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 ، تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاىرة.جمة المؤرخ العربى مجمة تاريخية بحتةم ـ 1
إظيار الحقيقة التاريخية لموضوع محدد صافية نقية، بعيدة عن أي  المجمة تستيدف ـ  2

 تيارات سياسية أو عقائدية.
ر البحوث التي تنشر فييا محكمة، تعبر عن وجية نظر أصحابيا، وىيئة التحرير غي ـ 3

 مسئولة عما يرد من آراء عممية.
تصدر مؤقتًا سنويًا في أكتوبر من كل عام، عمي أن تصميا البحوث المقدمة لمنشر في  ـ 4

 كل عدد في موعد غايتو نياية شير فبراير من نفس العام.
ن صفحة، مكتوب عمي الكمبيوتر ويقدم البحث المقدم لمنشر عن خمسة وعشريال يزيد  ـ 5

 .CDيتين ونسخة أخري عمي االسطوانة من نسختين ورق
تعد الخرائط والرسوم وغيرىا من اإليضاحات بالحبر الصيني عمي ورق الرسم، قابمة  ـ 6

 لالستنساخ المباشر.
يشترط أال يكون العمل المقدم قد سبق نشره، أو قدم لمنشر في أية جية أخري، ويكتب  ـ 7

 خري بعد قبولو لمنشر بالمجمة.الباحث تعيدًا بعدم تقديمو لمنشر في أي جية أ
 ال ترد أصول األعمال المقدمة سواء قبمت لمنشر أو لم تقبل. ـ 8
 يرد عنوان البحث في رأس الصفحة األولي، متبوعاً بإسم المؤلف مقروناً بوظيفتو وجية عممو. ـ 9

 ترتب اليوامش والتعقيبات التفصيمية بترقيم موحد في نياية العمل. ـ11
 في إعداد قائمة المراجع ما يمي :يراعي    ـ11
 تسجيل أسماء المؤلفين أو المحققين أو المترجمين أو المراجعين، متبوعة بعنوان الكتاب  )أ(    

 ثم مكان النشر ثم اسم الناشر، ثم تاريخ النشر،مع بيان الطبعة       
 م الدورية، ثم رقمالدوريات تبدأ باسم صاحب المقال، ثم عنوان المقال، ثم اس مقاالت  )ب(  

 المجمد والعدد والمجمة وتاريخو، ثم أرقام الصفحات التي يقع فييا المقال.       
 )جـ( الرسائل الجامعية يتم تسـجيل اسم صاحب الرسالة، وعنوانيا، والجامعة التي أجازتيا،   

 واسم المشرف، وتاريخ اإلجازة.        

 اجملهــخ ْـزِ
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 7 ريــــــرـة التحــكلم رئيس تحرير المجمة

ٕ انؼض 1 ٘ أث ُبد ٍ ان ٙ انذٚ  د. زل
 جامعة المنيا -كمية اآلداب

 9 اذلشٔة ٔانُفٙ يف سٕسٚب خالل األنف انخبَٙ ق.و

 أثٕطبنت انؼظٛى ػجذ بدػً .د 2
 الفيوم جامعة  – اآلداب كمية

ٛــٌٕ يُٛبء
ْ
 (اخلهٛفـخ تم) جبثـش ػِص

 (خـــتبسخيٛ خـــدساس) 
53 

 ػهٙ فبٚض انهطٛف د.ػجذ 3
 الفيوم جامعة – اآلداب كمية

 79 يف يصش يف ػصش انشٔيبٌ "جُٕستري"  ٔظٛفخ انـ

ٍ د. 4 ٙ حس ًذ ػجذ انُغ  ػالء زل
 الكويت -ةالجامعة العربية المفتوح

ٔانخبنج اذلجشٚني  ٙ ني يف انمشَني انخَب  سستبق اسفشٚا
 (انخبيٍ ٔانتبسغ ادلٛالدٚني ) 

117 

 ػجذ انؼضٚض يُري د.ػًشٔ 5
 جامعة جنوب الوادي  -كمية اآلداب

ٛخ ٛخ انؼشث  انشؼج
َّ
ٙ يف انسري ط َٛض ٙ انج لشاءح يف كتبة  انصشاع اإلسالي

ًٔش ٘ ػ ٛذ ٚذ س  ٗ سخ ػه ح يصش احملٔش ٙانؼبص  ٍث "فٕت ُّاهلل  ـس  ػ
165 

 أمحذ صبحل ػجذ انغىن د. 6
 كمية اآلداب ـ جامعة حموان

  انـــــــضٔاد فـــٙ األَـــذنــــس 
 ( دساسخ ٔحبئمٛخ يف كتت انُٕاصل)  

219 

ُٓسب٘ٔد.    7 ٙ ث ًذ أمحذ ػه  زل
 باحــــــــــث

 انفٍ احلشثٙ ادلًهٕكٙ ٔأحشِ ػهٙ  
 انفٍ احلشثٙ نهحجشخ.

249 

 ذـــد. ػبٚـذ ػتٛك جشٚ 8
 باحــــــــــث

 األٔلبف ٔأحشْب يف اجملتًغ انكٕٚتٙ
 و (0595ْـ 0324 -و0503 ْـ 0331)

289 

ًبء . د 9  سٛذ كبيم زلًذ انشٛ
 كمية دار العموم جامعة المنيا

 انسهطبَٛخ ػبصًخ يغٕل األٚهخبَٛني
 ( و0331 -0319  /  ْـ332 -319) 

315 

 د. ْشبو ػهٗ احلسُٛٙ  11
 جامعة حلوان –كلية اآلداب 

 359 و(0329خ كٕششٚم )ـــيؼشك

 ذـــــد. زلًذ ػضٚض زلً 11
 جامعة سوىاج -كمية اآلداب 

ٛب " ج الٚخ طشاثهس انغشة " ٛن  ٔٗ ٖ ف يب االلتصبد ٔس ثُك ٔس  د
 و"0513-0500" 

395 

 د. ششٚف زلًذ ػجذ اجلٕاد 12
 جامعة المنيا -كمية اآلداب

ٙ جتِب ذا ادلٕلف انسٕفٛٛت ٌ يف ثُٕن َب طشاثبد ثٕص  ـا
 " 0512أكتٕثش -َّٕٚٛ "

439 
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 كهًــــخ االفتتــبح
 حسُني زلًذ سثٛغ أ.د.

 سئٛس احتبد ادلؤسخني انؼشة
 

, متضمماا انام  6102أن أقدم هذا العدد الرابع والعشرين من مجمة المؤرخ العربي لعام  يسرني
عتيقممة, والوتمميوة, والادينممة, والمعا ممرة  عشممر بانمماد لعممدد مممن أتمماتذة التمماريه, بشممت  ع ممور   ال

وكممممذل  خممممي تن  ممممات متاوعممممة   ممممما بممممين اضممممارة م ممممر والشممممر  القممممديم, أو التمممماريه اليواممممااي 
 الرومااي, أو التاريه والاضارة اإلتالمية  

وهاج, والمايما, والييموم, جامعمات   تمأتماتذة التماريه خمي وقد تقدم بهذ  الباوث   مجموعمة ممن  -
 من أاد األتاتذة, من الكويت الشقي    ل  جااب مشاركة مشكورةذل  إو  ,واموان

أممما مممن ايممث ماممماو  الباممث وأماكاممف الج راخيممةد خممميالاس أن البامموث والدراتممات قممد ووخمممت  -
ا  كمما شمممت التعريمب بمبعض وماهما تموري  –ا قمديمً  –بأماكن متاوعة, خشممت بعض البممدان 

التممماريه اإلتمممالمي, ممممع اعهتممممام بمممبعض المممموااي ذات الشمممهرة " خمممي الرتممماتي " بمممم مممما يتمممم 
المتتييضة خي الزمن العتي , إلم  جموار بامث بعمض الوسمامب المعروخمة بم مر خمي الع مر 

ا إلم  جامب الامديث عمن ااعكماس  مورة بعمض ال مراعات جاًبم –وذل   – ودراتتها الرومااي
اتة بعمض المعمار  التارينيمة, وكيمب كمان الدولية القديمة خي "التير الشعبية", مع اعهتمام بدر 

د بعياف عم  الين الاربي خي بمد متارها وم يرها  مع باث تأنير بعض الياون الاربية خي بم
تونيمم  اسممم جوااممب اعجتماعيممة منمم   األوقمماب, و نممر  وع تنمممو الدراتممات مممن تامماو  بعممض الآ

 الزواج خي بعض المجتمعات العربية واإلتالمية   
ات الت  تااولت موضوعات من الع ر الاديث  كييية اتتندام بعض المؤتتات ومن الدرات -

كممما بانممت بعممض الدراتممات أوضمما  ا عاممتال  بعممض المامماو  العربيممة   األوربيممةد لتكممون متكًممم
 مة خي الشر  خي موالع الع ر الاديث  مهبعض العوا م ال

 وماها   ,مةمهبعض األبعاد الوربما يالاس القراء األعزاء أن باوث المجمة قد تونت تاقي   -
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إعادة اعهتمام ببعض الموضوعات الت  تكاد تكون مومورة بيع  التراكم الزمام , وتاتماج  -
الت  اجبتها عم  مدى األاقاب, خعممد البامث إلم  تجميتهما أممام  التراكماتإل  إزااة هذ  

 أاسار القراء, واضاة مرتبة المعمومات, يتيرة التااو   
عاا ر بعض الموضوعات الت  تاانرت بين شت  الم مادر العتيقمة,  جمع شتاتوكذل   -

ا, خمممي ا تمممويً بانًيممم د ترتيبهممما وتاتممميقها, لت مممب  كامًامماوجمماءت الدراتمممة لتجممممع شمممتاتها, وتعيمم
 عرض عممي توٌى, ميتور الماا   

أوشمممكت بعمممض الموضممموعات أن تتممموارى خمممي زوايممما الاتممميان, خاهتممممت أقمممالم باانياممما وزمالماممما  -
األاداث واألزمان, وبذل   ارت واضماة المعمالم,  ع تتو  خي غمار تواليها,  ات  باتتنراج

 ا عتجاهات مااهج الباث الاديث  مهيأة لمتعقيب والتعمي , واإلضاخة والاذب, تبعً 
قد اتتممت بمالعم    –وأرجو أن تكون دراتات المجمة وباونها خي مضامياها و ياغاتها  -

 دالة الت  ترض  ضمامر الباانين خي التاريه  والجدية الواجبة, وكذل  بالع
 

 –بالقمدر الممكمن  –ا جهمود أبااماما البماانين األخاضم د تونمت وع ش  أن جهود زمالماا, وأيضً 
 اتجا  يتااخ  مع عدالة المؤرنين  أن تكشب وجف الاقيقة, دون ايب أو مي , مع أى غرض أو

  
 أ.د. حسُني زلًذ سثٛغ                                                                     

 سئٛس احتبد ادلؤسخني انؼشة                                                                                    
 داة جبيؼخ انمبْشحأستبر ثكهٛخ اٜ                                                                                    

 ػضٕ رلًغ انهغخ انؼشثٛخ ٔاجملًغ انؼهًٗ ادلصش٘                                                                                  
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 ـشكهًـخ انتحشٚـ
                             

العممدد وهممو  6102لعممام يتممعداا أن ي ممدر العممدد الجديممد مممن مجمممة المممؤرخ العربممي 
نممال  هممذ  األعمموام , و لهمما اليضممي اليوبيمم قاربممت المجمممة ان تاتيمم  ب وقممدالرابممع والعشممرون 

واشمممرت العربيمممة المنتميمممة  أقواراممماقمممدمت المجممممة العديمممد ممممن قوممموب اليكمممر العربمممي ممممن 
تعمد  العرب ومجمة اتااد المؤرنين ,العربية التارينية أنرت المكتبة دراتات تارينية متميزة

أن تكممون قمهمما العربممي والممدولي, وارجممو لهمما ن ,رز المجممالت العمميممة المعتمممدةوااممدة مممن ابمم
 عم  هذا المتتوي العممي الرخيع   دوما المجمة

 خإذاوهذا العدد يقدم تاوعا عمميا تارينيا ووب بين التاريه القديم واإلتالمي والوتيو والاديث, 
لم   الماضيعداا إل   خمي تموريا, كمذل  مياماء  الايميعمن  اضموعمو   م اجمد  النمااي األلمبالمجيمد  وال

ع يون جابر "ت  نميية", والاشاو الباري ااتقاع لع ر الرومان عن ك  الوسامب الرومااية ووسيية 
عممرض لمقممراين النممااي والنالممث الهجممريين ت ايممثخممي م ممر, ااتقمماع لتارينامما اإلتممالمي  "جاوتمميتر"م المم

خي  ين, نم الوواب باألادلس اإلتالمية واضارتها متمنالالنامن والتاتع الميالديين, عن رتتا  اتيراي
وكمممان لمتممماريه  م 0621 مممرب األوربمممي ومعركمممة كوشمممري  دراتمممة عمممن المممزواج خمممي األامممدلس, ااتقممماع لم

اضممممورابات بوزاممممان خممممي بولاممممدا ودور بامممم  روممممما  تجمممما الاممممديث ا مممميبف كموقممممب اعتامممماد التمممموخيتي 
كممذل  شممم  العممدد بانمما خممي ترانامما الشممعبي عممن ال ممرا  و  ,اعقت ممادي خممي وعيممة وممرابمس جامموب ليبيمما

 اإلتالمي البيزاوي خي التير الشعبية العربية  
بمؤلياتهم القيمة, ويتعداا إنراء مكتبة اعتااد  - كما تعوداا - كذل  اهيب بالزمالء

 ى مقتراات, لتووير المجمة   تمقي أ
 ،،،ٔاهلل ٔيل انتٕفٛك

                             
 سئٛس انتحشٚش      ْٛئخ انتحشٚش                                                             

 
 أ.د. زبيـدة محمـد عطــا           أ.د. حامــد زيــان غانــم            

 أ.د. عفـاف سـيد صبرة        
 أ.د. عفيفي محمود إبراىيم           
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 خالل األنف انثاَي ق.و اهلروب وانُفي يف سوريا
 

 حمي انذيٍ انُادي أبو انعز .د
 القديماألدنى مصر والشرق وحضارة مدرس تاريخ 

 جامعة المنيا -كمية اآلداب
 : صــــاملهخ

لى سوريا القديمة، وذلك من خالل  :تتناول ىذه الورقة البحثية اليروب والنفي من وا 
، وأشير الحاالت التي ىربت ولجأت إلى أرض المعاىدات الدوليةو  اتالقوانين والتشريع نصوص
التي  والمدن الممالكتمك  :وأقصد بسوريا القديمة .، سواء في سوريا أو إلى أماكن أخرىالمنفى

مممكة إبال، ويمحاض، وماري، وأوجاريت،  :قامت ما بين الفرات شرقًا وفمسطين غربًا، وىي
 .ة، وغيرىاوآرام دمشق، وحما وكيش، ونيا، ونوخاشي،وم وقادش،وأمورو، وأالالخ، 

 

 يطكهة انبحث: 
ومدى ، والتيجير تحديد مفاىيم اليروب والمجوء والنفي :فيمشكمة البحث  تخمص

 الدوليمعيد القانون  رفع  ويُ ، فاليروب والمجوء معناىما الفعمي واحد، التشابو والتداخل فيما بينيا
منحيا دولة فوق أراضييا، أو فوق أي مكان تابع لسمطتيا، لفرد طمب الحماية التي ت"بأنو: جوءملا

إنقاذ حياة أو حرية أشخاص يعتبرون  :مبدأ المجوء ىو إقرارمنيا ىذه الحماية" . واليدف من 
 ي الحقيقة ىذا المفيوم لم يختمف عّما. وف (ٔ)ميددين في بمدىم .عن صواب أو خطأ .أنفسيم

 ، كما سيأتي الحديث خالل البحث.كان عميو في التاريخ القديم
 ، واالحتماءاليروب يستعممو الالجئ كطريقة لإلبقاء عمى منزلتو في وقت األزمةو 
 ((ٕ)خابيرواألكادي لالجئ ) بتعبيرِ  ُمثَبتُ  المنفى في الياربِ  مصيرَ و  .بمالذ آمن
#abiru

صطمح مُ  ت القديمة، دائمًا ما كانت ُتطمق. وبما أن نصوص المعاىدا(ٖ) 
لمتعبير عن حالة الالجئ،  فإني سأستخدمو -السيما السياسي –ليارب، عمى الالجئ ا

يروب يمكن أن يكون لسبب سياسي ، فالحيث إن مصطمح اليروب أشمل من المجوء
 أضيق من ذلك. وءجتماعي، أو ديني، بينما مفيوم المجنائي، أو اجأو 
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قسيمو إلى نفي اختياري ونفي ، فيمكن تٗ()" أبعده وغر بو" أما بالنسبة لمنفي بمعنى
)المجوء(، حيث األمر يتشابو كثيرًا مع اليروب  إجباري، أما حالة النفي االختياري، ففي واقع

يحقق نفس معايير اليروب والمجوء االختياري. كما يجمع بينيما األسباب السياسية كمبرر لمبعد 
ىذه الحالة  َنصفنستطيع أن  ، فعمى سبيل المثال؛ سنوىي الذي ىرب باختياره،٘()عن الوطن

، وفي نفس الوقت ممكن أن نقول: إنو تم نفيو ٙ()أنيا حالة ىروب كما وصفيا بعض الباحثينب
ٚ()كما وصفو بعض الباحثين اآلخرين ،اختيارياً 

 . 

المجوء( اإلجباري عن النفي اإلجباري، خصوصًا في الوسيمة، بينما يختمف اليروب )
إلى الجية  ،ي أو جنائي، يتخذ وسيمة اليرب إلى مكان يختاره ىوسواء سياس ،فاليارب المجبر

التي يستشعر أنيا ستوفر لو الحماية، بينما النفي اإلجباري، فتقوم سمطة قوية بإجبار الشخص 
 .ٛ()وتختاره تمك السمطة هتحدد ،الذي ينفى عمى االبتعاد عن وطنو لمكان ما

تأثيرات والنتائج النفسية المختمفة، عمى النفي الفردي يمكن أن يكون لو العديد من ال
الميجرين(، فالنفي الفردي اقتالع ليس فقط من جغرافيتو، ولكن من محيطو  -خالف )المبعدين

لمجموعة كبيرة من األشخاص، وىنا يتداخل مع  ويمكن أن يكون النفي اإلجباري .ٜ()االجتماعي
  .مفيوم التيجير

ن اختمفت أسباب ،ولكن في النياية  اليروب والنفي اإلجباري، إال أن اليدف واحد،  وا 
 البقاء عمى قيد الحياة. :وىو

 اهلروب وانُفي يف انقواَني وانحطريعات:
ظمت قضية اليروب )المجوء( من القضايا الُميمة في الشرق القديم، فيناك العديد من 

أشارت نصوص  األدلة عمى أىميتيا في التشريعات التي تعاممت مع ىذه القضية، فكثيرًا ما
الذي ييرب ويذىب  قضية اليروب، كيروب الالجئين، كما ورد في تشريعات إشنونا إلىالقوانين 

"  و:. فيذكر النص أن(ٓٔ)إلى المنفى بسبب الضرائب وااللتزامات العامة، يفرض عميو العقوبات 
س لو حق إذا كره رجل مدينتو، وسيده، وأخذ رجل ثان زوجتو، ثم عاد )أي الرجل األول( فمي

 ، ومن ثم يتضح أن اليارب تسقط حقوقو المدنية، وتقل مكانتو االجتماعية.(ٔٔ)"المطالبة بزوجتو
واجب تسميم العبيد الياربين، والذي يظير أيضًا في  ،عمى األرجح ،وفرضت ىذه التشريعات

ألكثر ، فقد كانت جريمة ىروب العبيد من أسيادىم ىي الجريمة ا(ٕٔ)العديد من القوانين األخرى
ال يعاقب عمييا العبد نفسو، بل يعاقب عمييا كل من ساعده عمى اليرب أو آوى عبدًا ىارباً، و  ،شيوعاً 

شيكل  ٕ٘ووفقًا لمقوانين السومرية، فإن عقوبة إيواء العبد اليارب كانت غرامة تتألف من عبد أو من 
 . (ٖٔ)بتو اإلعداممن الفضة، بينما كان قانون حمورابي أكثر تشدداً في ذلك، فكانت عقو 
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أي شخص ييرب من حاتي، سواء أن: " ا نصت القوانين الحثية أيضًا عمىكم
نبيل تورط في مؤامرة ضد القصر، أو صانع أو فالح ىرب من الضرائب والسخرة، يجب 

 .(ٗٔ)أن يسمم إذا طمب"
عددًا من النصوص التي تتعمق بقضية اليروب من  .Elgavish.Dويقدم 

(، ٕٔ:ٗٔ(، الخروج )ٖٕ:ٙٔ(، سفر التثنية )ٜ:ٙٔسفر التكوين )الكتاب المقدس، في 
 .(٘ٔ) (ٕ:ٓٗ(، مموك أول )ٖٓ:٘ٔ(،) ٕ٘:ٓٔصموئيل األول )

المحارم ) مع البنت( ىي  الزنا مع كانت عقوبة ارتكاب :وفي قوانين حمورابي
"إذا جامع رجل ابنتو ينفوا ذلك الرجل من المدينة" : ٗ٘ٔالنفي، ففي نص المادة 

(ٔٙ). 
 جدعحور محب ما يشير إلى أن عقوبة السمب والنيب كانت  تشريعاتوورد في 

األنف والنفي، فمقد ورد في المادة األولى منيا ما يمي: " إذا أغتصب أحد الموظفين أو 
أحد الجنود أو أي رجل آخر من أىل البالد سفينة المزارع التي تحمل خراجًا لتوريدىا 

 .(ٚٔ)القانون عمى الجاني بجدع أنفو ونفيو إلى بمده ثارو"لمممك، ففي ىذه الحالة يطبق 
وكذلك نصت القوانين الحثية:" إذا جامع رجل حر أختو، وأمو الحرة، فقد ارتكب 

(ٛٔ)جرمًا، غير مسموح بو، ىذا الرجل ينفى إلى بمد آخر غير الذي يقيم فيو"
. 

 المعاىدات الدولية: فيوالنفي اليروب 
ُممِزَمة بتسميم العبيد الياربين، ولكنيا  -القديم األدنى في الشرق -كانت القوانين القديمة 

ب و جنبية، ويمكن العثور عمى إشارات و لم تشر إلى الياربين المدنين الذين فروا إلى الدول األج
في المعاىدات الدولية، فقد أرادت السمطات  -غير العبيد -تسميم فئات أخرى من الياربين 

وجو السرعة، وذلك لعدة أسباب أىميا: أن ىذا اليارب يمكن أن ينقل استعادة الياربين عمى 
أحدث المعمومات عن بمده التي ىرب منيا، السيما فيما يتعمق باالستخبارات العسكرية، كما أن 

لحكم العبيد لسادتيم، ووفقًا لذلك  إلى االعتقاد بأن الياربين يخضعونواجب التسميم استند 
 .(ٜٔ)تسميم الياربين مع الدول األخرى شممت شروط المعاىدات عمى

في الشرق قضية الياربين )الالجئين( من المعاىدات التي وقعت بين الدول تتضح و  
الطبقة  من من النبالء( والالجئونالالجئين: الالجئون السياسيون ) ن منالقديم. وُتظير لنا نوعي

(الدنيا ) من الصناع والفالحون
 (ٕٓ)

. 
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قمقميا الشديد  ،لدولية، واالتفاقيات، والمراسالت الميتانية والحثيةفقد أظيرت المعاىدات ا
تجاه مشكمة اليروب، المشكمة التي كانت تتصل اتصااًل وثيقًا بمسألة اختصاص الدولة القضائي 

وشعبو، وحركة التي حرص كل ممك أن يؤكد سيادتو عمى أرضو  ؛عمى مناطق حدودىا
ي كانت بطبيعة الحال تحت مسئوليتو، ولذلك ليس من والت ،الحدودعبر  الممتمكات المنقولة

(ٕٔ)مثل ىذه األمور بين الدول دون استثناء -بشأن الياربين -المستغرب أن تنظم الوثائق
. 

 (ٕٕ)ق.م وعيالم ٜٕٕٓممك أكد  "نارام سن"ونصت المعاىدة التي عقدت بين 
الجئًا لنفسي" بمعنى  حيث تعيد فييا الممك " أنا لن أتخذ ،عمى أقدم شرط لتسميم ىاربين

 .(ٖٕ)نو لن يقبل أي شخص في قصره من الياربين من عيالمالفتراض، وقال: إا
 ٓ٘ٗٔالمعاىدة التي عقدت في عام  :ومما يؤكد حرص الحثيون عمى تسميم الياربين

" من Shunashshuraو" شوناش شورا ق.م(ٓٗٗٔ-ٓٙٗٔدخاليا الثاني)ق.م بين تو 
: " إذا ىرب ىارب من حاتي وذىب إلى كيزوواتنا نتسميم الالجئيعمى أنو يجب  .(ٕٗ)كيزوواتنا

عادتو لصاحب الجاللة، ولكن إذا كان ىناك من يخفي شوناش شورا يجب عمى  القبض عميو وا 
ذا لم يستطع أن يأتي ثنى عشر شخصًا من واكتشف في منزلو. يجب عميو دفع ا اليارب، العبيد، وا 

ذا سيده لم يقم ثنى عشرة شخصًا من العبيد، ىو نفبا سو يجب أن يقتل، ولو عبد أخفى ىارب، وا 
إنو يجب التنازل عن العبد نفسو، وتقديم نفس  –ثنى عشر عبداً لن يدفع ا –بإعادتو بالنيابة عنو 

وفي نص آخر لمعاىدة حاتي مع كيزوواتنا:" إذا أحدث شخص، لمممك . "(ٕ٘)شوناش شورا الشئ ـل 
ض كيزوواتنا، وأرسل الممك العظيم يسأل عن اليارب قائاًل: العظيم، مؤامرة، ثم ىرب، ودخل أر 

 .(ٕٙ)ىكذا ىو ثار ضدي، سوف ُأعيده. اليارب يجب أن يعود" 
قبرص، وأخذ منيا الجزية، وىناك إشارة إلى معاىدة  "تودخاليا الثاني"ا وكذلك غز 

 .(ٕٚ)بين حاتي وقبرص، تتعمق باالتفاق عمى تسميم المنفيين
 أرنوواندا"يم الياربين أيضًا في المعاىدة بين الممك الحثي كما ورد موضوع تسم 

. وكذلك معاىدة تسميم الياربين (ٕٛ) Ismerika ق.م( ورجال ٕٓٗٔ-ٓٗٗٔ) "األول
 أحد التابعين في منطقة غرب األناضول Maddawattaو "األول أرنوواندا"بين 

(ٕٜ) . 
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 ٖٖ٘ٔ-ٖ٘ٚٔ)" ولشوبيمولوما األ"وقد ورد النص المتعمق باليروب في معاىدة 
إذا ىرب ىارب من حاتي،  "بشكل غير واضح ( توشراتا الممك الميتانيابن ) "وشاتي وزا"ق.م( 

 . وعمى رغم من ذلك حرصت المعاىدة عمى تناوليم.(ٖٓ) ..."وممك ميتاني لم يقبض عميو
 ق.م(ٖٙٓٔ-ٖٖٗٔ) "مرشيمي الثاني"لمعاىدة بين الممك وفي المقدمة التاريخية 

من وطنو غرب  "Mashuiluwa"ىروب ، والتي ركزت عمى "Kupanta-Kurunta"و
شوبيمولوما "مرحبًا بو من قبل من  Mashuiluwaاألناضول، واتخذ من حاتي ممجأ، وكان 

 .(ٖٔ)، كما زوجو أحد األميرات الحثيات، كما اتبع مرشيمي الثاني نفس سياسة أبيو"األول
ق.م( إلى  ٕٓ٘ٔ-ٕ٘ٚٔ) "خاتوشيمي الثالث"وفي خطاب من الممك الحثي 

لو رجل ارتكب مخالفة ضد الممك وىرب إلى أرض :" "أنميل –دشمان ك"الممك البابمي 
. لو أنيم لم يقتموا الجاني، قتمو.. أخي يسأل ونحن نخبره. أخرى، أنو ليس من المقبول

أنو من المستحيل عمى شعبو قتل تاجر أجنبي  :"، فالممك الحثي يناقشىم يقتمون التاجر
 .(ٕٖ)يعمل ويتمتع بحماية الممك، عندما تشككوا في قتل اليارب بدون سبب

كما يجب اإلشارة إلى أن واجب التسميم يتم فقط فيما يتعمق بالياربين الجنائيين، وليس 
الفقرة المقصود عندما يمر المواطنين األحرار من بمد إلى آخر، يتم القبض عمييم، كما يتضح من 

: " عندما ىرب أناس من أرض إيسوو "شوناش شورا"و  "تودخاليا الثاني"ين التالية من المعاىدة ب
Isuwa ،رعايا الممك العظيم، أمام الممك العظيم، أنا صاحب الجاللة، ذىبت في معركة ضدىم ،

أنا تغمبت عمى أرض إيسوو، وىربوا من أمامي، ونزلوا إلى أرض الحوريين، أنا صاحب الجاللة 
قائالً(: " أعد رعاياي، ولكن حاكم حوري أرسل لجاللتي " ال، سكان ىذه أرسمت إلى حاكم حوري )

المدن سابقًا، في زمن جدي، جاءوا إلى أرض حوري واستقروا ىنا. وبالفعل ذىبوا بعد ذلك ىاربين 
إنيم قطعًا جاءوا إلى أرضي"، ومن  إلى حاتي كالجئين. اآلن، أخيرًا اختارت الماشية مستقرًا ليا.

يتضح أن الجيش الحثي دخل أرض إيسوو وسيطر عمييا، ولكن فر أىميا إلى أرض  النص السابق
حورانية ووجدوا فييا مأوى، ثم طمب الممك الحثي تسميميم، ولكن الممك الحوراني رفض، مدعيًا أن 

 . (ٖٖ)اختار طوعًا االستقرار في األراضي الحورانية ،شعب إيسوو كان شعبًا حراً 
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 :ةيانحابعت اهلروب وانُفي يف يعاهذا
أن يقدم  عميو أن كل تابع :سوريا الخاضعين عمى أمراءمعاىدات الحثيين مع  تنص 

ضد األعداء الخارجين والمتمردين الداخميين، وأن يسمم  ،الدعم العسكري لسيده األعمى
ويجب اإلشارة إلى أن السيد األعمى لم يكن لديو أي واجب لتسميم الالجئين لمتابع  .(ٖٗ)الياربين

 .(ٖ٘)، ولكن في الوقت نفسو كان التابع ممتزم بيذا الواجب تجاه سيده األعمىلو
معاىدة مع  ق.م( ٖٖ٘ٔ-ٖ٘ٚٔ) "األول شوبيموليوما"ثي عقد الممك الحوليذا 

، تسميم الفارين إلى السيد األعمى وجوب :كان من ضمن شروطيا (ٖٙ)أمورو حاكم عزيرو
 ونوخاشي .(ٖٚ)ونيا تل النبي حاليًا( -شو)أو قيد من بالد حوري وقادشومن بينيم أناس 

وأن يحدث الشئ نفسو مع األشخاص الذين يسيئون إلى الممك . )بين حمب وحماة(
. فتذكر المعاىدة : " إذا ىرب رجل من أرض حاتي، وجاء إليك، اقبض عميو، (ٖٛ)الحثي

ذا لم ترسمو فقد خالفت القسم" من أرض " إذا كان اليارب .(ٜٖ)وأرسمو إلى ممك حاتي، وا 
إذا كان " و" أمورو، ودخل أرض حاتي، أنا، ممك حاتي، سأقبض عميو، وأعيده إليك

اليارب من بمد حورية أو من بمد آخر، وىو معك أنت، عزيرو، ال تحتجزه، واسمح لو في 
 . (ٓٗ)المستقبل الذىاب إلى أرض حاتي، وفي حالة امتناعك، فقد خالفت القسم"

نو ربين إليو إلى السيد األعمى، بل إتابعين لمياولم يتوقف األمر عمى تسميم ال
-وعاشوا في بمده  ،ممزم أيضًا بتسميم الياربين الذين فروا من التابع إلى السيد األعمى

ثم فروا عائدين مرة أخرى إلى وطنيم األصمي، كما يظير في معاىدة  -األخير
تي، سواء أحد النبالء شوبيمولوما األول مع عزيرو:" مواطني أمورو الذين يعيشون في حا

أو عبدًا من أرض عزيرو، إذا ممك حاتي أعطاىم لك تأخذىم، ولكن إذا ممك حاتي لم 
يعيدىم لك، وىربوا وجاءوا إليك، إذا أنت عزيرو قبمتيم، إذا أنت سوف تتعدى عمى 
القسم"، وىذا الموضوع ورد أيضًا في معاىدة شوبيمولوما مع نوخاشي، كذلك يمتزم التابع 

 .(ٔٗ)يم األسرى والمجرمين الياربين إلى بمدهبتسم
) المبعدين(  NAMRAكما يوجد فقرة من معاىدة عزيرو تتعمق بتنظيم قضية الـ 

حسب ىذا النص، فإن أناسًا من  -حفيد عزيرو -أمورو حاكم لصالح دوبي تيشوب
 .(ٕٗ)البمدان السورية األخرى، اتخذوا ليم ممجأ في أمورو، ربما في مناطق الغابات
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 التي عقدىا مع الممك الحثي مورشيمي الثاني ؛في المعاىدة التبعية بين دوبي تيشوبو 
تسميم الفارين  :كان من ضمن شروطيا و(حوالي السنة التاسعة من حكم) ،ق.م( ٖٙٓٔ-ٖٖٗٔ)

مما ويتضح لنا  .نصح الفاّرون بالذىاب إلى الجبالوأعداء الممك الحثي أو اإلخبار عنيم، وأال ي
جراءات معينة حدثت خالل عيد عزيرو و أن  :سبق أري خميفتو شروط المعاىدة تتعمق بأحداث وا 

، أبي حمميم، فإذا ىرب شي أو من أرض كنزافيذكر النص " أي ىارب من أرض نوخا. (ٖٗ)تيشوب
" إذ لم تفعل سوف تتعدى القسم"،  .(ٗٗ)أحدىم وجاء إليك، اقبض عمييم وسمميم إلى ممك حاتي"

ركات التمرد في المنطقة، ويخشي مرشيمي أن تتحول أمورو إلى دولة عازلة، وىذا الشرط يفسر ح
نيم سيصمون من أمورو إلى إتصبح ممجأ لمعارضة سمطتو في سوريا. إذا تغاضى عن الياربين، ف

 . (٘ٗ)مصر في نياية األمر
في اتي خو  ،"مسيس الثانيعر " ياممكفي عيد  ،مصر معاىدة السالم واألخوة بينوتنص 

وىناك  والعفو عنيم فيما بعد. ،تسميم الفارينو  ،تتعمق بالعالقات المستقبميةوالتي ق.م.  ٜٕ٘ٔ عام
في حال ىروب " كبير"  :تشير إلى سورية بشكل مباشر، إذ تنص عمى أنو فقرة واحدة من المعاىدة

أن  أمورو حاكم "بينيتشينا"  أو " قرية" من مصر، وحصوليا عمى ممجأ في أمورو، يجب عمى
 .(ٙٗ)أن يسمميم إلى رعمسيس عميو ميم إلى خاتوشيمي، الذي بدورهيسم

وىنا يمارس الممك المصري حقو في طمب تسميم الياربين من أمورو، ويظير 
. وفي خطاب يكشف عن إجراءات تسميم (ٚٗ)بواجبو نحو تسميميم حاكم أمورو ممتثال

 الممك، سّيدك سل إليكانظر! لقد أر الياربين بين مصر وأمورو، من الفرعون إلى عزيرو" 
فسّمميم إلى الممك، سّيدك، وال  ،رسول الممك (ٛٗ)ليد َخنِّي أسماء أعداء الممك في الخطاب

" قيود النحاس توضع عمى كواحميم و)لتكن( تترك واحدًا منيم.
(ٜٗ)

 . 
تيتي. وقد تمقى معاىدة خضوع من  يدعىظير في الوثائق الحثية ممك ـل نوخاشي يو 
أمورو معاىدة مع الممك الحثي،  حاكم، ربما في الوقت ذاتو الذي وقع فيو عزيرو لاألو  شوبيموليوما

نفسو مع  يءبعد دخوليم مممكتو، وأن يفعل الش ،ين إلى الممك العظيم مباشرةبار يورد فييا أن يسمم ال
عمق ة، ويبدو أن الفقرات التالية تتضمن مرسومًا يتيأولئك الذين يفترون عمى الجاللة الممكية الحث

 .(ٓ٘)اتيحين إلى بمدان أخرى غير بار يبإرسال ال
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، وأبرمت معاىدة بين ممك أوجاريت التحالف عمى نيقمادواألول عرض شوبيموليوما كما 
ن. كما نصت المعاىدة عمى كيفية معاممة ياتي، ووعدت باستالم كل األسرى والياربحأوجاريت و 

صت عمى: " إذا ىرب ىارب من حاتي، وجاء فن .(ٔ٘)الالجئين الذين لم يسمموا إلى الممك الحثي
عادتو إلى حاتي . " الياربون من (ٕ٘)"إلى أرض أوجاريت يجب عمى نيقمادو القبض عميو، وا 

أو من أراضي أخرى.. لن يأخذوا من أيدي ،  )عند مصب نير العاصي( نوخاشي، أو موكيش
 .(ٖ٘)نيقمادو، ممك أوجاريت، أو من أيدي أبناءه أو أحفاده"

توضح التزام التابع بـ "  ،ىد خاتوشيمي الثالث مع نيقميبا ممك أوجاريتوفي معا
إذا ىرب ىارب من حاتي وجاء إلى أرض أوجاريت، سيقبض عميو نيقميبا، ويعيده إلى 

ذا لم يُ  ذا ىرب ىارب من أوجاريت وجاء إلى حاتي،  حده؛حاتي، وا  أنت انتيكت القسم، وا 
ذا ىرب وجاء  ممك حاتي، لن يقبض عميو أو يعيده، ولن يسمح ممك حاتي لو بالعودة، وا 

خانجيلباتإلى أوجاريت من 
أو من مكان أخر. نيقمبيا لن يقبض عميو، ولكن سيسمح  (ٗ٘)

ذا أنت قبضت عميو فقد خالفت القسم "لو بالذىاب إلى حاتي، وا 
(٘٘). 

وربما يعود تاريخ النص إلى عيد  –كما يتعمق مرسوم خاتوشيمي الثالث بالفارين 
يبا ممك أوجاريت . إذا حاول " مواطنون أحرار"، " خدم الممك" أو " خدم خادم الممك" نيقم

فرقة عسكرية مؤلفة من عناصر  ن"خابيرو الشمس"، الذين قد يكونو االنضمام إلى 
اجتماعية عديمة األصول، تعمل اآلن في خدمة الممك الحثي، فإن ىؤالء سوف يؤخذون 

فيذكر المرسوم:" من خاتوشيمي، الممك العظيم،  .(ٙ٘)أسرى ويسممون إلى ممك أوجاريت
إذا خادم ممك أوجاريت، أو مواطني من أوجاريت، أي أحد يذىب ويدخل إلى أرض 

ذا أحد من الخابيرو، جاللتي، الممك العظيم، لن يأخذه، ولممك أوجاريت، سأعيده، وا  
أنا الممك العظيم كعبد( في بمد أخر، وىرب ودخل بين الخابيرو، مواطني أوجاريت، بيع )

 .(ٚ٘)لن أخذه، ولممك أوجاريت، سأعيدىم"
ن من األحرار يق.م( بتسميم الحرفي ٕ٘ٚٔ-ٕٕٛٔكما تعيد الممك مرشيمي الثالث )

 .(ٛ٘)والتي كانت تابعة ألرض الحثيين ،الذين ذىبوا إلى أرض خابيرو ،الياربين من أوجاريت
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وآشور، أو إبال  ين إبالمعاىدة ب دالذي يع TM.75 B2420النص  ويشير
 .(ٜ٘)تتحدث عن تسميم الفارينو ، ىو مكان أو منطقة مختمفة عن آشور، و وأبارسال

 :سوريةاناهلروب وانُفي يف يعاهذات املذٌ 
مموك أصحاب المكانة المتساوية يخضعوا اللتزام يفرضو القانون لعودة الالجئين الكان 

بينيم بند تسميم الياربين، ويقصد بيم  والياربين عند الطمب، ويوجد في المعاىدات التي عقدت
عدد من المعاىدات الدولية بين طرفين متكافئين  ُوجدأساسًا العبيد عمى وجو الخصوص، فقد 

ن تسميم العبيد الياربين ألسيادىم، طشانة حاليًا(، التزم فييا الطرفافي نصوص األالخ ) تل الع
 .(ٓٙ)والبحث عن عبيدىم في البالد التي ىربوا إلييا

منطقة  -  Pilliyaبيميا التي عقدىا إدريمي معق.م  ٓٛٗٔاألولى في المعاىدة 
Pilliya  ىذه في جوار موكيش. وىكذا يبدو التطابق بينيا وبينPilliya  التابعة لكيزوواتنا
ويذكر نص بتسميم الياربين: "  .(ٔٙ)وكان موضوعيا الرئيسي تسميم الفارين -ممكنًا 

، والذي قبض عميو إدريمي يجب أن يعيده  Pilliyaاليارب من الياربين يجب أن يعودوا..
يجب أن يعيده إلى صاحبو،    Pilliya، واليارب من إدريمي والذي قبض عميو Pilliyaلـ 

ذا كانت امرأة، وقال  ٓٓ٘إذا كان رجل، سيعطيو مالكو  شيكل من النحاس مكافئة لو، وا 
 .(ٕٙ)شيكل من النحاس كمكافئة لو" ٓٓٓٔأنو سيعطي 

ممك تونيب ونقيمبيا ممك  "إر تيشوب"ق.م بين  ٓٙٗٔالمعاىدة الثانية: حوالي 
موكيش واألالخ، ابن إدريمي ووريثو، تتعامل بشكل أساسي مع تسميم الياربين : " إذا 
كان العبد اليارب، سواء كان ذكر أو أنثى، ىرب من بمدي إليك، يجب القبض عميو، 

عادتو لي، لو أي شخص آخر قبض ع ميو وأعطاه إليك، يجب أن تحتفظ بو في وا 
سجنك، وعند وصول صاحبو، يجب عميك تسميمو، إذا لم يتواجد العبد، أنت يجب مرافقتو 
في المدينة حيث يمكن لصاحبو القبض عمى اليارب. وفي المدينة التي ال يقيم اليارب 

بدي أقام عندك، فييا، رئيس البمدية، وخمسة من شيوده يجب إعالن اليمين اآلتية: "إذا ع
ذا  ذا لم يوافقوا عمى القسم، يجب عميك إعادة عبده لو، وا  يجب عميك إبالغي ) مالكو("، وا 
أقسموا وفيما بعد ساعدوا العبد، وجعموا منيم لصوص، يجب أن تقطع أيدييم من خالف. 

