي هٝكً ٖٝٓ فالٍ مُي رِٕٞذ 

اُي ٗٔطيٖ ٓؼٔبهييٖ ٕٔٔذ ٝكؤٜب اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ ثبُغييوح، األٍٝ يْزَٔ ػِي اُٖٞكب ثٌَْ 

 كال يْزَٔ ػِيٜب. ٓوًيي ، أٓب اُٜ٘ٔ اُضبٗي 
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ٝثيٞد اُٜ٘ٔ األٍٝ ًِٜب رؾزٞي ػِي كواؽ ٓؼٔبهي أفو، ٝٛٞ اُليٞإ اُني يلزؼ ثٌبِٓٚ ػِي 

كههبػخ رزٞىع ٜٓ٘ب أُالؽن األفوي ُِجيذ، كٞعل اُليٞإ ثبُلٝه األهٙي ٖٓبؽجب ُؼٖ٘و 

يي ،ًٔب رْ اُٖٞكب رؼِٞٙ رٔبٓب كي اُطبثن اُؼِٞي كي ثيذ رٞثغٞثبّي أؿؤ، أيٚب كي ثيذ ؽَٖ ث

 رؼليَ اُطبثن األهٙي ثبُجيذ اٌُبئٖ ثْبهع اُلوٍبٕ ُيٖجؼ ثٚ كيٞاٗب ٛٞ األفو.

، ؽيش ئزل رٖٔيْ  Lًٔب عبءد أَُبهٜ األكويخ ُِ٘ٔبمط ٓٞٙٞع اُلهاٍخ ػِي ٌَّ ؽوف 

ؤٕ (، ٌٝٛنا ئٌٖ اُوٍٞ ث 4اُجيذ ػِي ٓؾٞهيٖ هئيَييٖ أؽلٛٔب أًجو ٖٓ اإلفو )علٍٝ ههْ 

ٔبٗيخ كي هٝكً ٝاٙؾخ كي رٖٔئبرٜب ٝػ٘بٕوٛب ٝكواؿبرٜب ثبُوؿْ ٖٓ هِخ األٓضِخ اُجيٞد اُؼض

 اُجبهيخ، اال أٜٗب ثٜنٙ أُيياد ٖٓ أٌُٖٔ إٔ رؼطي٘ب األٌٍ اُزي هَْ ػِي أٍبٍٜب اُجيذ اُؼضٔبٗي.

 رٌٔ٘ذ اُلهاٍخ ٖٓ هٕل اُؼليل ٖٓ اُقٖبئٔ اُزي ٓييد اُجيذ اُؼضٔبٗي ٜٝٓ٘ب:  

اُطبثن االهٙي ًؼٖ٘و أٍبٍي كي أٌَُٖ ؽيش اٍزقلّ ُِٚيٞف  اٍزٔو اُليٞإ كي -

اُـوثبء ػٖ أَٛ اُجيذ ًٖٝ يطَ ٖٓ فالٍ هٕٞوح ػول ٓلثت ػِي اُلههبػخ، ُْٝ يزجوي 

 ٖٓ ٛنٙ اُلٝاٝيٖ ؽزي اإلٕ ٍٞي كيٞإ ثيذ رٞثغٞثبّي أؿب. 

ٝيزٔيي  اٍزٔو ٝعٞك اُل٘بء اُقبهعي ًبؽلي اُؾٍِٞ أُ٘بفيخ ٝاُجيئيخ ٝاإلعزٔبػيخ ، -

 ثؼٜٚب ثٞعٞك ك٘بئيٖ ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ثجيذ رٞثغٞثبّي أؿب أؽلٛٔب ّوهي ٝاآلفو ثؾوي.

اٍزٔو اٍزقلاّ ٓٞاك اُج٘بء اُزوِيليخ ثوٝكً ٝٛي األؽغبه اُوِٓيخ ماد أَُبّ اُٞاٍؼخ،  -

 ُنا اٙطو ُٔؼبُغزٜب ثبُزـطيخ ثطجوخ ٖٓ أُٞٗخ اُزي رقِِزٜب هطغ اُووٓيل اُٖـيوح. 

أُطِخ ػِي اُقبهط فبٕخ كي اُلٝه األهٙي ٝاهزٖبهٛب ػِي اُلٝه  هِخ اُلزؾبد -

 اُؼِٞي ٝاُزي ؽوٓ ػِي إٔ رـِن ػِيٜب ٖٓبهيغ فْجيخ.

رطٞه اٌَُٖ كي ٜٗبيخ أُوؽِخ ٖٓ فالٍ رؼليَ كٌوح اٗلزبػ أُ٘يٍ ػِي اُقبهط كي  -

بّ اُؾيي ثيٞد اُلوٍبٕ ٝاُجيٞد اُيٞٗبٗيخ، ثؾيش إٔجؾذ اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ رورٌي اُي ٗظ

أُوًيي )اُٖٞكب(، ٖٓ فالٍ ٗوَ ٜٗٔ اُؾيبح اُؼضٔبٗيخ اُزوًيخ اُي ٜٗٔ اُجيٞد كي 

 هٝكً.

ٖٓ فالٍ اُلهاٍخ، ئٌٖ اُوٍٞ ثؤٕ ٝاعٜبد اُجيٞد اُؼضٔبٗيخ  كي هٝكً عبءد كويوح  -

ٓؼٔبهيب ٝك٘يب، ٓوبهٗخ ثبَُٔوٜ األكوي، كغبءد اُجيٞد ٖٓ اُقبهط ثَيطخ ٝفبُيخ ٖٓ 

 كخ. ٓظبٛو اُيفو
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 اٌٍّّٛوً  اٌعظط فً اٌرًٍ ٚخٖٛ زضٚع

 فى ضٛء ّٔاشج ِحفٛظح تاٌّتاحف اٌعاٌٍّح، زضاؼح أثطٌح فٍٕح

 أ.م.د/ تامر مختار دمحم                                                             

 

 ٍِرض

 ثٖفٗ ؾ١بحوً ِغبالد اٌ فٟ ثً ػَىو٠ب فمٜ ١ٌٌ فٟ ؽ١بح اٌّّب١ٌه، ِّٙب كٚها اٌق١ً ٌؼجذ   

 ث١ٓ ِب اٌزٕبغُ ٘نا ع١ٍب ثٙب ٠ظٙو اٌمل٠ُ اٌزبه٠ـ فٟ لل٠ّخ ؽٚبهح رٛعل ال ٠ّٚىٓ اٌمٛي أٔٗ .ػبِخ

 ٔٙبئ١خ، ال فطٛاد ٚفبٙٛا ثٙب ؽوٚثُٙ ٚػجوٚا ثٙب اٌق١ً ٚاٌؾٖبْ. فمل لبك اٌّّب١ٌه اٌفبهً

ػٍٝ ؽّب٠زٙب ٌٚنٌه ؽوٓ فوٍبْ اٌلٌٚخ اٌٍّّٛو١خ   ف١ٌُٛٙ. ظٙٛه ػٍٟ ِٚبرٛا ػبّٛا فمل

 ثبٌلهٚع اٌٛال١خ ال١ٍّب فٟ اٌؾوٚة.

 ٌؾّب٠خ ثلٔٗ ػٍٝ اٌق١ً ٠ٍجَٗ ِب فّٕٙب ٚلل رؼلكد أٔٛاع ٚاٍزقلاِبد اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٍق١ً،

 فٛق ٚرٛٙغ لطغ ػلح ِٓ رزىْٛ ٚاٌزٟ اٌٛعٖٛ اٌفٛالم٠خ"، ِٕٚٙب كهٚع األٚعٗ أٚ" اٌغَُ،

 اٌَبل١ٓ. رؾّٝ اٌزٟ ٌٍٛال١بد إلٙبفخثب ٚأم١ٔٗ ٚهلجزٗ، ٚأٔفٗ عجٙزٗ ٠ؾّٝ ٌىٝ ٚعٙٗ

ٚثبٌَٕجخ ٌٍلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ ٕ٘بن اّبهاد ربه٠ق١خ ر١ْو اٌٟ أٔٙب 

ِٓ  ثلهاٍخ ِغّٛػخ ٍؤلَٛ اٌجؾض١خ اٌٛهلخ ٘نٖ اٍزؼٍّذ ثْىً ٚاٍغ فٟ رٍه اٌفزوح. ٚفالي

 ٚاٌّؾفٛظخ فٟ اٌّزبؽف اٌؼب١ٌّخ اٌٍّّٛوٟ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً ٚاٌزٟ روعغ ٌٍؼٖو

 
Chamfrons in the mamluk period In light of examples preserved  

 in international museums ” archaeological and Artistic study” 

Abstract 

Horses played  very important role in the daily lives in all Mamluk in all ages not only 

for their political and military activities but also in the history of their civilizations, 

We Know that our ancestors rode their rods to pass through endless steps, they lived 

and died on horse- back. So the Mamluks  Knights keep to use horse armour for 

protection. 

There are many types and uses of horses armors, some of them wear on horses  for 

protection. Like Chamfrons which consist of several parts, to protect the head and 

neck, in addition to the protective shields that protect the legs. There is historical 

evidence indicating the use of Horses for head Armors in Mamluk period widely. In 

this paper I will study a group of Chamfrons which dated back to Mamluk period. 
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 ِملِخ

وً ِغبالد  فٟ ثً اٌغبٔت اٌؼَىوٞ فمٜ ػٍٝ ١ٌٌ ، فٟ ؽ١بح اٌّّب١ٌه ِّٙب كٚها اٌق١ً ٌؼجذ

 ث١ٓ اٌزٕبغُ ع١ٍب ثٙب ٠ظٙو اٌمل٠ُ اٌزبه٠ـ فٟ ؽٚبهح رٛعل ال ٠ّٚىٓ اٌمٛي أٔٗ .ػبِخ اٌؾ١بح

 فمل ال ٔٙبئ١خ، فطٛاد ٚفبٙٛا ثٙب ؽوٚثُٙ ٚػجوٚا ثٙب اٌق١ً ٚاٌؾٖبْ، ام لبك اٌّّب١ٌه اٌفبهً

 ػٍٝ ٠ٚمغ اٌؾ١بح، فٟ ٌُٙ هفمبء اٌّّب١ٌه اٌق١ً ٌنا اػزجو ف١ٌُٛٙ. ظٙٛه ػٍٝ ِٚبرٛا ػبّٛا

 ٚؽّب٠زٙب. هػب٠زٙب َِئ١ٌٚخ ػبرمُٙ

ٚلل ٔبٌذ اٌق١ً فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ ِىبٔخ وج١وح ِٓ فالي ػٕب٠خ اٌَال١ٛٓ ٚاألِواء ثٙب،  

ٌلٚه٘ب اٌُّٙ الٍزمواه كٌٚزُٙ فبٕخ فٟ ؽوٚثُٙ ٚػوُٚٙٙ ٚاؽزفبالرُٙ، ٌٚنٌه ؽوٓ فوٍبْ 

ل١خ ال١ٍّب فٟ اٌؾوٚة، فؤِوٚا ثٖٕغ اٌلهٚع اٌٛال١خ اٌلٌٚخ اٌٍّّٛو١خ ػٍٝ ؽّب٠زٙب ثبٌلهٚع اٌٛا

ٌجلٔٙب ثبإلٙبفخ اٌٝ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٛ٘ٙب ٚأهعٍٙب، ٠ّٚىٓ اٌمٛي اْ اٌلهٚع اٌٛال١بد ٌٛعٖٛ 

اٌق١ً اٌّؼوٚٙخ فٟ اٌّزبؽف ل١ٍٍخ اما ِب لٛهٔذ ثلهٚع اٌجلْ، ٌنا ٠ؼزجو ٘نا إٌٛع ِٓ اٌلهٚع 

 روعغ اٌٝ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ.ِٓ ٔٛاكه اٌزؾف اإلٍال١ِخ اٌزٟ 

ِٓ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً، روعغ اٌٝ اٌؼٖو  أهثؼخٚفٟ ٘نٖ اٌٛهلخ اٌجؾض١خ ٍؤلَٛ ثلهاٍخ 

 اٌٍّّٛوٟ ٚاٌّؾفٛظخ فٟ اٌّزبؽف اٌؼب١ٌّخ، ٚرٙلف اٌلهاٍخ اٌٝ

ِٓ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً اٌزٟ روعغ اٌٟ اٌؼٖو ِقزبهح ّٔبمط أهثغ كهاٍخ  -

 اٌٍّّٛوٟ.

 ٌٖٕبػزٙب. اٌَّزقلِخ اٌقبَ ٚاٌّٛاك اٌلهٚع ٘نٖ ٕٕبػخ ٛو٠مخ ػٍٝ اٌٚٛء ٌمبءا -

ػ١ٍٙب، ِٚؾبٌٚخ رؤه٠ـ ثؼٚٙب، ٚرؾل٠ل  ظٙود اٌزٟ اٌّزٕٛػخ اٌيفوف١خ كهاٍخ اٌؼٕبٕو -

  ثؼ١ُٕٙ. ٍال١ٛٓ ٚأِواء اٌٝ َٔجزٙب

 ٟ٘: ٠ٚزٕبٚي اٌجبؽش ٘نٖ اٌٛهلخ فٟ ػلح ِجبؽش ٚ -

 اٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ ٚاألكث١خ.اٌّجؾش األٚي: كهٚع اٌق١ً فٟ  -

 اٌّجؾش اٌضبٟٔ: ربه٠ـ اٍزقلاَ كهٚع ٚعٖٛ اٌق١ً.  -

اٌّجؾش اٌضبٌش: كهاٍخ ٕٚف١خ ٌّٕبمط ِقزبهح ِٓ كهٚع ٚعٖٛ اٌق١ً إٌَّٛثخ ٌٍؼٖو  -

 اٌٍّّٛوٟ.

 اٌّجؾش اٌواثغ: كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌألٍب١ٌت اٌٖٕبػ١خ ٚاٌيفوف١خ ٌلهٚع ٚعٖٛ اٌق١ً. -

 رًٍ فً اٌّظازض اٌتاضٌرٍح ٚاألزتٍح:ٌزضٚع ااٌّثحث األٚي: 

اٍزقلاَ ٌٍلهٚع اٌٛال١خ ٌٍق١ٛي لل ظٙو فٟ آ١ٍب اٌٍٛطٝ ٚرؾل٠لا ثجالك ِٓ اٌّوعؼ أْ أٚي 

فٛاهىَ، ٚثؼل مٌه إٔجؼ رغط١خ اٌق١ٛي ثبٌلهٚع اٌٛال١خ ِٓ اٌَّبد ا١ٌّّيح ٌٍق١ٛي فٟ ِٕطمخ 

أ٠ٚب فٟ ثالك )األ٠ٚغٛه( رؾل٠لا  آ١ٍب اٌٖغوٜ، ٌُٚ ٠َزقلَ فمٜ ث١ٓ اٌمجبئً اٌجل٠ٚخ، ٌٚىٓ

 . ٕ Kedimliا١ٕ١ٌٖخ ٚوبٔذ رَّٝ " ِٕٔطمخ ١ّٕغ١بٔغ

٠وعغ ربه٠ـ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٍق١ً ٚاٍزقلاِٙب فٟ  ؼالٍِح اٌّثىطج:زضٚع اٌرًٍ فً اٌفتطج اإل -أ

ب ػٓ مٌه روعغ اٌزٟ رؾلصٕ، اٌٝ ػٙل اٌوٍٛي ملسو هيلع هللا ىلص، ٚأللَ اإلّبهاد اٌزبه٠ق١خ ٖاٌؼٖو اإلٍالِٟ

ٍه ف ٌٍؼبَ اٌَبكً ٌٍٙغوح، ففٟ ؽل٠ش اٌؾل٠ج١خ ل١ً " َٕ  ِ ٍُِٛي َّللاه َُ  َٝغبَء ٠َمُٛكُُٖ اٌَِٝ َه ٍٍَه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ َّللاه

، ًٍ َغفهفٍ  َػٍَٝ فََو ُِ  َٓ ِِ  َٓ ْجِؼ١ ٍَ َٓ  فِٟ  ِوِو١ ْْ ُّ ٌْ . ٚاٌّمٖٛك ثبٌزغفبف اٌلهع ٗ" أٞ ػ١ٍٗ رغفبفا

مٜ. ٚلبي ف١ٍفخ: ؽلصٕب ه٠ؾبْ ثٓ ػّٖخ "وٕب ِغ أثٟ ٍِٛٝ اٌّغطٝ ثٗ اٌفوً ١ٌم١ٗ األ

  .٘األّؼوٞ ثبأل٘ٛاى، ٚػٍٝ ف١ٍٗ رغبف١ف"

ك٠ٛاْ ٌىؼت ثٓ ِبٌه ٛ ، ٠٘ٚوعغ ٌٍؼبَ اٌقبٌِ ٌٍٙغوح فٟ ٔٔ أكثٟٚرٛعل اّبهح أللَ ٚهكد 

ُٓ  فمبي: َٔغٗ فٟ ٠َٛ اٌقٕلق ٚاٌغلي  أّوعٕب ػ١ٍٙب.... ع١بك اٌغلي فٟ األهة اٌْلاك" "اما ِب ٔؾ

اٌق١ٛي اٌلهٚع  ٝعّغ علالء، ٚاٌّمٖٛك ٕ٘ب اٌلهٚع اٌّؾىّخ إٌَظ، ٠ٚمٖل أُٔٙ هثطٛا ػٍ

 .ٖٕٙغِؾىّخ اٌ

اٍزقلِذ كهٚع اٌق١ً ثْىً ٚاٍغ فالي  زضٚع اٌرًٍ فً اٌعظطٌٓ األِٛي ٚاٌعثاؼً: -ب

٘ـ/ 5٘ػخ ػبَ اٌلٚه اٌزىز١ىٟ ٌٍق١ٛي اإلٍال١ِخ اٌّلهه  ، ؽ١ش أْكِهنَ 7اٌؼٖو٠ٓ األِٛٞ ٚاٌؼجبٍٟ
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، ٚفغؤح فوعذ ِغّٛػخ 5َ أصٕبء ل١بَ اٌفوٍبْ ا١ٌٍَّّٓ ثٖل ٘غَٛ ػٍٝ أٍٛاه ِل٠ٕخ روِن7ٓٗ

 .9اٌّلهػخ ِٓ اٌمٍؼخ ٌٚوة عٕبؽٟ اٌمٛاد اٌّٙبعّخ ألٍٛاه اٌّل٠ٕخثبٌق١ٛي ِٓ اٌفوٍبْ 

أْ ١ٌّالكٞ اٌٝ اٌموْ اٌضبٟٔ اٌٙغوٞ/ ثلا٠خ اٌموْ اٌضبِٓ اٚرئول اٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ روعغ 

ٚوبْ ِٓ اٌٖؼت رٛف١وٖ ٌىً ف١ٛي  ،ف١ٛي اٌمبكح ٚأِواء اٌغ١ِ ٖٝ ػٍإ٘نا إٌٛع الزٖو اهرلا

ٚٔظوا ٌٍزطٛه اٌٙبئً  .ِٓٔٓ اٌّبيً اٍٍؾخ اٌٛال١خ وبْ ٠ىٍف وض١واٌّؾبهث١ٓ، ألْ ٘نا إٌٛع ِٓ األ

ٌموْ اٌواثغ فٟ ارزؾلس اٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ ٔغل أْ ٓ اٌؼغ١ت فٟ اٌغ١ُٛ اٌؼجب١ٍخ، ف١ٌٍ ِ

ِٓ اٌق١ٛي اٌّلهػخ ثْىً وبًِ رزَبثك ِغ  فَّّبئخ ػٓ ا١ٌّالكٞ/ أٚائً اٌموْ اٌؼبّو ٞاٌٙغو

 . ٔٔثؼٚٙب

 ( ف9َٟٙ٘: 9ٔ٘/ ٘ـٖٗ٘: ٖٖٓ) اٌّزٕجّٟبهاد األكث١خ فٟ اٌؼٖو اٌؼجبٍٟ لٛي ِٚٓ اإل

 :ٕٔ"اما وبْ ِلػ"ٕٚفٗ ٌغ١ِ األ١ِو ١ٍف اٌلٌٚخ اٌؾّلأٟ، ثم١ٖلح 

 اٌفبهً اٌّوفٝ اٌنٚاثخ ُِٕٙ ٌّٝٚب ػوٙذ اٌغ١ِ وبْ ثٙبإٖ .........ػٍ              

 ؽٛا١ٌٗ ثؾو ٌٍزغبف١ف ِبئظ..........١َ٠و ثٗ ٛٛك ِٓ اٌق١ً أ٠ُٙ              

٠ْٚجٗ رغبف١ف اٌق١ً ثّٛط اٌجؾو ال  ،ٍزغبف١فٌٕ٘ب ١ْ٠و اٌٝ وضوح اٌق١ٛي اٌّورل٠خ  ٚاٌّزٕجٟ

 ٘ب.ٝ ػلكُ َٖ ؾْ ٠ُ 

 ي: ٛم١، فٖٔاٌّلهػخع١ِ اٌوَٚ ٚف١ٌٛٗ  اٌّزٕج٠ٟٖف  "ٍٝ لله أً٘ اٌؼيَػ"ل١ٖلح  ٟٚف

 ٗٔ.وؤّٔب.......... ٍوٚا ثغ١بك ِب ٌٙٓ لٛائُ أرٛن ٠غوْٚ اٌؾل٠لَ               

 ٜؽلا، ٟٚ٘ ٘ٔاٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٍفوٍبْ ٚاٌق١ٛي ِل٠ٕخ ٛوًٍٛ ذؼٕٕ اٌزِٟٚٓ أّٙو اٌّلْ 

ك٠ت أْ اٌلهٚع ٙب ػٓ اٌلٌٚخ اٌج١ئط١خ، فمل موو اثٓ األرفٍٖٚ اإلٍال١ِخاٌّلْ اٌؾلٚك٠خ ٌٍلٌٚخ 

، ٚرقيْ ٙٔاٌٛال١خ ٌٍفوٍبْ ٚاٌق١ٛي وبٔذ رٖٕغ فٟ ِل٠ٕخ ٛوًٍٛ اٌؾلٚك٠خ اٌٍَّّخ اٌّؾٖٕخ

  .7ِٔٓ أثواعٗ اٌّؾٖٕخ ألٍٛاه اٌّل٠ٕخ حفٟ ٚاؽل

ٌٝ فٟ ِٖو اموو ٌٙنا إٌٛع ِٓ اٌلهٚع  َألل: ٠وعغ زضٚع اٌرًٍ فً اٌعظط اٌفاطًّ -ج 

ِب مووٖ  ٚأللِٙب ٙب،ٌؼٖو اٌفبّٟٛ، فمل ٍٕٚزٕب ثؼ٘ اإلّبهاد اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ رزؾلس ػٕا

ٍزبٍٟٔ ١ٌٓ ثٛي ػٓ اٌَغالد اٌقبٕخ ثبٌضوٚح اٌفب١ّٛخ فٟ ػٖو اٌق١ٍفخ اٌؼي٠ي فمبي "ِٓ أِضٍخ 

ٚأغط١خ  مٌه اٌؼّبِبد اٌّزؼلكح األٌٛاْ اٌّيفوفخ ثبٌن٘ت اٌضم١ً ثطٌٛٙب اٌجبٌغ ٍز١ٓ ٠بهكح......،

. وّب 5ٔٚػزبك اٌق١ً اٌّيفوف ثبٌغٛا٘و ٚاٌّؼطو ثبٌؼٕجو اٌٝ عبٔت اٌلهٚع اٌّىفزٗ ثبٌن٘ت

صٕبء االؽزفبي ثفزؼ ف١ٍظ ا١ًٌٕ أ (ٍفو ٔبِخ) ٗفٟ وزبث اٌوؽبٌخ ٔبٕو فَوٚ اٌغ١ِ اٌفبّٟٛ ٕٚف

 ١َ٠ٝو فٟ هوبة اٌٍَطبْ ػْوح آالف فبهً، ػٍ" :فالي فزوح ؽىُ اٌق١ٍفخ اٌَّزٕٖو فمبي

. ١ْ٠ٚو 9ٔ"وً ؽٖبْ كهع أٚ عّٛٓ ٝٚػٍ ....ف١ٌُٛٙ ٍوٚط ِن٘جخ، ٚأٛٛاق ٚأٌغُ ِوٕؼخ

 حثوفمزٗ ػْوح آالف فبهً ف١ٌُٛٙ ِغطب وبْ أْ اٌٍَطبْ ٝٔبٕو فَوٚ فٟ ٘نٖ اٌفموح اٌ

 .ثبٌلهٚع

ِب ٚوبْ ِٕٙب  ،ِؾز٠ٛبد فيائٓ اٌَالػ فٟ اٌؼٖو اٌفبّٟٛ اٌٝاٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ  ٚأّبهد   

أٌجَخ اٌغٕٛك ِٓ اٌىياغٕلاد  ٝػٍ ٞ"وبٔذ رؾزٛ :١ٛي ِٓ ٌجبً ٚكهٚع )اٌزغبف١ف(٠زًٖ ثبٌق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .ٕٓ"ِٚب ٠زًٖ ثبٌق١ٛي ِٓ ٌجبً ٚكهٚع )اٌزغبف١ف( اٌّغْبح ٚاٌغٛآّ اٌّن٘جخ،..........

ٍالػ ٔظوا ألْ  : ّبع اٍزقلاَ كهٚع اٌق١ً فٟ رٍه اٌفزوح،زضٚع اٌرًٍ فً اٌعظط األٌٛتً -ز

فٟ ؽوثٗ ٙل ا١ٌٍٖج١١ٓ، ٕٚ٘بن  األ٠ٛثِّٟٙب ِٓ ع١ُٛ ٕالػ اٌل٠ٓ  عيء  لل ّىً اٌفوٍبْ 

ّبهح اٌٝ ِٕٚٙب ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ا ثؼ٘ اإلّبهاد رزؾلس ػٓ اٌق١ٛي اٌّلهػخ فٟ رٍه اٌفزوح،

ِٓ ف١ٛي  ٕ٘ ٙبفالٌظٙو َ، ٕٕ٘ٔ٘ـ/ٕٕٙػبَ ٟ ١ٓ ع١ِ ا١ٌٍَّّٓ ٚا١ٌٍٖج١١ٓ فِٛاعٙخ ث

 .ٕٔاٌّلهػخ ١ٓاٌٍَّّ

: ِٓ اٌّئول اٍزقلاَ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٍق١ً وبٔذ رَزقلَ فٟ كهٚع اٌق١ً فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ -ٖ

اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ ثْىً ٚاٍغ، ام ؽوٓ ٍال١ٛٓ اٌّّب١ٌه ٚأِواإُ٘ ػٍٝ اٍزقلاَ ٘نٖ اٌلهٚع 

ٍؼٖو ٌاٌغل٠و ثبٌنوو أْ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٍق١ً وبٔذ فٟ اٌؼٖٛه اٌَبثمخ ٌؾّب٠خ ف١ٍُٙ، ٚ

 ثووٖطٛأبد فو ٘ٛآّٖطٍؼ ػوفذ ث اٌٍّّٛوٟاٌؼٖو  ٚفٟاٌٍّّٛوٟ ٠طٍك ػ١ٍٙب اٌزغبف١ف، 
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. ٚلل ؽوٓ أِواء اٌّّب١ٌه ػٍٝ ٚٙغ هٔٛوُٙ ػٍٝ ثووَزٛٔبد ف١ٍُٙ، ٕٕٔبد(ا)اٌجووَزٛ

     .ٖٕٝ ِْٕآرُٙ ٚأٍٍؾزُٙوؾوُٕٙ ػٍٝ ٚٙؼٙب ػٍ

ٕٗ)اٌجووَزٛأبد( َ اّبهح الٍزقلاَ اٌّٖطٍؼ "ثووٖطٛأبد"للِٓ اٌّوعؼ أْ أٚ
ٌٍلالٌخ ػٍٝ  

فالي فزوح ؽىُ اٌٍَطبْ  اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٍق١ٛي روعغ اٌٝ اٌفزوح اٌّجىوح ِٓ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ،

ٍَطبْ اٌظب٘و ثؤِو اٌؼُلك اٌظب٘و ث١جوً، فمل رؾلس ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ ثٓ ػجل اٌظب٘و ػٓ "ا٘زّبَ اٌ

ٚاالٍزىضبه ِٕٙب، ٚاٌياَ األِواء ٚاٌّفبهكٖ ٚاٌغٕل ثزىٍّخ اٌؼُلهح، ٚ٘ٝ ػلح اٌؾوة، ٚٔفن ثنٌه اٌٝ 

ع١ّغ اٌجالك اٌْب١ِخ ٚاٌؾٍج١خ ٚاٌٝ اٌٍّه إٌّٖٛه ٕبؽت ؽّبح، فب٘زّٛا ثنٌه ّ٘خ ػظ١ّخ، ٌُٚ 

اٌغٛآّ اٌّٖفؾخ ثبٌن٘ت ٚاٌفٚخ، ٠جك ٌُٙ ّغً اال رؾ١ًٖ اٌؼلك، ٚاالٍزىضبه ِٕٙب ِٚٓ 

 .                                              ٕ٘ٚثووٖطٛأبد اٌق١ً عٛآّ"

فٟ  ٌٕٙقوٚط رغو٠لح ثم١بكح األ١ِو ٠ْجه اٌلٚاكاه ٌّؾبهثخ ّبٖ ٍٛاه ٗاثٓ أعب فٟ ٕٚف ٠نووٚ

ِضٍٗ لٜ،  فىبْ ٌٗ ٌّب فوط ٠َٛ ِْٙٛك ٍٚٛت ٍٛجب ؽبفال ٌُ ٠ؼًّ" 7َٓٗٔ/ ٘ـ57ّ٘ٛاي 

ثبٌن٘ت، ٚثووَزٛأبد ِقًّ ٍِْٛ،  ِىفزٗثووَزٛأبد فٛالم  فٟ ٍٛجٗ ػلح ف١ٛي ٍِجَخ أهًٍٚ

. ٚأّبه اٌمٍمْٕلٞ ٌٍجووَزٛأبد فٟ ِغًّ ؽل٠ضٗ ػٓ هٔٛن 7ٕ"ٕٕٚغ فٟ هٔىٗ ٕفخ اٌَجغ

أِواء اٌّّب١ٌه ِٚٛاٙغ رٕف١ن٘ب فمبي: "ِٚٓ ػبكح وً أ١ِو وج١و أٚ ٕغ١و أْ ٠ىْٛ ٌٗ هٔه 

  ٖ ٗ..... ٠ٚغؼً مٌه ك٘بٔب ػٍٝ أثٛاة ث١ٛرُٙ ٚغ١و مٌه، ٚهثّب عؼٍذ ػٍٝ ا١ٌَٛف ٠ق

 .5ٕٚاأللٛاً ٚاٌجووٖطٛأبد ٌٍق١ً ٚغ١و٘ب"

ٌّؼووخ ِوط كاثك ٚأٍٛك ػ١ٍٙب ِٖطٍؼ  ٗوّب موو اثٓ ا٠بً كهٚع اٌق١ً فٟ ٕٚف

٠ل فٖبه فٟ ٌَطٛرٙب اٌؾل ٠ٚن٠ت" وبٔذ ٍبػخ ١ْ٠ت ٌٙب ا١ٌٌٛل،        :)اٌجووَزٛأبد( فمبي

ٚأثلاْ ثال هإًٚ .......ٕٚبه فٟ مٌه اٌّىبْ ف١ٛي ِو١ِخ ِٛرٝ  خِوط كاثك عضش ِو١ِ

 .9ٕ"ثَوٚط ١ٍٚٛف َِمطخ ثن٘ت، ٚثووَزٛأبد فٛالم ٚفٛم ٚىهك٠بد ٌُ ٠ٍزفذ ا١ٌٙب أؽل

                                          :اٌرًٍتاضٌد اؼترساَ زضٚع ٚخٖٛ 

اٌٛال١خ ٌٍق١ً ٚاٍزقلاِبرٙب ، فّٕٙب ِب ٠ٍُجٌ ٌٍق١ً ػٍٝ أثلأٙب ٌؾّب٠خ  رؼلكد أٔٛاع  اٌلهٚع

 ٚعٙٗ فٛق ٚرٛٙغ لطغ ػلح ِٓ ٚرزىْٛ ،ٖٓ"اٌٛعٖٛ اٌفٛالم٠خ" اٌغَُ، ِٕٚٙب كهٚع األٚعٗ أٚ

 .ٖٔاٌَبل١ٓ ٟرؾّ اٌزٟ ٌٍٛال١بد ثبإلٙبفخ ٚأم١ٔٗ ٚهلجزٗ، ٚأٔفٗ عجٙزٗ ٟؾّزٌ

غ ػ١ٍٗ ثْؤْ ٚثبٌَٕجخ ٌٍلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق َّ غ ُِ ١ً فٟ اٌؼٖٛه اٌمل٠ّخ ال ٠ٛعل ربه٠ـ 

اٍزقلاَ ٘نٖ اٌلهٚع، ٚال ٠ّىٓ االرفبق ػٍٝ َٔجزٗ اٌٝ ؽٚبهح ثؼ١ٕٙب. ٌٚىٓ أللَ اّبهح ِبك٠خ 

ػٓ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌلهٚع ٚأٔله٘ب، روعغ اٌٝ ِب لجً اٌزبه٠ـ اإلٍالِٟ، فمل ػضو ػٍٝ صالصخ 

١ٍب اٌٖغوٜ. األٚي: ٠ئهؿ ثبٌموْ اٌقبٌِ لجً ا١ٌّالك، كهٚع ٚال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً فٟ ِٕطمخ آ

ِٚؼوٚٗ ا٢ْ فٟ ِزؾف ١ٌٕٕغواك )٘و١ِزبط(، اٍزقوعٗ وو٠بىٔٛف ِٓ اٌؾفبئو اٌزٟ رّذ فٟ 

  ِٕطمخ أٌطبٞ. ِٖٕٚٛع ِٓ األ١ٌبف ٚاٌغٍل ٚاٌن٘ت )ٌٛؽخ  (.

ػ١ٍٗ هٚك٠ٕىٛ فٟ  اٌضبٟٔ: كهٌع ٚاٍق ٌٛعٖٛ اٌق١ً ِؼوٚٗ فٟ ِزؾف اٌٙو١ِزبط فٟ ١ٌٕٕغواك ػضو

َ، ٠ٚئهؿ ثبٌمو١ٔٓ اٌواثغ ٚاٌقبٌِ 9ٕ9ٔ٘ـ/ 7ٖٗٔاٌؾفبئو اٌزٟ أعوا٘ب فٟ ِٕطمخ أٌطبٞ ٍٕخ 

 . ( ٕ) ٌٛؽخلجً ا١ٌّالك، ِٖٕٚٛع ِٓ األ١ٌبف ٚاٌغٍل 

اٌضبٌش: ٠ؾزفع  اٌّزؾف ٔفَٗ ثلهع ف١ً صبٌش ِيٚك ثموْٚ غياي، اٍزقوط ِٓ ثبى٠و٠ه ٠ٚؼٛك 

لجً ا١ٌّالك، ٚػ١ٍٗ ىفبهف ِٕفنح ثبٌؾفو ٚثبٌزطو٠ي، ِٖٕٚٛع ِٓ  ربه٠قٗ اٌٝ اٌموْ اٌقبٌِ

َ ٠جٍغ ٛٛي لوْ 9ٕ9ٔاأل١ٌبف ٚاٌغٍل ٚاٌن٘ت. ٚفٟ اٌلهع اٌنٞ اٍزقوعٗ وو٠بىٔٛف ٍٕخ 

  .( ٖ)ٌٛؽخ  ٍُٕٖ ٖٓٔاٌغياي ثٗ 

ٚأللَ اإلّبهاد اٌّبك٠خ اٌزٟ ٍٕٚزٕب ِٓ ِٖو روعغ ٌٍموْ اٌضبٌش أٚ اٌواثغ ا١ٌّالكٞ، ؽ١ش ػضو 

، فٟ ِل٠ٕخ ٍٛثب ػبّٕخ إٌٛثخ اٌغٕٛث١خ، ٚاٌلهٚع ٖٖػٍٝ ثمب٠ب صالصخ كهٚع ٚال١ٗ ٌٛعٖٛ اٌق١ً

 . ِٖٖٕٗٛػخ ِٓ إٌؾبً أٚ اٌجوٚٔي، ٠ٚوعؼ أْ ٘نٖ اٌلهٚع اٌٛال١خ ِٓ ٕٕبػخ ِٖو

ِٚٓ اٌّئول أْ ٘نٖ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً اٍزّو اٍزقلاِٙب فٟ اٌؼٖٛه اإلٍال١ِخ، ٚأللَ 

  ٘ـ( فٟ ك٠ٛأٗ:ٖٗ٘:  ٖٖٓ)اٌّزٕجٟلٛي فٟ ٍؼٖو اٌؼجبٍٟ األكث١خ ػٕٙب روعغ ٌاإلّبهاد 

 .ٖ٘"ٌٙب فٟ اٌٛغٝ ىٞ اٌفٛاهً فٛلٙب..........فىً ؽٖبْ كاهع ِزٍضُ"
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ٚاٌّزٕجٟ ٕ٘ب ٠ٖف ف١ٛي ١ٍف اٌلٌٚخ، ٠ٚمٖل أْ اٌق١ٛي رورلٞ كهٚػب ِّبصٍخ ٌٍلهٚع اٌزٟ 

 ٍِضّخ أٞ رورلٞ ٚال١بد ٌألٚعٗ. ٠ورل٠ٙب اٌفوٍبْ، ٚموو أْ ٘نٖ اٌق١ٛي وبٔذ

وّب ؽفظذ رٖب٠ٚو اٌّقطٛٛبد  ثؼ٘ اإلّبهاد اٌزٟ رلي ػٍٝ اٍزقلاَ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ 

اٌق١ً، ِٚٓ أللَ اٌّقطٛٛبد اٌزٟ ظٙود ف١ٙب ٘نٖ اٌلهٚع ِقطٛٛ ٚهلخ ٚوٍْبٖ إٌَّٛة 

ىزجخ ٛٛثمبثٟ َ(، ٚاٌّؾفٛظ فٟ ِٖٔ٘ـ/7ٌؼٙل ٍالعمخ األٔبٙٛي )إٌٖف األٚي ِٓ اٌموْ

رظٙو  ٕٕفٟ اٌز٠ٖٛوح هلُ  .ٖٙر٠ٖٛوح 77، ٠ٚزّٚٓ 5ِٗٔىزجخ اٌقيأخ رؾذ هلُ  -ٍواٞ

اٌنٞ  ؾٖبْووعً، ٚرىْف ٚعٙٙب أِبَ اٌقبٛف هث١ؼٟ، ٠ٚظٙو اٌ حاٌغٍْخ )١ّ٠ٓ( ِزٕىو

 (.ٗب ) ٌٛؽخ ٌٍٛعٗ ِن٘ج ١بٚال بكهػ بورل٠ِرّزط١ٗ 

ٌٛعٖٛ اٌق١ً ِٓ ِٖو فالي اٌفزواد اٌَبثمخ ػٍٝ ٌُٚ روك أ٠خ أكٌخ ِبك٠خ ٌٙنٖ اٌلهٚع اٌٛال١خ 

، ٚرَٕت ٌٍؼٖو األ٠ٛثٟ، فمل ٚهك فٟ 7ٖاٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ، ٍٜٛ اّبهح أكث١خ ٌٍْبػو اثٓ ٍٕبء

 ل١ٖلرٗ )أِغٌٍ ٌٙٛٞ ١ٌٌ ٌٟ ِٕه ِغٌٍ(:

 ٌُ ٌُ ..........ػ١ٍٗ وّٟ ثبٌؾل٠ل ٍِض ٍَض ُِ ٍْ ثبٌؾل٠ِل  ً  ؽٖب  ٚو

 ٌؾٖبْ ٍِضُ ثبٌؾل٠ل أٞ ٚاٍق ٌٍٛعٗ ِٖٕٛع ِٓ اٌؾل٠ل.٠مٖل اثٓ ٍٕبء فٟ ٘نا اٌج١ذ أْ ا

٠ٚوعؼ اٌجبؽش أْ اٌَجت فٟ ٔلهح األكٌخ اٌزبه٠ق١خ أٚ اٌّبك٠خ ػٓ ٘نٖ اٌلهٚع فٟ ِٖو فٟ 

اٌفزوح اٌَبثمخ ػٍٝ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ ٠وعغ اٌٝ اهرجبٛ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً، ثبٌلهٚع 

ػخ فٟ  اٌٛال١خ ٌجلْ اٌق١ً ثٖفخ ػبِخ )اٌزغبف١ف لهه ُّ أٚ اٌجووَزٛأبد(، فؼٕلِب ٠وك موو اٌق١ً اٌ

 اٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ فبْ اٌّمٖٛك ثٙب اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٍغَُ ٚاٌٛعٗ ٚاألللاَ ِؼب.

ٚثبٌَٕجخ ٌٍلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ ٕ٘بن اّبهاد ربه٠ق١خ اٌٝ أٔٙب 

موو  ، اٌنٞثٓ ِٕىٍٝرٍه اٌفزوح رَٕت ال فٟ ح ٌٙباّبهٚأللَ  رٍه اٌفزوح.اٍزؼٍّذ ثْىً ٚاٍغ فٟ 

"فبٌنٞ ارقنٚا ِٓ اٌؾل٠ل: اٌزواً، ٚاٌج١٘، اٌَٛاػل، ا١ٌَٛف، اٌّغبفو، : فٟ ثبة اٌغٕٓ اٌٛال١خ

. ِٚٓ اٌّوعؼ أْ 5ٖاٌلهٚع، اٌغٛآّ، إٌَب١ٔو، ٚاٌٛعٖٛ ٌٍق١ً ٌٍٚوعبي، ٚاٌزغبف١ف ٚٔؾٛ مٌه

 ٙب.هٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ ٌٍق١ً ٕ٘ب اٌلبٌاثٓ ِٕىٍٟ ٠مٖل ث

"٠ٚؾًّ اٌّؾًّ  :وّب أّبه اٌمٍمْٕلٞ ٌٍٛعٖٛ اٌفٛالم٠خ فٟ ِغًّ ؽل٠ضٗ ػٓ ٕٚف اٌّؾًّ فمبي

ِه  عًّ ٚ٘ٛ فٟ ١٘ئخ ٌط١فخ....... ٝػٍ بؽخ ٍِج١َٓ ٠ٚووت عّبػخ ِٓ اٌّّب١ٌه اٌٍَطب١ٔخ اٌو

ٖٛ اٌفٛالم وّب فٟ اٌّٖفبد اٌؾل٠ل اٌّغْبح ثبٌؾو٠و اٌٍّْٛ، ٚف١ٌُٛٙ ٍِجَخ اٌجووَزٛأبد ٚاٌٛع

 .9ٖاٌق١ً فٟ اٌؾوٚة اٌٛعٖٛ اٌفٛالم وبٔذ ِٓ ػلحرٍه اّبهح اٌٝ أْ اٌمزبي". ٚ

اٌنٜ ٠ؼٍك اٌٛالٟ ٖ اٌق١ً اٌغيء ٛاٌٛالٟ ٌٛع ٠طٍك ػٍٝ اٌلهعِىٛٔبد )أعياء( كهٚع اٌق١ً: 

 بٔٗػٍٝ هأً اٌق١ً ٌؾّب٠خ اٌٛعٗ ٚاٌولجخ ِٓ ٙوثبد اٌؼلٚ فٟ اٌٙغَٛ اٌّجبّو ٚاٌمو٠ت، ٌنا ف

عَُ ٛلب٠خ ْل ثىال١ٌت ؽل٠ل٠خ ٌزَّه ثبٌلهع اٌقبٓ ث٠اٌنلٓ، ٚوبْ  أػٍٝ ؽزٝ م١ٔٓاأل ِٓ ٠ّزل

 .ٓٗاٌق١ً

٠ٚزىْٛ اٌلهع اٌٛالٟ ٌٍٛعٗ ِٓ أهثؼخ أعياء: اٌغيء اٌوئ١ٌ اٌنٜ ٠غطٝ عج١ٓ )عجٙخ( اٌؾٖبْ  

ؾ١ٜ ثبٌؼ١ٕ١ٓ ىٚط ِٓ اٌزغب٠ٚف ِّب ٠ٖٕٚغ ثْىً ٠زٕبٍت ثللخ ِغ ّىً ٚعٗ ١٘ىً اٌؾٖبْ، ٠ٚ

٠َّؼ ٌٍق١ٛي ثوإ٠خ ِو٠ؾخ ثبإلٙبفخ ٌفزؾبد األٔف اٌّوفٛػخ ل١ٍال ٌزَّؼ ٌٍؾ١ٛاْ ثبٌزٕفٌ 

ثبهى ػٓ اٌجلْ ٠َزقلَ ٌّٕغ اهرفبع كهعخ ؽواهح هأً  ٚثمّخ ٘نا اٌغيء ٚاقٍ  .ٔٗثْىً ِو٠ؼ

بد ا١ٌَٛف ٚاٌوِبػ. أِب ٚاٌؼ١ٕ١ٓ ِٓ ٙوث اٌق١ً ػٓ ٛو٠ك وَو أّؼخ اٌٌّْ، ٌٚٛلب٠خ اٌوأً

ٍؾك ثّٙب رغ٠ٛفبْ ٠ؾ١طبْ ٠ ،اٌغيءاْ اٌغبٔج١بْ فّٙب ِزْبثٙبْ ٌؾّب٠خ اٌٛعٕز١ٓ )اٌقل٠ٓ(

ِٛٙٛػبْ ثْىً ػّٛكٞ ثبٌَٕجخ ٌٍغَُ ِٚوثٛٛبْ ثٖفٛف ِٓ اٌَّب١ِو أٚ اٌؾٍمبد ٚ ،م١ٔٓثبأل

اثغ ٚاألف١و ّجٗ زٕفٌ. ٚاٌغيء اٌوٌزاٌؾل٠ل٠خ، ّٚ٘ب ػٍٝ ّىً عٕبؽ١ٓ إلربؽخ اٌفوٕخ ٌٍق١ً 

صالصخ ٕفٛف ِٓ اٌَّب١ِو  ثٍٛبٛخِضٍش ٌؾّب٠خ ِئفوح اٌؼٕك، ٚ٘ٛ ِوثٛٛ ثبٌغيء األػٍٝ 

 .ٕٗاٌّجوّّخ أٚ اٌؾٍمبد اٌؾل٠ل٠خ
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 ِٓ رٖٕغ اٌؾ١ٓ مٌه ِٕن ٚإٔجؾذ ،َٙٔ٘ـ/ٓٔ اٌموْ ؽزٝ اٌؾل٠ل ِٓ اٌق١ً كهٚع ٕٕؼذ

 ػٕبٕو اٌلهٚع ثؼ٘ ٝػٍ دعلٚٚلل  ثبٌن٘ت. كائّب رطٍٝ إٌؾب١ٍخ اٌلهٚع ٚوبٔذ إٌؾبً

 اٌيفبهف رؼىٌ ٕٚ٘ل١ٍخ وزبث١خ ٚىفبهف ٔجبر١خ ٔمُٛ ِٓ األوضو ٝػٍ رزؤٌف خغ١ٕ ىفوف١خ

ٚرؾزفع اٌّزبؽف اٌؼب١ٌّخ ثّغّٛػخ ِٓ اٌلهٚع اٌٛال١خ  .ٖٗاٌزن١٘ت أٚ اٌؾفو ٛو٠ك ػٓ اٌّٚبفخ

لهٚع ٚعٖٛ اٌق١ً فٟ  ٚاٌلهاٍخ إٌٛف١خ ٌ.   ػ١ٍٙب ػٕبٕو ىفوف١خ ِزٕٛػخ دٌٛعٖٛ اٌق١ً ٔفن

 ٟ:  بٌوبٌزاٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ رْزًّ ػٍٝ ػلك أهثؼخ كهٚع ٚكهاٍزٙب 

 :اٌرًٍ ٌسضٚع اٌٛطفٍح اٌسضاؼح

 اٌسضع األٚي  -

 (5ضلُ اٌٍٛحح: )

  حظاْ.ٌٛخٗ  ٔٛع اٌتحفح: زضع ٚاق  

  .حسٌس :اٌراَ اٌّازج

 .ِىاْ اٌظٕاعح: ِظط & ؼٛضٌا

  .ٌٍْٛ ٌٕحتّس اٌدٍٍّح اٌفْٕٛ ِتحف :اٌحفع ِىاْ

 D377-1اٌحفع :  ضلُ

 .ؼُ 30 اٌعّك × ؼُ 35,2 اٌعطع × ؼُ 55 اٌطٛي :األتعاز

 َ.4141٘ـ/288اٌتاضٌد: 

رجمٝ ِٕٗ ٚالٟ ِملِخ اٌوأً  فوً، ٚعٗ ١٘ئخ اٌؾل٠ل، ٠ٚزقن ِٓ ٕٕغ ف١ً ٚعٗ كهع :اٌٛطف

أً عيء ثبهى ػٓ ٖك ثٛالٟ ِملِخ اٌوز٠ٍاٌغيء اٌواثغ اٌٛالٟ ٌٍؼٕك ِفمٛك. ٚٚاٌقل٠ٓ.  زٟٚٚال١

 ىَو أّؼخ اٌٌّْ.ثاٌجلْ ٌّٕغ اهرفبع كهعخ ؽواهح هأً اٌق١ً 

األوجو ٠ٚغطٟ عجٙخ فوً ِٕٚفن فٟ عبٔج١ٗ ِٓ أػٍٝ ىٚط ِٓ  ٚ٘ٛ ٚالٟ ِملِخ اٌوأً:

 اٌغيء ٘نا فوً، ٚلل ى٠ٓاٌ ٟاٌزغب٠ٚف اٌقبٕخ ثبٌؼ١ٕ١ٓ )فزؾز١ٓ وج١ور١ٓ( ِىبْ اٌوإ٠خ ٌؼ١ٕ

رزقن ١٘ئخ ِضٍضخ اٌْىً  اٌؼ١ٕ١ٓ ٚالٟ أػٍٝ األٌٟٚ إٌّطمخ ١٘ت،ثبٌزن ىفوف١خ ِٕبٛك خثضالص

قوط ِٕٙب ِواٚػ رٔجبر١خ ِىٛٔخ ِٓ ١ٍمبْ  بٛبهاْ ِفٖٖبْ ٚرُٚ كافٍٙب هٍِٛا٠ؾ١طٙب 

 هثبػ١خ حهاث١َه(، ٚىفوف ٍٜٚ اٌّضٍش ثٛه٠لأٚهاق ٔجبر١خ صٕبئ١خ ٚصالص١خ اٌفٖٛٓ )أٔق١ٍ١خ ٚ

  .( ٙ) ٌٛؽخ  ثٛهلخ ٔجبر١خ صالص١خ اٌفٖٛٓ أػٍٝ ِٓ اٌّضٍش لّخ ٟٚرٕزٙ اٌجزالد،

فوُٛٛ ٠ٕزٙٝ عبٔج١ٗ ثيفوفخ لٛاِٙب  ػٓ ػجبهح ٚ٘ٝ اٌؼ١ٕ١ٓ ٚالٟ أٍفً رمغ :اٌضب١ٔخ إٌّطمخ

 اٌضٍش ثقٜوزبثخ رَغ١ٍ١خ  ٚهلبد ٔجبر١خ رزقن ّىً اٌلال٠بد. ٠ُٚٚ اٌقوُٛٛ ِٓ اٌلافً خأهثؼ

ػي ٖٔوٖ  اٌّئ٠لٞ اٌٍّىٟ ِمجً اٌلٚاكاه اٌي٠ٕٟ ّوفاأل "اٌّموب: ٖٔٙ( 7اٌٍّّٛوٟ ) ٌٛؽخ 

أه١ٙخ ِٓ اٌيفبهف إٌجبر١خ، ٠ٚزًٖ ثبٌقوُٛٛ ِٓ  ٝٚاٌىزبثخ ِٕفنح ػٍ ،ٗٗاٌؼيح اٌّجبهوخ"

 اٌؼ١ٕ١ٓ. ٟأٍفً ثٕفٌ اٌيفوفخ إٌّفنح أػٍٝ ٚال

 ِٓ بِووج بهٔى اٌلائوح ثلافٍٙب ٛبه ِفٖٔ، ٚرُٚا٠ؾ١طٙب  زٍٛطٙب كائوحر :اٌضبٌضخ إٌّطمخ

هٔه اٌىؤً ٠ُٚ  ٟٚاٌَفٍ )اٌىؤً(، ٚاألٍٜٚ هٔه ثٗ )اٌلٚاح(، ٞطٛة، اٌْطت اٌؼٍٛصالصخ ّ

 (.خ)اٌجمغٚفٟ ٍٜٚ اٌىؤً هٔه 
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 ّٚ٘ب ِٕفناْ اٌقل٠ٓ، ٌؾّب٠خ ٕٕؼب ف١ٖٖب اٌقل٠ٓ: ّٚ٘ب اٌّىّالْ ٌجبلٟ ٚاعٙخ اٌلهع ٚال١ب

َِب١ِو  ِٓ ِغّٛػخ ثٛاٍطخ ثبٌغيء األٍٜٚ ِٓ اٌلهع ِٚوثٛٛبْ ٌٍغَُ ثبٌَٕجخ ػّٛكٞ ثْىً

أٍفً. ٚىفوف ٘ناْ اٌغيءاْ فٟ إٌّزٖف  ِٓ ٚاص١ٕٓ ،ٝػٍأ ِٓ صالصخ ،اٌؾل٠ل٠خ اٌجوّّخ

 .اٌىؤً ثلائوح ٠زٍٛطٙب هٔه

 اٌسضع اٌثأً -

 .(2ضلُ اٌٍٛحح: )

 حظاْ.ٛخٗ ٌ ٔٛع اٌتحفح: زضع ٚاق  

 .اٌحسٌس :اٌراَ اٌّازج

 .ؼٛضٌا –ِىاْ اٌظٕاعح: ِظط 

 .تاؼتأثٛي اٌّتحف اٌعؽىطي  :اٌحفع ِىاْ

 21 - 802ضلُ اٌحفع: 

 .ؼُ 85  اٌعطع × ؼُ 5418 اٌطٛي :األتعاز

 4124َ٘ـ/ 228َ إٌى 4141٘ـ/ 221اٌفتطج ِا تٍٓ فً  :اٌتاضٌد

اٌؾٖبْ ٚرجمٝ ِٕٗ ٚالٟ  ٚعٗ ١٘ئخ ٠زقن ٚاٌلهع اٌؾل٠ل، ِٓ ٕٕغ ؽٖبْ ٚعٗ كهع  :اٌٛطف

اٌغج١ٓ فّٙب ِفمٛكاْ. ٚ٘نا اٌغيء  ال١باٌٛعٗ فمٜ، أِب ٚالٟ اٌؼٕك ٚٚ ِٟملِخ اٌوأً اٌنٜ ٠غط

ِٕفن فٟ عبٔج١ٗ ِٓ أػٍٝ ىٚط ِٓ اٌزغب٠ٚف اٌقبٕخ ثبٌؼ١ٕ١ٓ )فزؾز١ٓ وج١ور١ٓ( ّٚ٘ب ِىبْ 

، ِٚي٠ٓ ثيفبهف لٛاِٙب أّوٛخ ١ٙمخ ِٕفنٖ ثبٌؾي رجلأ ِٓ عبٔجٟ اٌغيء ؾٖبْاٌوإ٠خ ٌؼ١ٓ اٌ

ف اٌؼ١ٕ١ٓ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌلهع، ِٓ اٌلهع ٚرزًٖ ثؤّوٛخ ِّبصٍخ رّزل ِٓ أػٍٝ رغب٠ٚ ٞاٌؼٍٛ

 ِّٛ وزبثخ رَغ١ٍ١خ اٌْىً، ٠ٚزٍٜٛ اٌّؼ١ٓ  ِفٖٖٗؽٛافٗ اٌقبهع١خ  بِؼ١ٕ ْ ف١ّب ث١ٕٙب ّىالٚرى

 :  وبٌزبٌٟصالصخ ّطٛة  ػٍٝ خِمَّ(، 9ثبٌقٜ اٌضٍش اٌٍّّٛوٟ ) ٌٛؽخ 

 ٟ٘ٛ هللا اٌجبل -ٔ

 .٘ٗػي ٖٔوٖ ٞثٛ إٌٖو لب٠زجبأػي ٌّٛالٔب اٌٍَطبْ  -ٕ

 .ػٕل هللاال ِٓ اِٚب إٌٖو  -ٖ

ٚإٌّطمخ اٌٍٛطٝ اٌزٟ رجلأ ِٓ أٍفً رغب٠ٚف اٌؼ١ٕ١ٓ ِمَّخ اٌٝ صالصخ ِٕبٛك ىفوف١خ: إٌّطمخ 

رٕزٟٙ ثمّخ ِلثجخ ِٓ أػٍٝ ٚأٍفً ػٍٝ ١٘ئخ ٚهلخ ٔجبر١خ صالص١خ  خِفٖٖ خي٠ٕٙب عبِراٌؼ١ٍب 

 (ٌٓٔٛؽخ )  ِمَّخ اٌٝ صالصخ ّطٛةٚأّجٗ ثبٌؤٛن اٌىزبث١خ  خ، ٚاٌغبِخِضمٛثخ ِٚلثجخ اٌمّ

 ٖٔٙب: يثبٌؾاٌٍّّٛوٟ ثقٜ اٌضٍش  رَغ١ٍ١خ ثلافٍٙب وزبثخ حِٕٚفن

 ِٓ لبٖٖٔٛ  -ٔ

 ا١ٌؾ١بٜٚ اٌّمو ا -ٕ

  ٟالّوف -ٖ

 دِٓ اٌغبٔج١ٓ ثٛهلخ ٔجبر١خ صالص١خ، ٚٔفن ٟٚإٌّطمخ اٌٍٛطٝ ٠ي٠ٕٙب ّىً ٕ٘لٍٟ َِزط١ً ٠ٕزٙ

فٟ ّطت ٍٟ اٌَبثك ( رىًّ إٌٔ اٌزَغ١ٔٔ) ٌٛؽخ ثقٜ اٌضٍش رَغ١ٍ١خ ثلافً اٌَّزط١ً وزبثخ 

 ٚاؽل ٖٔٙب:

  ْب١ِٗ ػي ٖٔوٖ.وبفً اٌّّبٌه  اٌ -ٔ
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رٕزٟٙ ثمّخ ِلثجخ ِٓ أػٍٝ ٚأٍفً ػٍٝ ١٘ئخ اٌٛهلخ إٌجبر١خ  خِفٖٖ خي٠ٕٙب عبِٚرإٌّطمخ اٌضبٌضخ 

ثلافٍٙب  دضالصخ ّطٛة ٔفنٌِمَّخ ٚأّجٗ ثبٌؤٛن اٌىزبث١خ  خاٌّلثجخ اٌّضمٛثخ فٟ اٌٍٜٛ، ٚاٌغبِ

 ٖٔٙب:ي ثبٌؾ ( ٕٔ) ٌٛؽخ     وزبثخ ثقٜ اٌضٍش

 ػًّ -ٔ

 اٌّؼٍُ ِؾّٛك اٌيهك -ٕ

 وب)ُ( -ٖ

لٛاِٙب أفوع  ح،ؾ١ٜ إٌّبٛك اٌيفوف١خ اٌضالصخ ِٓ اٌقبهط ىفبهف ٔجبر١خ ِؾفٛهح ِٚؾيٚىرٚ

 قوط ِٕٙب أٚهاق ٔجبر١خ صالص١خ ِٚب ٠ْجٗ ثواػُ.  رٔجبر١خ ِزّبٚعخ 

قوط ِٓ ٛوف١ٙب رث١ٚب٠ٚخ  خعبِ إٌّطمخ اٌغبٔج١خ أٍفً رغب٠ٚف اٌؼ١ٕ١ٓ ثيفبهف لٛاِٙبى٠ٕذ 

، ٠ٚيفوف األه١ٙخ ؽٌٛٙب فوع ٔجبرٟ هل١ك (ٖٔ) ٌٛؽخ  ٚهلخ ٔجبر١خ صالص١خ ِضمٛثخ ِٚلثجخ اٌمّخ

ٍبق ِّزل  خٚهاق ٔجبر١خ صالص١خ، ِٚب ٠ْجٗ اٌّواٚػ إٌق١ٍ١خ اٌٖغ١وح، ٚثلافً اٌغبِأرقوط ِٕٗ 

 ٠ٕزٟٙ ثؤٚهاق ٔجبر١خ صالص١خ.