(ٖٙ)"وتدفع ستة اآلالف شيكل من النحاس إلى القصر من أجل العبد
 . 
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ىناك العديد من الوثائق والمراسالت التي تتعمق بقضية  باإلضافة إلى ما سبق،
إلى نيقمبيا ممك  Ibiranuالياربين في سوريا القديمة. ومنيا رسالة من ممك أوجاريت 

 .(ٗٙ)األالخ، وموضوع ىذه الرسالة، تسميم الياربون الذين ينتمون إلى أسرة نيقمبيا
فييا عن المجرم الذي كتب  ؛كما توجد رسالة من ممك بيروت إلى ممك أوجاريت

ىرب إلى أوجاريت، وىناك من ىرب إلى قبرص، وبناء عمى ذلك طالب الكاتب المرسل 
 .(٘ٙ)إليو القبض عمى الرجل وتسميمو لحامل ىذه الرسالة

عن ىروب أربعة ) ثالثة نساء ورجل(، وعن إيصال At 101 ويتحدث النص 
ب، وىذا النص نص قضائي يتعمق استالم العبيد الياربين، وىؤالء العبيد ىربوا من حم

، فتسميم الياربين من بمدين (ٙٙ)بكيفية التعامل في الشئون الدولية الخاصة بيذه المسألة
موظف كبير في حمب(،  Arnuwarاألالخ ) نقيميبا ممك األالخ( وحمب )  :مختمفين

وقعت وتوقيع الشيود عمى ىذا األمر القضائي، وىو تطبيق التفاق تسميم الياربين التي 
وىو  – Urumeلمدينة  يذكر نفس النص السابق عودة ىاربٍ ، كما (ٚٙ)بين األالخ وحمب

(ٛٙ)وذلك من قبل مسئول من حمب -مكان يجب أن يكون خاضعًا لنقيميبا
. 

وفي حالة الحاكم الذي ينكر وجود اليارب في حدوده، يمكن مناقشتو في ىذه المسألة، 
الذي لعب دورًا نشطًا  -صر ياريم ليم ممك يمخاضممثل ماري في ق Darish-Liburمثل حالة 

فقد طالب مضيفو تسميم زعماء القبائل الذين ىربوا في  -في إجبار ياريم ليم في تسميم الياربين 
وفروا إلى يمخاض، ولكن كان رد ياريم ليم" ىؤالء المموك ليسوا في أراضي إذا  ،حرب ضد ماري

ميسمح أدد سيد حمب، أن يحقق مع ياريم ليم، إذا كان كانوا ىنا، وأنا حجبتيم من زمري ليم، ف
واحد واثنين، أو عشرة جاءوا إلى أرضي أنا ممزم بإعادتيم لزمري ليم، ىؤالء الرجال ليسوا ضمن 

، ) مسكنة حاليًا(عرف أن ىؤالء الرجال كانوا في إيمار Darish-Liburمنطقة نفوذي"، ولكن 
لك أجابو " إن سمطانك الكامل عمى إيمار، أليست ، لذ(ٜٙ)وىي منطقة تحت سيطرة ياريم ليم

 عمى ىكذا الكممات أجبرت ياريم ليم" أرضك؟ فمن سيدي الذي يحتجز ىؤالء الرجال ىنا؟
  .(ٓٚ)االعتراف بالحقيقة، فأعطى أوامر إلى شيوخ إيمار لطرد ىؤالء الرجال
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 التمن خالل المعاىدات والمراس ،ومما سبق تتضح تمك القضية بشكل كبير
ن من الالجئين، الجئ سياسي من الطبقة العميا ) النبالء(، الدولية، والتي تظير لنا نوعي

 .(ٔٚ) والجئو الطبقة الدنيا ) من الصناع أو الفالحين(
 ن منفنجد أن األمراء في كثير من األحيان يصعب تسميميم، بينما يمكن الجئو 

 .(ٕٚ)مالطبقة الدنيا مثل الصناع والفالحين يسمموا إلى بالدى
، ويرجع ذلك إلى قمق موكان الالجئون العائدون إلى وطنيم ال يساء معاممتي
، وليذا تضمنت المتأخرالمموك عمى نقص القوة البشرية العاممة خالل العصر البرونزي 

ن كانت حاتي  المعاىدات بند تسميم الياربين، مثمما حدث في المعاىدة المصرية الحثية، وا 
 . (ٖٚ)بين إلى تابعييملم تمتزم بإعادة اليار 

اختمفت أوضاع الياربين إلى أرض الممجأ عمى حسب سياسة الدولة التي وقد 
، فمنحة المجوء، في كل األحوال لم تتضمن أمانة اليارب الشخصي ئىرب إلييا الالج

دائمًا، فعندما سقطت ميتاني عمى يد اآلشوريين. عمى سيبل المثال. ىرب قائد العربة 
عربة بأطقميم، وتذكر مقدمة المعاىدة بين شوبيمولوما  ٕٓٓد بابل ومعو الميتاني إلى بال

، أن الممك أخذىم إلى جيشو، وقام بإذالليم ثم قام باغتيالو، وكذلك شاتي وزا  وشاتي وزا
 .(ٗٚ)الذي كان قد لجأ إلى القصر البابمي وىرب فورًا إلى حاتي

انتيى بيم و  ،الحكام المحميين دعمى يوأيضًا ىناك العديد من الالجئين الذين طردوا 
 الذين كانوا أحيانًا يستخدمونالحال إلى االنضمام إلى فرق وقاطعي الطرق، مثل الخابيرو، 

كقوات غير نظامية، فاألمير إدريمي ُأجبر عمى اليروب من حمب، وقضى سبع سنوات مع 
 نو.. كما سيأتي الحديث ع(٘ٚ)محاربي الخابيرو، واستعان بيم الستعادة العرش

ويبدو أن الالجئين من األمراء كان ليم أىمية كبيرة عند المموك الذين لجئوا 
أنيم كانوا يستخدموا كمستشارين في األمور ، Snellكما يفترض  ،إلييم، فمن المحتمل

 .االجتماعية لدى المموك ةالتي تخص موطنيم األصمي، أو أوراق لممساومة، أو لموجاى
ند الحديث عن الجئي الطبقة الدنيا. والذين كانوا في أغمب بينما يختمف الوضع تمامًا ع

 . (ٙٚ)األحيان موضوع تسميميم ضمن مواد ىذه المعاىدات
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 حاالت اهلروب وانُفي:
 :أواًل: اليروب

المشاكل أىميا : المجوء( والنفي االختياري لو العديد من الدوافع، إن اليروب )
. سواء في (ٚٚ)أو من األعداء السياسيين ،اليروب من العدالةو المجاعة، و االقتصادية، 

 ما يمي:ويمكن عرض ىذه الدوافع في ،الداخل أو الخارج
 ألسباب سياسية: اهلروب  -1

  و إلى حمب:ئولجو من ماري ىروب زمري ليم 
أنو أجرم في  ق.م( ٕٓٛٔ)في حوالي  نعرف عن مؤسس مممكة ماري ياجيدو ليم

ودخل في صراع معو انتيى  .(ٛٚ)أن كان حميفًا لوحق إيالكابكاوبو والد شمش أدد األول، بعد 
 .(ٜٚ)بأن تمكن ياجيدليم من طرده من منطقة ترقا)تل عشارة حاليًا( وضم مممكتو إليو
بأنيا السنة التي  ،ونتعرف من تسمية السنة السابعة لـياخدون ليم ابن ياجيدو ليم

يمقي الضوء  ق.م(، بما ٕٛٚٔ-٘ٔٛٔأحرق فييا ياخدون ليم غمة أراضي شمش أدد )
وقد ورد في أحد  .(ٓٛ)بين شمش أدد األشوري ومممكة ماري ،عمى مظير عدائي

ياخدون ليم أنو قام بحممة عسكرية نحو الغرب وأخرى  - (ٔٛ)نص التأسيس -نصوص
 .(ٕٛ)ضد أمراء ممالك أواسط الفرات

ولم يرد أي ذكر لمحرب التي نشبت بين ممك ماري وممك أشور، والبد أن يكون توسيع 
قد شكل السبب المباشر الندالع  ،وتدعيمو لسمطتو في مناطق أواسط الفرات ،ياخدون ليم لنفوذه

 ،التي فقد ممك ماري في نيايتيا عرشو ا، وال نعرف عن تفاصيل ىذه الحرب؛الحرب بينيم
ونصب الممك األشوري ابنو يسمخ أدد نائبًا لو عمى عرش ماري. وأما ابن يخدون ليم، المدعو 

شمش أدد  وبيذا استطاع .(ٖٛ)عاصمة مممكة يمخاض ،م فقد ىرب الجئًا إلى حمبزمري لي
 في أواسط الفرات ،فرض ىيبتو عمى أىم المدن التجارية األول

(ٛٗ). 
صعود زمري ليم إلى : "تسميات سنى حكم زمري ليم إلى ىذا الحدث ىحدوتشير إ

والتي تعني ذىاب  ،بماري إلى صعود زمري ليم إلى حم شير أحد خطابات"، كما ييمحاض
قامة ممكو في ماري ،زمري ليم الجئًا إلى يمحاض (٘ٛ)بعد مجئ االحتالل األشوري وا 

 . 
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ىناك نص من عيد زمري ليم، يذكر ياريم ليم " ممكًا عمى حمب"، وقد عاش زمري و 
 .(ٙٛ)ليم لفترة من الزمن في بالط ياريم ليم، أي في حمب، قبل أن يصبح ممكًا عمى ماري

بائو، ومن ثم ساعدتو في طرد األشوريون عن عرش آياريم ليم األول مواستطاع 
وىذه العالقة الطيبة  .(ٚٛ)في عصر زمري ليم ،نشأت عالقة طيبة بين يمحاض وماري

ن كانت تمك العالقة تمتد  ؛بين ماري وحمب ىي التي جعمت زمري ليم يمجأ إلى حمب، وا 
ن نص التأسيس أنو الممك الوحيد ابوخ ممك يمحاض، فنعمم م -جذورىا إلى عيد سومو

 .(ٛٛ)في حممتو عمى أواسط الفرات ؛الذي وقف بجانب يخدون ليم
بعد طرد  ،ليم استعادة عرش ماري استطاع زمري ؛وبفضل مؤازرة ياريم ليم لو

وُيقر زمري ليم في خطاب إلى ياريم ليم:" حقًا إن أبي )أي ياريم ليم،  خ أدد األشوري.يسم
وامتنانًا بعودة عرش  ،واعترافًا منو بالفضل .(ٜٛ)ني أستعيد عرشي"صيره( ىو الذي جعم

 ،أىدى تمثالو إلى حمب، لينصب أمام إلو الطقس المحبوب والمبجل في حمب ،أبيو إليو
 .(ٜٓ)ليعبر عن جزيل امتنانو وعمق ارتباطو بصالة أزلية
 إلى ؛لماري -ق.م ٛٔخالل القرن -كما تشير النصوص وقت االحتالل األشوري

ىروب الحرفيين وأطباء ونجارين ومغنين وحالقين وُكت اب، ويبدو أنيم توجيوا إلى أرض 
حمب، حيث أسرة سامو أبوخ، التي كانت عمى عداء مع األشوريين، والتي يمكن أن توفر 

يم، والذي سيوفر ليم . ومن ثم فإنيم اختاروا، بإرادتيم، مكان منفاىم ولجوئ(ٜٔ)ليم ممجأ
 نفس سبب لجوء زمري ليم إلييا.حياة كريمة، وىو 

 : األالخإدريمي ممك ىروب 
نتيجة  ،شمال سورية يكانت حمب قد فقدت دورىا الميم ف ؛ق.م ٙٔفي بداية القرن 

األول  ي. ولكن بعد موت مورشيمق.م( ٜٓ٘ٔ-ٕٓٙٔ)األول ياالحتالل الحثي بقيادة موشيم
يجة الصراعات الداخمية التي حمت نت ،مرحمة من الضعف والفوضىبالحثية  اإلمبراطوريةمرت 

ودورىا الميم في  ،بيا. ثم استطاعت حمب خالل ىذه المرحمة استعادة استقالليا وقوتيا
 .(ٕٜ)دريميإليما والد إ-ليما  ل و إ-ل وأباإ-المنطقة، وقام عمى حكميا المموك شارا
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. إلى (ٖٜ) وقد أدى الصراع الداخمي في مممكة موكيش )عند مصب نير العاصي(
وفيما يبدو أدى ىذا الصراع  .(ٜٗ)ب إدريمي إلى المنفى لفترة استمرت حوالي سبع سنواتىرو 

إلى مقتل والد إدريمي، واالستيالء عمى المدينة، ومثل ىذه الصراعات الداخمية صورت في 
 . (ٜٙ)، نتيجة المصالح الداخمية بدعم من قوى أجنبية(ٜ٘) مراسالت تل العمارنة
الذي حدث في حمب كان بتأييد من مممكة  ،التمرد أو ،الصراع فيو أن كمما ال ش

إلى  ،نتيجة التمرد الذي حدث فييا ،دريميإأدى سقوط حمب وىرب أسرة ، و (ٜٚ)ميتاني -حوري
 ميتاني نفوذه حتى سواحل البحر المتوسط -أن يمد باراتارنا ممك حوري

(ٜٛ).  
الذي صيغ عمى  - ون عمى تمثالو، في نقشو المديعطي إدريمي بن إليم إليم او 

تقريرًا عن األحداث التي يجب أن تكون، قد جرت، خالل النصف  :" سيرة ذاتية"شكل
 األول من القرن الخامس عشر ق.م

(ٜٜ). 
ويناقش سماتو األدبية، وىو عمى  ،نقش إدريمي كنص أدبي Snellويصنف 

 :00)وقصة يفتاح في سفر القضاة . (ٓٓٔ)غرار قصة سنوىي، وكذلك قصة الممك داود

0،6)
 (ٔٓٔ)

مثل قصة ىروب سنوىي الغامض، حيث  ،حيث تبدأ القصة بشكل غامض، 
يجبر إدريمي إلى اليروب إلى المنفى، وكذلك العودة  ،شرير في موطنو حمب يحدث عمل

  .(ٕٓٔ)بنفس المكانة العالية ،إلى بمده بالنسبة لسنوىي أو إدريمي
يذكر أن تمردًا حدث في حمب ويذكر اسم والده، و  ،ففي بداية النص يقدم إدريمي نفسو

فيذكر  .(ٖٓٔ)، حيث يقيم أقرباء أموب إلى مدينة إيماروأرغمو ىو وأخواتو عمى الير  ،مقر حكم أبيو
أليما، خادم تيشوب، خيبات وشاوشكا سيدة أالالخ، سيدتي. في حمب  -" أنا إدريمي بن اليم النقش:

 .(ٗٓٔ)أمي، وسكنا في إيمار"بيت أبي. حدثت اضطرابات وىربنا )إلى( سادة إيمار أخوة 
النص و تفاصيل ما حدث في حمب.  السابق رد في النصي الوالجدير بالذكر أنو 

فيمكن القول أنو  ،مع الياربين إلى إيمار إدريميليما والد إ -لينإال يذكر شيئًا عن ىرب 
 كانتو قتل خالل التمرد الذي حدث، أو أن موتو الطبيعي كان دافعًا لمقيام بالتمرد . 

في القرنين الثامن عشر والسابع عشر  وكانتليما، إ -ليمإيمار واقعة خارج منطقة نفوذ إ
قبل الميالد تحت سيطرة مموك يمحاض، وكانت تقوم بينيا وبين األالخ عالقات 

(ٚٓٔ)، وأبشالوم(ٙٓٔ)كما أن فكرة اليروب إلى األخوال تشبو ىروب يعقوب .(٘ٓٔ)قوية
. 
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في جنوب  ،متوجيًا إلى أرض كنعان إدريمي غادرىا فترة إقامة في إيماربعد و 
إلى التوجو إلى  إدريميوذلك عبر بادية الشام. أما األسباب التي دعت  ،غرب سورية

ومن مناطق  ،فكانت عمى ما يبدو قرب ىذه المنطقة من البحر ،أرض كنعان دون سواىا
نيم إذا وطمب العون م ،النفوذ المصري في سورية، مما يسيل االتصال مع المصريين

أرض كنعان كانت ممجأ من أجل العودة مممكة أبيو. يضاف إلى ذلك أن  ،دعت الضرورة
(ٛٓٔ)إليما-سكان مممكة أليملمعديد من 

كما كان ىروب إدريمي إلى أرض كنعان يدل  ،
(ٜٓٔ)ومنفصمة عن أرض ممكة أالالخ ،عمى أنيا كانت منطقة متميزة

 . فيقول: 
لى أرض كنعان"       )تقع( مدينة أمي ا سكن أناس  . في أرض كنعانوصمت، رحمت وا 

أناس من أرض نيخي وأناس من أرض أمائي. ىم ، و أناس من أرض موكيشو من حمب، 
تجمعوا. وىكذا عممت  نيم حوليإابن سيدىم ف سكنوا )ىناك( عندما رأوني )وتأكدوا( أنني

 .(ٓٔٔ)"كبيرًا وحكمت. ولدى جماعات الخابيرو. أقمت سبع سنوات
 ،ميتاني -إلى اتفاق مع باراتارنا ممك حوري ،كما يبدو ،إدريميتوصل  فيما بعد

 .(ٔٔٔ)ميتاني -كممك تابع لمممكة حوري ،وعاد إلى األالخ ليحكم فييا
سبع سنين باراتارنا الممك القوي ممك الحوريين عاداني. في السنة السابعة إلى باراتارنا "

ن آبائي كانوا قد خمدوا إلى أود آبائي بالممك ممك الحوريين أرسمت أنواندا وتحدثت.عن جي
أقسموا ، وأنيم فيما بينيم قسمًا عظيماً  ،اليدوء وأجدادنا )كانوا( طيبين مع مموك الحوريين

وخاف من عالمة القسم ، أجدادنا وعن القسم فيما بينيم . الممك القوي سمع عن جيود
شير( كينونو التالي قدمت وفي )، ألجل محتوى القسم وألجل جيودنا قبل ىديتي الترحيبية

ت م، بشكل ودي أقسإخالص، في إنسانيتيأضاحي كثيرة وأعدت إليو البيت اليارب في 
وقد اتفق مع بارتارانا أن الياربين سوف يتم  .(ٕٔٔ) "لو. لذلك أصبحت ممكًا عمى األالخ
 تبادليم فقط بعد موافقة الممك الحوري

(ٖٔٔ)
 .  

وفــــرض ىيمنتــــو عمــــى مــــوكيش ونوخاشــــي  ،خممكــــًا عمــــى أالالإدريمــــي أصــــبح وبالتــــالي 
يشـير إلـى عـداوة طويمـة )سـبع والـذي بعـد أن أقسـم يمـين الـوالء لممـك ميتـاني،  مـن جديـد،، (003)ونيا

سنوات( لباراتارنا، والتي تتطابق مع " السنين السبع" من النفي التي عاشيا، كما يشير إلى العالقات 
 .(004)والساللة الحاكمة في حمب الطيبة، التي كانت قائمة سابقًا بين ميتاني
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 ًا توسع السيادة الميتانية لم يكن متطابقأن  :إلىىذا القسم  يمكن أن يشيركما 
، عن طريق تأدية يمين اني، بل كان في إخضاع مناطق أخرىمع زيادة مساحة دولة ميت

م ن، كانت تقو يالخضوع من قبل السمطات المحمية . ويبدو أن المناطق التابعة لمميتاني
، الذي يربط المناطق األخرى مع السيد األعمى، أكثر من دمج الشخصيعمى الخضوع 

 .(ٙٔٔ)ىذه المناطق في تركيبة دولة ميتاني
ميتاني،  -حوريقد جرت اتصاالت مسبقة مع  نومن المفترض، أن تكو  

عرض جديد ب ،لسابعة لنفيوفإدريمي نفسو يذكر أنو أرسل رسواًل، إلى باراتارنا في السنة ا
وعقد معو معاىدة لم يصمنا  ،. وأخيرًا أقسم يمين الوالء لباراتارنالمخضوع وىدية مناسبة

ويشار إلى القسم  ،السيرة الذاتية ظيرت عمى األقل في شكل جزئي فينصيا، وربما 
(ٚٔٔ)أيضاً 

حممة  :سيمت عودة إدريمي إلى شمال سوريةالتي ب المحتممة ومن األسبا . 
 .(ٛٔٔ)رياتحتمس األول عمى شمالي سو 

 ألسباب اجحًاعية: هروب -2
 :قضية ىروب ابنة السيدة العظيمة

سوف يتناوليا الباحث  -أوجاريتخوة عميشتمرو الثاني ممك بعد حادثة نفي إ
كان مركزه السياسي ميزوزًا، وكان البد من تقويتو بالمصاىرة مع مممكة أمورو،  -الحقاً 

 فتزوج من بنت بينتشينا ممك أمورو.
تسمى " قضية ابنة السيدة العظيمة، التي وصمتنا في صيغة تحكيمات التي قضية وال

ني تيشوبدلتو  مووا ممك أمورو، وفي العديد من  ل ـل شاوشجائ، وفي رسا(ٜٔٔ)خاليا الرابع وا 
ىربت " ابنة السيدة  :االتفاقات بين ىذا الممك وعميشتمرو الثاني. تقول النصوص المتعمقة بذلك

بذلك،  أموروما أفراد من عشيرتيا أو قبيمتيا(. فأخبر شاوشجا مووا ممك تيا ) رباخو أالعظيمة" إلى 
 الثاني شتمرويلم يسمميا إلى أوجاريت، وأرسل رسالة ودية إلى عمو ، إلى المنفىالياربة  فأرسل

شتمرو الثاني الستعادة " ابنة السيدة العظيمة " بالقوة. وتدخل يممك أوجاريت. وفشمت محاولة عم
أن يرسل الياربة إلى أوجاريت، وأن تحل  اوشجا مووابمرسوم، وترتب عمى ش بعالراخاليا دتو 

 .(ٕٓٔ)المشكمة باتفاق جديد مع أمورو
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ويمكن تعريف ، امحدد اً لم تذكر ليا اسم القضيةفي النصوص التي تناولت ىذه 
ىذه السيدة بأنيا كانت ابنة بينيتشينا ممك أمورو، وزوجة عميشتمرو الثاني ممك 

(ٕٔٔ)أوجاريت
 ،ومن المحتمل أنو أطمق عمييا لقب " ابنة السيدة العظيمة بنت ربعتي" .
Gashuliyawiyaابنة بينتيشينا من زوجتو الممكية الحثية المدعوة  ألنيا كانت

(ٕٕٔ) ،
ممك  ؛وىي في نفس الوقت أخت لـ شاوشجا موواوبالتالي ىي بنت أخت تودخاليا الرابع. 

Piddu بعض تعريف زوجة عميشتمرو باسمال ، واقترحبينتشيناأمورو الذي خمف 
(ٕٖٔ)

. 
 أسباب اهلروب 

 فضيحةأمورو، تمك  وأميرة ،أوجاريت ممك الثّاني، وعميشتمر  طالقَ  النصوُص  تَْكشفُ 
 تّيمتْ ا التي الثّاني، عميشتمرو األميرةُ  َتركتْ و . ق.م ٕ٘ٗٔ يحول السوريةُ  القصور َىّزتْ التي 

(ٕٗٔ)الممكِ  ضدّ " المخالفة" بإرِتكاب
" بنت بينتشينا، ممك  :فتصف أحد النصوص الحالة  بأنيا .

. وفي نص آخر " (ٕ٘ٔ)أمورو، زوجة عميشتمرو، تسببت في مرض رأسو، وىو تركيا لألبد"
  .(ٕٙٔ)اآلن بنت السيدة العظيمة، زوجتك ارتكبت جريمة عظيمة ضدك"

مرض  والتي تسببت في ،أو الجريمة العظيمة الذي ارتكبتيا ،ويرجح البعض أن الذنب
(ٕٚٔ)رأس عميشتمرو كانت الزنا، والتي كانت سببًا في الطالق

ويستند أصحاب ىذا الرأي إلى ، 
مرات  الخطيئة الكبرى، والتي ظيرت أربعأو  ،النصوص التي ظيرت فييا كممة الجريمة العظيمة

 ،. وظيرت حوالي خمس مرات في الكتاب المقدس(ٕٛٔ)في النصوص المصرية والتي تعني الزنا
بيا الخيانة الزوجية ) الزنا(، وتستخدم أيضًا في عبادة األصنام، وىو أيضًا زنا روحي، ويقصد 

 .(ٜٕٔ)وذلك باالنخراط في عبادة األصنام ،حيث الشعور بارتكاب الزنا
وقوفيا إلى جانب المعارضة المؤيدة لمصر  :أن سبب طالقيا ىو Nougayrolيقترح 

الحثي إزالتيا ىي وأبنائيا، وىذا التخمين فقط  في أوجاريت ضد الحثيين، وىذا ما شجع الممك
. ويبدو أن تحميل (ٖٓٔ)قبل معركة قادش ،بسبب نقل بينتيشينا والءه من حاتي إلى مصر

Nougayrol أوسع مما يحتمل. ؛يضع أسباب الطالق ضمن نطاق سياسي 
لممك األم والدة ا -وىناك من يرى أنيا ارتكبت عماًل يستحق العقاب كتآمرىا عمى الممكة

(ٖٔٔ)وتحول بينيا وبين دورىا كممكة وكأم لولي العيد ،التي كانت تشارك ابنيا الحكم
 . 
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ويرجح الباحث أن سبب الطالق كان الخيانة الزوجية، استنادًا عمى مقتميا عمى 
يد زوجيا، وىذا العقاب )الموت( ىو عقاب الخيانة الزوجية في أغمب قوانين الشرق 

يوم يقبض عمييا في حضن آخر! يجب أن تموت ال تستمر عمى قيد " القديم، ففي قانون إشنونا 
من قانون حمورابي، وكذلك في القوانين األشورية من  ٜٕٔ"، وكذلك في المادة الحياة

" إذا تركت زوجة رجل بيتيا وذىبت إلى  :ق.م ٜٓٔ-ٖ٘ٙٔالعيد اآلشوري الوسيط 
جل يقتمون الرجل رجل آخر حيث يسكن، فإذا ضاجعيا وىو يعرف أنيا زوجة ر 

 ٜٛٔ، ٜٚٔ، وكذلك في المادة (ٖٖٔ)، وكذلك في القوانين المصرية القديمة(ٕٖٔ)والمرأة"
من القوانين الحثية، وال شك ىناك تشابو في النظرة لممرأة الخائنة في عموم الشرق األدنى 
ة القديم، وذلك لممؤثرات االجتماعية وانتقاليا نتيجة وجود صالت اقتصادية، منيا التجار 

 .(ٖٗٔ)التي ربطت بالد الرافدين وبالد الشام، باإلضافة لمحمالت العسكرية
ىربت بنت السيدة العظيمة من أوجاريت،  تذكر النصوص أحداث ما بعد الطالق:و 

وعندما وصمت إلى أمورو قام أخوىا شاوشجا مووا، ممك أمورو بنفييا بعيدًا عنو، ويبدو أنو فعل 
 من مراسالتو مع عميشتمرو الثاني:ذلك ألسباب سياسية، كما سيتضح 

طارد عميشتمرو ممك أوجاريت بنت السيدة العظيمة، زوجتو، بنت بنيتشينا، ممك "
، ممك أمورو، أرسل شاوشجا موواأمورو، بعيدًا عن بيتو وبمده، حتى وصمت إلى أمورو، 

 .(ٖ٘ٔ)عن قصره في أمورو، واسكنيا، في مدينة أخرى" بعيداأختو بنت السيدة العظيمة، 
  :جذخم املهك احلثي ويهك كركًيص

كانت النزاعات التي تتعمق بيذا الطالق معاصرة لثالثة مموك من أوجاريت 
رقيم، وىذه النصوص تشمل  ٘ٔوأمورو وكركميش. ووردت ىذه القضية في حوالي 

أصدرت من قبل الممك تودخاليا الرابع، وأني تيشوب،  ؛سمسمة من القرارات اإلمبراطورية
، والتي وضعت شروط طالقيا، ثم المنفي شاوشجا مووابين عميشتمرو الثاني و ورسائل 

 .(ٖٙٔ)ثم التسميم، ثم اإلعدام عمى يد عميشتمرو الثاني
 



 

 

 

 
 م6102اكتوبر  مجلة المؤرخ العربى

 

 16 

والتي أدت إلى التدخل الحثي، ألنيا " بنت السيدة العظيمة"،  ،وترجع أىمية ىذه القضية
 ،صمت عمييا من خالل خاتوشيمي الثالثوأخواتيا أبناء السيدة العظيمة، ولمكانتيا المرتفعة التي ح

في أمورو. إن مستوى التدخل اإلمبراطوري يوضح منزلة Gashuliyawiya كأحفاد لو من ابنتو 
 .(ٖٚٔ)المرأة، وكزوجة لعميشتمرو، لذا كانت محل قمق اإلمبراطوري

كما أن التدخل الحثي يعكس االىتمام بتعاقب المموك في أوجاريت، ويعتبر تنفيذًا 
 .الممعاىدة التي عقدت بين خاتوشيمي الثالث وبينتشين فعمياً 

 يرسوو جودخانيا انرابع:
يشيد المرسوم الحثي بزواج بنت بينتشينا من عميشتمرو ويصدق عمى طالقيا ومنفاىا، 

وعالقتيا بابنيا عندما تترك أوجاريت بعد أن أخذت كل  - ويممي نتائج الطالق من ناحية ممكييا
 . (ٖٛٔ)فقدىا كل ادعاء بعالقاتيا بأطفاليا الممكين -ت بيا من أمورولمتعمقات التي جاءا

-ٗ( بألقاب الممك الحثي تودخاليا، الممك العظيم، ممك حاتي. )ٖ-ٔفتبدأ األسطر )
( يجب أن تترك بيت عميشتمرو ٕٔ-ٕٔ( األحداث الرئيسية التي أدت إلى ىذه الحالة. )ٔٔ

يتعمق موقع ابنيا كولي عيد وعالقتيا بو، إذا ( ٕٗ-ٕٕوتأخذ فقط ما جاءت بو من أمورو. )
ذا بقي في أوجاريت وحاول  ؛قرر أن يتبع أمو إلى أمورو سيفقد ميراثو ومكانتو في أوجاريت، وا 

( ٓ٘-ٖٗوتنصيبيا كممكة في أوجاريت بعد وفاة أبيو، سيفقد موقعو وميراثو. ) ،إعادة أمو
 .(ٜٖٔ)من البنات تمنعيا من االتصال في المستقبل بأبنائيا اآلخرين

 يرسوو كركًيص:
واشترط أن كل  ،ييتم فقط بأمالكيا التي حصمت عمييا أثناء إقامتيا في أوجاريت

 .(ٓٗٔ)ممكية حصمت عمييا في أوجاريت تعود إلى عميشتمرو
فيذكر النص: " في حضور أني تيشوب، ممك كركميش، شاوشجا موا، ممك كركميش، 

كل شئ يعود إلى بنت بينتشينا، ممك أمورو، من  حفيد شاري كوشوخ، ممك كركميش الشجاع،
يا، أو عبد أو جارية أو كساء االفضة، ذىب، أو نحاس أو متعمقات برونزية أو منح رسمية أو ىد

أو كتان، والتي جاءت بيا بنت بينتشينا ممك أمورو، كميا تعود إلى عميشتمرو، ممك أوجاريت"، " 
             .(ٔٗٔ)..."".." أنا سوف اتبع أميفي أوجاريت، إذا قال : UtriSarrumaاآلن 
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تشير إلى غنى ومكانة ممكة  ؛قائمة األشياء التي يجب أن تعود إلى ممك أوجاريت
أوجاريت، وما كانت تحصل عميو من ىدايا، كما أن كتابة مرسوم من كركميش يشير إلى أن 

 .الموضوع ليس مسألة داخمية. ولكنيا قضية تستحق تدخل السمطة الحثية
صدار القرار بشأنيم. وقد نص ىذا القرار  ولم يغفل التحكيم التعرض لمصير األوالد وا 

أو االلتحاق بأميم وفقدان  ،حرية البقاء في أوجاريت :بأن تترك لألوالد، أي لولي العيد وأخويو
 حقوقيم، ويبدو أن ولي العيد تخمى عن حقو في الممك

(ٕٔٗ)
 . 

صدار مرسوم، أدى في النياية إلى وفيما يبدو أن تدخل أني تيشوب ممك  كركميش، وا 
، ابن بينتشينا، شاوشجا موواتسميم المرأة إلى عميشتمرو الثاني، فيذكر النص: " في ىذه األيام، 

(ٖٗٔ)ممك أمورو، أخذ بنت السيدة العظيمة، وأعطاىا لعميشتمرو، ابن نيقمبيا، ممك أوجاريت"
 . 

مك كركميش المراسيم الخاصة بيذه ومن المرجح أنو عندما أصدر الممك الحثي وم
القضية، وأثبتت الخطأ الكبير في حق عميشتمرو، كل ذلك جعل شاوشجا مووا يوقن بأنو يجب 

لتزم بقرار سياسية مع أوجاريت، فا، حتى ال يدخل في مشاكل وعميو تسميم أختو إلى عميشتمر 
نب، وربما ىي محاولة مرسوم أنى تيشوب، بل وحاول إقناع عميشتمرو بأنو معو في نفس الجا

في ىذه األيام، " . فأرسل إليو قائاًل: (ٗٗٔ)منو لتمطيف المشاعر القاسية التي أدت إلى الطالق
، ممك ىكذا قال لعميشتمرو ابن نيقمبيا، ممك أوجاريت، اآلن بنت ا، بنت بينتشينشاوشجا مووا

ى، وأحرس التي السيدة العظيمة، زوجتك ارتكبت جريمة عظيمة ضدك، وأنا، حتى متى سأبق
ذا أردت إقتميا،  Rabitiأجرمتك في حق، اآلن بنت السيدة العظيمة  التي أجرمت، خذىا أنت، وا 

ذا أردت إرميا في منتصف البحر، ميما تمنيت، افعمو مع بنت السيدة العظيمة.... عميشتمرو،  وا 
، ممك اتشينشيكل من الذىب لشاوشجا مووا، ابن بين ٓٓٗٔابن نيقمبيا، ممك أوجاريت، يعطي 
، ممك أمورو، يذىب، يقول لعميشتمرو، ابن نيقمبيا، ممك اأمورو، لو شاوشجا مووا، ابن بينتشين

 .(٘ٗٔ)"أوجاريت، ىذا الذىب غير كافي، وأعطني ذىب أخر، ىذا الموح شاىد ضده
وقد بعث الممك عميشتمرو ألف شيكل من الذىب كدفعة أولية لشاوشجا مووا، وفيما يبدو 

دفعيا عوضًا عن دم بنت السيدة العظيمة، حيث قام الممك عميشتمرو بقتميا، فيذكر أنيا أموال 
النص: " في ىذه األيام عميشتمرو، ابن نيقمبيا، ممك أوجاريت، عمم أن بنت السيدة العظيمة ماتت، 

 .(ٙٗٔ) ، ابن بينتشينا، ممك أمورو..."شاوشجا موواىو أعطى، ألف شيكل من الذىب المصفى إلى 
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م مرسوم تودخاليا وأنى تيشوب بأحداث ما بعد قتميا، حيث أكد عمى عدم كما اىت
أو أي فرد من أفراد عائمتيا: " في المستقبل  ،مقاضاة عميشتمرو من قبل شاوشجا مووا

، ابن بينتشينا، ممك أمورو، وأبناء السيدة العظيمة، لن يقيموا أي نوع من شاوشجا مووا
ممك أوجاريت، أو أبائو لألبد، لو أنيم سعوا إلقامة  الدعوي ضد عميشتمرو، ابن نيقمبيا،
 .  (ٚٗٔ)أي دعوى، ىذا الموح شاىد عمييم"

، ابن بينتشينا، ممك شاوشجا موواوىناك نص آخر يذكر أيضًا: " في المستقبل 
أمورو، وأبناء السيدة العظيمة، لن يقاضوا عميشتمرو، ابن نيقمبيا، ممك أوجاريت، ولو 

(ٛٗٔ)لدم أختنا، ىذا الموح شاىد عمييم" اً لنا تفويض وقالوا " أعطِ  نيم أقاموا أي دعوةأ
.                        

  انرغبة يف احلرية:
ن كان لدييم رغبة في اليروب : أن الطباخين الممكييتعرض رسالة من شمش أدد إلى ابنو

من قبل )؟(  ىربت، ىذه الخادمة قُدم ليا المساعدة (?) ReSat-Ayaألخذ حريتيم: " الخادمة 
... إذا لم تعثر عمييا عند الطباخ، الذي جمب لي السمك، أرسل طباخك الذي جمب السمك لي 

 .(ٜٗٔ)لي"، وىذا ليس من المستحيل فإن التطمع لمحرية جعل ىذا الطباخ يقدم ليا المساعدة
من  Yarmihadduوىناك رسالة من ممكة أوجاريت تكتب إلى شخص يدعى 

( فيما يتعمق، أخي، أقول )Yarmihadduسالة من الممكة إلى أجل استرداد عبد : " ر 
(" لديك عبد من الذين أخذتيم ... وأنا، من ناحيتي، ُأعطي زوجتو بالرقيم )الذي قمت فيو

ن ىذا العبد بذل جيدًا في مزرعتي، ولكن ىذا العبد عاد لزوجتو في منزلك، وأنت  لك، وا 
 .(ٓ٘ٔ) لعبد، وتسميمو لي ..."سيد ... ، لذا يجب أن يتم القبض عمى ىذا ا

 ألسباب جُائية: اهلروب  -3
 ىروب مجموعة من المجرمين من مصر إلى أمورو: - أ

يطالبو فييا بتسميم مجموعة  ،أمورو حاكم إلى عزيرو ،في رسالة من الممك أمنحتب الرابع
انظر!  : "مكبمين باألغالل َخنِّيوتسميميم إلى مندوبو  ،من المصريين الذين أجرموا في حق الممك

ليد َخنِّي رسول الممك فسمّميم إلى  أسماء أعداء الممك في الخطاب الممك، سّيدك لقد أرسل إليك
انظر! )ىا ىم( قيود النحاس توضع عمى كواحميم،  و)لتكن( الممك، سّيدك، وال تترك واحدًا منيم.
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 (ٕ٘ٔ)لِياتويا، نائو، مع جميع أب (ٔ٘ٔ)َشّرو إلى الممك، سّيدك: )يجب عميك أن( تسّمميم الرجال الذين
أبنائو )و( مع زوجاتو،  مع (ٗ٘ٔ)مع جميع أبنائو، االبن الشرعي ِلماْنيا (ٖ٘ٔ)ِبْشياري مع جميع أبنائو،

)و(  (٘٘ٔ)داَشْرتي، )ىو( نفسو )الشخص( الغريب الذي سخر منيالتدنيس  الضابط الذي اعتاد
ويبدو أن  .(ٚ٘ٔ) ".أموّرو نفسيابالد  )الموجود( في قاطع الطريق الّمص (ٙ٘ٔ)ِنم ِخي َبْعموما )و(

، ومنيا (ٛ٘ٔ)في مناطق الغابات ىؤالء المجرمين من المصريين اتخذوا طريق اليرب إلى أمورو
 االنضمام إلى جماعات الخابيرو.

ألىمية  عدة مرات ليتسمميم من أمورو، َخنِّيأرسل  الرابع وفيما يبدو أن الممك أمنحتب
كما ورد في رسالتو  ،َخنِّيمن لقاء كان يتيرب  ،مراوغةكعادتو ال ،ولكن عزيرو ىذا الموضوع،

لقد اختبأت " لي : ي" واآلن، يقول سّيدمدافعًا عن نفسو قائاًل :  ،التي أرسميا إلى أمنحتب الرابع
. (ٜ٘ٔ) والشمس يعرفون حقًا إذا ما )كنُت( مقيمًا في مدينة تونيب." ليتكَ من وجو خاني". )إّن( إ
يمي: "ليت  ماإلى الممك  واآلن، لقد سمع الممك، سّيدك أّنــك كتبت : " وليذا أرسل أمنحتب قائالً 
إلى عيدتو". اآلن،  َخنِّي رسول الممك ثانيًة، وليتني أسّمم أعداء الممك الممك، سّيدي يرسل إليّ 
 .(ٓٙٔ)" فسّمميم وال تترك وحدًا، منيم. كما تقول سيأتي إليك،

 ن:ـــــــــــــــــــالَدي   - ب
كان يدفع الضامن كفالة كما  ؛ىروب شخص مدين من بمد إلى آخرفي حاالت 
والتي تذكر أن أحد الضامنين دفع كفالة من أجل ، RS.15.128.161تشير أحد الوثائق 

Matenu   والذي ىرب إلى بمد آخر، وتذكر الوثيقةRS19.66.116  أنو في حالة
ألف  Apsunaتدفع كفالة لـ  Tarrakanuو  Taldunaو kliو  Plgnىروب كٌل من 

شيكل من الفضة، وفي حالة عدم دفعيا يتم بيعيم إلى مصر، وتشير الوثيقة 
RS16.287.37  ْسواء إلى حمب أو إيمار ،نوغيرىا إلى حاالت اليروب من الدي(ٔٙٔ). 
يقول نيقميبا، فمتسمح لبعل أن تحمي  :ىكذا Ibira: " يتحدث  RS4.449وفي الوثيقة 
ض عمييم، ولكن ىم القب اآلن إلقِ  Aladxa. ىربوا من عائمتي، ويقيموا في حياتك، اآلن ..
 .(ٕٙٔ) "نو مدين بمينًا من الفضة... وقد تسببوا في فقدان ثالثة خيول وىربوا ..أخذوه بعيدًا، إ
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السماك،  Baaalayaو  Ilimi- Limma: " في حضور الممك  At.48ومن األالخ 
من  Tuttuابن  Ilimi- Limmaألوزان أالالخ، من شيكل من الفضة ) وفقًا(  ٕٗاستمم 
، أو مات، فإن زوجتو  Baaalayaابنو ... إذا ىرب  Akiya)زوجتو( و  Zamaturaأجل 

 At.49ونفس الموضوع تناولتو وثيقة  .وأوالده، أو حد أفراد عائمتو، سوف يدفع الدين"
(ٖٔٙ). 

 :فـــــــــــــــــالتزيي -جـ
، اً عظيم اً أفراد ارتكبوا ذنب ةمدينة ثالثاليوجد في أنو  :وثائق أوجاريت ىحدذكرت إ

حيث زيفوا الختم الممكي وأصدروا وثائق مزيفة. ولم يعاقبيم الممك باإلعدام، ولكن أبعدىم 
 .(ٗٙٔ) من القصر ومن " أرض المدينة"

 :ثاَيًا: انُفي 
 اتي:حنفي أّدو نيراري ممك نوخاشي وعائمتو إلى 

األول نجح في عقد  شوبيموليوما لفة أو خاضعة لمميتانيين، إال أنكانت بالد نوخاشي متحا 
أثناء إعداده لحممتو عمى سوريا، فرد الممك الميتاني توشراتا عمى ذلك  ،تحالف مع ممكيا شاروبشي

شاروبشي، فوجو شاروبشي نداء إلى شوبيموليوما طالبًا العون، ولسوء حظ شاروبشي تم  مممكةبغزو 
مكة إلى تحالفيا السابق مع قبل وصول المساعدة، وأعادوا المم ،راد أسرتومن أحد أف اغتيالو
، وظل شوبيموليوما منشغاًل بغزو أرض الميتانين، أّدو نيراري، تحت حكم ممك جديد وىو نالميتانيي

واشوجاني  نالميتانييبمشكمة نوخاشي، حتى تمكن من اجتياح عاصمة  لالىتمامولم يكن لديو وقت 
 .(٘ٙٔ)غزا بالد نوخاشيمييا، وعند عودتو إلى غرب الفرات ع واالستيالء

وذلـك . (ٙٙٔ)اتيحـإلـى  أّدو نيـرارينفي الممك الحثي أسرة شاروبشي ممك نوخاشـي وممكيـا و 
لـــوالءه  .(ٚٙٔ)والتـــي يطمـــق عمييـــا حممـــة العـــام الواحـــد ،بعـــد حممتـــو الناجحـــة عمـــى شـــمال ســـوريا

ك بــالد حــاّتي كتــب إلــّي بخصــوص عقــد " وممــ كمــا تــذكر أحــد رســائل العمارنــة ،الشــديد لمصــر
 .(ٛٙٔ)تحالف. سيدي ! لقد رفضُت  الرُُّقم والمواثيق، ومازلُت خادم  ممك بالد مصر"

وىي مركز إقميمي يقع  -حاكم أراختي أكيااألمير و  ،حاكم نيا نفي أكي تيشوبكما تم 
 ،الحثيين ، بسبب ثورتيم ضداتيحوفرقيم من الماريانو إلى  -في مكان ما بين نيا وقطنة
 ومياجمتيم أرض أوجاريت

والوارد  ،من نيا NAM.RA الذين ُأطمق عمييم المبعدون ىمو  ،(ٜٙٔ)
 .(ٓٚٔ)ة التي أخذىا الحثيون خالل ىذه الحممةممن الغني جزءكفي معاىدة عزيرو،  ذكرىم
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 : يهك قادش َفي ضوجاجارا
شوتاتارا  خالل حممة الممك الحيثي شوبيموليوما عمى شمال سورية، قام ممك قادش

وازا، أنو لم يكن  ،يؤكد شوبيموليوما، في مقدمة المعاىدة مع شاتيو بمياجمة الجيش الحثي، 
لديو نية بمحاربة حاكم قادش، ويبدو ىذا معقواًل، نظرًا لحقيقة أن ممك قادش كان تابعًا لمصر. 

كانت ولم يرغب الحثيون في المغامرة بالدخول في حرب مفتوحة مع مصر، في الوقت الذي 
فيو مممكة ميتاني، ما تزال قوية، وتقع عند مؤخرة الفرق الحثية. ونتج عن أعمال قادش 

تذكر رسائل العمارنة أيتاكاما فقط، و  .(ٔٚٔ)اتيحالممك شوتاتارا وأيتاكاما إلى  العدوانية، نفى
إلى حكم أيتاكاما في قادش، بعد أن غادر الجيش الحثي سورية لممرة  (ٕٚٔ)ىمااوتشير إحد

اما، كان قادرًا عمى العودة إلى مدينتو وحكميا كنية وقبل حصار كركميش. ىذا يعني أن أيتاالثا
 .لذلك اعتبر ىذا األخير خائنًا في نظر الممك المصري ، ذلك باالتفاق مع الحثيين.بمفرده

 . (ٖٚٔ)نيمن قبل أحد أوالده، عندما فشمت الثورة ضد الحثي اغتيلوالجدير بالذكر أنو 
، فإن مصر ردت عمى التيديدات الحيثية بإرسال "مآثر" شوبيموليوماووفقًا لنص 

 . (ٗٚٔ)خالل عيد الممك حورمحب ،حممة إلى منطقة قادش
 َفي جيحي يهك َوخاضي:

وعقد حاكم نوخاشي الذي حكم بعد نفي أدو نيراري،  تيتي ىو أنمن الراجح 
(٘ٚٔ)في الوثائق الحيثية تظير  تيمعاىدة خضوع مع شوبيموليوما. ال

 . 
قامت ثورات في المدن السورية ضد الحثيين، وفي نوخاشي المدعو تيتي، فقد ألغى لقد 

ظنًا منو أن الجيش المصري سيساعده، وأن الوجود اآلشوري، بالقرب  ،(ٙٚٔ)معاىدتو مع شوبيمولوما
. ويبدو (ٚٚٔ)من منطقة الفرات األوسط، سوف يقيد القوات الحيثية ىناك، لكن اليجوم المصري فشل

بقيادة حورمحب. في  ،الذي كانت فيو مصر، تجدد نشاطاتيا في سورية تىذا قد حدث في الوقأن 
ويبدو أن حور محب شجع التمرد السوري ضد  .(ٛٚٔ) ق.م( ٕٖٔٔالسنة التاسعة )نحو 

 .(ٜٚٔ)الحثيين
وممك أرض كنزا  ،ويشير مورشيمي الثاني إلى أحداث تمرد مموك أرض نوخاشي

Kinzaثم... أصبح عدوي، وكتب تيتي ممك المصريضبًا لنظيره ال، حيث كتب مرشيمي غا " :
إلى رجل مصر قائاًل: أرسل قوات وعربات و.. سوف.. لي فصاعدًا وأنا سأنقمب )أعمن التمرد( 
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قائاًل:" منذ كان تيتي في خدمتي، لماذا لم يرسل فرقك  aAma'aوأأتي إلى مصر. أنا كتبت إلى 
 لم يسمح لو بالعودة لي " aAma'aلي،  وعرباتك بعيدًا؟ إسمح لخدمي يعود

(ٔٛٓ). 
ويبدو أن ىذه الثورة قامت في العام السابع من حكم مورشيمي، ووجد صعوبة   

، وتذكر وثيقة برجا ) ربما تقع جنوب (ٔٛٔ)لمتدعيم المصري ليذه الثورة اكبيرة في إخمادى
ة بالقرب عممو بأن حممة مصري :حمب وشرق نير العاصي( أن الذي شجعو عمى التمرد

( وكان ذلك ىو الذي دفع مورشيمي إلى اتخاذ إجراءات ٜٔ-ٛٔمن المنطقة ) األسطر 
لمتعامل مع ىذه  Kantuziliفأرسل قائده  .(ٕٛٔ)فورية، ولكن فضل عدم الذىاب بنفسو

، ومن المحتمل أن شاري (ٖٛٔ))حاكم كركميش( في إخمادىا وشاركو شاري كوشوخ ،الثورة
بينما  .(ٗٛٔ)لمساعدتو ضد تيتي ،ممك أوجاريت نيقمبيا كوشوخ طمب قوات مساعدة من

ينتظر األخبار، والتي وصمت بأن المصريين تراجعوا،  Zilunaكان مورشيمي في مدينة 
والذي أطمق سراحو، وبعد ذلك بقميل مات شاري  ،وتم أسر تيتي وُسمم إلى شاري كوشوخ

فقام بتدمير  ،Kuruntaئده التمرد من جديد، فأرسل مورشيمي قابمما سمح لتيتي  ،كوشوخ
  .(٘ٛٔ) ليخضع ىذا التمرد ،مخازن الحبوب

من المفترض  –أن أخوه  :في حولياتو لمعام السابع ،ويذكر مورشيمي الثاني ىذه األحداث
الذي عيد إليو منفي نوخاشي، والذي أتي بو، منذ فترة طويمة مع زوجتو  -أن يكون شاري كوشوخ

والذي كان من المفترض أن يصطحبو  ،فشل في تنفيذ تعميماتو وأطفالو لحاتي، ولكن شار كوشوخ
  .(ٙٛٔ)أعاده مرة أخرى، فشارك في التمرد مع آخرين من نوخاشيإلى حاتي، 

وال توجد أي إشارة في  ،سحق ىذا التمرد ،في عامو التاسع ،ويبدو أن مرشيمي الثاني
لم يسمح لو بالبقاء في عن تيتي، مما يوحي أنو ىزم و  ٕٔوبداية  ٔٔ-ٓٔحوليات األعوام 

، كما يشير النص السابق عن مطالبة مرشيمي (ٚٛٔ)عرش نوخاشي، ويبدو أنو ىرب إلى مصر
. لذلك يبدو أن ىذا (ٛٛٔ)أنو ىو حور محب Millerوالذي يرحج  aAma'aممك مصر 

 .(ٜٛٔ)الوضع اإلقميمي في سوريا دفع مرشيمي الثاني إلى عقد معاىدة مع حورمحب
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 أيورو: حاكى بيُحطيُاَفي 
حاول االستفادة من وقد  ،أمورو باشتداد النزاع المصري الحثي ممك بينتشيناتميز عيد  

. وبمغ (ٜٓٔ)رموقع أمورو بين القوى المتصارعة، كما فعل سمفو عزيرو، لكن الوضع كان قد تغي
ق.م  ٕ٘ٚٔالصراع المصري الحثي، الذي تركز عمى وسط سورية، ذروتو في معركة قادش 

ة الساحل السوري إلى بالد امو الرابعة، قاد رعمسيس الثاني جيشو، وسار بمحاذففي سنة حك
وبما أنو ال يوجد دليل  أمورو. وظير، مرة أخرى، في ىذه المنطقة، في سنة حكمو الخامسة. 

عمى مقاومة أمورو ليذه العمميات المصرية، فقد يدل عمى أن أمورو أبرمت اتفاقًا قبل ذلك مع 
حتمل، أن يكون تجديد العمميات العسكرية في سورية سببًا في إعادة تقوية . ومن الم(ٜٔٔ)مصر
وحسب  -أبو بينتشينا -مع مصر. مما يعد خرقًا لبنود معاىدة دوبي تيشوب الروابطيأمورو 

فإن سكان أمورو قرروا العودة إلى جانب رعمسيس  -ابن بينتشينا –مووا  مقدمة معاىدة شاوشجا
تبع ذلك صراع  :وواتالي الثاني ممك الحثيين. ويشير النص نفسو إلى أنوالثاني، أي الثورة ضد م

اتي ومصر من أجل أمورو ويمكن تأريخ النص السابق مباشرة لحممة رعمسيس الثاني حبين 
( عندما بينتشيناويمكن أن نشير إلى احتمالين مختمفين لرد فعل أمورو )أي  ،)معركة قادش(

 أو الخضوع المباشر ،وبالتالي اليزيمة(: المقاومة )ن، وىماوصمت معمومات عن اقتراب الحثيي
وبالتالي البقاء عمى قيد الحياة(. كان بينتشينا واثقًا بأن المصريين سيكونون المنتصرين، لذلك لم )

يخضع لمحثيين. وربما تأثر موقفو ىذا بحقيقة أن قوات مصرية، كانت، قد وصمت، وعسكرت في 
. (ٖٜٔ)خمعو عن العرشب فقام (ٕٜٔ)من موواتالي الثاني، واحتل أمورو زم. إال أنو ىُ أموروساحل 

كان عمى عداء شديد مع بينتشينا، وقد  شابيميويبدو أن  ،(ٜٗٔ)واستبدلو بشخص يدعى شابيمي
ه لمصر في معركة قادش ضد موواتالي، جئ، لذلك عندما وجو بينتشينا والءأخذه موواتالي كال

 .(ٜ٘ٔ)من العرش وأقام منافسوتحرك األخير نحو بينتشينا وأزالو 
ونفـي إلـى  ،عن العرش وأخذ أسيرًا،  كما جاء في نصوص الحقـة بينتشيناأقصي 

اتي. ىناك اعتنى خاتوشـيمي، أخـو موواتـالي وقائـد القـوات، خـالل الحممـة عمـى سـورية، ح
مك المنطقة التي تالواقعة في شمالي األناضول،  Hakpisأو  اكميشخوأخذه إلى منطقة 

ىنـاك عمـى مـا يقـيم أوده. ومـن المؤكـد  بينتشـيناحصـل و كم مـن قبـل خاتوشـيمي، كانت تح
(085)أن خاتوشمي كان ينوي االستفادة من بينتيشينا في خططو السياسة الالحقة

  . 
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ففي مقدمة المعاىدة  .(ٜٚٔ)أعاده خاتوشيمي الثالث :ضولوبعد فترة نفي قضاىا في شمال األنا
.... خمع بينتشينا، ممك أمورو، من عرش أمورو، ( "موواتمي أخي٘ٔ-ٔٔا)بين خاتوشيمي الثالث وبنيتشين

وأتى بو إلى حاتي، أنا في ىذا الوقت، أخذتو من موواتالي، أخي، وأخذتو إلى 
 .(ٜٛٔ)، وأعطيتو قصراً، ولم يحدث لو أذى من أحد، وقمت عمى حراستو" Haggamishshaخاجميششا

، سيدي، خمع بينتشينا من ممكية موواتالي كما يذكر خاتوشيمي في حولياتو ىذا النص : "
من ممكية أرض  شابيميممك في أرض أمورو، ولكن مورشيمي خمع  شابيميأمورو، ووضع 

 .(ٜٜٔ) أمورو، وأعاد بينتشينا .."
، وىناك إشارات إلى عالقات بينتشيناوعقدت معاىدة خضوع بين خاتوشيمي الثالث مع  

الطويمة نسبيًا في األناضول، وقربو المباشر من بينتشينا ة بسبب إقام، أسرية بين طرفي المعاىدة
إلى الممك العظيم والممكة  بينتشيناخاتوشيمي، وتظيرىا أيضًا بعض الرسائل الموجية من 

 Gashuliyawiyaىذين الزوجين الممكين المدعوة  ةج بينتيشينا من ابنازو والتي تؤكد بودوخيبا. 
تصبح  أن شريطة ابن خاتوشيمي. Nerikkailiـ بينتيشينا زوجة لثم صارت إحدى بنات 

Gashuliyawiya كما ورد في المعاىدة ،الممكة في أمورو(ٕٓٓ). 
 َفي يورضيهي انثانث ) أورخي جيطوب( إىل َوخاضي:

مكانة كبيرة، حيث عينو قائداً  ،في عيد أخيو موواتمي ،قد احتل خاتوشيمي الثالث كان
بن  مورشيمي الثالث ) أورخي تيشوب( عجب أن يحاولعمى إمارة حاكبيس، ولم يكن مجااًل لم

ق.م، اختصار أمالكو، ولعمو شك في أن  ٕٕٛٔموواتمي الذي خمف أباه عمى العرش حوالي 
إال بقدر ما ذكره  ؛لعمو نوايا حول العرش، ولكن ال نعمم أي شئ عن تفاصيل عيده القصير

تيشوب مدة سبع  –نات أورخي تقرير خاتوشيمي الثالث، الذي يقص فيو أنو عاني من إىا
، حيث أعطى مدنًا محصنة، مما قد (ٕٔٓ)إلى نوخاشي سنوات، ثم أعمن الحرب عميو وعزلو، ونفاه

 .(ٕٕٓ)يشير إلى أن نوخاشي، كانت تعتبر جزءاً وفيًا من اإلمبراطورية الحثية
يفر كتشفو شااستنادًا إلى خاتم ممكي  ،أن ىذا الممك قد نفي إلى أوجاريت احتمالوىناك 

والتي  ،وعميو رسوم مماثمة في شكميا وترتيبيا لمرموز المشاىدة عمى أختام بوغاز كوي ،ىناك
 .(ٖٕٓ)الذي نفاه خاتوشيمي إلى بالد بالقرب من البحر ؛فسر ت عمى أنيا لمممك مورشيمي الثالث
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أن  : منأنميل" يشكو فييا -وتوجد رسالة موجية من خاتوشيمي الثالث إلى " كادشمان
تيشوب  -وربما كان ألروخي –قد توقف عن إرسال الرسل إلى حاتي  ؛ر منذ أن تولى الحكماألخي

تيشوب عندما كان يقيم في نوخاشي  -المنفي يد في ذلك، ألن خاتوشيمي يقص عمينا بأن أورخي
رغم أنو لم كتب إلى شممنصر األول ممك آشور، وبكما أنو . (ٕٗٓ)نضبط وىو يتآمر مع البابميي

أو األشوريين، ولكنو بشكل  نالبابمييأية معمومات عن الموضوعات التي فاوض حوليا  تتوفر لدينا
 -عرشو، ويبدو أن أورخي الستعادةفي مساعيو  ،يقيني كان يبحث عن دعم من كال الممكين

خاصة بعد رسالة شممنصر و تيشوب رأي بإمكانو االعتماد مبدئيًا عمى دعم األشوريين وتأيدىم. 
نو  األشوري الموبخة لخاتوشيمي، والتي قال لو فييا إنو ليس حتى تمك المحظة من عظماء المموك، وا 

نقل من نوخاشي وأرسل عمى انفراد إلى البحر؛ وتمك عبارة ولذلك  ،(ٕ٘ٓ)مجرد بديل الممك عظيم
ويبدو أن الممك المخموع فر من  .(ٕٙٓ)غريبة قد تكون طريقة من طرق اإلشارة إلى جزيرة قبرص

 .(ٕٚٓ)بعد ذلك، وكان موضوعًا لعدة خطابات عثر عمييا في أرشيف بوغاز كويمنفاه إلى مصر 
 ٍ ُاءَفي اثُني ي  يهك أوجاريث: َيقًبيا أب

يتعمق بأبناء ممكة أوجاريت أخت ميمكي، الذي الذي  ؛نعرف من مرسوم لتوتخاليا الرابع
مك أمورو، ربما صدر في بداية عيد عميشتمرو الثاني. كانت أخت ميمكي، ابنة أر تيشوب م

يم عميشتمرو لعدد من األوالد )ثالثة عمى األقل( من بين اممك أوجاريت، وأم   نيقمبياوزوجة 
أن اثنين من أوالدىا، ىما خيشمي شاروما وأرار شاروما، نفيا إلى  :الثاني، ورد في النص

 م عميشتمرو، الذي.  بعد أن تسمما حصتيما من الميراث، وذلك من أجل سالمة حك(ٕٛٓ)قبرص
ا ربما خططوا ضد خطأو . بعد أن أ(ٜٕٓ)االبن األصغر ألخت ميمكي :كان عمى األرجح

 .(ٕٓٔ)شتمرو وضد أميم أخت ميمكي، واألم ىي التي نفتيم إلى قبرصيعم
أميم،  ارتكبوا جريمة ضد ، أنيموعميشتمر  وأخواتفقد ذكر المرسوم الحثي أبناء أخت ممكي 

تيم حصتيم في الميراث الذي يتضمن فقد ممكيتيم لممك، أميم الممكة أخت ممكيي أعطيم اوأخي
 خيشمي شاروما وأرار شاروماارتكبا "  ىذه النقطة: دالخاصة المنقولة، ويتوقف النص الحثي عن

. " في حضور جاللتي، تودخاليا، (ٕٔٔ) جريمة ضد أخت ميمكي )أميم( وضد عميشتمرو )أخوىم("
لعظيم، حفيد مورشيمي، الممك العظيم، حفيد الممك العظيم، ممك حاتي، ابن خاتوشيمي، الممك ا

، سوياً، مع خت مميكي وعميشتمرو، ىم فعموا...... ضد أ خيشمي شاروما وأرار شاروماشوبيمولوما، 
 .(ٕٕٔ) "فضتيم، وذىبيم، وبرونزىم، وأسر تيم، ومناضدىم، وحميرىم، وخرافيم، وكل شئ يعود إلييم..
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إلى  خيشمي شاروما وأرار شاروما أن أخت ممكي نفت :نص كركميشيذكر  بينما
شتمرو يأي طمبات أخرى ضد عمبسيتقدمون  ،وال أحفادىم ،أنيم قبرص، وجعمتيم يؤدون يميناً 

(ٖٕٔ)الثاني، وجعمتيم يقسمون عمى ذلك
 . 

" في حضور أني تيشوب، ممك كركميش، ابن شاوشجا مووا، ممك : قرار يهك كركًيص
، عميشتمرو، ضد خيشمي شاروما وأرار شارومالشجاع، كركميش، حفيد شاركوشوخ، ممك كركميش، ا

مميكي، أميم، ممكة أوجاريت، أعطتيم حصتيم من الميراث من  ممك أوجاريت ارتكبا جرماً، أخت
، قبل أن يغادوروا جعمتيم الفضة والذىب، وأمالكيم من كل ما كان ليم، وأرسمتيم إلى قبرص

ىم أو أبناء أبنائيم، لن يتقدموا بأي شكوى أو أبناؤ  وماخيشمي شاروما وأرار شار في المستقبل  يقسمون:
 .(ٕٗٔ)"و ريت، أو ضد أبناءه أو أبناء أبنائتتعمق بميراثيم ضد عميشتمرو، ممك أوجا

 َحائج انبحث:
 اً وفقوفقًا لمصالحيا، و  ،بمسألة الياربين والالجئين دول الشرق القديم: اىتمت أغمب  أوالً 

  :بالشأن السوري كما يمي تي أىتمتالدول ال لمتوازنات الدولية، ويمكن عرض
وذلك من خالل في سوريا، واختبار مدى تأثير نفوذىا  ،اىتمت بتدعيم نفوذىا ودروىامصر:  -أ

ذلك من خالل  المطالبة بتسميم الياربين من المجرمين في حق القصر المصري، كما يتضح
 لياربين من أمورو إلى مصر. يخص تسميم ا اأن تتضمن معاىدتيا مع حاتي بندعمى حرصيا 

لحيا السياسية، ، وذلك لخدمة مصااً آمن اً كانت تستقبميم وترحب بيم، وتوفر ليم مالذ :ياتح -ب
الصراعات الداخمية و  ،أوضاع ميتاني بعد موت توشراتااستغمت حاتي  فعمى سبيل المثال:

وازا ابن المغدور بين أفراد الساللة الحاكمة في قمب ميتاني، التي أدت إلى ىرب شاتي 
لعسكري يستعممونيا كمبرر لعمميم ا ثيينالح األمر الذي جعل ثي،الممك الحتوشراتا، إلى 
ىنا سنحت الفرصة إلنشاء دولة حاجزة ضد الخطر األشوري النامي،  .(ٕ٘ٔ)ضد ميتاني

 ،شوبيموليوماابن فقام بياشيمي  .(ٕٙٔ)وىي فرصة لم يتوان الممك الحثي الداىية في انتيازىا
شمال بالد الرافدين بنجاح، وأصبح باجتياح  ،وشاتي وازا ،ممك كركميش لذي نصبو ممكاً ا

كان  شاتي وازا ممكًا عمى ميتاني، وصيرًا لشوبيمولوما، مقيدًا بمعاىدة اتجاه الممك العظيم.
خسارة حميف محتمل ضد السيطرة  :ذلك بالنسبة لمحكام المحميين في شمال ووسط سورية

الذين تناوليم البحث،  ،باإلضافة إلى العديد من المموك واألمراء السوريين ، ىذا(ٕٚٔ)ثيةالح
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، كمرحمة كذريعة لمتدخل في الشئون السوريةواستطاعت حاتي االستفادة منيم، واستخدمتيم 
  .مبدئية لفرض معاىدة إخضاع، ومن ثم تدخل ضمن منطقة نفوذىا

 اً والذي كان حميف ،مثل زمري ليم ،ائياخاصة من حمفو  ،رحبت حمب بالياربين إلييا حمب: -جـ
 .األول لياريم ليم اً ميم

 ثم  منو  من البحر، كونيا قريبةل ،ينكانت منطقة ميمة الستقبال العديد من اليارب: كنعان -د
إلييا العديد من األمراء الياربين من النفوذ  جأل مصر، وليذايسيل االنتقال منيا إلى 

 الميتاني، مثل إدريمي.
يا تخاصة مصر وحاتي، ومن ثم شممو  ،القوى الدولية اىتمامكانت أمورو مسار ورو: أم -ـى

ريبة أنيا كانت قو ممكيا بتسميم الياربين، خاصة  تكميفنصوص المعاىدة المصرية الحثية، ب
والذين كانوا ينضموا إلى  ،لييا العديد من الياربينالتي لجأ إ والجبال من منطقة الغابات
التي ذكرت  CTH.49، مثمما ذكرت المعاىدة الحثية مع عزيرو بيروالمصوص وفرق الخا

وليذا حرصت حاتي عمى أال تتحول أمورو إلى منطقة عازلة، ، NAM.RA مبعدين
تتابعة مع أمورو بتسميم وممجأ لممعارضة السورية ضد نفوذىم، لذلك اىتمت المعاىدات الم

، CTH.92، بينتشينا CTH.62، دوبي تيشوب CTH.49معاىدة عزيرو  الياربين:
 .CTH.105شاوشجا موا 

ياً  العالقات المباشرة أو  :أسباب اختيار مكان النفي قائم عمى أسباب مختمفة أىميا: ثَا
أبناء نيقمبيا( أو نوخاشي  -شوبمثل قبرص )حاالت النفي أورخي تي آمنة منطقة أو ،الخضوع

مى عالقات طيبة مع أوجاريت، ، وكانت عنلمحثيينفي فييا أورخي تيشوب(، فاألولى خضعت )
مثل إمارة  ،أطراف المممكة الحثية عند والثانية كانت تحتوي عمى مدن محصنة، أو منطقة تقع

  حاكبيس )نفي فييا بينيتشينا(.
 .) رأس الشمرا( في أوجاريت نالمزيفو  من ضمن العقوبات التي يعاقب بياكان النفي : ثانثاً 
أورخي تيشوب استطاع االتصال ، فل داخل البمد المنفي إليياالمنفي بحرية التنقتمتع  :رابعاً 

 بالبابميين أثناء إقامتو في نوخاشي، لذلك تم إرسالو إلى مكان آمن وسط البحر )قبرص(.
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تأمين حياتو، وتوفير سبل  :عديد من الحقوق في أرض المنفى أىمياالتمتع المنفي ب: خايساً 
لمصاىرة إقامة طيبة داخل قصر، باإلضافة  ا عمىحصل بينتشين :الراحة، فعمى سيبل المثال

 خاتوشيمي الثالث.
، سواء ألسباب سياسية أو نالمنفييكفمت مراسيم حاتي وكركميش حماية حقوق : سادساً 

، وكفمت ، عندما تم نفييم إلى قبرصراثيميممك أوجاريت م نيقمبياأخالقية، مثمما كفمت ألبناء 
 .السيدة العظيمةعندما طمق ابنة  ،لعميشتمرو حقوقو

قرار الموافقة عمى استقبال الالجئين أو تسميميم يرجع إلى سياسة الدولة، فعمى سبيل : سابعاً 
، وقام الممك رفضت بابل استقبال األمير الميتاني شاتي وازا، وقتموا قائد العربة الميتاني :المثال

. في المقابل رفضت دولة تبتسميم أختو حتى ال يدخل في أزمة سياسية مع أوجاري مووا شاوشجا
إيسوو إلى حاتي، عمى اعتبار أنيم أحرار، وكان ليم حرية  حوري ميتاني تسميم ىاربين أرض

 .االختيار
ُاً  ذا : ثاي ال يجوز لالجئ العودة إلى بمده األصمي إال بموافقة ممك البمد التي ىرب إلييا، وا 

ربًا، ويحق ليا المطالبة بتسميمو، مثمما عاد إلى بمده األصمي، اعتبر من وجية نظر ىذه الدولة ىا
 .CTH.53، وتيتي CTH.49ورد في معاىدة عزيرو 

الحصول عمى  بين من العبيد، كما أجازت إمكاناىتمت القوانين بتسميم اليار : جاسعاً 
العبد اليارب، بينما اىتمت المعاىدات  ةمنيم، كما شددت عمى عدم جواز مساعد التعويض بدالً 

ة الياربين من الطبقات العميا من األمراء والمموك، كما شددت عمى عدم جواز قتميم، ة بمسأليالدول
إذا  معاىدات التبعية فرضت عمى التابع تسميم اليارب أنالحظ ونُ  .وفرضت تسميميم عمى الفور

ذا كان اليارب من لسيد األعمىعمى ا األمرفرض ىذا ، وفي نفس الوقت لم تكان من حاتي ، وا 
 . يقوم السيد األعمى بتسميمويمكن أن  ،ير حاتيغ ،مكان آخر

مناقشة مموك المنطقة  ة رفض تسميم الياربين أو إخفائيم:كان يسمح لمسفراء في حال: عاضراً         
 ممك حمب. األول التي ىرب إلييا، مثمما حدث مع سفير زمري ليم عند ياريم ليم
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 .Millerولكن ىل أنا الذي أخذت أرض أمورو منك؟ أو ىل أبي الذي أخذىا منك..." راجع: 
L.J., SMEA.49, (2007), p.538. 

 .ٖٔٔنغل، تاريخ سوريا السياسي، صىورست كمي (ٛٚٔ)
(179) Lackenbacher.S., , “Ugarit between Egypt and Hatti”, NEA. 63, No. 4, 

(2000), p.194. 
(180) CTH.62. 
(181) Miller. L.J., SMEA.49, (2007), p.540. 
(182) Bryce.T.R., “Tette and the Rebellions in Nuhassi”, Anatolian Studies 

.38, (1988), p.25.  
(183) Miller. L.J., SMEA.49, (2007), pp.540-1. 
(184) Bryce.T.R., Anatolian Studies .38, (1988), p.25.  
(185) Miller. L.J., SMEA.49, (2007), pp.540-1. 
(186) Bryce.T.R., Anatolian Studies .38, (1988), p.21.  
(187) Miller. L.J., SMEA.49, (2007), p.543. 
(188) Ibid, p.536. 
(189) Bryce.T.R., Anatolian Studies .38, (1988), p.26.  

 .ٗٛٔىورست كمينغل:تاريخ سوريا السياسي، ص(ٜٓٔ)  
 .ٖٖٔنفسو، ص  (ٜٔٔ)

 .٘ٛٔنفسو، ص (ٕٜٔ) 
 .ٗٛٔنفسو، ص (ٖٜٔ) 
 .ٖٗٔنفسو، ص (ٜٗٔ) 

(195) Stefanini.R., “Kub XXI 33 (Bo 487): Mursili's Sins”, JAOS.48, 
No.1,1964, p.29.  

 CTH.92; Beckman. G., and؛ ٘ٛٔىورست كمينغل:تاريخ سوريا السياسي، ص (ٜٙٔ)
Hoffner,A. H.: OpCit, p.101. 

 .ٗٛٔىورست كمينغل، تاريخ سوريا السياسي، ص (ٜٚٔ)
(198) CTH.92.  
(199) Cammarosano.M., “A Coregency for Mursˇili III? ”, Akademie Verlag, 

36, 2009 , p.174.  
 .ٚٛٔ-ٙٛٔىورست كمينغل، تاريخ سوريا السياسي، ص  (ٕٓٓ)
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 .ٙ٘أ. ر. جرني، المرجع السابق، ص  (ٕٔٓ) 
 .ٓٚٔىورست كمينغل، تاريخ سوريا السياسي، ص (ٕٕٓ)
، الحوليات “ٜٓ٘ٔكمود شيفر، اكتشاف ختم لممك حثي في رأس الشمرا )أوغاريت( موسم عام  (ٖٕٓ)

 .ٕٙٚ(، ص ٜٓ٘ٔزء الثاني، )األثرية العربية السورية، المجمد األول، الج
 .ٛ٘أ. ر. جرني، المرجع السابق، ص (ٕٗٓ) 
 .ٜٖٖتريفور برايس، المرجع السابق، ص (ٕ٘ٓ) 
 .ٛ٘أ. ر. جرني، المرجع السابق، ص (ٕٙٓ) 
نيا خارج موضوع البحث، والذي يتناول إو إلى مصر، حيث ئلم يقم الباحث بتحميل مرحمة لجو  (ٕٚٓ)

لى سوريا، و  لممزيد من التفاصيل حول ىذه المرحمة )وفاء أحمد بدار، المرجع اليروب والنفي من وا 
 (.ٕٕٙ-ٕٗ٘السابق، ص 

 ,.Helft.Sراجع:  ق.م(، استخدمت حاتي قبرص كمكان مبدئي لمنفي ٖٔ-ٗٔخالل القرن) (ٕٛٓ)
Patterns of Exchange /Patterns  of  Power: A new Archaeology of the 
Hittite Empire, Unpublished PhD dissertation University of Pennsylvania, 

2010, p.169.. 
 .ٓ٘ٔىورست كمينغل، تاريخ سوريا السياسي، ص (ٜٕٓ)

(210) Liverani, M., “KarkemiŠ Nei Testi Di Ugarit”,  Rivista degli Studi 
Orientali. 35, (1960), p.140;  Rainey.  A. F., “The Kingdom of Ugarit”, 
BA.28, No.4, 1965, p.111.  

(211) RS17.035:6-9.  
(212) RS17.035:10-16.  
(213) Thomas.N.C., Op.Cit, p.124. 
(214) PUR.4,121; RS17.352:4-11.  

 .ٕٙٔىورست كمينغل، تاريخ سوريا السياسي، ص (ٕ٘ٔ)
 .ٕ٘أ. ر. جرني، المرجع السابق، ص (ٕٙٔ)  
 .ٕٙٔىورست كمينغل، تاريخ سوريا السياسي، ص (ٕٚٔ)



 

 

 

 
 م6102اكتوبر  مجلة المؤرخ العربى

 

 41 

                                                                                                                                 

 

 الل األلف الثاني ق.مسوريا خ
 .672نقالً عن:هورست كلينغل: تاريخ سوريا السياسي، ص
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يــون ميناء
ْ
 (اخلليفـة تل) جابـر عِص
 (ةـــتارخيي ةـــدراس) 

 
 أبوطالب العظيم عبد عمــاد/ د

  القديم األدنى والشرق مصر وحضارة  تاريخ مدرس
   eaa02@fayoum.edu.eg - الفيوم جامعة – اآلداب كمية 

 

 : والتسمية املوقع
 أربعة بعد وعمى العقبة، خميج شمال متر ٓٓ٘ ُبعد عمى "الخميفة تل" ةمدين تقع

 العقبة"و "الرشراش أم" :مدينتي بين اموقعي طويتوسّ  ،(ٔ)العقبة مدينة غرب مترات كيمو
 اتصال عمى( الخميفة تل -العقبة –الرشراش أم) مناطق الثالث وكانت ،(ٕ)"الحالية
 يتم كان ولذا الخميفة، وتل الرشراش أم بين عذبةال لممياه منافذ يوجد لم حيث ،تاريخي
 بعض وأشار ،(ٖ)العقبة من أو ،الخميفة تل آبار من إما ،المياه لجمب الجمال إرسال

 .(ٗ)سيناء شرق يمتد لساًنا ُتعد كانت جابر عصيون أن إلى الباحثين
 ربح شاطئ عمى ،"أيمة" منطقة بجانب أنو :جابر عصيون موقع إلى التوراة وتشير

 ،االرتفاع قميل تالً  ويشكل ،(ٙ)دونم ٗ حوالي مساحتو وتشمل ،(٘)أدوم أرض في ،ُسوف
 عمى وقوعو حيث من استراتيجي، موقع جابر عصيون وموقع ،(ٚ)األرض عن متر ٗ حوالي
 والبحرية، البرية الطرق من الكثير ممتقى وكان البحراألحمر، ساحل عمى العقبة خميج امتداد

                                                           
1
- Glueck, N., "The Topography and History of Ezion-geber and Elath", 

BASOR, 72 (Dec., 1938), p. 2;  Sellin, E., "Zur Lage von Ezion-Geber", 

ZDPV 59, H. 1/2 (1936), p. 123; Köhler, L., "Zum Ortsnamen Ezion-

Geber", ZDPV 59, H. 3/4 (1936), p. 193 
2
- Pratico, G., "TellEl Kheleifeh", OEANE, 3, 1997, p. 293. 

3
- Glueck, N., Op.Cit, p. 2. 

4
- Robinson, J., The First Book of Kings, Cambridge Bible Commentary. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1972, p. 123. 
 .ٕٙ/ ٜالمموك أول:  - ٘
متر مربع )كيمو(، وىو مصطمح شائع استعمالو أكثر من الكيمو في  ٓٓٓٔالدونم يعادل  - ٙ

 بالد الشام. 
7
- Glueck, N., "Albright, W., The First Campaign at Tell el-Kheleifeh (Ezion-

geber)", BASOR 71 (Oct., 1938), p. 5.  

mailto:eaa02@fayoum.edu.eg
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 وادي عبر ،الشام وبالد العربية الجزيرة شبو بين يصل حيث ،مناطق ةعد بين يربط وكان
 .(ٛ) المجاورة الدول من لمكثير مطمًعا المنطقة جعل ،التجارة بو ونشطت عربة،

 فريتز" األلماني األثري يد عمى ،ٖٜٛٔ عام ،عصيون في الحفائر أولى وبدأت
 بعصيون المقصود الموقع وى "الخميفة تل" أن إلى أشار الذي وىو " ,.Frank, F فرانك
 عام في بيا الحفائر " ,.Glueck, N جموك نيسمون" تابع ثم ،(ٜ)التوراة في الوارد ،جابر

 ىو الحالي الخميفة تل موقعأن  عمى وأكد فيو، حفائر مواسم بثالثة وقام ،مٖٜٛٔ
 ائرالحف تطور توضح التي 3 ،2 ،1 أشكال أنظر ).(ٓٔ) التوراة في الوارد جابر عصيون

 ( الموقع في
 الممك نصوص في وردت فقد :الموقع عمى أطمقت التي األسماء يخص وفيما

 عمى وكتبت ،(ٔٔ)أدوم منطقة في ميناء أنيا عمى  ،(م.ق ٜٓٔ -ٖٜٔ) "األول شاشانق"
 ".Simons, S سيمونس" ويرى ،(ٕٔ) ٗٚ رقم المدينة وكانت ، ngbry  باسم لوحتو
"   xbry"ىو ليا الصحيح النطق وأن ،(ٖٔ)  x و  g بين خمط يحدث ما عادة أنو

ن ، gbry وليس  أن كما ،g و x بين الخمط الصعب منأن :  يرى الباحث كان وا 
"xbry"  العابيرو" أو" الخابيرو" معنى إلى تشير قد". 

 من جزء بو استقر مكان أنو :أىميا ع،مواض عدة في التوراة في ذكرىا جاء
 ِمنْ  اْرَتَحُموا ثم  ٖٖ: ) التوراة تشير حيث ،"قادش"  صين ةبريّ  إلى وصوليم قبل العبرانيين

                                                           
8
- Malena, S., Fertile Crossroads The Growth and Influence of Interregional 

Exchange in the Southern Levant's Iron Age I-II Transition, Examined 

through Biblical, Epigraphic, and Archaeological Sources, PhD Thesis, 

Published, California Univ. 2015, p. 153. 
9
- Frank, F., "Aus der 'Araba. I. Reiseberichte", ZDPV 57, H. 3/4, 1934, p. 244. 