 اٌسضع اٌثاٌث -

 (41ح: )ضلُ اٌٍٛح

 .ٛخٗ حظاٌْ ٔٛع اٌتحفح: زضع ٚاق  

 .إٌحاغ :اٌراَ اٌّازج

 .ؼٛضٌا –ِىاْ اٌظٕاعح: ِظط 

 .اٌّتحف اٌعؽىطي تاؼتأثٛي  :اٌحفع ِىاْ

 438 - 802ضلُ اٌحفع: 

 .ؼُ 83  اٌعطع × ؼُ 80 اٌطٛي :األتعاز

ٟ ِملِخ رجمٝ ِٕٗ ٚال اٌؾٖبْ، ٚعٗ ١٘ئخ ٠زقن إٌؾبً،  ِٓ ٕٕغ ؽٖبْ ٚعٗ كهع :اٌٛطف

فّٙب ِفمٛكاْ. ٚٚالٟ ِملِخ اٌوأً  قل٠ٓاٌ اٌٛعٗ فمٜ، أِب ٚالٟ اٌؼٕك ٚٚال١ب ٠ٟغط ٞاٌوأً اٌن

ِٕفن فٟ عبٔج١ٗ ِٓ أػٍٝ ىٚط ِٓ اٌزغب٠ٚف اٌقبٕخ ثبٌؼ١ٕ١ٓ )فزؾز١ٓ وج١ور١ٓ( ِىبْ اٌوإ٠خ 

ٔجبر١خ  لٛاِٙب أفوع ح، ٚٚالٟ ِملِخ اٌوأً ِي٠ٓ ثبٌىبًِ ثيفبهف ٔجبر١خ ِؾيٚىؾٖبٌْؼ١ٓ اٌ

قوط ِٕٙب أٚهاق ٔجبر١خ ِزؼلكح اٌفٖٛٓ، ِٚواٚػ ٔق١ٍ١خ ٚثواػُ ٚٚهك٠لاد رٍِزفخ ِٚزلافٍخ 

فّب١ٍخ اٌجزالد، ٚفٟ ٍٜٚ اٌلهع اٌٛالٟ ِوٚؽزبْ ٔق١ٍ١زبْ رؾٖواْ ث١ّٕٙب ى٘وح اٌٍٛرٌ 

 ٍٍٝٛة اٌفٕٟ ا١ٌٖٕٟ اٌنٞ هأ٠ٕبٖ ػٍٍٍٛة ٛج١ؼٟ ٠ْجٗ األؤاٌّزؼلكح األٚهاق ٚاٌّوٍِٛخ ث

ثٙب ِوٚؽزبْ ٔق١ٍ١زبْ رؾٖواْ ث١ّٕٙب ى٘وح  دفنٕٔزغبد اٌقيف١خ. ٚٔٙب٠خ اٌلهع ِٓ أٍفً اٌّ

 اٌٍٛرٌ ا١ٕ١ٌٖخ اٌّزؼلكح األٚهاق.

 اٌسضع اٌطاتع -

 (45ضلُ اٌٍٛحح: )

 حظاْ.ٔٛع اٌتحفح: زضع ٚالً ٚخٗ 

 .اٌفٛالش :اٌراَ اٌّازج
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 .ؼٛضٌا –ِىاْ اٌظٕاعح: ِظط 

   .18ً تاٌسٚححاٌفٓ اإلؼالِ ِتحف :اٌحفع ِىاْ

 MW 602.2010ضلُ اٌحفع: 

 .ؼُ 85  اٌعطع × ؼُ 5818 اٌطٛي :األتعاز

 .45َ٘ـ / 1ِٓ اٌمطْ اٌثٍث األذٍط   :اٌتاضٌد

رجمٝ ِٕٗ ٚالٟ  اٌؾٖبْ، ٚعٗ ١٘ئخ ٠زقن ٚاٌلهع اٌفٛالم، ِٓ فوً ٌٛعٗ ٚاقٍ  كهع :اٌٛطف

اٌغج١ٓ فّٙب ِفمٛكاْ. ٚٚالٟ  باٌٛعٗ فمٜ، أِب ٚالٟ اٌؼٕك ٚٚال١ ٠ٟغط ٞ وبِْملِخ اٌوأً اٌن

ِملِخ اٌوأً ِٕفن فٟ عبٔج١ٗ ِٓ أػٍٝ ىٚط ِٓ اٌزغب٠ٚف اٌقبٕخ ثبٌؼ١ٕ١ٓ )فزؾز١ٓ وج١ور١ٓ( 

رجلأ ِٓ عبٔجٟ  ثبٌؾيِّ  ح، ِٚي٠ٓ ثيفبهف لٛاِٙب أّوٛخ ١ٙمخ ِٕفنؾٖبِْىبْ اٌوإ٠خ ٌؼ١ٓ اٌ

ف اٌؼ١ٓ ٚرّزل ِٓ ٔٙب٠خ رغب٠ٚ ِٝٓ اٌلهع رزًٖ ثؤّوٛخ ِّبصٍخ رجلأ ِٓ أػٍ ٞاٌغيء اٌؼٍٛ

١٘ئخ  ٝثلافٍٙب ىفبهف ػٍ د، ٚ٘نٖ األّوٛخ ٔفنبهثبػ١ بٕ٘ل١ٍّىال اٌلهع، ٚرىْٛ ف١ّب ث١ٕٙب 

١٘ئخ أِٛاط اٌجؾو اٌّزىَوح. ٚرُٚ إٌّطمخ اٌٍٛطٝ  ٝثٙب ىفبهف ػٍ دٚأفوٜ ٔفن ،اٌَٙبَ

       غبٔج١ٓ ثلال٠خػٍٝ ١٘ئخ فوُٛٛ ٠ٕزٙٝ ِٓ اٌ بىفوف١ ّوٛخ اٌط١ٌٛخ ّىالاٌّؾٖٛهح  ث١ٓ األ

(، ازٍٛطّٙب وزبثخ ثبٌقٜ اٌضٍش ٖٔٙب )اٌؼيرزٍٜٛ اٌقوُٛٛ كائوربْ ِزْبثٙزبْ ر. (ٙٔ) ٌٛؽخ 

ثٗ )اٌىؤً( ٠ٚؾ١طٗ  ّطٛة، اٌْطت األٍٜٚ صالصخ )هٔه ِووت( ِٓ اٌلائور١ٓ ثبٌؾيِّ  ٝٚٔفن ػٍ

 ٌْٞطجبْ اٌؼٍٛٚا ٚاٌىؤً ِٕفن فٟ ٍٚطٗ ّىً ث١ٚبٚٞ )ٌٛىٞ(، اٌجبهٚك، بِٓ اٌغبٔج١ٓ لؤ

ثبلٟ أعياء اٌقوُٛٛ ثيفبهف ٔجبر١خ لٛاِٙب أٚهاق  ذّٚبْ هٔه )اٌجمغخ(. ٚىفوف٠ ٟٚاٌَفٍ

زٛط لّزٗ ركل١مخ ماد فٔ ٚاؽل أٚ ف١ٖٓ. ٠ٚزًٖ ثبٌقوُٛٛ ِٓ أػٍٝ ٚأٍفً ّىً ِفٖٔ 

زٍٜٛ اٌْىً اٌّفٖٔ ِٓ اٌلافً ٚهلخ ٔجبر١خ رْ، ٚبْ ٔق١ٍ١زبؾ١طٙب ِوٚؽزرٚهلخ ٔجبر١خ ِضمٛثخ 

ؾ١ٜ اٌْىً اٌّفٖٔ إٌّفن أٍفً اٌقوُٛٛ ِٓ رْ، ٚبْ ٔق١ٍ١زبعبٔج١ٙب ِوٚؽز ِٝضمٛثخ ٚػٍ

ُّ راٌقبهط ٚه٠لاد صالص١خ ٚهثبػ١خ اٌجزالد، ٚ ؼ١ٓ ىفبهف لٛاِٙب أٖٔبف ىًّ ثبلٟ أعياء اٌ

 داٌغبٔج١ٓ، ٚأٚهاق ٔجبر١خ ماد فٔ ٚاؽل رّزل ؽزٝ ٔٙب٠خ إٌّطمخ. ٔفن ِٝواٚػ ٔق١ٍ١خ ػٍ

لٛاِٙب ١ٍمبْ ٔجبر١خ  خً رغب٠ٚف اٌؼ١ٕ١ٓ ٚؽٛي األّوٛخ ِٓ اٌقبهط ىفبهف ٔجبر١ثبٌّٕطمخ أٍف

 قوط ِٕٙب أٚهاق أؽبك٠خ ٚصٕبئ١خ ٚٚه٠لاد هثبػ١خ اٌجزالد، ثبإلٙبفخ ألٖٔبف ِواٚػ ٔق١ٍ١خ.ر

 :اٌسضاؼح اٌتحٍٍٍٍح

 ػٖٛه٘ب أى٘ٝ َ(1517– 1250٘ـ /9ٕٖ-5ٍٗٙٛوٟ)اٌّّ ؼٖواٌ فالي ِٖو ػبّذ

 فٟ اػزّلٚااٌن٠ٓ  ،اٌفوٍبْ أوزبف ػٍٝ ثْم١ٙب اٌّّب١ٌه ٚلل لبِذ كٌٚخ ،ٚبه٠خٚاٌؾ اٌزبه٠ق١خ

ب ٠ىْٛ ٠ىبك اػزّبك ا اٌؼَىو٠خ لٛرُٙ  ِ  .7ٗاٌفوٍبْ ٍالػ ػٍٝ رب

ثٖفخ فبٕخ، ؽ١ش اىك٘ود ٘نٖ اٌؼٖو اٌن٘جٟ ٌٍٖٕبػبد اٌّؼل١ٔخ  اٌٍّّٛو٠ٟؼزجو اٌؼٖو ٚ

 ٍٝبػل ػٍٚاٌفٕٟ، ٔٚغٙب اٌٖٕبػٟ  لّخ ٍٕٝذ ِٕزغبرٙب اٌٚٚاٌٖٕبػخ فٟ ِٖو ٍٚٛه٠ب، 

صو فٟ وضوح ِب مٌه هػب٠خ اٌَال١ٛٓ اٌّّب١ٌه ٌٍفٓ ٚاٌفٕب١ٔٓ فٟ ػٖوُ٘ ِّب وبْ ٌٗ أوجو األ

ِٓ اٌٖٕبػبد اٌّؼل١ٔخ اٌزٟ ارَّذ ثللخ ٕٕؼٙب. ٌٚمل وبْ ٌٖٕبػخ ٚكِْك أزغزٗ اٌمب٘وح 

 ٝٚاىك٘ود ؽز اٌٖٕبػخ٘نٖ ام رطٛهد ٍٍؾخ اٌّؼل١ٔخ ّؤْ وج١و فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ، األ

ِوويا ِٓ أُ٘ ِواوي ٕٕبػخ األٍٍؾخ اٌّؼل١ٔخ فٟ ِٖو ٚاٌْبَ فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ إٔجؾذ 

٠ٚزٚؼ ِٓ كهاٍخ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ اٍزقلاَ ِٛاك . 5ٗاٌْوق

 فبَ ِقزٍفخ فٟ ٕٕبػزٙب، ثبإلٙبفخ الٍزقلاَ ٛوق ٕٕبػخ ٚىفوفخ ِزٕٛػخ وب٢رٟ:
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 ٚتٕفٍص اٌعٕاطط اٌعذطفٍح:طٕاعح فً  ٚال: اٌططق ٚاألؼاٌٍة اٌّؽترسِحأ

 ّزٝ أعٕبً ِٓ اٌق١ً ثٙب دعٙي اٌزٟ اٌلفبػ١خ )اٌلهٚع( األٍٍؾخ رٖٕغ اٌّٛاز اٌراَ: -أ

 ٚاٌٖٛف، ٚاٌٛثو، ٚاٌْؼو، ٚاٌغٍٛك، ٚاٌقْت، ٚإٌؾبً، اٌؾل٠ل، ِضً ِقزٍفخ، ٚعٛا٘و

الزٖو اٍزقلاَ اٌؾل٠ل ػٍٟ ٕٕغ  ٟوٛؼٖو اٌٍّّاٌٚفٟ  .9ٗٚاإلثو٠َُ ٚاٌقي، ٚاٌمي، ٚاٌمطٓ،

ٍزقلَ اٌٛعٖٛ اٌق١ً ِٛٙٛع اٌلهاٍخ، ٚلل  اٌٛال١خثؼ٘ أٔٛاع األٍٍؾخ ٚاٌلهٚع ِٕٚٙب اٌلهٚع 

اٌلهع اٌّؾفٛظ ّٚ٘ب  ،اٌلهاٍخ فٟ ٘نٌٖق١ً ٛعٖٛ اص١ٕٓ ِٓ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌااٌؾل٠ل فٟ ٕٕبػخ 

ٍزقلَ ا(، وّب 5 -٘)ٌٛؽخ اٌؼَىوٞ ثبٍزبٔجٛي  فٟ ِزؾف ١ٌْٛ ٚا٢فو اٌّؾفٛظ ثبٌّزؾف

ٚثغبٔت اٌؾل٠ل  .(٘ٔ)ٌٛؽخ  اٌّؾفٛظ ثّزؾف اٌفٓ اإلٍالِٟ ثبٌلٚؽخفٟ ٕٕبػخ اٌلهع  ٓ٘اٌفٛالم

وبْ إٌؾبً األؽّو ٚاألٕفو أوضو اٌّؼبكْ ١ّٛػب ٚاٍزقلاِب فٟ ٕٕبػخ األٍٍؾخ اٌّؼل١ٔخ فٟ 

اٌواثغ اٌّؾفٛظ فٟ اٌّزؾف اٌؼَىوٞ ٌلهع مل ٕٕغ افاٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ ٔظوا ٌٌَٙٛخ رْى١ٍٗ، 

 (. ِٗٔٓ إٌؾبً األؽّو)ٌٛؽخ  ثبٍزبٔجٛي

: وبٔذ اٌلهٚع اٌّؼل١ٔخ اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً رّو ثؼلح ٛوق ٕٕبػ١خ ططق اٌظٕاعح -ب

ؼل أُ٘ اٌطوق اٌٖٕبػ١خ رفٟ ٕٕبػخ ٚرْى١ً ٘نٖ اٌلهٚع، ٚاٌطوق ٚىفوف١خ، ٚلل اٍزقلَ 

ٍٍؾخ اٌٙغَٛ أٚ أ خ اٌّؼل١ٔخ ثٖفخ ػبِخ فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ ٍٛاء  ٍٍؾاٌَّزقلِخ فٟ رْى١ً األ

اٌق١ً ثٖفخ فبٕخ ٌقٍك اٌْىً اٌّواك رٕف١نٖ  ٖٛأٍٍؾخ اٌلفبع، ٚفٟ رْى١ً اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛع

رغ١ّغ ٚهثٜ األعياء ف١ٙب ٠ٚزُ  ،ٍٟٔ٘ ِوؽٍخ اٌطوق اٌجوّّخرٚعٗ اٌق١ً. ٚ ٚاٌنٞ ٠الئُ ث١ٕخ

اٌىض١وح ٍزقلَ اٌٖبٔغ ٘نا األٍٍٛة ٌوثٜ األعياء ا، ٚلل ؾٖبْعٗ اٌاٌقبٕخ ثبٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛ

زٕف١ن صمٛة فٟ ؽٛاف األعياء اٌّىٛٔخ ٌٍلهع، صُ ثوثٜ ٚرُ زىْٛ ِٕٙب اٌلهٚع. راٌزٟ اٌٖغ١وح 

عياء ثؼٚٙب فٛق ثؼ٘ ثؾ١ش رىْٛ اٌضمٛة ِزٛائّخ صُ رَزقلَ َِب١ِو رٛٙغ ؽٛاف ٘نٖ األ

فٟ هثٜ  ٌطو٠مخا ٖٚؼ اٍزقلاَ ٘ن٠ز. ٕٚ٘عياء ثؼٚٙب ثجؼ٘اٌجوّّخ فٟ اٌوثٜ اٌّؾىُ ّٚل األ

ٚي اٌقبٓ ثّمجً ق١ً ِٛٙٛع اٌلهاٍخ، فبٌلهع األٛعٖٛ اٌكهٚع اٌٛال١خ ٌ خأعياء األهثؼ

ضالصخ ٕفٛف ِٓ اٌَّب١ِو اٌّجوّّخ أٚ ثِملِخ اٌوأً )اٌغجٙخ( ثٛالٟ اٌقل٠ٓ  ذكاه هثطااٌلٚ

اٌغيء اٌٛالٟ ٌّملِخ اٌوأً  ٝال ػٍاػلَ اٌؼضٛه اٌوغُ ِٓ  ٝ. ٚػٍ(٘) ٌٛؽخ  اٌؾٍمبد اٌؾل٠ل٠خ

٠ٚئول مٌه  ٙب ع١ّؼب،ٍٍٛة اٌجوّّخ ف١أكهٚع األفوٜ، اال أٔٗ ِٓ اٌّوعؼ اٍزقلاَ  خفٟ اٌضالص

٠وعؼ أٔٙب وبٔذ رضجذ ف١ٙب اٌَّب١ِو  ،فزؾبد )صمٛة( ِٕفنٖ فٟ ؽٛاف اٌلهٚع ٝاٌؼضٛه ػٍ

 ثمّبُ أٚ ٍجبكً وبٔذ رغطٟ ِٓ اٌلافً ثبٌِّ اٌق١ ٖٛاٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛع٠ٚالؽع أْ اٌّجوّّخ. 

  .ٖ٘ٚاٌؾواهح اٌجوك ّلح ِٓ وؼبىي ٚأ٠ٚب اٌؾٖبْ، ٌغٍل اٌّؼلْ ِالَِخ ٌٟزؾبّ لطٕٟ

اٌلهٚع اٌؼٕبٕو اٌيفوف١خ ػٍٝ : رٕٛػذ اٌطوق اٌَّزقلِخ فٟ رٕف١ن ططق اٌعذطفح -ج

 اٌٍّّٛو١خ ِٛٙٛع اٌلهاٍخ ٟٚ٘:

يفوف١خ اٌّٛهٚصخ ِٕن اٌملَ ٚاٌزٟ رٍٖؼ ٌغ١ّغ اٌّؼبكْ رؼل ٘نٖ اٌطو٠مخ اؽلٜ اٌطوق اٌ: ياٌؾ

اٌزٟ رزمجً اؽلاس اٌيفبهف ف١ٙب ثٛاٍطخ آٌخ ِلثجخ ٚاٍزقلِذ فٟ ىفوفخ وض١و ِٓ االٍٍؾخ 

١خ ٚرزُ ثبعواء ؽيٚى أٚ ٔمُٛ فف١فخ ػٍٝ ٍطؼ اٌّؼلْ ٚغ١و ػ١ّمخ ٚفمب ٌوٍُ ِؼ١ٓ ٠ؼلٖ اٌّؼلٔ

طؼ اٌّؼلْ ر١ّٙلا ٌؾيٖ ثٛاٍطخ ألالَ ِؼل١ٔخ ِلثجخ اٌٖبٔغ لجً اٌزٕف١ن صُ ٠مَٛ ثٕمٍٗ ػٍٝ ٍ

. ٚرؼل ٛو٠مخ اٌؾفو اٌغبئو ٗ٘اٌطوف رقزٍف ِملِخ وً ِٕٙب ثبفزالف ؽغُ اٌيفبهف اٌّواك ؽي٘ب

اٌلهٚع ِٛٙٛع اٌلهاٍخ، ِٚٓ  ٝزٕف١ن اٌؼٕبٕو اٌيفوف١خ ػٌٍِٓ أوضو اٌطوق اٌَّزقلِخ 

زٕف١ن ٌ ياٍزقلَ اٌؾؽ١ش  ،ا١ٌؾ١بٚٞ حٖٔٛاٌلهٚع اٌزٟ ىفوفذ ثٙنٖ اٌطو٠مخ اٌلهع اٌقبٓ ثمب

 ٝػٍ ي(. ٚٔفند اٌيفبهف إٌجبر١خ ٚاٌؤٛن ثبٌؾ5 ٌٛؽخ اٌيفبهف إٌجبر١خ ٚاٌىزبث١خ ٚإٌٙل١ٍخ )

ضبٌش اٌّؾفٛظ ثبٌّزؾف (. أِب اٌلهع اٌ٘ٔ )ٌٛؽخ ّؾفٛظ ثّزؾف اٌفٓ اإلٍالِٟ ثبٌلٚؽخاٌلهع اٌ

 .  (ٗٔ) ٌٛؽخ  رٕف١ن اٌيفبهف إٌجبر١خفٟ  يٍزقلَ أٍٍٛة اٌؾافمل  اٌؼَىوٞ ثبٍزبٔجٛي
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أٌٛاػ  ٘نا األٍٍٛة اٌٖٕبػٟ ثبٌٖبق ٠زُ، ٠ٚقزٍف أٍٍٛة اٌزن١٘ت ػٓ اٌزىف١ذ: زن١٘تاٌ

ُّ  ّ٘٘ؼلٍْطؼ اٌ ٝا ػٍهل١مخ عل  أٚ ف١ٚخ )هلبئك( م٘ج١خ  ثٕضو َِؾٛق ِٓ  أٚواك ىفوفزٗ، اٌ

ٓ ػِالئّخ وضو اٌّؼبكْ اٌؾل٠ل ِٓ أؼزجو ٠، ٚٙ٘ٚهق اٌن٘ت ػٍٝ اٌَطؼ ٌٖٚمٗ ثّبكح الٕمخ

كهع ِمجً  ٝ. ٚلل اٍزقلِذ ٘نٖ اٌطو٠مخ ثٖفخ فبٕخ ػ7ٍ٘ٙنٖ اٌطو٠مخغ١و٘ب ٌزٕف١ن ىفبهفٙب ث

زن١٘ت فٟ رٕف١ن اٌيفبهف إٌجبر١خ ٚاٌؤٛن، ٚلل ٌٛؽع ٍمٛٛ اٌٍزقلَ اؽ١ش  ،(ٌ٘ٛؽخ كاه)ااٌلٚ

ٚلل  ّووت.اٌؤه اٌأعياء ِٓ اٌىزبثخ ٚه١ٙخ فبٕخ فٟ األ ظٙودعياء ِٓ اٌزن١٘ت ٚأ

اٍزقلِذ ٔفٌ ٛو٠مخ اٌزن١٘ت ػٍٝ فٛمح أفوٜ ِؾفٛظخ ثّزؾف اٌٍٛفو رَُٕت ٌٍٍَطبْ 

 .5٘األّوف ثوٍجبٞ

 :ثأٍا: اٌعٕاطط اٌعذطفٍح

ٕٙل١ٍخ فٟ ىفوفخ اٌلهٚع اٌٛال١خ إٌجبر١خ ٚٚاٌ اٌىزبث١خ ػٕبٕو ىفوف١خ رٕٛػذ ِب ث١ٓ ذاٍزقلِ

 ٖ اٌق١ً ثبإلٙبفخ ٌٍؤٛن:ٌٛٛع

 اخ:أ: اٌىتات

وبٔذ  وّباٌَٛاء،  ٝلهاٍخ اٌزبه٠ـ ٚا٢صبه ػٌٍىزبثبد األصو٠خ اٌؼوث١خ ِٓ اٌّٖبكه اٌوئ١َخ اٌ

زْى١ٍ١خ أٚ اٌّؼّبه٠خ أٚ اٌاٌىزبثبد اٌمبٍُ اٌّْزون ٚاألػظُ فٟ األػّبي اٌف١ٕخ اإلٍال١ِخ 

ؼ . ٚفٝ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ اؽزً فٜ اٌضٍش ٕلاهح اٌقطٛٛ، ٌّب ٠ّزبى ثٗ ِٓ ١ٌٛٔخ رز9١٘زطج١م١خاٌ

ّىبي ف١ٕخ ٚىفوف١خ ِقزٍفخ، ٚثوع اٌقطبٛ اٌٍّّٛوٟ فٟ رَغ١ً وزبثبد أزٕف١ن ٌٌٍفٕبْ اٌفوٕخ 

اٌضٍش ثٖٛهح رغّغ ث١ٓ إٌبؽ١ز١ٓ، اٌْىً ٚاٌّّْٚٛ، فزبهح ٠غؼً اٌؾوٚف ِزغّؼخ ِزٕبٍمخ 

د . ٚلل ٔفند غبٌج١خ اٌىزبثبٓٙٚربهح ٠وٍّٙب ِزجبػلح ِزٕبٍمخ َِزغال فٟ مٌه ِب أر١ؼ ٌٗ ِٓ َِبؽخ

 .ٖٔٙ اٌق١ً ِٛٙٛع اٌلهاٍخٛػٍٝ اٌزؾف اٌزطج١م١خ ثقٜ اٌضٍش ِٕٚٙب اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛع

اٌلهٚع ِٛٙٛع اٌلهاٍخ ىفوف١ب ثمله ِب وبْ ٌٙلف  ٌُٝٚ ٠ىٓ اٌٙلف ِٓ ٔمِ اٌىزبثبد ػٍ

اٌلهٚع هٚؽب ىفوف١خ ال ٍج١ً ٌٍزم١ًٍ ِٓ أ١ّ٘زٙب. ٚلل  ٝرَغ١ٍٟ، ِٚغ ٘نا أٙفذ اٌىزبثبد ػٍ

اٌزجب٠ٓ ث١ٓ ٌْٛ اٌىزبثخ  ِٜؼزّخ فؤك خأه١ٙ ٝكاه ثبٌزن١٘ت ػٍاكهع ِمجً اٌلٚ ٝبد ػٍٔفند اٌىزبث

. ِٚٓ كهاٍخ اٌؼٕبٕو اٌىزبث١خ ٔغل اٌفٕبْ لل أثلع فٟ ٕٙاقٚأه١ٙزٙب اٌٝ فٍك رى٠ٛٓ ىفوفٟ ثوه 

رط٠ٛغ اٌىزبثبد إٌّفنح ثقٜ اٌضٍش ٌززٕبٍت ِغ اٌَّبؽخ إٌّفن ػ١ٍٙب، ٚاٍزقلَ اٌفٕبْ ػلكا ِٓ 

ٌم١ُ اٌغّب١ٌخ اٌزٟ أػطذ ٛبثؼب ىفوف١ب ع١ّال، ِٕٙب االِزلاك اٌوأٍٟ ٌٍؾوٚف ماد اٌٙبِبد ا

اٌؾوف ِّلٚكا ٠غؼً  ْ اٍزّواهأاٌطبٌؼخ، ِضً ؽوٚف األٌف ٚاٌالَ ٚاٌىبف ٚغ١و٘ب، ٚؽ١ش 

. ٚلل اٍزقلَ ٘نا ٖٙاٌؼ١ٓ رزبثغ ٘نٖ ا١ٌَّوح ؽزٝ ٌؾظخ اٌزٛلف أٚ اٌزْبثه ِغ ؽوٚف أفوٜ

ُّ األٍٍٛة فٟ   ( "اٌّمو٘ ٌٛؽخ كاه )إفنح ػٍٝ كهع ِمجً اٌلٚأغٍت اٌىزبثبد ِٕٚٙب اٌىزبثبد اٌ

". وّب ظٙو االِزلاك اٌؼيح اٌّجبهوخٖٔوٖ  اٌّئ٠لٞ ػي اٌٍّىِٟمجً اٌلٚاكاه اٌي٠ٕٟ ّوف األ

، ا١ٌؾ١بٚٞ، ٞ(، فٟ وٍّبد )هللا، اٌٍَطبْ، لب٠زجب 5 اٌوأٍٟ فٟ كهع لبٖٖٔٛ ا١ٌؾ١بٚٞ )ٌٛؽخ

 يهك(.اٌّمو، اٌ

١ِو ٚاٍزقلِذ فٟ رٕف١ن وزبثبد كهع األ خ،وّب ٌغؤ اٌقطبٛ الٍزقلاَ اٌىٍّبد اٌّزواوجخ ٚاٌّزلافٍ

(، ِضً وٍّبد )ػي، ٖٔوٖ( ٚاٌزٟ ٔفند أػٍٝ وٍّخ )اٌّئ٠لٞ(. وّب ٘ ٌٛؽخ كاه )اِمجً اٌلٚ

ح ٌّٕفن(، فٟ اٌىزبثبد ا9 ٌٛؽخ ١ِو لبٖٖٔٛ ا١ٌؾ١بٚٞ )ألاٍزقلَ اٌزواوت ٚاٌزلافً فٟ كهع ا

ٚاٌزٟ ٔفند أػٍٝ وٍّزٟ )هللا اٌجبلٟ(، ٚفٟ  ،ثلافً اٌّؼ١ٓ فٟ وٍّخ )٘ٛ( فٟ اٌْطت األٚي

 ػٍٝ وٍّخ ) لب٠زجبٜ(.  أاٌْطت اٌضبٟٔ ٔفن وٍّزٟ )ػي ٖٔوٖ( 

 

        :اٌىتاتح ِٓ حٍث اٌّضّْٛ -
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٠بد لوآ١ٔخ"، اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً ِب ث١ٓ وزبثبد ك١ٕ٠خ "آ ٝرٕٛػذ ِٚب١ِٓ اٌىزبثخ ػٍ 

 اٌٖٕبع. رٛل١ؼبدِواء ٚاٌَال١ٛٓ، ٚػجبهاد كػبئ١خ، ثبإلٙبفخ ألٍّبء ٚأٌمبة ثؼ٘ األ

ّٙٓ وزبثبد اٌلهع اٌقبٓ ثمبٖٖٔٛ ا١ٌؾ١بٚٞ، ٚالّه أْ اٙبفخ ِٓ ا٠٢بد اٌموآ١ٔخ: ٚهكد 

، ِٚٓ كهاٍخ ٘نا (9) ٌٛؽخ  اٌلهع ١ٚ٠ف ا١ٌٙب اٌٛلبه ٝا٠٢خ اٌموآ١ٔخ ٌٍٕٖٛٓ اٌّٛعٛك ػٍ

ْٓ ِػِٕل  ٌلهع رج١ٓ وزبثخ ا٠٢خ اٌموآ١ٔخ ِٓ ٍٛهح األٔفبي بسم ميحرلا نمحرلا هللا "ا ِِ ُو اِاله  ْٖ ب إٌه َِ َٚ
 ِ َّللاه
ٔزٖبه " ٕلق هللا اٌؼظ١ُ، ٚٚٙغ ٘نٖ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ ػٍٝ اٌلهع اٌّمٖٛك ِٕٗ ثؤْ اٗٙ

اٌّئ١ِٕٓ ػٍٝ ػلُٚ٘ أّب ٠ىْٛ ثؼْٛ هللا ٠ٚغت ػ١ٍُٙ أْ ٠زٛوٍٛا ػ١ٍٗ ٠َٚزؼ١ٕٛا ثٗ، فبٌٕٖو 

 .٠ٙ٘ىْٛ ٌُٙ ثؼْٛ هللا

ػجبهاد كػبئ١خ ٚهكد ّٙٓ وزبثبد اٌلهع اٌقبٓ ثبأل١ِو ِمجً اٌلٚاكاه اٌؼجبهاد اٌلػبئ١خ: 

لبٖٔٛح  وّب ٚهكد ػٍٝ كهع رطٍت اٌؼيح ٚإٌٖو اٌّجبهن ِٓ هللا "ػي ٖٔوٖ اٌؼيح اٌّجبهوخ".

٠ٚمٖل ثٙنٖ اٌؼجبهح اٌلػبء ٌٍٍَطبْ  ،"ٞثٛ إٌٖو لب٠زجبأا١ٌؾ١بٚٞ ػجبهح "ػي ٌّٛالٔب اٌٍَطبْ 

اٌؼل٠ل ِٓ اٌزؾف اٌزطج١م١خ  ٝػٍ ٘نٖ اٌؼجبهح . ٚلل ظٙودٙٙٗئثؤْ ٠ؼي هللا ٖٔوٖ ٠ٚم٠ٛٗ ػٍٝ أػلا

 ٝػٍٚ ،7ٙاٌّغّٛػبد اٌقبٕخ فٕغل٘ب ػٍٝ فٛمح ِؾفٛظخ ثبؽلٜإٌَّٛثخ ٌٍؼٖو اٌٍّّٛوٟ، 

، ٍٚغٍذ اٌؼجبهح 9ٙ، ٚػٍٟ ىثل٠خ ِٓ إٌؾبً رَٕت ٌٍٕبٕو دمحم١ٍٙ5ف ٠َٕت ٌٍٍَطبْ لب٠زجبٞ

                                            .7ٍٓطؾٙب اٌقبهعٟ ٝػٍ

رلي  ػٍٝ اٌٛلف ٚاٌزجوع )إٌنه(، ِٕٚٙب وٍّخ ثؼ٘ اٌىٍّبد اٌٍّّٛو١خ ظٙود ػٍٟ األٍٍؾخ 

(، ٠ٚمٖل ثٙنٖ اٌىٍّخ ٙٔيا" اٌزٟ ظٙود ػٍٝ اٌلهع اٌواثغ ِٛٙٛع اٌلهاٍخ ) ٌٛؽخ "اٌؼ

رق١ٖٔ ٘نا اٌلهع أٚ ٚلفٗ ػٍٝ  ث١ذ )اٌؼياء ، اٌغياح( ثؼل ٚفبح ٕبؽجٗ، ٚث١ذ اٌؼياء ٘ٛ 

اٌّىبْ اٌنٞ رقيْ ف١ٗ األٍٍؾخ ثؼل ِٛد ٕبؽجٙب، ٚلل ٠ىْٛ مٌه فٟ فيأخ اٌَالػ اٌزبثغ ٌٍلٌٚخ 

قٖٔ ٌزقي٠ٓ األٍٍؾخ اٌزبثؼخ ٌج١ذ اٌؼياء، ٚظٙٛه ٘نٖ اٌىٍّخ ػٍٝ اٌلهع ٠لي أٚ فٟ ث١ذ ِ

ػٍٝ أٔٙب وزجذ ثطٍت ِٓ ٕبؽت اٌلهع، ِٚؼٕبٖ أْ ٠ن٘ت اٌلهع اٌٛالٟ اٌٝ ث١ذ اٌؼياء ػٕل 

ِٛد ِبٌىٗ. ٚأللَ ٚهٚك ٌٙنا اٌّٖطٍؼ ظٙو ػٍٝ ١ٍف ٌٍٍَطبْ ٔغُ اٌل٠ٓ أ٠ٛة ث١ٖغخ "ث١ذ 

ثؼ٘ األٍٍؾخ اٌٍّّٛو١خ ِٕٚٙب ١ٍف ٍِّٛوٟ ِؾفٛظ  ٝػٌٍىٍّخ د ٘نٖ اٚلل ٚهكاٌؼياء". 

ثّزؾف ٛٛة لبثٟ ِٓ ػًّ اٌٖبٔغ ػجل اٌوؽّٓ اٌّٖوٞ، ظٙود ػ١ٍٗ ػجبهح "اٌقبٓ ثج١ذ 

 .7ٔ"559اٌؼيا فٟ ٍج١ً هللا ٍٕخ 

اٌلهٚع ِٛٙٛع  ٝعبٔت ا٠٢بد اٌموآ١ٔخ ٚاٌؼجبهاد اٌلػبئ١خ ٔمْذ ػٍ ٝ: اٌاٌىتاتاخ اٌتؽدٍٍٍح

ٚ وجبه اٌمبكح أواء ٍٍِؾخ اٌَال١ٛٓ أٚ األأ ٚهكد ػٍٝزبثبد ماد اٌٖفخ اٌزَغ١ٍ١خ اٌزٟ اٌلهاٍخ و

ٚ فٟ أٗ ١ٌِو اٌنٞ ٕٕغ ٚ األأاٍُ اٌٍَطبْ  ٝفٟ ػٖو اٌّّب١ٌه، ٚرْزًّ ٘نٖ إٌٖٛٓ ػٍ

اٍُ ٕبٔغ اٌَالػ،  ٝكػ١خ ٌٗ، ٚهثّب اّزٍّذ أ٠ٚب ػٌٍمبثٗ اٌّقزٍفخ ٚثؼ٘ األأػٙلٖ اٌَالػ، ٚ

. ٚلل ظٙود وزبثبد رَغ١ٍ١خ 7ْٕ ٘نا ٔبكه اٌؾلٚسأٚربه٠قٗ، ٌٚٛ  ٗح اٌٖٕغ ِٚىبٔٚ اٍُ ِبكأ

ػ١ٍٗ وزبثخ رَغ١ٍ١خ ثبٍُ  دٚهك :اص١ٕٓ ِٓ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً اٌٍّّٛو١خ: األٚي ٝػٍ

ػي ٖٔوٖ  ٞاٌّئ٠ل اٌٍّىِٟمجً اٌلٚاكاه اٌي٠ٕٟ  7ٗاالّوف 7ٖه ٖٔٗ "اٌّموااأل١ِو ِمجً اٌلٚاك

 ا١ٌٙب ٠بءُ  ذ. ِٚٓ اٌّالؽع أْ األٌمبة اٌٛاهكح ثبٌٕٔ اٌزَغ١ٍٟ أ١ٙف(ٔ) ّىً  "هوخجباٌّ ٖاٌؼي

ِٚٓ  ،ِٓ األٔبٙٛي، ٕٚبه ٍِّٛوب ٌؾَبَ اٌل٠ٓ الع١ٓ عبٌجٗى٠ٓ اٌل٠ٓ  ٝاٌ خفبٌي٠ٕٟ َٔج خإٌَج

ْؼزِِمٗاّبهح  ٞاٌٍّىٟ اٌّئ٠ل ٚوبْ ٌمت ،7َٟ٘بٌِمجٗ اٌؾُ  أ٠ٚب ٕ٘ب اٍزّل ُّ ٠ل اٌٍَطبْ اٌٍّه اٌّئ ٌ

 ١ّـ.