10
- Glueck, N., "The Bible in the Light of Modern Archaeological 

Discoveries", JES27, No. 8, Israel (Apr., 1954), p. 364. 
11

- Moon, C., A political History of Edom in the light of recent Literary and 

Archaeological research, PhD, published, Emory Univ., 1971, p. 111.     
12

- Wilson, K., The Campaign of Pharaoh Shoshnq I into Palestine, PhD thesis 

, John Hopkins Univ. Published, 2001, p. 179. 
13

- Simons, S. J. Handbook for the Study of Egyptian Topographical Lists 

Relating to Western Asia. Leiden: Brill. 1937, p. 184. 

http://www.jstor.org/stable/27930069
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 ثم  ٖ٘. َعْبُروَنةَ  ِفي َوَنَزُلوا ُيْطَباتَ  ِمنْ  اْرَتَحُموا ثم  ٖٗ. ُيْطَباتَ  ِفي َوَنَزُلوا الِجْدَجادِ  ُحورِ 
 ِفي َوَنَزُلوا َجاِبرَ  ِعْصُيونَ  نْ مِ  اْرَتَحُموا ثم  ٖٙ. َجاِبرَ  ِعْصُيونَ  ِفي َوَنَزُلوا َعْبُروَنةَ  ِمنْ  اْرَتَحُموا
ّيةِ   محطة ايلباعتبار  التثنية سفر في أخرى مرة اذكرى وجاء. (ٗٔ)(َقاِدُش  َوِىيَ ) ِصينٍ  برِّ

 َبِني ِإْخَوِتَنا َعنْ  َفَعَبْرَناٛ)التوراة تذكر حيث مصر من العبرانيين خروج طريق في استقرار
ِِ  َوَعمى َأْيمةَ  َعمى الَعَرَبةِ  ِريقِ طَ  َعمى َسِعيرَ  ِفي الس اِكِنينَ  ِعيُسو لَنا ثُم   َجاِبرَ  ِعْصُيوَن  َتَحو 
ي ةِ  َطِريقِ  ِفي َوَمَرْرَنا  . (٘ٔ)(ُموآبَ  َبرِّ

 قاعدة تكان حيث أول، المموك سفر في ذلك بعد جابر عصيون ذكر وورد
 ويذكر ،(م.ق ٕٜٗ -ٖٜٙ)السالم عميو سميمان الممك بناىا التي والسفن لؤلسطول

 َشاِطئِ  َعَمى َأْيَمةَ  ِبَجاِنبِ  ال ِتي َجاِبرَ  ِعْصُيونَ  ِفي ُسُفناً  ُسَمْيَمانُ  اْلَمِمكُ  َوَعِملَ ٕٙ) السفر
 َمعَ  ِباْلَبْحرِ  اْلَعاِرِفينَ  الن َواِتي   َعِبيَدهُ  السُُّفنِ  ِفي ِحيَرامُ  َفَأْرَسلَ ٕٚ. أدوم َأْرضِ  ِفي ُسوفٍ  َبْحرِ 
 َوْزَنًة، َوِعْشِرينَ  َوْزَنةٍ  ِمَئةِ  َأْرَبعَ  َذَىباً  ُىَناكَ  ِمنْ  َوَأَخُذوا ُأوِفيَر، ِإَلى َأُتوافَ ٕٛ ُسَمْيَماَن، َعِبيدِ 
 .(ٙٔ)(ُسَمْيَمانَ  اْلَمِمكِ  ِإَلى ِبَيا َوَأُتوا

َلى َجاِبرَ  ِعْصُيونَ  ِإَلى ُسَمْيَمانُ  َذَىبَ  ِحيَنِئذٍ ٚٔ) الثاني األخبار سفر في ورد ثم  َواِ 
 َيْعِرُفونَ  َوَعِبيداً  ُسُفناً  َعِبيِدهِ  ِبَيدِ  ُحوَرامُ  َلوُ  َوَأْرَسلَ ٛٔ. أدوم َأْرضِ  ِفي اْلَبْحرِ  َشاِطئِ  ىَعمَ  َأْيَمةَ 

 َذَىٍب  َوْزَنةَ  َوَخْمِسينَ  ِمَئةٍ  َأْرَبعَ  ُىَناكَ  ِمنْ  َوَأَخُذوا ُأوِفيرَ  ِإَلى ُسَمْيَمانَ  َعِبيدِ  َمعَ  َفَأُتوا اْلَبْحرَ 
 مع واتحاده "فاطاييوش" ييوذا ممك مع ذكره جاء ثم. (ٚٔ)(ُسَمْيَمانَ  اْلَمِمكِ  َلىإِ  ِبَيا َوَأُتوا
 َيُيوَشاَفاطُ  ات َحدَ  َذِلكَ  َبْعدَ  ثُم  ٖ٘) التوراة تذكر حيث فيو، السفن إلنشاء إسرائيل ممك أخزيا
 ُسُفنٍ  َعَملِ  ِفي َمَعوُ  َفات َحدَ ٖٙ. َعَمِموِ  ِفي َأَساءَ  ال ِذي ِإْسَراِئيلَ  َمِمكِ  َأَخْزَيا َمعَ  َيُيوَذا َمِمكُ 
 .(ٛٔ)(َجاِبرَ  ِعْصُيونَ  ِفي السُُّفنَ  َفَعِمالَ  َتْرِشيَش  ِإَلى َتِسيرُ 

 ثم الميالد، قبل العاشر القرن حتى االسم بيذا ُتعرف جابر عصيون واستمرت
 باسم إلييا عزريا شاروأ ،"أيمو" اسم عمييا وأطمقوا أخرى مرة عمييا ييندوماأل استولى

 االسم أن المرجح ومن ،(ٜٔ)"يموأ/ إيالت" اسميا ليصبح جديد مسّمىب ىاءبنا وأعاد "يموأ"

                                                           
 .ٙ-ٖٖ/ ٖٖعدد: سفر ال -ٗٔ
 .ٛ/ ٕسفر التثنية:  -٘ٔ
 .ٛ-ٕٙ/ ٜسفر المموك أول:  - ٙٔ
 .ٛ-ٚٔ/ ٛسفر األخبار الثاني:  -ٚٔ
 .ٙ-ٖ٘/ ٕٓسفر األخبار الثاني:  -ٛٔ

19
- Glueck, N., "Ezion-Geber", BA 28, No. 3 (Sep., 1965), p. 85. 
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 أطمق ثم .(ٕٓ)ييندوماأل األمراء أو النبالء أحد وىو" أياله" يدعى شخص من مشتق" أيمو"
 .ليا الحديث سماال ليصبح "الخميفة تل اسم عمييا نو المحمي السكان
 فترات أو عصور مجموعة إلى ،عموًما ،األثرية جابر نعصيو  طبقات المؤرخون ويقسم
 الميالد، قبل العاشر القرن وىو األول العصر: منيا أثرية طبقة بكل ترتبط ،زمنية

 فترة تعاصر ما وىي التاسع القرن في الثانية والفترة السالم، عميو سميمان فترة وتحديًدا
 الميالد، قبل الثامن القرن عاصرت الثالثة والفترة ط،اييوشاف عصر وتحديًدا ،ييوذا

 أما ،(ٕٔ)الميالد قبل السادس القرن حتى الثامن القرن فترة يشمل الذي الرابع والعصر
 . الميالد قبل الخامس القرن أوائل حتى السادس القرن من الفترة فتغطي الخامسة الطبقة

  
 :ٌٌنودوماأل عصر فً جابر لعصٌون التجارٌة األهمٌة

 ،(ٕٕ)نو والمؤابي نو يدوماأل ثم جابر، عصيون استوطن من ولأ نو الفينيقي كان
 ،(ٖٕ)واالستراكا الفخار نماذج من الكثير ليم وجدت الذين نو اآلرامي ذلك بعد استوطنياو 

 وُينسب سكانيا، أكثر نو يدوماأل فكان أدوم نطاق في تقع جابر عصيون أن وبما
 عمييم التوراة قوتطم ،"لخميلا إبراىيم بن اسحاق بن عيسو" وىو ،أدوم إلى نو يدوماأل
 سبقوا ولكنيم ،اآلرامية اليجرة في مشتركين يعتبرىم من وىناك ،"فقط أدوم"

 ؛الحسا وادي وجنوب األردن، شرق بالد جنوب أقصى في موطنيم وكان ،(ٕٗ)اإلسرائيميين
 باسم التوراة في المعروف اإلقميم وىو الميت، البحر من الجنوبي الطرف إلى ينساب الذي

 ،"البتراء"  باسم ذلك بعد عرفت والتي ليم، عاصمة" سالع" من واتخذوا ،(ٕ٘)"سعير"
 مثل ييندوماأل أنشأىا أخرى مدن ىناك كانت -البتراء – الميمة مدينتيم إلى وباإلضافة

 ".جابر عصيون"و تمناء،

                                                           
 ٕ٘/ ٔ، األخبار أول، ٔٗ/ ٖٙانظر سفر التكوين،  -ٕٓ

21
- Glueck, N., "The Third Season of Excavation at Tell el-Kheleifeh", BASOR 

79, (Oct., 1940), p. 13.  
22

- Gordon, C., "The Authenticity of the Phoenician Text from Parahyba", 

Orientalia37, No. 1 (1968),p. 79. 
23

- Rosenthal, F., "The Script of Ostracon No. 6043 from Ezion-Geber", 

BASOR 85, (Feb., 1942), p. 9. 
 .ٕٚٔ، ص ٜٜٓٔ، اإلسكندرية ، (،  بالد الشامٛميران: الشرق األدنى القديم ) محمد بيومي - ٕٗ
 . ٘ٔ/ٚ، ٖ/ٖ٘، حزقيال ٔٔ/ٕٗ، يشوع : ٛ/ٖٙ،  ٖ/ٖتكوين :  - ٕ٘
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 كانت وربما إلييا، ييندوماأل قدوم قبل ،خصبة زراعية منطقة جابر عصيون وكانت
 حتى ،منيا العبرانيين مرور منع إلى ييندوماأل دفعت التي ىي أرضيا وخصوبة يازراعت

 نياإ حيث العبرانين، عبور لمنع اً مبرر  اً سبب ليس ذلك وربما ،(ٕٙ)محاصيميا تدمير يتم ال
 ربما ولكن األردن، وجنوب شرق الشام، بالد جنوبي في الخصبة المنطقة وحدىا تكن لم

 ييندوماأل سيطرة استمرت قدو  العبرانيين، وبين بينيم القاتالع توتر إلى منعيم يرجع
 ييندوملؤل ومثمت ؛(ٕٚ)أنفسيم العبرانيين قدوم قبل" جابر عصيون" ومنيا أدوم أرض عمى
 الجزيرة وشبو مصر السيما القديم، األدنى الشرق بمناطق يربطيا لمتجارة ميًما ميناءً 

 أىمية ليم متمثّ  فقد :التجارية ىميةاأل تمك وبجانب ،(ٕٛ)وفمسطين وسوريا العربية،
 ميًما ىدًفا كانت ولذا ،ٜٕالحديدي العصر في وخاصة ،مممكتيم حدود لحماية عسكرية
 .(ٖٓ)عميو السيطرة يجب ،بعد فيما ، لداوود

دارتو جابر عصيون بتعمير ييندوماأل وقام  ،(ٖٔ)عميو اإلسرائيميين سيطرة حتى ،وا 
 وكان ،(ٕٖ)ييندوماأل فترة إلى ترجع التي الفخارية ياالبقا من الكثير عمى العثور وتم

 ،فقط ييندوملؤل يعود ال وربما اليندسية، واألشكال النقوش ىذ المميز النوع من الفخار
 جابر بعصيون والماّرة العابرة التجارة نواتج من كان بعضو أن المحتمل من ولكن

 لمطبخ، أواني بين الفخار ىذا عوتنوّ  .(ٖٖ)مؤقت" ُنُزل" كـ اعتبارىا أو ،لمتموين واستقرارىا
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1941), p. 15. 
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- Lyon, D., A Study of the Ancient Edomite: An Examination of the 
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Thesis, Published, Wilfred Laurier Univ., 1974, p. 38. 
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- Glueck, N., "The Civilization of the Edomites", BA 10, No. 4 (Dec., 1947), 

p. 78. 
30

- Lyon, D., Op. Cit, p. 50. 
أن الرب قد حّرم أرض أدوم عمى إسرائيل، انظر :  ذكرت`تجدر اإلشارة إلى أن التوراة  - ٖٔ

 . ٙ-ٗ/ٕتثنية: 
32

- Mazar, E., "Edomite Pottery at the End of the Iron Age", IEJ 35, No. 4 

(1985), p. 263. 
33

- Dayton, J., Midianite and Edomite pottery, Proceedings of the Seminar for 

Arabian Studies, Vol. 2, Proceedings of the Fifth Seminar for Arabian 
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 اآلشوري العصر في خاصةو  - لآلشوريين تعود فخارية وكسرات وأكواب، ،وكؤوس
 -العربية الجزيرة شبو مناطق وبعض ،األردن شرق عمى سيطرتيم توسعت حيث الحديث،

 ،(ٖ٘)فخارية عجمة طريق عن واآلخر يدوًيا بعضيا ُصنعو  ،(ٖٗ)والمديانيين ييندوماألو 
 الحديدي لمعصر ويعود منو كثير تأريخ وتم ،(ٖٙ)ورسومات نقوش ذو بأنو منو كثير وتميز
 وبالد اليونان وبالد مصر من القادم بالفخار الفخار ىذا من كثير واختمط ،(ٖٚ)الثاني
 جابر عصيون تمثمو كانت الذي ؛الميم التجاري لمدور نتيجة ذلك جاء وربما ،(ٖٛ)العرب

 .الفخار منيا كان بالطبع والتي ،التجارية بضائعال وتصدير استيراد في
 ،بالعبرية مكتوب ،"الممك خادم قوسانال"  :عبارة حملي ختم عمى العثور تم وقد

 لكن إليو، المشار الممك ىو من معروف وغير ،(ٜٖ)تقريًبا الميالد قبل الثامن لمقرن ويؤرخ
 باسم قارناه إذا ي،ومأد اسم إلى يشير" Qosanal" قوسانال" مقطع أن "جموك" يرجح

 بلقِ  من ،مندوًبا أو مبعوثًا قوسانال كان ربماو   ي،دوماأل المنطفة معبود Qaus "قاوس"
 عمى أيًضا العثور وتم ،(ٓٗ)والتجارة البضائع شحن عمميات متابعة وظيفتو ،ما ممك

 .(4 رقم شكل) .(ٔٗ)ييندوماأل إلى جموك أرجعيا حروف عدة شممت فخارية كسرات
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 عند المعبودات بعض تخص كانت ربما التي األسماء بعض عمى ورالعث وتم
 داوود مممكة قيام حتى جابر عصيون عمى يةدوماأل السيطرة استمرت وقد .(ٕٗ)ييندوماأل
، بثورات القيام من ييندوماأل يمنع لم ذلك ولكن عمييا، وسيطرتو لمعبرانيين، وتوحيده 
  .آلخر حين من ،ائيمييناإلسر  ضد

 :  السالم علٌهما وسلٌمان وداووود عصـري فً الموّحودة المملكة فترة خالل رجاب عصٌون

 بعدما ،واحدة سمطة تحت توحيدىم من وتمكن العبرانيين، قيادة داوود لىتوّ 
 بمممكة وبدأىا ،المجاورة الممالك إخضاع إلى ذلك بعد اتجوو  طالوت، بدولة قالتفرُ  فتك

 عن نسبًيا ُبعدىا ورغم ،أدوم إلى قواتو تاتجي ثم ،(ٗٗ)ذلك بعد عمون ثم ،(ٖٗ)مؤاب
 الوصول من تمكنو فيي ، لداوود كبيرة أىمية تمثل كانت أنيا إال ، داوود مممكة
 الطرق ينفتح وبالتالي ،"جابر عصيون" الميم مينائيا طريق عن ،العقبة خميج إلى مباشرة
 كانت  -عموًما عربة ووادي – نفسيا أدوم أن كما وتجارتو، األحمر البحر لساحل أمامو
 استغمو الذي والحديد، النحاس أىميا كان التي ؛المعدنية الرواسب من الكثير عمى تحتوي
 .(٘ٗ)كثيًرا داوود

 عيد في واشتيرت ،أدوم من استخرجت قد والحديد النحاس مخزونات وكانت
 جدو  ما :ناءوالب اإلعداد جية من المعامل ىذه أفضل ولعل كبيرة، بدرجة   سميمان

 ىذا لعمران الرئيسية الخمس الفترات أقدم مخمفات تحوي التي ؛"ط"  الطبقة في
 وعمل ميم تجاري كمركز جابر بعصيون االىتمام عمى  داوود وحرص ،(ٙٗ)الموقع
 .(ٚٗ)التجارة طرق عمى لمسيطرة بدمشق ربطيا عمى

                                                                                                                                                         

and Social Awareness in the Late Iron Age", BASOR 359 (August 2010), 

pp. 35 ff.  
42

- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 17.  
 .  ٕ/  ٛصموئيل ثان  - ٖٗ
 . ٘-ٔ/ ٓٔصموئيل ثان:  - ٗٗ

45
- Noth, M., the History of Israel, London, 1965, p. 196. 

لمحديد، وتسخير اهلل لو الحديد، حيث  ويتوافق ذلك مع ما جاء في القرآن الكريم عن استخدام داوود 
ِبي َمَعُو َوالط ْيَر  َأِن اْعَمْل  *َوَأَلن ا َلُو اْلَحِديدَ تشير اآلية القرآنية )َوَلَقْد آَتْيَنا َداُوَد ِمن ا َفْضال َيا ِجَباُل َأوِّ

 .ٔٔ-ٍٓٔت َوَقدِّْر ِفي الس ْرِد َواْعَمُموا َصاِلًحا ِإنِّي ِبَما َتْعَمُموَن َبِصيٌر( سورة سبأ اآلية َساِبَغا
 .ٜٕٔ، ص ٜٜٓٔ( ،  بالد الشام ، اإلسكندرية ، ٛمحمد بيومي ميران: الشرق األدنى القديم ) - ٙٗ

47
- Moon, C., Op. Cit, p. 151.     
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 فقط، سالمال عمييما وسميمان داوود عصر منذ تكن لم بالتعدين عصيون شيرة أن ويبدو
 أواخر منذ وتصديره والنحاس الحديد وصير ،بتعدينيا اشتيرت عموًما عربة وادي منطقة نإ بل

 الحدادين، فئة بيا وازدىرت ،(ٛٗ)المبكر الحديدي العصر وبدايات ،المتأخر البرونزي العصر
 .(ٜٗ)الحديد بصناعة" لممنطقة األوائل السكان" الكيينين واشتير
 العربات فصائل بعض صتصّ وخُ  كبير، تجاري بنشاط  مانسمي الممك عصر وامتاز
 الدولة، عن الدفاع حالة في العربات ىذه تكون ال عندما ،التجاري الشأن لخدمة الحربية

 وفمسطين، سوريا في الميمة التجارية الطرق عمى السيطرة عمى  سميمان عمل ولذا
 القوافل طرق عمى كاممة ةبسيطر  واحتفظ ، داوود أبيو عصر منذ قائمة كانت والتي
 والتي التجارية، والمراكز الطرق تمك بتأمين واىتم ،ييندوماأل أرض عبر تمر كانت التي
 مع ودّية عالقات بإقامة السيطرة تمك ودّعم ،"الخميفة تل" عبر يمر ما :أىميا كان

 صور وممك مصر، ممك مع العالقات تحسين مثل الطرق، تمك لتأمين المجاورة المناطق
 .الفينيقية المدن عبر التجارية الطرق حماية في سميمان ساعد الذي" حيرام"

 عمى الواقعة البالد مع التجارة أبواب لبالده ليفتح ؛البحر نحو  سميمان واتجو
 فقد لذا ومالحتو، البحر ركوب العبرانيين فيو يألف لم الذي الوقت في البحار، سواحل
 في صناعتو مركز كان السفن من أسطول نشاءإ عمى :صور ممك "حيرام" مع اتفق

 الممزوج والنحاس الحديد من الحجم كبيرة مسامير العثورعمى تم وقد" ،"جابر عصيون"
 من آالف ثمانية لو حيرام أرسل وبالفعل "القار من وكتل غميظة حبال وقطع بالحديد،
 .(ٓ٘)سفن عشرة من أسطول لبناء رجالو

 ممكة تبعّية عن الديني المشيد فبخالف أ،سب مممكة أىمية  سميمان وأدرك
 حد في ،سبأ مممكة فإن ،(ٔ٘)الشمس عبادة وترك وحده هلل وعبادتيا،  لسميمان سبأ

                                                           
48

- Rothenbeir, B., "Ancient Copper Industries in the Western Arabah", PEQ 

94, (1962), p. 56. 
49

- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 6.  
 .ٜٕٛ، ص بالد الشام محمد بيومي ميران:  - ٓ٘
أن إسالم ممكة سبأ كان هلل تعالى وليس استسالم  -رحمو اهلل –يشير د. محمد بيومي ميران  - ٔ٘

َوَأْسَمْمُت َمَع  َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َظَمْمُت َنْفِسي)، وىذا ما عبرت عنو اآلية القرآنية الكريمة لسميمان 
.  وىكذا اىتدى قمبيا واستنار، وعرفت أن اإلسالم ٗٗ(، سورة سبأ، اآلية ُسَمْيَماَن ِلم ِو َربِّ اْلَعاَلِمينَ 

ن كان  ، النبي الممك، صاحب سميمان هلل وحده ليس استسالًما ألحد من خمقو، حتى وا 
المعجزات، وأن الذين يّدعون بضم مممكة سبأ لممك سميمان إنما يخطئون فيم دعوة الرسل، فيم ال 



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 61 

 من القادم البري التجارة طريق ُعَقد من ميمة ُعقدة تمثل ؛تجارية مممكة تعد ،ذاتيا
 قوة وتمثمت ،ربيةالع الجزيرة شبو جنوب سمع لتستقب أن ليا يسمح الموقع وىذا الجنوب،
 لسميمان ممكتيا حممتيا التي والذىب والتوابل األطياب كمية في تجارًيا سبأ مممكة

)


 لدعوتو استجابتيا بخالف – لسميمان سبأ ممكة زيارة أن إلى البعض ويشير ،(ٕ٘
 المممكتين بين التجاري فالنشاط سبأ، مممكتيا لتجارة الترويج باب من يكون قد -ةنيالدي
 من الكثير تحقيق بعد،  لسميمان الوضع استقر أن وبعد رئيسًيا، شاًطان يمثل

 الخميفة تل في أسطولو ببناء يتعمق فيما أو ،المعمارية المشاريع صعيد عمى اإلنجازات
 مصالح ضمان المقابل وفي البرية، تجارتو ليؤّمن حان قد الوقت أن فيبدو البحر، عمى

 .(ٖ٘)الفقري عمودىا تمثل التجارة كانت التي ،أيًضا سبأ لمممكة البرية التجارة
 كذلك كانت ولكنيا فحسب، تجارًيا ميناءً   لسميمان "الخميفة تل" تكن ولم

 وتالل ،الشرق من أدوم تالل بين موفًقا، موقعيا اختيار كان الواقع وفي صناعًيا، مركًزا
 الشمال، من يبت التي الريح من ،حد أقصىب ،فادةستاال يمكن حيث الغرب، من فمسطين

 الالزمة النار تأجج في بيا لالنتفاع وذلك عربة، وادي وسط في سرعتيا أقصى تبمغ إذ
 العقبة، وخميج الميت البحر بين الواقعة المنطقة وكل ،أدوم أن عن فضالً  ىذا ،لمتعدين
 تحفر جباليا ومن حديد، حجارتيا أرض" عن التوراة في ونقرأ ،(ٗ٘)والحديد بالنحاس غنية
 لصير مركًزا – والنقب عربة وادي إلى باإلضافة -جابر عصيون ىنا ومن ،(٘٘)" ًسانحا

سميمان عيد في والنحاس الحديد
(٘ٙ). 

 ،(ٚ٘)ةينالمعد واألطباق والسنانير الحديدية المعالق من الكثير عمى العثور وتم
 بمصاىرىا يعمل وكان ،(ٛ٘)ميم صناعي مجمعو  مدينة نزلةبم أنيا "جموك" ويرى

                                                                                                                                                         

لى اإليمان بشرائعو ،  نما يريدون ىدايتيم إلى عبادة اهلل وحده، وا  يريدون ممك الناس ودنياىم، وا 
 .ٖٓٓانظر : محمد بيومي ميران : بالد الشام، ص 

ىشام عبد العزيز ناشر: التجارة وأثرىا في تطور ممالك اليمن القديمة، رسالة دكتوراة، غير  - ٕ٘
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 في ذلك وظير ،والنسيج الغزل صناعة اشتيرت كما ،(ٜ٘)العبيد من الكثير عياومصان
 . (ٓٙ)والحصير السالل لصناعة باإلضافة بيا، وجدت التي الحبال بقايا

نتاج السفن لصناعة ميًما مكاًنا جابر عصيون كانت  فقد ،(ٔٙ)والحديد النحاس وا 
 وأسطولو سفنو منيا طمقتن وقاعدة ،(ٕٙ)تجارًيا ميناءً  سميمان الممك منيا جعل

 بعد جابر عصيون إلى عادت سميمان الممك سفن أن :التوراة وذكرت ،(ٖٙ)ورحالتو
 التوراة في ورد ما كان إذا وأن الباحثين بعض حورجّ  ،(ٗٙ)سنوات ثالث استمرت رحمة

 مرة وعودتيا ،فريقياإ حول السفن ىذه دوران إلى يشير ربما الفترة تمك طول نإف ،صحيًحا
 رحمة إلى تشير ،مٗٙٚٔ عام من خريطة عمى مستندين جابر، عصيون لميناء أخرى

 التي ترشيش إلى ومنيا (٘ٙ)أوفير إلى جابر عصيون من سميمان الممك أسطول
 .(ٙٙ) ؟ سبانياإ جنوب وقوعيا إلى  -الخريطة أي -أشارت

 بعدة وقامت ،(ٚٙ)لمخارج لتوريدىا الصناعات من الكثير جابر بعصيون وتنوعت
 سميمان مممكة لحدود حارس كأنو الحصن ىذا وكان كحصن، أنيا :منيا ميمة وارأد
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، سميمان لعصر يعود ،العسكرية بحالتو ،جابر نعصيو  وحصن ، إنشاؤه وتم 
  سميمان إنشاء مع تزامًنا جابر عصيون في الميناء إنشاء وتم التالل، عضب فوق

التراب من ومةك عن عبارة اآلن وىو ،(ٛٙ)صور ممك حيرام بمعاونة ،فييا ألسطولو، 
 بوفرة وتميز. (ٜٙ)العسكرية الحاميات لبعض وموطًنا وصناعًيا، تجارًيا مركًزا كان بعدما
 يفسر ما وىذا ،بيا النحاس صير وتم ،"سميمان منجم" أسماه البعض نإ حتى ،معادنو
 والتكرير رالصي عمميات أن إلى المداخن تمك بقايا وتشير ،(ٓٚ)المداخن بعض بقايا وجود

 سطح عمى المنصير النحاس من أجزاء عمى العثور تم نوإ حتى كبيرة، لفترة بيا استمرت
 ،لسميمان تعدين مركز جابر عصيون فقط تكن ولم ،(ٔٚ)الحفائر بداية أثناء ،األرض

 غرب شمال تمناء :مثل المجاورة المنطاق من الكثير في التعدين مناطق استغل بل
 تقل ال أصبحت نياإ حتى ،أىمية اأكثرى جابر عصيون تبقى ولكن ،(ٕٚ)جابر عصيون
 .(ٖٚ)القدس مدينة عن ،التجارة حيث من ،أىمية

 تم ،سميمان لمممك ميمة تجارية بحرية وقاعدة اً قوي اً حصن كونيا وبجانب
 حوالي المخازن منطقة مساحة وبمغت ،"لمغالل وصوامع كمخازن" منيا أجزاء استخدام

ٗ٘ xٗ٘ ،منو تمر التي التجارية والقوافل لمجنود ومؤونة لمحبوب كمخزن وُوّظفت م(ٚٗ)، 
 عصيون في المتمركزة العسكرية الحاميات بتموين خاصة كانت ربما الصوامع ىذهو 

 (5 رقم شكل).جابر
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 المناطق من والتوابل البخور الستقبال" ُنُزالً " أو اً مستودع لكونيا اإلضافةب
عادة ،تمفةالمخ  إلى مصر من تأتي والسمع البضائع وكانت ،(٘ٚ)أخرى لمناطق تصديرىا وا 

 ،العربية الجزيرة وشبو وكنعان أدومو  أوفير مناطق إلى تصديرىا يتم ثم ،جابر عصيون
 أصناف وبعض ،والعاج والفضة الذىب :السمع تمك ومن ،(ٙٚ)وصور الرافدين وبالد
 .(ٚٚ)الزينة
 في ،جابر عصيون ميناء في العمل في ييندوماأل من بالكثير  سميمان استعان وقد

 لمممك وانضموا العمل، معسكرات من لميرب منيم الكثير دفع مما ،(ٛٚ)والصير الصناعة
 واإلسرائيميين،  سميمان ضد بحمالت يقوم ما اكثير  كان والذي ،ييندوماأل زعيم "حدد"

 .(ٜٚ)اإلسرائيميين سيطرة من أدوم مناطق بعض إخراج من وتمكن
 
 : سلٌمان رعص بعود الخلٌفة تل

 فكانوا البحر عمى ،جابر لعصيون االستراتيجي الموقع إلى فطنوا قد ييوذا مموك أن يبدو
 جميع من ييندوماأل ِقبل من المدينة محاصرة تم ولكن عسكرية، حامية فييا يتركون
 اييوذ بين االتصاالت وقطعت ،المدينة تدمير وتم. لالستسالم الحامية دفع مما ،الجيات

 مع البحري النشاط تنمية عمى ،(م.ق ٙٗٛ -ٚٙٛ) فاطاييوش وعمل. دينةالم وبين
 استغل كما التصدير، عممية في المتميز لموقعيا جابر عصيون فاستخدم أوفير، منطقة
 مخطط فشل ولكن ،(ٓٛ)العربية المناطق مع التجارة إحياء في المتميز البحري موقعيا
عادتيا ،التجارة تمك تنمية في فاطاييوش  بسبب ، سميمان عصر في كانت ماك وا 

 وعادت ، (ٔٛ)فاطاييوش بن يورام عصر في أدوم ثورة إلى باإلضافة ،نفسيا ييوذا ضعف
 ،االقتصادية القدرة ليم يتوفر لم ولكن ،ييندوماأل سيطرة إلى ،أخرى مرة ،جابر عصيون
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عصرسميمان في كانت مثمما لجعميا ،العسكرية وال
 ٜٚٚ-ٜٚٚ) أمصيا شنّ  ثم ،(ٕٛ)

 ويشير ،(ٖٛ)لو التام مابخضوعي وانتيت ،وسالع جابر عصيون عمى حمالت عدة( م.ق
 أعاد( م.ق ٖٗٚ –٘ٛٚ) عزريا أن إلى (٘ٛ)الثاني األخبار وسفر (ٗٛ)ثانيال مموكال سفر
 أن إلى إشارة أيًضا ذلك وفي ،ييندوماأل يد عمى أخرى مرة فقدت التي المدينة بناء

 أخرى، تارة وييوذا ،تارة ييندوماأل سيطرة تحت ،الزمن من لفترة ،استمرت جابر عصيون
 التجاري الموقع :ىو عمييا السيطرة في الرغبة في الرئيسي السبب أن المؤكد ومن

 .(ٙٛ)العقبة وخميج األحمر البحر ساحل عمى ،ليا المتميز والعسكري
 عمري من كل عيد في ،التجاري الدور بنفس تقوم جابر عصيون واستمرت

 تستقبل وكانت إسرائيل، مممكة في(  م.ق ٓ٘ٛ -ٜٙٛ) وأخاب (م.ق ٜٙٛ- ٙٚٛ)
 مممكة تحتميا كانت التي المدن عبر ،الفينيقية والمدن صور من التجارية والمواد السمع

 التجاري الطريق نإ بل ،(ٚٛ)وغيرىا العربية الجزيرة وشبو أوفير إلى وتصديرىا ،إسرائيل
 ،(ٛٛ)(قيانفي -مصر) التجاري لمطريق منافًسا أصبح( جابر عصيون -فمسطين -فينيقيا)

ن ،(ٜٛ)العربية الجزيرة لشبو تجارًيا اومنفذً  ومدخالً  تجارية بوابة وأصبحت  يكن لم وا 
 غرب شمال أقصي في "الوجو" وميناء عدن، قرب "قنأ" ميناء ىناك كان حيث الوحيد،

 من الكثير عمى العثور وتم ،(ٜٓ)األحمر لمبحر الشرقي الساحل عمى ،العربية الجزيرة شبو
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 (م.ق ٙٗٚ -ٙٛٚ) الثاني يربعام حرص كما ،(ٜٔ)جابر عصيون في العربية النقوش
 عصيون وكانت ،(ٕٜ)جابر وعصيون حماة بين ،التجارية قالطر  ومد ،التجارة تطوير عمى
 وقام الصيد، أعمال في استخداميا تم التي البحرية الموانئ أىم من :لو بالنسبة جابر
 ينتمي ختم عمى العثور وتم ،(ٖٜ)الميناء احتموا عندما الدور بيذا إسرائيل مممكة مموك
 (.6 رقم شكل).(ٜٗ)"يوثام"  وىو ييودا مموك ألحد

 
 :والخارجٌة  المجاورة المناطق مع الخلٌفة لتل التجارٌة العالقات

 
 ،االستراتيجي عوالموق االقتصادية األىمية كانت :مصر مع المرجّحة العالقات

 وبالتأكيد ،تجارية عالقات بينيم وكانت سيناء، قبائل بعض لدى اً معروف ،جابر لعصيون
 مصاىر عمى العثور وتم ،وبوساطة المصرية اإلدارة وصاية تحت التجارية العالقات تمك

 بعضيا لصير ومناجميا سيناء من الخام المواد بعض جمب يتم وكان سيناء، في النحاس
. (ٜ٘)الوسطى الدولة عصر خالل ،كبيرة جةبدر  ،تصالاال ىذا وازداد ،جابر عصيون في
 ،الحج طقوس إلى شيري  الذي الفخار من عاأنو  عمى ،جابر عصيون في ،العثور تم كما
 رائجة تجارة وجود :إلى الفخارية األواني تمك وتشير المقدسة، المناطق إلى الزيارات أو

 من الكثير إلى باإلضافة ،(ٜٙ)اً ميم اتجاري اً مركز  بوصفيا سيناء، جزيرة شبو مع وواسعة
  .(ٜٚ)األختام بعضو  لجمشتوا العقيق نماذج

 حيث الثاني، رعمسيس الممك نصوص في" كمنطقة" ييندوملؤل إشارات وجاءت
 يةدوماأل المناطق ضمن أنو معروف سعير وجبل ،" سعير جبل بيَ نَ "  أنو إلى أشار

                                                           
91

- Boneschi, P., "Les Monogrammes Sud-Arabes de la Grande Jarre de Tell 

El-Ḫeleyfeh (Ezion-Geber)", RDSO, 36 (1961),   pp. 213-23. 
92

- Poulsen, O., The Samaria Region During the Israelite Period: An Urban 

Study, M.S Thesis, published, Wilfrid Laurier Univ., 1986, p. 141. 
93

- Capelli, P., L' Ideologia Del Mare, p. 119. 
94

- Avigad, N., "The Jotham Seal from Elath", BASOR 163 (Oct., 1961), p. 19. 
95

- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 7.  
96

- Ibid., p. 15.  
97

- Glueck, N., The Second Campaign, p. 20. 



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 67 

 وتعني والسامية األكدية وصالنص بعض في وردت يةأدوم مدينة سعير ومدينة الميمة،
 .(ٜٛ)وأخشابيا غابتيا لكثرة عمييا ذلك أطمق وربما ،"الشعر"

 عصر في وخاصة المصرية، السيطرة تحت كانت جابر عصيون أن ويرجح
 الفرعون عيون عن يخفى ال ،جابر عصيون مثل ،ميم تجاري فمكان الحديثة، الدولة

 تسمى منطقة وجود :ذلك يدعم وما المصري،






 سيتي الممك نصوص في 
 بـ إيالت شمال الغديان عين منطقة أنيا "جوتييو" ويرجح ،(م.ق ٖٗٓٔ-ٖٗٔٔ)األول
 األول سيتي الممك وعمل ،"جابر عصيون" بيا المقصود أن المحتمل ومن ،(ٜٜ)كم ٘ٔ
 عمييم وسميمان وددا قبل أي) جابر وعصيون عربة بوادي النحاس مناجم غاللتاس عمى

 ُبعد عمى الفرعون يكون أن المعقول من فميس(  األقل عمى عام ٖٓٓ بـ السالم
 في ورد ما ،أيًضا ذلك ويدعم! عميو يسيطر وال الميم الموقع ىذه من قميمة كيمومترات

( م.ق ٖٕٚٔ-ٖٗٓٔ)الثاني رعمسيس سيطرة إلى أشارت حيث ،"ٙأنسطاسي بردية"
 بـ أنسطاسي بردية في أدوم وكتبت ،(ٓٓٔ)نييدوماأل مناطق بعض عمى




، 

 .(ٔٓٔ)"أدوم أرض" ُتعني أنيا إلى "يويجوت" أشارو 

 الثالث، رعمسيس عصر في أكثر أدوم مناطق عمى المصرية السيطرة واستمرت
  والقبائل سعير سكان بتحطيم" قام الثالث رعمسيس أن إلى "ىاريس بردية" وأشارت
 وجعميم المقدس، التاسوع وأعطاىم الجزية، منيم وأخذ وماشيتيم، خياميم ودّمر البدوية،
 أن ،أدوم عمى ،المصرية العسكرية الحمالت تمك عن ونتج ،(ٕٓٔ)"منازليم في كالعبيد
 اليجمات وقت عنيم يدافع ؛وعسكري سياسي نظام لتأسيس الممّحة الحاجة لدييم ظيرت

 لتصبح ،ويؤسسوىا دولتيم ليمممموا مناسبة فرصة الثالث رعمسيس وفاة وكانت الخارجية،
 . ذلك بعد قوية مممكة

 عصيون مدينة بتدمير قام فمسطين عمى "األول شاشانق" الممك حممة أثناءو 
 منطقة في ميناء أنيا عمى (ٖٓٔ)الكرنك عمى األول شاشانق نصوص في ووردت جابر،
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 قام شارل نيمس بدراسة الكثير من نصوص ونقوش معبد الكرنك، انظر : - ٖٓٔ
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 أدى مما ،المتوسط والبحر بينيا الواصمة التجارة طرق قطع تم تدميرىا وبعد ،(ٗٓٔ)أدوم
 واستخداميا ،أخرى مرة ،إنشاؤىا تم ذلك بعد ثم ،(٘ٓٔ)ما لوقت التجارية أىميتيا تراجع إلى

 .(ٙٓٔ)المبن الطوب من وحوائطو أسواره إنشاء وتم قوي، كحصن
 أخذت التي اليونان، من المستوردة النبيذ أواني من الكثير عمى العثور إلى البعض ويشير
 حممت فخارية كسرات عمى العثور وتم جابر، عصيون ثم وغزة عسقالن عبر طريقيا
 استالميا، تم التي البضائع لتمك والشحن ؛المالية المبالغ بعض إلى تشير كتابات بعض
 ،(ٚٓٔ)لفنتينإ في وتحديًدا ،مصر في وجد لما ةُ مشابي النصوص تمك كتابة صيغة ولكن
 بصفة مصر اليونان فيو استوطن التي الفترة نفس وىي الميالد، قبل الخامس لمقرن وتؤرخ

 -اليونان بالد) يكن لم الفخارية األواني لتمك التجارة طريق أن المرجح فمن ولذا واضحة،
 عبر مصر من قادمةكانت  أنيا المرجح من بل ،( جابر عصيون -غزة -عسقالن
 لعصيون الخام المواد لتصدير ارئيسي امصدر  كانت سيناء أن عرفنا إذا وخاصة ،سيناء
 .نفسيا جابر

 ميم تجاري كمنفذ جابر عصيون ميناء واُتخذ وآسيا، مصر بين التجارة ازدىرت
 لمساحل باإلضافة ،وفمسطين لمعراق ومنيا العربية الجزيرة لشبو ؛المصرية لمصادرات
 البحر عمى ،المصري القصير ميناء بين تجارية صالت وجود :ذلك ويدعم. السوري
 عصيون أن وباعتبار ،(ٛٓٔ)أدوم عمى األنباط سيطرة عصر في جابر عصيون األحمر
 أو" استراحة"  أو" ُنزل"  كـ دورىا أن المؤكد من لذاو  ،الحجاج طريق في تقع كانت جابر
 تماثيل عمى العثور وتم .(ٜٓٔ)الدور ىذا في كبيرة أىمية أعطاىا قد -" تموين مركز" 
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 لتمائما وبعض ،"باستت" المعبودة مثل جابر عصيون في المصرية المعبودات بعضل
 .(ٓٔٔ)"حور عين" تحمل التي

 : العربٌة الجزٌرة شبه مع عالقتها
 المتميز مينائيا مستغمة ،العرب بالد و جابر عصيون بين تجارية عالقات قامت

" المسند" الجنوبي لمخط يعودان رفينحَ  عمى فييا العثور وتم ،(ٔٔٔ)والبخور التوابل نقل في
 حرف أحدىما ويحمل الميالد، قبل الثامن رنلمق ويؤرخان المبكر، العربية الجزيرة خط

 الذي ين،يينلممع ترجع ربما الحروف تمك أن البعض ويرى". ص" حرف واآلخر" ألف"
 والَمّبان، والبخور الُمر تجارة يحتكرون وكانوا ،جابر عصيون مع تام اتصال عمى كانوا
 في يقيم لمعين ،التجاري المندوب أو ،الممثل كان وربما العربية، زيرةالج جنوب في

 عالقات أقام من أقدم المعينيين أن (ٗٔٔ)"سترابو"و (ٖٔٔ)"بميني" وذكر ،(ٕٔٔ)جابر عصيون
 .والُمرّ  البخور تجارة واحتكروا العربية، الجزيرة جنوب في تجارية

/ ةأيم تسمى صارتو  األنباط، مممكة ضمن ،فترة بعد ،جابر عصيون تصبح ثم
 ىذا واستغموا ،(٘ٔٔ)ميماً  وميناءً  كبيرة مدينة منيا جعموا ،لؤلنباط وموطًنا مقًرا وكانت إيالت،
 ىذا بفضل أصبحت برية، تجارتيم كانت فبعدما بيم، الخاصة التجارة أعمال تسيير في الميناء
 الشرق مناطق مختمف مع اإلبحار من تمكنيم التي السفن صنعوا بل ،بحرية تجارة الميناء
 الميمة حاضرتيم من الميناء ىذا قرب ذلك في ىموساعد السوري، الساحل مع وخاصة ،القديم

 .(ٙٔٔ)مؤاب مناطق عمى استولوا حتى السيطرة في توسعوا بل ،"البتراء"
 لمرور ميًما كان حيث ،فيو استوطنوا الذي الجغرافي الموقع األنباط استغلو  

 رواعتب ومصر، اوموانئي الشام بالد وبين العربية الجزيرة جنوب بين ،الدولية التجارة
 إلييم يدفعيا مكافآت مقابل ،التجارة لتمك حماة ،أمرىم بداية في   ،أنفسيم األنباط

 وضع من فانتقموا ،التجارية األساليب تعمموا بعد فيما ولكنيم التجارة، تمك أصحاب
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 بذلك فانتقموا فييا، المتاجر البضائع أو القافمة صاحب التاجر وضع إلى لمتجارة الحامي
 عادت طائمة أرباًحا عمييم ذلك فدرّ  ،بأنفسيم المتاجرة إلى ،والتنقل الوساطة حالة من

 إلى الباحثين بعض ذىب الوضع ىذا وبسبب ،والسياسة االقتصادية حياتيم عمى بالنفع
 يسعون الباحثين ماجعل وىذا النبطي، البشري الكيان عصب كانت التجارة نأب  :لالقو 
 .(ٚٔٔ)التجارة ضوء في -األنباط أي-حياتيم في شيء كل تفسير إلى

  :الٌونان مـع عالقاتها
 اليونان، بالد إلى أصميا يرجع التي واألكواب األواني من العديد عمى العثور تم

 طريق عن ةأيم إلى ثم ،غزة ثم ،عسقالن عبر طريقيا وجدت األواني ىذه أن المؤكد ومن
 المختمفة المناطق ىإل األواني ليذه تصدير مركز نفسيا أيمو كانت وربما ،(ٛٔٔ)التجارة
 :مثل الثمينة العربية الجزيرة شبو سمع تصدير مقابل ومصر، العربية الجزيرة شبو ومنيا
 . إلييا تفتقر مناطق إلى والبخور التوابل

 
  :جابر عصٌون حصون

 إلى تؤدي بوابات عةمجمو  تالىا ،لحمايتيا خارجية حصون مجموعة جابر لعصيون كان
 لو ً،اميم اً عسكري اً حصن باعتبارىا جابر عصيون إلى التوراة وأشارت ،(ٜٔٔ)المدينة داخل
 بـ قام من أن يؤكد وىذا مجدو، بوابات مع كبير بشكل ،بواباتيا وتتشابو ،(ٕٓٔ)بوابات عدة
 في الرابعة بالطبقة المباني صاحب نفسو ىو ؛جابر عصيون حصون بناء( إعادة)
 .سميمان الممك وىو ،"المتسمم تل" مجدو"

 بجانب كبيرة، اقتصادية أىمية ليا ييوذا عصر في تئنشأُ  التي لحصونا وكانت
 الخامات وتصدير استيراد في ولكن ،التعدين أمور في فقط ليس العسكرية، األىمية
 ،(ٕٔٔ)والعكس المختمفة لممناطق ،العربية الجزيرة من ،الزينة وأغراض التجميمية والمواد
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 تمك في ،كبير بشكل ،ةمكمتح جابر ونعصي وكانت ،(ٕٕٔ)فريقياإ شرق مناطق ومع
 والتجارة، لمبضائع" ترانزيت" الحديث المصطمح يقابل ما األقل عمى أو ،التجارية الطرق
يالت القدس بين اآلمنة التجارة طرق من وكانت  االزدىار من كبيرة درجة وبمغت ،(ٖٕٔ)وا 
 وقدر جار،والت بالسفن مزدحًما الفترات من كثير في كان الميناء نإ حتى ،التجاري
 .(ٕٗٔ)نسمة ٓٓٓٔ بحوالي سكانيا الباحثين
 ىذه تدعيم وتم وجدران، حوائط بعدة توإحاط تم فقد الميم، التجاري الموقع ىذا ولحماية
 خاصة كانت الغرف تمك أن المرجح ومن ،(ٕ٘ٔ)الحوائط لتمك مالصقة بغرفات الجدران
 من الكثير وجود :ذلك يؤكد ومما المدينة، تأمين عن المسئولون نودالج أو بالحرس،
 حماية في اإلسرائيميين منو واستفاد عسكرية، ألغراض تستخدم كانت بيا الفتحات
 جدران اربجو  الشكل مربعة غرف ثالث ووجدت ،(ٕٙٔ)ييندوماأل تخوم عمى ىمحدود

 إلى باإلضافة ،(ٕٚٔ)الجنوب في الشكل مستطيمة أخرى غرف وثالث الشمال، في الحصن
 عمى الغرف بعض مساحات متوسط وبمغ ، (ٕٛٔ)والشرق الغرب في مشابية حجرات وجود
 ،(ٜٕٔ) ٕم 3٘xٖ3ٚ٘  /ٖ3ٗxٕٕ/ ٕم xٖ3ٕٙ/ ٕم ٘ٚ,ٗ xٕم 3ٖٕٓ:   التالي النحو

 المدينة، جدران وتحصين تدعيم في الدور نفس تأد   غرف أربع ذات بوابات ووجدت
 لحماية اً حصن بوصفو توظيفو وتم اإلسرائيمية، المدن من كثير في النموذج ذلك ووجد

 ىذه ووجدت ،(ٖٓٔ)الموقع في متميز مكان في إنشاؤه يتم وكان بقوتو، وتميز ،المدينة
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 أبعاد وبمغت ،(ٖٔٔ)الخميفة تل في ،تحديًدا الرابعة الطبقة في ،غرف األربع ذات ،البوابات
 الشمالي، لمحائط م٘,ٙٔ حوالي :عصيون في وجدت التي غرف األربع ذات البوابة
 في وجدت التي تمك وتشبو (ٕٖٔ)لمغربي ٙ,ٓٔ و لمجنوبي، م ٘,ٚٔ ي،لمشرق م ٘,٘ٔ

 ،تجارية أمور في ،أيًضا ،الغرف تمك استخدام يتم وكان يًضا،أ الرابعة الطبقة في "مجدو"
  .وُنُزل كاستراحات ربما

 واالرتفاع، الُسمك حيث من ،بالضخامة جابر عصيون حصن بوابات وتميزت
 الطبقات في ،وقرقميش حمف تل في وجدت التي لبواباتا تمك مع كبير بشكل وتتشابو

 سميمان لعصر تعود التي
 الحصون بناء منظا أن إلى واضحة إشارة في ،(ٖٖٔ)

 بناء يتم وكان ،(ٖٗٔ)كبير بشكل ومتشابًيا متقارًبا كان انميسم عصر في ،والمباني
 وبمغ بعض،مع  بعضيا ومتداخمو ،(ٖ٘ٔ)الطوب من متفاوتو نماذج من الحصن جدران
 .(ٖٙٔ)قدم ٕٔ حوالي الحصن جدران بعض ارتفاع

 الطرق لحماية ا،قوي اوبحري ابري حصن الخميفة تل مثمت :التحصينات وبتمك
المدخل والمنفذ  وكان .(ٖٚٔ)وفمسطين وسيناء العربية الجزيرة شبو بين ما في التجارية
 يستطيع نوم ،(ٖٛٔ)الذي في الجنوب بمواجية البحر وى ، مافي عصيون جابر ،الرئيسي
 خاصة، فمسطين في أخرى مناطق عمى السيطرة ويمكن جابر عصيون عمى السيطرة
 سيره وتابع ،(ٜٖٔ)جابر عصيون عمى يستولى أن استطاع الذي األول شاشانق" فعل مثمما

 بين وتربط ،الكرمل جبل منطقة في التجارة في ،أيًضا ىي ،تتحكم التي مجدو مدينة ىإل
 ولعبت شمااًل، سوريا إلى ،جنوًبا مصر من اآلتية التجارة قىوممت ،والساحل فمسطين وسط

سوريا وفمسطين  :ضمي ىذا اليالل الذي وسطدوًرا مشابًيا لعصيون جابر، فقد كانت تقع 
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عمى جبل  ُتطلفكانت  ،عرا يالواقع عند مدخل واد ميزالمت بموقعياو  ،واألردن ومصر
 .(ٓٗٔ)ينفذ عمى البحر المتوسط الذي لالكرم
 :البحـث نتائج

 لم ربما -سيناء مع التجارية الصمة ذات – جابر عصيون عمى المصرية السيطرة نإ -
 لؤلراضي طبيعي امتداد أنيا عمى الفراعنة إلييا نظر ربما بل فحسب، اً تجاري اً موقع لكونيا تكن

 ما وىذا ،الخميفة تل وبين ؛القصير وميناء سيناء من كل بين دائم ترابط ىناك وكان المصرية،
 ".الرشراش أم"  وتحديًدا ؛ومجاورتيا إيالت، منطقة في لمصر التاريخي الحق يدعم

 عصيون فييا بما ،ومجاوراتيا وتمناء أدوم منطقة في الكبير تواجدىا مصر دعمت -
 ما مثل ،النحاس مناجم بجوار عربة وادي في "حتحور" ةلممعبود معبد بناء في ذلك وظير جابر،
 .سيناء في يحدث كان

 في إمبراطوريتيا أجزاء من فقدتو ما مع جابر عصيون منطقة مصر فقدت ربما -
 ظير ما وىذا المتأخر، العصر وحتى العشرين األسرة نياية من بداية ،وفمسطين آسيا
 .العبرانيين سيطرة تحت فمسطين وقوع من واضح بشكل

 قبل ميمٍ  دورٍ ب قامت بل ،  سميمان عصر وليدة جابر عصيون تكن لم -
 .المختمفة المناطق مع تجارتيم تنمية في موقعيا ييندوماأل استغلو  عصره،

 ليست ولكنيا ،  سميمان عصر في ازدىار فترة شيدت أنيا إنكار يمكن ال -
 .ومزدىرة قوية فييا كانت التي الوحيدة الفترة

– النشاط بعض إال الميم ، سميمان وفاة مع بالعبرانيين جابر عصيون عالقة تنتيي -
 في ظير ما وىذا قوية، أدوم عمى اإلسرائيمية السيطرة تعد فمم ط،اييوشاف لمممك -لالمكتم غير

 نإ بل طوياًل، تستمر لم "عزريا"و "أمصيا" سيطرة نإ حتى اإلسرائميين، ضد المتعددة الثورات
 نصر نبوخذ" البابمي لمممك الدعم قدموا بل ،بذلك يكتفوا ولم االستقالل، استطاعوا ييندوماأل

 .بيم نو اإلسرائيمي فعمو مما االنتقام باب من لمقدس، حصاره أثناء ،"الثاني

 كانت ،المتأخر العصر في ،مصر بيا تمر كانت التي" المبتسرة" القوة فترات في -
 عمى األول شاشانق حممة في ،واضح بشكل ،ظير ما وىذا اىتماماتيا، ضمن جابر عصيون
 وجاءت عمييا، واستولى ذكرىا التي المناطق ضمن من جابر عصيون كانت حيث فمسطين،

 ثاني - "الثاني نخاو" الممك عصر مع بوضوح أيًضا وظير فمسطين، في المشيورة لوحتو عمى
 .المتميز الجغرافي موقعيا من واستفاد عمييا استولى الذي -والعشرون السادسة األسرة مموك
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 صينيا،وتح حمايتيا جابر عصيون عمى استولت التي القوى من الكثير حاول -
 . بيا المارة لمتجارة وتموين لوجيستي دعم مركز ولكونيا التجارية، ألىمتييا

 توظيفيا تم بل ،اً تجاري وميناءً  اً موقع بكونياعمى  جابر عصيون أىمية تقتصر لم -
 نفسيا المدينة حماية أجل من بقوة، تحصينيا وتم عسكري، كحصن الفترات بعض في

 اأنيو  خاصة ،عمييا تسيطر كانت التي الدولة حدود ةحماي أجل ومن ميم، تجاري كممتقى
 .لمبحر مباشًرا منفًذا وتعد العقبة، وخميج األحمر البحر أطراف عمى تقع

 إقامة في ميًما دوًرا جابر لعصيون ،والعسكرية التجارية ،المزايا تمك كل منحت -
 واليونان، عربيةال الجزيرة وشبو مصر مع تحديًدا ،التجاري المستوى عمى ،متميزة عالقات

 .المتوسط البحر ساحل مناطق مع شك وبال
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 :عن نقلا  "جابر عصيون" الخميفة تل وموقع األردن شرق ممالك( 1) رقم خريطة

MacDonald, B., "East of the Jorden", Territories and sites of the 

Hebrew Scriptures, Boston, 1939, Fig. 8. 

 الباحث تعريب
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 1331( هوقع تل الخليفة عام 1شكل رقن )

Pratico, G., Nelson Glueck's 1938-1940 Excavations at 

Tell el-Kheleifeh: 

 A Reappraisal, BASOR 259 (Summer, 1985), p. 3. 

 

 1333( هوقع تل الخليفة عام 2شكل رقن )

Pratico, G.,Nelson Glueck's 1938-1940 Excavations 

at Tell el-Kheleifeh, p. 4. 
 

 

 ٜٓٗٔ( موقع تل الخميفة عام ٖشكل رقم )
Pratico, G.,Nelson Glueck's 1938-1940 Excavations 

at Tell el-Kheleifeh, p. 4. 
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 ( نواذج هن قطع فخار إدوهي هن تل الخليفة4ن )شكل رق
Glueck, N., Some Edomite Pottery from Tell el-Kheleifeh, Fig. 2. 

 جابر عصيون في غالل لصوامع حوائط( ٘) رقم شكل
Glueck, N., Ezion-Geber, p. 69 

 ( ختم خاص بممك ييوذا " يوثام"ٙشكل رقم )
Avigad, N., The Jotham Seal from Elath, , Fig. 1-3 
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  الحديدي العصر في الخميفة تل حصن بوابة( ٚ) رقم شكل
Jang, D., The Iron Age II City Gates in Palestine, Fig. A 23. 

 

 ( جزء من حائط حصن تل الخميفةٛشكل رقم )
Glueck, N., The Third Season of Excavation at Tell el-Kheleifeh, Fig. 2.  
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 وظيفة الـ"جنوستري" يف مصر يف عصر الرومان
 علي فايز اللطيف عبدد.

 الروماني – اليوناني التاريخ مدرس
 الفيوم جامعة – اآلداب كمية

 الدراسات السابقة:
الدراسة الوحيدة التي تناولت "الجنوستير", ىي مقالة "ىانز شيفر" التي ُنِشَرت 

 "Hans. Schaefer,"Γλωζηήξ ϰαη έγγπεηήοم, تحت عنوان:ٜٜٗٔعام 
Museum Helvèticum, 6 (1949), 49-55 

  م, تحت نفس العنوان.ٖٜٙٔوُأعيد نشرىا مرًة أخرى عام 
Schaefer Hans, “Gnoster kai egguetes” Probleme der Alten 
Geschichte (Göttingen, 1963) pp. 178-185. 

تير من خالل ما ورد من ويتناول ىانز شيفر من خالل مقالتو ىذه: مصطمح الجنوس
ق.م(,  ٖٗ٘-ٖٓٗ()Xenophon) ٔ()إشارات عند بعض قدامى المؤرخين, أمثال كسينوفون

ق.م(, وكيف أنَّ ىذا المصطمح دخل مصر في العصر  ٛٔٔ-ٕٓٓ()Polybius) ٕ()وبوليبيوس
البطممي عن طريق اليونانيين, ودلل عمى ذلك من خالل ما ورد من إشارات عن المصطمح في 

, ثم أشار إلى ٖ()( P.S.I., 4. 341. l. 9 (256/5 B C)يات زينون, وخاصة البردية )برد
 .P. Oxy. 9استمرار المصطمح في العصر الروماني, مستشيًدا بإحدى برديات أوكسيرينخوس )

1196, v. l. 20 (211-212 A. D). وأن الجنوستير خالل العصرين البطممي والروماني؛ كان ,)
 ٗ()من األعمال العامة المختمفة, مثل عتق العبيد, وطمبات الفحص.  يساعد في العديد

                                                 

)1(  Hans. Schaefer,"Γλωζηήξ ϰαη έγγπεηήο" Museum Helvèticum, 6 (1949),    
      pp. 49- 50, 52,54, 55. 
)2( Ibid., p. 50.  
)3( Ibid.  
)4( Hans. Schaefer, Op. Cit., pp. 53-55. 
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ولقد اقتصر حديث ىانز شيفر  عمى الجنوستير كـ"مصطمح", منطمًقا من خطاٍب لمممك 
ق.م( الذي ورد عند كسينوفون في كتابو "تربية قورش"  ٖٓ٘-ٜ٘٘الفارسي قورش الثاني )

(Cyropaediaوالذي ورد بو مصطمحا "جنوست ,):ير" و " إنجويتيس" وىو كالتالي 
“εἰ δέ ηηο ρξεκάηωλ πξνζδεῖζζαη λνκίδεη εἰο ἐκπνιήλ, γλσστῆξαο 
ἐκνὶ πξνζαγαγὼλ θαὶ ἐγγπετὰο ἦ κὴλ πνξεύζεζζαη ζὺλ ηῇ ζηξαηηᾷ, 
ιακβαλέηω ὧλ ἡκεῖο ἔρνκελ. ἐγὼ κὲλδὴ ηαῦηα πξναγνξεύω: εἰ δέ ηίο 
ηη θαὶ ἄιιν δένλ ἐλνξᾷ, πξὸο ἐκὲ ζεκαηλέηω” (5) 
" لو أنَّ أي تاجر يعتقد أنَّو في حاجة إلى مزيد من المال لشراء مؤن, فميحضر 

( (γλωζηῆξεοلي من األوراق مايثبت أنَّو جدير باالحترام وما يثبت ىويتو, وشيودا 
( عمى ذىابو مع الجيش, وسوف يحصل عمى مبمغ معين من θαὶ ἐγγπεηὰοوضمناء )

 ي"ما لدينا من اعتماد مال
كما قارن ىانز بين مصطمحي "الجنوستير" و"اإلنجويتيس", وبين مصطمح ثالث         

 " ويعني أيًضا الضامن.βεβαηωηήο, ىو مصطمح "بيبايوتيس" "(ٙ)ورد عن بوليبيوس
وبينما انصب حديث "ىانز" في مقالتو عمى الجنوستير كـ "مصطمح", وتأصيمو ومقارنتو 

من خالل كتابات "كسينوفون" و"بوليبيوس", وكيف  بما يقابمو من مصطمحات أخرى,
انتقل ىذا المصطمح إلى مصر في بداية العصر البطممي, وكيف أنَّو انتقل بنفس 
المدلول, بمعنى شاىد أو ضامن, مستشيًدا ببرديتين إحداىما في العصر البطممي, 

تم بالجنوستير فإنَّ ىذا البحث قد اى -كما أوضحنا عاليو -واألخرى في العصر الروماني
كـ" وظيفة" ظيرت في بدايات العصر البطممي, من خالل برديات زينون, واستمرت خالل 
العصر الروماني. كما اىتم ىذا البحث بَتَطوُّر المصطمح, واستخداماتو المتعددة, وأشكالو 

            ومدة شغل الوظيفة.المدينة, واألشخاص الذين تولوه,المختمفة كجنوستير الحي, والقبيمة, و 
                                                 

)5( Xenophon, Cyropaedia, 6. 2. 39. 
)6( Polybius, Histories,  II. 40, 2; IV. 40, 3. 
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كما تناول ىذا البحث بالدراسة ظيور وظيفة جنوستير القرية )وىي الوظيفة التي لم يشر 
إلييا ىانز ال من قريب وال من بعيد(, في مطمع القرن الرابع وطبيعتيا وتطورىا, 
واألشخاص الذين تولوىا, والميام الموكمة إلييم, وكيفية ترشحيم ليذا الوظيفة, ومدة شغل 

ة. فضاًل عن أنَّ ىذه الدراسة قد اعتمدت عمى جميع الوثائق البردية, تقريًبا, التي الوظيف
ورد بيا إشارات إلى وظيفة الجنوستير, مما أتاح لمباحث الوقوف عمى طبيعة ىذه 

 الوظيفة ومراحل تطوِّرىا. 
 ىو الشخص الذي (γλωζηήξ)وبعد ىذا العرض يمكننا القول أنَّ الـ "جنوستير" 

ى شئ ما, أو الذي يعرف أو يضمن حقيقة شئ ما, كما أنو ىو الشخص الذي يشيد عم
يعرف شخًصا ما معرفة شخصية, أو يحدد ىويتو ويتعرف عميو, والـ"جنوستير" ىي اسم 

  .(ٚ)أي "أن يعرف"(γηγλώζθω) الفاعل من الفعل "جيجنوسكو" 
( ἐγγπεηήο( أو كـ"ضامن" )κάξηῦξνοوقد ُوجد لفظ الجنوستير, كـ"شاىد" )

 منذ العصر البطممي, حيث ذكر في وثائق زينون وكيل أعمال ضيعة أبولمونيوس
(Apollonius) وزير مالية بطمميوس الثاني فيالدلفوس(Ptolemy II Philadelphus) 

, بينما جاء أول ذكر لمجنوستير, في العصر الروماني, من خالل (ٛ)ق.م( ٕٙٗ-ٕٕٛ) 
 ٕ٘قبل الميالد )ربما يرجع تاريخيا الدقيق إلى عام وثيقة مؤرخة بنياية القرن األول 

, ولكن فقدان الجزء السابق عمى كممة جنوستير ىو ما جعمنا ال نستوضح ماىية (ٜ)ق.م(
المقب, في ذلك الوقت المبكر من العصر الروماني, كما أنَّنا نجد أن الوثائق البردية منذ 

                                                 

)7(  Liddell & Scott. Greek-English Lexicon, Oxford, 2001, p. 144. 
وكيل أو شاىد.   والتي تعني محام أو cognitor" مع المصطمح الالتيني  γλωζηήξ تتطابق كممة "

  .(Gnosticism" ىو األسم الذي أتت منو تسمية مذىب الغنوسية )γλῶζηοكما أن األسم "جنوسيس" "
)8( P.Cair.Zen.1. 59019, l. 9 (260-258 BC)= PSI. 4. 444; PSI. 4. 341. l. 9  
    (256/5 B C). 
)9( P. Oxy. 12. 1479, l. 1 (Late 1st Cent. BC). 
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وحتى بداية القرن الرابع الميالدي قد  بداية العصر الروماني )نياية القرن األول ق.م(,
خمت من أيَّة إشارة لمجنوستير في القرية, وأن كل اإلشارات المتعمقة بالجنوستير تشير 

 , كما سوف يتضح من خالل ما سنعرضو من وثائق.(ٓٔ)إلى وجوده في المدينة

(, أو κάξηῦξνο" شاىد" ) ـلقد ارتبط الجنوستير في الوثائق البردية بظيوره ك
(, أو ُمَصاِدق عمى صحِة شٍئ ما, ἀζθάιεηνο(, أو "كفيل" )ἐγγπεηήο"ضامن" )

 (.  ٔٔ)ا لعتق مجموعة من العبيد في مجموعة من الوثائق البرديةحيث نجده ضامنً 

                                                 

)10( SB. 20. 14469, ll. 9-10 (AD 302- 306, Hermupolis Magna). 
م(, نجد فييا أن ٜٙ-ٔٛ( ومنيا بردية من أوكسيرينخوس مؤرخة بحكم اإلمبراطور دوميتيان )ٔٔ)

 ,P. Oxy. 38, 2843, ll. 25-26 (86 A. Dالجنوستير ىو الضامن لعتق إحدى اإلماء. 
Oxyrhynchus)  

راطور دوميتيان, نجد أنَّ الجنوستير ىو الضامن لعتق إحدى وفي وثيقة مؤرخة أيًضا بحكم اإلمب -
( الذي ُدِفَع ُمقابل λύτραاإلماء, وأنَّو يضمن أنَّيا أو أٍي من ذوييا لن ُيطالب بمبمغ الفدية )

ىذه ) .P. Oxy. 4. 722.ll. 31-34 (91 or 107 A. D Oxyrhynchus)عتقيا. 
ا أنَّيا مؤرخة بالعام العاشر  ميالدية, أو  ٜٔمن حكم اإلمبراطور دوميتيان, أي عام البردية إمَّ

ميالدية,  ٚٓٔم(  أي عام ٚٔٔ-ٜٛأنَّيا مؤرخة بالعام العاشر من حكم اإلمبراطور تراجان )
ن كان محرر البردية يفضل تأريخيا بالعام العاشر من حكم اإلمبراطور دوميتيان.   ,Note, 1)وا 

p. 202)) 
راطور تراجان نجد أنَّ الجنوستير  "ىارثونيس" ىو الضامن لعممية وفي وثيقة ترجع إلى عيد اإلمب -

 P. Turner. 19. l. 7 (A.D 101 Oxyrhynchusعتق أحد العبيد 
وفي وثيقة من أوكسيرينخوس, تعود إلى عيد اإلمبراطور أنطونيوس بيوس,  نجد أنَّ الجنوستير  -

-P. Oxy. 4. 723. l. 4 (138 سارابيون بن أسكميبياديس ىو الضامن لعممية عتق أمة
161 A. D Oxyrhynchus).  

م(, نجد أنَّ الجنوستير ٓٛٔ-ٔٙٔوفي وثيقة تعود إلى عيد اإلمبراطور ماركوس أوريميوس ) -
 ,P. Stras. 4. 238. l. 23 (A.D177/8 أبولمونيوس ىو الضامن لعممية عتق أمة 

Arsinoites) 
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-ٖٛٔ( )Antonius Pious) وفي بردية مؤرخة بعيد اإلمبراطور أنطونيوس بيوس
يبمغ من العمر سبعة عشر عاًما,  م(, نجد الجنوستير شاىًدا عمى عقد شراء عبدٔٙٔ

, وىي (ٖٔ). وفي إحدى برديات أوكسيرينخوس(ٕٔ)(Herpocratesُيدعى حربوقراط )
( وبين Εὐδαίκνλ(, بن إيودايمون )Σαξαπίωλعبارة عن عقد زواج بين سارابيون )

( بن ىيراكس Δηνγέλεο( ابنة سارابيون, نجد أنَّ الجنوستير ديوجينيس )Θαίοثايس )
(Ἱέξαμ,)  .ُمصادق عمى العقد أو شاىد عميو, ومقٌر بصحة ما جاء فيو 

( شيوًدا γλωζηῆξεοنجد "الجنوستيريس" ) (ٗٔ)وفي العديد من الوثائق البردية
المقدمة من فئات محددة من سكان مصر, حيث  (٘ٔ)(ἐπίθξηζηοعمى طمبات الفحص )

                                                                                                                                 

م(, نجد أنَّ الجنوستير ىيراكموس ٕٔٔ-ٖٜٔيروس )وفي وثيقة تعود إلى عيد اإلمبراطور سبتيميوس سيف -
  .P.Turner. 26. l. 16. (A.D 193-8 Arsinoites) .  ىو الضامن لعممية عتق أمة

مؤرخة أيًضا بعيد اإلمبراطور سبتيميوس سيفيروس, نجد أنَّ الجنوستير زينور بن  وفي وثيقة -
 (.Ζωςίμηعى زوسيمي )( ىو الضامن لعممية عتق أمة تدΖήνωρ Σαραπίωνسارابيون )

P. Freib. 2. 10 (A.D195/6 Ptolemais Euergetis (Arsinoites). 
)12(  SB. 5. 7555. ll. 14-15 (154 A. D). 
)13(  P. Oxy. 3, 496, l. 16 (127 A. D, Oxyrhynchus). 
)14(  P. Hamb. 31. ll. 20-22 (103 A. D Arsinoites) = P. Stras. 5. 340; P. 

Diog. 5, ll. 17-19 (AD132/3, Arsinoites); P. Diog. 6, ll. 27-30 (A.D 142, 
Arsinoites); P. Diog. 7, ll. 29-32 (A.D 142, Arsinoites); SB. 1. 5217, ll. 
23-26 (A.D 148, Theadelphia); SB. 1. 5217, ll. 23-26 (A.D 148, 
Theadelphia); SB. 4. 7427, ll. 8-15 (AD168/9 Karanis); BGU. 4. 1032, ll. 
11-14 (AD173, Arsinoites); P. Oxy. 12. 1451, ll. 27-29 (175 A. D, 
Oxyrhynchus); P. stras. 5. 385. l. 10 (187 A. D, Arsinoites); P. Oxy. 18. 
2186, ll.13-14 (260 A. D);  P.Mich. 14, 676,ll. 19-20  (AD 272, 
Oxyrhynchos). 
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ة, وأنَّ كل البيانات الواردة يشيد الجنوستيريس عمى أنَّ ُمَقدِّم الطمب لم يستخدم أدلة زائف
بالطمب صحيحة, وكان عدد الشيود )الجنوستيريس( في الغالب ثالثة شيود, ومثال عمى 

ميالدية, مواطًنا رومانًيا يدعى لوكيوس   ٖٓٔذلك: أننا نجد في بردية مؤرخة بالعام 
( يقدم طمب فحصو ىو وأبنائو  Λνύθηνο Κνξλειίνο Ἀληᾶοكورنيميوس أنتاس )

جناتيوس Κ ιαύδηνοثة, وأنَّو َقدَّم ثالثة شيود )جنوستيريس(, ىم: كموديوس)الثال (, وا 
(, كي يشيدوا عمى صحة البيانات Ἰνύιηνοويوليوس) (,Ἰγλάηηνο Νίγεξنيجر )

 . (ٙٔ)الواردة في طمب الفحص, وأن مقدمو لم يستخدم أيَّة أدلة زائفة
ميالدية, عبارة عن  ٚٙٔونجد في بردية من أوكسيرينخوس, مؤرخة بالعام 

طمبات لمجموعة من الجنود, ومجموعة من المواطنين إلجراء فحص ليم ولـ"عبيدىم", أنَّ 
ىؤالء ختموا طمباتيم بتقديم ثالثة شيود )جنوستيريس( لمتصديق عمى صحة البيانات التى 

ني وردت في طمباتيم. ولقد وقع ىؤالء الشيود عمى الطمب بأسمائيم وأقسموا بالقسم الروما
وفي بردية من أرسينوي,  .(ٚٔ)عمى عدم تزوير البيانات التي وردت فى طمب الفحص

ميالدية, عبارة عن طمب فحص مقدم من أحد المواطنين, شيد عمى  ٖٚٔمؤرخة بالعام 
صحة البيانات الواردة في الطمب, وأنَّ مقدم الطمب لم يستخدم أيَّة أدلة زائفة, ثالثة من 

فاليريوس فالينس, و ماركوس فاليريوس بريموس, يوليوس الجنوستيريس ىم: جايوس 
 : (ٛٔ)ماريوس تيبيريانوس, حيث جاء في نيايتيا

                                                                                                                                 

ابتكرىا الرومان لفحص فئات بعينيا من السكان, مما استوجب أفراد ىذه ىو عممية  الفحص:( ٘ٔ)
الفئات التقدم بطمبات إلجراء فحصيا, وكان يترتب عمييا, تحديد أوضاعيم القانونية والعسكرية, 
ومنح المواطنة الرومانية, وكذلك االنضمام لطبقة أو فئة بعينيا. أنظر: حسن اإلبياري, تاريخ 

-ٗٙ, ص ص ٕٗٓٓالقتصادي في عصر الرومان, دار العموم بالفيوم, مصر االجتماعي وا
ٙ٘ ,ٚٙ . 

)16(  P. Hamb. 1, 31, ll. 20-22 (103 A. D, Arsinoites) = P. Stras. 5. 340. 
)17(  PSI. 5. 447, ll. 23-25 (A.D 167 Oxyrhynchus). 
)18(  BGU. 4. 1032, ll. 11-14 (AD173, Arsinoites). 
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“...γλσστῆξαο, Γάηνλ Οὐαιέξηνλ Οὐάιελτα, Μάξθνλ Οὐαιέξηνλ 
Πξεῖκνλ, Ἰν ι η ν λ Μάξηνλ Τηβ[εξ]εῖλν σπλρεηξνγξαυ[νῦ]λταο αὐτῇ 
κ ε ελὶ ἀιιντξίῳ θερξῆσζαη...” 

د: جايوس فاليريوس فالينس، و ماركوس فاليريوس بريموس، يوليوس الشهو ..."
 أدلة زائفة ماريوس تيبيريانوس، وقد كتبوا إعالن القسم، و)شهدوا( أنَّه لم يستخدم أية

ميالدية, عبارة عن فحص  قام بو  ٘ٚٔوفي بردية من اوكسيرينخوس, مؤرخة بالعام 
سطول اإلسكندرية اإلمبراطوري, ( قائد أἸνπνπέλθνο Οὐάιελοجوفينكوس فالنس )

(. كما تحتوي عمى Γαίνο Καινπηζίνοنيابة عن والي مصر جايوس كالفيسيوس )
(, Τξνπλλία Πξεκηιιαطمب مقدم من مواطنة رومانية تدعى ترونيا بريميمال )

(, وابنتيا ترونيا Λνύθηνο Τξνύλληνοلفحص ابنيا غير الشرعي لوكيوس ترونيوس )
(, باإلضافة إلى ثالثة من عبيدىا, نجد ثالثة من Τξνπλλία Μάξθειιαماركيمال )

الجنوستيريس يشيدون عمى أنَّ لوكيوس ترونيوس  أخو ترونيا  ماركيمال.  ولقد صرح 
ىؤالء الشيود متضامنين بأنَّ مقدمة الطمب لم تستخدم أيَّة أدلة زائفة, وأنَّ كل البيانات 

 .(ٜٔ)الورادة بالطمب صحيحة
ميالدية, عبارة عن طمب فحص  ٛٛٔكرانيس, مؤرخة بالعام وفي بردية من 

خاص بـ "لونجايوس روفوس", الوالي السابق, أجراه نيابة عنو أليوس ىيرموالؤس, قائد 
 افرقة تراجان الثانية. ولقد قدم صاحب الطمب ثالثة شيود من قدامى المحاربين شيدو 

 . (ٕٓ)عمى أنَّو لم يستخدم أيَّة أدلة زائفة
“....ἔ σθελ θαὶ γλσστῆξαο, Μάξθνλ Αὐξήιηνλ Πετεσνῦρνλ, 
Σεξῆλνλ Πετξώληνλ, Ἰν ιηνλ Γέκειινλ, τνὺο τξεῖο γ, νὐετξαλνὺο 
σπλρεηξνγξαυνῦλταο αὐτ ῷ κε ελὶ ἀιιντξίῳ θερξῆσζαη....” 

                                                 

)19(  P. Oxy. 12. 1451, ll. 27-29 (175 A. D, Oxyrhynchus ). 
)20(  SB. 4. 7362, ll. 16-20 (A.D 188, Karanis). 
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"ولقد قدم أيًضا ثالثة شهود هم: ماركوس أوريميوس بيتيسوخوس، سيرينوس         
جميمموس، ثالثتهم من قدامى المحاربين، وقد كتبوا إعالن  بيترونيوس، يوليوس

 القسم، و)شهدوا( أنَّه لم يستخدم أي أدلة زائفة "
, وىي عبارة عن طمب (ٕٔ)ميالديةٕٕٚوفي إحدى البرديات المؤرخة بالعام 

(, بغرض االندماج في Θῶληοفحص مقدم من فتى يدعى ماركوس أوريميوس ثونيس )
لجمنازيوم, نجد ثالثة من الجنوستيريس ُيْقِسمون عمى صحة طبقة المنتسبين إلى ا

البيانات الواردة في طمب الفحص, ويشيدون عمى صحة نسب مقدم الطمب من ناحية 
األب واألم )ربما إلثبات انحداره من أصول متروبوليتانية من ناحيتي األب واألم مًعا(.  

 : (ٕٕ)حيث جاء بيا
“...παξέσρνλ  ὲ τῆο ἐπ η θξίσεσο γλσστῆξαο θαὶ ὀκλνίσ τὴλ 
Αὐξειηαλνῦ Καίσαξνο τνῦ θπξίνπ Σεβαστνῦ τ ρελ ἀιεζῆ 
εἶλαη τὰ πξνγεγξακκέλα...” 

( عمى الفحص، أقسم بحظ أوريميوس قيصر، γλσστῆξεο"لقد أحضرت شهوًدا )
وفي نياية البردية تأتي توقيعات موالنا، أغسطس، أن ما ذكر آنًفا صحيح." 

"أنا أوريميوس سارابيون، ابن : (ٖٕ)ثة كالتاليالجنوستيريس الثال
(، من المدينة، أشهد أنَّ ثونيس Ἑιέλ(، أمه هي هيمين )Γηνγέλεοديوجينيس)

(Θῶλεηο( هو ابن كوبريوس )Κνπξένο( وثيرموثيون )Θεξκνπζε ίνλ )
( ابن أفونخيوس Ἀκόηοبالمولد، كما هو موضح. أنا أوريميوس أمويس )

(Ἀυπλρίνο أمه هي أو ،)( ليسἈ ώ ιεο "شاهد متضامن فيما يتعمق بـ "ثونيس ....)

                                                 

)21(  P.Mich. 14. 676  (A.D 272, Oxyrhynchos). Also, cf., P. Oxy. 18. 2186,   
      l.13 (260 A. D, Oxyrhynchos ). 
)22(  P.Mich. 14. 676, ll. 19-20  (A.D 272, Oxyrhynchos). 
)23( P.Mich. 14. 676, ll. 29-34  (A.D 272, Oxyrhynchos). 
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(، ابن هيراكالمون Ἰνῦστνοكما هو موضح. أنا أوريميوس يوستوس )
(Ἡξαθιάκκσλ( أمه هي إيزيس ،)Ἴσεηο شاهد متضامن فيما يتعمق بـ ،)

 "ثونيس" كما هو موضح".
ن في طائفة كما نجدىم أيًضا شيوًدا عمى طمبات إجراء فحص, بغرض تسجيل مواطني

, حيث نجد في بردية من أنطينوبوليس )تم (ٕٗ)( في أنطينوبوليسεθεβείαالشبيبة )
ميالدية, عبارة عن طمب فحص ٜٙٔ-ٛٙٔالعثور عمييا في كرانيس(, مؤرخة بالعام 

لمتسجيل في طائفة الشبيبة في أنطينوبوليس: أنَّ صاحب الطمب  قدم ثالثة شيود 
 (ٕ٘)ردة في الطمب, وعدم تزويرىا. جاء في نيايتيا: يشيدون عمى صحة البيانات الوا

“...γλσστῆξεο, Γάτνο Οὐαιέξηνο Σεξῆλνο Νεξνπτάληνο ὁ θαὶ 
Ἑστηαηε ο, Γά τ νο Ἰν ιηνο Πξίσθνο Παπιείληνο ὁ θαὶ Ἰσί εηνο, 
Λν θηνο Ἀθ ιηνο Πτνιεκαῖνο Ὀσεηξαλτηλόεηνο ὁ θαὶ 
Μειεητόξηνο...” 

سيرينوس، من قبيمة نيرفا حي هستيوس، جايوس "الشهود: جايوس فاليريوس 
يوليوس برسكوس، من قبيمة باولينيوس، حي أيزيديوس،لوكيوس أكويميوس 

 بطوليمايوس من قبيمة أوسيرانتينوييس، حي ميميتوريوس".
وفي مجموعة من الوثائق البردية؛ التي تعود إلى عيد اإلمبراطور كموديوس الثاني 

م( واإلمبراطور أورليان ٕٓٚ-ٕٛٙ)(Claudius II  the gothian)"القوطي" 

                                                 

)24(  P. Fam. Tebt. 32 (A.D145-6, Antinoopolis) = SB. 5. 7605 (P. L. Bat. 6. 
32); SB. 16. 12744, ll. 4-8 (A.D 171 Antinoopolis). 

)25(  SB. 4. 7427, ll. 8-15 (AD168/9, Antinoopolis); Boak. A. E. R., “The 
Epikrisis Record of an Ephebe of Antinoopolis Found at Karanis” JEA, 
Vol. 13, No. 3/4 (Nov., 1927), pp. 151-154. 
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(Aurelian)(ٕٚٓ-ٕٚ٘)؛ تتعمق بتوزيع حصص من الحبوب كـ"إعانة" عمى (ٕٙ)م
مواطني أوكسيرينخوس: نجد أنَّ الجنوستيريس ىم من يؤكدون عمى أنَّ الشخص المتقدم 
لمحصول عمى اإلعانة, ىو شخص قد تم فحصو, ووتحديد ىويتو؛ ولو الحق في 

 : (ٕٚ)عمى اإلعانة, حيث جاء في نياية إحدى البرديات اآلتي الحصول
l.29- Αὐξήιηνο Θέσλ γλσστήξ· νὗτόο ἐστηλ ὁ  ηαθξηζείο, ὃλ 
θαὶ γλσξίδσ. 
l.30- Αὐξήιηνο Σ α ξ   ο  ὁ θαὶ Ἰσί σξνο γλσστήξ· νὗτόο ἐστηλ ὁ 
 ηαθξηζείο, ὃλ θαὶ γλσξίδσ. 

الذي تم فحصه، والذي أحدد هويته أوريميوس ثيون، هذا هو الشخص  "جنوستير
أيًضا، جنوستير أوريميوس ساراس، المعروف بـ إيزيدوروس، هذا هو الشخص الذي تم 

 فحصه، والذي أحدد هويته أيًضا "
 : (ٕٛ)وفي بردية أخرى جاء اآلتي

                                                 

)26( P. Oxy. 40. 2892, Col. i. ll. 29-30, Col. ii. ll. 29-30 (AD269 Oxyrhynchus); 
P.Oxy.40.2895, ll. 25-31 (A.D 269- 270 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2914, Col. i, 
ll. 18-20, Col. ii, ll. 17-19 (A.D  269 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2894 (AD 270 
Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2908, Col. ii. ll. 44-47 verso. (A.D 270 Oxyrhynchus); 
P.Oxy.40.2927, ll. 13-14 (A.D 270-275Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2902, col. ii, 
ll. 22-24 (A.D 272 Oxyrhynchus); P.Oxy. 40.2922, ll. 14-16 (A.D 271-272 
Oxyrhynchus). 