ٍُ اٌٍَطبْ ا اّزٍّذػ١ٍٗ وزبثبد رَغ١ٍ١خ ٔبكهح  دٚهك : اٌقبٓ ثمبٖٖٔٛ ا١ٌؾ١بٚٞاٌلهع اٌضبٟٔ

ثٛ إٌٖو أ 7ٙ"ػي ٌّٛالٔب اٌٍَطبْ :اٌلهع ٚ٘ٛ اٌٍَطبْ لب٠زجبٞ ٖٚٔٙب ٖاٌنٞ ٕٕغ فٟ ػٙل

ّىً ) ا١ٌؾ١بٚٞ  ٖوّب ٚهك اٍُ األ١ِو اٌنٞ ٕٕغ ثبٍّٗ اٌلهع ٚ٘ٛ لبٖٔٛ ػي ٖٔوٖ". ٞلب٠زجب

 .75ْب١ِخ ػي ٖٔوٖ"اٌّّبٌه اٌ 77وبفً األّوفٟٖٚٔٙب " ِٓ لبٖٖٔٛ ا١ٌؾ١بٜٚ اٌّمو ( ٘ -ٖ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya10.html
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رٛل١ؼبد اٌٖٕبع: اىك٘ود ٕٕبػخ األٍٍؾخ فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ، ٚلل لبِذ ٘نٖ اٌٖٕبػخ ػٍٝ 

أ٠لٞ ػلك وج١و ِٓ اٌٖٕبع، ثٍغذ ّٙورُٙ فٟ ٘نا اٌؼٖو كهعخ وج١وح ؽزٝ أْ اٌجٍلاْ اٌّغبٚهح 

. ِٚٓ اٌزٛل١ؼبد ػٍٝ كهٚع ٚعٖٛ اٌق١ً، 79ذ ثقجوارُٙ فٟ ٕٕبػخ أٍٍؾزٙب اٌّقزٍفخاٍزؼبٔ

ىزبثخ اٌ رٛل١غ ٌٖبٔغ ػٍٝ كهع ٚاٍق ٌٛعٗ ؽٖبْ َِٕٛة ٌأل١ِو لبٖٖٔٛ ا١ٌؾ١بٚٞ، فمل افززّذ

"ػًّ  :ٖٚٔٙب (ٗ) ّىً  ٍُ ٕبٔغ اٌلهع ٚٚظ١فزٗإٌبكهح ػٍٝ ٘نا اٌلهع ثبٙبفخ ااٌزَغ١ٍ١خ 

 .5ٓ"يهك وب)ُ(اٌّؼٍُ ِؾّٛك اٌ

 ٚخٖٛ اٌرًٍ:زضٚع ج أؼّائٙا عٍى اٌشرظٍاخ اٌتاضٌرٍح اٌٛاضز
١ٍف  ِبٌه اٌلهع األ١ِو ِمجً ثٓ ػجل هللا اٍُاٌلهع األٚي  ّٝٙٓ اٌىزبثخ ػٍ ٚهكِمجً اٌلٚكاه:  -ٔ

ؽَبَ اٌل٠ٓ ّقٔ ٠َّٟ هِٟٚ اٌغٌٕ، ِٓ ِّب١ٌه ٚ٘ٛ اٌل٠ٓ اٌي٠ٕٟ اٌؾَبِٟ اٌوِٟٚ اٌلٚاكاه، 

، ٚوبْ فبهٍب ّغبػب ِملاِب ٠ٚٚوة ثو١ِٗ إٌْبة 5ٔواء كِْك أٚ اٌجالك اٌْب١ِخِٓ أِ الع١ٓ

ُِ  ِٜٓ أِواء ثالك اٌْبَ، فلَ ٌل .اٌّضً، ػبهفب، ١ٍٍٛب ثٗ،  بؼغجاٌٍّه اٌّئ٠ل ١ّـ أ٠بَ اِورٗ، ٚوبْ 

هأً ٔٛثخ  ٌٗ، صُ ٕبه فبٕى١ّب١ّـ فبفزٔ ثٗ ٌغي٠و ِؾبٍٕٗ، ٌّٚب رٍَطٓ اٌّئ٠ل، عؼٍٗ 

، ٚؽظ ػٍٝ رٍه اٌٛظ١فخ، صُ ثؼل للِٚٗ، أٔؼُ ػ١ٍٗ ثبِوح ػْوح، صُ عؼٍٗ أ١ِو ٛجٍقبٔبٖ اٌغّلاه٠ّخ

اٌٝ  ِمجً َ ٔم9ًٔٗٔأوزٛثو  ٖٕ٘ـ/5ٕٕ ػبَ ّٛاي ٖ فٟٚ .5َٔٗٔ٘ـ/5ٕٔصب١ٔب فٟ ػبَ  ٚكٚاكاها

اٌٍّه  للَ اٌٝ اٌمب٘وح أ١ِو ِبئخ ِٚملَ أٌف اٌٝ أْ ِبد، صُ ١ٔبثخ اٌْبَ وّب رٌٛٝ ،اٌلٚاكاه٠خ اٌىجوٜ

ٚرٌٛٝ ِٓ ثؼلٖ اٌٍّه اٌّظفو، ٚػ١ٓ ، ٠ٕٔٗٔ5ٕٕب٠و  9٘ـ/ 5ِٕٗؾوَ  ١ّ9ـ فٟ االص١ٕٓ  اٌّئ٠ل

األ١ِو ٛطو فٟ ٚظ١فخ ٔظبَ اٌٍّه، ٚثلأ األ١ِو ٛطو ثبٌمج٘ ػٍٝ أِواء اٌّئ٠ل ١ّـ ٚػٍٝ هأٍُٙ 

بَ، ٚأٔؼُ ِملِٟ األٌٛف ثبٌل٠به اٌّٖو٠خ، ٌٚىٓ األ١ِو ِمجً اٍزطبع اٌٙوة ِٓ اٌمب٘وح اٌٝ اٌْ

 ٚاعزّغ ِمجً ِغ األ١ِو عمّك. 5ٖٛطو ثبلطبع األ١ِو ِمجً ػٍٟ األ١ِو عمّك اٌؼالئٟ اٌقبىٔلاه

ِٕٙب ٘ي٠ّزٗ ٘ٛ ٌٗ أِٛه وض١وح  ذٕٚبه ِٓ ؽيثٗ، ٚٚلؼ األهغْٛ ّبٚٞ اٌلٚاكاه ٔبئت اٌْبَ

١ٔبثخ  اٌٝ ثوٍجبٞ َِه ٚؽجٌ صُ أٍٛك، ٌٚٚٝ ؽغٛث١خ كِْك. صُ ٔمٍٗ ]اٌٍّه[ األّوفٚعمّك، ٚأ

ِبد  ؽزٝ زٙب، ثؼل ػ١ٖبْ ٔبئجٙب األ١ِو ا٠ٕبي ، فبٍزّو فٟ ١ٔبثَٕٕٗٔ٘ـ/ 5ٕ٘فٟ هعت ػبَ  ٕفل

 .5َٖٖٗٗٔٔٛفّجو  ٖٔ٘ـ / 5ٖ7ّٙو هث١غ األٚي فٟ ٍٕخ  ِٓ ػْو٠ٓٚفٟ ٠َٛ اٌغّؼخ ربٍغ 

ٌىج١و اٌٍَطبْ ا ضبٟٔ، ٚ٘ٛاٌلهع اٌ ّٝٙٓ اٌىزبثخ اٌٛاهكح ػٍاٍّٗ ِٓ  ٞ: ٚهكثٛ إٌٖو لب٠زجبأ -ٕ

أثٛ إٌٖو ثٓ ػجل هللا اٌغووَٟ اٌّؾّٛكٞ اٌظب٘وٞ، ٍٍطبْ اٌلٌٚخ اٌٍّّٛو١خ اٌجوع١خ اٌزبٍغ ػْو 

ْؼزِمٗ اٌٍَطبْ اٌظب٘و عمّك، ٚ٘ٛ  ُّ ثبٌل٠به اٌّٖو٠خ، َٚٔجزٗ ثبٌّؾّٛكٞ اٌٝ عبٌجٗ، ٚثبٌظب٘وٞ ٌ

َغ ٚصالص١ٓ عووَٟ اٌغٌٕ، عٍجٗ ِؾّٛك اٌٝ ِٖو، فبّزواٖ ِٕٗ اٌٍّه األّوف ثوٍجبٞ ٍٕخ ر

ٚصّبّٔبئخ، صُ ٔمً ِٓ ثؼلٖ اٌٝ اٌٍّه اٌظب٘و عمّك، فؤػزمٗ، ٚعؼٍٗ فبٕى١ب، صُ كٚاكاها ٕغ١وا، صُ 

ٕبه أ١ِو ػْوح فٟ كٌٚخ اٌٍَطبْ األّوف أ٠ٕبي، صُ ٕبه أ١ِو ٛجٍقبٔبٖ ّٚبكٞ اٌْواة فبٔبٖ فٟ 

خ أٌف، صُ هأً ٔٛثخ إٌٛة أٚي كٌٚخ اٌٍَطبْ اٌظب٘و فْملَ، صُ ٔمً ثؼل ١ٍٕٓ اٌٝ اِوح ِبئخ ٚرملِ

فٟ ٍٍطٕخ اٌٍّه اٌظب٘و ٠ٍجبٞ، صُ أربثىب فٟ كٌٚخ اٌٍَطبْ اٌظب٘و رّوثغب، صُ رٍَطٓ ثؼل فٍغ رّوثغب 

٠ٚؼزجو ػٙل لب٠زجبٞ ثبهى فٟ  .5٘فٟ ٠َٛ االص١ٕٓ ٍبكً ّٙو هعت ِٓ ٍٕخ اصٕز١ٓ ٍٚجؼ١ٓ ٚصّبّٔبئخ

 –5ٙٗٔ٘ـ / 9ٓٔ –57ْٕو٠ٓ ػبِب )ربه٠ـ اٌؼٖٛه اٌٍٛطٝ، ١ٌٌ فمٜ ٌطٌٛٗ ام ثٍغ رَؼخ ٚػ

َْٓ رلث١وٖ ٚلٛح االِجواٛٛه٠خ اٌٍّّٛو١خ فٟ ػٙلٖ ٚأزٖبهارٗ اٌوائؼخ ػٍٝ 9ٙٗٔ َ( ٚأّب ونٌه ٌُؾ

 .5ٙاٌؼضّب١١ٔٓ ٚاٌزُووّبْ

 ،ا١ٌؾ١بٚٞ ١ِٖو لبٖٔٛاٍُ األٟٔ اٌلهع اٌضب ٖٖٝٛ ا١ٌؾ١بٚٞ: ٚهك ّٙٓ اٌىزبثخ اٌٛاهكح ػٍٔلب -ٖ

 ّٖوفٟ لب١ِٖٛٔوٞ اٌىج١وٞ اٌّبٌىٟ اٌّقلِٟٚ اٌىبٍِٟ ا١ٌَفٟ األاأل ١ِٞو اٌٌّٛٛٚ٘ٛ األ

ُٚ خصُ أ١ِو ٛجٍقبٔ خ، ػز١ك اٌٍّه اٌظب٘و عمّك، وبْ أ١ِو ػْوح، ٚهأً ٔٛث57اٌْو٠فٟ ٌٝ ١ٔبثخ ، 

ػٛٙب ػٓ ا٠ٕبي  5َٙٗٔاغَطٌ  ٕٙ٘ـ/57ٖ ٍٕخٕفو  7صُ ١ٔبثخ ٛواثٌٍ فٟ  55اإلٍىٕله٠خ

١ٔبثخ اٌْبَ  ، ٚػ١ٓ ف9َٟٙٗٔ٘ـ/ فجوا٠و 57ٗ فو ٍٕخث١غ ا١ٔ٢بثخ ؽٍت فٟ ه ٝٔزمً اٌااألّمو، ٚ

، ػوف ثٍّه األِواء 79َ59ٗٔ٘ـ/ 55ٗػٛٙب ػٓ اٌّوؽَٛ عبٟٔ ثه لٍم١َي فٟ هث١غ األٚي ػبَ 

. ٚلل أٍو فٟ ١ٔبثزٗ 9ٔٚوبفً اٌّّبٌه اٌؾٍج١خ ،9ٓٚوبفً اٌّّبٌه اٌْب١ِخ، ٚوبفً اٌّّبٌه اٌطواث١ٍَخ

ٌٍّوح ُػ١ٓ صُ  ،، ٚأٍٛك ف١ّب ثؼل5َٔ9ٕٗٔ٘ـ/ ٔٛفّجو 55ٟٙ ّٛاي فاألٌٚٝ ٌٍْبَ. وّب لج٘ ػ١ٍٗ 
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ٖه  َ، ٚفالي رٍه اٌفزوح57ٗٔ٘ـ/ 59ٕاٌضب١ٔخ وٕبئت ػٍٝ اٌْبَ فٟ ػبَ  ؽٛاي أو ػٓ إٌظو فٟ ل

، ثؼل أْ رغبٚى اٌضّب١ٔٓ ِٓ 97َٖٗٔ/9ٕٓا١ٌٍَّّٓ ٚأفن فٟ اٌظٍُ ٘ٛ ٚعّبػزٗ، ٚلل رٛفٝ ػبَ 

 .9ٖ٘ب ثجبة اٌغبث١خػّوٖ، ٚكفٓ ثزوثزٗ اٌزٟ علك

رّضـً ّـبهاد ألٔٙب ٍال١ِخ فٟ ىفوفخ اٌفْٕٛ ٚاٌؼّبهح اإلً اوج١وً اكٚه 9ٗ: ٌؼجذ اٌؤٛناٌطٔٛن -

إٔـؾبثٙب، ٚلل اّزٙود ٘نٖ اٌؤٛن فٟ اٌـْوق ٚاٌغـوة فـالي اٌؼـٖٛه اٌٍٛـطٝ، فج١ّٕـب وبٔـذ 

ٔٙب ػٕل اٌّّب١ٌه رلي ػٍٝ اٌٛظ١فـخ ثـب ٌٙـب ٕفخ ػبئ١ٍخ ٠زٛاهصٙب االثٓ ػٓ أث١ٗ ٚعلٖ، ٔغل أٚفٟ أٚه

ٚاٌؤه ٘ٛ اٌْبهح اٌزٟ ارقن٘ب اٌَال١ٛٓ ٚاألِواء  .9٘اٌزٟ ٠زمٍـل٘ب ؽبًِ اٌؤه فٟ اٌجالٛ اٌٍَطبٟٔ

ػٍٝ ػّبئوُ٘ ٚأكٚارُٙ ٌٍلالٌخ ػٍٝ ٍِى١زُٙ ٌٙب، وّب وبٔذ رٕمِ ػٍٝ ػّالد اٌَال١ٛٓ ِٓ اٌلٔب١ٔو 

ٚلل اٍزقلَ األِواء ٘نٖ اٌؤٛن ٌٍلالٌخ ػٍٝ اٌٛظ١فخ ٚاٌلهاُ٘ ٚاٌفًٍٛ وؾك ّوف ٚاِز١بى ٌُٙ، 

، ا١ٌّالكٞ/ اٌقبٌِ ػْو اٌٙغوٞاٌزٟ ٠ْغٍٙب وً ُِٕٙ، صُ إٔجؾذ ٘نٖ اٌؤٛن ِٕن اٌموْ اٌزبٍغ 

 .  9ٙهِيا ٌٍفوق اٌؼَىو٠خ

 رٟ: ٓ ِٓ كهٚع اٌق١ً ِٛٙٛع اٌلهاٍخ وب١٢اصٕ ٝٚلل ظٙود اٌؤٛن ػٍ           

ٚ٘ٛ هٔه ِووت ِىْٛ  ،(ٌ٘ٛؽخ  ١ِو ِمجً اٌلٚاكاه )اٌؤه ٍٜٚ كهع األ٠ي٠ٓ   :اٌؤه األٚي -

، ٚفٝ األػٍٝفٟ اٌْطت  95ؼٍٖٛ اٌلٚاحراٌْطت األٍٜٚ،  ٟف 97اٌىؤً ِٟٓ صالصخ هِٛى رزّضً ف

ٌلهع ٠زٚؼ ٌٕب أٔٗ زؤ١ٍَٟ ػٍٝ ا، ٚٛجمب ٌّب ٚهك فٟ إٌٔ ا99ٌاٌجمغخ ٟ اٌىؤً ٚثلافٍٗاٌْطت اٌَفٍ

كاه، ٠ٚئول ػٍٝ َٔجزٗ رطبثك اٌؤه اٌّووت ااٌلٟٚ اٌؾَبِاٌي٠ٕٟ ِمجً  قٔ األ١ِو ١ٍف اٌل٠ٓ٠

إٌّفن ػٍٝ اٌلهع ِغ األٌمبة اٌزٟ رمٍل٘ب األ١ِو ِمجً فمل رٌٛٝ ِٕٖت هأً ٔٛثخ اٌغّلاه٠ّخ صُ 

وَبلٟ )اٌْواة كاه(، فٍُ ٠نوو فٟ ١ٍورٗ أٔٗ رمٍل  ١ْٗو اٌٝ ػ٠ٍّ، ٚثبٌَٕجخ ٌؤه اٌىؤً ًٚاكٚاكاه

، ٚلل وبٔٛا ٓٓٔفبٕى١ّبِمجً اٌلٚاكاه وبْ ١ّـ  ٌٚىٓ اٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ رنوو أْ ،فخ٘نٖ اٌٛظ١

ِٓ اٌّوعؼ افز١به ِمجً ١ٌؼًّ ِٓ ّٙٓ ٍمبح ، ٌنٌه ٠ٔٓٔقزبهْٚ ِٓ ث١ٓ اٌقبٕى١خ ػلك ِٓ اٌَمبح

بٌجالٛ اٌٍَطبٟٔ، صُ رلهط ثؼل مٌه ثاٌٍّؾم١ٓ  خٕى١ّ قبِٓ اٌ ٠ٓاٌىض١وِضً  ِٗضٍ اٌٍَطبْ اٌّئ٠ل ١ّـ

ثؤىٗ اٌٛظ١فٟ األٚي ٚ٘ٛ اٌىؤً، ِّٚب ٠ئول ػٍٝ ٕؾخ  ظً ِؾزفظبٟ إٌّبٕت األفوٜ، ٌٚىٕٗ ف

 ٚال١بد اٌغج١ٓ )اٌقل٠ٓ(. ػٍٝ ٔفٌ اٌلهع فٟ ِٕزٖف ٘نا اٌوأٞ ظٙٛه هٔه اٌىؤً ثّفوكٖ 

 ّبهادِىْٛ ِٓ أهثؼخ ٘ٛ (، ّٕٚىً  ) اٌلهع اٌواثغ٠ي٠ٓ ٍٜٚ هٔه ِووت اٌؤه اٌضبٟٔ   -

٠زٍٛطٗ ّىً ث١ٚبٚٞ )ٌٛىٞ(، ٌُٚ ٠ظٙو ٘نا فٟ اٌْطت األٍٜٚ  ٕٓٔفٟ اٌىؤً ٚظ١ف١خ رزّضً

ِٓ اٌغبٔج١ٓ  اٌىؤً ٠ٚؾ١ٜاٌْىً اٌج١ٚبٚٞ فٟ اٌىؤً ٔٙبئ١ب فٟ أٞ هٔه ٠َٕت ٌٍؼٖو اٌٍّّٛوٟ، 

ؼٍٖٛ اٌجمغخ فٟ اٌْطت األػٍٝ، ٚأٍفٍٗ اٌجمغخ فٟ اٌْطت اٌَفٍٝ. ٚال ٠ّىٓ رؾل٠ل ر،ٖٚٓٔاٌجبهٚك بلؤ

 .ِٓ أعً ؽٖبٔٗ ٟٕغ ٘نا اٌلهع اٌٛالٕ ٞاأل١ِو اٌن

ٌؼجذ اٌيفبهف إٌجبر١خ كٚها ثبهىا فٟ ىفوفخ اٌفْٕٛ اإلٍال١ِخ، فمل : ثأٍا اٌعذاضف إٌثاتٍح -

اٍزقلِٙب اٌفٕبْ اٌٍَُّ فالي اٌؼٖٛه اٌزبه٠ق١خ اٌّقزٍفخ، ٠ٚوعغ اٍزقلاَ اٌفٕبْ ٌٍيفبهف إٌجبر١خ 

. ِٚٓ اٌّالؽع اٍزقلاَ اٌيفبهف إٌجبر١خ ػٍٝ أغٍت ٗٓٔزؾو٠ُ اإلٍالَ هٍُ وً ِب ثٗ هٚػٌٔز١غخ 

ٍٍؾخ اٌزٟ روعغ ٌٍؼٖو اٌٍّّٛوٟ، ِٚٓ ث١ٕٙب اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً ِٛٙٛع اٌلهاٍخ، فمل األ

رٕٛع اٍزقلاِٙب فٕغل٘ب ِوٖ رَزقلَ وؼٕٖو ىفوفٟ هئ١ٌ ٠غطٝ وبًِ اٌلهع، ِٚوٖ أفوٜ وّٙبك 

 ٚفٍف١بد ٌٍؼٕبٕو اٌيفوف١خ:

اٌلهٚع ِٛٙٛع اٌلهاٍخ  ِٝٓ أوضو اٌؼٕبٕو إٌجبر١خ إٌّفنح ػٍ: ٚضاق إٌثاتٍحٚاأل األفطع -ٔ

وّٙبك ٌٍىزبثبد إٌّفنح ػٍٝ  دقوط ِٕٙب أٚهاق ٔجبر١خ ٚٚه٠لاد ٚى٘ٛه، فمل ٔفنراألفوع إٌجبر١خ اٌزٟ 

إٌٔ  ٚالٟ اٌؼ١ٕ١ٓ ٚأٍفً ٝأػٍ اٌلهع ٔفَٗ ِملِخ كهع ِمجً اٌلٚاكاه، وّب ٔفند ثْىً َِزمً ػٍٝ

وّب ظٙود األفوع إٌجبر١خ (، ّٙىً  ٚهاق ٔجبر١خ صٕبئ١خ ٚصالص١خ اٌفٖٛٓ)ٚلٛاِٙب أ ،اٌىزبثٟ

ٚفٟ إٌّبٛك اٌغبٔج١خ  لبٖٖٔٛ ا١ٌؾ١بٚٞ،لهع ألهثؼخ اٌّيفوفخ ٌؽٛي إٌّبٛك اٌيفوف١خ اٚاألٚهاق 

اٌلهع وبًِ ِملِخ هأً ٔفند ثٕٛفٙب ػٕٖوا ىفوف١ب هئ١َب ٠غطٟ اٌؼ١ٓ. وّب  فأٍفً رغب٠ٚ

 (.   ٗٔ ٌٛؽخ )اٌضبٌش اٌّؾفٛظ ثبٌّزؾف اٌؼَىوٞ 
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ٖٔبفٙب أؽل اٌؼٕبٕو اٌيفوف١خ إٌجبر١خ اٌزٟ الزجَذ ِٓ أاٌّواٚػ إٌق١ٍ١خ ٚ: اٌّطاٚذ إٌرٍٍٍح -ٕ

 ،ٚاٍزقلِٙب اٌٍَّّْٛ فٟ اٌيفوفخ ِٕن ثلا٠خ اٌؼٖو اإلٍالِٟ ،اٌطج١ؼخ ٚٚٙؼذ فٟ لبٌت ىفوفٟ

اٌطواى اٌوِٚبٟٔ ِٕٚٙب ٌٍيفبهف  ٌٝا١ٍخ ِٓ اٌؼٖو إٌٍَٙزٟ ٚأزمٍذ ىفوفخ اٌّواٚػ إٌق١

ٖٔبف اٌّواٚػ إٌق١ٍ١خ فٟ ىفوفخ األهثغ كهٚع ِٛٙٛع اٌلهاٍخ، أ. ٚلل اٍزقلِذ ٍ٘ٓٔال١ِخاإل

 اٌقوُٛٛ اٌىزبثٟ ) إٌّطمخ اٌيفوف١خ اٌزٟ رمغ أٍفًكاه، فٟ ازي٠ٓ كهع ِمجً اٌلٌٚظٙو رفٕغل٘ب 

 ،(ٖٔ)ٌٛؽخ ١بٚٞ ظٙود ري٠ٓ إٌّطمخ اٌغبٔج١خ أٍفً ٚالٟ اٌؼ١ٕ١ٓا١ٌؾ ٖ(. ٚفٝ كهع لبٌٖٔٛ٘ٛؽخ 

ٚأٍفً  ٝٚوبٔذ ري٠ٓ إٌّطمخ أػٍ واثغاٌلهع اٌ ٖٝٔبف اٌّواٚػ إٌق١ٍ١خ ػٍأوّب ظٙود 

ُّ  ٝاٌقوُٛٛ، ٚظٙود ػٍ ٓ األٍٜٚ، ٚفٟ إٌّطمخ أٍفً رغب٠ٚف ؼ١ه ٔفٌ اٌلهع ري٠ٓ ثبلٟ أعياء اٌ

فٟ ٍٜٚ اٌلهع ِوٚؽزبْ ٔق١ٍ١زبْ رؾٖواْ ث١ّٕٙب ف  ضبٌشخ اٌلهع اٌاٌؼ١ٕ١ٓ. ٚى٠ٕذ اٌّواٚػ إٌق١ٍ١

 .رىوه اٌزى٠ٛٓ اٌيفوفٟ ٔفَٗ. ٚفٝ ٔٙب٠خ اٌلهع ِٓ أٍفً (ٗٔ)ٌٛؽخ ى٘وح اٌٍٛرٌ ا١ٕ١ٌٖخ

ِؼّو مٚ أٚهاق لو١ٕخ وبٍِخ االٍزلاهح ػٍٝ ّىً  ٟٔجبد ِبئ ى٘وح: ظ٘طج اٌٍٛتػ اٌظٍٍٕح -ٖ

١ٓ ٌمل١ٍزٙب ٌلٜ ٖجو ٚاؽلح ِٓ أُ٘ ٚأّٙو اٌي٘ٛه فٟ اٌٚرىضو ىهاػزٗ فٟ ا١ٌٖٓ، ٚرؼز وؤً

. ٙٓٔٙب ػٍٝ اٌّؼبثل ٚاٌزؾف اٌزطج١م١خٔو٠ٍّٛٔغلُ٘ ػٕلُ٘ ا١ٕ١ٌٖٓ. ٚٔظوا أل١ّ٘خ ى٘وح اٌٍٛرٌ 

اٌْىً  ثْى١ٍٓ ِقزٍف١ٓ. ظٙودٚ (ٗٔاٌضبٌش )ٌٛؽخ  ٚلل ى٠ٕذ ى٘وح اٌٍٛرٌ ِملِخ هأً اٌلهع

زفزؾخ رٕج٘ ثبٌؾووخ ٚاٌؾ١بح ٚهٍّذ ى٘وح أٌٍفن فٟ ٍٜٚ اٌلهع األٚي  ُِ ٛرٌ ِٕفوكح ٚٔفند 

ػٍٟ ٔفٌ  ثْىً ِىوهى٘وح اٌٍٛرٌ ا١ٕ١ٌٖخ ف١ٗ  اٌْىً اٌضبٟٔ هٍّذٚ ٚرُٚ ٚه٠مبد ػل٠لح،

 ؾ١طٙب ِوٚؽزبْ ٔق١ٍ١زبْ.ٚراٌلهع ِٓ أٍفً 

 اٌتأضٌد

 ريفو اٌّزبؽف اٌّٖو٠خ ٚاٌؼب١ٌّخ ٚاٌّغّٛػبد اٌقبٕخ ثّغّٛػخ ٙقّخ ِٓ األٍٍؾخ اٌٍّّٛو١خ

ثؼٚٙب ِئهؿ ٚا٢فو غ١و ِئهؿ، ٠ٚوعغ مٌه اٌٝ رَوة ِؼظُ ٘نٖ األٍٍؾخ اٌٝ فبهط ِٖو 

ٚاٌْبَ، وّب أْ ثؼٚٙب أُػ١ل اٍزقلاِٙب ِوٖ أفوٜ، ثبإلٙبفخ ٌنٌه أٖت اٌزوو١ي ػٍٝ كهاٍخ 

األٍٍؾخ اإلٍال١ِخ ثٖفخ ػبِخ ٚاٌٍّّٛو١خ ثٖفخ فبٕخ ػٍٝ كهاٍخ أٍّبء األٍٍؾخ ٚأٔٛاػٙب ٚٛوق 

ٚىفوفزٙب، ٌنا إٔجؼ ِٓ اٌٖؼت ثً ٚاٌؼ١َو رؤه٠ـ اٌىض١و ِٓ ٘نٖ األٍٍؾخ. ٚف١ّب ٠قٔ  ٕٕبػزٙب

 اٌزؤه٠ـ اٌقبٓ ثبٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٗ اٌق١ً ِٛٙٛع اٌلهاٍخ، ٠زٚؼ ا٢رٟ:

رئول اٌىزبثبد اٌزَغ١ٍ١خ إٌّفنح ػ١ٍٗ أٔٗ ٠َٕت اٌٝ األ١ِو ِمجً اٌلٚاكاه أؽل أِواء : اٌسضع األٚي -

ئ٠هل ١ّـ ُّ ٍٕخ ّٛاي  ٖ فٟ، ِٚٓ اٌّوعؼ أٔٗ ٕٕغ ف١ٖٖب ٌٗ ثؼل ر١ٌٛٗ ِٕٖت اٌلٚاكاه اٌىج١و اٌ

 .9َٔٗٔأوزٛثو  ٖٕ ٘ـ/5ٕٕ

ُٕٕغ ٌٗ : اٌسضع اٌثأً - رئول اٌىزبثبد اٌزَغ١ٍ١خ إٌّفنح ػ١ٍٗ َٔجزٗ ٌأل١ِو لبٖٖٔٛ ا١ٌؾ١بٚٞ، ٚأٔٗ 

اٌّٖبكه ٍٝ اٌلهع، ِٚٓ فالي ١ٔبثزٗ ػٍٝ اٌْبَ ٔظوا ٌٛعٛك ٌمت "وبفً اٌّّبٌه اٌْب١ِخ" ػ

 ػب١ِٓ فٟ اٌْبَ ِور١ٓ، األٌٚٝ اِزلد ١بثخا١ٌؾ١بٜٚ لل رٌٛٝ ٔ ٖاٌزبه٠ق١خ ٠زٚؼ أْ األ١ِو لبٖٔٛ

ٚاِزلد اٌضب١ٔخ ػْوح أػٛاَ فٟ اٌفزوح ِب ث١ٓ  َ،5ٔٗٔ٘ـ/ 55َٙ اٌٝ 79ٗٔ٘ـ/ 55ٗاٌفزوح ِب ث١ٓ

ل أْ اٌلهع ٕٕغ فالي اؽلٜ ٌنٌه ِٓ اٌّؼزمٚ َ،97ٖٗٔ/9ٕٓػبَ َ ؽزٝ ٚفبرٗ فٟ 57ٗٔ٘ـ/ 59ٕ

ُٕٕغ فالي فزوح ١ٔبثزٗ األٌٚٝ ػٍٝ اٌْبَ ٚاٌّّزلح فٟ .فزواد ١ٔبثزٗ ٌٍْبَ  ٠ٚوعؼ اٌجبؽش أْ اٌلهع 

َ، ٚمٌه ألْ األ١ِو لبٖٔٛح ا١ٌؾ١بٚٞ فبٗ 5ٔٗٔ٘ـ/ 55َٙ اٌٝ 79ٗٔ٘ـ/ 55ٗاٌفزوح ِب ث١ٓ

ُوٖ، أِب اٌفزوح اٌضب١ٔخ  ٍْ ٚاٌزٟ رٌٟٛ ف١ٙب ١ٔبثخ اٌْبَ فمل وبْ ٛبػٕب اؽلٜ ؽوٚثٗ فالي رٍه اٌفزوح ٚرُ أ

  فٟ آٌَ، ٌُٚ ٠ٙزُ ثؤِٛه اٌْبَ ٚرون ىِبَ األِٛه فٟ أ٠لٞ هعبٌٗ.

٘نا اٌلهع ٠وعؼ َٔجزٗ اٌٝ أٚافو اٌموْ اٌزبٍغ اٌٙغوٞ/ اٌقبٌِ ػْو ا١ٌّالكٞ، : اٌسضع اٌثاٌث -

ؼٕبٕو اٌيفوف١خ ػ١ٍٗ اٌٟ ؽل ٚثلا٠خ اٌموْ اٌؼبّو اٌٙغوٞ/ اٌَبكً ػْو ا١ٌّالكٞ ٔظوا ٌزْبثٗ اٌ

، ِٓ بوج١و ِغ اٌؼٕبٕو اٌيفوف١خ ػٍٟ ٛجو ِٓ اٌؾل٠ل اٌّن٘ت ِؾفٛظ ثّزؾف اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ثف١١ٕ



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

ٖٔ5 

 

 7َٓٔ ثبٍُ اٌٍَطبْ إٌبٕو دمحم ثٓ لب٠زجبٞٙٔ٘ـ/ ٕٕٓٔبػخ ِٖو أٚ ٍٛه٠ب فٟ ثلا٠خ اٌموْ 

 َ(.95ٗٔ:  9ٙٗٔ٘ـ/ 9ٓٗ:  9ٕٓ -َ 97ٗٔ:  9ٙٗٔ٘ـ / 9ٕٓ:  9ٓٔ)

ؾلك ٕبؽت اٌلهع أٚ ٠ أٞ ٔٔ رؤ١ٍَٟفبي ِٓ  اٌلهعػٍٝ اٌوغُ ِٓ أٔٗ ٘نا : اٌسضع اٌطاتع -

٠ّىٓ (، ٘ٔ)ٌٛؽخ ، اال أٔٗ ِٓ كهاٍخ اٌؤه اٌّووت اٌنٞ ٠ي٠ٓ ٍٜٚ ٘نا اٌلهع ِو ثٖٕؼٗا٢

ِٓ اٌموْ  ضٍش األف١واٌٝ اٌ٘نا اٌلهع  خَٔج زؾل٠ل ربه٠قٗ ثىض١و ِٓ اٌللخ، فّٓ اٌّوعؼٌإٌٛٛي 

لؤٟ اٌجبهٚك ِٓ ّٙٓ اٌْؼبهاد اٌزٟ ظٙود ألْ  ٔظوازبٍغ اٌٙغوٞ/ اٌقبٌِ ػْو ا١ٌّالكٞ، اٌ

لوْٚ ْؼبه أٚي ظٙٛه ٌػٍٝ ٘نا اٌلهع، ٚاٌٍن٠ٓ ٔفنا فٟ اٌْطت األٍٜٚ ِٓ اٌؤه اٌّووت. ٚ

١خ اٌزٟ رْغً اٌضٍش اٌزبه٠قاٌفزوح وبْ فٟ رٍه ثٖفخ ػبِخ فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ اٌؤٛن ػٍٝ اٌجبهٚك 

  .5ٓٔألف١و ِٓ اٌموْ اٌزبٍغ اٌٙغوٞ/ اٌقبٌِ ػْو ا١ٌّالكٞا

 إٌتائح

  -فٍٖذ ٘نٖ اٌٛهلخ اٌجؾض١خ ٌٍؼل٠ل ِٓ إٌزبئظ أّ٘ٙب ِب ٠ٍٟ:

رج١ٓ ِٓ اٌلهاٍخ أْ فىوح اٍزقلاَ كهٚع ٚال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً ظٙود فٟ اٌؾٚبهاد اٌمل٠ّخ،  -ٔ

 ٚاٍزّو اٍزقلاِٙب ػٍٝ ِو اٌؼٖٛه اإلٍال١ِخ اٌّقزٍفخ. 

ِٓ اٌلهاٍخ أْ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً ِٓ ٔٛاكه األٍٍؾخ اٌزٟ  ارٚؼ -ٕ

 ٍٕٚزٕب ِٓ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ.

 رٕبٌٚذ اٌٛهلخ كهاٍخ أهثؼخ كهٚع ٚال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً رَٕت ٌٍؼٖو اٌٍّّٛوٟ ٌٍّوح األٌٚٝ. -ٖ

ٚكهع ٚاؽل ِٓ  رج١ٓ ِٓ اٌلهاٍخ أْ اص١ٕٓ ِٓ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٛعٖٛ اٌق١ً ٕٕؼذ ِٓ اٌؾل٠ل، -ٗ

 اٌفٛالم، ٚاٌواثغ ِٓ إٌؾبً. 

رٍٕٛذ اٌلهاٍخ ِٓ فالي اٌىزبثبد اٌزَغ١ٍ١خ اٌٛاهكح ػٍٝ اٌلهٚع اٌٝ َٔجخ ثؼٚٙب ألِواء  -٘

 ثؼ١ُٕٙ، فمل َٔت اٌلهع األٚي ٌأل١ِو ِمجً اٌلٚاكاه، ٚاٌضبٟٔ ٌأل١ِو لبٖٔٛح ا١ٌؾ١بٚٞ.

أؽل أِواء  -اٌقبٓ ثّمجً اٌلٚاكاه ٠ُوعؼ ِٓ كهاٍخ اٌىزبثبد اٌزَغ١ٍ١خ ػٍٝ اٌلهع األٚي -ٙ

 ٘ـ/5ٍٕٕٕخ ّٛاي  ٖ فٟأٔٗ ٕٕغ ف١ٖٖب ٌٗ ثؼل ر١ٌٛٗ ِٕٖت اٌلٚاكاه اٌىج١و  -اٌّئ٠ل ١ّـ

 .9َٔٗٔأوزٛثو  ٖٕ

٠زٚؼ ِٓ فالي اٌىزبثبد اٌزَغ١ٍ١خ اٌٛاهكح ػٍٝ اٌلهع اٌضبٟٔ اٌقبٓ ثبأل١ِو لبٖٔٛح   -7

٘ـ/ 55ٗاٌفزوح ِب ث١ٓ ػٍٝ اٌْبَ ٚاٌّّزلح فٟ ا١ٌؾ١بٚٞ، أْ اٌلهع ٕٕغ فالي فزوح ١ٔبثزٗ األٌٚٝ

َ، ألْ األ١ِو لبٖٔٛح ا١ٌؾ١بٚٞ فبٗ اؽلٜ اٌؾوٚة فالي رٍه 5ٔٗٔ٘ـ/ 55َٙ اٌٝ 79ٗٔ

اٌفزوح ٚرُ أٍوٖ، أِب اٌفزوح اٌضب١ٔخ ٚاٌزٟ رٌٛٝ ف١ٙب ١ٔبثخ اٌْبَ فمل وبْ ٛبػٕب فٟ آٌَ ٌُٚ ٠ٙزُ 

 .ثؤِٛه اٌْبَ ٚرون ىِبَ األِٛه فٟ أ٠لٞ هعبٌٗ

أِىٓ رؤه٠ـ اٌلهع اٌضبٌش َٚٔجزٗ اٌٝ أٚافو اٌموْ اٌزبٍغ اٌٙغوٞ/ اٌقبٌِ ػْو ا١ٌّالكٞ،  -5

ٚثلا٠خ اٌموْ اٌؼبّو اٌٙغوٞ/ اٌَبكً ػْو ا١ٌّالكٞ. ٔظوا ٌزْبثٗ اٌؼٕبٕو اٌيفوف١خ ػ١ٍٗ ِغ 

 اٌؼٕبٕو اٌيفوف١خ ٌطجو ؽل٠ل َِٕٛة ٌٍٍَطبْ إٌبٕو دمحم ثٓ لب٠زجبٞ.

/ اٌقبٌِ ػْو اثغ َٚٔجزٗ ٌٍضٍش األف١و ِٓ اٌموْ اٌزبٍغ اٌٙغوٞأِىٓ رؤه٠ـ اٌلهع اٌو -9

، ٔظوا ٌظٙٛه ّؼبه لؤٟ اٌجبهٚك فٟ اٌْطت األٍٜٚ ِٓ اٌؤه اٌّووت اٌّي٠ٓ. ا١ٌّالكٞ

                                ٚ٘نا اٌؤه وبْ أٚي ظٙٛه ٌٗ فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ فٟ ٍٔه اٌفزوح.

 

 

 

 

 

 

 

    

 اٌٍٛحاخ ٚاألشىاي
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 ٕٛهح ِٓ ا١ّ٠ً ِزؾف اٌفٓ اإلٍالِٟ ثبٌلٚؽخ ثبٌّٛافمخ ػٍٝ أهٍبي

 ٕٛه ػب١ٌخ اٌغٛكح ٌٍلهع اٌٛالٟ ٌٛعٗ اٌؾٖبْ، اٌّؾفٛظ ثبٌّزؾف ٌلهاٍزٙب ِٓ لجً اٌجبؽش
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( تفطٌغ ٌٍىتاتح اٌتؽدٍٍٍح إٌّفصج عًٍ زضع ٚالً ٌٛخٗ حظاْ ذاص 4(شىً 

، اٌّحفٛظ تّتحف اٌفْٕٛ اٌدٍٍّح تّسٌٕح ٌٍْٛ " عًّ تاألٍِط ِمثً اٌسٚازاض

 اٌثاحث"

  

 

 

تفطٌغ ٌرططٛؾ ِٕفص عًٍ زضع ٚالً ٌٛخٗ حظاْ، ِحفٛظ تّتحف اٌفٓ االؼالًِ تاٌسٚحح ( 8شىً )

 " عًّ اٌثاحث"

 

 

 

ذاص  ( تفطٌغ ٌىتاتح تؽدٍٍٍح ِٕفصٖ عًٍ زضع ٚالً ٌٛخٗ حظا3ْشىً )

تاالٍِط لأظٖٛ اٌٍحٍاٚي، اٌّحفٛظ تاٌّتحف اٌعؽىطي تاؼتأثٛي " عًّ 

 اٌثاحث"

 

 

تفطٌغ ٌىتاتح تؽدٍٍٍح ِٕفصٖ عًٍ زضع ٚالً ٌٛخٗ حظاْ ذاص تاالٍِط لأظٖٛ اٌٍحٍاٚي، ( 1شىً )

 اٌّحفٛظ تاٌّتحف اٌعؽىطي تاؼتأثٛي " عًّ اٌثاحث"
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تفطٌغ ٌىتاتح تؽدٍٍٍح ِٕفصٖ عًٍ زضع ٚالً ٌٛخٗ حظاْ ذاص ( 5) شىً

تاألٍِط لأظٖٛ اٌٍحٍاٚي، اٌّحفٛظ تاٌّتحف اٌعؽىطي تاؼتأثٛي " عًّ 

 اٌثاحث"

 

 

( ظذاضف ٔثاتٍح ِٕفصٖ عًٍ زضع ٚالً ٌٛخٗ حظاْ ذاص تاألٍِط ِمثً 8شىً )

 ح تّسٌٕح ٌٍْٛ " عًّ اٌثاحث"، اٌّحفٛظ تّتحف اٌفْٕٛ اٌدٍٍّاٌسٚازاض

 

 

(، ٘طٍِتاج) زِتحف ٌٍٕٕدطا( زضع ٚالً ٌٛخٗ حظاْ، ِحفٛظ فً 4ٌٛحح )

 ِٚؤضخ تاٌمطْ اٌراِػ لثً اٌٍّالز.

  Kahveci, Istanbul Askeri Muzedeki, fig 1ٔمال عٓ: 

 

 

(، ِٚؤضخ ٘طٍِتاج) زِتحف ٌٍٕٕدطازضع ٚالً ٌٛخٗ حظاْ، ِحفٛظ فً  ( ٌٕٛؽخ )

 طٍٔٓ اٌطاتع ٚاٌراِػ لثً اٌٍّالز.تاٌم

  Kahveci, Istanbul Askeri Muzedeki, fig 2 ٔمال عٓ
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 (، ِٚؤضخ تاٌمطْ اٌراِػ لثً اٌٍّالز.٘طٍِتاج) زِتحف ٌٍٕٕدطا، ِحفٛظ فً تمطْٚ غعاي(  زضع ٚالً ٌٛخٗ حظاْ ِعٚز 3ٌٛحح )

 Kahveci, Istanbul Askeri Muzedeki, fig 3ٔمال عٓ : 

 

 

ِرطٛط ٚضلح ٚوٍشاٖ إٌّؽٛب ٌعٙس  ِٓ 88( تظٌٛطج ضلُ 1ٌٛحح )

، ٔمال عٓ (43َ/٘ـ4ؼالخمح األٔاضٛي )إٌظف األٚي ِٓ اٌمطْ

-http://warfare.6te.net/Turk/22

Varka_wa_Gulshah.htm  

ٔ5/ٕ/ٕٕٓٓ  

 

                

 

( زضع ٚالً ٌٛخٗ حظاْ ذاص تاألٍِط ِمثً 5ٌٛحح )

، اٌفْٕٛ اٌدٍٍّح تّسٌٕح ٌٍْٛاٌسٚازاض، ِحفٛظ تّتحف 

 َ،9ٔٗٔ٘ـ/5ِٕٕئهؿ ثؼبَ 

-lyon.fr/fr/search-http://collections.mba

-chanfre-1-377-notice/detail/d

3911d?fbclid=IwAR0KdjFzHXA2jjef0meo9Cphk6

huJCGbVAXjYzOBTSJ7PuIgs3Ah0Eh9dTE   

ٔ5 

 

http://warfare.6te.net/Turk/22-Varka_wa_Gulshah.htm
http://warfare.6te.net/Turk/22-Varka_wa_Gulshah.htm
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ٖٕٖ 

 

 

 فاطًٍ ٌٍعذاضف إٌثاتٍح إٌّفصج عًٍ اٌسضع اٌؽاتك( ت8ٌٛحح )

 

 ( تفاطًٍ ٌٍٕض اٌتأؼٍؽً إٌّفص عًٍ اٌسضع األؼثك4ٌٛحح )

 

 

 

زضع ٚالً ٌٛخٗ حظاْ ذاص تاألٍِط لأظٖٛ اٌٍحٍاٚي، ِحفٛظ ( 2ٌٛحح )

ـ/ 228َ٘ إًٌ 4141٘ـ/ 221تٍٓتاؼتأثٛي، ِؤضخ تاٌفتطج ِا تاٌّتحف اٌعؽىطي 

4124 ،َKahveci, Istanbul Askeri Muzedeki, fig 45.  

 

( تفاطًٍ ِٓ اٌسضع اٌؽاتك ٌٕض تأؼٍؽً ٌحتٛي عًٍ  أؼُ اٌؽٍطاْ 1ٌٛحح )

 لاٌتثاي ٚأٌماتٗ. 

 

تفاطًٍ ِٓ اٌسضع اٌؽاتك ٌٕض تأؼٍؽً ( 40ٌٛحٗ )

ٔمال عٓ  ٌحتٛي عًٍ أؼُ األٍِط لأظٛج اٌٍحٍاٚي،

Kahveci, Istanbul Askeri Muzedeki, fig 

47. 

 

تفاطًٍ ِٓ اٌسضع اٌؽاتك ٌٕض ( 44ٌٛحٗ )

تأؼٍؽً ٌحتٛي عًٍ أٌماب األٍِط لأظٛج 

 Kahveci, Istanbul، ٔمال عٓ اٌٍحٍاٚي

Askeri Muzedeki, fig 47. 

 

( ٌٛحٗ تفاطًٍ ِٓ اٌسضع اٌؽاتك ٌٕض 48ٌٛحح )

تأؼٍؽً ٌحتٛي عًٍ أؼُ طأع اٌسضع اٌّعٍُ 

 Kahveci, Istanbulٔمال عٓ ِحّٛز، 

Askeri Muzedeki, fig 48. 
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ٖٕٗ 

 

 

 تفاصيل للزخارف النباتية المنفذة علي درع قانصوه اليحياوي( ٌٖٔٛؽخ )
 .Kahveci, Istanbul Askeri Muzedeki, fig 50ٔمال ػٓ 

       

درع واقي لوجه حصان خاص، محفوظ بالمتحف ( 41لوحة )
م، وبداية القرن 41ه/  9مؤرخ بنهاية القرن ، باستانبولالعسكري 

 م41هـ/41
Askeri AT Zirhlari koleksiyonu, Askeri Muzedeki, 2009, fig 45.  

 

درع واقي لوجه حصان، محفوظ بمتحف الفن ( ٌ٘ٔٛؽخ )
٘ـ/ 9، ِٚئهؿ ثبٌضٍش األف١و ِٓ اٌموْ االسالمي بالدوحة

ٔ٘.َ 

 ) ٠ْٕو ألٚي ِوٖ(

 

 ( تفاطًٍ ِٓ اٌسضع اٌؽاتك ِٕفص عٍٍٗ ضٔه ِطوة48ٌٛحح )
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ٖٕ٘ 

 

 حٛاشً اٌثحث
                                                 

ٔ
رمغ ِٕطمخ ١ّٕغ١بٔغ فٟ ألٖٝ ّّبي غوة ا١ٌٖٓ ٚوبٔذ رؼوف لل٠ّب ثبٍُ رووَزبْ اٌْول١خ، ٚوبْ ٠َىٕٙب "األ٠ٚغٛه" ُٚ٘  -

ْٔو اٌٍغخ ّؼٛة مٚ إٔٛي روو١خ، ٚوبٔٛا ٠ؼزٕمْٛ اإلٍالَ. أٔٛه، ١ٍل ػٍٟ، كٚه اٌؼٍّبء ا١ٌٍَّّٓ ا١١ٕ١ٌٖٓ ٚاٌّلاهً اإلٍال١ِخ فٟ 

ّبوو،   .ٕٗ -ٖٕ، ٖٕٓٔٓاٌؼوث١خ ٚاٌضمبفخ اإلٍال١ِخ، هٍبٌخ كوزٛهاح غ١و ِْٕٛهح، اٌغبِؼخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍغبد اٌؾل٠ضخ اٍالَ آثبك، 

 .9ٔ، ٓ 97ِٖٔؾّٛك، رووَزبْ ا١ٕ١ٌٖخ )اٌْول١خ(، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد، 
ٕ
- Kahveci , Filiz, İstanbul Askeri Muzedeki AT Alin Zirhlarl, Yuksek Lisans Tezi, Ankara, 2009, p.5.  

ٖ
لجً  9ّٖبهاد اٌزٟ ٚهكد ػبَ مٌه  رٍه اإلئول رٍالَ، اٌغي٠وح اٌؼوث١خ اٌلهٚع اٌٛال١خ ٌٍق١ً لجً اإل ٗاٍزقلَ اٌؼوة فٟ ّج - 

ِْ ض  ؼْ ُّ  َٓ ب ٚفوعْ ػ  كٚاهِ  َْ اٌٙغوح فٟ ِؼٍمخ ػّو ثٓ وٍضَٛ، فمل موو فٟ ك٠ٛأٗ "ٚهكْ  َٕ  يِ بضَ ب........وؤ ب"، ٠ٚمٖل ٕ٘ب أْ ١ٍَِٕ ثُ  للْ  بئغِ اٌو

األٍٍؾخ اٌلفبػ١خ  :ٍال١ِخ، اٌىزبة األٚياألٍٍؾخ ػجو اٌؼٖٛه اإلػجل إٌبٕو، ، ٠ب١ٍٓ .بف١ٌُٛٙ لل هعؼذ ِٓ اٌؾوة ٚػ١ٍٙب كهٚػٙ

 . 5ٕٓ، ٓ 7ٕٓٓأٚ اٌغٕٓ اٌٛال١خ اٌلهٚع ٚاٌزوًٚ فٟ ٙٛء اٌّٖبكه اٌّىزٛثخ ٚاٌفْٕٛ اإلٍال١ِخ، كاه اٌمب٘وح، 
ٗ
 فبف ثىَو اٌزبء اٌّضٕبح فٛق ٚاٍىبْ اٌغ١ُ ٚثبٌفبء اٌّىوهح، ٚ٘ٝغْ ٌفع فبهٍٟ، إٍٔٗ )رٓ ثٕبٖ( أٞ ؽبهً اٌجلْ أٚ صٛة اٌجلْ، ٚاٌزِ  - 

َُ أٔش  ا ٌىٛٔٗ ١ّٙو ََ لِ زوح )ّٟء ٠ٍجَٗ( ثبٌجٕبء ٌٍّغٙٛي ِٓ أٌجٌ ِٚفؼٌٛٗ اٌضبٟٔ ا١ٌّٚو، لُ ا١ٌّٚو ثبػزجبه اٌّؼٕٝ فبٔٙب فٟ ِؼٕٝ اٌ

٠ٚغٛى أْ ٠موأ ثفزؼ اٌزؾز١خ ٚثبٌّٛؽلح ِج١ٕب ٌٍفبػً ِٓ ٌجٌ ثىَو  ،ِزٖال ػٍٝ ِفؼٌٛٗ األٚي اٌنٞ أل١ُ ِمبَ اٌفبػً ٚ٘ٛ )اٌفوً(

ٌضٛة ٠ٍجَٗ اٌفوً  ظب٘وٖ أْ اٌزغفبف ِؼلٌ  .أٞ أْ ١ٖ٠جٗ ِٓ اٌَالػ ّٟء ِٓ اٌغواػ، ٚلل ٠ٍجَٗ اإلَٔبْ ،اٌّٛؽلح )١ٌزك ثٗ األمٜ(

اٌّٖٕف، ٚاٌنٞ فٟ "اٌّٖجبػ": اٌزغفبف رفؼبي فمبي: ٚلل ٠ٍجَٗ اإلَٔبْ ٌٚؼٍٗ رجغ ف١ٗ  ٟٚػٍٝ مٌه عوٜ اٌؼبلٌٛ .َٔبْ()ٚلل ٠ٍجَٗ اإل

ٍُ  .ثبٌىَو ّٟء ٠ٍجَٗ اٌفوً ػٕل اٌؾوة وؤٔٗ كهع ٚاٌغّغ رغبف١ف ٘ٛ ثفزؼ  ٞٚلبي إٌٛٚ .ثٗ ٌّب ف١ٗ ِٓ اٌٖالثخ ٚا١ٌجٍٛخ ِّٟ ل١ً 

ثٓ ِٕىٍٝ ف١غؼً ا٠ٚمٛي  .ػ١ٍٗ رغفبف ثىَو اٌزبء ٚ٘ٛ صٛة وبٌغً ٠ٍجَٗ اٌفوً ١ٌم١ٗ ِٓ ٙوثبد اٌَالػأٞ  ،اٌغ١ُ ٚفزؼ اٌفبء األٌٚٝ

فو موو ٕبؽت اإلفٖبػ فٟ فمٗ اٌٍغخ "أْ اٌزغفبف ٘ٛ آٌخ ٌٍؾوة ٠ٍجَٗ اٌفوً آِٛٙغ  ٟاٌزغفبف ٌجبٍب ٠غطْٛ ثٗ عَُ اٌفبهً، ٚف

ًَ  ٗٚاإلَٔبْ ١ٌم١ ٌْفََو ََُٗ ِا٠ّبُٖ، ٠ٚٛٙؼ ٘نا ِب عبء فٟ ّوٚػ اٌطوٍٟٛٛ فٟ ٕٕغ اٌزغبف١ف"فٟ اٌؾوة، ٚل١ً َٚعفهَف ا ٌْجَ ٚ٘ٛ أْ  ،: أَ

اثٓ ػالْ، دمحم ػٍٝ ثٓ دمحم،  ك١ًٌ اٌفبٌؾ١ٓ . ء اٌّبٔغ ِٓ اؽواق إٌبهثٙب اٌق١ً ثؼل أْ رط١ٍٙب ثبٌطالٝ ََ ىْ رئفن رغبف١ف ِجطٕٗ ثبٌٍجٛك ف١ُ 

. هٙب، أؽّل، 9ٔٗ، ٓ ٌْٕٕٗٓٓو ٚاٌزٛى٠غ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌواثؼخ، ٌطوق ه٠بٗ اٌٖبٌؾ١ٓ، كاه اٌّؼوفخ ٌٍطجبػخ ٚا

، ٞ، دمحم إٌبٕوٟ. اثٓ ِٕىٍٖٗ٘، 9٘9ِٓٔؼغُ ِزٓ اٌٍغخ )ٍِٛٛػخ ٌغ٠ٛخ ؽل٠ضخ(، كاه ِىزجخ اٌؾ١بح، ث١وٚد، ٌجٕبْ، اٌغيء اٌواثغ، 

. ٖٕٖ، ٓ ٕٓٓٓاه اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ، اٌمب٘وح، ٔج١ً ػجل اٌؼي٠ي، ك :اٌؾ١ً فٟ اٌؾوٚة ٚفزؼ اٌّلائٓ ٚؽفع اٌلهٚة، رؾم١ك

 . 97ٔؽ١َٓ، اٌغ١ِ األ٠ٛثٟ، 
٘
فوْٚ، اٌّىزجخ آاٌَؼبكاد اٌّجبهن، إٌٙب٠خ فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش ٚاألصو، رؾم١ك ٛب٘و أؽّل اٌياٚٞ ٚ ٟص١و، ِغل اٌل٠ٓ أثاثٓ األ - 

َ ؽبفع ٌّّ اٌل٠ٓ دمحم، ١ٍو أػالَ إٌجالء، رؾم١ك ِٖطفٝ ػجل ِب. اٌن٘جٟ، اإل79ٕ، 9ٖٙٓٔاٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ،  اٌغيء األٚي، 

 .9ٕٔ، ٓ 97ٔٔ، ٕاٌمبكه، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ،  اٌغيء 
ٙ
 .9ٕٓاألٍٍؾخ اٌلفبػ١خ، ٓ  :ٍٍؾخ ػجو اٌؼٖٛه، اٌىزبة األٚي٠ب١ٍٓ، األ - 
7
 ،ّب٘ل اٌٍَّّْٛ ٍالػ اٌفوٍبْ اٌّلهػخ فٟ اٌغ١ِ اٌَبٍبٟٔ ٙبػل٠لح ٙل اٌلٌٚخ اٌَبٍب١ٔخ، ٚفالٌ بفبٙذ اٌلٌٚخ اإلٍال١ِخ ؽوٚث - 

ثؼ٘ ِٓ ٍالػ اٌفوٍبْ اٌّلهػخ اٌَبٍب١ٔخ ٌٍقلِخ فٟ ع١ِ  ٔزمًاٚرؤصوٚا ثٙب فٟ اٌفزوح اٌّجىوح، ٚثؼل ٍمٛٛ اٌلٌٚخ اٌَبٍب١ٔخ 

 ,١Nicolle, Divedُٛ اإلٍال١ِخ، ٍغٌا١ٌٍَّّٓ ٚإٔجؼ ٚالئُٙ ٌٍؾىبَ اٌغلك، ٚثبٌزؤو١ل ٔمٍٛا فجوارُٙ فٟ ٕٕبػخ كهٚع اٌق١ً 

Horse Armor and Warfare in the Medieval Islamic Middle East, International Journal of Archaeology 

and Social Sciences in the Arabian Peninsula, 8, 2017, p.2. 
5
ؽبْ. ٠ٚمٛي اٌَّؼبْ اْ أٍ٘ٙب ٠ٕطمْٛ ْهُـِٖت ٔٙو ًاٌزوِن: ِل٠ٕخ ؽَٕخ رمغ ػٍٝ اٌٚفخ اٌّْب١ٌخ ٌٕٙو ع١ؾْٛ ثبٌموة ِٓ  - 

اٍّٙب رو١ِن، ٚوبٔذ اٌل٠بٔخ اٌجٛم٠خ ٍبئلح فٟ اٌّل٠ٕخ لجً اٌفزؼ اإلٍالِٟ، ٚوبْ أ١ِو٘ب ٠لػٝ "روِن ّبٖ". ٚوبْ ٌٍّل٠ٕخ لٍؼخ ؽ١ٖٕخ 

ثٙب كاه ٌٖٕبػخ اٌَفٓ. ٠ٚزفك وً ِٓ  رْوف ػٍٝ إٌٙو. ٚٔظوا ٌٛلٛع اٌّل٠ٕخ ػٍٝ إٌٙو ِجبّوح فىبٔذ ِوٍٝ ِّٙب ٌٍَفٓ. وّب لبِذ

ػبِوح ثبٌَىبْ. ٚوبٔذ ٚاثٓ ؽٛلً ػٍٝ أْ اٌّل٠ٕخ لل ث١ٕذ ِٓ اٌطٛة اٌٍجٓ. ٚوبٔذ ِؼظُ ٛولٙب ِفوّٚخ ثبألؽغبه،  ٕٞطقواال

 .ٖٔٓ  ،ٕٓٔٓفٍف، ِؾّٛك دمحم، اٌفزؼ اإلٍالِٟ ٌجالك ِب ٚهاء إٌٙو ث١ٓ ؽمبئك اٌّئهف١ٓ ٚأٚ٘بَ اٌَّزْول١ٓ، كاه اٌّؼبهف، 
9
اٌطجوٞ، دمحم ثٓ عو٠و ثٓ ٠ي٠ل ثٓ وض١و ثٓ غبٌت، ربه٠ـ اٌطجوٞ ربه٠ـ اٌوًٍ ٚاٌٍّٛن، كاه اٌزواس، ث١وٚد، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ،  -

  .Nicolle, Horse Armor, p.5. ٗٓٗ٘ـ، اٌغيء اٌَبكً، ٓ 57ٖٔ
ٔٓ

ٚأثوى اٌّؼبهن اٌزٟ فبٙٙب، كاه  –ثؾو٠زٗ  –ٗ أٍٍؾز -رٕظ١ّٗ-ؽ١َٓ، ِؾَٓ دمحم، اٌغ١ِ األ٠ٛثٟ فٟ ػٙل ٕالػ اٌل٠ٓ "روو١جٗ - 

 .99ٔ -9ٙٔ، ٓ ٕٕٓٓئبهاً ٌٍطجبػخ ٚإٌْو، وٛهكٍزبْ، اٌؼواق، 
ٔٔ
- Nicolle, Horse Armor, p.p. 5-6.  
ٕٔ

 .أْٔل اٌّزٕجٟ ل١ٖلح " اما وبْ ِلػ فب١ٌَٕت اٌّملَ" ٠ّلػ ف١ٙب األ١ِو ١ٍف اٌلٌٚخ ػٕلِب ػيَ ػٍٝ ى٠بهح لجو ٚاٌلرٗ - 
ٖٔ

 .ٕٓٔ -9ٕٓاألٍٍؾخ اٌلفبػ١خ، ٓ  :ٍٍؾخ ػجو اٌؼٖٛه، اٌىزبة األٚي١ٍٓ، األ٠ب - 
ٔٗ

لله أً٘ اٌؼيَ رؤرٟ اٌؼيائُ" ػٍٝ اصو ِؼووخ وج١وح كاهد ث١ٓ ا١ٌٍَّّٓ ثم١بكح األ١ِو ١ٍف اٌلٌٚخ،  ٝأْٔل اٌّزٕجٟ ل١ٖلح "ػٍ - 

 ،  ػٍٝ ِْبهف لٍؼخ اٌؾلس اٌقبٙؼخ ٌٍوَٚ. ثم١بكح اٌلَِزكٚاٌوَٚ 
ٔ٘

 ب٘إ(، ١ٍّذ ٛو٠ًَٛ، ٚػوثذ فم١ً ٛوًٛٛ ثفزؼ اٌواء ٚل١ً ثبٍىبٔٙب، ٠َٕت ثٕبTarsus، ربهTarseًًٍٍٛٛ )ربهً ٛو - 

ٔبٙٛي ِٓ فٟ األ ١ٓاٌٍَّّلل٠ّخ ٚػظ١ّخ ِٓ اٌضغٛه اٌْب١ِخ، ٚوبٔذ ِٕطمخ رٕبىع ث١ٓ ) ٍبهكأٍجبي(. ٟٚ٘ ِل٠ٕخ اٌٝ اٌٍّه األّٛهٞ 

فٟ إٌٙب٠خ ٌٍؼوة ا١ٌٍَّّٓ، ٚث١ٓ اٌّل٠ٕخ ٚؽلٚك ثالك اٌوَٚ عجبي، ٟٚ٘ اٌؾبعي ث١ٓ ، ٚفٚؼذ ٜأفو خٚاٌج١ئط١١ٓ ِٓ عٙ خعٙ

هوٛة اٌق١ً ٚاٌؼًّ ثبٌَالػ ١ٌٌ  خ٘نٖ اٌٖف ٌٍٝغٙبك، ٚوبْ أً٘ اٌجٍل فٟ ٔفٍُٛٙ ػٍ با١ٌٍَّّٓ ٚاٌوَٚ. ٌنا رؼل ِل٠ٕخ ٛوًٛٛ أهٙ

وبٔٛا ٠ٍؾمْٛ ثبٌطجمخ اٌؼ١ٍب فٟ اٌفو١ٍٚخ  ،اٌٖٕبئغ ا١ٌٙٛؼخاٌّزبعو اٌل١ٔخ ٚ ٚمٚ ٝف١ُٙ ِٓ ٠ؼغي ػٓ مٌه، ٚال ٠قزٍف ػٕٗ ؽز

ٍِٛزواً، اٌّؼغُ اٌغغوافٟ ٌإلِجواٛٛه٠خ اٌؼضّب١ٔخ، روعّخ ػٖبَ دمحم اٌْؾبكاد، كاه اثٓ   .ػلاك اٌَالػاٚاٌْغبػخ ٚاهرجبٛ اٌق١ً ٚ

ت فٟ ربه٠ـ ؽٍت، رؾم١ك ١ًٍٙ ىوبه، كاه . اثٓ اٌؼل٠ُ، اٌٖبؽت وّبي اٌل٠ٓ، ثغ١خ اٌطٍٖٓ٘- 9ٖٗ، ٓ ٕٕٓٓؽيَ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 

 .79ٔ – 75ٔ، ٓ 955ٔاٌفىو ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، اٌغيء األٚي، 
ٔٙ

ٌّبئخ  ٝٚفٟ موو اٌلاه اٌزٟ أٚلفزٙب لج١ؾخ أَ اٌق١ٍفخ اٌّؼزي ثبهلل هؽّّٙب هللا فٟ ٍج١ً هللا ٌٍغٙبك ٙل اٌوَٚ، وبٔذ اٌلاه ٍىٕ - 

اه فيأخ ٌٍَالػ رظٙو فٟ أ٠بَ األػ١بك ٚػٕل ٚهٚك اٌوًٍ ِٓ اٌوَٚ، ف١ٙب اٌلهٚع اٌؾ١ٖٕخ رَزو اٌفبهً ٚاٌفوً، ٚف١َّٓ غالِب ٌٍٚل

 .5ٖٔاثٓ اٌؼل٠ُ، ثغ١خ اٌطٍت، ٓ  .ٚاٌؼّل ٚاٌغٛآّ ٚاٌقٛم ا١ٌّٕؼخ
ٔ7

 - Nicolle, Horse Armor, p.6. 
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ٔ5

، ٕ٘ٔٓل ٍبٌُ، اٌلاه اٌّٖو٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، أؽّ :، روعّخٝثٛي، ٍزبٍٟٔ ١ٌٓ، ربه٠ـ ِٖو فٟ اٌؼٖٛه اٌٍٛط - 

ٕٖٓٗ–ٕ٘ٗ. 
ٔ9

ىوٟ، ػجل اٌوؽّٓ، اٌغ١ِ اٌّٖوٞ فٟ اٌؼٖو اإلٍالِٟ ِٓ اٌفزؼ اٌؼوثٟ اٌٝ ِؼووخ إٌّٖٛهح، ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّٖو٠خ،  - 

ٔ97ٓٓ ،ٖٖ. 
ٕٓ

. ٖٕٓ، ٓ 9َٕٓٓ(، كاه وٕٛى اٌّؼوفخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ،7ٔٔٔ -9ٓ9٘ـ/ 7ٙ٘ -97ٕاٌؼّب٠وح، دمحم ػجل هللا، اٌغ١ِ اٌفبّٟٛ ) - 

فوْٚ، ِىزجخ آاٌّمو٠يٞ، رمٝ اٌل٠ٓ أؽّل، اٌّٛاػع ٚاالػزجبه ثنوو اٌقطٜ ٚا٢صبه اٌّؼوٚف ثبٌقطٜ اٌّمو٠ي٠خ، رؾم١ك دمحم ى٠ُٕٙ، ٚ

جبه اٌلٌٚز١ٓ، كاه فوأزٌ ّزب٠ي، اٌطجؼخ . اثٓ اٌط٠ٛو، أثٛ دمحم اٌّورٟٚ ػجل اٌَالَ، ٔي٘خ اٌّمٍز١ٓ فٟ أف5ٕٔ، ٓ 997ِٔلثٌٟٛ، 

 .  ٖٗٔ -ٖٖٔ، 99ٕٓٔاألٌٚٝ، 
ٕٔ

 - Šiptar, Luka, Medieval Warfare: Arms, Armour and Tactics during the Crusades 1096-1204, 

University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka, 2018, pp. 44-45.   
ٕٕ

 .9ٕىوٟ، اٌغ١ِ اٌّٖوٞ، ٓ  .عَُ اٌفوً وبًِ ٝوٍّخ فبه١ٍخ ِفوك٘ب ثووَزٛاْ، ٚرىْٛ ِٖٕٛػخ ِٓ اٌفٛالم، ٚرٛٙغ ػٍ - 
ٕٖ

 .ٕٕٔاألٍٍؾخ اٌلفبػ١خ، ٓ :ٍٍؾخ ػجو اٌؼٖٛه، اٌىزبة األٚي٠ب١ٍٓ، األ - 
ٕٗ

ال١بد ِٖطٍؼ اٌق١ٛي اٌّلهػخ، ففٟ ثبٌٛ خاٌق١ٛي اٌٍّجَ ِٝٓ اٌّٖطٍؾ١ٓ، ٠ٚطٍك ػٍ ب٠  أفٟ ثؼ٘ األؽ١بْ ال ٠نوو اٌّئهؿ  - 

ِو اٌٍَطبْ لالْٚٚ إٌبً أ" :لبي ٘ـ5ٓٙاعٙخ اٌززبه فٟ ِٛلؼخ ؽّٔ ٕٚف ث١جوً إٌّٖٛهٞ اٌلٚاكاه ٌزؼجئخ اٌغ١ِ اٌٍّّٛوٟ ٌّٛ

ظٙٛه اٌق١ً الث١َٓ الِبد اٌؾوٚة ِلهػ١ٓ ُ٘  ٝأْ ٠ٍجَٛا وً ٠َٛ ػلك اٌؾوة ٠ٚووجٛا ٠ٖٚطفٛا......ٚثبد اٌٍَّّْٛ ػٍ

 .٘ٙ – ٗٙ، ٓ 9٘ٙٔ، ٘اٌؼو٠ٕٟ، ا١ٌَل اٌجبى، اٌفبهً اٌٍّّٛوٟ، اٌّغٍخ اٌزبه٠ق١خ اٌّٖو٠خ، اٌّغٍل  .١ٌُٛٙ"ٚف
ٕ٘

، 97ٙٔػجل اٌظب٘و، ِؾٝ اٌل٠ٓ، اٌوٚٗ اٌيا٘و فٟ ١ٍوح اٌٍّه اٌظب٘و، رؾم١ك ػجل اٌؼي٠ي اٌق٠ٛطو، اٌو٠بٗ، اٌطجؼخ األٌٚٝ،  - 

 ٕٓٔٓ . 
ٕٙ

١ِو٘ب فٟ االٍز١الء ػٍٝ ثؼ٘ اٌجالك اٌقبٙؼخ أِبهاد اٌّغبٚهح ٌؾلٚك اٌْبَ، ّٛغ اإل ٜؽلابه٠خ، ِبهح اٌلٌغّبٖ ٍٛاه ٕبؽت اإل - 

ٚلل ٌٍلٌٚخ اٌٍّّٛو١خ، ٚأهًٍ ا١ٌخ أهثؼخ ؽّالد، فىبْ ٔغبػ اٌؾٍّخ اٌواثؼخ ثم١بكح األ١ِو ٠ْجه اٌلٚاكاه، ثؼل اففبق صالصخ ؽّالد لجٍٙب، 

 .ٍٛاه ٌٝٙنا االٔزٖبه ٍّب٘ب لجخ إٌٖو ػٍ ِٜل٠ٕخ كِْك لجخ ونوو ًٝ لب١ٍْٛ اٌّطً ػٍأْٔؤ ٔبئت كِْك األ١ِو ثولٛق فٟ أػٍٝ عج

، رؾم١ك دمحم أؽّل هاعب، دمحم ثٓ ِؾّٛك اٌؾٍجٟ، اٌؼوان ث١ٓ اٌّّب١ٌه ٚاٌؼضّب١١ٔٓ األروان ِغ هؽٍخ األ١ِو ٠ْجه ِٓ ِٙلٞ اٌلٚاكأاثٓ 

 .5٘ -٘، ٓ 95ٙٔكّ٘بْ، كاه اٌفىو، كِْك، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 
ٕ7

 .ٔ٘عب، اٌؼوان ث١ٓ اٌّّب١ٌه ٚاٌؼضّب١١ٔٓ، ٓأاثٓ  - 
ٕ5

، ّوػ ٚرؼ١ٍك دمحم ؽ١َٓ ٌّّ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ءاٌمٍمْٕلٞ، أؽّل ثٓ ػٍٟ، ٕجؼ األػْٝ فٟ ٕٕبػخ اإلْٔب - 

 .ٖٙ، 957ٓٔاٌغيء اٌواثغ، 
ٕ9

، 99ِٙٔٙوعبْ اٌمواءح ٌٍغ١ّغ، ِىزجخ األٍوح، إلاهاد اٌل٘ٛه، اثٓ ا٠بً، دمحم ثٓ أؽّل، اٌّقزبه ِٓ ثلائغ اٌي٘ٛه فٟ ٚلبئغ  - 

ٓٗٓ . 
ٖٓ

 .ٕٙاٌؼو٠ٕٝ، اٌفبهً اٌٍّّٛوٟ، ٓ  - 

ٖٔ
فوْٚ، ا١ٌٖل ٘ٛا٠بد اٌٍّٛن فٟ آ. ّٙبثـ،، ١ِٕٗ، ٕٕٚٔٓاألٍٍؾخ اٌلفبػ١خ،  :ٍٍؾخ ػجو اٌؼٖٛه، اٌىزبة األٚي٠ب١ٍٓ، األ - 

 . ٘ٔٔ، ٓ ٕ٘ٔٓلٚؽخ، ٍالِٟ ثبٌاألهاٟٙ اإلٍال١ِخ، ِزؾف اٌفٓ اإل
ٖٕ

 - Kahveci, İstanbul Askeri Muzedeki, p.5:12. 

ٖٖ - Yale University Art Gallery Store 
ٖٗ

 - Nicolle, Horse Armor, p. 30. 
ٖ٘

 .ٍٙٗال١ِخ، ٓ. اثوا١ُ٘، األٍٍؾخ ٚاٌلهٚع اإلٕٓٔاألٍٍؾخ اٌلفبػ١خ، ٓ  :ٍٍؾخ ػجو اٌؼٖٛه، اٌىزبة األٚي٠ب١ٍٓ، األ - 
ٖٙ

َ، هٍبٌخ ِبعَز١و، 5ٖٓٔ – 77ٓٔ٘ـ/ 7ٓ5 – 7ٓٗاٌوؽ١ُ، أٍّبء ؽ١َٓ، ِلهٍخ اٌز٠ٖٛو فٟ ػٙل ٍالعمخ األٔبٙٛي  ػجل - 

 .ٖ، ٓ ٕٕٓٓغ١و ِْٕٛهح، و١ٍخ ا٢صبه، عبِؼخ اٌمب٘وح، 
ٖ7

٘ـ/. ٌٓ٘٘ٚل ػبَ  ثٓ عؼفو ثٓ ٍٕبء اٌٍّه أثٟ ػجل هللا دمحم ثٓ ٘جخ هللا اٌَؼلٞ، اٌّؼوٚف ثبثٓ ٍٕبء، ٚ٘ٛ ّبػو ِٖوٞ ٘جخ هللا - 

ٍٓ ِجىوح، ٚوزت ل١ٖلح ٌٍمبٟٙ اٌفبًٙ ٚ٘ٛ ٌُ  فٟو١ّل لب١ٙب ٌٍمب٘وح، وزت اٌْؼو َ، ِٓ أٍوح ػو٠مخ ِوِٛلخ ٚوبْ ٚاٌلٖ اٌ٘٘ٔٔ

َ، افزٖو وزبة اٌؾ١ٛاْ 9ٕٓٔ٘ـ/ ٙٓٙاٌٍّه اٌىبًِ ك٠ٛاْ اٌغ١ِ ٍٕخ  ٖثّٖو ِلح، ٚٚال اإلْٔبء٠جٍغ اٌؼْو٠ٓ ٍٕخ. وزت فٟ ك٠ٛاْ 

اٌّقزٖو هٚػ اٌؾ١ٛاْ، ٌٚٗ وزبة ِٖب٠ل اٌْٛاهك، عّغ ف١ٗ ١ّئب ِٓ اٌوٍبئً اٌلائوح ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌمبٟٙ اٌفبًٙ  ٍّٝأ، ٌٍٚغبؽع

ػجبً، اؽَبْ، ربه٠ـ إٌمل األكثٟ ػٕل اٌؼوة، كاه اٌضمبفخ،  .َٕٕٔٔ٘ـ/ 5ٓٙفٟ ّٙو هِٚبْ ٍٕخ  ٍّٝٚبٖ فٖٛٓ اٌفٖٛي، رٛف

 .5ٔ٘، ٓ 95ٖٔث١وٚد، 
ٖ5

فٟ أفجبه ِٓ م٘ت، ؽّل ثٓ دمحم اٌؾٕجٍٟ، ّنهاد اٌن٘ت أ. اثٓ اٌؼّبك، ػجل اٌؾٟ اثٓ ٌٕٖٓؾ١ً فٟ اٌؾوٚة، ٓ ، إِىٍٟاثٓ  - 

 .  ٘ٙ، ٓ 7، ط95ٙٔهٔبإٚٛ، كاه اثٓ وض١و، كِْك، رؾم١ك ِؾّٛك األ
ٖ9

 .9٘، ٓ ٗاٌغيءػْٝ، اٌمٍمْٕلٞ، ٕجؼ األ - 
ٗٓ

َ(، هٍبٌخ ِبعَز١و، غ١و ٙٔ٘ـ/ٓٔ -َٕٔ٘ـُ ٙاٌٍّّٛو١خ ٚرطٛه٘ب)قٍٍؾخ األ٠ٛث١خ ٚػجل اٌوإٚف، ٕفبء ػجل هللا، رم١ٕٓ األ - 

 .ٔ٘، ٓ ِْٕٕٔٓٓٛهح، و١ٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب، اٌغبِؼخ األهك١ٔخ، 
ٗٔ

 . ّ٘ٔٔٙبة، ا١ٌٖل، ٓ  - 
ٕٗ

 - Kahveci, İstanbul Askeri Muzedeki, p.13-14. 
ٖٗ

 .7ٖٔاثوا١ُ٘، األٍٍؾخ ٚاٌلهٚع، ٓ  - 
ٗٗ

"، ٔظوا ألْ وٍّخ خاٌّجبهو حاٌّجبهوخ"، ِٚٓ اٌّوعؼ أْ اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ لل رىْٛ "اٌؼي حٌٍغو “زبٌٟ بٌولوأ ِب٠و ٔٙب٠خ إٌٔ  - 

 .Mayer, L.A., Saracenic Heraldry, Oxford, 1933, p.168"ٌٍغوح" ال رزٛافك ِغ إٌٔ اٌّىزٛة، هاعغ 
ٗ٘

بألٍزبم اٌلوزٛه ؽ١َٓ ػ١ٍٛح "اٌَالػ اٌّؼلٟٔ ٌٍّؾبهة ٚهك موو ٘نا اٌلهع ّٙٓ هٍبٌخ اٌلوزٛهاح  اٌفو٠لح ٚإٌبكهح اٌقبٕخ ث - 

أْ اٌلهع ٚهك ػ١ٍٗ اٍُ اٌٍَطبْ أثٛ إٌٖو لب٠زجبٞ، ٌُٚ ٠نوو أْ اٌلهع   اٌّٖوٞ فٟ ػٖو اٌّّب١ٌه "كهاٍخ أصو٠خ"، ٚلل أّبه اٌٝ

 ٚهك ػ١ٍٗ اٍُ ٕبؽجٗ األ١ِو لبٖٖٔٛ ا١ٌؾ١بٚٞ. 
ٗٙ

اٌفٓ اإلٍالِٟ ثبٌلٚؽخ ٌٍّٛافمخ ػٍٝ إٌْو اٌؼٍّٟ ٌٍلهع ٚاٌّؾفٛظ ٌل٠ُٙ فٟ اٌّزؾف،  أرملَ ثقبٌٔ اٌْىو ٚاٌزمل٠و ألكاهٖ ِزؾف - 

 ٚاٌْىو ِٕٛٛي ػٍٟ ري٠ٚلٞ ثّغّٛػخ ِٓ اٌٖٛه اٌز١ٙٛؾ١خ ػب١ٌخ اٌغٛكح ٌٍلهع.



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

ٖٕ7 

 

                                                                                                                                            
ٗ7

 -٘ـ5ٍّٗٙخ اٌفو١َٔخ )فٟ ِٖو االٍال١ِخ ِٕن ثلا٠خ اٌلٌٚخ اٌٍّّٛو١خ ٚؽزٟ عالء اٌؾ اٌق١ً ٚاٌفو١ٍٚخ١ّو٠ٓ ػجل اٌؾ١ٍُ، اٌمجبٟٔ،  - 

َ( كهاٍخ ربه٠ق١خ ؽٚبه٠خ ١ٍبؽ١خ، هٍبٌخ كوزٛهاح، غ١و ِْٕٛهح، و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ 5ٓٔٔ٘ـ/ َٕٓ٘ٔ/ ٕٙٔٔ

 .ٕٙ، ٓ ٕ٘ٔٓاالٍىٕله٠خ، 
ٗ5

 .77ٖ، ٓ ٕٓٓٓػ١ٍٛح، ؽ١َٓ ػجل اٌوؽ١ُ، اٌّؼبكْ، ثؾش ّٙٓ وزبة اٌمب٘وح ربه٠قٙب فٕٛٔٙب آصبه٘ب، ِئٍَخ األ٘واَ،  - 
ٗ9

 .ٕٕ -ٍٍٕٔؾخ اٌلفبػ١خ، ٓ األ :ٍال١ِخ، اٌىزبة األٚيٍٍؾخ ػجو اٌؼٖٛه اإلأل٠ب١ٍٓ، ا - 
٘ٓ

 -  ُّ ٔٗ ؤٚلل ٕٚفٗ اٌىٕلٞ فٟ هٍبٌزٗ ث ،ٖفٝ ِٓ اٌْٛائت اٌؼبٌمخ ثٗ لجً رٕم١زٗ، ٚإًٔ اٌىٍّخ ثبٌفبه١ٍخ "ثٛالك"اٌفٛالم ٘ٛ اٌؾل٠ل اٌ

ّٔب ٠زُ اٌؾٖٛي ػ١ٍٗ ثؼل رَق١ٓ اٌؾل٠ل ٚرٖف١زٗ ِٓ ّٛائجٗ آ إٌّغُ وبٌؾل٠ل، ٚٛج١ؼزٗ ِ ٝ" أٞ أٔٗ ال ٠َزقوط ػٍب"١ٌٌ ِؼل١ٔ

١ٖجؼ ألَٟ ِٓ اٌؾل٠ل ٚأِزٓ، ٚأوضو لبث١ٍخ ٌٍَمٟ ؽ١ش ٠ظٙو عٛ٘وٖ أٚ ِبإٖ ػٍٝ ٍطؾٗ ٚ٘ٛ ِب وبْ ١ٌٌٗ اٙبفخ ثؼ٘ اٌّٛاك اٚ

وؽّٓ ىوٟ، ِغٍخ و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ اٌمب٘وح، اٌّغٍل عٕبٍٙب"، رؾم١ك ػجل اٌأٔظو هٍبٌخ اٌىٕلٞ، "ا١ٌَٛف ٚأ٠ؼوف ثبٍُ اٌفؤل، 

 .9٘:  5٘. ٌالٍزياكح ػٓ اٌؾل٠ل ٚاٌفٛالم هاعغ، ػ١ٍٛح، اٌَالػ اٌّؼلٟٔ، ٓ ٕ، ٓ 9ٕ٘ٔ، ك٠َّجو ٕ، اٌغيء ٗٔ
٘ٔ

١زُ ٌ ،ٕفٍٖخزىْٛ اٌزؾفخ اٌّؼل١ٔخ ِٓ ػلح ٕفبئؼ ِؼل١ٔخ ِرػٕلِب  ١ٙبٌاٚ إًٌٛ ثبٌَّب١ِو ٠ٚزُ اٌٍغٛء أٚ٘ٝ ٛو٠مخ اٌوثٜ  - 

عياء ثٛٙغ وثٜ ٘نٖ األرُ  ، صُؽبكح خٌآ٠ٚزُ مٌه ثبٍزقلاَ  ،اٍزقلاَ ٘نٖ اٌطو٠مخ ًٌٍٕٛ ث١ٓ األعياء اٌزٟ رزىْٛ ِٕٙب اٌزؾفخ اٌّؼل١ٔخ

ُّ  ،ثؼٚٙب فٛق ثؼ٘ ثؾ١ش رىْٛ اٌضمٛة ِزٛائّخ ػ١ٍٛح،  .عياء ثؼٚٙب ثجؼ٘ؾىُ ّٚل األصُ رَزقلَ َِب١ِو اٌجوّّخ فٟ اٌوثٜ اٌ

 .ٕٕٔ، ٓاٌّؼلٟٔ اٌَالػ

ٕ٘
 .ٖٕٔ -ٕٕٔ، ٓ اٌّؼلٟٔػ١ٍٛح، اٌَالػ  - 
ٖ٘

 . ٘ٔٔا١ٌٖل ٘ٛا٠بد اٌٍّٛن، ٓ  - 
٘ٗ

َ، هٍبٌخ ِبعَز١و، غ١و 7ٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔ٘ـ/ 9ٕٖ-5ٕٗٙٛطبٚٞ، ؽَبَ ػ٠ٌٛ، ِطبهق األثٛاة فٟ ِٖو فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ  - 

 .ٖٗ -ٕٗ، ِْٕٕٓ٘ٓٓٛهح، لَُ ا٢صبه، و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ ػ١ٓ ٌّّ، 
٘٘

 .ٗٓٔاثوا١ُ٘، األٍٍؾخ ٚاٌلهٚع، ٓ  - 
٘ٙ

ٕٛٞ، أٌٚىو أهغ١ٓ، رطٛه فٓ اٌّؼبكْ اإلٍال١ِخ ِٕن اٌجلا٠خ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌؼٖو اٌٍَغٛلٟ، روعّخ اٌٖفٖبف أؽّل اٌمطٛهٞ،  - 

 .ٗٙٔ، ٓ ٕ٘ٓٓاٌّْوٚع اٌمِٟٛ ٌٍزوعّخ، اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخ، 
٘7

 .5ٖٔػ١ٍٛح، اٌَالػ اٌّؼلٟٔ، ٓ  - 

58 - Abouseif, Doris, Practising Diplomacy in the Mamluk Sultanate: Gifts and Material Culture in 

Mamluk sultanate, I.B.Tauris, 2014, p. 166. 

٘9
فٟ ٙٛء اٌزقط١ٜ ِٚب  خػالَ، ػبكي ّو٠ف، إٌٖٛٓ اٌزؤ١َ١ٍخ ػٍٝ اٌؼّبئو اٌل١ٕ٠خ اٌٍّّٛو١خ اٌجبل١خ ثّل٠ٕخ اٌمب٘وح كهاٍخ ِمبهٔ - 

، 95ٍٙٔال١ِخ، و١ٍخ ا٢كاة ثَٛ٘بط، عبِؼخ أ١ٍٛٛ، صبه اإل، غ١و ِْٕٛهح، ّؼجخ ا٢حثبٌٛصبئك ٚاٌّواعغ، ِقطٛٛ هٍبٌخ كوزٛهاعبء 

 ٖٓ9. 
ٙٓ

-75ٗف١وهللا، عّبي ػجل اٌؼبٟٛ، اٌقٜ اٌضٍش ػٍٝ ػّبئو اٌّّب١ٌه اٌغواوَخ كهاٍخ رطج١م١خ ػٍٝ ّٔبمط ِٓ اٌؼّبئو اٌل١ٕ٠خ  - 

 .ٗٔ، ٓ 9ِٕٓٓغٍخ و١ٍخ ا٢كاة ٌٍلهاٍبد ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ، اٌؼلك اٌضبٟٔ، ١ٌٛ٠ٛ َ، 7ٔ٘ٔ -5ٖٖٔ٘ـ/ 9ٕٖ
ٙٔ

َ(، 5ٔ-7كاٚك، ِب٠َخ ِؾّٛك، اٌىزبثبد اٌؼوث١خ ػٍٝ ا٢صبه اإلٍال١ِخ ِٕن اٌموْ األٚي ؽزٝ أٚافو اٌموْ اٌضبٟٔ ػْوح ٌٍٙغوح ) - 

 .ٓٙٔ، ٓ 99ِٔٔىزجخ إٌٙٚخ اٌّٖو٠خ، اٌمب٘وح، 

 .ٕٕٙالػ اٌّؼلٟٔ، ٓ ػ١ٍٛح، اٌَ - ٕٙ
ٖٙ

 .5ٗثبه٠ٌ، ك.د، ٓ  –اٌَّؼٛك، ؽَٓ، اٌقٜ اٌؼوثٟ، كاه فالِبه٠ْٛ  - 
ٙٗ

 .ٓٔ، ٍٛهح األٔفبي، آ٠خ ٍٕٙٔٛهح آي ػّو، آ٠خ  - 
ٙ٘

ػجل اٌؼظ١ُ،  .َ(7ٖٓٔ -7ٕ٘ٔ٘ـ/ 7ٓٙ -5ٍ٘ٙغٍذ ٘نٖ ا٠٢خ ٌٍّوح األٌٚٝ ػٍٝ ٔمٛك اٌٍَطبْ أثٝ ٠ؼمٛة ٠ٍٛف ثٓ ٠ؼمٛة ) - 

ٛكٚك، اٌىزبثبد ٚاٌيفبهف ػٍٝ إٌمٛك ٚاٌزؾف اٌّؼل١ٔخ فٟ اٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ اٌجؾوٞ، ِووي اٌٍّه ف١ًٖ ٌٍجؾٛس دمحم ػجل اٌ

َ(/ ِقزٖو رف١َو اٌطجوٞ، 9ٕٕ٘ـ/ٖٔٓ. اٌطجوٞ، أثٛ عؼفو دمحم ثٓ عو٠و )دٗ٘ٔ٘ـ، ٓ 5ٕٗٔٚاٌلهاٍبد االٍال١ِخ، اٌو٠بٗ، 

 . 9ٓٔ، ٓ 7، ط95ٖٔ/ٖٓٗٔرؾم١ك دمحم اٌٖبثٟٛٔ، ث١وٚد 
ٙٙ

ؽبِل، كػبء ا١ٌَل، اٌؼجبهاد اٌلػبئ١خ ػٍٝ اٌؼّبئو ّٚٛا٘ل اٌمجٛه فٟ ّوق اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ فالي اٌمو١ٔٓ اٌَبثغ ٚاٌضبِٓ  - 

غ١و ِْٕٛهح، و١ٍخ ا٢صبه، عبِؼخ اٌمب٘وح،  حكهاٍخ ف١ٕخ أصو٠خ ِمبهٔخ"، هٍبٌخ كوزٛها“اٌٙغو١٠ٓ/ اٌضبٌش ػْو ٚاٌواثغ ػْو ا١ٌّالك١٠ٓ 

ٕٓٓٔ ٓ ،ٖٕٔ. 

 
ٙ7
- https://www.bonhams.com/auctions/22748/lot/204/  ٖ-ٕٔ- ٕٓٔ9. 
ٙ5

 .ٔ/5ِٔٔؾفٛظ ثّزؾف ٛٛثمبثٟ، هلُ اٌَغً  - 
ٙ9

 .ِٔ٘ٓ٘ٔزؾف اٌفٓ اإلٍالِٟ، هلُ ٍغً  - 
7ٓ

فٟ اٌجلا٠خ ٠ْغً اٌمَُ األٍٜٚ ِٕٙب، وّب فٟ هٔه إٌبٕو دمحم ثٓ لالْٚٚ ٚاثٕٗ  اٌؤٛن اٌىزبث١خ، ٚظٙو ٍٝظٙو ٘نا اٌلػبء ػ - 

إٌبٕو ؽَٓ، ٚرطٛهد ٘نٖ اٌؼجبهح ٚإٔجؾذ رْغً اٌْطت األٍٜٚ ٠َٚزىًّ اٍُ اٌٍَطبْ ثبٌْطت اٌؼٍٛٞ ٚاٌَفٍٟ، ثؾ١ش ٠قززُ 

ّزؾف اٌفٓ اإلٍالِٟ، هلُ ثٓ لالْٚٚ ِؾفٛظ ث ٠ٚب ػٍٝ ووٍٟ ػْبء إٌبٕو دمحمأظٙود  وّبغبٌجب ثبٌلػبء ثؼجبهح "ػي ٖٔوٖ"، 

ػجل اٌؼظ١ُ، اٌىزبثبد ٚاٌيفبهف ػٍٝ  .فمل ىفوف اٌىوٍٟ ثقوا١ِٛ وزبث١خ ّٚغً اٌلػبء اٌْطت األٍٜٚ ِٓ اٌقوُٛٛ، 9ٍٖٔغً 

 .ٖٓٗ -5ٕٗإٌمٛك ٚاٌزؾف اٌّؼل١ٔخ، ٓ 
7ٔ

 .ٖٔٔاثوا١ُ٘، األٍٍؾخ ٚاٌلهٚع، ٓ  .١ٛٓ أٚ األِواء ٚاٌمبكحٍٍؾخ اٌقبٕخ ثبٌَالاأل ٝ٘نٖ اٌىٍّخ أٚ اٌقبرُ وبٔذ ال رٛٙغ اال ػٍ - 
7ٕ

 .7ٕٓػ١ٍٛح، اٌَالػ اٌّؼلٟٔ، ٓ  - 
7ٖ

 -   ّ ؽزٝ إٔجؼ ِٓ األٌمبة األٕٛي فٟ  ،اٌزؼظ١ُ كْٚ موو االٍُػٍٝ  حّبهوبٍزقلَ اٌٍمت فٟ اٌّىبرجبد اؼ ا١ٌُّ ٚاٌمبف، ثفز :ط  م  اٌ

ِو ٌٍٍَطبْ ّؤْ اٌّمبَ اٌؼبٌٟ، ٚأٚي ِٓ رٍمت ثٗ إٌّٖٛه لالْٚٚ ٍٕخ ثبكة األ ٗلٍِزقاػٖو اٌّّب١ٌه، رٍٝ كهعزٗ ٌمت )اٌّمبَ( ٚ

َ، غ١و أْ اٌٍمت ٌُ ٠ؾزفع ٌّلح ٠ٍٛٛخ ثّىبٔزٗ اٌؼب١ٌخ اٌوف١ؼخ فَوػبْ ِب أؾٜ ّؤٔٗ ٚرٍمت ثٗ وجبه األِواء فبٕخ 79ٕٔ٘ـ/ 75ٙ

ا١ٌٗ ف١مبي )اٌّمو األّوف( ٚ)اٌّمو  خٚبف أٌمبة فوػ١رَ، ٚ٘ٔ: ِٕٗٔزٖف اٌموْ اٌزبٍغ اٌٙغوٞ/  ٝاٌؼَىو١٠ٓ ١ٍٛخ اٌموْ اٌضبِٓ اٌ

 .9ٗٗ – 59ٗاٌجبّب، ؽَٓ، األٌمبة اإلٍال١ِخ فٟ اٌزبه٠ـ ٚاٌٛظبئف ٚا٢صبه، ٓ .اٌْو٠ف اٌؼبٌٟ(

https://www.bonhams.com/auctions/22748/lot/204/
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7ٗ

ثبٌّمو هفغ ِٓ أفؼً ٚ٘ٝ رف١ًٚ ػٓ رْو٠ف، ٠ٍٚؾك األ ٌٝإٛي، فبألّوف ر١ْو ٚ٘ٛ ِٓ أٌمبة اٌزٛاثغ اٌّزفوػخ ِٓ أٌمبة األ - 

 .ٔٙٔ - ٍٓٙٔال١ِخ، ٓ اٌجبّب، األٌمبة اإل .ٍزقلَ وٍمتاّوف( ٚف١مبي )اٌّمو األ
7٘

 .ٖٖ٘،ٓ ٘، ٘بِِ ٕاٌجبّب، اٌفْٕٛ اإلٍال١ِخ ٚاٌٛظبئف، ط - 
7ٙ

 ٍّٟٚ .ٕٔآ٠خ  ،" ِٚب وبْ ػ١ٍُٙ ِٓ ٍٍطبْ اال ٌٕؼٍُ ِٓ ٠ئِٓ ثب٢فوح " ٍٛهح ٍجؤٌٝمت ٍٍطبْ إٍٔٗ فٟ اٌٍغخ اٌؾغخ. لبي رؼبٌ - 

 ثوِه ثٓ فبٌل ثٗ ٌمت ؽ١ٓ اٌو١ّل ٘بهْٚ ػٙل فٟ ِوح ألٚي اٍزؼًّ ٚلل ٌٗ، االٔم١بك ػ١ٍُٙ ٠غت اٌوػ١خ ػٍٝ ؽغخ ألٔٗ ثنٌه اٌٍَطبْ

 ٠ٚنوو (.َ ٓٔ /ٖٗ )اٌموْ ؽزٝ مٌه ثؼل ثٗ اٌزٍم١ت أمطغ ام فبٕب   فقو٠ب   ٔؼزب   اٌؾبٌخ ٘نٖ فٟ اٌٍمت ٠ٚؼزجو اٌجوِىٟ، ٠ؾ١ٝ ثٓ أٚ ؽغو

 ٚثنٌه كُٚٔٙ ثبٌٍَطخ ٚاٍزؤصوٚا ػٍٝ اٌقٍفبء ث٠ٟٛٗ ثٕ ِضً ثبٌْوق اٌٍّٛن رغٍت أْ ثؼل اال ػبِب   ٌمجب   ٠ٖجؼ ٌُ "اٌٍَطبْ" ٌمت أْ

 ٚاٌٛظبئف األٌمبة رطٛه فٟ كهاٍخ اٌؼضّب١ٔخ ٚاٌٛظبئف األٌمبة ،ِٖٝطف ٌالٍزياكح، ثووبد، .ٌُٙ ػبِخ ٍّخ "اٌٍَطبْ" ٌمت ارقنٚا

، كاه غو٠ت، اٌمب٘وح، 9ٕٗٔ -.7ٔ٘ٔ  ٚاٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك ا٢صبه فالي ِٓ، اٌؼضّب١ٔخ اٌقالفخ ٌغبءا ؽزٝ ٌّٖو اٌؼضّبٟٔ اٌفزؼ ِٕن

  . ٖٕٖ ٓ اإلٍال١ِخ، األٌمبة اٌجبّب، .ٖٙ: َٖٗ، ٓ ٕٓٓٓ
77
وبْ ٠ٍمت ثبٌٕبئت ، فمل ٟاٌؼٖو اٌٍّّٛو ٟاٌٍغخ اٌنٜ ٠ىفً اإلَٔبْ ٠ٚؼٌٛٗ، ٚوبْ ِٓ األٌمبة اٌقبٕخ ثٕبئت اٌٍَطٕخ ف فٟاٌىبفً  -

٠بء إٌَجخ ف١مبي  ١ّٗقزٔ ثٕبئت اٌٍَطبْ أٚ ٚى٠و وج١و، ٚوبْ ٠َزؼًّ أ٠ٚب  ِٚبفب  اٌأٌٗ أاٌزؼو٠ف  فٟ ٞاٌىبفً ٚموو ثٓ فًٚ اٌؼّو

 .7ٖٖاٌجبّبـ ؽَٓ، األٌمبة اإلٍال١ِخ، ٓ  .ِٓ األٌمبة اٌلاٌخ ػٍٝ اٌٛٙغ كالٌخ فبٕخ ٟ، ٚاٌىبفٍٟاٌىبفٍ
75

ٔبء ِٓ إٌؾبً، ظٙو ػ١ٍٙب ٌمت وبفً اٌّّبٌه اٌؾٍج١خ، ٖٚٔٙب ا ٝا١ٌؾ١بٚٞ ػٍ ١ِٖو لبٖٔٛأل١َخ َِٕٛثخ ٌوزبثخ رؤ١ٍ دٚهك - 

وّب ظٙو ٌمت وبفً اٌّّبٌه اٌؾٍج١خ ػٍٟ ا١ٌؾ١بٚٞ وبفً اٌّّبٌه اٌؾٍج١خ ػي ٖٔوح،  ٖا١ٌَفٟ لبٖٔٛ ١ِٝو اٌٌّٛ" ثوٍُ اٌّمو األ :وب٢رٟ

"أِو ثبْٔبء )٘نا اٌَج١ً( اٌّجبهن اٌّمو اٌؼبٌٟ  :رٟٖٚٔٗ وب٢َ، 75ٗٔ٘ـ/ 55ِٖؾوَ  ْٓٔٔبء ٍج١ً فٟ ِل٠ٕخ ؽٍت ِئهؿ ةأٔ 

ا١ٌؾ١بٚٞ وبفً اٌّّبٌه اٌؾٍج١خ اٌّؾوٍٚخ أػي هللا أٖٔبهٖ ٚمٌه فٟ  ٖاٌٌّٛٛٞ األ١ِوٞ اٌىج١وٞ اٌؼٚل اٌنفوٞ.......ا١ٌَفٟ لبٖٔٛ

 .Mayer, Saracenic Heraldry, p.180 – 183ػبّو ِؾوَ ٍٕخ صالس ٚصّب١ٔٓ ٚصّبّٔبئخ"،       
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ٛوفبْ، ِٖو فٟ  .َ(9ٕٗٔ – ٍٍٗٔٗٔؾخ اٌّقزٍفخ ٌٍّّىخ اٌؾجْخ فٟ ػٙل إٌغبّٟ ٠َؾبق )لبَ أؽل ٕٕبع اٌَالػ ثبػلاك األ - 

. ػ١ٍٛح، اٌَالػ اٌّؼلٟٔ، ٓ ٖ٘ٔ – ٕ٘ٔ، ٓ 9٘9َٔ، ِىزجخ إٌٙٚخ اٌّٖو٠خ، 7ٔ٘ٔ-5ٕٖٔػٖو كٌٚخ اٌّّب١ٌه اٌغواوَخ 

ٔٗ7. 
5ٓ

أٞ أْ اٌّٖطٍؼ ٠ؼٕٟ ٕبٔغ  ،رؼٕٟ اٌٖبٔغِٚٓ ِمطؼ١ٓ ىهك اٌؼوث١خ ٚرؼٕٟ اٌلهع، ٌٚفظخ وبُ فٟ اٌفبه١ٍخ  خٌيهك وبُ، ِىٛٔا - 

ٚربء ِوثٛٛخ، ِٚؼٕب٘ب ٕبٔغ  حًٕ غ١و ػوثٟ ثبٙبفخ ٠بء ِْلكألٍّبء اٌزٟ روعغ ٛجمب ٌمبػلح عّغ األ ،اٌلهع ٚرغّغ ىهكوب١ّٗ

ؽ١َٓ، اٌغ١ِ  .ٕبٔغ اٌلهع ٚؽلٖ ٕٕٝبع األٍٍؾخ اٌّقزٍفخ ٌُٚ ٠ىٓ لبٕوا ػٍ ٍٝة اٌزؼ١ُّ ػاٌيهك. ٌٚمت اٌيهك وبُ ٠طٍك ِٓ ثب

 .ٗٙٔاأل٠ٛثٟ، ٓ 
5ٔ

، ٘ٔ، ط 97ٕٔاثٓ رغوٞ ثوكٞ، ٠ٍٛف ثٓ ػجل هللا اٌظب٘وٞ، إٌغَٛ اٌيا٘وح فٟ ٍِٛن ِٖو ٚاٌمب٘وح، كاه اٌىزت اٌّٖو٠خ،  - 

 ٓٔ5ٗ. 
5ٕ

 .ٖٖ٘،  ٓ ٘، ٘بِِٕ، طاٌجبّب، اٌفْٕٛ اإلٍال١ِخ ٚاٌٛظبئف - 
5ٖ

 .5ٕٔ: ٓ  7ٓٔ، ٓ ٗٔاثٓ رغوٞ ثوكٞ، إٌغَٛ اٌيا٘وح، اٌغيء  - 

5ٗ
، ٕٕٓٓ، اٌّىزجخ اٌؼٖو٠خ ٌٍطجبػخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٞػّو ػجل اٌَالَ رلِو :ُِ فٟ م٠ً اٌلٚي، رؾم١كاٌٍّطٟ، ى٠ٓ اٌل٠ٓ، ١ًٔ األ -

دمحم ػجل اٌمبكه، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد،  :ّؼوفخ كٚي اٌٍّٛن، رؾم١ك، رمٝ اٌل٠ٓ أؽّل، اٌٍَٛن ٌٞ. اٌّمو٠يٖٖٗاٌغيء اٌواثغ، ٓ 

 .5٘ٔ – 5ٗٔ، ٓ ٘ٔثوكٞ، إٌغَٛ اٌيا٘وح، ط ٞ. اثٓ رغو5ٓ٘، اٌغيء اٌَبكً، ٓ 997ٌٔجٕبْ، 

5٘
ٍّه األّوف أثٛ موو ٍٍطٕخ اٌٍَطبْ اٌ -ثوكٞ، أثٛ اٌّؾبٍٓ عّبي اٌل٠ٓ، ِٛهك اٌٍطبفخ فٟ ِٓ ٌٟٚ اٌٍَطٕخ ٚاٌقالفخ  ٞاثٓ رغو - 

، ٓ ٕ، اٌغيء997ٔاٌّٖو٠خ، اٌمب٘وح، ٔج١ً دمحم ػجل اٌؼي٠ي، كاه اٌىزت  :اٌّؾّٛكٞ اٌظب٘وٞ ػٍٝ ِٖو، رؾم١ك ٞإٌٖو لب٠زجب

ٔ5٘. 
5ٙ

 .5َٖ، ٓ 9٘9ٔٛوفبْ، اثوا١ُ٘ ػٍٟ، ِٖو فٟ ػٖو كٌٚخ اٌّّب١ٌه اٌغواوَخ، ِىزجخ إٌٙٚخ اٌّٖو٠خ،  - 
57

، هٍبٌخ اٌّوا١ٍُ اٌٖبكهح ػٓ ٍال١ٛٓ كٌٚزٟ اٌّّب١ٌه اٌجؾو٠خ ٚاٌغواوَخ اٌوفب١ِخ ٚاٌؾغو٠خ ؽ١َٓ، ٖٔو ػٟٛٔ، كهاٍبد فٟ - 

 .9ٕٔ، ٓ 959ٍٔال١ِخ، و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ ٍٛ٘بط، غ١و ِْٕٛهح، لَُ ا٢صبه اإل حكوزٛها
55

 .5َٙٗٔغَطٌ أُ  ٕٙـ/ 57ٖٕ٘فو ػبَ  ٙ َٝ، ؽز7ٙٗٔأوزٛثو  7٘ـ/ 57ٕػبَ  ٝعّبكٞ األٌٚ ١ٔ9بثخ االٍىٕله٠خ فٟ  ٝرٌٛ - 

َ( 7ٔ٘ٔ – ٖ٘ٙٔ٘ـ/ 9ٕٖ – 7ٙ7ػجل اٌؼبي، دمحم اثوا١ُ٘، ٔٛاة اٌٍَطٕخ اٌٍّّٛو١خ ثّل٠ٕخ اإلٍىٕله٠خ ٚأُ٘ آصبهُ٘ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌف١ٕخ )

، ٕ٘ٔٓكهاٍخ ؽٚبه٠خ آصبه٠خ، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح، لَُ ا٢صبه، ّؼجخ ا٢صبه اإلٍال١ِخ، و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ ػ١ٓ ٌّّ، 

 ٓٗ97. 
59

، ٓ 95ٗٔدمحم ثٓ أؽّل، ثلائغ اٌي٘ٛه فٟ ٚلبئغ اٌل٘ٛه، ؽممٙب دمحم ِٖطفٟ، ِووي رؾم١ك اٌزواس، اٌغيء اٌضبٌش،  اثٓ ا٠بً،  - 

ٕٔ٘. 
9ٓ
ِب ٠زؼٍك ثٙب ِٓ اٌّلْ  ٝاٌؼٖو اٌٍّّٛوٟ، ٚوبفٍٙب ِٓ أػ١بْ اٌىفبي ٌٗ اٌٛالء ػٍ ٟخ ػٍٝ ٔبئت ٛواثٌٍ فٌٚهك ٘نا اٌٍمت ٌٍلال -

ٌمالع ٚاٌّؼبِالد، ٚٙو٠جزٗ لل٠ّب أْ ٠ىْٛ ثقلِزٗ ٍزّبئخ ٍِّٛن، ٌٚٗ ِٓ اٌطوائك ٚاألثٙخ ِب ٠طٛي ّوؽٗ، ٚلل ؽًّ ٘نا اٌٍمت ٚا

ِب األِواء فف١ٙب ؽبعت اٌؾغبة ِٓ أ، ٚأِب اٌَبكح اٌمٚبح ف١ٙب أهثؼخ ػٍٝ أهثؼخ اٌّنا٘ت، ٌٚىً ُِٕٙ ٔٛاة، ٚٞا١ٌؾ١بٚ ٖاأل١ِو لبٖٔٛ

أ١ِوا ػْو٠ٕبد ١و وج١و ِملَ أ٠ٚب، ٚأ١ِواْ ِملِب األٌٛف، ٚػْوح أِواء ٛجٍقبٔبد، ٚلو٠ت ِٓ صالص١ٓ األٌٛف، ٚأِ ِٟملِ

اٌظب٘وٞ، غوً  .ٚػْواٚاد، ٚفَّٛاد لو٠ت ِٓ اٌزور١ت ِٓ أِواء ؽٍت، ٚأِب اٌّجبّوْٚ ف١ٙب وبرت ٍو ٚٔبظو ع١ِ ٚٚى٠و

ف١ًٍ إٌّٖٛه، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ،  :ه، ٚٙغ ؽٛا١ّٗاٌل٠ٓ ف١ًٍ ثٓ ّب١٘ٓ، ىثلح وْف اٌّّبٌه ٚث١بْ اٌطوق ٚاٌَّبٌ

ٔ997ٓ ،ٕٔٔ. 
9ٔ

 .9٘9 – 9٘5، ٓ ٕاٌجبّب، اٌفْٕٛ اإلٍال١ِخ ٚاٌٛظبئف، اٌغيء - 
9ٕ

وزبة ١ًٔ األًِ ى٠ٓ اٌل٠ٓ ػجل اٌجبٍٜ، لج٘ ػٍٝ لبٖٖٔٛ ا١ٌؾ١بٚٞ ٌّب َُٔت ا١ٌٗ ِٓ رم١ٖو فٟ اٌمزبي ٙل اثٓ ؽَٓ، اٌٍّطٟ،   - 

 .ٖٓٓاٌغيء اٌضبِٓ، َٓ،ٕٕٓٓػّو ػجلاٌَالَ، اٌّىزجخ اٌؼٖو٠خ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو، ث١وٚد، ٌجٕبْ،  :رؾم١كم٠ً اٌلٚي، فٟ 
9ٖ

أووَ ؽَٓ اٌؼٍجٟ، كاه اٌّؤِْٛ ٌٍزواس، كِْك، اٌطجؼخ األٌٚٝ،  :، رؾم١كٞاٌجٖوٚٞ، ػٍٟ ثٓ ٠ٍٛف ثٓ ػٍٟ، ربه٠ـ اٌجٖوٚ - 

ػلٔبْ ٠ٌٛٔ ػجل اٌّغ١ل، ِىزجخ كٔل٠ٌ، ػّبْ، األهكْ، ة.  :ه٠ـ اٌملً ٚاٌق١ًٍ، رؾم١ك، األٌٔ اٌغ١ًٍ ثزبٟ. اٌؼ١ٍّٖٔٔ٘ـ، 5ٓٗٔ
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/اٌغيء اٌضبِٓ، ٓ 9ٕٕ/ اٌغيء اٌَبثغ، ٓ ٖٖٗاٌغيء اٌَبكً، ١ًٔٓ األًِ فٟ م٠ً اٌلٚي، ، ٟ. اٌٍّطٖٙٙ، ٓ ٟد، اٌغيء اٌضبٔ

59. 
9ٗ

٘نٖ اٌىٍّخ ٚإٔجؼ ؽوف )وـ( اٌغبف ٠ٕطك وبفب، ٌّٚب وبْ اٌٍْٛ وثذ اٌؤه وٍّخ فبه١ٍخ )هٔىـ( رٕطك هٔظ ٚرؼٕٝ اٌٍْٛ، ٚلل ػُ  - 

ي ث١ٓ اٌْبهاد اٌّزْبثٙخ ِٓ ؽ١ش اٌْىً، ال١ٍّب اٌقبٓ ِٕٙب ثٛظبئف ١هٍَٛ ٘نٖ اٌْبهاد ٠َٚزقلَ ٌٍز١ّ ٠ٍٟؼت كٚها أٍب١ٍب ف

 .7ٕ، ٓ 95ٕٔ، ٌٖلاهح، اٌؼلكٍال١ِخ، ِغٍخ اكاٚك، ِب٠َخ ِؾّٛك، اٌؤٛن اإل .ِواء، ٌنٌه إطٍؼ ػٍٝ ر١َّزٙب ثبٌؤٛناأل
9٘

 .5ٕٙ، ٓ 9ٗٔٔ، ِبهً ٓٓٗػٖو اٌّّب١ٌه، ِغٍخ اٌوٍبٌخ، اٌؼلك  فِٟٖطفٝ، دمحم، اٌؤٛن  - 
9ٙ

ٍمٛح ٚاٌْغبػخ، ٠ٌّىٓ رم١َُ اٌؤٛن اٌٝ صالصخ أٔٛاع، أٚال: اٌؤٛن اٌّٖٛهح: ٚ٘ٝ ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ اٌؤٛن اٌّٖٛهح روِي  - 

 اِب هِٛى ؽ١ٛا١ٔخ ٚاِب ثؼ٘ اٌط١ٛه ٚفٟ أؽ١بْ أفوٜ ٔجبربد. ٟنٚٔٙب ّؼبها ٌُٙ ٚهِيا ٌمٛرُٙ، ٚ٘ٚغبٌجب ِب رقٔ اٌَال١ٛٓ، ٠زق

اٌؤٛن اٌىزبث١خ: ٟ٘ هٔٛن أفوك ثٙب اٌَال١ٛٓ كْٚ األِواء، ٚٚهكد ثىضوح ػٍٝ اٌزؾف ٚاٌؼّبئو اٌٍّّٛو١خ، ٚ٘نا إٌٛع ِٓ صب١ٔب: 

ػ١ٍٙب ِٖؾٛثخ ثجؼ٘ ػجبهاد اٌزّغ١ل ٚاٌزفق١ُ. صبٌضب: اٌؤٛن اٌٛظ١ف١خ: ٠مٖل ثٙب اٌؤٛن وبٔذ رلْٚ ػ١ٍٗ أٍّبء اٌَال١ٛٓ ٚأٌمبثُٙ 

وض١وح ِٚزٕٛػخ، ِٕٚٙب  ٟ، ٟٚ٘اٌجالٛ اٌٍَطبٔ ٟوبْ ٠ْغٍٙب ثؼ٘ أِواء اٌّّب١ٌه ف ٟاٌؼالِبد أٚ اٌوِٛى اٌلاٌخ ػٍٝ اٌٛظبئف اٌز

 .ٖٔ ،ٖٓ ،9ٕ ،7ٕكاٚك، اٌؤٛن اإلٍال١ِخ، ٓ  .ٔٛػبْ ث١َطخ ِٚووجخ
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أٚ ِب ػوف  ٟٛظ١فخ اٌَبلٌ، ٚوبْ ٠وِي ثبٌىؤً ٠ٟؼزجو ِٓ أّٙو اٌؤٛن أزْبها ػٍٝ رؾف اٌؼٖو اٌٍّّٛواٌىؤً: هٔه اٌَبلٟ ٚ - 

)كاه( ِٚؼٕبٖ َِّه، أٜ أٔٙب رؼٕٝ  ٟ:ٍُ )اٌْواثلاه( ٚ٘ٝ وٍّخ ِووجخ ِٓ ِمطؼ١ٓ)ّواة( ٚ٘ٛ ِب ٠ْوة ِٓ ِبء أٚ ٍٛائً، ٚاٌضبٔبث

أ٠ٚب ِل اٌَّبٛ ٚرمط١غ اٌٍؾُ، ٌٚؼً ٘نٖ اٌىضوح  ذثً رّٕٚ ،ٍمب٠خ اٌْواة ٝػٍ ٟٚظ١فخ اٌَبلمزٖو ٌُٚ رَِّه أٚ ؽبًِ اٌْواة. 