)27(  P. Oxy. 40. 2892, Col. I. ll. 29-30; Col. ii. ll. 29-30 (AD269    
      Oxyrhynchus). 
)28(  P.Oxy.40.2902, col. ii, ll. 22-24 (A.D  272 Oxyrhynchus). 
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“...Αὐξήιηνο Σηιβαλὸο γλσστήξ ,γλσξίδσ τὸλ πξνθείκελνλ 
νὕτσο ἔρνλτα θαὶ αὐτόο ἐστηλ ὁ  ηαθξηζεὶο θαὶ ἐπὶ τῆο 
ἀλαγνξ ίαο   π ή θ νπσελ...” 

أوريميوس سيمبانوس، أحدد هوية الشخص سالف الذكر، وهو كما وِصَف،  "جنوستير
 وهو نفس الشخص الذي تم فحصه، وأجاب باسمه من بين جموع الناس"

(: نجد ἀπαξραίوفي العديد من الوثائق البردية المتعمقة بتسجيل شيادات الميالد )
جنوستيريس شيوًدا عمى صحة البيانات الواردة في طمب التسجيل, أو ضامنين ال

لصحتيا, وكذلك عمى أنَّ المولود المراد تسجيمو ىو ابٌن لمقدم, أو مقدمّي الطمب, بل 
 . (ٜٕ)ويشيدون عمى صحة سن المولود المذكور في طمب التسجيل

يالد, حيث يقوم األب , عبارة عن تسجيل شيادة م(ٖٓ)ومثال ذلك ما ورد في بردية 
جايوس يوليوس نيجر بتسجيل ابنو جايوس يوليوس لونجينوس, البالغ من العمر  عشرة 
أشير وعشرة أيام, ويشيد ثالثة جنوستيريس عمى أن جايوس يوليوس لونجينوس ىو ابنو 

 . وعمى صحة ما ورد في طمب  التسجيل, ونص البردية كالتالي:
«...Γάηνο Ἰν ιηνο Νίγεξ Ὀσηξαλτηλόεηνο ὁ θαὶ Ἑξκαηεὺο   ὡο 
ἐτῶλ κδ  πὲξ πἱνῦ Γαίνπ Ἰνπ]ιίνπ Λνγγείλνπ κελῶλ η ἡκεξῶλ 
 έθα εἰο κῆλα Βνε ξνκηῶλα Παῦλη ζ τνῦ ἐλεστῶτνο ηε ἔτνπο 

                                                 

)29(  P. Mich. Mchl. 1, ll. 4-7 (A.D155, Antinooupolis ); P. Diog. 2, ll. 6-12 
(A.D 197, Antinoopolis) = P.Turner 29; P. Diog. 3, ll. 6-9 (A.D 209 
Antinoopolis); P. Ant. 1. 37, l. 6 (AD209/10 Antinoopolis); P. Diog. 4,ll. 
4-8 (A.D 212-217, Antinoopolis); P.Oxy.49.3476, l. 11 (A.D  260, 
Antinoopolis). 

)30(  P. Mich. Michl. 1, ll. 4-7 (A.D155, Antinooupolis )= SB 12 11103; 
Sijpesteijn, P. J., SB XII 11103-11130, ZPE, Bd. 34 (1979), pp. 125-
128. 
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Ἀλτσλίλνπ Καίσαξνο τνῦ θπξίνπ. γλσστ ῆξεο, Γάηνο Γνκίττηνο 
Κιήκεο Νεξνπηάλεηνο ὁ θαὶ Δἰξεληε ο, Μάξθ νο Ἀλτώληνο 
Μάμηκνο Νεξνπηάλεηνο ὁ θαὶ Πξνπατόξεηνο, …….νο Ἰν ιηνο 
Ἡξαθιαληαλὸο Ἁ ξηάληνο ὁ θαὶ Εήλεηνο..»  
" جايوس يوليوس نيجر، من قبيمة أوسيرانتينوييوس، حي هيرمايوس، يبمغ من العمر 

عاًما، نيابًة عن ابنه جايوس يوليوس لونجينوس، يبمغ من العمر عشرة أشهر و  89
وهو )شهر( بؤنة، في العام الحالى  (88)التاسع من )شهر( بويدروميون  عشرة أيام،

الثامن عشر من حكم أنطونيوس قيصر. الضامنون: جايوس دوميتيوس كميمينس، من 
قبيمة نيرفا، حي إيريني. ماركوس أنطونيوس ماكسيموس، من قبيمة ثيرميانوس، حي 

نوس، حي زينيانوس،....... " بروباتوريانوس؛ يوليوس هيراكميانوس من قبيمة هادريا
(88) 

                                                 

(ٖٔ  )Βνεδξνκηώλ( ىو شير أثيني, ويقابل شير بابة :Φαῶθη المصري, وشير سيباستوس )
(Σεβαζηóο)  ولكنو ال يقابل شير بؤونة أكتوبر ٕٚسبتمبر إلى ٕٛالروماني, ويمتد من ,
(Παῦλη" حيث أن الشير األثيني الذي يقابل شير بؤونة ىو شير ) "ثارجيميون
(Θαξγειηώλ َّوىذا الخطأ ربما يكون مرجعو إما في قراءة الكممة في النص األصمي, أو أن .)

 مى دراية كافية بالتقويم األثيني. كاتب النص اليوناني األصمي لم يكن ع
شيادات ميالد الجنود الرومان ىي إشيارات لمميالد وليست شيادات ميالد شرعية مثل شيادات   (ٕٖ)

ميالد المواطنين المتمتعين بالمواطنة الرومانية ولذلك؛ لم يكن ُيَشترط فييا مادة " الثالثين 
(  عمى الرغم من أنيم Peregriniير رومان )يوًما"....كما أن ىذه البردية تتعمق بمواطنين غ

يحممون أسماء رومانية وىم بالفعل كانوا مواطنين رومان ولكنيم لم يكونوا رومان أصالء, وانما 
متجنسين حصموا عمييا نتيجة الخدمة في الجيش الروماني والتمتع بحق الزواج الكامل األىمية بعد 

بحقوق المواطنة في أنطينوبوليس ألنيا كانت تمنحيم  التسريح المشرف .... وىؤالء فضموا التمتع
 بعض اإلمتيازات . 
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: عبارة عن إعالن مقدم إلى مجمس بولي مدينة أنطينوبوليس, (ٖٖ)وفي بردية أخرى
( طفمين توأم, يقسم الوالدان من خاللو ἀπαξρήيتضمن َقَسمًا لتسجيل شيادة ميالد )

يوًما....ويضمن كل من  ٕ٘بتسجيل شيادة ميالد ابنييما المذين يبمغان من العمر 
ريميوس سارابامون وأوريميوس......الجنوستيريس ما جاء في اإلعالن وأن الطفمين أو 

 يوًما, كما ذكر عاليو.  ولقد جاء في نيايتيا:  ٕ٘يبمغان من العمر 
“Αὐξήιηνο Σαξαπάκκσλ               Ἀκκσλίνπ Νεξνπηάληνο ὁ θαὶ 
Γελεάξρη νο          π α ῖ αο  Αὐξειίνπο  Αἰκηιηαλὸλ  θαὶ Δὐ αίκνλα 
ἡκεξῶλ θε  ὡο πξόθηταη. Αὐξήιηνο Σαξα….Παπι ί ληνο ὁ θαὶ 
Ὁκόγληνο παῖ αο Αὐξειίνπο Αἰκ ηιηαλὸλ……” 

.الطفمين أوريميوس إميميانوس ا حي جينيارخيوس....بن أمونيوس من قبيمة نيرفأنا أوريميوس سارابامون“
ر عاليو. أنا, أوريميوس سارا.....,من قبيمة يوًما, كما ذك ٕ٘وأوريميوس إيودايمون يبمغان من العمر 

, كما أننا نجد الجنوستيريس شيوًدا (ٖٗ)باولينيوس حي ىوموجنيوس, الطفمين أوريميوس إميميانوس...."
, وكذلك عمى تسجيل (ٖ٘))ثالثة شيود( عمى عممية تسجيل ُقصَّر كـ"مواطنين" في مدينة أنطينوبوليس 

 .  (ٖٙ)ينةبالغين كـ " مواطنين" في نفس المد

                                                 

)33(  P.Oxy.49.3476, l. 11 (A.D  260, Antinoopolis). 
نالحظ في ىذه الوثيقة أنيا تتضمن مواطنين يتمتعون بالجنسية المزدوجة الرومانية واالنطينونية   (34)

ة لرعايا اإلمبراطورية والدليل عمى ذلك أوال : م( الذي منح الجنسيٕٚٔ-ٕٕٔبعد مرسوم كراكال )
حمل اسم أوريميوس )االسم الشخصي لإلمبراطور كراكال ( . وثانيًا:  تسجيل المواليد في اليوم 
الخامس والعشرين, وقبل مرور شير عمى الميالد وىو الشرط الذي كان ينص عميو القانون 

. وثالثا: تسجيل المواليد في قبيمة نيرفا وحي الروماني فيما يتعمق بمواليد المواطنين الرومان
 جينيارخيوس وىو شرط أساسي فقط لممتمتعين بحقوق المواطنة في انطينوبوليس.

)35(  P. Fam. Tebt. 30 (A.D133, Antinoopolis) = SB. 5. 7603 (P. L. Bat. 6. 
30); P. Fam. Tebt. 34 (A.D151, Antinoopolis) = SB. 5. 7604. 

)36(  SB. 16. 12743,ll. 7-12 (A.D 157, Antinoopolis).  
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عبارة عن طمب مقدم إلى حاكم أنطينوبوليس من ِقَبل شخص  (ٖٚ)وأخيًرا, في بردية 
يدعى ليسيماخوس بن ىيراكميديس لمحصول عمى اإلمتيازات الواجب منحيا لمولوده, طبًقا 
لمرسوم ىادريان الخاص برعاية األطفال, نجد ثالثة جنوستيريس شيوًدا عمى صحة ما 

أن مقدم الطمب ومولوده ُيقيمان في أنطينوبوليس.  وعمى زواجو  جاء في الطمب, وعمى
 وأبوتو لمطفل. حيث جاء بيا: 

“παξερόκελνο γλσστῆξαο τξ εῖο τνῦ τε γάκνπ  θαὶ τῆο παη νπνηείαο”  
 "أقدم ثالثة شهود عمى زواجي و إنجابي لمطفل".

هل كان : ىام نأتي إلى سؤالٍ وبعد عرض المواضع التي ُذِكَر بيا الجنوستير, 
أم أنَّ األمر لم يكن يتعدى أنَّ كل فرد كان عميه أن يعثر عمى شاهد  الجنوستير موظًفا؟

 أو ضامن شخصي، وفي بعض األحيان اثنين أو ثالثة؟ 
, بأنَّ تحرير العقد تم أمام (ٖٛ)إنَّ ما ورد في بعض برديات أوكسيرينخوس  

الجنوستير ربما كان موظًفا تابًعا  ( ربما يشير إلى أنَّ ἀγνξαλóκνηاألجورانوموي )
وكسيرنخوس, والذي كان يشرف أ(, في مدينة ἀγνξαλνκεῖνλلمكتب األجورانوميون )

عميو األجورانوموس, حيث كان ىناك مكتب يسمى األجورانوميون في عواصم األقاليم 
و , وربما يؤكد ذلك أيًضا وصفو في بردية أخرى عمى أنَّ (ٜٖ)يشرف عميو األجورانوموس

 , حيث أن مكان العمل الطبيعي لمجرامتيوس ىو األجورانوميون. (ٓٗ)كاتب
                                                 

)37(  P. Fam. Tebt. 33, ll. 8-9  (A.D151, Antinoopolis) = SB. 5. 7602;  also, 
cf., SB. 16. 12742. ll. 12-13 (A.D157, Antinoopolis). 

)38(   P. Oxy. 38. 2843, l. 4 (86 A. D, Oxyrhynchus); P. Oxy. 4. 722, ll.  4-5 
(91 or 107 A. D, Oxyrhynchus); P. Oxy. 4. 723. l. 2 (138-161 A. D,  
Oxyrhynchus).  

)39(  Cockle, W.E.H., “State Archives in Graeco – Roman Egypt from 30 B. 
C. to the Reign of Septimius Severus” JEA, (1984),  p. 8. 

)40(  P. Oxy. 3. 496, l. 16 (127 A. D, Oxyrhynchus).  
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“….γλσστὴξ ἀκυντέξσλ, Γηνγέλεο Ἱέξαθνο γξακκατεὺο ἀπὸ 
τῆο αὐτῆο πόιεσο ἐλ  ἀγπηᾷ τῇ αὐτῇ….” 

 "الُمصاِدق نيابة عن الطرفين، كاتب، من نفس المدينة، في نفس الشارع. " 
سالفة الذكر, والمتعمقة بتوزيع حصص من الحبوب   وفي مجموعة الوثائق البردية,

ون بأنَّ الشخص المتقدم (ٔٗ)كـ"إعانة" عمى مواطني أوكسيرينخوس ؛ نجد الجنوستيريس ُيِقرُّ
( ربما تشير إلى أنَّ الجنوستير كان ὁ δηαθξηζείοلمحصول عمى اإلعانة قد تم فحصو )

ربما كان يقوم بعمل التحريات أحد موظفي الدولة المضطمعين بدور ما حيال ىذا األمر)
الالزمة إلثبات صحة البيانات بعد الفحص, أو شيًئا من ىذا القبيل(. ويذكر محرر ىذه 
المجموعة البردية: أنَّ الجنوستيريس كانوا نفس األشخاص الذين يضمنون أشخاصًا 

 .(.ٕٗ)مختمفين من نفس الحي, وأنَّيم في الحقيقة موظفون 
 γλωζηήξالجنوستير كان موظًفا, وجود مصطمح " أنَّ  ومما قد يوحي لنا,

ἀκθóδνπ أي "جنوستير الحي" في أوكسيرينخوس, ورد في بردية تحتوى عمى حساب ,"
"أيزيدوروس  ”Ἰση ώξνο  γλσστῆξνο  ἀκυό νπ“إمدادات عسكرية,  

                                                 

)41( P. Oxy. 40. 2892, Col. i. ll. 29-30, Col. ii. ll. 29-30 (AD269 
Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2895, ll. 25-31 (A.D 269- 270 Oxyrhynchus); 
P.Oxy.40.2914, Col. i, ll. 18-20, Col. ii, ll. 17-19 (A.D  269 
Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2894 (AD 270 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2908, 
Col. ii. ll. 44-47 verso. (A.D  270 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2927, ll. 13-
14 (A.D  270-275Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2902, col. ii, ll. 22-24 (A.D  
272 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2922, ll. 14-16 (A.D  271-272 
Oxyrhynchus). 

)42(  P. Oxy. 40, p. 86.  
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أي "جنوستير القبيمة"  γλσστήξ υπιῆο", وكذلك وجود مصطمح"(ٖٗ)جنوستير الحي" 
 ليس, طبًقا لما جاء في برديتين من ىيرموبوليسفي ىيرموبو 

“Αὐξειίνο Νεηινο  Ἄκκσλνο γλσστεξ υπιῆο…” 
   (88)"أوريميوس نيموس أمون جنوستير القبيمة...."

"كان بقولو:   (٘ٗ)ويؤكد ذلك أيًضا: تعميق محرر إحدى برديات أوكسيرينخوس 
, وىذه بردية عبارة عن هناك، عمى األقل، اثنان من الجنوستيريس لكل حي أو قبيمة"

(, مرشح Ἰζίωλ( بن إيسيون )Πηνιιᾶοإعالن لـ"َقَسم" قام بو شخص يدعى بتولالس )
"محصل  ( لتولى وظيفةἀκθνδνγξακκαηέωοمع أخرين من قبل كاتب الحى )

( في مدينة أوكسيرينخوس, وعمى ظير πξαθηνξείο ζεηηηθῶλضرائب الغالل" )
( كـ"شاىد"  Ἀκκώληνο Σ αξ α π ᾶ οاراباس )البردية وقع شخص يدعى أمونيوس س

وربما توحي لنا ىذه البردية بأنَّ الجنوستير كان   .(ٙٗ)وضامن لما جاء في اإلعالن
كما أنَّيا توحى لنا أيًضا  يضطمع بأعمال في الحي, وربما كان من مرؤسئ كاتب الحي؛

لخدمات اإللزامية, بأن الجنوستير كان يضطمع بدوٍر ما في عممية ترشيح المضطمعين با
"إنَّ الجنوستيريس كانوا هم المسئولين ( Meyerوىذه األخيرة قد تستقيم مع قول "ماير" )
 .(ٚٗ) عن الخدمات اإللزامية لمنطقة معينة"

                                                 

)43(  P. Oxy. I. 43 Verso,  Col. ii. l, 20 (295 A.D)= Chr.Wilck. 474. 
)44(  P. Lips. 1. 65, ll. 7-8  (A.D 390, Hermoupolis Magna) = Chrest. Wilck. 

404; P. Lips. 1. 66, l. 21 (A.D 390 Hermoupolis Magna).  
ن كانت البردية الثانية ) - P. Lips. 1. 66وا  مصطمح جنوستير القبيمة, ( لم تذكر صراحًة 

 .ولكنيا ذكرت نفس جنوستير  الحي المذكور في البردية األولى وىو  أوريميوس نيموس أمون
)45(  P.Oxy. 40. 2914, (A.D  269, Oxyrhynchus)P. 74, Note. 17.  
)46(  P. Oxy. 9. 1196, v. l. 20 (211-212 A. D).  
)47(  P. Hamb. 1. 31, Note 20, p. 137. 
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مما ممر بنا  -ولم يقتصر األمر عمى وجود جنوستير لمحي وأخر لمقبيمة, ولكن ربما يوحي 
عبارة عن  (ٛٗ)الثة( لممدينة, ويؤكد ذلك بردية بوجود جنوستير )بل ث -من نصوص بردية 

 إيصال مرسل إلى جنوستيريس "مدينة ممفيس", بخصوص تحصيل ضرائب, جاء فييا: 
“παξὰ Αὐξειίσλ θαὶ Νεκεσηαλνῦ τνῦ…… θαὶ τῶλ γ 
γλσστήξσλ τῆο Μέκυ[εσο….” 

 "من أوريميوس ونيميسيانوس إلى.....و جنوستيريس ممفيس الثالثة......" 
ربما ىو من كان يعمل تحت إدارة األجورانوموس,  ,أو عاصمة اإلقميم ,وستير المدينةوجن

جنوستيريس االحياء والقبائل تابعين لو أيًضا, ولكن يبقى كان في األجورانوميون, وربما 
 طالما لم يقم عميو دليٌل مادي. ,ذلك مجرد احتمال

مي, وفترة غير قميمة من العصر نَّ الجنوستير خالل العصر البطمإوربما يمكننا القول 
ستعانة بو الروماني )ربما حتى نياية القرن الثاني, مطمع القرن الثالث( كان مجرد شخص يتم اال

كشاىد أو ضامن ألشخاص وثيق الصمة بيم, ثم تحول بعد ذلك إلى موظف إداري في المدينة, 
, ومصطمحي" جنوستير (ٜٗ)وذلك مع ظيور مصطمح "جنوستير المدينة في مطمع القرن الثالث 

 "(ٔ٘)و"جنوستير القبيمة في نياية القرن الرابع (ٓ٘)الحي" نياية القرن الثالث 
أو  ,ختياره من بين المتعمميناير  إلى أنَّ الجنوستير كان يتم ويبقى لنا أن نش

ورود ما يؤكد  :عمى األقل من بين من ىم عمى دراية بالقراءة والكتابة, ودليل ذلك
مثل,  ,راءة والكتابة في الوثائق البردية التي تعرضنا ليا في مواضع سابقةمعرفتيم بالق

أو ورود ذكرىم عمى أنَّيم جرامتيوس, أو ضمانيم أو  ,كتابتيم نيابة عن أشخاص أخرين
 .تتطمب الشيادة عمييا معرفة ما ورد بيا ,شيادتيم عمى أشياء بعينيا

                                                 

)48(  P. Leipz. 5, ll. 1-3 (AD 200 – 299, Memphis). 
)49(  P. Leipz. 5, ll. 1-3 (AD 200 – 299, Memphis). 
(50)  P. Oxy. I. 43 Verso,  Col. ii. l, 20 (295 A.D)= Chr.Wilck. 474. 
(51)  P. Lips. 1. 65, ll. 7-8  (A.D 390, Hermoupolis Magna) = Chrest. Wilck. 

404; P. Lips. 1. 66, l. 21 (A.D 390 Hermoupolis Magna). 
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ير المدينة باعتبار أن القبيمة أما من ناحية ميام ما يمكن أن نطمق عميو جنوست
والحي جزء من المدينة, فباإلضافة لألعمال الكتابية, والعمل كشيود وضمناء, فيبدو أنيم 

, وترشيح بعض المضطمعين (ٕ٘)اضطمعوا بدوٍر ما في تحصيل نوع من الضرائب 
 , وربما بعض الميام اإلدارية األخرى. (ٖ٘)بالخدمة اإللزامية 

كان يضمن األشخاص المضطمعين بالخدمة اإللزامية حيث كما أّن الجنوستير  
قائمة باألشخاص الذين وقع عمييم عبء الخدمة اإللزامية,  تحتوي عمى (ٗ٘)نجد في بردية

 من سكان أحد أحياء ىيرموبوليس, أعدىا رئيس الحي "اإلمفودارخيس" 
(ἀκθνδάξρεο) كفالئيم أو أسماء األشخاص المكمفين بالقيام بعبء الخدمة اإللزامية و

ومن بين ىؤالء الضامنين نجد  ( لقياميم بيذا العبء,ἐγγπεηαηاألشخاض الضامنين )
 اسم  الجنوستير ىيراس

“Ἀκκώληνο Πάκαμ, νὗ ἐλγπετὴο Ἡξ ο γλσστήξ” 
 (88)"أمونيوس ابن باماكس، ضامنه الجنوستير هيراس"

عض الطمبات الُمَقدِّمة ومن خالل الوثائق البردية المتعمقة بطمبات الفحص نالحظ أنَّ ب
من خالل الوالة السابقين, أو َمْن ينوب عنيم من القادة العسكريين, أو المقدمة من الجنود 

. مما يدل عمى أنَّ (ٙ٘)الُمَسرَّحين, تحتوى عمى شيود )جنوستيريس( من قدامى المحاربين 
 بعضيم , أحياًنا, كان يتم اختيارىم من قدامى المحاربين. 

                                                 

)52(  P. Leipz. 5 (AD 200 – 299, Memphis). 
)53(  P. Oxy. 9. 1196, (211-212 A. D); P. Hamb. 1. 31, Note 20, p. 137; P. 

Lips. 1. 65 (A.D 390 Hermoupolis Magna) = Chrest. Wilck. 404. 
)54( P. Cairo. Preis. 20 (AD 356-357, Hermoupolis) = P. Cairo Cat. 10470. 
)55( P. Cairo. Preis. 20, l. 17 (AD 356-357, Hermoupolis) 
)56(  E. g., P. Diog. 5, l. 17 (AD132/3 Arsinoites); SB. 4. 7362, l. 19 (A.D 188 Karanis). 
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عمق بالمدة التى كان يشغميا الجنوستير في وظيفتو, فميس لدينا دليل مباشر أما فيما يت
عمييا, ولكن يمكننا من خالل تكرار ذكر أسماء ثالثة من الجنوستيريس في برديتين 

ميالدية, واألخرى مؤرخة بفترة حكم اإلمبراطور كراكال, أن  ٜٕٓأحدىما مؤرخة بالعام 
  فتو ىي أربع سنوات:نستنتج أن مدة شغل الجنوستير لوظي

209 A. D P. Diog. 3 جايوس يوليوس  أنطينوبوليس
 نيناروس

8 

209 A. D P. Diog. 3 لوكيوس نونيوس  أنطينوبوليس
 إبيماخوس

8 

209 A. D P. Diog. 3 هيرمياس أنوبيون  أنطينوبوليس
 أمونيوس 

8 

212-217 A. 
D 

P. Diog. 4 جايوس يوليوس  أنطينوبوليس
 نيناروس

8 

212-217 A. 
D 

P. Diog. 4 لوكيوس نونيوس  أنطينوبوليس
 إبيماخوس

8 

212-217 A. 
D 

P. Diog. 4 هيرمياس أنوبيون  أنطينوبوليس
 أمونيوس

8 

فإذا ما افترضنا أنَّ البردية الثانية مؤرخة ببداية فترة حكم اإلمبراطور كراكال, أي عام 
الء الجنوستير قد تولوا الوظيفة ميالدية, مع األخذ في اإلعتبار احتمالية أن ىؤ  ٕٕٔ

م, وىذا احتمال ضعيف, فمو كان َمن  ٕٕٔم, والثانية عام  ٜٕٓمرتين األولى عام 
تولى الوظيفة لمرتين شخص واحد لكان األمر محتماًل, أما وأن يتولى الوظيفة نفس 

فترة األشخاص الثالثة لمرتين متباعدتين, فيو أمر يبدو بعيد اإلحتمال, لذا يبدو أنَّ 
 األربع سنوات ىي اإلحتمال األقرب.
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 جنوستري القرية:
 ٕٖٓ( ظيرت عام γλωζηήξ θώκεοأنَّ وظيفة "جنوستير القرية" ) باجنال""ذكر 

يتَبيَّن لنا أنَّ أول ظيور لمصطمح  ,ولكن من خالل بردية من ىيرموبوليس ؛(ٚ٘)ميالدية
,حيث (ٛ٘)ميالدية ٖٙٓ-ٕٖٓما بين  "جنوستير القرية" في الوثائق البردية كان في الفترة

 جاء بيا:
"Αὐξειίῳ Κνπξέᾳ γλσστῆξη Ἰβηῶλνο Χ σεσο τῆο αὐτ ῆ ο 
τνπ α ξρίαο" 

( Ἰβηὼλ Χύσεσο"....أوريميوس كوبرياس جنوستير )قرية( إبيون خوسيوس)
(("، إقميم τνπαξρία Πασθώ) التابعة لنفس التوبارخية )توبارخية باسكو

 " هيرموبوليس ماجنا.....

                                                 

)57(  Bagnall, R., Egypt in Late Antiquity, Princeton, (1993),  p. 221, note, 65. 
)58(  SB. 20. 14469, ll. 9-10 (AD 302-6, Hermupolis Magna). 

 ٕ٘ٛومن المحتمل أن تكون وظيفة جنوستير القرية قد ظيرت قبل ذلك التاريخ أيًضا, ربما عام 
ميالدية, إذا ما أفترضنا أن ما ورد في "أوستراكا" مؤرخة بيذا التاريخ ىو إشارة إلى وجود جنوستير 

 حيث جاء بيا: القرية 
“ἐλ ζεσαπξῷ θώκεο Ἱεξ ο Νεηθνιάνπ γελήκατνο β ἔτνπο ὀλόκατνο 
Σαταβνὺο γ λ σστῆξνο  ηὰ Σπξστξά τνπο ὄλνη πέλτε, γίλνλταη σάθθνη 
ἔτνπο β Χνίαθ η.” 

من صومعة غالل قرية "هييرا نيكوالؤس"، من محصول العام الثاني، باسم ساتابوس الجنوستير،  "
من   وتراتوس، سائق الحمار، خمسة أكياس، العام الثاني، العاشر من )شهر( كيهك "عن طريق سير 

المحتمل أن يكون ساتابوس المذكور في األوستراكا ىو جنوستير قرية ىييرا نيكوالؤس التابعة لقسم 
 ىيراكميديس إقميم ارسينوي.

O. Mich. 1. 407 (285 A. D, Karanis). 
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ويتضح لنا من خالل ىذه البردية أنَّ القرية كانت تتبع التوبارخية في ذلك الوقت, ولكن مع التغيرات 
 ,(πάγνοاإلدارية التي شيدتيا مصر في مطمع القرن الرابع الميالدي, ظير نظام الباجوس )

يتكون س . وكان الباجو (ٜ٘)مٖٛٓ/ٖٚٓواختفى نظام التوبارخية من التقسيم اإلداري في مصر عام 
 πξαηπνζίηνοتحت إشراف حاكم الباجوس ) ,من عدة قرى يمثل كل منيا كياًنا إدارًيا مستقالً 

πάγνπ وفي كل قرية عدد من الموظفين منيم جنوستير القرية, ولما كانت القرية تخضع ,)
إلشراف الكومارخوس )عمدة القرية(؛ فقد أصبح الجنوستير أحد الموظفين الذين يساعدون 

بأنَّ الجنوستير  :. ويؤكد ذلك قول الباحث "أورتيل"(ٓٙ)رخوس في األعمال اإلشرافية والرقابيةالكوما
. كما أنَّ ىناك العديد من البرديات التي تؤكد عمل (ٔٙ)كان موظفًا مرؤوًسا من الكومارخوس

خوي نَّو كان يقوم بالكتابة نيابًة عن بعض الكومار إ, حتى (ٕٙ)الجنوستير كـ "مساعد" لمكومارخوس
 (θωκάξρνη )  . ويتضح لنا ذلك من خالل إقرار صادر من عمدتيّ (ٖٙ)الذين ال يعرفون الكتابة

                                                 

(59) Derda. T., “Pagi in the Arsinoite Nome Astudy in the Administration of 
Fayum in the Early Byzantine Period”, JJP, 31, 2001, pp. 17, 19;   
Bagnall, R., Op. Cit., pp. 61-62. 

)60(  Lallemand, J., L'administration civile de l'Egypte de l'avènement de 
Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des 
rapports entre l'Egypte et l'Empire à la fin du IIIe et au IVe siècle, 1964, 
pp. 134, 137; Bagnall, R., Op. Cit., pp. 123, 133, 336. 

)61(  Oertel, F., Die Liturgie. Studien Zur Ptolemaischen und Kaiserlichen 
Verwaltung  Agyptens. Leipzig,(1917), pp. 176-177. 

)62(  P. Ryl. 4. 658 (Early fourth century. ); P. Stras. 8. 735. (324-5 
Hermopolis); P. Lond. 3. 1248 (345 A. D Hermopolis); P. Amh.2.139  
(AD 350 Hermoupolis Magna). 

)63(  P. Lond. 3. 1248 (345 A. D, Hermopolis); P. Amh.2.139  (AD 350  
       Hermoupolis Magna). 
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بشأن  ,إلى حاكم الباجوس )البرايبوسيتوس( الثاني عشر إلقميم ىيرموبوليس (Ἰβίωλ) قرية إبيون
, ومحصمو  (ζηηνινγνη) ترشيح بعض األشخاص لشغل وظائف: الكومارخوي, السيتولوجوي

, كما نجد فيو أنَّ الجنوستير كتب ىذا (ἀπαηηεηαὶ ἀλλώλαηο) "األنونا "اإلبيتيتاي ضريبة 
 :اإلقرار نيابةً عن الكومارخوي؛ ألنيم ال يعرفون الكتابة. كما جاء في نياية البردية

"Αὐξήιηνο Σαξαπίσλ γλσστὴξ ἔγξαςα  πὲξ αὐτῶλ γξάκκατα 
κὴ εἰ ότσλ"  

 .(ٗٙ)كتب نيابًة عنهما ألنهما ال يعرفان الكتابة"  "أوريميوس سارابيون الجنوستير،
 , فيمكن إجماليا كاآلتي:بمهام الجنوستيرأما فيما يتعمق 

كان الجنوستير يعمل كـ" كاتب" يكتب نيابة عن بعض المواطنين الذين ال يعرفون  -ٔ
قد كتب  "أوريميوس أبولمون"الكتابة, حيث نجد في إحدى البرديات أنَّ الجنوستير 

, وفي بردية أخرى عبارة عن إقرار من قبل (٘ٙ)عن بعض رعاة قرية ماجدوال نيابة
( التابعة Ἀιαβαζηξίλمن قرية أالباسترين ) ,شخص يدعى أوريميوس سيرينوس

إلقميم أنطينوبوليس, بأّنو قد استأجر غرفة من سيدة تدعى أوريميا يوليانا من القرية 
مْن كتب نيابة عن المستأجر  نفسيا. ونجد في ىذه البردية أن الجنوستير ىو

. وُيْحَتمل أنَّ (ٙٙ)( عمى ما جاء في اإلقرارκαξηύξνοأوريميوس, وكان شاىًدا  )
نَّو كان يقوم بو تطوًعا.   ىذا األمر لم يكن من صمب وظيفتو, وا 

                                                 

)64(  P. Amh.2.139, l. 23  (AD 350, Hermoupolis Magna); also, Cf., P. Lond. 
3. 1248, ll. 28-29 (345 A. D Hermopolis) 

)65(  P. Harrauer 45, ll. 8-10  (A.D316 Hermoupolis Magna)= P. Cairo Cat. 10464. 
)66(  SB. 22, ll. 17-20 15620 (A.D 424, Antinopolis ). 
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كان الجنوستير يقوم بتحصيل أنواع مختمفة من الضرائب لحساب الدولة, ويتضح  -ٕ
, منيا بردية عبارة عن إعالن عن قسم (ٚٙ)ن البردياتلنا ذلك من خالل العديد م

مرسل إلى أوريميوس ديوكميس برايبوسيتوس الباجوس الثاني عشر إلقميم 
ىيرموبوليس, من قبل ثالثة سيتولوجوي و جنوستير يقرون  فيو بأن المبالغ المالية 

, (ٛٙ)لةالتي قاموا بتحصيميا كـ"ضريبة" عمى بعض المناجم قد دفعوىا إلى بنك الدو 
 جاء فييا: 

( ابن ..،حاكم الباجوس الثاني عشر، إلقميم Γη νθ ιε ο"إلى أوريميوس ديوكميس )
( Γη  κνο( بن ...، وديديموس )Κνξλειίνοهيرموبوليس، من أوريميوس كورنيميوس )

(، ثالثة سيتولوجوي، Ἀκκσλίνο(، وديديموس بن أمونيوس )Πητίλνοبن بيتينوس )
(، جميعهم من قرية γλσστήξ(، جنوستير)Πεπῆοيويس )( بن بἉτξῆοوهاتريس )
في الباجوس الخاضع لسمطتك، رًدا عمى طمبك الصادر بناًء عمى  ،(Σ εσόγραسيسونخا )

( Στξατεγίνο) ،ستراتيجيوس (Φι[ανπίνοأمر سيدي صاحب السعادة، الوالي فالفيوس)
( وأن المبالغ المالية κετάιισλبشأن الضرائب المقررة عمى كل أرورا بالنسبة لممناجم )

 المحصمة قد ُدفعت إلى بنك الدولة..."
في ىذه البردية نجد أنَّ ىاتريس بن بيويس جنوستير قرية سيسونخا التابعة لمباجوس 

يعمل كـ "محصل" لمضرائب المقررة عمى المناجم وتوريدىا إلى بنك الدولة.  ,الثاني عشر

                                                 

)67(  P.Charite. 15 (A.D 329. Hermopolis); P. Charite. 26 (A.D 341, 
Hermopolis); P. Amh.2.140  (A.D 349, Hermoupolis Magna); P. Flor. 3. 
344 (400-499 A. D, Hermopolis); P. Flor. 3. 346 (400-499 A. D, 
Hermopolis); CPR. 5. 26, ll. 604-615 (Hermopolis, 450-499 A. D). 

)68(  P. Amh.2.140,ll. 1-9  (A.D 349, Hermoupolis Magna).  
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يقوم بتحصيل نوع غير محدد  ,س فيكتوروفي بردية أخرى نجد جنوستير ُيدعى أوريميو 
 , حيث جاء بيا:(ٜٙ)لحساب الدولة في قسمو ,من الضرائب النقدية

“Βίθτσξ γλσστῆξνο α κέξνπο θώκεο Σθάξ ρξπσνῦ λνκησκάτηα 
σζ  ´ θαὶ  π(ὲξ) λα ινπ ρ ξ πσνῦ λνκησκάτηνλ α γίλεταη 

λνκησκάτηα ση  ” 
ومن  ،سوليدي من الذهب ;88¼ ة سكار. فيكتور جنوستير القسم األول من قري "

 .(98)سوليدي" 888¼ أجل أجرة الشحن واحد سوليدي، اإلجمالي،
يبدو أنَّ الجنوستير كان يقوم بدور ما فيما يتعمق بترشيح األفراد لمخدمة اإللزامية,  -ٖ

 "أوريميوس أبولمو", عبارة عن تقرير مرسل من (ٔٚ)ويتضح لنا ذلك من خالل بردية
 "فالفيوس أوليمبيودوروس"بوييس التابعة إلقميم ىيرموبوليس, إلى  جنوستير قرية

( المكمفين بالعمل كمحصمي γεωξγνίحاكم الباجوس األول, بأسماء المزارعين )
ضرائب.  في ىذه البردية نجد أن الجنوستير ىو مْن يقوم بترشيح بعض المزارعين 

رسال أسمائيم المؤىمين لمخدمة اإللزامية لمعمل كـ"محصمين" لمضرائب  في القرية, وا 
ن كان "نفتالي لويس" يرى أنَّ ما ورد في ىذه البردية ليس  إلى حاكم الباجوس. وا 

                                                 

)69(  CPR. 5. 26, ll. 604-615 (Hermopolis, 450-499 A. D). 
 لدراسات حول ىذه البردية انظر:لممزيد من ا(  ٓٚ)

- Roger S. Bagnall and P. J. Sijpesteijn: “Currency in the Fourth Century 
and the Date of CPR V 26”, ZPE, Bd. 24 (1977), pp. 111-124 . 

- Roger S. Bagnall, “Landholding in Late Roman Egypt: The Distribution of 
Wealth”, JRS, Vol. 82 (1992), pp. 128-149.  يذكر أنيا ضريبة عمى مالك األراضي(

               (ٖٗٔالزراعية ص 
- H. Hauben, Review, Mnemosyne, Vol. 34, Fasc. 1/2 (1981), pp. 183-

 (ٗٛٔ)يشير "ىاوبن" إلى أن الضريبة كانت عمى األراضي انظر ص  .185
)71(  P. Lond. 3. 1249 (346 A. D, Hermopolis). 
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ترشيًحا رسمًيا لمقيام بعبء الخدمة اإللزامية؛ لكنو إعداد لقائمة موثَّقة باألشخاص 
المؤىمين لالضطالع بيذه الخدمة, وأنَّ جنوستير القرية ليس ىو الموظف المسئول 

ن الترشيح لمخدمة اإللزامية, ولكنو فقط أعَد القائمة نيابًة عن عمدة القرية الذي ال ع
. واستند في رأيو ىذا إلى ما ورد في برديتين متعمقتين بتقارير (ٕٚ)يعرف الكتابة

بشأن ترشيح أفراد لشغل وظائف عن  ,مرفوعة من "كومارخوي" إلى حاكم الباجوس
رد في نيايتيما أنَّ الجنوستير ىو مْن كتب نيابة , ثم و (ٖٚ)طريق الخدمة اإللزامية

 :عن الكومارخوي. ولكن في ىاتين البرديتين كان يذكر في مقدمة البردية صراحةً 
أن التقرير مرسل من الكومارخوس أو الكومارخوي إلى برايبوسيتوس الباجوس, ثم 

م ألنيم ال يعرفون ذاكًرا أنَّو كتب نيابة عنو أو عني ,يذيل التقرير بإمضاء الجنوستير
 جممة: -صراحًة  -الكتابة, أما في ىذه البردية فقد جاء في مقدمة البردية 

“Φιαπίῳ Ὀιπκπν ώξῳ τῷ θαὶ Ἀσπλθξητίῳ πξαηπνσίτῳ α 
πάγνπ λνκνῦ Ἑξκνππνιείτνπ παξὰ Αὐξειίνπ Ἀπόιισλνο 
Ὡξίσλνο γλσσ τ ῆ ξ νο θώκεο Πώεσο τνῦ αὐτνῦ πάγνπ” 

الباجوس األول  "أسينكريتيس برايبوسيتوس"مبودوروس يدعى أيًضا "إلى فالفيوس أولي
جنوستير قرية بوييس  "أوريميوس أبولمونوس هوريون"التابع إلقميم هيرموبوليس، من 

 التابعة لنفس الباجوس"
ط بو ترشيح األفراد لموظائف التي يتم اكان ين والباحث ال ينكر أن الكومارخوس ىو منْ 

ة اإللزامية, ولكن يبدو أنَّ الجنوستير كان يجمع أحياًنا بين وظيفة شغميا عن طريق الخدم

                                                 

)72( Lews. N., “Ννεκαηα Λεγνληνο 66-79., ” BASP, 8, 1971, p. 15. 
)73( P. Amh.2.139, l. 23  (AD 350, Hermoupolis Magna); P. Lond. 3. 1248 
(345 A. D, Hermopolis). 
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ما يشير إلى جمع الجنوستير ما  الجنوستير ووظيفة الكومارخوس, حيث ورد في برديتين
 . ولقد جاء في إحداىما:(ٗٚ)بين وظيفتو ووظيفة الكومارخوس

“παξὰ Θενυαλίνπ θσκάξρῃ θαὶ γλ σ στῆξη   θώκεο  Ἰβηῶλνο…” 
 (98)كومارخوس وجنوستير قرية إبيون..."  "ثيوفانيس"ن "م

وسواء كان الجنوستير يجمع فعمًيا بين الوظيفتين, أم أنَّو كان يشغل منصب الكومارخوس 
فقط في فترة خمو المنصب لحين تعيين كومارخوس آخر, يبدو أن الجنوستير كان يقوم 

كومارخوس. كما أننا نجد الجنوستير في إحدى بترشيح األفراد لمخدمة اإللزامية عمى أنَّو 
, وفي أخرى إلى الـ" (ٙٚ)البرديات يرفع تقاريره مباشرة إلى البرايبوسيتوس باجوس

. وفي اعتقادي أنَّ الجنوستير ما كان ليفعل ذلك (ٚٚ)استراتيجوس" أو الـ" إكزاكتور"
وظيفتو أو قائًما  متخطًيا رئيسو المباشر, الكومارخوس, وفي وجوده, إال إذا كان يؤدي

 بأعمالو. 
يبدو أنَّ الجنوستير كانت تربطو عالقة ما بعممية قياس األرض, وأنَّو كان يرفع  -ٗ

تقرير  :تقارير بيذا الشان إلى االستراتيجوس, ويتضح لنا ذلك من خالل بردية عبارة عن
ي من قبل موظف قياس األراض ,مرسل إلى استراتيجوس أو إكزاكتور ىيرموبوليس ماجنا

   .(ٛٚ) (Σηλαπή( وجنوستير قرية سينابي )δεκόζηνο γεωκέηξνπالعامة )

                                                 

)74)  P. Flor. 3. 344 (400-499 A. D, Hermopolis) ; P. Flor. 3. 346 (400-499    
      A. D, Hermopolis). 
(75) P. Flor. 3. 344 (400-499 A. D, Hermopolis). 
)76( P. Amh.2.140 (A.D 349, Hermoupolis Magna). 
)77( P. Cairo. Preis 8 (321 A. D, Hermoupolis Magna)= CPR. 17. 1 22 (321 A. D). 
)78(  Ibid. 
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عبارة  ,(ٓٛ)ومن خالل بردية ,(ٜٚ)ولقد كانت وظيفة جنوستير القرية تؤدى كـ"خدمة" إلزامية
( إلى Herakleidesىيراكميديس )"عن خطاٍب ُمبيٍم ُمرَسل من خالل شخُص ُيْدعى 

ربما نستنتج أن  -ي وظيفتو عمى وجو التحديد( سارابيون )ال ندري ما ى"آخر ُيْدعى 
الجنوستير كان يؤدي عممو كخدمة إلزامية, طبًقا لقول مرسل الخطاب بأن الجنوستير قد 
أدى ما عميو من أعباء في السنوات الماضية, وربما كانت وظيفتو إحدى ىذه األعباء, 

 حيث جاء بيا:
“Γεκήτξηνο ὁ γλσστὴξ ἠμίσσέλ κε ιέ γ ηλ σνη ὥστε αὐτὸλ 
  ιππνλ γελέσζαη  πὲξ τ ῶ λ  πξ ν τ έ ξ σλ ἐτῶλ” 

( الــ: "جنوستير" يسأُلني أْن ُأخِبَرَك أنَّه )كان في خير Demetriosديميتريوس ) "
 حال( أدى ما عميه من أعباء في السنوات الماضية ......." 