فوٜ، ٚلل روعغ ٘نٖ اٌٛظبئف األ ٞغ١وُ٘ ِٓ مٚ ِٓوضو أ ٟاٌجالٛ اٌٍّّٛو ٌٟٝ وضوح ػلك اٌَمبح فافٟ اٍزقلاَ ٘نا اٌؤه روعغ 

ٕل رؤ١ِوٖ هٔه اٌىؤً ػٓ أث١ٗ هغُ ػلَ اّزغبٌٗ ثٙنٖ اٌٛظ١فخ وّب ٘ٛ اٌؾبي ثبٌَٕجخ وبْ ٠وس أؽ١بٔب ػ ْٟ اثٓ اٌَبلأٌٝ ااٌىضوح ونٌه 

ػجل اٌواىق، أؽّل، اٌؤٛن اإلٍال١ِخ، عبِؼخ ػ١ٓ  ٟ.، ٚؽ١َٓ ثٓ لْٕٛٛ اٌَبلٟ، ٚدمحم وزجغب اٌَبلٌٟىً ِٓ أؽّل ثٓ ثىزّو اٌَبل

 فٟ اٌّزٓ ٚاٌٙياِِ موود ٘نا اٌْوػ .9٘، ٌّّٕٓٙٓٓ، و١ٍخ ا٢كاة، اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ، 
95

ٌٝ ٚظ١فخ وبرت اٌٍَطبْ ٚ٘ٛ ِب ٠ؼوف )ثبٌلٚاكاه(، ٠ٚزؤٌف االٍُ ِٓ ّم١ٓ، اوِي اٌلٚاح ٚاٌمٍُ راٌلٚاح: ّؼبه ٚظ١فخ اٌلٚاكاه، ٚ - 

ٍّخ ِىبْ ؽفع اٌّلاك، ٚ)كاه( و ٟوٍّخ ػوث١خ رؼٕ ِٟىبْ ؽفع اٌّلاك، ٠ٚزؤٌف االٍُ ِٓ ّم١ٓ، كٚاح ٚ٘ ٟكٚاح ٚ٘ٝ وٍّخ ػوث١خ رؼٕ

َِّه أٚ ؽبًِ اٌلٚاح ٌٍٍَطبْ، ٠ٚنوو اٌلوزٛه ؽَٓ اٌجبّب أْ ٘نٖ اٌٛظ١فخ ػوفذ فٟ اٌؼٖو اٌؼجبٍٟ ٚأٍٛك  ٞفبه١ٍخ رؼٕٝ َِّه أ

ٕبؽجٙب فٟ ػٖو اٌغي١٠ٛٔٓ ٚاٌَالعمخ اٍُ "كٚارلاه"، ٚظٍذ اٌٛظ١فخ ِٛعٛكح فٟ كٌٚخ فٛاهىَ ّبٖ صُ أزمٍذ اٌٝ اٌَالعمخ  ٝػٍ

 .9ٌٔ٘فْٕٛ ٚاٌٛظبئف، ٓ اٌجبّب، ا .ٚاألربثىخ

99
أهوبْ ِورفؼخ، أٚ  ١٘ٞئخ ِوثغ م ٝاٌجمغخ: ٠وِي هٔه اٌجمغخ اٌٝ اٌغّلاه ٚ٘ٛ اٌْقٔ اٌَّئٛي ػٓ اٌجبً اٌٍَطبْ، ٠ٚوٍُ ػٍ - 

اٌجبّب، ؽَٓ،  .رطٜٛ أٛوافٙب رغبٖ اٌٍٜٛ، ٚرٛٙغ ف١ٙب اٌّالثٌ اٌّؼلح ٌالهرلاء ٟمطغ ا١ٌَٕظ اٌّوثؼخ اٌزٌػٍٝ ّىً ِؼ١ٓ ٠وِي 

 .5ٖ٘، ٕاٌفْٕٛ االٍال١ِخ، ط
ٔٓٓ

 .75٘، ٕٓاٌجبّب، اٌفْٕٛ اإلٍال١ِخ ٚاٌٛظبئف، ط - 
ٔٓٔ

عٍّخ اٌغّلاه٠خ، ٠ٕٚمً  ٟثبٌطجبق، ٠قوط ٌٗ اٌٍَطبْ ف١ال ٚلّبّب ٠ٚغؼٍٗ ف ٗأْ اٌٍّّٛن ثؼل أْ ٠زُ رؼ١ٍّ ٞرغوٞ ثوك اثٓ ٠نوو - 

ػٕل اٌٍَطبْ، صُ ١ٖ٠و أ١ِو ػْوح صُ أ١ِو ػْو٠ٓ صُ  خد ٌٗ ِىبٔثؼل ِلح أفوٜ ٠ٖجؼ ١ّقب ٍبل١ب، ٕٚبهٚاٌٍّّٛن ٌطجمخ اٌقبٕى١خ، 

 .ٖٕٖ- ٕٕٖ، ٓ ٙ، إٌغَٛ اٌيا٘وح، ط ٞأهثؼ١ٓ صُ ٠ٖجؼ أ١ِو ٛجٍقبٔبٖ، اثٓ رغوٞ ثوك
ٕٔٓ

أٚ ِب ػوف  ٟٛظ١فخ اٌَبلٌ، ٠ٚوِي ثبٌىؤً ٟأزْبها ػٍٝ اٌزؾف ِٓ اٌؼٖو اٌٍّّٛو ٘ب٠ٚؼزجو ِٓ أّٙو ٟاٌىؤً: هٔه اٌَبل - 

 ٟأٔٙب رؼٕ ٞ)كاه( ِٚؼٕبٖ َِّه، أ ٟٚ٘ٝ وٍّخ ِووجخ ِٓ ِمطؼ١ٓ)ّواة( ٚ٘ٛ ِب ٠ْوة ِٓ ِبء أٚ ٍٛائً، ٚاٌضبٔ ،اٌْواثلاه() ثبٍُ

َِّه أٚ ؽبًِ اٌْواة. ٌُٚ رىٓ ٚظ١فخ اٌَبلٝ رمزٖو ػٍٟ ٍمب٠خ اٌْواة ثً وبٔذ رزّٚٓ أ٠ٚب ِل اٌَّبٛ ٚرمط١غ اٌٍؾُ، ٌٚؼً ٘نٖ 

روعغ اٌٝ وضوح ػلك اٌَمبح فٟ اٌجالٛ اٌٍّّٛوٝ، ٚلل روعغ ٘نٖ اٌىضوح ونٌه اٌٝ اْ اثٓ اٌَبلٝ وبْ ٠وس  اٌىضوح فٟ اٍزقلاَ ٘نا اٌؤه

ب أؽ١بٔب ػٕل رؤ١ِوٖ هٔه اٌىؤً ػٓ أث١ٗ هغُ ػلَ اّزغبٌٗ ثٙنٖ اٌٛظ١فخ وّب ٘ٛ اٌؾبي ثبٌَٕجخ ٌىً ِٓ أؽّل ثٓ ثىزّو اٌَبلٝ، ٚدمحم وزجغ

 .9٘جل اٌواىق، أؽّل، اٌؤٛن اإلٍال١ِخ، ٓػاٌَبلٝ، ٚؽ١َٓ ثٓ لْٕٛٛ اٌَبلٝ، 
ٖٔٓ

لوْٚ اٌجبهٚك)ٍوا٠ًٚ إٌجبٌخ(: ِٓ اٌؤٛن اٌزٟ وبٔذ ماد ٍٕخ ثبٌٛظ١فخ اٌزٟ ٠ْغٍٙب األ١ِو، ٚلل فَوٖ ثؤٔٗ ٠لي ػٍٝ اٌموْ أٚ  - 

اٌٙغوٞ/ اٌقبٌِ ػْو اإلٔبء اٌنٜ وبْ ٠ؾفع ف١ٗ اٌجبهٚك، ٚمٌه ألْ أٚي ظٙٛهٖ وبْ فٟ هٔٛن اٌضٍش األف١و ِٓ اٌموْ اٌزبٍغ 

ا١ٌّالكٞ، ػٕلِب ػُ اٍزقلاَ اٌجبهٚك فٝ األٍٍؾخ، ٠ٚؾزًّ أٔٗ وبْ ّؼبها ٌٍفولخ اٌزٝ وبٔذ رْوة وؤً اٌفزٛح ٚروِٝ اٌجٕلق ثبٍّٗ، 

نا ٚوبٔذ رمَٛ ثؤٌؼبثٙب فبهط اٌّل٠ٕخ ِٚٓ أّ٘ٙب هِٝ اٌؾّبَ، ٚوبٔذ فبٙؼخ ٌٍٍَطبْ ٌٗ أْ ٠لفً ف١ٙب ِٓ ٠ْبء ٠ٚقوط ِٓ ٠ْبء. ٚ٘

اٌْؼبه لٍّب ٚعل ِٕفوكا، ٚأّب ْٔب٘ل ػبكح ٠ىزٕف أؽل اٌوِٛى األفوٜ ِٓ وال اٌغبٔج١ٓ ٚفبٕخ ػٍٝ اٌؤٛن اٌّووجخ )فٙٛ ٠ظٙو كائّب 

ثْىً ىٚعٝ "لو١ٔٓ"(. اال أْ ِب٠و اٍزجؼل أْ ٠ىْٛ ٘نا اٌْؼبه فبٕب ثبٌٛظ١فخ، ٚفبٕخ أٔٗ ظٙو فٝ ػٖو اٌّّب١ٌه اٌْواوَخ اٌن٠ٓ 

، ػجل اٌواىق، اٌؤٛن اإلٍال١ِخ، .Mayer ; Op . cit , p 19ٛن اٌّووجخ ٚاٌؼل٠ل ِٓ اٌْؼبهاد ١ٌٌ ٌٙب ِؼٕٝ ٚظ١فٝ، اٍزقلِٛا اٌؤ

 ٓٔٔ9.  
ٔٓٗ

٠ب١ٍٓ، ػجل إٌبٕو، اٌوِي٠خ اٌل١ٕ٠خ فٟ اٌيفوفخ االٍال١ِخ كهاٍخ فٟ )١ِزبف١ي٠مب اٌفٓ اإلٍالِٟ(، ى٘واء اٌْوق، اٌمب٘وح،  - 

ٕٓٓٙٓ ،ٔٔ٘. 
ٔٓ٘

ّبفؼٟ، فو٠ل، اٌؼّبهح اٌؼوث١خ فٟ ِٖو االٍال١ِخ  .ػ١ٍٙب اٌّواٚػ إٌق١ٍ١خ ٚأٖٔبفٙب فٟ لٖو اٌّْزٝ حَ األِضٍخ إٌّفنِٓ ألل - 

 .ٕٕٔ -9٘، ٓ 99ٗٔٚي، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ اٌّٖو٠خ ٌٍىزبة، )ػٖو اٌٛالح(، اٌّغٍل األ
ٔٓٙ

ػٍٝ  خبك اٌل٠ٕٟ اٌَبئل أْ ثٛما عبء ِٓ ى٘وح ٌٛرٌ ٛبف١ٍب١ٛو اٌّزؼٍمخ ة)ثٛما(، فبالػزمؽزٍذ ى٘وح اٌٍٛرٌ ِىبٔخ ِّٙخ فٟ األا - 

وووو، ِٕٝ دمحم، اٌزؤص١واد ا١ٕ١ٌٖخ  أٍبٍٙب ِٖو اٌمل٠ّخ. رٌٍطؼ اٌّبء، ٚوض١وا ِب ٠ٖٛه ثٛما ِزوثؼب ػٍٝ ػوُ أٍبٍٗ ى٘وح اٌٍٛ

صو٠خ ف١ٕخ ِمبهٔخ، هٍبٌخ ِبعَز١و، غ١و كهاٍخ أ ،ػٍٝ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ اإل٠وا١ٔخ ِٕن ثلا٠خ اٌؼٖو اٌّغٌٟٛ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌؼٖو اٌٖفٛٞ

. ث١ىو، ثبرو٠ْىب، إٌَّٛعبد اإلٍال١ِخ، روعّخ ٖ٘٘-ٖٖ٘،، ٓ ِْٕٕٗٔٓٛهح، و١ٍخ ا٢كاة، لَُ ا٢صبه ٚاٌؾٚبهح، عبِؼخ ؽٍٛاْ، 

 .٘ٗٔ، ٕٓٔٔٓ،  عٛ٘و، أثٛ ظجٝ ٌٍضمبفخ ٚاٌزواسٕل٠ك دمحم
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 .9ٔٔػجل اٌواىق، اٌؤٛن، ٓ  - 
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 و(21-21هـ/21- 21يىاكة انسفاف فٍ يصر خالل انقرٍَُ )

 فً ضىء نىحاخ انرحانح وانًطتشرقٍُ 
 ياجذج عهً عثذ انخانق انشُخح

 ِذسط ثمغُ ا٢صبس اإلعال١ِخ

 عبِؼخ اٌمب٘شح -و١ٍخ األصبس

 

 ٍِخـ:

( فٙٛ ؽشس ٌٍٕغً ٚعىٓ ٔ)اٌضٚاط ٘ٛ اٌٍجٕخ األٌٚٝ فٟ ثٕبء األعشح اٌزٟ ٟ٘ أعبط اٌّغزّغ

ٌٍٕفظ ِٚزبع ٌٍؾ١بح ٚهّأ١ٕٔخ ٌٍمٍت ٚئؽقبْ ٌٍغٛاسػ، وّب أٔٗ ٔؼّخ ٚساؽخ ٚعٕخ ٚعزش، ٚلذ 

ؽشػٗ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ِٕز خٍك آدَ ػ١ٍٗ اٌغالَ ٌٍزٛاٌذ ٚاٌزٕبعً ٚػّبسح اٌىْٛ، ٚلذ عبءد 

فزٗ فٟ األد٠بْ اٌغّب٠ٚخ رذػٛ ئ١ٌٗ ٚرؾش ػ١ٍخ وٟ ٠زؾمك ثمبء إٌٛع اإلٔغبٟٔ اٌزٞ عؼٍٗ هللا خ١ٍ

 (.ٕاألسك)

ٚاٌضٚاط فٟ اإلعالَ ػمذ الصَ ١ِٚضبق غ١ٍع ٚٚاعت اعزّبػٟ ٚعىٓ ٔفغبٟٔ ٚعج١ً ِٛدح 

ٚسؽّخ ث١ٓ اٌشعبي ٚإٌغبء ٚال رشربػ إٌفظ ٚال رطّئٓ ثذٚٔٗ، وّب أٔٗ ػجبدح ٠غزىًّ اإلٔغبْ 

ت ثٙب ٔقف د٠ٕٗ، ٚ٘ٛ ئرا ِب سٚػ١ذ أؽىبِٗ ٠نفٟ ػٍٝ اٌضٚع١ٓ ؽ١بح عؼ١ذح ثغىٓ اٌمٍ

 (.ٖٚاهّئٕبْ إٌفظ فٟ أٌفخ ِٚؾجخ ٚػطف)

ّزَْغُىُٕٛا ٚئٌٝ ٘زا ٠ؾ١ش اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ) ٌِ اًعب  َٚ ُْ أَْص ْٓ أَٔفُِغُى ِِّ ْْ َخٍََك ٌَُىُ  ِٗ أَ ْٓ آ٠َبرِ ِِ َٚ
 ٍَ ْٛ ّمَ ٌِ ٌَِه ٠٢َبٍد  َّْ فِٟ رَ خً ئِ َّ َسْؽ َٚ دَّحً َٛ َِّ ًَ ث١ََُْٕىُ  َعؼَ َٚ ب َٙ َْ ئ١ٌَِْ  (ٗ)(٠َزَفَىَُّشٚ

٠ٚٙذف ٘زا اٌجؾش ئٌٝ دساعخ أؽذ ِظب٘ش اٌضٚاط ٚ٘ٛ ِٛوت اٌضفبف اٌزٞ ٠ؼٍٓ ِٓ خالٌٗ ئرّبَ 

ػ١ٍّخ اٌضٚاط ثاسعبي اٌضٚعخ ئٌٝ ث١ذ صٚعٙب فٟ ِٛوت ١ِٙت ِٓ اٌفشػ ٚاٌقخت ٚرى٠ٛٓ ٘زا 

اٌّٛوت ٚاٌفشق اٌّٛع١م١خ اٌّقبؽجخ ٌٗ ٚأٔٛاع ٚأؽىبي اٌّالثظ ٌىً فئخ فٟ اٌّٛوت ٚوزٌه 

ئف اٌؾشف اٌّقبؽجخ فٟ ثؼل األؽ١بْ، ٚػاللخ اٌّٛوت ثبٌطجمبد االعزّبػ١خ، ٚ٘زا ِب هٛا

 ع١شد خالي اٌجؾش.

: Summary 

Marriage is the first building block in building a family, which is the basis of society. 

Heavenly religions came to call and urge him to achieve the survival of the human 

type that God made his successor on earth 

This research aims to study one of the aspects of marriage, which is the wedding 

procession, which is announced through the completion of the marriage process 

before the wife to her husband's house in a majestic procession of joy and clamor, the 

composition of this procession and the accompanying bands, the types and forms of 

clothing for each class in the procession, as well as the accompanying sects of the 

crafts at times , And the procession's relationship to social classes, and this is what 

will be discussed during the research. 

 

 

 

 

 



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

ٖٖٔ 

 

 تًهُذ

 

اٌضٚاط فٟ ِقش ٘ٛ ػمذ ارفبق خبؿ، ٠زّضً فٟ اإلسادح اٌزٟ ٠ؼجش ػٕٙب اٌطشفبْ اٌّزؼبلذاْ       

ث١ٓ اٌطشف١ٓ رمشأ اٌفبرؾخ  ( ٚثؼذ االرفبق٘ٚرىفٟ ِٛافمزّٙب اٌّزجبدٌخ ١ٌىْٛ ٘زا اٌضٚاط ِؾشٚػبً)

صُ ٠ؾذد ٠َٛ لش٠ت ٌذفغ ِمذَ اٌّٙش ٚاالؽزفبي ثؼمذ اٌضٚاط ٠ٚغّٝ ئٔغبص اٌؼمذ وزت 

(ٚثؼذ ػمذ اٌمشاْ ٠مَٛ اٌؼش٠ظ ثذفغ عضء ِٓ اٌّٙش ِمذِبً ٚاٌجبلٟ " ِإخش اٌقذاق " ٙاٌىزبة)

 (.٠7غذد ػٍٝ ألغبه رذفغ فٟ ٔٙب٠خ وً عٕخ)

ٓ هش٠ك أصٚاعٙٓ ٘ٛ ػّبد أعبعٟ ِٓ ػّذ اٌضٚاط، ٚ٘ٛ ؽك ٚاٌّٙش اٌزٜ ٠مذَ ٌٍضٚعبد ػ 

(ٚلذ ٠ضٚط أً٘ 9(رٌه ثؼذ أْ رؼطٟ اٌّشأح ِٛافمزٙب ثٕفغٙب أٚ ِٓ خالي ٚو١ً)8ِطٍك ٌٙٓ)

اٌفزبح فزبرُٙ ٌّٓ ٠ؾبؤْٚ دْٚ ِٛافمزٙب ئرا وبٔذ لبفشح ٠ّٚىٕٙب أْ رخزبس صٚعٙب ئرا وبٔذ ثبٌغخ، 

 (.ٓٔاط ٚػمذ اٌؼمذ)ٚرؼ١ٓ ِٓ ٠ٕٛة ػٕٙب فٟ رشر١ت اٌضٚ

وّب أٔٗ ٔظبَ ئٌٟٙ ٚمؼخ اٌؾشع ٌخ١ش اٌفشد ٚاٌّغزّغ ٚلذ عؼٍٗ هللا رؼبٌٝ ِٓ آ٠برٗ ٚػذح ٔؼّٗ 

ػٍٝ ػجبدٖ، ٌزٌه ػٕٝ اٌزؾش٠غ اإلعالِٟ ثؼمذ اٌضٚاط ػٕب٠خ خبفخ، ٔظشاً ٌخطٛسرٗ ٚألصشٖ فٟ 

األغشاك إٌّؾٛدح ؽ١بح اإلٔغبْ ٚٚمغ ٌٗ ِٓ األؽىبَ فٟ ِشاؽٍٗ اٌّخزٍفخ ِب ٠ىفً رؾم١ك 

(ِٕٗٔٔ.) 

ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أٔٗ ِٓ رمب١ٌذ رٍه اٌفزشح أْ اٌؼش٠ظ أٚ اٌشاغت فٟ اٌضٚاط ٌُ ٠ىٓ ٠غزطغ 

سؤ٠خ اٌؼشٚط لجً اٌضفبف ٌزٌه فمذ وبْ اٌؾبئغ فٟ رٌه اٌٛلذ أْ ٠شعً ِٓ ٠ؾب٘ذ٘ب ئِب أْ 

رغزط١غ ِؼشفخ ) وً ؽشح (ٚلذ لبي ػٕٙب اثٓ دا١ٔبي أٔٙب ٖٔ( أٚ اٌخبهجخ)ٕٔرىْٛ ٚاٌذح اٌؼش٠ظ)

(ٌُٚ ٠مزقش دٚس٘ب ػٍٝ اٌز٘بة ئٌٝ اٌج١ٛد فمو ٗٔٚػب٘شح ٚوً ١ٍِؾخ فٟ ِقش ٚاٌمب٘شح ()

ٚئّٔب فٟ ثؼل األؽ١بْ وبٔذ رز٘ت ئٌٝ ؽّبِبد إٌغبء ٌشؤ٠خ اٌفز١بد ِٚؼشفخ أؽٛاٌٙٓ ٚرٕمً 

 (.٘ٔرٌه ٌّٓ ٠شغت فٟ اٌضٚاط)

١ٌَٛ اٌضفبف ٚاٌزٞ ٠ؼزجش ِٓ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ ٚثؼذ أْ ٠زُ االرفبق ػٍٝ وً ؽٟء ٠جذأ اٌزشر١ت 

(أٔٗ ال رٛعذ أِخ ِزّغىخ BelonPierre(ٚلذ روش ث١ٍْٛ)ٙٔ)اٌزٟ رّغه ثٙب اٌّغزّغ اٌّقشٞ

(ِّب ٠ج١ٓ ا٘زّبَ اٌّقش١٠ٓ ثبالؽزفبالد 7ٔثؼبدارٙب ٚرمب١ٌذ٘ب ٚرشاصٙب ِضً األِخ اٌّقش٠خ)

 (. 8ٔٚاألػ١بد ٚاٌزٟ ِٕٙب ِٛاوت اٌضفبف ٚاألفشاػ)

 

َ 9ٔ-8ٖٔ/ٖٔ-ٕٔٚلذ ؽشؿ اٌشؽبٌخ ٚاٌّغزؾشل١ٓ اٌز٠ٓ صاسٚا ِقش خالي فزشح اٌمش١ٔٓ اٌـ 

ػٍٝ رق٠ٛش ِٛاوت األفشاػ ٚاٌضفبف ٚرٌه ِٓ خالي اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍٛؽبد، ٚلذ لذَ اٌؼذ٠ذ ُِٕٙ 

ٚففبً رفق١ٍ١بً ٌضفخ اٌؼشٚط ٚأزمبٌٙب ٌج١ذ اٌضٚع١خ ٚوبٔذ فخبِخ ٚأثٙخ ؽفالد اٌضفبف رخزٍفبْ 

ً ٌذسعخ صشاءاٌضٚط)رج (ٌىٓ لجً رٍه اٌضفخ ) صفخ اٌؼشٚط ( وبٔذ ٕ٘بن صفخ أخشٜ رغجمٙب 9ٔؼب

ث١َٛ أٚ ١ِٛ٠ٓ ٚوبٔذ رغّٝ )صفخ اٌؾّبَ( ؽ١ش وبٔذ ِٓ اٌؼبداد اٌزٟ رشاػٝ فٟ رٌه اٌٛلذ أْ 

رز٘ت اٌؼشٚط ئٌٝ اٌؾّبَ فٟ أثٙخ ٚاؽزفبي ٠ٚغّٝ رٌه صفخ اٌؾّبَ ٠ٚزمذَ رٍه اٌضفخ فشلخ رزىْٛ 

ِضِبس أٚ ِضِبس٠ٓ ٚهجٛي ِخزٍفخ األٔٛاع وّب وبْ ٠ٕزٙض اٌفشفخ فٟ ثؼل األؽ١بْ  ِٓ

( ٚثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌؾّبَ ٚػًّ اٌالصَ ٌٍؼشٚط رؼٛد فٟ ِضً ٘زا ٌٕٓالؽزفبي ثخزبْ اٌٌٛذ)

اٌّظٙش ِٓ اٌّغ١ش ئٌٝ ث١زٙب ٚلذ ٠زمذَ ؽبؽ١خ اٌؼشٚط سعالْ ٠ؾّالْ األٚأٟ ٚاٌّالثظ اٌزٟ 

( ٚفٟ ثؼل ّٕٔبَ ػٍٝ ف١ٕ١ز١ٓ ِغزذ٠شر١ٓ رغط١بْ ثٕغ١ظ ِٓ اٌؾش٠ش اٌّطشص)رغزؼًّ فٟ اٌؾ

 (.ٕٕاألؽ١بْ رغ١ش اٌؼشٚط ئٌٝ اٌؾّبَ ثغ١ش أثٙخ رم١ٍالً ٌٍّقبس٠ف ٚرىْٛ اٌضفخ ٌٍؼش٠ظ فمو)

 تكىٍَ يىكة انسفاف       

 _ انفرقح انًىضُقُح2    

مذِخ أٚ ػذد ِٓ اٌشعبي اٌز٠ٓ رزىْٛ اٌضفخ اٌشئ١غ١خ )صفخاٌؼشٚط( ِٓ فشلخ ِٛع١م١خ فٟ اٌّ

(ٚلذ ظٙشد ٠ٕٖؾٍّْٛ ا٢الد اٌّٛع١م١خ اٌّخزٍفخ ِضً اٌضِش ٚاٌذف ٚػذح أٔٛاع ِٓ اٌطجٛي)
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(  ٚوبٔذ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٕٔ:  ٔاٌفشلخ اٌّٛع١م١خ فٟ اٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ وّب فٟ ٌٛؽخ )

 اٌذف . رزىْٛ ِٓ ػذد ِٓ األفشاد ِٓ ٔبفخ اٌّضِبس ، لبسع اٌطجً ، مبسة 

 أ_ َافخ انًسيار       

ظٙش ٔبفخٟ اٌّضِبس فٟ اٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ ئِب ثّمذِخ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ وّب فٟ ٌٛؽخ 

( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اصٕبْ ِٓ ٔبفخٟ اٌّضِبس ّٚ٘ب سعالْ وج١شاْ ٠ظٙش رٌه ِٓ خالي اٌٍؾٝ ٔ)

ٗ إلفذاس األفٛاد اٌج١نبء اٌزٟ رىغٛ ٚعُٛ٘ٙ، ٚلذ أِغه وً ِّٕٙب ِضِبساً ٚأخز ٠ٕفخ ف١

( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اصٕبْ ِٓ ٔبفخٟ اٌّضِبس ّٚ٘ب ٘اٌغ١ٍّخ اٌّجٙغخ اٌزٟ رٍضَ رٍه اٌضفخ، وزٌه ٌٛؽخ)

ِٓ أفؾبة اٌجؾشح اٌغٛداء ٠ظٙش أؽذّ٘ب ثّالثظ ثبٌٍْٛ اٌفبرؼ ٚا٢خش ثّالثظ راد أٌٛاْ داوٕخ 

ّضِبس ثّمذِخ اٌضفخ ٚلذ ( ٠ظٙش ٔبفخٟ ا7ٌٚلذ أِغه وال ِّٕٙب ِضِبسا ٚأخز ٠ٕفخ ف١ٗ، ٌٚٛؽخ )

 أؾٕٛا ل١ٍالً ٌألِبَ سثّب ٌٍز٠ٕٛغ فٟ ٔغّخ اٌّضِبس.

( ٠ظٙش ئٌٝ عٛاس اٌغًّ اٌّغطٝ ثٙٛدط أؽّش سعالً ٠شرذٞ ِالثظ ثبٌٍْٛ األصسق ٌٖٚٛؽخ )

( خٍف لبسع اٌطجً اصٕبْ ِٓ ٔبفخٟ اٌّضِبس أؽذّ٘ب٠شرذٞ ٠ٚ7ؾًّ ِضِبساً، ٠ٚظٙش ثٍٛؽخ )

( خٍف لبسع  9, 8األخش ثبٌٍْٛ اٌغبِك، وزٌه ٠ظٙش ٔبفخ اٌّضِبس ثٍٛؽخ )ِالثظ ثبٌٍْٛ اٌفبرؼ ٚ

 اٌطجٛي.

ً ِب ٠ىٛٔٛا اصٕبْ وّب فٟ  ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ٔبفخٟ اٌّضِبس ثبٌفشلخ اٌّٛع١م١خ غبٌجب

( ِٓ خالي رٍه ٓٔ، 9، 8، ٗ، ٖ( أٚ فشداً ٚاؽذاً وّب فٟ ٌٛؽبد )ٓٔ، ٙ، ٘، ٌٔٛؽبد )

ت اٌضفبف ال رخٍٛا اثذاً ِٓ ٔبفخٟ اٌّضِبس ُٚ٘ ئِب فشداً ٚاؽذاًأٚ اصٕبْ اٌذساعخ ٠زنؼ أْ ِٛاو

 ػٍٝ األوضش.

 ب _ قارع انطثم      

أِب ثبٌٕغجخ ٌٍطجٛي فمذ رٕٛػذ أؽىبي اٌطجٛي اٌّقبؽجخ ٌٍفشلخ اٌّٛع١م١خ فٕغذ اٌطجٛي 

ٍٝ ٚػبء ِٓ اٌّضدٚعخ ٚاٌزٟ رؼشف ثبعُ إٌمشصاْ ٟٚ٘ ِٓ اٌطجٛي راد اٌشق اٌٛاؽذ اٌّؾذٚد ػ

عُ، ٠ٚؾذ ػ١ٍٙب اٌشق ثٛاعطخ ٘ٔعُ ٚػّمٙب ؽٛاٌٟ ٖٓإٌؾبط غبٌجبً، لطش فٛ٘زٙب ٠جٍغ ؽٛاٌٟ 

ِغب١ِش ِؼذ١ٔخ ػٍٝ هٛق فٛ٘خ اٌٛػبء، ٠ٚىْٛ إٌمشصاْ ِٓ هجٍز١ٓ رؾّالْ ػٍٝ ظٙٛس اٌغّبي 

ً )هجً اٌغّبي( ٚرىْٛ ئؽذٜ اٌطجٍز١ٓ ػٍٝ ١ّ٠ٓ اٌ ؼبصف أٚ اٌخ١ٛي، ٌزا ٠طٍك ػ١ٍٙب أؽ١بٔب

ٚاألخشٜ ػٍٝ ٠غبسٖ ٠ٚذق ػ١ٍٙب اٌؼبصف ثؼقبر١ٓ سف١ؼز١ٓ ِٓ اٌخؾت، أٚ ثّطشلز١ٓ رٚاد 

، ٔ( ، ٚلذ ظٙشد رٍه اٌطجٛي ِقبؽجخ ٌٍفشلخ اٌّٛع١م١خ وّب فٟ ٌٛؽبد )ٕٗ)سأع١ٓ ِٓ اٌخؾت

( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ لبسع اٌطجً ٠شوت اٌغًّ ٚأِبِٗ اٌطجً اٌّضدٚط ٠ٚمَٛ ثبٌنشة ػ١ٍٗ ثبعزخذاَ ٕ

١ش٠ٓ ، ٠ٚالؽع ِٓ خالي اٌذساعخ أْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌطجً ٌُ ٠ظٙش عٜٛ فٟ ػق٠ٛٓ فغ

ِٛاوت اٌضفبف اٌزٟ رزىْٛ ِٓ اٌغّبي ٚسثّب ٠شعغ رٌه ٌضمً ٚصٔٗ ؽ١ش أْ أغٍجٗ وبْ ٠قٕغ ِٓ 

إٌؾبط،ٕٚ٘بن ٔٛع أخش ِٓ اٌطجٛي غبٌجب ِب وبٔذ رغزخذِٗ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٠ٚؼشف ثبعُ 

خ ِذٚسح إٌٙب٠ز١ٓ رغزذق فٟ اٌٛعو ٠ؾذ اٌغٍذ ػٍٝ وٍزب فٛ٘ز١ٙب اٌىٛثخ ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ  هجٍ

 ً . ٚلذ ظٙش ٘زا إٌٛع (ٕ٘)ٚرمشع ثب١ٌذ٠ٓ، أٚ ثٛاعطخ ػق٠ٛٓ ٚرؼٍك ػٍٝ فذس اٌؼبصف غبٌجب

 ِٖٓ اٌطجٛي فٟ اٌّٛاوت اٌزٟ رغ١ش ػٍٝ األسك ٚسثّب ٠شعغ رٌه ٌخفخ ؽٍّخ وّب فٟ ٌٛؽخ )

ّٛوت ٚلذ أِغه ثطجٍخ ِٓ رٌه إٌٛع ٚأخز ٠مشع ػ١ٍٗ (  ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اٌشعً اٌزٜ ٠زمذَ اٌٗ,

( اصٕبْ ِٓ أفشاد اٌفشلخ  اٌّٛع١م١خ ّٚ٘ب ٠ؾّالْ هجٍزبْ ِٓ ٗثؼقب غ١ٍظخ ، وّب ٠ؾب٘ذ ثٍٛؽخ )

٘زا إٌٛع ٚئْ وبٔزب فغ١شربْ فٟ اٌؾغُ ، وّب ٠ظٙش ٘زا إٌٛع ِٓ اٌطجً ثّمذِخ اٌفشلخ 

اٌزٜ ٠ؾٍّٗ ٚلذ ػٍمٗ ثشلجزٗ ثٛاعطخ ؽش٠و ِٓ ( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اٌؾخـ ٙ، ٗاٌّٛع١م١خ ثٍٛؽٗ )

(  ِّب ٠ذي أْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌطجٛي وبْ ِٕزؾشا فٟ 8, 7اٌغٍذ، وّب ٠ظٙش ا٠نب ثٍٛؽبد )

 ِٛاوت اٌضفبف.
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 ج_ ضارب انذف        

( ٚلذ ِٕٙٓ أفشاد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ اٌز٠ٓ ٠زمذِْٛ اٌّٛوت أٚ اٌّغ١شح سعبي ٠ؾٍّْٛ اٌذفٛف)

(  ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اٌشعً ٔٔ، ٘, ٗفٟ اٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ وّب فٟ ٌٛؽبد )  ظٙشد اٌذفٛف

 اٌزٜ ٠زمذَ اٌّٛوت ٚ٘ٛ ٠مَٛ ثبٌنشة ػٍٝ اٌذف ، 

 انراقصاخ()_فرقحانغىازٌ 1     

غبٌجبً ِب وبْ ٠قبؽت اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ثّٛوت اٌضفبف فشلخ ِٓ اٌشالقبد )اٌغٛاصٞ( وّب وبْ 

ٙش ثؼنٙٓ ٚ٘ٓ ٠ٍجغٓ صٛثب سل١ك إٌغظ فٛق ل١ّـ آخش ٠طٍك ػ١ٍٙٓ فٟ رٌه اٌٛلذ ٠ٚظ

ٚؽٕز١بْ ٚهشؽخ ِٓ اٌىش٠ؾخ أٚ اٌّٛفٍٟ ٠ٚزؾ١ٍٓ ثؾٍٝ وض١شح ِٓ ػمٛد ٚأعبٚس ٚخالخ١ً 

ٚٔمٛد ر٘ج١خ رقف فٛق اٌغجٙخ ٚلذ ٠نؼٓ خضاِب فٟ األٔف ٚ٘ٓ ع١ّؼب ٠زىؾٍٓ 

أٚ اٌغٛاصٞ فٟ (ٚلذ ظٙش ِٓ خالي اٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ فشلخ اٌشالقبد ٠ٕٚ7زخطجٓ)

(  ؽ١ش رظٙش فشلخ اٌشالقبد خٍف اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ثّالثغُٙ راد األٌٛاْ ٓٔ، ٘،  ٌٗٛؽخ )

 اٌفبرؾخ اٌّجٙغخ ٚ٘ٓ ٠شلقٓ ٠ٚزّب٠ٍٓ ػٍٝ أٔغبَ اٌّٛع١مٝ إلصبسح اٌجٙغخ ٚاٌفشؽخ ػٍٝ اٌّٛوت.

قخ ػٍٝ ٚوبٔذ ٘إالء اٌشالقبد ٠مّٓ ثشلقبد ِزٕٛػخ ِٕٚٙب سلقخ اٌمٍخ ؽ١ش رنغ اٌشال 

( أٚ 8َٕ)8ٖٓٔسأعٙب لٍخ فخبس٠خ ٚرمَٛ ثبٌشلـ ٚ٘زٖ اٌشلقخ أزؾشد وض١شا ؽٛاٌٟ ػبَ 

رّغه ع١فبًٚرشلـ ثٗ ٚرؾشوٗ ١ّ٠ٕبً ٠ٚغبساً ػٍٝ أٔغبَ اٌّٛع١مٝ ٟٚ٘ رؼٍٛ اٌغًّ فٟ اٌّٛوت 

( ٚوبٔذ اٌّٛع١مٝ ٚاٌغٕبء ٚاٌشلـ ٟ٘ أُ٘ ِب ١ّ٠ض رٍه ا١ٌٍبٌٟ) ١ٌبٌٟ ٔوّب فٟ ٌٛؽخ )

 (.9ٕ)اٌضٚاط(

 انعروش:_1

رأرٟ خٍف اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٚفشلخ اٌشالقبد اٌضفخ ؽ١ش رظٙش اٌؼشٚط ثىبًِ ص٠ٕزٙب ٠غطٟ 

 ِٓ ً ٚعٙٙب ؽبي أؽّش ِٓ اٌشأط ئٌٝ اٌمذ١ِٓ ٚػٍٝ سأعٙب ؽ١ٍخ رؾجٗ اٌزبط ٠زذٌٝ ِٕٗ خ١ٛهب

اٌفنخ ٚرغ١ش اٌؼشٚط أعفً ٘ٛدط أِٚظٍخ ِغطبح ثمّبػ ٠طٍك ػ١ٍخ ّٔٛع١خِٓ اٌىش٠ؾخ 

ّقجٛغخ ثب١ٌٍٔٛٓ األخنش ٚاألؽّش ِٚؾٌّٛخ ػٍٝ أسثؼخ أػّذح فٟ ٔٙب٠خ وً ػّٛد ٘الي رؾزٗ اٌ

ِٕذ٠ً ِضسوؼ ٠غّٝ ِؾشِخ ٠ىبفأ ثٗ فٟ ٔٙب٠خ اٌضفخ ؽبًِ اٌؼّٛد ٚأعفً اٌّظٍخ رّؾٝ اٌؼشٚط 

رزٙبدٜ ٠ٚغ١ش ِؼٙب رؾذ اٌّظٍخ اصٕزبْ ِٓ خ١شح فذ٠مبرٙب ِض٠ٕزبْ ثأغٍٝ اٌؾٍٟ ٚرغ١ش خٍفٙب 

ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذػ٠ٛٓ ٚاٌّذػٛاد ٚاٌجالٔخ اٌزٟ ص٠ٕزٙب، ٚفٟ ثؼل األؽ١بْ ٠ؾًّ أٍ٘ٙب أِٙب 

( ٚرظٙش رٍه اٌضفخ ِٓ خالي اٌٍٛؽبد ِٛمٛع ٖٓوشعٟ   ٌزغزش٠ؼ أصٕبء اٌطش٠ك ئرا ٌضَ األِش)

( أْ اٌؼشٚط ٘، ٗ(  فٕؾب٘ذ فٟ ٌٛؽٗ )ٕٔ، ٓٔ، 9، 8، 7، ٙ، ٘، ٗاٌذساعخ وّب فٟ ٌٛؽبد) 

خ ِغطبح ثّٕٛع١خ ِٓ اٌمّبػ األؽّش اٌّؾّٛي ػٍٝ أسثغ لٛائُ ٠ؾٍّٙب أسثؼخ رغ١ش أعفً ِظٍ

سعبي ٚئٌٝ عٛاس٘ب ٚخٍفٙب ٠غ١ش اٌّذػ٠ٛٓ ٚاٌّذػٛاد ٚئْ وبٔذ اٌؼشٚعخ ال رظٙش فٟ اٌٍٛؽخ 

ٔظشا ٌىضشح األؽخبؿ ثبٌقٛسح فزظٙش اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٚفشلخ اٌشالقبد ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ األفشاد 

( رؾب٘ذ اٌؼشٚط ٟٚ٘ رغ١ش أعفً إٌّٛع١خ ٚلذ اسرذد ِٙب ثٍٛؽخ )اٌّقبؽج١ٓ ٌٍّٛوت ، أ

اٌّالثظ اٌىبٍِخ اٌخبفخ ثبٌؼشٚط فٟ رٌه اٌٛلذ ؽ١ش ٠غط١ٙب ؽبي ِٓ اٌىؾ١ّش األؽّش ِٓ 

اٌشأط ؽزٝ اٌمذ١ِٓ فال ٠شٜ ِٕٙب ؽزٝ اٌؼ١ٕ١ٓ ٚئٌٝ عٛاس٘ب رغ١ش اِشأربْ ثّالثغّٙب اٌزم١ٍذ٠خ 

جشح، ؽ١ش وبٔذ اٌؼبدح أْ ٠غ١ش ئٌٝ عٛاس اٌؼشٚط ٚأِبِٙب اٌّؼشٚفخ فٟ رٌه اٌٛلذ ٟٚ٘ اٌؾ

ػذد ِٓ اٌقذ٠مبد ٚاأللبسة، رٍجظ اٌّزضٚعبد اٌّالثظ اٌؼبد٠خ ٠ٚزذصشْ ثبٌؾجشح اٌؾش٠ش٠خ 

 (.ٖٔاٌغٛداء، أِب األخش٠بد ف١ٍجغٓ اٌؾجشح اٌؾش٠ش٠خ اٌج١نبء أٚ اٌؾبي)

٠غط١ٙب ِٓ اٌشأط ٚؽزٝ أعفً ( اٌؼشٚط ٟٚ٘ رشرذٞ اٌؾبي األؽّش اٌزٜ 7وّب ٠ؾب٘ذ ثٍٛؽخ )

( ٠ؾب٘ذ عضء ِٓ اٌؼشٚط ثّالثغٙب 8اٌمذ١ِٓ ٚئٌٝ عٛاس٘ب رغ١ش ػذد ِٓ إٌغبء، أِب فٟ ٌٛؽخ )

( رظٙش اٌؼشٚط ٟٚ٘ رغ١ش أعفً 9ثبٌٍْٛ األؽّش ٚئٌٝ عٛاس٘ب رغ١ش إٌغبء، أِب فٟ ٌٛؽخ )

فبرؾٗ رغط١ٙب ِٓ أػٍٝ ِظٍخ ِؾٌّٛخ ػٍٝ أسثؼخ لٛائُ ئال أْ اٌؼشٚط رشرذٞ ِالثظ راد أٌٛاْ 

 اٌشأط ٚؽزٝ اٌمذ١ِٓ ٚئٌٝ عٛاس٘ب رغ١ش إٌغبء ٚاٌّذػٛاد.
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ٚرغ١ش اٌضفخ ثجوء ؽذ٠ذ ٚرزجغ هشلب ٍِز٠ٛخ ٚرٌه ١ٌطٛي اٌؼشك ُٚ٘ ئِب ٠غ١شْٚ ِزشع١ٍٓ أٞ 

أْ اٌّٛوت ٠غ١ش وٍٗ ػٍٝ األسك ثّب فٟ رٌه اٌؼشٚط ٚفذ٠مبرٙب وّب ٠ظٙش ِٓ خالي اٌٍٛؽبد 

( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اٌّٛوت ِٓ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٚاٌشالقبد ٕٔ, ٓٔ،  9،  8، 7، ٙ، ٘، ٗ) 

 ٚاٌؼشٚط ٠غ١شْٚ ثبٌزشر١ت خٍف ثؼنُٙ اٌجؼل ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌضفخ رظٙش فشلخ ِٛع١م١خ أخشٜ. 

أٚ أْ رىْٛ اٌضفخ فٟ ؽىً ػشثبد ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ رشوت اٌؼشٚط ػشثخ أٚسث١خ ِمفٍخ، ٌىٓ وض١شاً 

ذ٠مبرٙب اٌؾ١ّش فٛق اٌجشاصع اٌّشرفؼخ ٠ٚزمذِٙٓ اٌّٛع١م١١ٓ ِب رشوت اٌؼشٚط ٚلش٠جبرٙب ٚف

(  أٚ أْ ٠زىْٛ اٌّٛوت ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌغّبي ٌؾًّ أفشاد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٕٖٚاٌّغ١ٕبد)

( اٌّٛوت ٠زىْٛ ِٓ ٔ( ففٟ ٌٛؽخ )ٔٔ، ٖ، ٕ، ِٔٚظٍخ أٚ ٘ٛدط اٌؼشٚط وّب فٟ اٌٍٛؽبد )

غًّ األٚي ٠ؾًّ اٌشالقخ ِٚٓ خٍفخ اٌغًّ اٌضبٟٔ أسثؼخ عّبي ٚسثّب وبْ أوضش ِٓ رٌه ٠ظٙش اٌ

٠ٚؼٍٖٛ لبسع اٌطجً ؽ١ش ٠ؾب٘ذ اٌطجً ٚلذ صجذ فٛق ظٙش اٌغًّ ٚخٍفٗ ٠ظٙش اٌغًّ اٌضبٌش 

٠ؾًّ ٘ٛدط خؾجٟ ِضجذ فٛق ظٙشٖ ٚثذاخٍٗ سعً ٚاِشأح سثّب وبٔذ ٟ٘ اٌؼشٚط ٚئٌٝ عٛاس٘ب 

جً ؽ١ش غبٌجب وبٔذ رأرٝ فشلخ ِٛع١م١خ اٌؼش٠ظ ِٚٓ خٍفّٙب ٠ظٙش اٌغًّ اٌشاثغ ٠ٚؼٍٖٛ لبسع اٌط

 ثّإخشح اٌضفخ.

( أْ اٌّٛوت ٠زىْٛ ِٓ ػذد ِٓ اٌغّبي اٌّض٠ٕخ ثبأللّؾخ اٌٍّٛٔخ ٕوزٌه ٠ؾب٘ذ ثٍٛؽخ )

ٚاٌّضخشفخ سثّب ٠شعغ رٌه ئٌٝ صشاء أً٘ اٌؼشٚط، ٠ؼٍٛ اٌغًّ األٚي ٚاٌضبٟٔ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ 

ً ِٓ ع١ّغ ِٓ لبسػٟ اٌطجٛي اٌّضجزخ فٛق ظٙش اٌغّبي أ ِب اٌضبٌش ف١ؾًّ ٘ٛدعب خؾج١ب ِغٍمب

( ٠زىْٛ اٌّٛوت ِٓ ػذد ِٓ ٖاٌغٛأت ٚ٘ٛ اٌٙٛدط اٌزٜ ٠ؾًّ اٌؼشٚط، وّب ٠ؾب٘ذ ثٍٛؽٗ )

اٌغّبي ٠ظٙش األٚي ٚ٘ٛ ِغطٝ ثٙٛدط ثبٌٍْٛ األؽّش ٚثذاخٍخ اٌؼشٚط ٚخٍفٙب ثبلٟ اٌّٛوت.أِب 

ٌؼٛاسك اٌخؾج١خ ٌؾًّ اٌٙٛدط اٌخؾجٟ ( ٠زىْٛ اٌّٛوت ِٓ ع١ٍّٓ سثو ث١ّٕٙب ثبٔٔفٟ ٌٛؽخ )

اٌزٞ ٠ؾًّ اٌؼشٚط، ٚغبٌجب ٠أرٟ فٟ ٔٙب٠خ اٌضفخ فشلخ ِٛع١م١خ أخشٜ أٚ ػذد ِٓ ؽبٍِٟ اٌضِش 

 ٚاٌطجً. 

 أشكال يظهح انعروش 

ئخزٍف ؽىً اٌّظٍخ اٌزٝ رغ١ش اعفٍٙب اٌؼشٚط ِٓ ِٛوت اٌٝ أخش ٚئْ ئرفمذ ع١ّؼٙبفٝ ااٌزى٠ٛٓ 

عبط ػٍٝ أسثؼخ أػّذح خؾج١خ رؾًّ فٛلٙب لّبػ ٠غّٝ إٌّٛع١خ غبٌجب اٌؼبَ ٚاٌزٜ ئػزّذ فٝ األ

ِب ٠ىْٛ ثبٌٍْٛ األؽّش ، ٚرىْٛ ٘زٖ اٌّظٍخ ئِب ػجبسح ػٓ لّبػ ِؾّٛي فٛق األػّذح ِٚشثٛه 

 ( ٔ( ؽىً ) ٓٔ، 8، ٘، ِٗٓ ػٕذ األهشاف ثؾىً ثغ١و وّب فٝ ٌٛؽخ ) 

ػُ ثأسثؼخ أػّذح ِٓ اٌغٛأت ِٚغطٝ أٚ رأخز اٌّظٍخ ؽىً اٌخ١ّخ فززىْٛ ِٓ ِشثغ خؾجٝ ِذ

ثمّبػ ِخطو ٠غطٝ اٌغمف ٚاألعٕبة ٠ٕٚغذي ل١ٍال اٌٝ أعفً ِٚفزٛػ ِٓ ػٕذ اٌقذس ٌزغ١ًٙ 

 ( ٕ( ؽىً )9ؽشوخ ع١ش اٌؼشٚط وّب فٝ ٌٛؽخ ) 

أٚ أْ ٠ىْٛ لّبػ اٌّظٍخ ِٕغذي ل١ٍال ِٓ اٌغٛأت األسثؼخ ف١ؾجخ عمف اٌخ١ّخ ثذْٚ أعٕبة 

 (  ٖ) ( ؽىً 7وّبفٝ ٌٛؽخ )

أِب ثبٌٕغجخ ٌّٛاوت اٌضفبف اٌّؾٌّٛخ فٛق اٌغّبي فٕغذ ِظٍخ اٌؼشٚط ِضجزخ فٛق اٌغًّ ٚرىْٛ 

( ٔئِب ثغ١طخ اٌؾىً ِضً رٍه اٌّظالد اٌزٝ رغ١ش رؾزٙب اٌؼشٚط ػٍٝ األسك وّب فٝ ٌٛؽخ )  

(  أٚ ٕ( أٚ أْ رىْٛ ػٍٝ ؽىً ٘ٛدط خؾجٝ ِضجذ فٛق ظٙش اٌغًّ وّب فٝ ٌٛؽخ ) ٗؽىً )

( أٚ أْ  ٘( ؽىً ) ِٖظٍخ اٌؼشٚط ِضجزخ فٛق اٌغًّ ٚرأخز ؽىً اٌخ١ّخ وّب فٝ ٌٛؽخ ) رىْٛ

رىْٛ ػٍٝ ؽىً ػشثخ ِمفٍخ ِٓ اٌغٛأت األسثؼخ ِٚؾٌّٛخ فٛق ع١ٍّٓ ثؼٛاسك خؾج١خ وّب فٝ 

 (ٙ( ؽىً )ٌٔٔٛؽخ )

٠طٍك ِٓ خالي رٍه اٌذساعخ ٠زنؼ أْ اٌّظٍخ أٚ إٌّٛع١خ اٌزٝ رغ١ش أعفٍٙب اٌؼشٚط وّب وبْ 

 ػ١ٍٙب فٝ رٌه اٌٛلذ ٌُ رىٓ وٍٙب ػٍٝ ؽىً ٚاؽذ ٚئْ ئرفمذ فٝ ِىٛٔبرٙب اٌؼبِخ .

 _ طىائف حرفُح يصاحثح نهًىكة4

ِٛمٛع  ٟ( ٖٖٚ٘غمٝ ثٗ)٠ُ  ٞطٍك ػ١ٍٙب اٌغمب٠خ، وّب أٔٙب اإلٔبء اٌزمبء ٠ُ ؽشفخ اٌغِ :  أ_ انطقا

أِب اٌِغمبء فٟٙ ٚػبء  ،(ٖٗمبؤْٚ)١ً لَٛ عمبء ٚعزخز ٌٍغشاس ٚاٌى١ضاْ ٚلِ اٌغمٟ، ٚاٌّغمبح ِٚب ٠ُ 

ٚاٌغمبء ٘ٛ أؽذ  ،(ٖٙ(ٚاٌغمبء ػٍّٗ ٘ٛ اإلعمبء أٞ اإلسٚاء)ِٖ٘ٓ اٌغٍذ ٠ىْٛ ٌٍّبء ٌٍٚجٓ)
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ٔٗ ِٓ ٠ؾزشف أفٙٛ ِٓ إٌبؽ١خ اٌٍغ٠ٛخ ٠ؼشف ث ،ػزّذ فٟ ػٍّٗ ػٍٝ لٛرٗ اٌجذ١ٔخااٌؼّبي اٌزٞ 

( ئر 8ٖء ١ٌشٚٞ ظّأ اٌغبئش٠ٓ)، ٚلذ ٠زمذَ اٌضفخ أ٠نب عمب(7ٖؽًّ اٌّبء ئٌٝ إٌّبصي ٚٔؾٛ٘ب)

( ؽ١ش ٠ظٙش ئٌٝ عٛاس ِٛوت اٌضفبف ٚلذ ٔظٙش اٌغمب فٟ اٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ ٌٛؽخ )

اسرذٜ عٍجبة لق١ش ٠ٚؾًّ ػٍٝ ظٙشح ئثش٠ك ٍِّٛء ثبٌّبء ٚث١ذٖ ػذد ِٓ األوٛاة ٌقت اٌّبء 

ٍْٛ األصسق ( ٚ٘ٛ ٠شرذٞ عٍجبة ثب9ٌٌّٓ ٠شغت فٟ اٌؾشة، وّب ٠ؾب٘ذ اٌغمب أ٠نب ثٍٛؽخ )

 ٠ٚؾًّ ػٍٝ ظٙشٖ لذسا ٍِّٛء ثبٌّبء.

:فٟ اٌىض١ش ِٓ األؽ١بْ وبْ ٠قبؽت اٌّٛوت سعالْ ٠ؾًّ أؽذّ٘ب لّمُ ٍِّٛء ب_ حايهٍ انىرد

ثّبء اٌٛسد أٚ ص٘ش اٌجشرمبي ٠شػ ِٕٗ ػٍٝ اٌغبئش٠ٓ ِٓ ٚلذ ألخش، ٠ٚؾًّ ا٢خش ِجخشح ِٓ 

( سعً ٠ؾًّ ث١ذٖ ٘( ٠ٚؾب٘ذ ثٍٛؽخ )9ٖاٌفنخ ٠ؾشق ف١ٙب اٌؼٛد ٚغ١شح ِٓ اٌّٛاد اٌؼطش٠خ)

ٚػبء ِٓ إٌؾبط األففش سثّب ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِبء اٌٛسد اٌزٞ ٠شػ ػٍٝ اٌّٛوت فٟ ؽ١ٓ ٠زمذِٗ 

 اصٕبْ ِٓ اٌقج١خ ٠ؾًّ وال ِّٕٙب ف١ٕ١خ أٚ هجمب وج١شا ٍِئ ثبٌٛسد.

 عالقح يىاكة انسفاف تانطثقح االجتًاعُح 
زالف اٌطجمبد االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ ٚرٌه ِٓ وبٔذ ِٛاوت اٌضفبف ِٓ اٌقٛس اٌّؼجشح ػٓ اخ

ؽ١ش اٌؾىً اٌؼبَ ٌٍضفخ ٚاٌزى٠ٛٓ ٚػذد اٌّؾبسو١ٓ ف١ٙب، فٕغذ ؽفالد اٌضٚاط فٟ اٌمب٘شح ػٕذ 

اٌطجمبد اٌزٟ رؼٍٛ اٌطجمبد اٌغفٍٝ ثٕفظ هش٠مخ اٌطجمخ اٌٛعطٝ ئال أُٔٙ ٠شاػْٛ اٌجغبهخ ػٕذِب 

وش٘ب فزغ١ش اٌؼشٚط ِزذصشح ثؾبي أؽّش ٠ٚؾ١و ثٙب ٠غزؾ١ً رؾًّ ٔفمبد ِضً رٍه اٌضفخ اٌغبثك ر

فش٠ك ِٓ لش٠جبرٙب ٚفذ٠مبرٙب فٟ أؽغٓ ؽٍٍٙٓ أٚ ف١ّب ٠غزؼشْ ِٓ اٌّالثظ ٚال ٠جٙظ اٌّٛوت ِٓ 

(أٚ فشد أٚ اص١ٕٓ ِٓ أفشاد اٌفشلخ ٓٗف١ؾبد اٌفشػ غ١ش اٌضغبس٠ذ اٌزٟ ٠شددٔٙب ِٓ ٚلذ ٢خش)

اٌذساعخ اخزالف ؽغُ اٌضفخ ِٓ ِٛوت ئٌٝ آخش اٌّٛع١م١خ، ٚلذ ظٙش ِٓ خالي اٌٍٛؽبد ِٛمٛع 

فٕغذ اٌضفخ اٌجغ١طخاٌزٟ رزىْٛ ِٓ فشد ٚاؽذ أٚ اص١ٕٓ ِٓ أفشاد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٚرغ١ش خٍفُٙ اٌضفخ 

أٚ اٌّٛوت ثؾىً ثغ١و فزظٙش اٌؼشٚط أعفً اٌّظٍخ اٌّض٠ٕخ ٌٙب ٚئٌٝ عٛاس٘ب ػذد ِٓ إٌغبء 

( ؽ١ش ٠ؾب٘ذ ِٙغ ئِىب١ٔبد األً٘ وّب فٟ ٌٛؽخ ) اٌّمشثبد ٚرٌه فٟ ِٛوت ثغ١و سثّب ٠زٕبعت

اٌؼشٚط ٟٚ٘ رٍجظ اٌؾبي األؽّش أعفً اٌّظٍخ ٚئٌٝ عٛاس٘ب اِشأربْ ثبٌؾجشح اٌغٛداء ٚأِبِٙب ثؼل 

إٌغبء ٚاصٕبْ ِٓ أفشاد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٚٔالؽع أْ اٌّٛوت ٠خٍٛ ِٓ فشلخ اٌشالقبد أٚ اٌغٛاصٞ، 

اٌّٛوت فٙٛ ٠زىْٛ ِٓ اصٕبْ فٟ اٌّمذِخ أؽذّ٘ب ثبٌّضِبس ( ٠الؽع أ٠نب ثغبهخ 9وزٌه ٌٛؽخ )

ٚا٢خش ثبٌطجً ٚخٍفّٙب ِظٍخ اٌؼشٚط ؽ١ش رظٙش اٌؼشٚط ئٌٝ عٛاس٘ب ػذد ِٓ إٌغبء وّب ٠زمذِٙب 

 ثؼل إٌغبء، اٌجؼل ثبٌؾجشح اٌغٛداء ٚا٢خشْٚ ثبٌؾجشح اٌج١نبء . 

ٓ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ وبٍِخ ِٚٓ خٍفٙب فشلخ أِب ثبٌٕغجخ ألفشاػ اٌطجمخ اٌّزٛعطخ فىبْ اٌّٛوت ٠زىْٛ ِ

اٌشالقبد ٚاٌغٛاصٞ صُ ِٛوت اٌؼشٚط ٚخٍفُٙ اٌضفخ ِٓ اٌشعبي ٚإٌغبء ٚؽبٍِٟ عٙبص اٌؼشٚط 

( ؽ١ش ٠الؽع وجش ؽغُ ٓٔ، 8، 7، ٘، ٗٚاٌفشلخ اٌّٛع١م١خ اٌزٟ رأرٝ ثٕٙب٠خ اٌضفخ وّب فٟ ٌٛؽبد )

 . اٌّٛوت ٚٚعٛد أػذاد وج١شح ِٓ اٌّقبؽج١ٓ ٌٍّٛوت

( ٚسثّب ٠شعغ رٌه ٌضشاء أً٘ ٖ,  ٕ, ٔوّب وبٔذ ٕ٘بن ِٛاوت صفبف ػٍٝ اٌغّبي وّب فٟ ٌٛؽبد )

اٌؼشٚط ثأْ رزُ اٌضفخ ػٍٝ اٌغّبي خبفخ ئرا ِب وبٔذ رٍه اٌغّبي ِض٠ٕخ ثبأللّؾخ اٌٍّٛٔخ وّب فٟ 

 (. ٕ, ٌٔٛؽخ )

ٌّذ٠ٕخ ؽ١ش رشوت اٌؼشٚط أِب اٌضفخ فٟ اٌمش٠خ فؼبدح ِب رىْٛ ِخزٍفخ ثؼل اٌؾٟء ػٓ اٌضفخ فٟ ا

ٟٚ٘ ِزذصشح ثؾبي ؽزٝ رجٍغ ِٕضي اٌؼش٠ظ ٚلذ ٠غٍظ ِؼٙب ػٍٝ اٌغًّ ثؼل إٌغبء أٚ اٌجٕبد 

 (٠ٚٗٔىْٛ اٌٙٛدط وج١شاً ٠ٚغطٝ ثبٌجغو ٠ٚزجغ اٌؼشٚط عّبػخ ِٓ إٌغبء ٠غ١ٕٓ ٠ٚضغشدْ)

( ٠زنؼ رٌه ِٓ اٌخٍف١خ اٌّؼّبس٠خ ٖٚلذ ظٙش ِٓ خالي اٌذساعخ ِٛوت صفبف ثاؽذٜ اٌمشٜ ٌٛؽخ )

اٌجغ١طخ ثبٌٍٛؽخ ِٓ اٌج١ٛد اٌجغ١طخ اٌّغطبح ثبٌمؼ، وزٌه ؽىً اٌّغغذ ثغ١و اٌزى٠ٛٓ اٌزٞ ٠ظٙش 

ثبٌٍٛؽخ ٠ٚؾب٘ذ اٌّٛوت اٌزٞ ٠زىْٛ ِٓ ػذح أفشاد ِٓ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ِٚٓ خٍفُٙ اٌغًّ اٌزٞ 

اٌؼشٚط رظٙش إٌغبء اٌّقبؽجبد ٠ؾًّ ٘ٛدط اٌؼشٚط ٚاٌزٞ ٠ز١ّض ثبٌجغبهخ أ٠نب، ٚخٍف 

 ٌٍّٛوت ِٚٓ خٍفٙٓ ٠ظٙش اٌشعبي اٌّقبؽج١ٓ ٌّٛوت اٌؼشٚط. 

أِب أفشاػ األغ١ٕبء ٚػ١ٍخ اٌمَٛ فىبٔذ رمبَ ٌٙب اٌغشادلبد اٌزٟ رنبء ثٕغف رخزٍف أؽغبِٗ ثؼذد  

ىٍٛثبد اٌفٕب٠ش)اٌفشٚع( اٌزٟ ثٙب اٌؾّٛع ٚوبْ اٌغشادق ٠ؾبه ِٓ ع١ّغ عٛأجٗ ثأػذاد وج١شح ِٓ اٌ
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ثبسرفبع ِزش ٚثذاخٍٙب ٌّجبد رنبء ثبٌغبص ٚأسم١خ اٌغشادق رفشػ ثبألثغطخ ٚاٌغغبد ٠ٚغزّش رٌه 

( ٚلذ روش عزبٍٔٝ ١ٌٕجٛي فٟ ع١شرٗ ٌٍمب٘شح أْ اؽزفبالد األػشاط وبْ ٠زٍٝ ف١ٙب ٌّٕٗذح أعجٛع)

ٌضٚاط ِٓ ( ؽ١ش وبٔذ رٍه األفشاػ أٚ ؽفالد اٖٗاٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚأْ ٘زا األِش وبْ الثذ ِٕٗ)

 (.ٗٗإٌّبعجبد اٌخبفخ اٌزٟ ٠ؾبسن ف١ٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ األفشاد)

 انًالتص يٍ خالل تصاوَر يىاكة انسفاف:

ٌّب ٠ؼمذ ػٍٝ اٌشأط ٠ٍٜٚٛ ػ١ٍٗ فٛق  اعُثٓ ِٕظٛس فٟ رؼش٠ف اٌؼّبِخ "أٔٙب ا٠زوش  انعًائى:_ 2

خ ٚاٌمٍٕغٛح ِب ٠الس ػٍٝ ٚل١ً أ٠نبً اٌؼّبِ ،(٘ٗاٌمٍٕغٛح أٚثذٚٔٙب ٟٚ٘ ١ِّضح ٌٍشعبي ػٍٝ إٌغبء)

٠ٚزوش (ٙٗػٍٝ اٌشأط ِٓ اٌؼّبِخ أٚ اٌمٍٕغٛح أٚ غ١ش رٌه) ؽٟءاٌشأط رى٠ٛشاً ٚلذ رؼُ ثٙب، ٚل١ً وً 

اٌمّبػ  رٍف ؽٛي اٌطبل١خ )اٌىٍٛرخ( أٚ اٌطبل١بد أٚ دٚصٞ أْ اٌؼّبِخ ٟ٘ ػجبسح ػٓ لطؼخ ِٓ 

( ٔع اٌذساعخ وّب فٟ ٌٛؽخ )، ٚلذ ظٙشد اٌؼّبِخ وغطبء ٌٍشأط فٟ اٌٍٛؽبد ِٛمٛ(7ٗاٌطٛالٟ)

( ، ٕؽ١ش ٠ؾب٘ذ أغٍت األؽخبؿ اٌّٛعٛد٠ٓ ثبٌٍٛؽخ ٚلذ اسرذٚا اٌؼّبِخ وغطبء ٌٍشأط، ٌٛؽخ )

( ٚاٌزٟ رّضً ِٛوت صفبف ثاؽذٜ اٌمشٜ ؽ١ش وبٔذ اٌؼّبِخ ٟ٘ غطبء اٌشأط اٌشئ١غٟ ٌٖٛؽخ )

ٚئْ ظٙش ِٕٙب ِب  ( ؽ١ش وبٔذ اٌؼّبِخ ٟ٘ غطبء اٌشأط اٌشئ١غٟ٘, ٌٗألؽخبؿ، وزٌه ثٍٛؽخ) 

٠ٍجظ فٛق اٌطبل١خ ِجبؽشح ِٚب ٠ٍجظ فٛق ؽبي ه٠ًٛ ٠غطٟ اٌشأط ٚاٌىزف١ٓ،وّب ظٙشد اٌؼّبِخ أ٠نب 

 ( وغطبء سئ١غٟ ٌٍشأط. ٔٔ، ٓٔ،  9، 8، 7،  ٙفٟ اٌٍٛؽبد )

فٟ وض١ش ِٓ ، ٚ(8ٗاٌطبل١خ ٟ٘ ػجبسح ػٓ غطبء ٠غطٟ اٌشأط ِجبؽشح ٠ٚغزجذي دائّبً) :انطاقُح_ 1

ٚوبْ ثؼل اٌفالؽ١ٓ ، (9ٗآخش ِؼٙب) ؽٟءعزؼّبي أٞ اظ اٌؼبِخ هبل١خ فغ١شح دْٚ األؽ١بْ ٠ٍج

، ٚلذ عُٙ ثؾجبي ِقٕٛػخ ِٓ اٌىزبْ ؽزٝ ال رمغ ِٓ فٛق سؤٚع٠ُٚٙضجزٛٔٙب أصٕبء اٌؼًّ فٛق سؤ

 ،(  9، 8،  7، ٙ،  ٘، ٗ، ٖ، ٔظٙشد اٌطبل١خ وغطبء ٌشأط اٌقج١خ اٌقغبس وّب فٟ ٌٛؽخ )

وّبَ رؾ١و ثب١ٌذ ٚرٍجظ أخش، ٌٙب آٟٚ٘ سداء ٚاعغ ِفزٛػ ٠ٛمغ فٛق ٌجبط عّؼٙب عجبة :انجثح_ 1

 ً ً أٚوبٔذ ، ِب وبٔذ رقٕغ ِٓ اٌقٛف فٛق اٌم١ّـ، ٚغبٌجب ٚ أِب ثبٌفشٚ ئِب رجطٓ ِٓ اٌذاخً  ؽ١بٔب

 .(ٓ٘اٌؾزبء) ٟء فاٌمطٓ ثغشك اٌذف

ثٛعٛد فف ِٓ  خض اٌغجاٌى١ّٓ، وّب رز١ّ خه٠ٍٛ خفنفبم خٚاعؼ خْ اٌغجأ،حٚاٌؼجبء خٚاٌفشق ث١ٓ اٌغج

 خصساس صُ أْ اٌمّبػ اٌزٜ رخ١و ِٕٗ اٌغجِٓ األ خخب١ٌ حْ اٌؼجبءأفٟ ؽ١ٓ خ، ِب١ِصساس ِٓ عٙزٙب األاأل

ثبٌؾش٠ش فٟ ؽ١ٓ وبٔذ  خٚ رىْٛ ِىفٛفأٚ اٌؾش٠ش أٚ اٌىزبْ أٚ اٌخض أٚ اٌمطٓ ألذ ٠ىْٛ ِٓ اٌقٛف 

ً  خخب١ٌ حاٌؼجبء ( فٟ ِالثظ اٌزبعش اٌغبٌظ ٓٔؽخ )، ٚلذ ظٙشد اٌغجخ ثٍٛ(ِٔ٘ٓ اٌقٛف) غبٌجب

 ثألقٝ ١ّ٠ٓ اٌٍٛؽخ.

خشٜ ٟٚ٘ رز١ّض األ خٌجغرٍجظ فٛق عبئش األ ٟاٌز ٟاٌجذْ اٌخبسع خٌجغأٟ٘ ٌجبط ِٓ :انعثاءج_ 4

وّبَ ئال أِٓ غ١ش  ٟثؼنٙب ٚ٘ خئٌِٝبَ ٌٚىٕٙب ِنِِّٛٓ األ خرّزذ ؽزٝ اٌمذ١ِٓ ِفزٛؽ خثأٔٙب ه٠ٍٛ

، ٚلذ ظٙشد اٌؼجبءحفٟ (ِٕ٘شاس اٌزساػ١ٓ ِٕٙب)ئرغبػذاْ ػٍٝ ْ ٌٙب فزؾز١ٓ ٚاعؼز١ٓ ِمٛسر١ٓ أ

( فٟ ِالثظ ٔبفخٟ اٌّضِبس ِٓ أفشاد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ٔاٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ فٕغذ٘ب فٟ ٌٛؽخ )

( فٟ ِالثظ أفشاد اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ، وّب رظٙش اٌؼجبءح أ٠نب رغطٝ ٖ، ٕ، وّب رؾب٘ذ فٟ ٌٛؽبد )

 (.ٓٔ،  9، 7، ٙ، ٗٛؽبد ) اٌّالثظ أعفٍٙب وّب فٟ ٌ

سداء  حٚلذ وبٔذ اٌزض٠ش، (ِٖ٘ٓ اٌغجٍخ ٚاٌؾجشح ٚاٌجشلغ) ِغّٛع والً ٟ ٘ ح:اٌزض٠شجرــسَـــانت_ ٘

، ٚلذ ظٙشد (ِٗ٘ٓ إٌّضي) ٓاٌؼ١ٍب ٚاٌٛعطٝ ػٕذ خشٚعٙ خاٌطجمِٓ رٍجغٗ إٌغبء  ٞاٌخشٚط اٌز

اٌزقب٠ٚش ِٛمٛع اٌذساعخفٟ ِالثظ  اٌزض٠شح ثؾىٍٙب اٌىبًِ اٌّىْٛ ِٓ اٌغجٍخ ٚاٌؾجشح ٚاٌجشلغ فٟ

( رظٙش إٌغبء ِشرذ٠بد اٌزض٠شح ثؾىٍٙب اٌىبًِ ٙإٌغبء اٌّقبؽجبد ٌّٛوت اٌؼشٚط، فٕؾب٘ذ ثٍٛؽخ )

ئٌٝ عٛاس اٌؼشٚط ٚأِبِٙب ٚرىْٛ ٌٍٕغبء اٌّزضٚعبد ثبٌٍْٛ اٌذاوٓ أٚ األعٛد أِب ثبٌٕغجخ ٌّٓ ٌُ 

( فٟ ِالثظ إٌغبء ئٌٝ 9ح ثّالثظ إٌغبء ثٍٛؽخ )رزضٚط فزىْٛ ثبٌٍْٛ اٌفبرؼ ، وزٌه رظٙش اٌزض٠ش

عٛاس اٌؼشٚط ٚأِبِٙب ٚلذ ئخزٍفذ األٌٛاْ ِٓ اٌٍْٛ األعٛد ٚاألث١ل ٠ٚشعغ رٌه أْ اٌغٛداء 

 ٌٍّزضٚعبد أِب اٌفبرؾخ ٌّٓ ٌُ رزضٚط ثؼذ . 
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غ ٚوبْ ٠قٕ، (٘٘ٚعّؼٗ ٠ٍىبد) ح٠ؾجٗ اٌغزش ٞٚ ٌجبط ٔغٟٛ أل١ّـ ٔغبئ ٟرؼٕ خفبسع١ خوٍّا١ٌٍه: 

، ٚلذ وبْ ٚفٟ اٌؾزبء ِٓ لّبػ اٌقٛف ٚاٌىؾ١ّشخ، ٚاٌمط١ٕ خاٌؾش٠ش٠ خلّؾفٟ اٌق١ف ِٓ األ

 اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ، ؽ١شوً ِذْ ٚؽؼٛة  ئٌٝعزبٔجٛي خئ٘جطذ ِٓ اٌؼبفّ حعذ٠ذ خ(ِٛم)ثزىبساً ا

َٚ أِٓ  خزالف ِغز٠ٛبرٙٓ االعزّبػ١خ ثذءاً اأزؾش ث١ٓ إٌغبء ػٍٝ  إٌغبء  خِ ١َ ٍْ ػِ ١ِشاد اٌمقش ٚاٌمٛادْ 

ً  ٟف سرذائٗ ِٕٙٓ عٜٛ اٌُٚ ٠زخٍف ػٓ ، اٌٛعطٝ ٚاٌشالقبد خع١ّغ ٔغبء اٌطجم ئٌٝوً ِىبْ ٚ٘جٛهب

ً ،(ٙ٘)خرٌه عج١ال ِٓ اٌفم١شاد ٚاٌؼبِ ئٌِٝٓ ٌُ ٠غزطؼٓ   ٠ٍٚجظ ا١ٌٍه فٛق اٌم١ّـ ٠ٚىْٛ ِفزٛؽب

 ئٌٝؼذ رٌه ٠زغغ اٌٛعو ٚث ئٌِٝؾجه  ، ٠ٚى7ْٛٚ ؽشف أٚ ِشثؼخ أِٓ األِبَ ٚفزؾخ اٌقذس ث١نب٠ٚخ 

، ٚلذ ظٙش ا١ٌٍه فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍٛؽبد ِٛمٛع اٌذساعخ (7٘وّبَ ه٠ٍٛخ ٚاعؼخ)أهٌٛٗ ٌٚٗ  خٔٙب٠

( أْ ٓٔ، ٘، ٗالع١ّب فٟ ِالثظ اٌشالقبد ٚاٌغٛاصٞ اٌالرٟ ٠زمذِٓ ِٛوت اٌؼشٚط فٕؾب٘ذ ثٍٛؽخ )

١ض ثأٔٗ م١ك ِٓ ػٕذ ا١ٌٍه لذ ظٙش ثّالثظ اٌشالقبد ٚوبْ ثبٌٍْٛ األث١ل ثأوّبَ ٚاعؼخ وّب رّ

 اٌقذس ٠ٚزغغ وٍّب ٔضٌٕب ألعفً.

  وَتائج انذراضح انخاتًح
ِٛاوت اٌضفبف فٟ مٛء ٌٛؽبد اٌشؽبٌخ ٚاٌّغزؾشل١ٓ خالي اٌمش١ٔٓ ِٓ خالي دساعخ ِٛمٛع "

 " رٛفٍذ اٌذساعخ ئٌٝ ػذد ِٓ إٌزبئظ ٔؾقش٘ب ف١ّب٠ٍٟ:َ(9ٔ_8ٖٔ/ٖٔ- ٕٔ)

سو١ٓ ف١ٙب ٠شعغ الخزالف اٌطجمبد االعزّبػ١خ، فىٍّب _ اخزالف ؽىً اٌضفخ ٚؽغّٙب ٚػذد اٌّؾب

 رادد ِىٛٔبد اٌضفخ ٚػذد اٌّؾبسو١ٓ ف١ٙب دي رٌه ػٍٝ اسرفبع اٌطجمخ اإلعزّبػ١خ ألً٘ اٌؼشٚط.

_ ِٛاوت اٌضفبف وبْ ٌٙب رشر١ت ِؼ١ٓ رغ١ش ثٗ فزجذأ ثبٌفشلخ اٌّٛع١م١خ ١ٍ٠ٙب فشلخ اٌشالقبد صُ 

 ضفخ ٚأخ١شا فشلخ ِٛع١م١خ أخشٜ. ِٛوت اٌؼشٚعخ صُ اٌّؾبسو١ٓ فٟ اٌ

_ ال رخٍٛا اٌضفخ أثذاً ِٓ ٔبفخٟ اٌّضِبس ٚسثّب ٠شعغ رٌه ئٌٝ ِب رزّزغ ثٗ ٘زٖ اٌّٛع١مٝ ِٓ 

 ئؽذاس ثٙغخ ٌٍضفخ. 

_ ٠الؽع ِٓ خالي اٌذساعخ أْ إٌٛع اٌّؼشٚف ثبعُ هجً إٌمشصاْ ٌُ ٠ظٙش عٜٛ فٟ ِٛاوت 

رٌه ٌضمً ٚصٔٗ ؽ١ش أْ أغٍجٗ وبْ ٠قٕغ ِٓ إٌؾبط اٌضفبف اٌزٟ رزىْٛ ِٓ اٌغّبي ٚسثّب ٠شعغ 

أٚ ِٓ اٌفخبس ٌٚزٌه وبْ ِٓ اٌقؼٛثخ أْ ٠ؾٍّٗ اٌؾخـ هٛاي ِذح اٌّٛوت ٚاٌزٟ فٟ اٌىض١ش ِٓ 

 األؽ١بْ رغزّش ٌؼذح عبػبد.

_ اٌطجً اٌّؼشٚف ثبعُ اٌىٛثخ وبْ ٠ؾٍّٗ األؽخبؿ اٌز٠ٓ ٠غ١شْٚ ػٍٝ األسك عٛاء فٟ 

ِٓ اٌغّبي أٚ اٌزٟ رغ١ش ػٍٝ األسك. ٚسثّب ٠شعغ رٌه اٌٝ خفخ  ِٛاوت اٌضفبف اٌزٟ رزىْٛ

 ٚصٔخ ٚعٌٙٛخ ؽٍّخ . 

_ رٕٛػذ ؽىً اٌّظٍخ اٌزٝ رغ١ش رؾزٙب اٌؼشٚط ٚئْ ئرفمذ ع١ّؼب فٝ اٌزى٠ٛٓ اٌؼبَ ٚاٌجغبهخ ِٓ 

 ؽ١ش اٌؾىً . 

_ رٕٛػذ ِٛاوت اٌضفبف فّٕٙب ِٛاوت رغ١ش ػٍٝ األسك ٚأخشٜ ػجبسح ػٓ ػذد ِٓ اٌغّبي 

ٌزٝ رغ١ش خٍف ثؼنٙب اٌجؼل ٚئْ ئرفمذ ع١ّؼٙب فٝ رشر١ت ؽىً اٌّٛوت ِٓ ؽ١ش ٚعٛد اٌفشلخ ا

 اٌّٛع١م١خ فٝ اٌّمذِخ . 
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 انهىحاخ واألشكال
 

 
 James shawcrompton( ِٛوت صفبف ثأؽذ ؽٛاسع ِذ٠ٕخ اٌمب٘شح ٌٍّقٛسٌٔٛؽخ)

United kingdoom (1853_ 1913) 57.1× 74.9اٌّمبطcm 

 أٌٛاْ ِبئ١خ ػٍٝ لّبػ
42823827-42-cairo-through-procession-wedding-arab-https://www.magnoliabox.com/products/an 

 
 ٌمب٘شح( ِٛوت صفبف ثأؽذ ؽٛاسع ِذ٠ٕخ إٌٛؽٗ )

Walter Frederic Roofe Tyndale [Ingland Painter 1855_1943] Water color 
-frederick-walter-artist-1912-c1905-procession-ngweddi-arab-an-photo-https://www.alamy.com/stock

135317451.html-roofe 

 
 Talbot Kelly[British painter 1861-1943]( يىكة زفاف تإحذي انقري انًصرَح1نىحه )

https://www.etsy.com/sg-en / 

https://www.magnoliabox.com/products/an-arab-wedding-procession-through-cairo-42-42823827
https://www.magnoliabox.com/products/an-arab-wedding-procession-through-cairo-42-42823827
https://www.alamy.com/stock-photo-an-arab-wedding-procession-c1905-1912-artist-walter-frederick-roofe-135317451.html
https://www.alamy.com/stock-photo-an-arab-wedding-procession-c1905-1912-artist-walter-frederick-roofe-135317451.html
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 Fabio Fabbi [Italian painter 1861-1946]( ِٛوت صفبف ثأؽذ ؽٛاسع اٌمب٘شح ٌٗٛؽٗ )

97.5 ×140 cm, Oil  on Canvas 
fabbi.html-fabio-cairo-in-procession-wedding-https://fineartamerica.com/featured/a 

 
 Fabio Fabbi [Italian painter 1861-1946]( يىكة زفاف تأحذ شىارع انقاهرج 5نىحه )

144×87cm  , Oil on Canvas 

fabbi.html-fabio-cairo-in-procession-wedding-https://fineartamerica.com/featured/a 
 

 
 Louis Emile pinel [Francais1831- 1894]( يىكة زفاف تأحذ انشىارع انجاَثُح )شارع انجًانُح(6نىحح )

https://www.pinterest.com/pin/750341987894353494/?lp=true 

https://fineartamerica.com/featured/a-wedding-procession-in-cairo-fabio-fabbi.html
https://fineartamerica.com/featured/a-wedding-procession-in-cairo-fabio-fabbi.html
https://fineartamerica.com/featured/a-wedding-procession-in-cairo-fabio-fabbi.html
https://fineartamerica.com/featured/a-wedding-procession-in-cairo-fabio-fabbi.html
https://www.pinterest.com/pin/750341987894353494/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/750341987894353494/?lp=true
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 اهرج( يىكة زفاف تأحذ شىارع انق7نىحه )

Narcisse Berchere[ French , 1819-1891] oil on canvas , 61.5-42.2cm 

https://www.pinterest.com/pin/754423375056806178/?lp=true 

 
 , Vincenzo Marinelli , oil on canvas( يىكة زفاف تأحذ شىارع انقاهرج 1نىحه )

 Global Galleryيكاٌ انحفظ 
A017470948-vincenzo/p-by-procession-wedding-arab-an-gallery-https://www.sears.com/global 

 

https://www.pinterest.com/pin/754423375056806178/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/754423375056806178/?lp=true
https://www.sears.com/global-gallery-an-arab-wedding-procession-by-vincenzo/p-A017470948
https://www.sears.com/global-gallery-an-arab-wedding-procession-by-vincenzo/p-A017470948


 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

ٖٗٔ 

 

 
 يىكة زفاف تأحذ شىارع انقاهرج )شارع انًعس نذٍَ هللا انفاطًٍ(( 1نىحح 

Owen Brown Carter (1806 _ 1859) 
https://www.josekusunoki.com/landed 

-brown-https://www.collectionprivee.paris/index.php?option=com_k2&view=item&id=1599:owen

carter&Itemid=1693&lang=fr 

 

 
 Fabio Fabbi [Italian painter 1861-1946] , Oil  on Canvas( ِٛوت صفبف ثأؽذ ؽٛاسع اٌمب٘شح ٌٓٔٛؽخ )

fabbi.html-fabio-cairo-in-procession-wedding-https://fineartamerica.com/featured/a 

https://www.josekusunoki.com/landed
https://www.josekusunoki.com/landed
https://www.collectionprivee.paris/index.php?option=com_k2&view=item&id=1599:owen-brown-carter&Itemid=1693&lang=fr
https://www.collectionprivee.paris/index.php?option=com_k2&view=item&id=1599:owen-brown-carter&Itemid=1693&lang=fr
https://fineartamerica.com/featured/a-wedding-procession-in-cairo-fabio-fabbi.html
https://fineartamerica.com/featured/a-wedding-procession-in-cairo-fabio-fabbi.html
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 ( ِٛوت صفبف ٠ّش ثغٛاس األ٘شاِبدٌٔٔٛؽخ )

-Menkaure-of-pyramid-the-and-Sphinx-images/XL119512/The-https://www.lookandlearn.com/history

?t=4&n=219990procession-wedding-Arab-an-with 

 

 
 

 William Henry( ِٛوت صفبف ثأؽذ ؽٛاسع اٌمب٘شح )أِبَ ِذسعخ اٌغٍطبْ ؽغٓ(، ٌٍشعبَ اإلٔغ١ٍضٌٕٞٔٛؽخ )

Bartlett 
 . Glimpses of the land of Egypt, The Nile boat  , London 1849 , p 92ػٓ:

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lookandlearn.com/history-images/XL119512/The-Sphinx-and-the-pyramid-of-Menkaure-with-an-Arab-wedding-procession?t=4&n=219990
https://www.lookandlearn.com/history-images/XL119512/The-Sphinx-and-the-pyramid-of-Menkaure-with-an-Arab-wedding-procession?t=4&n=219990
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 ( ػًّ اٌجبؽضخٓٔ, 8, ٘, ٗٛؽبد ) (  ٠ٛمؼ ؽىً اٌّظٍخ اٌزٝ رغ١ش أعفٍٙب اٌؼشٚط ػٓ ٌٔؽىً )

 

 
 

 ( ػًّ اٌجبؽضخ9( ٠ٛمؼ ؽىً اٌّظٍخ اٌزٝ رغ١ش أعفٍٙب اٌؼشٚط ػٓ ٌٛؽخ )ٕؽىً )

 

 

 
 

 ( ػًّ اٌجبؽضخ .7( ٠ٛمؼ ؽىً اٌّظٍخ اٌزٝ رغ١ش أعفٍٙب اٌؼشٚط ػٓ ٌٛؽٗ )ٖؽىً )
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 ( ػًّ اٌجبؽضخ .ٌٔؼشٚط ػٓ ٌٛؽخ )( ٠ٛمؼ ؽىً اٌّظٍخ اٌّؾٌّٛخ فٛق اٌغًّ ٚاٌزٝ رغٍظ أعفٍٙب اٗؽىً )

 

 

 
 

 

 
 

 

( ػًّ ٖ( ٠ٛمؼ ؽىً اٌّظٍخ اٌزٝ رأخز ؽىً اٌخ١ّخ اٌّضجزخ فٛق اٌغًّ ٚاٌزٝ رغٍظ رؾزٙب اٌؼشٚط ػٓ ٌٛؽخ ) ٘ؽىً )

 اٌجبؽضخ
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 ( ػًّ اٌجبؽضخ.ٔٔ( ٠ٛمؼ ؽىً اٌؼشثخ اٌخؾج١خ اٌزٝ رغٍظ ثذاخٍٙب اٌؼشٚط ػٓ ٌٛؽخ )ٙؽىً )
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 جؾشؽٛاؽٟ اٌ

                                                 
ٔ

َ، 999ٔ( ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ١ٔٗٙخ، ربس٠خ اٌّقش١٠ٓ، اٌؼذد )ؽّذ ػجذ اٌشاصق، اٌّشأح فٟ ِقش اٌٍّّٛو( أ

  .ٙٙ،٘ٙؿ 
ٕ

، ؿ 987ٔعؼبد ِب٘ش، ػمٛد اٌضٚاط ػٍٝ إٌّغٛعبد األصش٠خ، ِغٍخ و١ٍخ األصبس عبِؼخ اٌمب٘شح، اٌغضء األٚي، اٌمب٘شح ( 

ٖ9 . 
ٖ

 .ٙٙ،٘ٙأؽّذ ػجذ اٌشاصق، اٌّشأح فٟ ِقش اٌٍّّٛو١خ، ؿ( 
ٗ

 . ٕٔشَٚ، آ٠خ عٛسح اٌ( 
٘

، رشعّخ ص١٘ش اٌؾب٠ت، داس اٌؾب٠ت ٌٍٕؾش، اٌطجؼخ ٔػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ط( 

 . 89َ، ؿ 99ٕٔاٌضبٌضخ، 
ٙ

  .َ٘ٗٔ، ؿ 97٘ٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، رشعّخ ػذٌٟ هب٘ش ٔٛس، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ( 
7

َ، ربس٠خ اٌّقش١٠ٓ ٕٓ٘ٔ_ 7ٔٔٔ/  8ٗٙ_ 7ٙ٘شا١ُ٘ اٌغؼ١ذٞ، هجمخ اٌؼبِخ فٟ ِقش فٟ اٌؼقش األ٠ٛثٟ ؽٍجٟ ئث( 

  .َٖٔٔ، ؿ  ٖٕٓٓ، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ٕٕٔ
8

 . 89، ؿ ٔػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ط( 
9

  .89، ؿ ْٔ، طػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصٛ( 
ٔٓ

  .ٗٗٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، ؿ( 
ٔٔ

  .ٙٙ،٘ٙأؽّذ ػجذ اٌشاصق، اٌّشأح فٟ ِقش اٌٍّّٛو١خ، ؿ( 
ٕٔ

دمحم ِقطفٟ ٘ذاسح، إٌّقٛسح لقخ اٌجطٌٛخ اٌؼشث١خ ٚ٘ض٠ّخ ٠ٌٛظ اٌزبعغ، اإلعىٕذس٠خ، ِإعغخ اٌضمبفخ اٌغبِؼ١خ، ( 

 . َٔٙ ؿ 9ٙٔٔ
ٖٔ

اِشأح ػٍّٙب أْ رغبػذ اٌشعبي فٟ اٌضٚاط ٚلذ ٠غزخذَ أوضش ِٓ خبهجخ، ؽ١ش رمذَ ث١بٔٙب ػٓ اٌفز١بد ٚرقف ٟ٘ ( 

اٌٛاؽذح أٔٙب وبٌغضاي عّبالً ٚسؽبلخ ٚفغ١شح اٌغٓ ٚاألخشٜ أٔٙب ١ٌغذ ع١ٍّخ ٌٚىٕٙب غ١ٕخ ٚ٘ىزا، ٚوبْ ٌٙب ؽك اٌذخٛي 

أ٠نب، ٚثؼذ أْ رغزؼٍُ ػٓ وً ؽٟء رمذَ رمش٠ش٘ب ٌٍشاغت فٟ  الؽزشافٙب عّغشح اٌضٚاط، وّب وبٔذ رمَٛ ثّٕٙخ اٌذالٌخ

اٌضٚاط، فبرا سمٟ ثزٌه اٌج١بْ ٠مذَ ئٌٝ اٌخبهجخ ٘ذ٠خ ٠ٚشعٍٙب صب١ٔخ ئٌٝ ػبئٍخ اٌفزبح ٌزؼٍُّٙ ثشغجبرٗ. ئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، 

  .ٖٗٔ، َٕٗٔ، ؿ 97٘ٔاٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، رشعّخ ػذٌٟ هب٘ش ٔٛس، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، 
ٔٗ

 . َٔٙٔ، ؿ 9ٙٔٔاثٓ دا١ٔبي، ه١ف اٌخ١بي، رؾم١ك ئثشا١ُ٘ ؽّبدح، اٌمب٘شح، ِطجؼخ ِقش( 

(
ٔ٘

عؼبد دمحم ؽغٓ ؽغ١ٕٓ ، اٌؾّبِبد فٟ ِقش اإلعال١ِخ ، سعبٌخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕؾٛسح، و١ٍخ األصبس عبِؼخ اٌمب٘شح، 

  .7ٔ،َٙٔ ، ؿ 98ٖٔ
ٔٙ

ٌّقش ِٓ خالي وزبثبد اٌغجشرٟ، ِىزجخ األعشح، ِٙشعبْ اٌمشاءح  ػقّذ دمحم ؽغٓ، عٛأت ِٓ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ( 

  .7ٖٔ، عٍغٍخ األػّبي اٌفىش٠خ، ؿ ٌٍٖٕٓٓغ١ّغ 
17

)Belon،pierre De mans;le voyage en Egypte، 1547،Le caire 1959. P.101.       
ٔ8

ش ٚاٌغبثغ ػؾش، ِقش إٌٙنخ، اٌٙبَ دمحم ػٍٝ رٕٟ٘، ِقش فٟ وزبثبد اٌشؽبٌخ اٌفشٔغ١١ٓ فٟ اٌمش١ٔٓ اٌغبدط ػؾ( 

 . 8َٖ، ؿ 99ٔٔ( ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ِٖٙشوض ٚصبئك ٚربس٠خ ِقش اٌّؼبفش )
ٔ9

 .  9ٕػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ؿ ( 
ٕٓ

  .8ٗٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ؿ ( 
ٕٔ

 . ٖٔ،ٕٔ، ؿ َٙٔ، اٌؼذد 97ٔٔف ػبَ، ِغٍذ ٌٍفْٕٛ اٌؾؼج١خ، ِبسط ِؾّٛد أؽّذ اٌؾفٕٟ، ِٛع١مٝ اٌمب٘شح فٟ أٌ( 
ٕٕ

 . ٓ٘ٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ؿ( 
ٕٖ

  .7ٖٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، ؿ ( 
(ٕٗ) 

ة، عٍغٍخ ربس٠خ اٌّقش١٠ٓ، فزؾٟ اٌقٕفبٚٞ: ربس٠خ ا٢الد اٌّٛع١م١خ اٌؾؼج١خ اٌّقش٠خ، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزب

: اٌطشة ٚآالرٗ فٟ ػقش األ٠ٛث١١ٓ ٚاٌّّب١ٌه، ػجذ اٌؼض٠ض ، ٔج١ً دمحم.ٖٙ، َٕٙ، ؿ ٕٓٓٓ(، اٌمب٘شح، 9ٗٔػذد )

فٛس االؽزفبالد  اثشا١ُ٘،   ، ع١ّخ ؽغٖٖٓٔ، َٕٖٔ، ؿ 98ٓٔاٌطجؼخ األٌٚٝ، ِىزجخ االٔغٍٛ اٌّقش٠خ، اٌمب٘شح، 

 .َٖٗٓ، ؿ 98ٖٔ، و١ٍخ ا٢صبس، عبِؼخ اٌمب٘شح، دوزٛساٖسعبٌخ  فٟ اٌّخطٛهبد اٌؼضّب١ٔخ، ِخطٛه
- Deva، (B.C.): Indian music، India، 1990، p. 108. 