تطابقت مع فترة والية جنوستير أمَّا فيما يتعمق بـ"فترة" والية جنوستير القرية, يبدو أنَّيا ت
 المدينة )أو الحي, أو القبيمة(, وىي أربع سنوات, وربما يتسق ذلك مع قول "مايمر"

(Maehlerأنَّ فترة والية جنوستير القرية كانت أربع سنوات عمى األقل )(ٛٔ) . 

مصطمح  , ذكر(ٕٛ)أنَّو قد مر بنا في بردية سابقة يوى :ويبقى لنا أن نشير إلى ممحوظة أخيرة
(, Βίθηωξ γλωζηῆξνο α κέξνπο θώκεο Σθάξجنوستير القسم األول لقرية سكار )

وىذا ربما يشير إلى أن القرية كانت مقسمة إلى عدد من األقسام اإلدارية, وأنَّ ىناك جنوستير لكل 
ت المؤرخة قسم, ولكن يبدو أنَّ ذلك قد تم في فترة متأخرة, نظرًا ألنَّ ىذ المصطمح لم يرد في البرديا

بالقرن الرابع, أو حتى المؤرخة بأوائل القرن الخامس, كما أنَّ البردية التى نحن بصددىا اآلن 
 مؤرخة بالنصف األخير من القرن الخامس الميالدي. 

                                                 

)79( Jacqueline Lallemand., Op.  Cit., p. 137.  
)80( P. Oxy. 12. 1490, ll. 2-4  (320 A. D). 
)81(  Maehler. H., Review: P. Charite, The Classical Review, Vol. 34, No. 1    
     (1984), p. 118.  
)82( CPR. 5. 26, ll. 604-605 (, 450-499 A. D, Hermopolis ). 
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 قائمة بأسماء الجنوستيريس
 م االسم المكان البردية التاريخ
91 or 

107 A. D 
P. Oxy. 4. 

722 
 1 سيس.بن  بيتيي. أوكسيرينخوس

101 A.D P. Turner. 
19 

 2 هارثونيس أوكسيرينخوس

103 A. D P. Hamb. 1. 
31 

 3 كموديوس أرسينوي

103 A. D P. Hamb. 1. 
31 

 4 إجناتيوس نيجر أرسينوي

103 A. D P. Hamb. 1. 
31 

 5 يوليوس أرسينوي

127 A. D P. Oxy. 3. 
496 

 6 ديوجينيس بن هيراكس أوكسيرينخوس

132/3 A. 
D 

P. Diog. 5 7 يوليوس كريسبوس أرسينوي 

132/3 A. 
D 

P. Diog. 5 8 فاليريوس باولوس أرسينوي 

133 A.D P. Fam. 
Tebt. 30 

 9 جميمميوس هيراكميديس أنطينوبوليس

133 A.D P. Fam. 
Tebt. 30 

 10 سوخوس بطوليمايوس أنطينوبوليس

133 A.D P. Fam. 
Tebt. 30 

 11 سهيرون بطوليمايو  أنطينوبوليس

142 A. D 
142 A. D 

P. Diog. 6 
P. Diog. 7 

 12 فاليريوس بيرينيكيانوس أرسينوي



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 889 

142 A. D 
142 A. D 

P. Diog. 6 
P. Diog. 7 

 13 فالفيوس يوليانوس أرسينوي

142 A. D 
142 A. D 

P. Diog. 6 
P. Diog. 7 

 14 بيترونيوس كيميراس أرسينوي

148 A. D SB. I. 5217 15 س كرسبوس لوكريتيو  أرسينوي 
148 A. D SB. I. 5217 16 يوليوس أنطونينوس أرسينوي 
148 A. D SB. I. 5217 17 ماجيوس سابينوس أرسينوي 
151 A. D P. Fam. 

Tebt. 34 
 18 لوسانياس ابن ديديموس أنطينوبوليس

151 A. D P. Fam. 
Tebt. 34 

 19 ديديموس ابن ديديموس أنطينوبوليس

151 A. D P. Fam. 
Tebt. 34 

 20 بطوليمايوس بن هيراكميديس أنطينوبوليس

155 A. D P. Mich. 
Mchl.1 

 21 جايوس دوميتيوس أنطينوبوليس

155 A. D P .Mich. 
Mchl.1 

 22 ماركوس أنطونيوس أنطينوبوليس

155 A. D P. Mich. 
Mchl.1 

 23 يوليوس هيراكميانوس أنطينوبوليس

157  A. D SB. 16. 
12743 

 24 أيزيدوروس هوريون أنطينوبوليس

157  A. D SB. 16. 
12743 

 25 أمونيوس ليونيديس أنطينوبوليس

157  A. D SB. 16. 
12743 

 26 سوتير هيراكميوس أنطينوبوليس

138-161 P. Oxy. 4. 27 سارابيون بن أسكميبياديس أوكسيرينخوس 



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 88: 

A. D 723. 
171 A. D SB. 16. 

12744 
 28 أيزيدوروس امونيوس انطينوبوليس

171 A. D SB. 16. 
12744 

 29 فيالنتينوس امونيوس انطينوبوليس

171 A. D SB. 16. 
12744 

 30 كورنيميوس هيرمياس انطينوبوليس

173 A. D B G U. 4. 
1032 

 31 جايوس فاليريوس فالينس أرسينوي

173 A. D B G U. 4. 
1032 

 32 ماركوس فاليريوس بريموس أرسينوي

173 A. D B G U. 4. 
1032 

 33 يوليوس ماريوس تيبيريانوس  أرسينوي

177/8 A. 
D 

P. Stras. 4. 
238 

 34 أبولمونيوس أرسينوي

188 A. D SB. 4. 7362 35 ماركوس أوريميوس بيتيسوخوس أرسينوي 
188 A. D SB. 4. 7362 36 سيرينوس بيترونيوس أرسينوي 
188 A. D SB. 4. 7362 37 يوليوس جميمموس أرسينوي 
193-8 A. 

D 
P. Turner. 

26 
 38 هيراكموس أرسينوي

195/6 A. 
D 

P. Freib. 2. 
10 

بطوليمايوس 
 يورجيتيس

 39 زينور بن سارابيون 

197 A. D P. Diog. 2 40 ماركوس يوليوس ديوجينيس أنطينوبوليس 
197. A. D P. Diog. 2 41 ماركوس أنطونيوس فالينس أنطينوبوليس 
197. A. D P. Diog. 2 42 جايوس لونجينوس ماركوس نوبوليسأنطي 
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209 A. D P. Diog. 3 43 جايوس يوليوس نيناروس أنطينوبوليس 
209 A. D P. Diog. 3 44 لوكيوس نونيوس إبيماخوس أنطينوبوليس 
209 A. D P. Diog. 3 45 هيرمياس أنوبيون أمونيوس  أنطينوبوليس 
211-212 

A.D 
P. Oxy. 9. 

1196 
 46 وس ساراباس أموني أوكسيرينخوس

212-217 
A. D 

P. Diog. 4 47 جايوس يوليوس نيناروس أنطينوبوليس 

212-217 
A. D 

P. Diog. 4 48 لوكيوس نونيوس إبيماخوس أنطينوبوليس 

212-217 
A. D 

P. Diog. 4 49 هيرمياس أنوبيون أمونيوس أنطينوبوليس 

260 A. D P. Oxy. 18. 
2186 

 50 س ماكرينوسماركوس أوريميو  أوكسيرينخوس

260 A. D P. Oxy. 18. 
2186 

 51 ليون يدعى أيًضا كيركيون أوكسيرينخوس

260 A. D P. Oxy. 49. 
3476 

 52 أوريميوس سارابامون أنطينوبوليس

260 A. D P. Oxy. 49. 
3476 

 53 أوريميوس سارا)بامون(............. أنطينوبوليس

269 A. D P. Oxy. 40. 
2892 

 54 أوريميوس ثيون أوكسيرينخوس

269 A. D P. Oxy. 40. 
2892 

 55 أوريميوس ساراس أوكسيرينخوس

269 A. D P. Oxy. 40. 
2914 

 56 أوريميوس نيميسيانوس أوكسيرينخوس

269 A. D P. Oxy. 40. 57 أوريميوس أريوس أوكسيرينخوس 
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2914 
269-270 

A. D 
P. Oxy. 40. 

2895 
 58 .....أوريميوس ........... أوكسيرينخوس

270 A. D P. Oxy. 40. 
2894 

 59 أوريميوس أنطونيوس أوكسيرينخوس

270 A. D P. Oxy. 40. 
2908 

 60 أوريميوس سيرينوس أوكسيرينخوس

272 A. D P. Oxy. 40. 
2902 

 61 أوريميوس سيمبانوس  أوكسيرينخوس

272 A. D P.Mich. 14. 
676   

 62 أوريميوس سارابيون أوكسيرينخوس

272 A. D P.Mich. 14. 
676   

 63 أوريميوس أمويس أوكسيرينخوس

272 A. D P.Mich. 14. 
676   

 64 أوريميوس جوسنوس أوكسيرينخوس

285 A. D O. Mich. 1. 
407 

 65 ساتابوس كرانيس

Late 3rd 
Cent. A. 

D 

P. Oxy. 12. 
1490   

 66 ديميتريوس......................... أوكسيرينخوس

295 A. D P. Oxy. I. 
43v 

 67 إيزيدوروس  أوكسيرينخوس

302-3 A. 
D 

SB. 20. 
14469 

 68 أوريميوس كوبرياس هيرموبوليس

316 A. D P. Harrauer. 
45 

هيرموبوليس 
 ماجنا

 69 أوريميوس أبولمون
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329 A. D P. Charite. 
15 

 70 أوريميوس بوليس  هيرموبوليس

345 A. D P. Lond. 3. 
1248 

 71 يميوس بن بيساريون أور  هيرموبوليس

346 A.D P. Lond. 3. 
1249 

 72 أوريميوس أبولمو هيرموبوليس

349  A. D P. Amh. 2. 
140 

 73 هاتريس بن بيويس هيرموبوليس

350 A. D P. Amh. 2. 
139 

 74 أوريميوس سارابيون  هيرموبوليس

356-357 
A. D 

P. Cairo. 
Preis. 20 

 75 هيراس...... هيرموبوليس 

390 A. D P. Lips. 1. 
65; 66 

هيرموبوليس 
 ماجنا

 76 أوريميوس نيموس أمون

4 Cent. SB. 
20.14586 

 77 أوريميوس أنطونينوس  هيرموبوليس

424  A. D SB. 22. 
15620 

 78 أوريميوس........... أنطينوبوليس

450-499 
A. D 

CPR. 5. 26 79 أوريميوس فيكتور هيرموبوليس 

400-499 
A. D 

P. Flor. 3. 
344 

 80 ثيوفانيوس هيرموبوليس

400-499 
A. D 

P. Flor. 3. 
346 

 81 أوريميوس بالموس هيرموبوليس
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 قائمة اإلختصارات:
- J.E.A. = The Journal of Egyptian Archaeology. 
- J.J.P. = The Journal of Juristic Papyrology. 
- B.A.S.P. =The Bulletin of the American Society of Papyrologists 

 قائمة املصادر واملراجع
 أوالً: املصادر الربدية:

- P. Amh = The Amherst Papyri, Being an Account of the Greek Papyri in   
the Collection of the Right Hon. Lord Amherst of Hackney, F.S.A. at  
Didlington Hall, Norfolk, ed. B.P. Grenfell and A.S. Hunt. London. 
- P. Ant = The Antinoopolis Papyri. London. I, ed. C.H. Roberts. 1950. 
II, ed. J.W.B. Barns and H. Zilliacus. 1960. III, ed. J.W.B. Barns and H. 
Zilliacus. 1967.   
- BGU = Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) 
Museen zu Berlin, Griechische Urkunden. Berlin. 
- P. Cair.Cat = Greek Papyri, Catalogue général des antiquités 
égyptiennes du Musée du Caire, Nos. 10001—10869, ed. B.P. Grenfell 
and A.S. Hunt. Oxford 1903. 
- P. Cair. Preis = Griechische Urkunden des Aegyptischen Museums zu 
Kairo, ed. F. Preisigke. Strassburg 1911. (Schriften der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Strassburg 8). Nos. 1-48. 
- P. Cair. Zen. = Zenon Papyri, Catalogue général des antiquités 
égyptiennes du Musée du Caire, ed. C.C. Edgar. Cairo. 
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- P. Charite. = Das Aurelia Charite Archiv, ed. K.A. Worp. Zutphen 
1981. (Stud.Amst. XII). Nos. 1-41. 
- CPR = Corpus Papyrorum Raineri. Vienna. 
- P. Diog. = Les archives de Marcus Lucretius Diogenes et textes 
apparentés, ed. P. Schubert. Bonn 1990. (Pap.Texte Abh. XXXIX). 
Nos. 1-68; nos. 1, 10-11 are Latin, the remainder Greek. 
- P.Fam.Tebt. = A Family Archive from Tebtunis, ed. B.A. van 
Groningen. Leiden 1950.  
- P. Flor. =Papiri greco-egizii, Papiri Fiorentini (Supplementi 
Filologico-Storici ai Monumenti Antichi). Milan. 
- P.Freib. = Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung. 
- P. Hamb. = Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Staats 
und Universitätsbibliothek. I, ed. P.M. Meyer. Leipzig-Berlin 1911-
1924. II mit einigen Stücken aus der Sammlung Hugo Ibscher, ed. 
B. Snell and others. Hamburg 1954. III, ed. B. Kramer and D. 
Hagedorn. Bonn 1984. IV, ed. B. Kramer and D. Hagedorn. 
Stuttgart and Leipzig 1998. 
- P.Harrauer. = Wiener Papyri als Festgabe zum 60. Geburtstag 
von Hermann Harrauer, ed. B. Palme. Vienna 2001. 
- P.Leipz. = Die griechischen Papyri der Leipziger 
Universitätsbibliothek, ed. C. Wessely. Leipzig 1885. 



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 888 

- P.Lips. = Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu 
Leipzig, I, ed. L. Mitteis. Leipzig 1906. II, ed. R. Duttenhöfer with a 
note by R. Scholl. Munich/Leipzig 2002. 
- P.Lond. = Greek Papyri in the British Museum. London. At 
present 7 vols. 
- P. Mich. Michigan Papyri, Papyri from Tebtunis, edited. By A. E. 
R. Boak, E. M. Husselman, W. F. Edgar, Ann Arbor, 1933- 1944. 
- P.Mich.Mchl. = A Critical Edition of Select Michigan Papyri, ed. 
E.M. Michael. Diss. University of Michigan, Ann Arbor 1966. 
- P. Oxy. = The Oxyrhynchus Papyri. Published by the Egypt 
Exploration Society in Graeco-Roman Memoirs. London.  
- PSI. = Papiri greci e latini. (Pubblicazioni della Società Italiana per 
la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto). Florence. The first 
eleven volumes were edited by a number of persons under the 
general direction of G. Vitelli and M. Norsa. A list of reeditions of 
documentary texts is given by P. Pruneti in Pap.Flor. XIX.2, pp. 
475-502. 
- P. Ryl. = Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John 
Rylands Library, Manchester. Manchester. I, Literary Texts, ed. 
A.S. Hunt. 1911. II, Documents of the Ptolemaic and Roman 
Periods, ed. J. de M. Johnson, V. Martin and A.S. Hunt. 1915. III, 
Theological and Literary Texts, ed. C.H. Roberts. 1938. Nos. 457-



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 888 

551. IV, Documents of the Ptolemaic, Roman and Byzantine 
Periods, ed. C.H. Roberts and E.G. Turner. 1952. 
- SB = Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten. (A 
collection of documentary papyri, ostraca, inscriptions, mummy 
tablets and related texts published in journals or unindexed 
catalogues. Begun by F. Preisigke in 1915, continued by F. 
Bilabel, E. Kiessling, and H.-A. Rupprecht). 
- P. Stras. = Griechische Papyrus der Kaiserlichen Universitäts- 
und Landes-bibliothek zu Strassburg, ed. F. Preisigke. Leipzig. 
- P. Turner. =  Papyri Greek and Egyptian Edited by Various Hands 
in Honour of Eric Gardner Turner on the Occasion of his Seventieth 
Birthday, ed. P.J. Parsons, J.R. Rea and others. London 1981. 
(Egypt Exploration Society, Graeco-Roman Memoirs 68). 

ا: النقوش: 
ً
 ثاني

- O. Mich. = Greek Ostraca in the University of Michigan Collection, 
Part I, Texts, ed. L. Amundsen. Ann Arbor 1935. (Univ. of Mich. 
Studies, Humanistic Series 34). 

ا: املراجع 
ً
 العربية:ثالث
تاريخ مصر االجتماعي واالقتصادي في عصر الرومان, دار  حسن اإلبياري: -

 .ٕٗٓٓالعموم بالفيوم, 
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ا: املراجع األجنبية:
ً
 رابع

- Bagnall, R : Egypt in Late Antiquity, Princeton, (1993). 
- Boak. A. E. R:  “The Epikrisis Record of an Ephebe of Antinoopolis 
Found at Karanis” JEA, Vol. 13, No. 3/4 (Nov., 1927). 
- Cockle, W.E.H: “State Archives in Graeco – Roman Egypt from 30 B. 
C. to the Reign of Septimius Severus”, JEA, (1984). 
- Derda. T: “Pagi in the Arsinoite Nome Astudy in the Administration of 
Fayum in the Early Byzantine Period”, JJP, 31, (2001). 
- Hans. Schaefer,"Γλωζηήξ ϰαη έγγπεηήο" Museum Helvèticum, 6 
(1949), 49-55. 
- Lallemand. J: L'administration civile de l'Egypte de l'avènement de 
Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des 
rapports entre l'Egypte et l'Empire à la fin du IIIe et au IVe siècle, (1964). 
- Lews. N:  “Ννεκαηα Λεγνληνο 66-79., ” BASP, 8, (1971) 
- Liddell & Scott: Greek-English Lexicon, Oxford, (2001). 
- Maehler. H:  Review: P. Charite, The Classical Review, Vol. 34, No. 
1 (1984). 
- Oertel, F.: Die Liturgie. Studien Zur Ptolemaischen und Kaiserlichen 
Verwaltung Agyptens. Leipzig,(1917). 
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 اهلجرٌني  الثانً والثالثرستاق اسفراٌني يف القرنني 
 الثامن والتاسع املٍالدٌني 

 عالء محمد عبد الغني حسن د.
 المساعداإلسالمي  أستاذ التاريخ

 الكويت -الجامعة العربية المفتوحة
 :مقدمت البحث

 الميمة التي تتبع فيي من المدن ، ميزتمجغرافي  موقع ب حظي رستاق اسفرايين
بو من نشاط اقتصادي قامت  تمتعتباإلضافة إلى ما ، عامةبوخراسان  ،خاصةبسابور ني

وكفايتيا في  ،ووفرة محاصيميا بخصوبة أراضييا سفرايينافقد تميزت ، أركانو عمى الزراعة
بعناصر سكانية  يسفرايينوأيضا تميز المجتمع اال، وكذلك الصناعة والتجارة الغالب ألىميا،
 .مقاتو مع ما بينيا من انسجام وتالؤ طب من حيث تنوع أطيافو وتعدد، مختمفة األجناس

من العمماء الذين طافوا أخرجت العديد فقد  ،العمماء :اسفرايينمن أفضل ما تميزت بو ولعل  
ضافات واضحة سيامات مميزة وكان ليم إ،  العالم شرقا وغربا من ، في صنوف العموم المختمفةوا 

 .الدراسةوىذا ما ستوضحو  ،وتأليف الكتب في مختمف العموم ،سمن تدري وا بوخالل ما قام
من  تواجوالصعوبة التي : اإلشارة إلى مقدار دمة الموجزةوجدير بالذكر في ىذه المق

نظرًا لندرة  ،من نواحييا السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،يحاول دراسة ىذه المدينة
 تبقى من مصادر فحديثو ورد بصورة المصادر التي عنيت بيا وبالحديث عنيا، وما

براز موضوعاتو وا   ،ن تطويعيا لخدمة مقتضيات البحثحاولنا جاىدي ،في الغالب ،مجممة
في ىذه الدراسة  ،نصاف الذي يجب أن يكون رائدناولعل االعتراف بيذا من اإلومطالبو، 

 ة محل الدراسة.ودورىا في الحقبة الزمني ،اسفرايينبرستاق التعريف  :، وفيما يمي اوغيرى
 التعرٌف برستاق اسفراٌني: أوال 

 اسفرايين والنواحي المتعمقة بيا:قبل الشروع في مادة البحث األصمية والحديث عن 
مع  اتساقاً بيان مدلول لفظة رستاق الواردة في العنوان،  متطمبات البحث،أرى أنو من 

 ،وبيان مدلوليا ضرورة أن يستيل الباحث بحثو بتعريف غريب مصطمحات العنوان،
والجمع  ،ورسراق ،ويقال: رزداق ،فالرستاق  كممة فارسية معربة، الحقوه بقرطاس
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الرساتيق، وىو السواد، قال ابن ميادة: ىال اشتريت حنطة بالرستاق، سمراء مما درس إن 
رسداق، الرذداق : لغة في ال (2)ًا ىي كورة كثيرة القرى بنيسابورورستاق أيض (1)محزاق.
لناس، وىو : السطر من النخل والصف من االرستاق ، قال الجوىري الرزداقتعريب 

قال ياقوت: رستاق . و (3)رستو(  وقيل ىي بيوت مجمعة معرب وأصمو بالفارسية )
 . (4)نزىو وبساتين كثيرة وأنيار جاريةولو قرى  ،بينيما سبعة فراسخ ،بسمرقند

حيث  ،تعرف عمى معاني اسفرايينآن لنا أن ن ،وبعد االنتياء من التعريف بالرستاق
 (8)السيوطي بال ىمزة خطيا (7)وأسفراين (6)وأسفرائين (5)أسفرايينكتبت بأكثر من لفظ كالتالي: 
فيي بميدة حصينة من نواحي ، عامةب (10)خاصة وخراسانب (9)من المدن اليامة في نيسابور

واسميا  (12)مراحل بينيا وبين نيسابور خمس (11)نيسابور عمى منتصف الطريق من جرجان
 ،سماىا بذلك بعض المموك لخضرتيا ونضارتيا، وميرجان قرية من أعماليا ،القديم ميرجان

فكأنيم  ،وايين ىو العادة ،أصميا من أسبرايين بالباء الموحدة، وأسبر بالفارسية ىو الترس
 (13)دياراسفن اسفرايينن الذي بنى إفسميت مدينتيم بذلك، وقيل:  ،سعرفوا قديما بحمل التر 

ويصفيا  (14).وما زال اسما لقرية قرب المدينة الخربة ،ر لتطاول األيامي  ثم غ   ،فسميت بو
ليس  ،مدينتو عمى ىذا االسم عامرة نفيسة ،نفيس يشقو جادة جرجان (15)المقدسي بأنو رستاق

" ىي الرستاق الثالث من اسفرايينوذكر ابن رستو أن " (16)في مدائن الرساتيق أجل منيا
  (18).في جميورية إيران تقع حالياً  و (17).تيق نيسابوررسا

: مدينة متوسطة المقدار في وصفيا إنياقال المقدسي ف أما عن مساحة المدينة
يث عبر عنو بصيغة ح ،مشيرا إلى صغر حجميا ياقوتخالفو و  (19)متحضرة األىل.
من  ،و معروفكما ى ،وىذه الصيغة (20): بميدة حصينة من نواحي نيسابورالتصغير قائالً 

 صيغ التصغير الدالة عمى قمة حجم وشأن من يوصف بيا.
، فكممة حصينة في وصف ياقوت تطمق ويراد بيا أحد وأما وصفو ليا بأنيا: حصينة

وصعوبتو لكل ناىب ، أو حصانة أسوارىا  ،إما حصانة موقعيا الجغرافي ومناعتو :شيئين
وجود وتوفر مثل ىذه األسوار والقالع، أو  بما يفيد في الجانب الحضاري الذي أتاح ،وقالعيا

 بما ينبئ عن كونيا مستيدفة لغيرىا.  ،الصراع السياسي الذي صاحب تمك البقعة من األرض
 21: إنيا  مدينة كبيرة.واصفًا مساحتيا الحميريوخالفيما 
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مما سبق يظير أمامنا ثالثة آراء في حجم ومساحة مدينة أسفرايين: تنحصر في و  
 ىو الراجح. ولعل الميل إلى أنيا متوسطة المقدار توسط، والصغر،الكبر، وال

لعل منيا ما أورده  ،وفي أسفرايين بعض المشاىد التي جذبت أنظار بعض من الرحالة
لم ير أعظم منو، فإن محيط  ،أنو كان في جامع أسفرايين وعاء عظيم من النحاسمن  :المستوفي

 (22)كان في شمال المدينة قمعة زر، أي قمعة الذىب.ثتنى عشرة ذراعا، و احافتو الخارجة كان 
 ضمت اسفرايين ونواحييا عدة قرى، أوصميا البعض إلى :اسفراٌني وقراها نواحً

حدى وخمسين قرية ولعل ىذا العدد من  (24). ومن أعماليا إحدى وخمسون قرية(23)أربعمئة وا 
 يراد أشير تمك القرى:مبالغ فيو ، وفيما يمي إ ،الموجودة في رستاق اسفرايين ،القرى

 (25)ومنيا إلى أسفرايين مرحمة. ،سنداسب: مدينة صغيرة عامرة 

   (26).من نواحي أسفرايين من أعمال نيسابور ،س: بضم أولو والميمرم  ب 

  كورة آنفا قذق قد يسقط من الكورة المذ "فرح النفس"ميرجان: معناه بالفارسية
والد  ،بيا بذلك كسرى قباذ بن فيروزوميرجان قرية بأسفرايين لق، فيقال ميرجان فقط
وىي مدينة عامرة الديار  (27)لحسنيا وخضرتيا وصحة ىوائيا ،كسرى أنو شروان

وشرب أىميا من  ،ليا سور تراب وربض عامر ،كثيرة الخيرات واألرزاق جميمة ،واألسواق
 (28) .ومن ميرجان إلى ديواره مرحمتان ،ماء يأتي إلييا جمبا

  :(29).أسفرايينمن قرى قرية بزانة 

 أبو محمد عبد اهلل بن "منيا  ،قرية من قرى أسفرايين ،بوازنة: بالزاي واأللف والنون
من أىل صنعاء وسكن  "،الحارث بن حفص بن الحارث بن عقبة القرشي الصنعاني ثم البوزاني

 (30)وأحمد بن حنبل وغيرىما:  ،مثل عبد الرزاق ،وكان وضاعا لمحديث عن األئمة ،بوزانة

 من قرى أسفرايين  ،ذ: بسكون الواو والراء وفتح الباء الموحدة والذال معجمةجورب
 .(31)"عبد اهلل بن محمد بن مسمم أبو بكر األسفرايين الجوربذي"منيا  ،من أعمال نيسابور

 بدل بن "ينسب إلييا  ،الحوش: قرية من أعمال أسفرايين من نواحي نيسابور
سحا "،محمد بن أحمد الحوشي  .(32)ق بن راىويوسمع أباه وا 

 وجيمو معربة عن  ،خسروجرد: بضم أولو وجرد بالجيم المكسورة والراء الساكنة والدال
أبو يوسف يعقوب بن "وينسب إلييا  ،ألن كرد بمعنى عمل مدينة ،ومعناه عمل خسرو ،كاف

وقيل سنة  299في خسروجرد سنة توفي  وغيره "أحمد بن محمد األزىري الخسروجردي
 .(33)م 820/ىـ 200كان مولده سنة م و 920ىـ/ 300
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 وش( بضم فواو ( بضم فتشديد و )خ  ش  والخوشى: واحد يقال لمبمدة )خ   الخشى
قرية من  ،وش بضم أولو وشين معجمةوخ   ،من قرى أسفرايين ،ساكنة فشين معجمة خفيفة

سمع ابن  "،أبو عبد اهلل محمد بن أسد النيسابوري الخوشي"نواحي أسفرايين ينسب إلييا 
 .(34) يرىميينة والمبارك والفضيل بن عياض وغع

   وىي من قرى  ،ومعناه بالفارسية األصفر ،د: بفتح أولو وسكون ثانيو ودال ميممةر  ز
 .(35) "أحمد بن محمد الزردي المغوي األديب"ينسب إلييا  ،أسفرايين من أعمال نيسابور

   مد بقرب جاجرم من ب ،بفتح أولو وثانيو ونون ساكنة ثم قاف وآخره نون: قانن  م  س
أوليا متصل بحدود  ،وىي كورة بين جبمين تشتمل عمى عدة قرى ،أعمال نيسابور

القصبة بميدة في لحف جبل و  ،أسفرايين وآخرىا متصل بحدود جرجان وجاجرم في غربييا
 .(36)والمحدثون يكتبونيا بالنون "سممقان"تسمى 

   والعجم يقولون  ،خره نونمقان: بفتح أولو وسكون ثانيو وبعد الميم قاف وآر  ش
 ،بينيا وبين نيسابور أربعة أيام ،بميدة بخراسان من نواحي أسفرايين في الجبال ،جرمقان

كان أحد أعيان مشايخ  "،أبو الفضل الشرمقاني" :وقد خرج منيا طائفة من العمماء منيم
ي بكر بن سمع المسند الكبير واألميات ألب ،خراسان والعراقين والشام والجزيرة والحجاز

 .(37)136ثم توفي بالشرمقان خامس عشر جمادى اآلخرة سنة  ،أبي شيبة

   (38)وران: بالضم وآخره نون من قرى أسفرايين ك. 

   جان بالكسر ثم السكون وشين معجمة يش  )ميكشان(: فعرب فقيل )مشيجان( م
 .(39)من قرى أسفرايين.  ،مفتوحة وجيم وآخره نون

  .(40)خانقاه: بين أسفرايين وجرجان 

  :أبا "، سمع ببغداد "أبو القاسم عمي بن طاىر"التوث قرية بأسفرايين منيا
 .(41) م1100ىـ /. 480توفي سنة  "محمد الجوحيري

  ايالبستان: قرية بين أسفرايين وجرجان، من عجائبيا ما ذكره صاحب تحفة
ك الماء أن بيا مغارة يخرج منيا ماء كثير ينبع من عين فييا، فربما ينقطع ذل :الغرائب

 ،في بعض السنين أشيرا، فإذا دام انقطاعو يخرج أىل القرية من الرجال بأحسن ثيابيم
والدفوف والشبابات والمالىي إلى تمك العين، ويرقصون عندىا ويمعبون، فإن الماء ينبع 

 (42)من العين ويجري بعد ساعة، وىو ماء كثير بقدر ما يدير رحى. 
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   بمدة ليا كورة واقعة بين  ،توحة وراء ساكنة وميمم: بعد األلف جيم أخرى مفر  جاج
وبعض قراىا في الجبل  ،تشتمل عمى قرى كثيرة وبمد حسن ،نيسابور وجوين وجرجان

وىي  مدينة بأرض خراسان مشيورة بقرب أسفرايين. بيا  ،المشرف عمى أزاذوار قصبة جوين
 .(43)العين يزول جربو غاص في ماء ىذه وأسفرايين؛ وقيل: من  عين تنبع قناة بين جاجرم

 (44)جوربك: قرية من قرى أسفرايين. 

  (45)جورزك: قرية من قرى أسفرايين. 
 (46)جربوقان من خطة أسفرايين. 

 (47)جوش: بفتح الواو، قريو من قرى  أسفرايين . 
   قان: بالفتح ثم السكون، والسين ميممة مفتوحة، وقاف، وألف، ونون: قرية س  و  ج

أبو حامد محمد "ينسب إلييا  ،محمة منيا، يسمونيا كوسكان متصمة بأسفرايين حتى كأنيا
 .(48) "أبي حامد الغزالي"إمام فاضل، تفقو عمى  "بن عبد الممك الجوسقاني

وىذا العدد الكبير من القرى التابعة لمدينة أسفرايين ينبئ عن عظم ىذه المدينة، 
 وتواجدىا الحضاري والعمراني.

 ثناء  العلماء على أسفراٌني:
عل األىمية الكبيرة لمدينة أسفرايين جعمت العمماء يخصونيا بالثناء في كتاباتيم، ل 
 يتشوق أسفرايين وأىميا: حيث قال "أبو الحسن عمي بن نصر الفندورجي" :ومنيم
 

 سقى اهلل في أرض أسفرايين عصبتي
    

 فما تنتيي العمياء إال إلييم
 

     وجربت كل الناس بعد فراقيم
               

 (49) .فما ازددت إال فرط ضن عمييم
 

 .(52)عمى المبتدعين ينشزنواسفرائين عرائس . (51)بيوردأو  (50) "نسا"وذكر السمعاني أن 

   التطور السٍاسً السفراٌني خالل فرتة الدراست: :ثانٍا
 ،بعد استقرار اإلسالم في الجزيرة العربيةف ،كان ألسفرايين نشاط سياسي ممحوظ

اإلسالمية في جميع االتجاىات، وكانت أسفرايين من المناطق األولى بدأت الفتوحات 
فتح توقيت اختمف المؤرخون حول وقد التي وصل إلييا المسممون في  صدر اإلسالم، 

ف األحنف بن حيث كم   .(53)نيا فتحت في عيد عمر بن الخطابإ :أسفرايين، فقيل
ب عق ،إلييا ،آخر مموك الفرس ،بالتوجو إلى خراسان بعد فرار يزدجرد الثالث (54)قيس
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فدخل األحنف بن قيس يحمل نور  .(55)م641ىـ/21ىزيمتو في معركة نياوند عام 
عبد اهلل بن مطرب بن "رسل أحد قواده وىو أاإلسالم إلى ىذه البالد، فدخل خراسان و 

 .(56)استولى عمييا بعد مقاومة كبيرةو  ،فاتجو إلييا، وحاصرىا ،لفتح نيسابور "الشخير
تخصص وقتا لفتحيا يختمف ألن المصادر لم  ،واضح أن أسفرايين فتحت مع نيسابوروال

 .من توابع نيسابور لم تفتح بعد اولم تذكر أن ىناك مدن عن توقيت فتح نيسابور،
إذ ال يمكن الوصول إلى  ،أن أسفرايين فتحت قبل نيسابور ويترجح لدى الباحث 

 الطريق الواصل إلى نيسابور. ، لكونيا فيال بعد فتح أسفرايينإنيسابور 
تابعة لمدولة اإلسالمية إلى نياية عيد عمر بن  ،وظمت أسفرايين ونيسابور في استقرار تام 
ترك  ، حيثم654 -642ىـ/35 – 23 ،والعامين األولين من عيد عثمان بن عفان ،الخطاب

وصمت و أخوال كسرى،  عمى أثر  الثورة التي قام بيا بني كناز ،ورساتيقيا اإلسالمأىل نيسابور 
 .(57)فأرسل إلييم جيشا بقيادة عبد اهلل بن عامر بن كريز ، األخبار إلى عثمان بن عفان

عمى أعماليا  ىبعدما استول ،نيسابورلى ن توجو إيسفرايابن كريز أل بعد فتحو 
 ،ن المدينةو عمى أن يدخل المسمم ،طمبوا األمان إلى أن صر أىميا أشيراً افح ،وافتتحيا
 مفصالحي ،عمي جميع نيسابور ففتحوا الباب وتم الصمح ،إلى ذلك فأدخميم ليال فأجيب

  .(58)ألف ألف درىم ىعم
وبعد ىذا الفتح ظمت أسفرايين إلى نياية عيد الخمفاء الراشدين في أمن واستقرار، أما      

آخر وفي  .في عيد الدولة األموية فقد انتظمت أسفرايين مثميا مثل باقي رساتيق نيسابور
 امن المدن التي أيدت أب ،وظيور الدعوة العباسية سرا كانت أسفرايين :عيد الدولة األموية

سابور وظمت أسفرايين مثل باقي مدن ني ،(59)اساني في دعوتو كبقية مدن خراسانمسمم الخر 
من قبل بني العباس، فقد  ،والية أبي مسمم الخراساني عمييا وخراسان في ىدوء تام أثناء

وخصوصا أن أبا مسمم الخراساني كان ، در اىتمام مثل باقي رساتيق نيسابوركانت مص
فازدىرت وانتعشت يقضي أغمب وقتو في نيسابور، وبالتالي فقد اىتم  بنيسابور ورساتيقيا 

 ،جعفر المنصور يمسمم الخراساني عمي يد أب يبعد مقتل أبحضاريا، ولكن الحال  اختمف 
 ثورة  قامت عمى أثره  ،حصل اضطراب سياسي حيث ،(60)م775 -754ىـ/158 -136



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 
 

 123 

إال  ،طالت أسفرايين والواضح أن ىذه الثورة ،أبي جعفر المنصورضد الخميفة  ،في نيسابور
 .(61)أنيا لم تستمر طويال فقد استطاع أبو جعفر المنصور القضاء عمييا

ن ظمم ممعاناة شديدة  ،نيسابوروباقي رساتيق  ،نيسابور وأسفرايينىذا وقد عانت  
مما دفع الناس أن يشتكوا  ،قبل الخالفة العباسية نيسابور منالوالي عمى  "خطاب بن يزيد"

 "عبد الجبار بن عبد الرحمن"فأمر عاممو عمى خراسان  ،جعفر المنصور يبأإلى الخميفة 
 .(62)بدأ أىميا يتنفسون الصعداء فبعد أن عزل  ،بعزل خطاب بن يزيد عن نيسابور

تغير الحال  ،إداريا (63)قاليميا  تحت حكم الدول المستقمةاسان وأوما أن أصبحت خر 
ففي عيد الدولة  اقتصادىاوينتعش ، ييب عمى خراسانفبدأ االزدىار  ،تماما في أسفرايين

بالحرية ألن الطاىريين كانوا ميتمين برعاياىم، فاصمحوا  اسفرايينتمتعت  .(64)الطاىرية
 ،باألمان، وظير ذلك عمى المواطن األسفراييني يةأحس الرعو أحوال البالد االقتصادية، 

تخذوا من نيسابور اوعمى جميع المواطنين الذين ىم من رعاياىم، وخصوصا أنيم 
إذا فيي أقرب لالىتمام من  ،نيسابوروأسفرايين كما بينا رستاق من رساتيق  ،عاصمة ليم

ضاء عمى نيسابور بي وأياد   ثر طيبة آفكان لمطاىريين م ،(65)قبل الدولة الطاىرية
إلى  "عبد اهلل بن طاىر"فعمى سبيل المثال ما كتبو أسفرايين،  ، وعمى رأسياورساتيقيا

جميع عمالو في مختمف أرجاء خراسان: "لقد أخذت الحجة عميكم حتى تستيقظوا من 
وا في صالح أنفسكم، وتساندوا الفالح الذي صار سباتكم، وتتخمصوا من الحيرة، وتجد  

حوه القوة، فإن اهلل سبحانو وتعالى جعل الطعام من أيدييم، والسالم من ضعيفا، وامن
وكان يقول أيضا: " يجب أن يعطى العمم ألىمو، ولغير  ،لسنتيم، وحرم الظمم عمييم"أ

 (66) ."غير أىموأىمو أمنع من أن ينبت مع 
 ،ينعمى  أىل أسفراي ه أكثر انطباقايجد "عبد اهلل بن طاىر"فيما كتبو إن المتأمل 

ولعل ىذا مدعاة   ،ن كذلك والعمماءو فيو رستاق تكثر فيو األراضي الزراعية والفالح
 حوال رعيتيا.ألالىتمام بأسفرايين و 

قد ف (67)الدولة السامانيةانتقل الحكم إلى  :وفي الربع األخير من القرن الثالث اليجري
مكانة رفيعة في الحضارة اشتيرت الدولة السامانية بالعدل واإلصالح، وبمغت منزلة عالية و 
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ىار دوبالتالي فإن ىذا االز  ،(68)ازدىرت في عيدىا العموم والمعارفو  ،والرقي والغنى والثروة
 نحاء  خراسان.أوفي كل  ،اسفرايينفي أحس بو رعايا السامانيين والرقي الحضاري 

قد صمتت   ،سواء كانت فارسية أو عربية ،أن نعترف أن المصادر ولعل من اإلنصاف
فمن  ،عن الحديث عن أسفرايين من الناحية السياسية واألحداث الداخمية التي حدثت فييا

ىي أن يكون ىناك أمراء عمى أسفرايين كغيرىا من المدن وكذلك عمال وقضاة وغيرىا البد
وبالتالي  ،وخصوصا أنيا كانت عاصمة الرستاق الثالث من رساتيق نيسابور ،من الوظائف

نما كان  ،أن يعرف ما جرى من أحداث في أسفرايينعمى الباحث من الصعوبة فقد كان  وا 
وكذلك فيما ذكر عن حداث الخارجية في نيسابور وخراسان. من األ ىحديثنا السياسي مستق

 ومنيا أسفرايين. ،الدول المستقمة، في معاممتيا لرعاياىا، وما يقع في حوزتيا
 النشاط االقتصادي يف رستاق اسفراٌني : :ثالثا
وىو قائم في أصمو عمى  ،الشعوب اتساس تقدم حضار أاالزدىار االقتصادي د يع
 سطر التالية سنتحدث عن كلوفي األ، اساسيا الزراعة والصناعة والتجارة :مقوماتعدة 
 في رخاء الحياة في أسفرايين:ه ثر أو   ،بالتفصيل امني

دميا من عصب الحياة، فقد تميزت اسفرايين بخصوبة أراضييا وتق تعد الزراعت
مم تكن ىناك ممكية األراضي، ف :عن الزراعةفي حديثنا فأول ما يواجينا  ،الناحية الزراعية

بل كانت كغيرىا من مدن نيسابور  ،في اسفرايينمشكمة في موضوع ممكية األراضي 
بالنسبة لممكية األراضي عن  تميزتجد في المصادر ما يبين أن أسفرايين أوخراسان، فمم 
بقيت عمى ما كانت  ،منذ بداية الفتح اإلسالمي ،فاألرض في أسفرايين مدن نيسابور،

عميو قبل الفتح اإلسالمي ليا، فالغالبية العظمى من األراضي الزراعية بقيت بيد 
فبقيت الممكية الخاصة بحوزة . (69)معين لمفاتحين خراجلقاء ما يدفعونو من  ،أصحابيا
كان متعارفا  عمييا  بين الناس  ،ع يدممكية تممك ووض :فكانت عبارة عناألىالي، 

متأخرة خالل لم يظير إال بعد فترة  ،بالمعنى المعيود ،ألن نظام تممك األرض ،قديما
قد أحياىا المسممون  راض  أوبعد الفتح اإلسالمي كانت ىناك  ،(70)القرن الرابع اليجري

كا خاصا ليم، وال فأصبحت مم ،فاىتموا بيا وقاموا عمى رعايتيا ،بعد أن تركيا أصحابيا
يدفع عمييا خراج. )ألن من أحيا أرض الموات فيي لو(، فكان المسممون مالكا ليذه 
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يزيد بن "األراضي الشاسعة يبذلون كل الجيد في زراعتيا، ومن ىذه األراضي أرض 
لت ممكيتيا إلى آو  ،شرة في أنحاء خراسانتوالتي كانت من، (71)"الميمب بن أبي صفرة

وأيضا مالك األراضي العشرية، وىي األرض التي بقي  .(72)"الباىميقتيبة بن مسمم "
 .(73)سالميم، فيم أحق بإدارتيا وال يوجد عمييا خراج إعمييا أصحابيا بعد 

ن إ :قال عنيا الحميريف :اسفرايينالتي  تسقي األرض الزراعية في  هايأما عن الم
 ،(75)ة.التل الذي عميو القمع يأتي من نير يمر من أسفل وماء البمد (74)مياىيا جارية. 