 
  .7ٕ٘فجؾٟ أٔٛس سؽ١ذ: ا٢الد اٌّٛع١م١خ فٟ اٌؼقٛس اإلعال١ِخ، ثغذاد )د.د.، ؿ  (ٕ٘)

 .  9ٖ، ؿ ٔػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، ط( ٕٙ

 . 8ٕٖاٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، ؿ ئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ،  (7ٕ
ٕ8

  .ٓ٘ٔ، 9َٗٔ، ؿ 99٘ٔ_ ٙٔٗٔ، اٌى٠ٛذ ٖٕٓأوشَ لبٔقٛ، اٌزق٠ٛش اٌؾؼجٟ اٌؼشثٟ، ػبٌُ اٌّؼشفخ ( 
ٕ9

، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ 89ٖدمحم لٕذ٠ً اٌجمٍٟ، اٌطشة فٟ اٌؼقش اٌٍّّٛوٟ )اٌغٕبء. اٌشلـ. اٌّٛع١مٝ( اٌّىزجخ اٌضمبف١خ ( 

 . َٖ٘ ؿ 98ٗٔاٌؼبِخ ٌٍىزبة 
ٖٓ

، 9ٖ، ؿ ٔ، ػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، طٕٓ، ؿ َ٘ٔ، ط88٘ٔػٍٝ ثبؽب ِجبسن، اٌخطو اٌزٛف١م١خ، ( 

، فب٠ضح اٌٛو١ً، اٌؾٛاس )عٙبص اٌؼشٚط فٟ ِقش( ٔ٘ٔ، َٓ٘ٔ، ؿ 97٘ٔ، ٕئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ه

 . ٖٓٗؿ 
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ٖٔ

 . 9ٗٔ، 8ٗٔؿ  ئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ،( 
ٖٕ

  .ٔ٘ٔ، ئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ؿ ٕٓػٍٝ ثبؽب ِجبسن، اٌخطو اٌزٛف١م١خ، ؿ ( 
ٖٖ

 . ٖ٘ٔ، ؿ99َٓٔ-٘ـٓٔٗٔاٌّؼغُ اٌٛع١ض، ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌؾئْٛ اٌّطبثغ األ١ِش٠خ، اٌمب٘شح، (
ٖٗ

عضء، داس اٌّؼبسف ثّقش، َٕٓ( ٌغبٔبٌؼشة، ٖٖٔٔٔ /  7ٔٔد  األٔقبسٞاثٓ ِٕظٛس )عّبي اٌذ٠ٓ دمحم ثٓ ِىشَ ( 

 .9ٕٖ،9ٖٔؿ، ٗٔط ، 98َٙٔهجؼخ ثٛالق، اٌمب٘شح ،
ٖ٘

 .ٖ٘ٔؿ، اٌّؼغُ اٌٛع١ض (
ٖٙ

 .9ٕٖ،9ٖٔؿ، ٗٔط ،ِٕظٛس، ٌغبْ اٌؼشة اثٓ( 
ٖ7

 .ٖ٘ٔؿ ، اٌّؼغُ اٌٛع١ض( 

 . 9ٗٔ، 8ٗٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، ؿ 8ٖ)  
ٖ9

.، فب٠ضح اٌٛو١ً، اٌؾٛاس )عٙبص اٌؼشٚط فٟ 9ٗٔ، 8ٗٔئدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ ؽّبئٍُٙ ٚػبدارُٙ، ؿ (

 .  ٖٔٗ، َٖٓٗ، ؿ ٕٔٓٓ، ٠ٕب٠ش ِٔقش( فٟ ػقش عاله١ٓ اٌّّب١ٌه ، سعبٌخ دوزٛساٖ ِٕؾٛسح، داس ٔٙنخ اٌؾشق ، ه
ٗٓ

 . ٘٘ٔئدٚاسد ١ٌٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ؿ ( 
ٗٔ

 . ١ٔ٘٘ٓ، اٌّقش٠ْٛ اٌّؾذصْٛ، ؿ ئدٚاسد ٌ( 
ٕٗ

 . ٕٓػٍٝ ثبؽب ِجبسن، اٌخطو اٌزٛف١م١خ، ؿ ( 
ٖٗ

َ، ؿ 997ٔعزبٍٔٝ ١ٌٕجٛي، ع١شح اٌمب٘شح، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، األػّبي اٌفىش٠خ، ِٙشعبْ اٌمشاءح ٌٍغ١ّغ ( 

ٖ8 . 
ٗٗ

غجشرٟ، ِىزجخ األعشح، ِٙشعبْ اٌمشاءح ػقّذ دمحم ؽغٓ، عٛأت ِٓ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٌّقش ِٓ خالي وزبثبد اٌ (

 . ٘٘ٔ، عٍغٍخ األػّبي اٌفىش٠خ، ؿ ٌٍٖٕٓٓغ١ّغ 
(ٗ٘)

 .َٕٕٗ، ؿ 98ِٕٙٔظٛس، ٌغبْ اٌؼشة، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح،  اثٓ
ٗٙ

، اٌّغٍذ اٌزبعغ ٚاٌؼؾشْٚ، ٟفالػ اٌؼج١ذٞ، ِالثظ إٌذاِٟ فٟ اٌؼقش اٌؼجبعٟ، ِغٍخ عِٛش، اٌغضء األٚي ٚاٌضبٔ(

 (.٘، ؽبؽ١خ )َٕٕٕ، ؿ97ٖٔ
ٗ7

دٚصٞ، اٌّؼغُ اٌّفقً ثأعّبء اٌّالثظ ػٕذ اٌؼشة، رشعّخ أوشَ فبمً، ِطجؼخ اٌؾش٠خ، ٚصاسح اإلػالَ،  س٠ٕٙبسد(

 .َٕٓ٘، ؿ97ٔٔثغذاد، 
ٗ8

 .ٕٓٔ، ؿ ٔط ،ػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش( 
ٗ9

 .ٕٓٔبِخ ٌٍىزبة د.د، ؿ، اٌمب٘شح، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼزِٟب٠ش، اٌّالثظ اٌٍّّٛو١خ، رشعّخ فبٌؼ اٌؾ١( 
٘ٓ

, رؾم١ك ٘ذٜ اٌّخضِٚٝ , ئثشا١ُ٘ ِؼغُ اٌؼ١ٓ َ ( 79ٕٖ /  7٘ٔٞ) أثٛ ػجذ اٌشؽّٓ اٌخ١ًٍ ثٓ أؽّذ . د اٌفشا١٘ذ( 

دٚصٞ، اٌّؼغُ  س٠ٕٙبسد_ ،. 9ٔٔ، ؿٕ، ربط اٌؼشٚط،ػٞ، ِشرنٝ اٌضث١ذٕٙؿ َ , 98ٓٔاٌغبِشائٝ , اٌؼشاق , 

،ػجذ  9َٔ ؿ97ٔٔشعّخ أوشَ فبمً، ِطجؼخ اٌؾش٠خ، ٚصاسح اإلػالَ، ثغذاد، اٌّفقً ثأعّبء اٌّالثظ ػٕذ اٌؼشة، ر

، اٌّغٍذ اٌضبِٓ ٚاٌضبٟٔ، ِغٍخ عِٛش، اٌغضء األٚي اٌغبٍٟ٘اٌؼض٠ض ؽ١ّذ فبٌؼ، فٛس ِٓ أٌجغخ اٌؼشة فٟ اٌؼقش 

، 98ٓٔثغذادٚي،فٟ اٌؼقش اٌؼجبعٟ األ خعال١ِاإل خفالػ اٌؼج١ذٞ، اٌّالثظ اٌؼشث١ ,ٙ٘ٔؿ  ,98َٕٔٚاٌضالصْٛ، 

    . ،ٖٕٗؿ
٘ٔ

 .ٙ٘ٔاٌؼشة، ؿخ ٌجغأػجذ اٌؼض٠ض ؽ١ّذ فبٌؼ، فٛس ِٓ ( 
ٕ٘

 خٌجغأػجذ اٌؼض٠ض ؽ١ّذ فبٌؼ، فٛس ِٓ  ،٘ٗ،ٙٗ، ؿخ،ِب٠ش، اٌّالثظ اٌٍّّٛو8.١ٖٕس٠ٕٙبسرذٚصٞ، اٌّؼغُ اٌّفقً، ؿ ( 

 .78ٕ، ؿٟفٟ اٌؼقش اٌؼجبعٟ اٌضبٔخ، فالػ ؽغ١ٓ اٌؼج١ذٞ، اٌّالثظ اٌؼشث١ٙ٘ٔاٌؼشة، ؿ 
ٖ٘

 .ٖٓٔ، ؿ ٕ، ه ٔػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش، ط ( 
٘ٗ

 .9ٓ، 89ص٠بء إٌغبء فٟ ِقش، ؿ أِبي ؽبِذ اٌّقشٞ،أ( 
٘٘

 .9ٖ٘، 8ٖ٘عّبء اٌّالثظ، ؿسعت ػجذ اٌغٛاد، اٌّؼغُ اٌؼشثٟ أل(
٘ٙ

 .ٓٙ، ؿ ٟفٟ اٌؼقش اٌؼضّبٔ حص٠بء اٌّشأأؽبِذ اٌّقشٞ،  ِبيأ( 
٘7

  .ٕٓٔ، ؿ ٔ، ط ػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ، ٚفف ِقش( 
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  (صىاعره وصخاسفه  واليح  عمله)الميضان القثان في العصش العثماوي 

 ضىء مجمىعح مرحف جايش اوذسسىن والمرحف القثطي تالقاهشج في  
 

 أ. د/ دمحم محمىد علي الجهيىي                                                                              

 ل ٤ًِخ االصبه االٍجن عبٓؼخ ع٘ٞة اُٞاك١اٍزبم  االصبه االٍال٤ٓخ ٝػ٤ٔ

 د / هثح طلعد الجىهشي

 أُغٌِ االػ٢ِ ُالصبه

 

٤ٍِٝخ ٜٓٔخ ك٢ أُؼبٓالد اُزغبه٣خ ث٤ٖ اُ٘بً، ؽ٤ش اهرجٜ ثٜب اهرجبٛبً، ٝص٤وبً ألٗٚ  ٣ٕؼلّ ا٤ُٔيا

 ك٢ا٤ٍُِٞخ اُز٢ ٣ؾزٌْ ئ٤ُٜب ػ٘ل ػ٤ِٔخ اُج٤غ ٝاُْواء. ٝػ٠ِ ٛنا األٍبً ُػوف ا٤ُٔيإ 

اُؾٚبهاد اُول٣ٔخ
1
اُؼٖو االٍال٢ٓ ؽ٤ش ٤ْ٣و اٍزٔود ٛنٙ ا٤ٍُِٞخ اُٜبٓخ ث٤ٖ اُ٘بً ك٢ ٝ

ا٢ُ ا٤ٔٛخ ٛنٙ االُخ اُز٢ افزٖذ ثأٓو ا٤ُٔيإ ٝأُٞاى٣ٖ، اُووإ اٌُو٣ْ ٖٓ فالٍ رؼلك اال٣بد 

ػ٠ِ ئ٣لبء ك٢ رؾو٤ن اُؼلٍ أُْ٘ٞك ك٢ اُؼ٤ِٔبد اُزغبه٣خ ك٘و١ رِي اال٣بد ٓووٝٗخ ثبُؾش 

اُؾجخ  :٤ٔيإ، ٝهل عبء ٛنا اُنًو ثِلظخ ا٤ُٔيإ أٝ أُٞاى٣ٖ، أٝ ٓب ٣زؼِن ثٜب ٖٓ أُلبظ، ٓضَاُ

 بًطاُوَٝ ،ٝاُنهح ،ٝاُل٣٘به،ٝاُلهْٛ ،ٝأُضوبٍ ،
2

اُ٘و٤و ٝأُٞاى٣ٖ ، ٝاُو٘طبه ، ٝ، أَُزو٤ْ 

د عبء ٝهل افزِلذ ٛنٙ األُلبظ أُزؼِوخ ثبُٞىٕ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ كجؼ٘ ٛنٙ ا٣٥ب،ٝؿ٤وٛب

 ٓجبّواً، ٝمُي ٓغبىاً ُج٤بٕ هلهح هللا رؼب٠ُ ػ٠ِ ٓؾبٍجخ ػجبكح ٜٓٔب هَ ٝىٕ أػٔبُْٜ
3

، ٝاُجؼ٘ 

ا٥فو عبء ك٤ٚ أٓو ٖٓ هللا ثبُؼلٍ ٝاُٞكبء ك٠ ا٤ُٔيإ، رِي ا٥ُخ اُز٢ ٣َزقلٜٓب اُ٘بً ػ٘ل ػ٤ِٔخ 

ٕ ٝٓب ك٤ٚ ث٤ٔيإ كه٤ن، ٖٝٓ ع٤ٔغ ا٣٥بد اَُبثوخ ٗغل إٔ هللا ػي ٝعَ فِن اٌُٞ ، اُج٤غ ٝاُْواء

 ٝرول٣و ٓؼِّٞ.

ًٔب ٗغل إٔ ا٤ُٔيإ ٛٞ آُخ اُؼلٍ اإل٠ُٜ، ٝإٔ ا٠ُُٞٔ ػي ٝعَ فِن ًَ ٠ّء ٓٞىٕٝ ثبُؼلٍ 

ًٔب إٔ هللا ٝٙغ ا٤ُٔيإ، ٝأُٜٔ٘ب ٕ٘ؼٚ ٝاٍزؼٔبُٚ، ُزو٤٤ْ أٓو اُؼالهبد  ، ٝاُؾٌٔخ ٝاُؾن

ػ٠ِ اُؼالهبد  ؽو٣ٖب ٔب ًبٕ اإلٍالّ، ُٝ ٝأُؼبٓالد ث٤ٖ اُ٘بً، ًَٝ ٓب ٣زؼِن ثْئٕٞ اُؾ٤بح

األٓبٗخ ك٠ أٌُبٕ األٍٝ ثبَُ٘جخ ُِٔؼبٓالد  ٝٝٙغ، ث٤ٖ اُ٘بً، ٝؽَٖ اُِٖخ ٝٝؽلح أُغزٔغ

ٝثبُزب٢ُ ارغٚ ا٢ُ ٕ٘بػخ ٛنٙ االُخ اُزغبه٣خ، ُٝنُي أٓو هللا ٍجؾبٗٚ ثإٔ ٗؾَٖ ا٤ٌَُ ٝاُٞىٕ 

اُز٢ اٍزقلٓذ ك٢ اٌُض٤و ٖٓ  ٝهل ِٕٝ٘ب ٖٓ ٛنٙ االُخث٤ٜئبد ٓقزِلخ ٝالؿواٗ ػل٣لح 

ٓزؾق عب٣و اٗلهٍٕٞ اٝ ث٤ذ اٌُو٣ز٤ِخ ثبُوبٛوح أُغزٔؼبد ٓغٔٞػخ ٓز٤ٔيح ٜٓ٘ب ٣ؾزلع ثجؼٜٚب 
4

ا٤ُٔيإ اُضبثذ م١ اٌُلخ اُٞاؽلح  -،ٝٛنٙ أُغٔٞػخ ٣ٌٖٔ رو٤َٜٔب ا٢ُ :، ًٝنا أُزؾق اُوجط٢ 
5
٤ل م١ اَُالٍَ ا٤ُٔيإ ث ٝاُ٘ٞع اُضب٢ٗ ٣ٝؼوف، 

6
ع اُضبُش ٝٛٞ ا٤ُٔيإ اُوجبٕ  ٝٓ٘ٚ ، ٝاُ٘ٞ

ٗٞػبٕ اُوجبٕ اُو٢ٓٝ ، ٝاُوجبٕ اُوجط٢
7
. 

( ٖٓ هبػلح ٓؼل٤ٗخ رؾوًٜب ػغِزبٕ ٓؼل٤ٗزبٕ ٣ضجذ 1ٝهل ٕ٘غ ا٤ُٔيإ اُضبثذ م١ اٌُلخ )ُٞؽخ  

ػ٤ِٜب هبئْ ٓؼل٢ٗ ثٌَْ ػٔٞك١ ٣٘ز٢ٜ ثٌلخ ٗؾب٤ٍخ ، آب اُطوف االفو كِٚ هأً ٣ج٢ٜ٘ ثؼ٘ن 

خ اٝ اُوٓبٗخ ثو٤ٔخ اَُِؼخ أُطِٞة ٝىٜٗب ٝػ٘ل رَب١ٝ اٌُلخ ثٔب ك٤ٜب ٖٓ ٓٞاك ٓغ ٣ؼِن ثٜب اُٖ٘غ

اُٖ٘غخ ك٢ اُطوف االفو ٣ٌٕٞ اُٞىٕ ٓ٘ٚجطب،آب ا٤ُٔيإ اُضب٢ٗ ٝٛٞ ٖٓ اُ٘ٞع م١ اٌُلز٤ٖ 

اُن١ ٣ؾِٔٚ اُجبئغ ث٤ل٣ٚ ك٤زٌٕٞ ٖٓ ٍالٍَ ٖٓ اُ٘ؾبً صالصخ ٜٓ٘ب ثٌَ ًلخ رِزو٢ ك٢ هبئْ ٓؼل٢ٗ 

٣ل اُِٖت ٣زٍٞطٚ ث٤ذ أُإّو ٣ٝؼِٞٙ اُقطبف أُقٖٔ ُِزؼ٤ِن،آب ا٤ُٔيإ اُوجبٕ ٖٓ اُؾل

كٔ٘ٚ ٗٔبمط ػل٣لح كافَ ٓزؾق اٗلهٍٕٞ ٝٗٔٞمط ٝاؽل كوٜ ثبُٔزؾق اُوجط٢ ، ٝع٤ٔؼٜب ٣غٔؼٜب 

ر٣ٌٖٞ ٝاؽل ٛٞ اُوبئْ أُؼل٢ٗ اٝ اُؼٔٞك،أُٖ٘ٞع ٖٓ اُؾل٣ل اُِٖت اُن١ ارقن اٌّبال ػل٣لح 

،ٝاالٍطٞا٢ٗ، ٝأُضِش ٝٛنا اُؼٔٞك ٣٘ز٢ٜ ثوأً رزقن ٤ٛئبد ػل٣لح ٓضَ اُلائو١ ٜٓ٘ب أُوثغ 
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أُيفوف ٍٝطٜب ثبُطجن اُ٘غ٢ٔ ،اٝ اُوجخ، اٝ اُؼٔبٓخ ، آب هجَ ٜٗب٣خ اُطوف أُوبثَ ك٤زٌٕٞ 

اُغيء اُن١ ٣ٌَْ اُؾوًخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٤ُِٔيإ ٢ٛٝ ػجبهح ػٖ صوت ك٢ عَْ اُوبئْ أُؼل٢ٗ ٣زَٖ 

ٖٓ أُؼلٕ اهَ ه٤ِال ٖٓ هطو اُضوت ٣وّٞ اػالٙ اُٞعٚ ٝٛٞ ث٤ذ أُإّو َُٝب٤ٗٚ ٝا٢ُ ثٚ َٓٔبه 

اُقِق ٓ٘ٚ اُؼ٘ن ٝٛٞ اُغيء اُضب٢ٗ ٤ُِٔيإ ٝك٤ٚ ٣زْ رضج٤ذ اُقطبف اُقبٓ ثبُزؼ٤ِن ٝاٍلِٚ 

ٓغٔٞػخ اَُالٍَ ماد اُقطب٤ٛق اُز٢ رقٖٔ ُزؼ٤ِن اَُِغ أُواك ٝىٜٗب ،٣ٝزؾوى ػ٢ِ اُوبئْ 

( هٓبٗٚ ٖٓ اُ٘ؾبً اٝ ٖٓ اُؾل٣ل ر٤ْو ػ٘ل اٍزٞاء 4،3ٔلهط ثؼالٓبد اُٞىٕ )ُٞؽخأُؼل٢ٗ اُ

( ٛنٙ أُٞاى٣ٖ 13،12،11اُوبئْ ا٢ُ اُٞىٕ اُٖؾ٤ؼ َُِِؼخ كٕٝ ى٣بكح اٝ ٗوٖبٕ )ُٞؽبد

ع٤ٔؼٜب هل اٍزقلّ ك٢ ٕ٘بػزٜب اُؾل٣ل اُِٖت ، ًٝنُي اُ٘ؾبً ٝرٖل١ ُٖ٘ؼٜب كئخ ٖٓ 

ٜ٘ب اُ٘ؾب٤ٍٖ ، ٝاُؾلاك٣ٖ، ٝاُقطب٤ٖٛ ، ٝأُيفوك٤ٖ اُن٣ٖ اُؾوك٤٤ٖ رقٖٖٞا ك٢ ٕ٘ؼٜب ،ٓ

ى٣٘ٞٛب ثبُؼ٘بٕو اُيفوك٤خ ٖٓ اٝهام ٗجبر٤خ ، ٝاٌّبٍ هؤؤً ٤ٛٞه ثبالٙبكخ ا٢ُ اُؼ٘بٕو 

اٌُزبث٤خ  ٍٝٞف ر٤ْو اُلهاٍخ ا٢ُ ٓب ٝهك ػٖ رِي أُٞاى٣ٖ ك٢ أُقطٞٛبد ٓغ رأ٤ًل رِي 

اؽزلظذ كٝه ز٢ ث٤ٖ ا٣ل٣٘ب ٖٓ  ٓٞاى٣ٖ كول أُؼِٞٓبد اُٞاهكح كافِٜب ػ٢ِ اُ٘ٔبمط اُ

اُز٢ رٖلد ٤ٌُل٤خ ٕ٘بػخ اُخ اُٞىٕ ٜب ٝأُقطٞٛبد ثٖٔو ٝاُؼبُْ اُؼوث٢ ٝاُـوث٢ ثبٌُض٤و ٓ٘

ٝاٍزقلآبد رِي االعياء ك٢ رؾو٤ن ٖٝٓطِؾبرٜب أُؼوٝكخ ثبُوجبٕ  ٝث٤بٕ ٌٓٞٗبرٜب ٝفبٕخ رِي 

ٛخ ثلاهاٌُزت أُٖو٣خ ٓإُلٜب ٛٞ ا٤ُْـ ػ٤ِٔبد  اُٞىٕ ا٤َُِٔخ  ٖٝٓ ٛنٙ أُقطٞٛبد ٓقطٞ

اثٞ اُلزؼ دمحم ثٖ اؽٔل ثٖ دمحم ثٖ دمحم ثٖ اؽٔل اُٖٞك٢ روغ ك٢ رَغ ػْوح ٝههخ ٓوبٍٜب 

1543ّٛـ/ 959ٍْ أٍبٛب هٍبُخ ك٢ ٕ٘بػخ اُوجبٕ رؼٞك ا٢ُ ػبّ 15×19
3
ٝرْزَٔ كاه اٌُزت  

ىإ ثبُزٔبّ ٝأٌُبٍ ًبٗذ ك٢ ِٓي أُٖو٣خ ػ٢ِ ٓوبُخ ُِؾ٤ٌْ ا٤ِ٣ب أُطوإ ك٢ أٌُب٤٣َ ٝاالٝ

ٓؾٔٞك ف٤ِلخ ٤ًًِٞبٕ
9
صْ ٕبهد ا٢ُ ا٤َُل ؽ٤َٖ ثبُ عب٣ِٝ 

19
االّواف ٝمُي ٍ٘خ  

1731 ٛـ/1196
11

ًٔب رْٚ اُلاه ا٣ٚب ٓقطٞٛخ صب٤ٗخ ٓإُلٜب فٚو ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ اثٞ 

 ٛـ/1272ٍْ ٝمُي ػبّ  15×  19بً اُجوٌُ اُوجب٢ٗ اُز٢ ًزجٜب ك٢ اص٘زبٕ ٝأهثؼٕٞ ٝههخ ٓو

ٝأٍبٛب اُغٞاٛو اُؾَبٕ ٌّٝٔ ػ٤ٖ اُيٓبٕ ك٢ ػِْ أُوجبٕ    1355ّ
12

ًٔب رٞعل ٓقطٞٛخ 

أفو١ عٔؼذ ػلح هٍبئَ اٝ ٓوبالد ك٢ صٔب٤ٗخ ٝصالص٤ٖ ٝههخ ٜٓ٘ب هٍبُخ ك٢ ػِْ اُوجبٕ ٤ُِْـ 

ػجل أُغ٤ل اَُب٢ُٞٓ أػوجٜب ثٔوبُخ ٕـ٤وح ػٖ ػِٔبء ٛنا اُلٖ صْ ٓوبُخ أفو١ ػٖ ػِٔبء ٛنٙ 

ٖ٘بػخ ر٘ز٢ٜ ثوٍبُخ ػٖ ػِْ أُوجبٕ ٤ُِْـ اُؼالٓخ ثؼ٢ْ٤ األ١ٞٓ األٗل٢َُاُ
13

،ٝٛنٙ 

أُقطٞٛبد ع٤ٔؼٜب هل اّبهد ا٢ُ ٓؼِٞٓبد ؿب٣خ ك٢ اُلهخ ٝاال٤ٔٛخ ػٖ اُج٘بء اُؾٚبه١ 

ُِٔغزٔغ االٍال٢ٓ ٖٓ فالٍ ٕ٘بػخ ٛنٙ االُخ اُز٢ ُؼجذ كٝها ٛبٓب ك٢ اُؾ٤بح اُل٤٘٣خ 

ٝهل فوعذ كهاٍخ ػٖ أُٞاى٣ٖ ماد اٌُلز٤ٖ ٝاصوبُٜب اُز٢ روبً ثٜب غ ،ٝاالهزٖبك٣خ ُٜنا أُغزٔ

خ ٤ًٝل٤خ ه٤بً زٕ٘بػاٍب٤ُت ٝأُٞىٝٗبد ك٢ ؽ٤ٖ ُْ رقوط كهاٍخ ٝاك٤خ ػٖ ا٤ُٔيإ اُوجبٕ 

٤ْو ا٢ُ َٓبٛٔزٜب ى٣ٖ ٝٓب ؽِٔزٚ ٖٓ ىفبهف ٝػالٓبد ثٔب ٣اُٞىٕ ثٜب ٝإٝبف ٛنٙ أُٞا

ٝثبُزب٢ُ  اُؾوٞم ٝاكاء اُزٌب٤ُق اُز٢ اهاكٛب ا٢ُُٞٔ ػي ٝعَاُج٘بءح ك٢ رؾو٤ن اُؼلٍ ٝاصجبد 

رؾو٤ن َٓٔبٛٔخ ؽٚبه٣خ ث٘بءح ك٢ أُغزٔغ االٍال٢ٓ، ٝثبُزب٢ُ ٍٞف َٗزؼوٗ ك٤ٔب ٢ِ٣ ٛنٙ 

 اُ٘ٞػ٤خ ٖٓ أُٞاى٣ٖ ٝٓب ؽِٔزٚ ٖٓ ىفبهف ٝاُٖ٘ٞٓ اُٞاهكح ػٜ٘ب كافَ رِي أُقطٞٛبد,

 إٝبف ا٤ُٔيإ اُوجبٕ ك٢ أُقطٞٛبد 

٤يإ ٛٞ ٗٞه ٖٓ اٗٞاه هللا رؼب٢ُ اكبٙٚ ػ٢ِ ػجبكٙ ٖٓ ًٔبٍ ػلُٚ ٤ٔ٤ُيٝا ثٚ ث٤ٖ اُؾن أُ

اِٛن ػ٤ِٚ ٍجؼخ أٍبء ٢ٛ :اُوجبٕ، ٝاُولبٕ، ٝا٤ُٔيإ، ٝاُووٍطٕٞ، ٝأَُزو٤ْ، ٝاُجبَٛ ،ٝهل 

ٝاُوَطبً، ٝاال٤ٖٓ، ٝٛٞ ٣ٖ٘غ ٖٓ عَْ ِٕت ٣و١ٞ ػ٢ِ ؽَٔ االصوبٍ ،ًبُؾل٣ل ٝٗؾٞٙ
14
. 

مط اُز٢ ٣زٜٚٔ٘ب ٓزؾق عب٣و اٗلهٍٕٞ ، ٝأُزؾق اُوجط٢ ٝعلٗب إ ٛنا اُغَْ ٝثلؾٔ اُ٘ٔب

اُِٖت هل رْ ٕ٘بػزٚ ٖٓ اُؾل٣ل اُِٖت ثؼل إ رْ ر٤ٌِْٚ ٝكن ٤ٛئخ ٓؾلكح ٖٓ فالٍ ًٞه 
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اُؾلاكح اُز٢ ٣زٖل١ ُٜب ٗلو ٖٓ اُؾوك٤٤ٖ اُن٣ٖ ٣وغ ػ٢ِ ػبروْٜ االر٤بٕ ثقبّ اُؾل٣ل ٝر٤ٖ٘ؼٚ 

اٝ اُ٘ؾبًخ ، ٝثبُزب٢ُ ٣زْ ر٤ٌَْ هطؼخ ٖٓ اُؾل٣ل اُِٖت ٝكن أُطِٞة ٌَُ ٕ٘ؼ
15

،ٝكن ا٤ُٜئخ 

ػٔٞك َٓزو٤ْ آب إ ٣ٌٕٞ اٍطٞا٤ٗب اٝ ٓوثؼب اٝ ٓضِضب ُٞؽخ)  اُز٢ عبءد ث٤ٜئخاُز٢ آبٓ٘ب 

( ٣ؼوف ثأٍْ اُوٖجخ  19،9،7،3
16

ٛنا اُؼٔٞك ٣َٖ ُٛٞٚ هلّ اٝ صالصخ اهلاّ
17
اٝ ٣ي٣ل ٝكوب  

٢ ٙٞء مُي ٣زْ ٝٙغ ػالٓبد اُٞىٕ ػ٤ِٚ ٝكن هبػلح ؽَبث٤خ رؼزٔل ُِضوَ اُن١ ٣و٤ٌ ٝىٗٚ ٝك

ػ٢ِ ٍٛٞ ٛنا اُؼٔٞك ٝثؼل أُٞىٝٗبد ٝاُضوَ ػٖ ٓوًي٣ٚ اٝ هج٤ٚ ًٔب أٍزٜٔب أُقطٞٛخ اُن٣ٖ 

رْ رؾل٣ل اُٜٝٔب ػ٘ل ٜٗب٣خ اُؼٔٞك ٣ٝؼِٞٙ َُبٕ رْ رضج٤زٚ ك٢ اُؼٔٞك ٖٓ فالٍ صوت ٣ضجزٚ َٓٔبه 

٤ب ٢َٔ٣ ثقِٓوثغ ٣قزوم صوجب اٍطٞاٗ
13
٣زْ ثٚ رضج٤ذ ث٤ذ ٣قٖٔ َُِبٕ ٣٘ز٢ٜ ٖٓ اػالٙ   

ثقطبف اُزؼ٤ِن ٣زَٖ ثٚ ؽِوبد ر٢َٔ ٍلبك٤و
19

،ٝاٍلَ اُقطبف ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ث٤زب ٓضِضب هأٍٚ 

الٍلَ ٢َٔ٣ اُْبٛل 
29
ٝٛٞ ثٔؾبىارٚ ُطوف اَُِبٕ ٣و٤ٌ اُٞىٕ اُٖؾ٤ؼ َُِِغ ٝٓغٔٞع ٛنٙ  

ٌزت ػ٤ِٜب ػجبهاد مًورٜب أُقطٞٛخ ٢ٛٝ "ٝه٘طوح هل اُؼالهخ ٤َٔ٣ٜب اُوجب٤ٗخ ثبُو٘طوح ًٝبٕ ٣

هام ُِ٘بً ؽَٜ٘ب ٣ي٣ٜ٘ب َٓٔبه ٝىٕ ٝرؾو٣و ، ػ٤ِٜب ٓلاه اُٞىٕ ك٢ ًَ ؽبُخ ٓووهح ك٢ هطجٜب 

ا١ روو٣و"
21
. 

ٝٛنٙ اٌُزبثبد ُْ ٗؼضو ػ٤ِٜب ٓلٝٗخ ػ٢ِ ا٣ب ٖٓ ٗٔبمط أُٞاى٣ٖ أُؾلٞظخ ثبُٔزؾل٤ٖ، ٌُٖ الثل إ 

١ كٝٗذ ػ٤ِٜب ٛنٙ اٌُزبثبد ٓضِٔب كٝٗذ اٌُزبثبد اُز٢ ر٤ْو ا٢ُ إ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ٗٔبمط افو

ا٤ُٔيإ اُوجبٕ ال ٣قط٢ ٝاُز٢ ٍغِذ ػ٢ِ ظبٛو اُنهاع اُو٤ٖو ٓضِٔب اّبهد أُقطٞٛخ ث٤٘ٔب 

ٗلند ك٢ اؽل اُ٘ٔبمط أُؾلٞظخ ػ٢ِ اُوٓبٗخ اُ٘ؾب٤ٍخ اُز٢ رزؾوى ػ٢ِ اُؼٔٞك ُزؾل٣ل اٝىإ 

 اَُِغ.

٤ِ٤ٚ ا٢ُ اُقِق ٣ٝجؼل ػ٘ٚ هله اهثؼخ إبثغآب اُوت اُضب٢ٗ ك
22
ث٤ذ اَُِبٕ اُضب٢ٗ ٝهل رْ ٝٙؼٚ  

اٍلَ اُنهاع اُو٤ٖو اُن١ ٣ٔضَ اُغيء اُضب٢ٗ ك٢ اُؼٔٞك أَُزو٤ْ ٝأُؼوٝف ثأٍْ اُوأً اٝ 

اُؼ٘ن
23
ٝاُن١ ٣جلٝ اًضو ٌٍٔب ٖٓ اُؼٔٞك ٣ٝأفن ٤ٛئخ ٓقبُلخ ُٚ 

24
كٜنا اُغيء َٓزط٤َ ٣٘ز٢ٜ ػ٘ل  

ٔٞك ثغيء ٓضٖٔ ٗلند ػ٤ِٚ ٖٓ فبهعٚ ثؼ٘ اُيفبهف اُز٢ رأفن ٤ٛئخ فطٞٛ اُزوبئٚ ثبُؼ

ٓزوبٛؼخ كافَ َٓزط٤الد ٣ٝزْ رضج٤زٚ ثَٔٔبه كافَ ثقِ ٓٔبصَ ُالٍٝ ،٣ٝ٘ز٢ٜ ٖٓ اٍلِٚ ثقطبف 

افو ُزؼ٤ِن أُٞىٝٗبد،ٝٛن٣ٖ اُغيأ٣ٖ ٓزٖالٕ ارٖبال ٓجبّوا ثجؼٜٚٔب ال ٣لِٖٜٔب اال اَُِب٤ٖٗ 

اُؼ٘ن( ًٝنُي ظبٛو ث٤ذ اَُِب٤ٖٗ -اَُل٢ِ ٝهل ؽلَ اُنهاع اُو٤ٖو )اُوأًأُنًٞه٣ٖ اُؼ١ِٞ ٝ

ثبُؼ٘بٕو اُيفوك٤خ اُز٢ رٔضِذ ك٢ ػ٘بٕو ٗجبر٤خ ػ٢ِ ٤ٛئخ كوع ٗجبر٢ ِٓز١ٞ ثأٍِٞة اُجبهٝى 

ٝاُوًًٞٞ
25

، ًٔبٗغل ػ٢ِ اؽل ٝع٢ٜ اُنهاع اُو٤ٖو ك٢ أُٞاى٣ٖ أَُغِخ ثٔزؾق اٗلهٍٕٞ 

( ىفبهف ٗجبر٤خ ث٤ٜئخ كوٝع ٗجبر٤خ ؽِي٤ٗٝخ ٣قوط ٖٓ 6،5،4 ُٞؽبد) 44، 42، 33رؾذ ههْ 

ث٤ٜ٘ب هٔخ ّغوح اَُوٝ
26
ث٤ٜئخ رزلن ٝأٍِٞة كٖ اُوًًٞٞ، ٝمُي ثأٍِٞة ٕزبػ٢ ٓزوٖ ا٢ُ ؽل  

ًج٤و االٓو اُن١ ٤ْ٣و ا٢ُ إ ٛنا ا٤ُٔيإ ٛٞ ٖٓ أُٞاى٣ٖ أُغِٞثخ ٖٓ رو٤ًب ٝاُز٢ اِٛن ػ٤ِٜب 

و كول ٍغَ ػ٤ِٚ ٖٗب ًزبث٤ب ٤ْ٣و ا٢ُ اٗٚ اٙبكخ هل رٔذ ك٢ ربه٣ـ اُوجبٕ اُو٢ٓٝ، آب اُٞعٚ االف

الؽن ُزبه٣ـ ٕ٘بػخ ا٤ُٔيإ ؽ٤ش ٗغل ػ٢ِ ٛنا اُٞعٚ ٖٓ اُنهاع ٖٗب ًزبث٤ب ٗلن ثبُقٜ اَُ٘ـ 

ّ  ثبالٙبكخ ا٢ُ ػ٘بٕو ٗجبر٤خ 1793ٙ / 1293ثأٍِٞة اُؾي ٝٛٞ"ػضٔبٕ ؽ٤َٖ٘ اٌُالهع٢ 

ِٞة ،ٝأُوبهٗخ أُجلئ٤خ ث٤ٖ ٝع٢ٜ اُنهاع ٣زالؽع ػ٢ِ اُلٞه رٔضَ ُلبئق ٗجبر٤خ ٗلند ثناد االٍ

إ ٛ٘بى افزالكب ًج٤وا ث٤ٖ االٍِٞث٤ٖ ٓٔب ٣وعؼ ٓب مٛج٘ب ا٤ُٚ ٖٓ إ ا٤ُٔيإ ٣ؼٞك ربه٣ـ ٕ٘ؼٚ 

ا٢ُ رو٤ًب ك٢ ثلا٣بد اُووٕ اُضبٖٓ ػْو ث٤٘ٔب اٌُزبثبد رؼٞك ا٢ُ ٖٓو ك٢ ٜٗب٣بد اُووٕ مارٚ،آب 

٤و ا٢ُ اٍْ اُْقٔ اُن١ ٣قزٔ ثٔواهجخ ػ٤ِٔبد اُٞىٕ َُِِغ أٌُِق اٌُزبثخ أُنًٞهح كزْ

ثٞىٜٗب ٝاُز٢ فٖٔ ُٜب ٛنا ا٤ُٔيإ اُن١ ٕبه فبٕب ثٚ ٢ٛٝ ػ٢ِ ٓب ٣جلٝ ٍِؼب ر٤٘٣ٞٔخ ٖٓ 

هٔؼ ٝاهى ٌٍٝو ٝى٣ٞد ٝؿ٤وٛب ،ٝثبُزب٢ُ كول اّبهد ًِٔخ اٌُالهع٢ ا٢ُ إ ا٤ُٔيإ افزٔ 
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ك ػ٢ِ اٍبٍٜب ه٤ٔزٜب ٝاٍؼبهٛبكافَ اَُٞمثٞىٕ اَُِغ اُز٤٘٣ٞٔخ ،ٝاُز٢ ٣زؾل
27

،ٝاما ًبٕ ا٤ُٔيإ 

هل ػَٔ ػ٢ِ ٝع٢ٜ مهاػٚ اُو٤ٖو ٛنٙ اُيفبهف ، ٝرِي اٌُزبثبد كأٜٗب عبءد ػٌٌ ٓب مًورٚ 

أُقطٞٛبد ؽ٤ش اٝهككد إ ٛنا أُٞٙغ ر٘لن ك٤ٚ ًزبثبد ٢ٛ ػ٢ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:اٗب اُوجبٕ ال 

ؽل أُؼط٢ ،اه٤ٔٞا اُٞىٕ ثبُوَٜافط٢ ٝؿ٤و اُؾن ال اػط٢ ،ُوٍٞ اُٞا
23

، ٌُٖ اُٞاهغ اصجذ 

اُز٢  -ًٔب ٤ٍأر٢-ػٌٌ مُي ،ام رْ ر٘ل٤ن ٛنٙ اٌُزبثبد ػ٢ِ اُضوَ اُ٘ؾب٢ٍ أُؼوٝف ثبُوٓبٗخ

رزؾوى ػ٢ِ اُوبئْ أُؼل٢ٗ ُزؾل٣ل اُٞىٕ اُٖؾ٤ؼ َُِِغ، ٣ٝ٘ز٢ٜ اُوأً اٝ اُؼ٘ن ك٢ ػٔٞك 

فوك٤ب ٣وّٞ ػ٢ِ ٌَّ كائو١ ثلافِٚ روً ؽُٞٚ ا٤ُٔيإ ثغيء هٓؾ٢ ٗلن ك٤ٚ اُٖبٗغ ػٖ٘وا ى

كٝائو إـو رٌَْ ك٢ ٓغٔٞػٜب ٤ٛئخ اُطجن اُ٘غ٢ٔ 
29

، ٝمُي ثأٍزؼٔبٍ ٛو٣وخ اُؾي اُـبئو 

ثبالٙبكخ ا٢ُ اُزلو٣ؾ، ٝٛٞ ٓب ٣ٌْق ػٖ اّزـبٍ ٕ٘بع آفو٣ٖ ك٢ ٕ٘بػخ اُوجبٕ رقٖٖٞا ك٢ 

اد ك٤٘خ فبٕخ ٝأُبّ ًج٤و ىفوكزٚ ٖٓ فالٍ ٛنٙ اُؾوف اُل٤٘خ اُز٢ رزطِت ٜٓبهاد ٝهله

ثبُوٞاػل اُٜ٘ل٤ٍخ اٗؼٌَذ ثٌَْ ٓجبّو ك٢ رِي اُٖ٘بػخ اُز٢ اّزوى ك٢ اٗغبىٛب اٌُض٤و ٖٓ 

اهثبة اُؾوف ٝاُٖ٘بػبد ٣ٝؼوف ك٢ ٓغٔٞػٚ ثأٍْ اُؼٔٞك، ٝٛٞ ٛ٘ب اُؼٔٞك ك٢ اُوجبٕ اُو٢ٓٝ 

ل ٗلن ػ٤ِٚ رله٣غبد ُزؾل٣ل ( ٝه 19،9، آب اُؼٔٞك ك٢ اُوجبٕ اُوجط٢ كول عبء ث٤ٜئخ ٓضِضخ )ُٞؽخ 

اُٞىٕ ػجبهح ػٖ ػالٓبد رؾٖو ث٤زٜب ٗوبٛ فٌٔ ٝكن اٗظٔخ اُٞىٕ أُزجؼخ 
39
اُز٢ ٗلند ثبُؾي  

أَُبٓذ ُغَْ اُؼٔٞك ، ٝهل فال اُنهاع اُو٤ٖو ًٝنُي اُجق٤ْٖ ٝٓب ٣ؼِٞٛٔب ٖٓ اُؼ٘بٕو 

 ٣41ؾَٔ ههْ ٍغَ اُيفوك٤خ ،ٝٛ٘بى ثغبٗت ٛن٣ٖ اُ٘ٞػ٤٤ٖ ٖٓ اُوجبٕ ٛواى افو ٖٓ اُوجبٕ 

ثٔزؾق اٗلهٍٕٞ ُٚ ػٔٞك ٖٓ اُؾل٣ل ما ٍٔذ ٓوثغ ٓض٤ذ ػ٢ِ ىا٣ٝزٚ اُوبئٔخ ،٣ٝزَٖ ثٚ اَُِبٕ 

اُن١ ٣زَٖ ثٚ فطبف اُزؼ٤ِن آب فِق ٛنا اُغيء ك٤ٞعل اُنهاع اُو٤ٖواُن١ رْ رضج٤ذ ٓوًي٣ٖ 

٣٘ز٢ٜ ثبَُالٍَ ثٚ ُؾَٔ أُٞىٝٗبد أُوًي االٍٝ ٣٘ز٢ٜ ثقطبف ٓجبّو ،ٝٓوًي اُزؼ٤ِن اُضب٢ٗ 

)اُؼلح( اُز٢ رقٖٔ ُؾَٔ ٓٞىٝٗبد افو١ ٓقزِلخ ػٖ رِي اُز٢ رؼِن ك٢ ٓوًي اُزؼ٤ِن االٍٝ 

اُن١ ثٚ ث٤ذ اَُِبٕ اُضب٢ٗ، ٣ٝ٘ز٢ٜ ٛنا اُنهاع ثوأً كائو١ ٣زٍٞطٚ ٌَّ ْٓغ ؽُٞٚ اص٘زب ػْو 

ٗبد هل فبُق ( ، ُٝؼَ ٛنا اُوجبٕ ثٔب ٙٔٚ ٖٓ ٓوًي٣ٖ ُزؼ٤ِن أُٞى3،7ٝكائوح ٕـ٤وح )ُٞؽخ  

اُ٘ٔبمط اَُبثوخ ك٢ اّزٔبُٚ ػ٢ِ ٓوًي٣ٖ ُِزؼ٤ِن ثٔب٤ْ٣و ا٢ُ رؼلك ٝظبئلٚ ك٢ ٝىٕ اُؼل٣ل ٖٓ 

 اَُِغ

ززٔضَ ك٢ اَُالٍَ ٝاُقطب٤ٛق اُز٢ رؾَٔ آب اُؼلح ٢ٛٝ اُغيء اُضبُش ك٢ ا٤ُٔيإ ك

ٖٓ ،٢ٛٝ ا٣ٚب ٖٓ٘ٞػخ ٖٓ اُؾل٣ل اُِٖت ٓؾٌٞٓخ االرٖبٍ ثجؼٜٚب ر٘ز٢ٜ ثؼلك أُٞىٝٗبد

اُقطب٤ٛق اُز٢ فٖٖذ ُزؼ٤ِن اَُِغ ٝرجلأ ثؾِوخ ٖٓ اُِٖت كل ر٘ز٢ٜ ثوأً ٢َٔ٣ ٤َِٛبٗب 

ٝإ ُْ رْزَٔ ػ٤ِٜب ك٢ٜ صوجب)ثقِ( ،٣زَٖ ثٜب ىثبٗب ٣٘ز٢ٜ ثؾِوز٤ٖ ر٢َٔ االًزبف رؼِن ثٜب 

اهثغ ٍالٍَ رغٔغ ًَ ٍَِِز٤ٖ ؽِوخ اٍلِٜٔب ؽِوزبٕ افو٣بٕ ر٘ز٤ٜبٕ ثووٓ اٝٛجن ، ٝهل اِٛوذ 

قطٞٛخ ػ٢ِ ٛنا اُغيء ٖٓ ٍالٍَ ٝؽِوبد ٝفطب٤ٛق ٝاٛجبم اٍْ اُؼووة أُ
31

، ٝهل مًود 

أُقطٞٛخ ٓب ًبٕ ٣لٕٝ ػ٤ِٚ ٖٓ ًزبثبد ٢ٛٝ "اٗب اُؼووة اُِناع ك٢ ػ٤ٖ ٖٓ ؽَل ،ٍْٝ ىثب٢ٗ 

ك٢ ؽْبّخ ٖٓ كَل ، ٝٗغ٢ٔ ًبُٔو٣ـ ُِٚل هبٛو ،ٝٝعٚ ٍوٝه١ هل اٙب ٝهل ٝهل"
32
  ُْٝ ،

ُلهاٍخ ٓضَ ٛنٙ اٌُزبثبد ٝرأر٢ رِي أُقطٞٛخ ُزَغَ ُ٘ب ٓب كولرٚ رزٖٚٔ اُ٘ٔبمط ٓٞٙٞع ا

اُ٘ٔبمط اُز٢ ِٕٝز٘ب ٖٓ ًزبثبد رلَُ ػ٢ِ االُزياّ ثبص٤بد االٝىإ اُؾو٤و٤خ اُز٢ ٣و٤َٜب اُوجبٕ 

كٕٝ كَبك اٝ اكَبك ، ٝثبُزب٢ُ ٣ٌٖٔ إ ٜٗٚٔ٘ب االعياء اُز٢ ٙبػذ ٓؼبُٜٔب ٗز٤غخ اُزجبػل 

رولّ ُ٘ب ٖٗب ًزبث٤ب كٕٝ إ رج٤ٖ ٌَّ ٛنٙ اٌُزبثبد ٌُٖ ٓب رجو٢ ٜٓ٘ب ػ٢ِ  اُي٢٘ٓ ٝثبُزب٢ُ ك٢ٜ

االعياء االفو١ ٣ٌٔ٘٘ب ٖٓ ر٤ٙٞؼ ٗٞع اُقٜ أَُزقلّ ٝكهعخ اروبٗٚ ٝثبُزب٢ُ اُؾٌْ ػ٢ِ ٖٓ هبّ 

 ثز٘ل٤نٙ ػ٢ِ ٛنٙ اُ٘ٔبمط االصو٣خ.
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٢ٛ اُز٢ رغو١ ػ٢ِ اُؼٔٞك آب اُغيء اُواثغ ٝاالف٤و ك٢ ا٤ُٔيإ كٜٞ اُوٓبٗخ ، اٝ أٌُضوا٣خ ٝ

ُو٤بً أُٞىٝٗبد ، ٝهل اِٛوذ ػ٤ِٜب أُقطٞٛخ اٍْ اُٖ٘غخ اٝ اُِْ٘لاٗخ ، ٣ٝزْ ٕ٘بػزٜب ٖٓ 

عَْ ٗؾب٢ٍ ِٓٔٞء ثبُوٕبٓ ٣٘ز٢ٜ ثوأً ٣ؼِٞٙ هىح ر٘ز٢ٜ ثؾِوخ رزَٖ ثبُْلوح اُز٢ رزؾوى 

ب اُْلوح اُؾَ٘ب ٝاالُخ ػ٢ِ اُؼٔٞك أُؼوٝف ثٖله ا٤ُٔيإ، ٝٛنٙ اُْلوح هل ًبٕ ٣ٌزت ػ٤ِٜب "اٗ

اُز٢ ، ثٜب اُؾَٔ ٝاالؽَبٕ ال ّي ٝاُؾَٖ، ري٢٘٘٣ هٓبٗخ ثبُجٜب ىٛذ ثٜب ،هل ر٘ب٢ٛ اُظوف 

ٝاُؼلٍ ٝاُٞىٕ"
33

، ٝهل ِٕٝ٘ب ٖٓ ٛنٙ االصوبٍ اُز٢ رزؾوى ػ٢ِ ػٔٞك ا٤ُٔيإ ػلح ٗٔبمط ٜٓ٘ب 

رزَٖ ثبُْلوح ٣طِن ػ٤ِٜب  ٓبٛٞ ثب٤ُٜئخ أٌُضو٣خ ، ٜٝٓ٘ب ٓبٛٞ ث٤ٜئخ اٍطٞا٤ٗخ ٣قوط ٜٓ٘ب ػوٝح

اُوٓبٗخ ، ٖٝٓ مُي ِّ٘لاٗخ ًٔضو٣خ اٌَُْ ٖٓ٘ٞػخ ٖٓ اُ٘ؾبً ٣ؾزلع ثٜب ٓزؾق عب٣و اٗلهٍٕٞ 

ر٘ز٢ٜ ثؼوٝح ٖٓ اُؾل٣ل اُِٖت ٣زَٖ ثٜب اُْلوح ، ٝهل عبءد فب٤ُخ ٖٓ ا٣ٚ  43ثوهْ ٍغَ 

ب أُزؾق (،ٜٝٓ٘ب ٝاؽلح افو١ ٖٓ٘ٞػخ ٖٓ اُؾل٣ل ٣ؾزلع ث11ٜىفبهف اٝ ًزبثبد )ُٞؽخ

اُوجط٢ ثبُوبٛوح ٝافو١ ثٔزؾق اٗلهٍٕٞ رأفنا ا٤ُٜئخ االٍطٞا٤ٗخ اىكإ ظبٛوٛٔب ثزو٤َٔٚ ا٢ُ 

صالصخ ٓ٘بٛن اًجوٛب اٍٝطٜب ٣جلٝ اٜٗب فٖٖذ ٓغ اُْلوح ُِيفبهف ٝاٌُزبثبد اُز٢ ٙبػذ 

لوح ٓؼبُٜٔب، ٝر٘ز٢ٜ اُوٓبٗخ ثؤخ َٓزلهخ ر٘ـِن ػ٘ل اُؼوٝح اُز٢ ٣زَٖ ثٜب فطبف ٣ورجٜ ثبُْ

اُز٢ ٣ورلغ هبئٜٔب ٝهل ىفوكزٚ اُز٤ْٜواد أُبئِخ ٣ٝ٘ز٢ٜ ٛنا اُوبئْ ثؤخ ٓؼوٞكح ثبٜٛ٘ب ٣أفن ٤ٛئخ 

اُؼول أٌَُ٘و ٝٛنا اُؼول ٛٞ اُن١ ٣زؾوى ػ٢ِ اُؼٔٞك ٝثبُزب٢ُ كول افن ماد ا٤ُٜئخ اُز٢ ٕ٘غ 

 ػ٤ِٜب 

ِٔب ْٗبٛلٙ ػ٢ِ هٓبٗخ ٝثغبٗت ٛنٙ االصوبٍ اُقب٤ُخ ٖٓ اُيفبهف كول ٝعلد افو١ ؽبكِخ ثٜب ٓض

( ٝهل آزِئذ ٍبؽزٜب ثبُيفبهف اُ٘جبر٤خ اُز٢ عبءد ػ٢ِ 13،12ٗؾب٤ٍخ ثٔزؾق اٗلهٍٕٞ ُٞؽخ)

٤ٛئخ ؽِي٤ٗٝخ ٣زٚؼ ك٤ٜب اُغٔٞك ٝٛٞ ٓب ٣قبُق ىفبهف افو١ رٔزبى ثبُؾ٣ٞ٤خ ٝاُوه٢ ىفوكذ 

بمط ٓؾ٤ِخ ثٜب ٗٔبمط افو١ ٖٓ اُوٓب٤ٖٓ كافَ ٛنا أُزؾق االٓو اُن١ ٤ْ٣و ا٢ُ ٝعٞك ٗٔ

ٝافو١ ٝاهكح رٔضَ ٛوىا افو١ ، ٖٝٓ ٛنٙ اُ٘ٔبمط ٝاؽلح ٣ؾزلع ثٜب ٓزؾق اٗلهٍٕٞ ثبُوبٛوح 

(،ٝهل آزِئذ 16،15رأفن ا٤ُٜئخ االٍطٞا٤ٗخ )ُٞؽخ  49ٖٓ٘ٞػخ ٖٓ اُ٘ؾبً َٓغِخ رؾذ ههْ 

اّزِٔذ  ٍبؽخ ٓؾ٤طٜب ثبُيفبهف اُ٘جبر٤خ ٝاٌُزبث٤خ اُز٢ ٗلند ثطو٣وخ ٓزو٘خ ا٢ُ ؽل ًج٤و ُٝؼَ ٓب

ػ٤ِٚ اُوٓبٗخ ٖٓ ىفبهف ٣َزلػ٢ إ ٗجوىٛب ٛ٘ب ،كول ٗلند ػ٤ِٜب ًزبثبد ػ٣ِٞخ ٍٝل٤ِخ رجلأ 

ثؼجبهح" اٗب اُوجبٕ ال افط٢ ٝؿ٤و اُؾن، ٝك٢ اَُطو اُضب٢ٗ اٍلَ اٗب اُوجبٕ ػجبهح " ال اػط٢  

٣وخ ُوٍٞ اُٞاؽل أُؼط٢ " ر٘ز٢ٜ ٛبٓبد ثؼ٘ ؽوٝف ٛنٙ اٌُزبثبد ثوؤؤً ٤ٛٞه ٓوٍٞٓخ ثطو

رغو٣ل٣خ ٓضَ ًِٔخ اُؾن  اػ٢ِ ٍبؽخ اُوٓبٗخ ؽ٤ش آزل ٓورلؼب ثؾوف اُؾبء ٌٓٞٗب ٓب٣ْجٚ هأً 

ٛبئو ٖٓ اُط٤ٞه ، ًٔب ٗغل ثلا٣بد ثؼ٘ اُؾوٝف ٓضَ ؽوف االُق هل ارقن ٤ٛئخ رغو٣ل٣خ ُوأً 

ؽ٤ٞإ ٓلزٞػ اُلْ ،ثبالٙبكخ ا٢ُ اٍزقلاّ اُزٞه٣ن ك٢ ٜٗب٣بد اُؾوٝف أُ٘زٖجخ ٓغ اٍزقلاّ 

اُزٔبصَ ك٢ اُؾوٝف أُوبثِخ ًٔب ٗلند اُالّ اُق ك٢ ًِٔخ ال اػط٢ ثطو٣وخ ٓٚلٞهح ٓجزٌوح 

ٝٛنٙ أَُبد ع٤ٔؼٜب هل ٤ٓيد اُقٜ اٌُٞك٢ أُزأصو ثبالٍب٤ُت اَُِغٞه٤خ ك٢ ر٘ل٤ن اٌُزبثبد اُز٢ 

ٗلند ٓؾلٞهح ؽلوا ثبهىا ػ٢ِ عَْ اُوٓبٗخ ٝاُيفبهف  اُ٘جبر٤خ ٗلند ثطو٣وخ اُؾي اُج٤َٜ 

ؾ٤ش ٣ٌٖٔ رج٤ٖ اُلوٝم أُجبّوح ث٤ٖ ٤ٛئخ اٌُزبثبد ٝاُؼ٘بٕو اُيفوك٤خ اُ٘جبر٤خ ،ٓضِٔب ٗغل ػ٢ِ ث

اٌُض٤و ٖٓ اُزؾق اَُِغٞه٤خ ك٢ اُوو٤٤ٖٗ اَُبكً ٝاَُبثغ اُٜغو٤٣ٖ/ اُضب٢ٗ ػْو ٝاُضبُش ػْو 

ا٤ُٔالك٤٣ٖ
34
ذ ٖٓ ، ؽ٤ش رٞعل ٗٔبمط ْٓبثٜخ ػل٣لح االٓو اُن١ ٤ْ٣و ا٢ُ إ ٛنٙ اُوٓبٗخ ٤َُ 

اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ ، ٝاٗٔب ٖٓ اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ اُن١ رأصود ك٤ٚ أُؼبكٕ ثبالٍب٤ُت اُٖ٘بػ٤خ 

ٝاُيفوك٤خ اُز٢ ٍبكد ك٢ اُؼٖو اَُِغٞه٢ ،ؿ٤و إ اُلبهم ث٤ٜ٘ٔب إ رِي اُوٓبٗخ ُْ رَزقلّ 

اٍِٞة اُزٌل٤ذ ك٢ ر٘ل٤ن اُيفبهف ٓضِٔب ّبع مُي ػ٢ِ أُؼبكٕ اَُِغٞه٤خ 
35
. 
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ٓبٍجن كٜ٘بى هٓبٗخ افو١ ٣ؾزلع ثٜب ٓزؾق اٗلهٍٕٞ ٖٓ٘ٞػخ ٖٓ اُ٘ؾبً ا٣ٚب ثبالٙبكخ ا٢ُ 

ٓغ اٍزقلاّ كوٝع ٗجبر٤خ ٓزٔبٝعخ ث٤ٜئخ رغو٣ل٣خ ٝٓ٘لنح ثبُؾي  ُزٔال ظبٛو اُوٓبٗخ اُقبهع٢ 

ثبٍزض٘بء اهثغ كٝائو ٗلن كافِٜب ثبُقٜ اَُ٘ـ ماد اُؼجبهاد اَُبثوخ ٓغ ٝٙغ ًَ ّطو ٜٓ٘ب كافَ 

ػجبهح "اٗب اُوجبٕ ال افط٢ "ك٢ كائوح ، ٝػجبهح "ٝؿ٤و اُؾن ال اػط٢" ك٢ كائوح ًَ كائوح ك٘غل 

صب٤ٗخ ، ٝػجبهح "ُوٍٞ اُٞاؽل أُؼط٢ "ك٢ كائوح صبُضخ، ٝػجبهح "اه٤ٔٞا اُٞىٕ ثبُوَٜ " ك٢ 

(، ٝٛنٙ اٌُزبثبد ٝرِي اُيفبهف ٗلند ث٤ٜئخ ؿ٤و ٓزو٘خ ٓغ ٝعٞ فطأ 14اُلائوح اُواثؼخ )ُٞؽخ

أٌُِبد ٓضَ ًِٔخ ال افط٢ ك٢ اُلائوح اال٢ُٝ ؽ٤ش ًزجذ "ال فط٢ " ثبؿلبٍ  ك٢ ر٘ل٤ن ثؼ٘

ؽوف االُق ،ًٔب إ ٌَّ اُؾوٝف هل رْ ثٌَْ ٍو٣غ ثٔب ِٗؾع ك٤ٚ ر٤ٔي اُقٜ اَُ٘ـ ثَوػخ 

 1863ّٙ/ 1239اُز٘ل٤ن ثٔب َٗزط٤غ إ ٤َٔٗٚ فٜ اَُ٘ـ اُوهؼخ ،ٝٛنا اُقٜ ثلأ ٤ّٞػٚ ثؼل ػبّ 

ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ثٞٙغ هٞاػلٙ ،ٝاُز٢ ِٗؾظٜب ك٢ ٛنٙ اٌُزبثبد ثٔب ٤ْ٣و ثؼل إ هبّ ٓٔزبى ثي 

ٙ ،ٝثبُزب٢ُ كبٕ ٕ٘ؼٜب هل رْ ػ٢ِ ا٣بك١ اُؾوك٤٤ٖ 1239ا٢ُ إ ٛنٙ اُوٓبٗخ رؼٞك ُٔب ثؼل ػبّ 

أُٖو٤٣ٖ ا١ اٜٗب ٗٔٞمط ٣ٔضَ أُلهٍخ أُؾ٤ِخ ك٢ اُلٕ٘ٞ اُز٢ ّبػذ ك٢ اُووٕ اُضبُش ػْو 

 اُزبٍغ ػْو ا٤ُٔالك١ . اُٜغو١ / اُووٕ

 ا٤ُخ ػَٔ ا٤ُٔيإ اُوجبٕ

،  بوجَ اُطؼٖ ك٤ِٜ٤بد ؽَبث٤خ رؾون ٝىٗب صبثزب ال ر٣جلأ اُؼَٔ ػ٢ِ اُوجبٕ ثؼل رغ٤ٜي ػٔٞكٙ ثؼٔ

اُن١ ٣زْ ٕ٘ؼٚ ٖٓ اُؾل٣ل اٝ اُ٘ؾبً ، ٝثأفن ا٤ُٜئخ أَُزط٤ِخ مٝ ؽ٤ش ًبٕ ٣زْ اػلاك اُؼٔٞك 

وٗ، هبئٔخ ػ٢ِ ىٝا٣ب هبئٔخ، ٝهل رٌٕٞ اُيا٣ٝخ اُؼ٤ِب اهثؼخ اٝعٚ ٓزَب٣ٝخ ك٢ اُطٍٞ ٝاُؼ

ٝاَُل٢ِ ؽبكر٤ٖ ٝا٥فو٣ٖ ٓ٘لوعز٤ٖ، اٝ إ ٣ٌٕٞ اُؼٔٞك َٓلٍب 
36

ٝاُيا٣ٝخ اُؼ٤ِب ٝاَُـ٢ِ ٓ٘ٚ 

آزلاك ٝاؽل،ٝإ رٌٕٞ االهَبّ ٝاُؼالٓبد ٣ٌٞٗبٕ هبئٔز٤ٖ اٝ ؽبكر٤ٖ، ٝإ ال ٣ٌٕٞ ٓؼٞعب ػ٢ِ 

أُٞهؼخ ػ٤ِٚ ٓزَب٣ٝخ ،ٝٛٞ اُغيء االٍٛٞ ك٢ ا٤ُٔيإ آب اُطوف االهٖو كٜٞ ػٌٌ آزلاكٙ 

٣ٝلِٖٚ ػ٘ٚ اُٞعٚ ٝٛٞ اُغيء اُن١ ٣ْٚ اَُِبٗبٕ اٝ اُْبٛل٣ٖ
37
ٝروّٞ كٌوح ػَٔ ا٤ُٔيإ ٝكن  

اُواكؼخ ٖٓ اُ٘ٞع األٍٝ اُز٢ رؼزٔل ػ٠ِ )هٞح ػ٠ِ هبٕٗٞ اُوٝاكغ ٝثقبٕخ ٛنٙ ا٤ُٜئخ اُز٢ ٗلن ثٜب 

مهاع ه٤ٖوح(× ع ٣ِٞٛخ= هٞح ًج٤وحمها× ٤َ٣وح 
33
ٝاُوٞح ا٤َ٤ُوح ٢ٛ ٕ٘غخ ا٤ُٔيإ أُؼِوخ  

ػ٠ِ ػٔٞك ا٤ُٔيإ ٝٛٞ اُنهاع اُط٣ِٞخ، أٓب اُوٞح اٌُج٤وح ك٢ٜ ا٢ُْء أُٞىٕٝ أُؼِن ك٢ ػ٘ن 

اُوبػلح اُزب٤ُخ : ًَ صو٤ِٖ ٝرٖبؽ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ك٢  ،هأً ا٤ُٔيإ، ٝٛٞ اُنهاع اُو٤ٖوحا٤ُٔيإ أٝ 

رٞاى٣ب ػ٢ِ عَْ َٓز١ٞ اُوبٓخ ٓزيٕ اُطوك٤ٖ كبٕ َٗجخ ًَ صوَ ا٢ُ ا٥فو ًَ٘جخ ثؼل االفو ا٢ُ 

ثؼلٙ ٝفبهط هَٔخ َٓطؼ اؽلٛٔب ك٢ ثؼلٙ ػ٢ِ ثؼل االفو ٛٞ اُضوَ ا٥فو 
39
،كٌَ صوَ ٙوة  

ؾبَٕ ػ٢ِ ثؼل ا٥فو فوط اُضوَ ا٥فو،كبما ًبٗذ ك٢ اُجؼل اُن١ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ أُوًي صْ هَْ اُ

 59ًبٕ َٓطؼ ٙوثٜٔب  19ٝثؼلٛب ػٖ ٓوًيٙ  5اُٖ٘غخ اٝ اُوٓبٗخ أُؼِوخ ػ٢ِ اُؼٔٞك ٝىٜٗب 

كبٕ ؽبَٕ اُؤَخ ٣ٌٕٞ ٛٞ  ه٤ٔخ  2،ٝاما ًبٕ ثؼل أُٞىٕٝ ك٢ اُنهاع اُو٤ٖو ػٖ أُوًي ٛٞ 

ٔٞىٕٝ ٛٞ ؽبَٕ هَٔخ َٓطؼ ٙوة اُوٓبٗخ ،ٝثبُزب٢ُ ٣ضجذ إ ه٤ٔخ اُ 25أُٞىٕٝ ٝٛٞ ٛ٘ب 

ك٢ ثؼلٛب ػ٢ِ ثؼل أُٞىٕٝ ػٖ أُوًي، ٝثطو٣وخ افو١ ٣ٌٖٔ اُؾٍٖٞ ػ٢ِ ٝىٕ أُٞىٕٝ 

ٝمُي ثؤَخ ٝىٕ اُٖ٘غخ ػ٢ِ ثؼل أُٞىٕٝ ػٖ ٓوًي اُؼٔٞك ٝاُ٘برظ ٣زْ ٙوثٚ ك٢ ثؼل 

ٕ أُلوٞك ٖٓ اُٖ٘غخ ػٖ ٓوًي اُؼٔٞك ك٤قوط اُٞىٕ أُلوٞك،ًٔب ٣ٌٖٔ اُؾٍٖٞ ػ٢ِ اُٞى

فالٍ ٛوثوخ صبُضخ ٢ٛٝ هَٔخ ثؼل اُوٓبٗخ ػٖ أُوًي ػ٢ِ ثؼل أُٞىٕٝ ػ٘ٚ ٝاُ٘برظ ٣زْ ٙوثٚ 

ك٢ ٝىٕ اُوٓبٗخ ك٤قوط اُٞىٕ أُلوٞك
49

، آب اُوٓبٗخ كٌبٕ رؼ٤ٖ ٝىٜٗب ٣زْ ٖٓ فالٍ ه٤بً اُجؼل 

ز٢ رٜٚٔب ٛنٙ ٓبث٤ٖ ٓوًي اُؼٔٞك ٝٓؾَ اُزؼ٤ِن ٖٓ فالٍ اُلوعبه ٓغ رؾل٣ل ػلك االهَبّ اُ

أَُبكخ كؼلكٛب ٛٞ ٓولاه اُٞىٕ اُقبٓ ثبُوٓبٗخ
41

، ُٝؼَ ٓبٍجن االّبهح ا٤ُٚ ػٖ ٤ًل٤خ رؾل٣ل 
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اُٞىٕ اُله٤ن ُِٔٞىٝٗبد رزٌبَٓ ٓؼوكزٚ ثج٤بٕ ٗٞع االٝىإ أَُزقلٓخ ٢ٛٝ : االٝه٤خ ،اُوَٛ، 

 اُو٘طبه  

 األٝه٤ـــــخ : 

األٝه٤خ
42
ً ٕ٘غخ ٝىٕ ريٕ ٍجؼخ ٓضبه٤َ ٝريٕ أهثؼ٤  ٖ كهٛٔب

43
،٠ٛٝ ٓنٖ أّنٜو ٝؽنلاد 

اُٞىٕ أَُزؼِٔخ ٝهك مًوٛب ك٠ اُؾل٣ش اُْو٣ق اُنٟ أفوعٚ َِْٓ ك٠ ٕنؾ٤ؾٚ ػنٖ أثن٠ ٍنِٔخ 

هبُنذ: ًننبٕ هٍننٍٞ هللا     ثنٖ ػجنل اُننوؽٖٔ هنبٍ: ٍنأُذ ػبئْننخ هٙن٠ هللا ػٜ٘نب ًننْ ًنبٕ ٕنلام

ِ  هِذ ال، هبُذ: ٖٗق أٝه٤نخ، كننُي ، هبٍ أرلهٟ ٓب اُ٘خ ألىٝاعٚ أص٘ز٠ ػْوح أٝه٤خ ِٕٝٗلاه

فَٔٔبئخ كهْٛ كٜنا ٕلام هٍنٍٞ هللا   ألىٝاعنٚ
44

، كهٛٔنب49ٝىٕ األٝه٤نخ ٌنٕٞ ،ٝػِن٠ ٛننا ٣

كهٛٔنبً كنلفِذ كن٠ اُؾونٞم  49ٝهل أهو اُوٍٍٞ   ٝىٕ أٝه٤خ اُلٚخ اُزن٠ ًبٗنذ كن٠ ٌٓنخ ٝٛن٠ 

ح ٓننٖ اُ٘وننٞك ٝاُننل٣بد ٝاُؾننل األكٗنن٠ ُِٖننلاماُْننوػ٤خ، ٝهننلهد ثٜننب أٖٗننجخ اُيًننب
45

، ٝكنن٠ ؽننل٣ش 

ٍٞ "٤ٌُ ك٤ٔنب كٕٝ فٔنٌ أٝام ٕنلهخ اُوٍ
46

ؾنل٣ش ّنه ٛنبّ ٝٛنٞ إٔ األٝه٤نخ ال ، ٣ٝجن٤ٖ ٛننا اُ

زْ ثٜنب أٗنٞاع إٔ رٌٕٞ ٓغُٜٞخ اُوله ك٠ ىٖٓ اُ٘ج٠، ٝٛٞ ٣ٞعت اُيًبح كن٠ أػنلاك ٜٓ٘نب، ٝرن ٣ٖؼ

 بكهٛٔ 49وله ثـ، اُز٠ ر،٠ٛٝ أٝه٤خ أَٛ ٌٓخهبد ٖٓ أُجب٣ؼبد ٝاُٖل
47

 اٝه٤خ ٣ٝ12ٌٕٞ هِٜٛب 

، ٠ٛٝ األٝه٤خ اُْوػ٤خ كن٠ ٝىٕ اُلٚنخ أٓنب األٝه٤نخ اُْنوػ٤خ كن٠ ٝىٕ اُجٚنبئغ بكه439ٔٛ،اٝ 

ٛنننٞ اُوٛنننَ  ٛننن٠ عنننيء ٓنننٖ أص٘ننن٠ ػْنننو ٝإٔ اُوٛنننَ اُْنننوػ٠ٝكٜننن٠ أٝه٤نننخ اُنننٞىٕ أُغنننوك 

اُجـننلاكٟ
43

ٝٛنننا هننٍٞ ػِنن٠ ٓجننبهى
49

٠ رننيٕ ػْننوح كهاٛننْ ٓننٖ اُوٛننَ اُجـننلاكٟ اُْننوػٝاالٝه٤ننخ 

 .59كهْٛ 19.71423ٝفَٔخ أٍجبع كهْٛ 

 اُوَٛ

ُؼوث٢ اص٘زب ػْو اٝه٤خ ٣ؼل اُوٛال
51
ٖٓ أًضو ٝؽلاد اُٞىٕ اُنٟ اٍنزؼِٔٚ أَُنِٕٔٞٝٛٞ  

52
ٝهنل 

اُوٛنننَ اُجـنننلاكٟ كننن٠ األؽٌنننبّ اُْنننوػ٤خ  اهاك اُلوٜنننبء ٓنننٖ مًنننوْٛ ُِوٛنننَ
53

ُزأك٣نننخ اُؾونننٞم 

اُْوػ٤خ
54

وت ثبُجـلاكٟ أٝ اُؼواه٠ َٗجخ ئ٠ُ ثـنلاك أٝ اُؼنوام, ٠ٍٔ أ٣ٚبً ثبُوَٛ اُؼواه٠. ٝهل ُ

ٓولاه اُوَٛ اُجـلاكٟ أ٤ٔٛخ ًج٤وح كن٠ اُْنو٣ؼخ اإلٍنال٤ٓخ  ر٤٤ٔيا ُٚ ػٖ ثبه٠ األهٛبٍ, ُٝٚجٜ 

خ ٝأُؼبٓالد ألٗٚ األٍبً اُنٟ روبً ثٚ ع٤ٔغ أُٞىٝٗبد ٝا٤ٌُٔالد اُلافِخ ك٠ اُؾوٞم اُْوػ٤

اُلاهعخ ك٠ األٍٞام
55

وَٛ اُجـنلاكٟ ٣ونٍٞ اثنٖ هلآنخ "اُوٛنَ اُؼواهن٠ ٓبئنخ كهٛنْ ٝك٠ ٓولاه اُ

ٝصٔب٤ٗخ ٝػْوٕٝ كهٛٔبً ٝأهثؼخ أٍجبع كهْٛ ٝٛٞ رَنؼٕٞ ٓضونبالً, ٝأُضونبٍ كهٛنْ ٝصالصنخ أٍنجبع 

كهٛننْ, ٌٛنننا ًننبٕ هننل٣ٔبً, صننْ أٜٗننْ ىاكٝا ك٤ننٚ ٓضوننبالً كغؼِننٞٙ ئؽننلٟ ٝرَننؼ٤ٖ ٓضوننبالً ٝؽٔننَ ثننٚ ٓبئننخ 

 56اُي٣بكح ئىاُخ ًَو اُلهْٛ,ٝصالصٕٞ كهٛٔبً, ٝهٖلٝا ثٜنٙ 

 اُو٘طبه

ال رٞعل ٕ٘غخ ٝىٕ ر٠َٔ ثبُو٘طبه، ٌُٖٝ ٛٞ إطالػ هل٣ْ ، إطِؼ ػ٤ِٚ اُ٘نبً ُنٞىٕ ٤ًٔنخ 

ٓؼ٤٘خ
57
بكهٛٔن 144هٛنَ، ًنَ هٛنَ ٣َنبٟٝ 199ٝاُو٘طبه أُٖوٟ ٣زٌٕٞ ٓنٖ ،

53
ٝ ٓنب ٣ؼنبكٍ 

ٝاَُنِغ االفنو٤ً١ِٞ عواّ ٣ٝطِن ػ٤ِٚ اُو٘طبه اُلِل٠ِ ٣ٝنٞىٕ ثنٚ اُجٜنبهاد ٝاُزٞاثنَ 45
59

،ٝهنل 

اٍننزقلٓذ ٛنننٙ االٝىإ ػِنن٢ اػٔننلح اُوجننبٕ ،ًٔننب اٍننزقلٓذ ًنننُي كنن٢ أُننٞاى٣ٖ اُضبثزننخ ٝا٤ُل٣ٝننخ 

 ثبٍزض٘بء اُٞىٕ ثبُو٘طبه كول ًبٕ اُوجبٕ ٓقزٖب ثٚ.

ٝٓٔب ٍجن ٣زٚؼ ُ٘ب إ ٕ٘بػخ ا٤ُٔيإ هل ّبهى ك٤ٜب ػِٔبء ٝك٘ب٤ٖٗ ٝؽوك٤٤ٖ ،اّزوًٞا ع٤ٔؼْٜ 

اُٖبٗغ ا٤ٌَُٜ اُؼبّ اُن١ ٣وّٞ ػ٤ِنٚ ر٘ل٤نن ٛننٙ االُنخ ٓنٖ فنالٍ اٍنزقلاّ ؿ٢ افواعٚ ؽ٤ش ٝٙغ 

أُٞاك اُقبّ أُقزِلنخ ٓنٖ اُؾل٣نل ٝاُ٘ؾنبً ٝهلهرنٚ اُلبئونخ ػِن٢ رط٣ٞؼٜنب ُز٘ل٤نن اُْنٌَ أُطِنٞة 

ٝاُن١ عبء ٤ُقلّ اُؼو٤لح االٍال٤ٓخ ك٢ رؾو٤ن هً٘نب ٓنٖ اهًنبٕ االٍنالّ ٝٛنٞ اُيًنبح ، كٚنال ػنٖ 

٣خ أُقزِلخ،ًٔب هبّ ػِٔبء اُو٣بٙخ ٝاُؾَبة ثٞٙغ اُوبٕٗٞ اُن١ ٣ونّٞ ػ٤ِنٚ ا٤ُنخ اُؼ٤ِٔبد اُزغبه

ػَٔ ٛنٙ االُخ ،ٝثبُزب٢ُ رْ رٞى٣غ االعياء أُقزِلخ اُزن٢ ٣زٌنٕٞ ٜٓ٘نب ٛننا ا٤ُٔنيإ كن٢ ٓٞاٙنؼٜب 

أُؾلكح اُز٢ رغؼِٜب رإك١ ػِٜٔب ك٢ رؾو٤ن ٛنٙ اُـب٣خ ،ثبالٙبكخ ا٢ُ رو٤َٔبد ػٔٞك ا٤ُٔيإ ثٔنب 

لن ٝاالٝىإ أُطِٞثخ ،ٝٝٙغ هبػلح رؾل٣ل ٝىٕ اُوٓبٗنخ اُزن٢ رؾونن اُزنٞاىٕ ثن٤ٖ أُٞىٝٗنبد ٣ز

ٝاُننٞىٕ أُؾننلك ُٜننب، ثبالٙننبكخ اُنن٢ ك٘ننب٤ٖٗ رقٖٖننٞا كنن٢ ر٘ل٤ننن اُيفننبهف اُزنن٢ رؾوننن هننلها ٓننٖ 

اُغٔننبٍ كنن٢ االعننياء اُقب٤ُننخ اُزنن٢ رزقِننَ اعننياء ا٤ُٔننيإ، ثبالٙننبكخ اُنن٢ ه٤ننبّ اُقطننب٤ٖٛ ثز٘ل٤ننن 



 (0202 مارس)السادس العدد                                                                        جملة البحوث والدراسات األثرية

355 

 

بد اُزنن٢ رْنن٤و اُنن٢ ا٤ُٔٔننياد اُزنن٢ رزٔزننغ ثٜننب رِنني االُننخ كنن٢ اٜٗننب ال رؾوننن فطئننب كنن٢ هننواءح اٌُزبثنن

االٝىإ ،ثبالٙبكخ ا٢ُ ٝعنٞك اّنقبٓ ًبٗنذ ٜٓٔنزْٜ أُؾبكظنخ ػِن٢ رؾو٤نن اُنٞىٕ اُغ٤نل ٛنْ : 

اُٞىإ ك٢ اُوجبٕ ،اٌُالهع٢ اُن١ ٣زؼٜل رِي اَُِغ ك٢ ٓقبىٜٗب ُج٤ؼٜب ُِزغبه عِٔخ ٝاؽنلح ٝاُنن٣ٖ 

ٓنٕٞ ثج٤ؼٜننب رغيئنخ كنن٢ االٍنٞام اُزنن٢ ر٘زْننو كن٢ اُوننو١ ٝأُنلٕ، ٌٝٛنننا ٗغنل إ االَٗننبٕ ٛننٞ ٣وٞ

ٓؾٞه ٛنا اُج٘بء اُؾٚبه١ اُن١ ًبٕ ٖٓ ٝهاء ٕ٘بػخ ٛنٙ االُخ ،ٝثبُزب٢ُ كونل ٍنبْٛ ثْنٌَ ًج٤نو 

ُن٤ٌ ُنٚ ٝىٕ  ك٢ اهروبء ٝهه٢ ػلك ٖٓ اُطٞائق اُؾوك٤خ ٝاُل٤٘خ ،كٖن٘بػخ ا٤ُٔنيإ كن٢ ؽنل مارنٚ

إ اُو٤ْ اإلَٗب٤ٗخ، ئٗٔب ٛٞ هٓي ُو٤ٔخ أٍب٤ٍخ أفوٟ ٢ٛ ٓلٟ اهروبء اُؼٖ٘و اإلَٗب٢ٗ ك٢ ك٢ ٤ٓي

، ٝٓلٟ اُقطٞاد اُز٢ ٣جؼنل ثٜنب ػنٖ ػنبُْ األّن٤بء، ٝػنبُْ اُؾ٤نٞإ، أ١ ٓنلٟ ٓنب اُٖبٗغ اإلَٗبٕ

أٙبف ئ٠ُ ه٤ٕلٙ اإلَٗب٢ٗ ٖٓ صواء ك٢ كٌورٚ ػٖ اُؾ٤بح، ٝك٢ ّؼٞهٙ ثٜننٙ اُؾ٤نبح، ٛننٙ اُو٤ٔنخ 

ب ًبٕ ُٚ ثبه٤ اه٤ٕلظِذ ، ًٔب أٜٗب ك٢ اُج٘بء اُؾٚبه١ٍب٤ٍخ ٢ٛ ٓٞٙغ أُلبِٙخ ٝأُٞاىٗخ األ

ؽٚبهاد آفو١ ،ٍٝنزجو٢ رواصنب فبُنلا ٣ٌْنق اُن٢ ٓبثنُنٚ االٝائنَ ٓنٖ اعنَ  ك٢ اُزأص٤و كٝهٙ ك٢ 

االهروبء ثؼِْٜٞٓ ٝػِْٜٔ اُن١ اػزٔل ػ٤ِٚ ؿ٤وْٛ ٤ٌُٕٞ اٍبٍب ُزطنٞه ػِنْٜٞٓ ،ٓٔنب اك١ ظٜنٞه 

 ٞاى٣ٖ االؽلس مٝ اُزو٤٘بد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ أُزولٓخ .أُ

 ٝك٢ ٙٞء مُي :

رْ كهاٍخ ػلح ٗٔبمط ُِوجبٕ اُو٢ٓٝ، ٝٗٔٞمط ُِوجبٕ اُوجط٢،ٝاظٜوٗب ٌٓٞٗبرٜب ٝأُٖطِؾبد -

 اُز٢ اِٛوذ ػ٢ِ اعيائٜب أُقزِلخ.

آٌٖ  هكٜبىفبٝرؾ٤ِِٜب ٝكهاٍخ ًزبثبرٜب  ػلك ٖٓ اُوٓب٤ٖٓ اُ٘ؾب٤ٍخ ٝثؼل هواءح رْ اٌُْق ػٖ-

 َٗجخ ثؼٜٚب ا٢ُ اُلزوح اَُِغٞه٤خ، ٝاُجؼ٘ ا٥فو ا٢ُ اُلزوح اُؼضٔب٤ٗخ

اّبهد ثؼ٘ اٌُزبثبد أُ٘لنح ػ٢ِ ثؼ٘ أُٞاى٣ٖ ا٢ُ اُْقٔ اُن١ ًبٗذ ٜٓٔزٚ أُقبىٕ -

  اُز٤٘٣ٞٔخ ٝاصجبد أٍٚ ػ٤ِٚ ٣إًل اٍزؼٔبٍ اُوجبٕ ك٢ ٛنا اُـوٗ

اُوًًٞٞ ٓٔب ٤ْ٣و ا٢ُ اٜٗب ًبٕ ٓضِٜب ٓضَ ظٜود ػ٢ِ ثؼ٘ أُٞاى٣ٖ ىفبهف ٝكن ٛواى  -

 ثو٤خ اُزؾق اُل٤٘خ اُؼضٔب٤ٗخ .

اّبهد اُلهاٍخ ا٢ُ أُٞاى٣ٖ أَُزؼِٔخ ك٢ اُوجبٕ ٢ٛٝ االٝه٤خ ٝاُلهْٛ ٝاُو٘طبه ،ٝٝكوٜب ًبٕ -

 ٣زْ رو٤َْ ػٔٞك اُوجبٕ .
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 اللىحاخ
 

 
 ( الميضان الثاتد تمرحف جايش اوذسسىن1لىحح )

 

 
 ( الكفح الثاويح للميضان الثاتد تمرحف جايش اوذسسىن2لىحح )

 

 
 ( الزساع القصيش واللساوان تقثان محفىظ تمرحف جايش اوذسسىن3لىحح )
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 ( االلسان السفلي وجضء مه عمىد تقثان محفىظ تمرحف جايش اوذسسىن3لىحح )

 
 ق( الضخاسف المىفزج علي الزساع القصيش تالقثان السات4لىحح )

 

 
 (5)لىحح  علي الزساع القصيش تالقثان الساتق         ذفاصيل مه الضخاسف المىفزج تاسلىب الشكىكى 
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( الفشوع الىثاذيح وسطها شجشج السشو علي الشأط اللىصي الزي يىرهي ته الزساع القصيش تالقثان 6)لىحح

 الساتق

 

 
 ( شكل جذيذ مه مىاصيه القثان تمرحف اوذسسىن7)لىحح
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 ( سأط الزساع القصيش تالقثان الساتق8ىحح)ل

 

 

 

 
 

 تالمرحف القثطي تالقاهشج ( قثان قثطي محفىظ9لىحح )

 
 

 

 تالمرحف القثطي تالقاهشج محفىظالقثطي القثان ذقسيماخ عمىد ال( 11لىحح )
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 ( ومارج للشماميه محفىظح تمرحف اوذسسىن11)لىحح

 
 اذيح تمرحف اوذسسىن(سماوح وحاسيح ذضدان تالضخاسف الىث12)لىحح

 

 ضدان ته الشماوح الىحاسيح الساتق( شكل الفشع الىثاذي الزي ذ13)لىحح 
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 ( سماوح وحاسيح مىفز عليها كراتاخ تالخط الىسخ داخل استعح دوائش علي محيطها14)لىحح 

 

 (سماوح وحاسيح مىفز عليها كراتاخ حشج علي اسضيح وثاذيح محفىظح تمرحف اوذسسىن15)لىحح 

 
 مه الكراتاخ الري وفزخ علي محيطها مه الشماوح الساتقح ذشيش الي جضء( جاوة 16)لىحح
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 حىاشي الثحث
                                                 

1
ُْ رؼوف أكٝاد اُو٤بً ٖٓ ٓٞاى٣ٖ ٌٝٓب٤٣َ ٝٓوب٤٣ٌ ئال ثؼل رٌٕٞ أُغزٔؼبد اُجْو٣خ ثٌِْٜب ا٤َُب٢ٍ ٝاالهزٖبك١،  

ٖ( ٝٓب ٣زؼِن ثٜب أُوبك٣و اُْوػ٤خ )أٌُب٤٣َ ٝأُٞاى٣ - ٝئٕ ًبٕ مُي ك٢ ٓواؽَ ٓب هجَ اُزبه٣ـ، اٌُوك١ )أؽٔل اُؾغ٠(

 ، 1936ّ، ا٣ٌُٞذ،16ٖٓ األؽٌبّ اُْوػ٤خ ٝٓب ٣وبثِٜب ٖٓ أُوبك٣و أُؼبٕوح، ٓغِخ اُْو٣ؼخ ٝاُلهاٍبد اإلٍال٤ٓخ، اَُ٘خ

ٓ3 . 
2
ًِٔخ ػوث٤خ اٝ ه٤ٓٝخ ٓوًجخ ٖٓ ًِٔز٤ٖ هَٜ ٝرؼ٢٘ اُؼلٍ ، ٝٛبً ٝرؼ٢٘ ًلخ ا٤ُٔيإ ، ٌٝٓزِٔخ  ًاُوَطب 

ن١ ٣زٖٚٔ َُبٗب ٝٛٞ اُوجبٕ ، آب ًِٔخ ٤ٓيإ كزطِن ػ٢ِ ا٤ُٔيإ اُٖـ٤و اٗظو: رطِن ػ٢ِ ا٤ُٔيإ اٌُج٤و اُ

ٖٓ  كهاٍخ أصو٣خ ك٤٘خ اُواثغ اُٜغوٟٕ أُٞاى٣ٖ اإلٍال٤ٓخ ٓ٘ن اُووٕ األٍٝ اُٜغوٟ ؽز٠ ٜٗب٣خ اُوو ؽغبط اؽٔل:

عَز٤و ، ٤ًِخ ، ٓقطٞٛ ، هٍبُخ ٓبٝٓزؾق عب٤٣و أٗلهٍٕٞ ثبُوبٛوح  فالٍ ٓغٔٞػز٠ ٓزؾق اُلٖ اإلٍال٠ٓ

 ّ 2996االكاة ثو٘ب 
3
ػوكذ اُؾٚبهح أُٖو٣خ اُول٣ٔخ ا٤ُٔيإ اُن١ ُؼت كٝهاً ٛبٓبً ك٢ اُؾ٤بح االهزٖبك٣خ ٝاُؾ٤بح اُل٤٘٣خ، ٝاُل٤َُ ػ٠ِ مُي ٓب  

ٕٞهٙ اُل٘بٕ أُٖو١ اُول٣ْ ػ٠ِ علهإ أُؼبثل ٖٓ ٗوُٞ ٣ؼجو ثٜب ػٖ ػ٤ِٔبد اُج٤غ ٝاُْواء، دمحم ٕالػ:أٌُب٤٣َ 

    1939ٓ،176ُٔٞاى٣ٖ ك٢ ٖٓو اُول٣ٔخ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح، ٤ًِخ ا٥صبه، عبٓؼخ اُوبٛوح، ٝا
4
ج٤ذ ؽز٠ ٌٍ٘زٚ اُو٣خ ك٠ اٌَُٖ ك٠ ضٝهل رؼبهجذ األٍو اُ،1631ّث٘بٙ أؽل أػ٤بٕ اُوبٛوح ٝٛٞ دمحم ثٖ عِٔبّ اُغياه ػبّ  

٣وغ اُج٤ذ ك٠ اُغٜخ اُْوه٤خ ُغبٓغ اثٖ ُٕٛٞٞ ،ٝ اٌُوك٤ُخ ٤ٍلح ٖٓ عي٣وح ًو٣ذ كؼوف ٓ٘ن مُي اُؾ٤ٖ ثج٤ذ اٌُو٣ز٤ِخ أ

ٝٛٞ أؽل ث٤ز٤ٖ ٖٓ ث٤ٞد األػ٤بٕ ٣ٞاعٜبٕ ثؼٜٚٔب ٣ٝؼٞكإ ك٠ ئْٗبئٜٔب ُ٘لٌ اُؼٖو اُؼضٔب٠ٗ، ٝاُج٤ذ ا٥فو ٛٞ 

ٕ ثٔٔو ٝاُج٤زبٕ ٓزٖال،أُؼوٝف ثبٍْ ث٤ذ آٓ٘خ ث٘ذ ٍبُْ آفو ٖٓ آزٌِٚ ٝاُز٠ ٣ظٖ أٜٗب ٖٓ أٍوح ٕبؽت أُ٘يٍ األٍٝ

ّ ؽ٤ٖ 1935ٓؾٍٔٞ ػ٠ِ ػول. أٓب ػٖ ٍجت ر٤َٔخ اُج٤ز٤ٖ ثبٍْ ٓزؾق عب٣و أٗلهٍٕٞ، ك٤وعغ مُي ئ٠ُ ػبّ ” ٍبثبٛ“أٝ 

ٝفالٍ اهبٓخ  ٛنا أُ٘يٍ،عب٣و اٗلهٍٕٞ اُنٟ ًبٕ ٣و٤ْ ك٠ اُوبٛوح ؽن االهبٓخ ك٠  ٚبثٜٓ٘ؾذ اُؾٌٞٓخ أُٖو٣خ اُ

ٝاُزؾق ٖٓ اُلٕ٘ٞ  ٝؿ٤وٛب اٌُض٤وٞػخ ٓز٘ٞػخ ٖٓ االصبس ٝاَُغبع٤ل اٗلهٍٕٞ ك٠ ث٤ذ اٌُو٣ز٤ِخ اٍزطبع رغ٤ٔغ ٓغٔ

ّ كإٔجؼ ُل٣ٚ اُٞهذ اٌُبك٠ 1924ّ ا٠ُ إٔ أؽ٤َ ا٠ُ اُزوبػل ٍ٘خ 1997ٝهل اٍزوو اٗلهٍٕٞ ثٖٔو ٓ٘ن ػبّ  االٍال٤ٓخ

أُٖو٣خ  ّ اٙطو عب٣و اٗلهٍٕٞ ا٠ُ ٓـبكهح ٖٓو ثَجت ٓوٙٚ. ٝاٍزٔود اُؾٌٞٓخ1942ُزغ٤ٔغ ٓغٔٞػزٚ، ٝك٠ ػبّ 

ّ رْ رَغ٤َ ٓغٔٞػخ عب٣و 1943ك٠ اُزو٤ِل اُنٟ اهوٙ اٗلهٍٕٞ ٝٛٞ أَُبػ ُؼبٓخ اُْؼت ثي٣بهح ٓغٔٞػزٚ. ٝك٠ ػبّ 

  ,Caroline:اٗظوعب٣و اٗلهٍٕٞ ثبّبػوف ثأٍْ ٓزؾق ثزؾ٣َٞ اُج٤ذ ٝٓؾز٣ٞبرٚ ا٠ُ ٓزؾق  اُؾٌٞٓخْ هبٓذ صاٗلهٍٕٞ 

7                                  -(AUC, 1999), 56 cal GuideIslamic Monuments in Cairo, A Practi (W),

                                   
5
 47،46ٖٙٔ ٓوز٤٘بد ٓزؾق اٗلهٍٕٞ ٣ؾَٔ ههْ ٍغَ  
6
 37ٖٙٔ ٓوز٤٘بد ٓزؾق اٗلهٍٕٞ ٣ؾَٔ ههْ ٍغَ  
7
  ٣ؾزلع أُزؾق اُوجط٢ ثبُوبٛوح ث٘ٔٞمط ٖٓ ٛنا اُ٘ٞع 
3
 ؽَبة 333أُٖو٣خ رؾذ ههْ َٓغِخ ثلاه اٌُزت  
9
اٍْ ُلوهخ ٖٓ اُلوم اُؼٌَو٣خ اُز٢ ًبٗذ ٖٙٔ كوم اُؼٌَو اُؼضٔب٤ِٗخ ٢ٛٝ رؼ٢٘  هاًج٢ اُق٤ٍٞ ٣ٝؼِٕٔٞ ػ٢ِ ؽلع  

، 2االٖٓ ك٢ اُو٣ق اٗظو، ػجل اٌُو٣ْ هاكن ،ثالك اُْبّ ٖٝٓو ٖٓ اُلزؼ اُؼضٔب٢ٗ ا٢ُ ؽِٔخ ٗبث٤ِٕٞ ثٞٗبثود،كْٓن،ٛ 

1963،ٓ ّ144 
19
٣ِ ٛٞ اُْقٔ أٌُِق ثؾَٔ االٝآو ٝاُلوٓبٗبد ٖٓ اُجبّب، ٝٛ٘ب ر٤ْو ا٢ُ إ ٝظ٤لخ ٛنا اُوعَ ٢ٛ هئبٍخ اُغبٝ 

ٛبئلخ االّواف اٗظو ،اؽٔل اَُؼ٤ل ٤ٍِٔبٕ، رأ٤َٕ ٓب ٝهك ك٢ ربه٣ـ اُغجور٢ ٖٓ اُلف٤َ،كاه أُؼبهف 

  64ّ،1979ٓأُٖو٣خ،
11
 ه٣بٙخ 92َٓغِخ ثلاه اٌُزت أُٖو٣خ رؾذ ههْ  
12
 ه٣بٙخ 32ِخ ثلاه اٌُزت أُٖو٣خ رؾذ ههْ َٓغ 
13
 ؽَبة 37َٓغِخ ثلاه اٌُزت أُٖو٣خ رؾذ ههْ  
14
 3فٚو اُجو٢َُ ،اُغٞاٛو اُؾَبٕ  ٌّٝٔ ػ٤ٖ اُيٓبٕ ك٢ ػِْ اُوجبٕ ٓ  

15
 Frayler(j),Alarge scale Enterprise Historical Musings from Salem Maritime NHS Volume IV, No. 1 

May 2003,p4  
16
 4أُقطٞٛ ٗلَٚ ٓ 

17
 Frayler(j), Ibid,p4                                                                                                                                                          

13
 4أُقطٞٛ ٗلَٚ ٓ 
19
 4أُقطٞٛ ٗلَٚ ٓ 
29
 4أُقطٞٛ ٗلَٚ ٓ  
21
 4ٞٛ ٗلَٚ ٓ أُقط 
22
 4أُقطٞٛ ٗلَٚ ٓ  
23
 4أُقطٞٛ ٗلَٚ ٓ 

24
 Hocker(F),Wheight,Money and Wheight Money,the scales and wheight from serce limani,the ina                         

quarterly.volume  ,20  ,N,4,pp,13-14                                                                                                                            
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25
ؿ٤و ٓ٘زظٔخ اٌَُْ ماد اُقطٞٛ أُ٘ؾ٤٘خ ٝاُز٠ اٍزٔلد ٜٓ٘ب أُؾبهح رؼ٢٘ ك٢ اُِـخ اُلو٤َٗخ  اُٖلكخ أٝ:  هًًٝٞٞ 

 اُضبٖٓ ػْو ٣ٝؼل آزلاكآٖ اُلٖ ك٢ اُووٕ اُطواى  ىفبهف ك٢ رِي اُلزوح ٣ٝؼزجو كٖ اُزي٣ٖ اُلاف٢ِ. ٝظٜو ٛنا

ّ،ػجلهللا ػط٤خ 1937اٗظو دمحم ػجل اُؼي٣ي ٓوىٝم ، اُلٕ٘ٞ اُيفوك٤خ  االٍال٤ٓخ ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ ، اُوبٛوح  ُِجبهٝى

 134ؽب٤ّخ 211ّ 2995ٓ،االصبه ٝاُلٕ٘ٞ االٍال٤ٓخ ، اُوبٛوح 
ٓزواً ماد أٝهام ٕـ٤وح ّج٤ٜخ  39 ٛو٤ٓخ اٌَُْ ٣َٖ اهرلبػٜب ئ٠ُ اَُوٝ ّغوح كائٔخ اُقٚوح ٤ِٛخ اُؼبّ 26

 :رجذ ك٢ رو٤ًب اٍزقلٓٞٛب ثٌضوح ػَ ٓ٘زغبرْٜ اُل٤٘خ ٓضَ اُقيف ٝا٤َُ٘ظ ٝاَُغبك ٝأُؼبكٕ ٝؿ٤وٛب،اٗظوثبُؾواّق، 
, Istanbul,p,60Les arts décoratifs turcs Celal Esad, RSEVANA     

 
27
، 36ّ ربه٣ـ أُٖو٤٣ٖ ،ػلك،1914-1349اؽٔل اُْوث٢٘٤ ،ربه٣ـ اُزغبهح أُٖو٣خ ك٢ ػٖو اُؾو٣خ االهزٖبك٣خ  

 94ٓ  1995ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة 
23
 4أُقطٞٛ اَُبثن ،ٓ 
29
اٌّبٍ ٛ٘ل٤ٍخ ٓقزِلخ كبٌُ٘لاد اٌّبٍ ٍلا٤ٍخ ،٢ٛٝ اثؼل ٣زٌٕٞ اُطجن اُ٘غ٢ٔ ٖٓ اُزوً ، ٝاُِٞىح، ٝاٌُ٘لح، ٢ٛٝ رأفن  

اٌّبٍ اُطجن اُ٘غ٢ٔ ػٖ ٓوًيٙ ث٤٘ٔب اُِٞىاد كزأفن اٌّبٍ هثبػ٤خ ٝرٞعل ث٤ٖ اٌُ٘لح ٝاُزوً، آب اُزوً كٜٞ اٌَُْ 

 أُوًي١ م١ ا٤ُٜئخ أَُ٘٘خ،ٓغ ٓالؽظخ إ ػلك اُِٞىاد ٝاٌُ٘لاد رزلن ٝػلك اٍ٘بٕ اُزوً اٗظو: 
39
اُقل١ٞ٣ أٍبػ٤َ اٍٝ ٓؾبُٝخ الكفبٍ اُ٘ظبّ اُؼْو١ ك٢ أُٞاى٣ٖ ٝأٌُب٤٣َ ٗظوا الٍزقلآٚ ك٢ ٓؼظْ  ّٜل ػٖو 

اُلٍٝ اُز٢ ًبٗذ ػ٢ِ ػالهبد رغبه٣خ ٓغ ٖٓو كٚال ػٖ ًضوح اػلاك االعبٗت اُن٣ٖ ًبٗذ ٜٓ٘زْٜ اُزغبهح ،ٝهؿْ مُي ًبٕ 

ُْ ٣َزقلّ ثٌَْ ٓجبّو اال ك٢ ػٜل االؽزالٍ االٗغ٤ِي١ ُٖٔو أُ٘بؿ أُٖو١ ؿ٤و ٤ٜٓأ ك٢ مُي اُٞهذ ُزوجَ مُي اُ٘ظبّ ٝ

 95ّ اٗظو اؽٔل اُْوث٢٘٤، ربهؿ اُزغبهح أُٖو٣خ ك٢ ػٖو اُؾو٣خ االهزٖبك٣خ 1332ٓ
31
 5أُقطٞٛ اَُبثن ٓ  

 5ٓ  أُقطٞٛ ٗلَٚ 32
33
 5أُقطٞٛ اَُبثن ٓ  
34
ب٣خ اُؼٖو اَُِغٞه٢،روعٔخ ٝرول٣ْ اُٖلٖبك٢ اهؿ٤ٖ)١ٕٞ اٌُٝو(، رطٞه كٖ أُؼبكٕ االٍال٢ٓ ٓ٘ن اُجلا٣خ ؽز٢ ٜٗ 

 973اؽٔل اُوطٞه١، أُغٌِ االػ٢ِ ُِضوبكخ ،أُْوٝع اُو٢ٓٞ ُِزوعٔخ، 
35
ثبُٔب٤ٗب ،ٓغِخ ٤ًِخ االصبه عبٓؼخ  BUMILLERدمحم اُغ٢٘٤ٜ، كهاٍخ رأه٣ق٤خ ُٜٕٞ ٓؼل٢ٗ ٖٙٔ ٓغٔٞػخ ث٤ِٓٞو  

 2997ّع٘ٞة اُٞاك١ اُؼلك اُضب٢ٗ ،
36
، 333ههْ  ٓقطٞٛ ثلاه اٌُزت أُٖو٣خ رؾذٛـ: هٍبُخ ك٠ ػِْ اُوجبٕ، ٢959 ) دمحم ثٖ أؽٔل ( د أثٞ اُلزؼ اُٖٞك 

  ؽَبة
37
 3ٓ  1612/5ؽَٖ ثٖ اثوا٤ْٛ اُغجور٢ اُؾ٘ل٢ ،اُؼول اُض٤ٖٔ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٔٞاى٣ٖ، ٌٓزجخ اٌُٞٗغوً ، 
33
 .1995َخ ا٣ٌُٞذ ُِزولّ اُؼ٢ِٔ،  ٓإٍ 1عالٍ ّٞه٠: اُؼِّٞ ٝأُؼبهف اُٜ٘ل٤ٍخ ك٠ اُؾٚـبهح اإلٍال٤ٓـخ، ٛ 
39
 2ؽَٖ اُغجور٢، أُقطٞٛ اَُبثن ،ٓ  
49
 2ؽَٖ اُغجور٢ ،أُققطٞٛ  اَُبثن ٓ  
41
 3م ٓ  16ؽَبة  37ػجل أُغ٤ل اُوجبٕ هٍبُخ ك٢ ػِْ اُوجبٕ ٓقطٞٛ ثلاه اٌُزت أُٖو٣خ رؾذ ههْ  
42
 4م 7ٓٛت 339رؾذ ههْ اهواثبك٣ٖ اُؼ٘زو١،االٝىإ ٝاالًب٤٣َ ٓقطٞٛ ثلاه اٌُزت أُٖو٣خ  
43
 . 194، 1ٓبٕ اُؼوة، طَُاثٖ ٓ٘ظٞه:  
44
، ٛجؼخ اُؾِج٠ ، 1426اإلٓبّ َِْٓ : ٕؾ٤ؼ َِْٓ ، رؾو٤ن كإاك ػجل اُجبه٠، ًزبة اُ٘غبػ ، ثبة اُٖلام ، ؽل٣ش  

1955 ٓ ،355. 
45
 .453اُجالمهٟ: كزٞػ اُجِلإ، ٓ 
46
 . 333( ٓ 1447، ًزبة اُيًبح ؽل٣ش )1اُجقبهٟ: ٕؾ٤ؼ اُجقبهٟ، رؾو٤ن ٛٚ ػجل اُوؤٝف ٍؼل: ػ 
47
(، ّنٝه اُؼوٞك ك٠ مًو اُ٘وٞك 345( أُوو٣يٟ،)رو٢ اُل٣ٖ اؽٔل ثٖ ػ٢ِ د345أُوو٣يٟ،)رو٢ اُل٣ٖ اؽٔل ثٖ ػ٢ِ د 

 .196ّ، 1999ٓٛـ/1419، كهاٍخ ٝرؾو٤ن كًزٞه دمحم ػجل اَُزبه ػضٔبٕ ، اُطجؼخ األ٠ُٝ ، اُوبٛوح ، 
43
اُنٟ اُنٟ اػزجوٙ اُلوٜبء: أٍبٍبً روبً ثٚ ع٤ٔغ أُٞىٝٗبد ٝا٤ٌُٔالد اُلافِخ ك٠ اُؾوٞم  اُوَٛ اُجـلاكٟ: ٛٞ اُوَٛ 

اُْوػ٤خ ٝأُؼبٓالد اُْوػ٤خ. اثٖ اُوكؼخ: ًزبة اإل٣ٚبػ ٝاُزج٤بٕ ك٠ ٓؼوكخ ا٤ٌُٔبٍ ٝا٤ُٔيإ، رؾو٤ن ٝرول٣ْ دمحم أؽٔل 

 54، ٓ(3ّ،ؽب٤ّخ )1939ٛـ/1499ئٍٔبػ٤َ اُقبهٝف ، كاه اُلٌو ، كْٓن ، 
49
  91-99ّ ٓ  2999ػ٠ِ ٓجبهى: ا٤ُٔيإ ك٠ األه٤َخ ٝاألٝىإ. ٌٓزجخ اُضوبكخ اُل٤٘٣خ ،اُوبٛوح  
59
 39، 1934ٓاُقٞاهى٠ٓ : ٓلبر٤ؼ اُؼِّٞ، رؾو٤ن ئثوا٤ْٛ األث٤بهٟ. كاه اٌُزبة اُؼوث٠، ث٤وٝد  
51
 3م 7ٓٛت 333اهواثبك٣ٖ اُؼ٘زو١،االٝىإ ٝاالًب٤٣َ  ٓقطٞٛ ثلاه اٌُزت أُٖو٣خرؾذ ههْ  
52
ً ك٠ أٍٞام ثـلاك أهوة األٍٞام ئ٠ُ ّٔبٍ ّوم اُغي٣وح ٓؼوٝف ػ٘لْٛ   اٗزْو ك٠ ثالك اُؼوة ٝؿ٤وٛب ٝفٖٕٞب

ثبُوَٛ اُجـلاكٟ ئ٠ُ إٔ عبء اإلٍالّ ٝاٍزٔو اٍزؼٔبُٚ ُٔؼوكخ ٓوبك٣و األ٤ًبٍ ٝاألؽٌبّ, ٝك٠ ػٜل األ٤٣ٖٞٓ ٝاُؼجب٤٤ٍٖ 

اُٖبع ثٜنا اُوَٛ ُٝنا ٍٔبٙ اُلوٜبء ثبُوَٛ اُْوػ٠.اٗظو: أ دمحم أثٞ اُؼال اُج٘ب: ٝاألئٔخ أُغزٜل٣ٖ كغبء رول٣وْٛ ُِٔل ٝ

 4ِٓقٔ ًزبة األثؾبس اُزؾو٣و٣خ ك٠ رول٣و األٝىإ ٝاأل٤ًبٍ ٝاُ٘وٞك اُْوػ٤خ ثٞؽلح أُبء أُوطو ك٠ كهعخ ؽواهح 

 39ّ،1953ٓٓئ٣ٞخ ، ٛجؼخ كاه األٗٞاه، اُوبٛوح، 
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53
بك٣و اُْنوػ٤خ "أٌُب٤٣نَ ٝأُنٞاى٣ٖ " ٝٓنب ٣زؼِنن ثٜنب ٓنٖ األؽٌنبّ اُْنوػ٤خ ٝٓنب ٣وبثِٜنب ٓنٖ أؽٔل اُؾغن٠: أُونبك٣و أُون 

؛ػِنن٠ عٔؼننخ: أٌُب٤٣ننَ 16ٓ237ّ، اَُنن٘خ 1936أُوننبك٣و أُؼبٕننوح ، ٓغِننخ اُْننوػ٤خ ٝاُلهاٍننبد اإلٍننال٤ٓخ ، ا٣ٌُٞننذ 

 ..29ّ 2991ٓٝاألٝىإ اُْوػ٤خ، اُوبٛوح ،
54 

 .199ٓاُؾغ٢ : أُوبك٣و اُْوػ٤خ, اؽٔل 
55 

   55اثٖ اُوكؼخ،أُوعغ ٗلَٚ  ،ٓ
ا 56

 .314, 1ٓاعياء ط19ّ 1963ٙ(  ، أُـ٠٘, اُوبٛوح 629د أثٞ دمحم ٓٞكن اُل٣ٖ ػجل هللا ثٖ أؽٔل ثٖ دمحمثٖ هلآخ )
57
ّ اُطجؼنخ االُٝن٢، 1992فبُل هٓٚنبٕ: أُونب٤٣ٌ كن٠ اُزنواس اُْنؼج٠، كاه ٣ؼنوة ُِلهاٍنبد ٝاُْ٘نو ٝاُزٞى٣نغ، كْٓنن  

ٓ33. 
53
اُوِوْ٘لٟ )ّٜبة اُل٣ٖ أثٞ اُؼجبً أؽٔل ثٖ ػ٠ِ (: ٕجؼ األػ٠ْ ك٠ ٕ٘بػخ اإلْٗب،اُغيء اُضبُش،ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُوٖٞه  

 445ّ  2994ٓاُضوبكخ،اُوبٛوح،
59 

ٛ٘زٌ)كبُزٌ(: أٌُب٤٣َ ٝاألٝىإ اإلٍال٤ٓخ ٝٓنب ٣ؼبكُٜنب كن٠ اُ٘ظنبّ أُزنوٟ، روعٔنخ ًبٓنَ اُؼَن٠ِ، ْٓ٘نٞهاد اُغبٓؼنخ 

 هاءح االٝىإ 41ّ،1979ٓٔبٕ ، األهك٤ٗخ ، ػ

 