فيجري إلى الغرب، ثم ينعطف باتجاه معاكس  "نير أتراك"وفي المستنقعات يخرج منيا 
 .(76)ويخرج أيضا نير المشيد  ،لمجراه األول، أي إلى الشرق

فقد عرفت أسفرايين قبل اإلسالم باالىتمام  :يف أسفراٌني الزراعًأما عن النشاط 
المسممون زاد اىتماميم بالزراعة، وعمموا عمى تطويرىا، وظير ذلك بالزراعة، ولما  فتحيا 

 اسفرايينتبين طبيعة أرض  ؛من خالل ما كتبتو  المصادر الجغرافية من معمومات قيمة
خاصة مزارع بو  ،من أشير رساتيق نيسابور في الزراعة اسفرايينفرستاق  ،وخصوبتيا

 ألنو أطيب أوقات، سميت بالميرجانفال غرابة أن  ،واألعناب الجيدة ةرز الكثير األ
ن بو مزارع األرز الكثيرة إالمقدسي: عنو  وسيل أسفرايين العظيم، قال  .(77)الفصول

واألعناب، ومدينتو عمى اسمو، عامرة. وكانت تكثر في رساتيقيا أشجار الجوز. وىواؤىا 
  .(78)ويكثر فييا األعناب والقمح  ،رطب

ذات أرض يجد أن أسفرايين بمدة زراعية  ،فرايينفي أس ،إن الناظر في أمر الزراعة
أن مياه الري كانت متوفرة  :في أسفرايين تزدىرتميزت بخصوبتيا، والذي جعل الزراعة 

لكثرة األنيار، وخصوصا أنو يكثر فييا زراعة األرز، واألرز كما نعمم يحتاج إلى الماء 
 مصادرالمن مصدرا  راعة كانت وبيذا فإن الز  ،ففييا أنيار جارية تخدم الزراعةالوفير، 
 قتصاد في أسفرايين.اليامة لال

 اسفرايين فقد اشتيرت ،ساسية في ازدىار االقتصادمن األركان األ الصناعتتعد 
 .(80)وبيعيا (79)بصناعة األواني الصفرية

فمم تتكمم المصادر العربية  ،وىذه ىي الصناعة الوحيدة التي اشتيرت بيا أسفرايين
 ي صناعة أخرى اشتيرت بيا أسفرايين.والفارسية عن أ
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فقد نشطت الحركة التجارية في الدولة اإلسالمية، نشاطًا ممحوظًا منذ  :التجارةأما عن 
اىتمام  :ظيور اإلسالم، فقد شجع اإلسالم عمى التجارة، ومما ساعد عمى ازدىار التجارة

بؤرة النشاط االقتصادي في  تمثل األسواق ف ،ولعل من أىم ما اىتموا بو األسواق ،الخمفاء بيا
وكذلك عن  ،إال أن  المصادر  صمتت عن أسماء األسواق في أسفرايين  ،أسفرايين
وقال  (82).(81)مدينة كبيرة فييا أسواق وخاناتنيا إ :اسفرايينفقال الحميري عن  ،مساحتيا
وقال عنيا أيضا ياقوت: ذات أسواق حسنة  ،(83)نيا ذات أسواق وخصائص عدةإ :المقدسي

 ،ن أسفرايين مدينة متوسطة المقدارإ :دريسيوقال اإل ،(84)وتحوى الكثير من العنب واألرز
أن  األسواق دائما حول المسجد عمينا أن نسمم و  (85)وبيا متاجر وأرزاق. ،متحضرة األىل

 .(86)حيث يالحظ في معظم مدن خراسان االرتباط بين السوق والمسجد ،الجامع
كغيرىا من أسواق مدن   ،قد خضعت أسواق أسفرايينف: أما الرقابة عمى األسواق

اإلشراف عمى مراقبة الموازيين ب يقوم لرقابة المحتسب، والذي كان بدوره ،خراسان
وكان يأمر  ،والمكاييل ومنع الغش والتدليس في البيع، وضبط األسعار ومراقبتيا

وترتيب  بالمعروف وينيى عن المنكر، والحفاظ عمى األمن والنظام داخل السوق،
 ،فجعل كل حرفة في موضع معموم، ومن كانت صناعتو تحتاج إلى وقود نار ،الصنائع

لعدم  ،المحتسب يبعد حوانيتيم عن العطارين والبزازينفكان  ،كالخباز والطباخ والحداد
المنكرات  ،بكل حزم ،وطارد المحتسب (87)،حصول األضرارومنعا ل ،المجانسة بينيم
كما كان يراقب كل ما يجمب من ، (88)خمور وسائر المحرماتمثل بيع ال ،داخل السوق

ويقوم المحتسب بالختم ، (89)ليتأكد من سالمة البضائع الواردة ،األطراف مراقبة شديدة
ذا شك  ،بختم وطابع معروف بين العامة ،عمى الموازين والمكاييل ال يتم التعامل إال بو، وا 

برىا ويعايرىا، ويأمر أصحاب الموازين في موازين أىل السوق ومكاييميم عميو أن يخت
فيجب أن  ،بمسحيا وتنظيفيا من األدىان واألوساخ، وعميو المحافظة عمى شكل السوق

وأن تكون عمى جانبي السوق ممرات يمشى  ،تكون في االرتفاع واالتساع بشكل مناسب
ائف عمييا الناس، وعميو أن يمنع أي أحد أن يخرج مسطبة دكانو عن سمت أركان السق

 .(90)ألن ىذا عدوان عمى المارة ،والممر األصمي
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، كان يقوم بدوره عمى أكمل وجو ،في أسواق أسفرايين ،والظاىر أن المحتسب
والحسن  ،أنيا ذات أسواق حسنة :واتضح ذلك من خالل وصف الرحالة السابق ليا

ألسواق مما يدلل عمى نظافة او  ،إطالق عام يشمل حسن الترتيب ونظافة المكان وجودتو
، ولفظة حسنة تدل عمى حسن المكان وحسن النظام، فمو وترتيبيا وحسن االىتمام بيا

 تأخر أحد الوصفين ما صح إطالق لفظ الحسن كما ىو معموم.
كونيا واقعة في خراسان والتي كانت  :عمى ازدىار التجارة في أسفرايين وقد ساعد

لقوافل بينيا وبين الدول المجاورة، فأدى تتميز بأنيا واقعة في مركز الطرق الرئيسة لعبور ا
مما جعل ذلك ينعكس عمى األسواق، باإلضافة إلى ما تمتعت بو  ،ذلك إلى رواج التجارة

 :وىذه الطرق ىى (91)كة طرق عظيمة، ربطت بين كل مدنياخراسان من شب
  الطريق التجاري من شمال روسيا إلى الشرق: عن طريق بحر قزوين ومنو إلى

ومنيا إلى الصين، وازدادت أىمية ىذا  ،بخارى  وسمرقند وبالد ما وراء النيرمرو وبمخ و 
اإلسالم في أوائل القرن الرابع اليجري، وعقدوا مع  "البمغار"الطريق بعد دخول أىل 

تجارية ىامة، ولقد حافظ الحكام منذ  ا عقود ،وخاصة خراسان ،الواليات اإلسالمية
أىم  :هؤ وخمفا "محمود الغزنوي"ذى اعتبره السمطان العصر الساماني عمى ىذا الطريق ال

 .(92)شريان تجارى بين العالم اإلسالمي واليند

  وىو طريق خراسان، ويبدأ من بغداد إلى  :إلى الصينطريق يبدأ من بغداد
 :حيث يتشعب إلى طريقين ،ىمذان وقزوين والري ونيسابور، ومرو وبخارى وسمرقند

 .(93)يذىب إلى الصين لى خوارزم، وشرقاشماال يتجو إ
 ؛ىذه الطرقضافة إلى الطرق الرئيسة السابقة كانت ىناك طرق فرعية تتفرع من وا  

ىذه الطرق، باإلضافة  بواسطةيستطيع أىل أسفرايين وتجارىا أن يصموا إلى أغراضيم 
 :مدن خراسان األخرى بطرق ىي ارتباط أسفرايين ب :إلى ذلك
 التي من عمالة  - ينة نسا إلى مدينة أسفراييننيسابور: فمن مد ىالطريق من نسا إل

 ،ست مراحل (94)إلى طوس ومن أسفرايين ،أربع مراحل وبينيما قرى وعمارات - نيسابور غربا
 :ومن راوينج جنوبا إلى ميرجان ،أربع مراحل (96)وفراوه (95)وبينيما مدينة راوينج وبين راوينج

خمس مراحل  :من أسفرايين إلى ميرجان ومن ميرجان إلى نيسابور مرحمتان وكذلك ،مرحمتان
 .(97)ومن خان روان إلى نيسابور مرحمة ،وأيضا من مدينة خان روان إلى ميرجان مرحمة ،خفاف
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  لى اممواتموا  إومنيا  ،لى دينارزارى مرحمةإفمن جرجان  ،لى خراسانإالطريق من جرجان
 لى أسفرايينإ ومن سنداسب ،مرحمةلى سنداسب إومنيا  ،لى اجغ مرحمةإ ومن اممواتموا ،مرحمة
 .(99)خمس مراحل  ،وىو آخر عمل نيسابور ،اسفرايينلى إومن نيسابور  ،(98)مرحمة

لى أسفرايين، وكان  وىكذا فقد ساعدت ىذه الطرق عمى اتساع النشاط التجاري من وا 
 ليا أبمغ األثر في ذلك.

 االجتماعٍت: األوضاعرابعا 
يفصل بين كل عنصر من  ،ة عناصر مختمفةنسانيفي المجتمعات اإل المتأمل يالحظ

كل منيا لو عاداتو وتقاليده التي تختمف عن عادات وتقاليد العنصر  ،ىذه العناصر حدود
مجتمع اإلسالمي يضم أصبح ال ،الثاني، ولكن بعد اإلسالم وفتوح الدول واألمم األخرى

يؤثرون  ،احدوينصيرون في مجتمع و  ،يعيشون في بيئة واحدة ،مختمفة عناصر متعددة
وىذا ما  ،ويتأثرون بعضيم ببعض، وكل ىذه العناصر عبارة عن طبقات متعددة متفاوتة

 في مدينة أسفرايين. عناصر وطبقات المجتمععن القادمة بالتفصيل توضحو األسطر 
سيم كل منيما في أ ،نمين ىايي عنصر سفرايينضم المجتمع األ :عناصر اجملتمع

ووصف  ،(100)وبيوأكد عمى ذلك اليعق ،لفرس والعربتكوين مظاىر الحضارة وىما ا
ويفيم من  ،(101)مدينة متوسطة المقدار متحضرة األىلاإلدريسي سكان أسفرايين بقولو: 

 ،حيان بياوة، ومظاىرىا المرتبط في أغمب األعد أىميا عن البداقولو متحضرة األىل ب  
غمب األحيان، وشدة حيث التخمف الحضاري، والعصبيات الغالبة، وقمة األرزاق في أ

 وحدة الطبع المعروف عند أىل البادية ، وفيما يمي بيان عنصري السكان بالتفصيل: 
وىم أصحاب  ،يمثل العنصر الفارسي غالبية سكان أسفرايين :العنصر الفارسً

لمام كبير  ،وليم قدرة فائقة عمى تنظيم الحكم ،ن، فيم قد ورثوا مدينة قديمةو البمد األصمي وا 
من أىل خراسان ا وكان الفرس من أىالي أسفرايين جزء ،(102)ل التي تزيد الثروة بالوسائ

من األمويين، ، النتزاع الحكم ،ن في أواخر العصر األمويو عتمد عمييم العباسيا نالذي
مخاطبا أىل خراسان:  "أبو جعفر المنصور"فاىتم خمفاء بني العباس بالفرس، حيث قال 

وبالتالي فإن ىذا التكريم الذي . (103)صارنا وأىل دعوتناأنتم شعبنا وأنيا أىل خراسان 
وظير ، (104)يشمل أىالي أسفرايين  ،في العصر العباسي األول ،حظي بو أىل خراسان
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 ،حيث كون دوال مستقمة ،العنصر الفارسي عمى الساحة منذ بداية القرن الثالث اليجري
م، واتخذت من نيسابور 820/ىـ205الدولة الطاىرية التي قامت  :أولى ىذه الدولوكانت 

عبد "ساعد عمى ذلك و  ،لطاىرية توجيا فارسياولم يكن توجو الدولة ا، (105)عاصمة ليا 
لم يعرف حرفا واحدا  نوإحتى قيل:  ،الذي مكث في إدارة الدولة مدة طويمة "اهلل بن طاىر
لدولة وبالتالي اختفت المغة الفارسية أمام المغة العربية، وظمت ا، (106)من الفارسية

 ،م874/ىـ259سنة  ،الطاىرية عمى ىذا النيج إلى أن انتيت عمى يد الدولة الصفارية
 "يعقوب بن الميث الصفار"والتي كانت عمى النقيض تماما من الدولة الطاىرية، فبدأ 

بإحياء المغة الفارسية، حيث كان يشجع عمى النطق بيا، ويغضب لمن يكممو بالمغة 
وفي الربع األخير من القرن  (107).الذين كانوا يمدحونو بالفارسية العربية، ويقرب الشعراء
إال  ،الدولة السامانية  والتي كانت فارسية األصل :عمى الساحة تالثالث اليجري ظير 
حيث شجعت المغة الفارسية، ووازنت بينيا وبين  ،فمم تكن كسابقتيا ،أنيا كانت متوازنة

ربية إلى الفارسية، وكانوا أيضا يشجعون المغة العربية، فقد ترجمت بعض الكتب الع
 .(108)الشعراء الفرس الذين كانوا يقرضون الشعر بالمغة الفارسية 

فقد  ،يظير أن العنصر الفارسي كان ميمشا منذ دخول اإلسالم :من خالل ما سبقو 
إال أن األحوال قد  ،كانت اإلمارة والوظائف العميا في الدولة وأصحاب القرار بيد العرب

صاحب اإلدارة العميا في حيث أصبح  العنصر الفارسي  ،ت في عيد الدول المستقمةتغير 
 والوالء التام لمخالفة العباسية. ،ولكن التوازن كان ظاىرا بين العناصر الموجودة ،البالد

منذ  ،العرب ىم العنصر الثاني من عناصر السكان في أسفرايينيعد  :العنصر العربً
حيث كان يتوجب عمييم تعميم أىل  ،كتافيم أمور جسامأقد قامت عمى ف ،الفتح اإلسالميبداية 

العربية، وساعدىم عمى ذلك  شبو الجزيرةوىو األمر الذي دفعيم لمخروج من  ،أسفرايين اإلسالم
  ،القرآن الكريم ويقرؤونىالي، فتعمم المغة العربية عندىم ضرورة يتعبدون بيا زع الديني عند األاالو 

وما ىي إال  ،(109)األىالي أخالط من العرب والعجم  حيث قال: إن "ابن رستو"وأكد عمى ذلك 
سنوات قميمة، وتحول المجتمع إلى مجتمع عربي المسان عربي الثقافة، فصنفت الكتب بالمغة 

خاصة بوساعد عمى انتشار اإلسالم في أسفرايين ، (110)العربية في جميع العموم والمعارف
كانوا  ،طوال عصر الراشدين واألمويين ،ن تولوا إمارة خراسانأن أغمب الذي :عامةبوخراسان 

ى قيام الدولة الطاىرية حت ،عربا، أما في العصر العباسي فقد اشترك مع العرب الفرس
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 ،(111)ت أمور الحكم بيد العنصر الفارسيم، فمنذ استقالل الدولة الطاىرية أصبح820ميـ/205
واندمجوا معيم وقمدوىم  وشاركوىم في  ،ىم من الفرسوتفاعل العرب مع أىالي البالد األصميين و 

يتفاعل مع المجتمع الذي يعيش  :ىي طبيعة العربي أينما حط ذهاالحتفال بأعيادىم الفارسية، وى
 .(112)يتكممون المغة الفارسية بقدر ما يتكممون العربيةكانوا فيو، فالجنود العرب في خراسان 

والدور البارز الذي قام بو في  ،ربيولعل أكبر دليل عمى تفاعل العنصر الع
التي ألفيا  قيمةالحركة العممية التي نبتت في أسفرايين، والمؤلفات ال :المجتمع األسفراييني

بل أثرت في  ،عمماء أسفرايين في مختمف المجاالت، والتي لم تتوقف عند حدود أسفرايين
 .(113)العالم اإلسالمي ككل

مجتمع من  رزاق من مقتضيات سنن أيل واألالتعاون في األشكا: طبقاث اجملتمع
كل طبقة من ىذه الطبقات ليا عادات وتقاليد  ،البد وأن ينقسم إلى طبقات ،المجتمعات

 ، فقدليس عن ىذا ببعيد فالمجتمع األسفراييني ،تختمف عن عادات وتقاليد الطبقة االخرى
 : ىي و  ،ضم العديد من الطبقات

أس الطبقات االجتماعية في أسفرايين، وىم مالك كانوا عمى ر : (114):طبقت الدهاقني
األراضي الزراعية، والظاىر أنو كان عمى رأس رستاق أسفرايين حاكم إلقرار األمور في 

والعجيب أن كتب التاريخ والتراجم لم تتكمم عن حكام ، كغيرىا من رساتيق نيسابور ،أسفرايين
ن كان قد ضعف  ،بل ال بد من اإلشارة ،أسفرايين، وليس معنى ذلك أن ييمل األمر وال يذكر وا 

إال أنيم احتفظوا ألنفسيم بوضع اجتماعي خاص بصفتيم من االقطاعيين،  ،نفوذىم السياسي
ن لمحكومة في جمع وتحصيل الضرائب المختمفة من المزارعين وصغار و وفي نفس الوقت ممثم

 الفاحش.واتسمت عيشتيم بالنعومة والترف بسبب الغنى والثراء  ،(115)المالك 
ليذه الطبقة دورىا البارز في مجتمع أسفراييني، فقد عرف ليذه كان  :طبقت العلماء
 ،بل في  مختمف أنحاء العالم اإلسالمي ،ليس في أسفرايين فحسب ،الطبقة دورىا العظيم

وىذا الذي أقره فمم ينفصل العمماء عن المجتمع،  ،بل كانوا قمبو النابض ولسانو المعبر
 .(116)سالموحث عميو اإل

فكانوا  يجوبون العالم اإلسالمي  ،فعمماء أسفرايين ظير صداىم في العالم اإلسالمي ككل
وتعقد ليم المجالس العممية، ويعودون  ،يعممون ويتعممون ،بحثا عن العمم ،من مشرقو إلى مغربو
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في، ثم ودليل ذلك أن أسفرايين كانت عمى المذىب الحن ،إلى أسفرايين فينعكس ذلك عمى المجتمع
 وخرج من ىذه الطائفة الفقياء والقضاة.  ،(117)تحولت إلى المذىب الشافعي 

تعد طبقة التجار من أىم الطبقات في المجتمع االسفراييني، فقد : طبقت التجار
استطاع التجار أن يحققوا مكاسب مالية من خالل بيعيم لممواد االستيالكية، لسد حاجات 

ولم يقتصر تجار اسفرايين  ,(118)يم عالقة باألسواقومن ثم أصبحت لالناس اليومية، 
بل خرجوا بتجارتيم إلى مدن خراسان،  ،عمى العمل التجاري داخل اسفرايين فحسب

، ليس ىذا مقصورًا عمى كبار التجاروغيرىا، مما أكسبيم ثراًء، وجعل عيشتيم مترفة، و 
لبعض التجار ثقافة  بل كان أيضًا صغار التجار يتمتعون بكل ضرورات الحياة، كما كان

وبذلك استطاعت طبقة التجار أن تكون ليا  ،(119)ة استمدوىا من اختالطيم بالعمماءعالي
 خالل القرنيين الثاني والثالث اليجريين.  ،مكانة مرموقة في المجتمع االسفراييني

الزراع ىم عامة المجتمع األسفراييني، وكانوا يسكنون أسفرايين والقرى  :طبقت الزراع
سالمية بعد الفتح بالقرى الفارسية عموما، وبالزراعة ابعة ليا، وقد اىتمت الدولة اإلالت

 :أما عن وضع الفالح في أسفرايين ،(120)ألن تقدم الزراعة مرىون بالفالح ،وبحال الفالح
فكان  ،(121)فكان يعمل إما في أمالكو الخاصة أو عند كبار المالك في أراضييم 

باإلضافة إلى أداء  ،سية شاقة في زراعة األرض وريياالفالحون يتعرضون لحياة قا
ما يتعرضون لو من  :الضريبة القاسية التي ربما ال تبقي ليم ما يكفييم، أضف إلى ذلك

وظموا عمى ىذا  ،قسوة عمال الخراج في جباية ضريبة األرض، والدولة ال تعنى بمشاكميم
وفي  ،داية القرن الثالث اليجريولكن مع ب، (122)ع إلى نياية القرن الثاني اليجريالوض

حيث تحسنت  ،كان يختمف الوضع تماما ،بعض الفترات منو أثناء حكم الدولة الطاىرية
 ،ظير رخاء الفالحفقد  ،في عيد الدولة السامانية وازداد ىذا التحسن الفالح،  أوضاع 
رايين وأسف ،ال يرىقون عماليم في خراسانك ابن حوقل حيث قال: السامانيون وبين ذل

 .(123)رستاق نفيس من رساتيق نيسابور التابع لخراسان 
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 :احلٍاة الثقافٍت : خامسا
فكانت ممجأ  ،في مختمف فروعو ،وفي ميدان العمم برزت مكانة أسفرايين بوضوح
حيث قال  ،وىذا ما أقر بو السمعانيلكثير من العمماء من جميع أنحاء العالم اإلسالمي، 

 (124)وحديثًا. قديماً  فن كل في العمماء من جماعة امني واصفا أسفرايين: خرج
 .(125)اإلحصاء يفوت عددىم العمماء من جماعة منيا وقال في موضع آخر: كان

 .(126)األئمة أعيان من كثير خمق وقال ياقوت في وصف اسفرايين: وينسب إلييا
طمبا  ،تنقل عمماء أسفرايين بين أرجاء العالم الواسعة :وساعد أيضا عمى تطور العمم

وقام البعض منيم  ،الدراسة وطمب العمم، فطافوا في  ديار اإلسالم حيث  لمعمم والمعرفة
المسجد، والكتاب، فيما رافدان فتدور بين أما عن أماكن ودور العمم في أسفرايين بالتدريس، 

 ييما بإيجاز:موفي األسطر التالية سنتحدث عن ك ،روافد اليامة لمعمم في أسفرايينالمن 
بدأت الكتاتيب في أسفرايين كمرحمة عممية، قبل الجموس في حمقات : اتٍبالكت

العمم في المسجد، وكان التعميم فييا يقوم عمى حفظ القرآن الكريم  وتعميم مبادئ الدين 
في الكتاتيب أن تبدأ يوميا الدراسي وكانت عادة  ،(127)اإلسالمي، ومبادئ القراءة والكتابة 

ثم  ،اءداألوالد إلى منازليم لتناول الغ وبعدىا يذىب ،ى الظيرالصباح الباكر، ويستمر حت
ولم  .(128)وينتيي اليوم الدراسي ،يعودون بعد ذلك  لمواصمة الدرس إلى صالة العصر

 وال أماكنيا. أسفرايينفي  ةتبين المصادر أسماء الكتاتيب التي كانت موجود
فيو مصمى المسممين  ،ةترجع أىمية المسجد إلى بداية الدعوة اإلسالمي: املساجد

وفي عيد الدولة ، ابتداء من الخميفة ،ومدرستيم، فكان المسجد مركز الخطبة والدعاء لألمراء
 ،فكان المسجد ،(129)ة العباسي وأمراء الدول المستقمةالدعاء لمخميفموطن  بحصأالعباسية 

ة في الوقت فيو حمقات العمم، فيو شبيو بالجامع يكثر - باإلضافة إلى أنو مؤسسة دينية
تعقد ليم حمقات العمم في المسجد، فينيل  ،فكان العمماء سواء من أسفرايين أو غيرىا ،الحاضر

 ،وقد شجعت الدولة اإلسالمية عمى العمم، (130)تمك الحمقات فيعموميم من الب العمم ط
لبي: لدرجة أن الثعا ،اتسمت أسفرايين بالتقدم العممي فسادت فييا حركة عممية منقطعة النظيرو 
: سقت إلى بحارىم السفائن، فعاين من أسفرايينطبقة  يصفيا بأوصاف عظيمة فيقول عن)
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 (131)(.محاسنيا ما شئت أن تعاين، تجدىا أمالء األفكار والسرائر، طالع األبصار والطالئع
 :النبي صمى اهلل عميو وسمم قال عنوالذي و  ،ىي مخصوصة بإخراج األفراد كأنوشروان وأيضا

ن كانت أل ،من الممك العادل( فيو أفضل مموك العجم وأعدليم باإلجماع)ولدت في ز  دشير ر وا 
 .(132)ومسقط رأس أنو شروان مشيور بإسفرائين .فضيمة السبق

من  ،وكان نتيجة ىذه الجيود المتواصمة أن برز عمماء أسفرايين في الحركة العممية
 ،دبلحديث، وعمم المغة واألكعمم ا ،في مختمف العمومالل ما قاموا بو من تأليف الكتب خ

 مى حده:وسنبين في األسطر التالية كل عمم ع، وعمم الفقو
: ىو أحد العموم التي تفردت بيا األمة اإلسالمية. وىو منيج لتحديد علم احلدٌث

. الصحابةأو  عميو الصالة والسالم  محمدواآلثار المروية عن النبي  األحاديث، صحة 
. ويدور العمم عمى الموضوعأو  عيفالضأو أو الحسن  الصحيحم بتقسيميا إلى ويقو 

والصفات وروايتيا  والتقريرات  واألفعال ،التابعيأو  الصحابيأو  محمددراسة أقوال النبي 
يو المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن وضبطيا وتحرير ألفاظيا، ف

 فيما يمي ذكر بعضىتم بو عمماء المسممين ومنيم عمماء أسفرايين  و االكريم، ولذا فقد 
نتاجيم العممي  أعالم المحدثين  في أسفرايين  :حسب مكانتيم وا 

 كبار م  ( من841- 221 األسفراييني: ) ت محمد السندي، أبو بن رجاء 
 النجار، وأبي بن أيوب عن حدث وقد. ذكره ينتشر أن قبل مات الحديث، لكنو صحابأ

 .كبيرة وىب، وطائفة بن اهلل األحمر، وعبد خالد
 السندي بن رجاء بن محمد بن البخاري، ومحمد اهلل عبد حنبل، وأبو بن أحمد: وحدث عنو
 (133). عنو صدوق، كتبت :حاتم أبو ، وقال. الستة الكتب في شيء لو وليس حفيده، وجماعة،

 يفوت العمماء من جماعة منيا وذكره السمعاني عازيا إياه إلى عمماء تمك الناحية بقولو: كان
 (134)كثرة. فييم فإن وأعقابيم وبنيو السندي بن رجاء غير يكن لم ولو اإلحصاء
  جد م (: 841ىـ /221)ت رجاء بن السندي النيسابوري أبو محمد األسفراييني

 روىفقد  ،منيمروى عن الكثير  ،مد بن محمد بن رجاء من عمماء الحديثأبي بكر مح
 غياث بن وحفص ،إدريس وابن ،عيينة وابن ،المبارك وابن ،عياش بن بكر أبي عن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A


 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 
 

 134 

 ،الصحيح في ذكرا لو أجد ولم :المزي قال ،الكمال صاحب ذكر فيما والبخاري ،وغيرىم
 ،الصائغ شاكر بن بن محمد وجعفر ،الدنيا أبي وابن ،رجاء بن محمد بكر أبو وحفيده
براىيم ،حنبل بن أحمد أقرانو من عنو وروى  ختن خمف بن وبكر ،الرازي موسى بن وا 
 أركان من ركن :الحاكم وقال ،الثقات في حبان ابن وذكره ،صدوق :حاتم أبو قال. المقري
 أبو لوقا ،منو أفصح رأيت ما: خمف بن بكر وقال ،محدثون حفاظ أعقابو وفي ،الحديث

 ،والجوزجاني ،حاتم أبو :أيضا عنو روى وممن قمت". 221" سنة شوال في بكر: توفي
 أحمد: قال فقال النباني وأورده ،وآخرون الدنيا أبي وابن أحمد :وروى عنو. الحاكم ذكره
 وثقو ،البستي ذكره بعد ،عنو يصح ولم شيء عنو وبمغني ،ببغداد عنو كتبت قد حنبل بن
 .(135)عنو  روى البخاري إن وقيل ،وغيره حاتم أبو

 239) عبد اهلل بن محمد بن مسمم الحافظ الحجة المجود أبو بكر األسفراييني – 
وحد، أبو بكر، عبد اهلل بن محمد مام الحافظ الناقد المتقن األاإل(: م921-842ىـ/318

سع بن مسمم األسفراييني، ويقال لو: الجوربذي أحد الرحالين، ، وجمع وصنف. ولد سنة ت
، أرخو الحاكم أبو عبد اهلل وقال: ئةوثالثم  عشرة  يئتين، ومات في سنة ثمانوثالثين وم  

 بن يونس: سمعرض. ثبات المجودين في أقطار األىو ختن بديل األسفراييني، من األ
 بن زرعة، والعباس يحيى، وأبا بن الزعفراني، ومحمد محمد بن األعمى، والحسن عبد
األخرم،  بن اهلل عبد أبو: عنو وحدث. ، الصغاني، وطبقتيم بكر البيروتي، وأبا الوليد
 خزيمة، وأبو بن الفضل بن محمد طاىر الحاكم، وأبو أحمد النيسابوري، وأبو عمي وأبو
. سميمان بن حاجب بمنبج ولقي. المقرئ، وآخرون ميران بن بكر عدي، وأبو بن أحمد
 .(136)لين الحديث وصف بأنو: . و وصنف وجمع
  مام الحافظ البارع، شيخ خراسان، أبو عبد اهلل، محمد بن أسد إلاالخوشي

إمام،  أحد األعالمالخوشي بواو. ويقال: الخشي. . (: م850ىـ/230)ت األسفراييني 
 بن وبقية، عيينة بن المبارك، وسفيان بن اهلل عياض، وعبد بن الفضيل: سمعرحال، 
سماعيل، الوليد  .وطبقتيم، الفزاري معاوية بن انومرو ، مسمم بن والوليد، عمية بن وا 
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براىيم، الرازي حاتم أبو: عنو وحدث ، الوىاب عبد بن محمد أحمد وأبو، الحربي وا 
 محمد لبيد وأبو، الذىمي بن ويحيى، الدارمي محمد وأبو، الصاغاني إسحاق بن ومحمد

 .وآخرون، السرخسي إدريس بن
، عنو وسئل، ئتينوم   عشرة ست سنة في بمكة أبي منو سمع: حاتم أبي ابن قال

وقال أبو أحمد الحاكم: كان أحد أركان الحديث، ولما بمغ إسحاق  ،صدوق مصنف :فقال
سان. وقال مير، فقال: آجرك اهلل في نصف خرابن راىويو موتو، دخل عمى بن طاىر األ

وقال أبو عوانة الحافظ: كتبوا عنو ببغداد ولو خمس  ،جيد الفيم الخطيب وغيره: كان ثقة
 (137)قمت: مات بعيد سنة ثالثين ومئتين أو فييا.  ،رون سنةوعش

 نسبة إلى ميرجان  ،أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن ميدي الميرجاني النيسابوري
ومحمد بن  ،سمع محمد بن يحيى الذىمي ،اسفرايينوميرجان كما بينا سابقا قرية من قرى 

 ،(138)بو عمي الحافظ وغيره روى عنو أ ،وأبا سعيد األشج وغيرىم ،وعمر بن شبة ،رجاء
ذكر سابقا أنو  :والدليل عمى أنو في فترة الدراسة ،ولم تذكر المصادر سنة مولده ووفاتو

 .(139)م878ىـ/258، وقد توفي الذىمي سنة سمع محمد بن يحي الذىمي
 الحافظ م(: 879ىـ / 259)ت أبو عبد اهلل محمد بن يحيى بن موسى اإلسفرايني

 ،الصمت بن محمد جعفر وأبا ،اليمان أبا سمع ،عمماء الحديث جود، يمقب حيويو منالم
 عن طاىر بن زاىر القاسم أبي عمى قرأت ،الشرقي بن حامد وأبو ،خزيمة ابن عنو روى
 بن أحمد بن اهلل عبد محمد أبا سمعت قال ،الحافظ اهلل عبد أبو أنا :البييقي بكر أبي
إذا ذكرنا محمد بن يحيى  اسفرايين كان أىل ،ثبت حجة عندي وىو ،البزار الحافظ سعد

لفضمو ونبمو وكثرة حديثو، روى عن خمق. وكان الحافظ أبو  ،يقابمونا بمحمد بن حيوية
عوانة يفتخر بو، يقول: محمد بن يحيانا، ومحمد ابن يحياكم  يعني: الذىمي، وقيل: إن 

ذي الحجة سنة  حيويو لقب ألبيو  يحيى. مات أبو عبد اهلل األسفراييني يوم التروية من
 (140)خمسين ومئتين عن نيف وسبعين سنة.تسع و 

  تخرج الحافظ أبو عوانة اسفرايينييني الحافظ، محدث امحمد بن يحيى األسفر ،
 .(141)ىـ.  259عمى يديو توفي سنة 
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 حدث عن م(: 883/ىـ263) المخرمي  مدكور بن سميمان أبو نصر القصباني
وعبد اهلل بن محمد  ،حمد بن مخمد الدوريروى عنو م ،وزكريا بن عدي ،خالد بن مخمد

ان مات ن مدكور بن سميمأ :ذكر محمد بن مخمد فيما قرأت بخطو ،بن مسمم األسفراييني
 .(142)ئتين  في صفر سنة ثالث وستين وم  

 مام، بن أبي عمران اإل (: ىو إسحاقم904ىـ/284)ت أبو يعقوب األسفراييني
براىيمسعيد، و  بن قتيبة: بخراسان: سمعالفقيو،  سحاق بن ا   بن راىويو، وعمي بن يوسف، وا 
 أبي بن منصور: وببغداد ،وطائفة أحمد مقاتل، وابن بن محمد: وبالجبال ،وأقرانيم حجر

الواقدي،  مسمم األخنسي، وأبا عمران بن القواريري، وأحمد اهلل بكار، وعبيد بن مزاحم، ومحمد
: موسى، وبالكوفة معاوية، وبندارا، وأبا بن اهلل النرسي، وعبد حماد بن األعمى عبد: وبالبصرة
. أبان بن عمر بن اهلل كريب، وعبد وأبا المغمس القاسم، وجبارة بن وأخاه شيبة أبي بن عثمان

براىيم محمد بن إبراىيم: وبالحجاز حميد،  بن مصعب، ويعقوب المنذر، وأبا بن الشافعي، وا 
 محمد: وبمصر. الحواري، وطبقتيم بيأ بن عمار، ودحيما، وأحمد بن ىشام: وبالشام ،وعدة
 .السرح، وطبقتيم بن الطاىر حماد، وحرممة، وأبا بن رمح، وعيسى بن

 بن الحسن، ومحمد بن األسفراييني، ومؤمل عوانة الحيري، وأبو عمرو أبو: عنو وحدث
قال و شيخ خراسان، : الحافظقال . الشيباني يعقوب بن محمد اهلل عبد وغيرىم، وأبو عبدك
م: ىو أحد أئمة الشافعية، والرحالة في طمب الحديث، من رستاق أسفرايين، تفقو عند الحاك

والحجاز ومصر والشام. قال: ولو  والعراقأبي إبراىيم المزني، وكتب الحديث بخراسان 
مصنفات كثيرة. توفي أبو يعقوب األسفراييني بيا، في شير رمضان، سنة أربع وثمانين 

 .(143) عين سنة، وكان من االئمة االثباتان ىذا نحوا من سبعاش ابن أبى عمر و  ،ومئتين
  مام، الحافظ، أبو اإلم(: 899ىـ/286)ت  السندي بن محمد بن محمد بن رجاء

الترحال، وبرع  كان كثير" المخرج عمى كتاب مسمم. . ي، مصنف "الصحيحبكر األسفرايين
حاكم، فقال: كان دينا، ثبتا، أبو عوانة، وآخرون. ذكره الالحافظ في ىذا الشأن. حدث عنو: 

قال بشر بن أحمد  ،ثم سمى طائفة ... مقدما في عصره، سمع من جده رجاء بن السندي
 (144)األسفراييني: مات أبو بكر في سنة ست وثمانين ومئتين، وكان من أبناء الثمانين. 
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 أبو عبيد اهلل النيسابوري والد محمد م(: 290/920)ت محمد بن رجاء بن السندي
فروى عنو من  ،قدم بغداد حاجا وحدث بيا ،رستاق نيسابور اسفرايينوىو من  ،محمدبن 

وأحمد بن بشر المرثدي. كان الحافظ يقول: رجاء  ،أىميا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي
سئل عنو الدار قطني  ،ثباتإبن السندي وابنو أبو عبد اهلل وابنو أبو بكر ثالثتيم ثقات 

 .(145)حافظ وىو وأبوه ثقة.  فقال: ىو خراساني ثقة
  :م (: الكوراني920/ىـ300)تأبو الفضل العباس بن إبراىيم بن العباس الكوراني 
 قرى من "كوران" إلى النسبة ىذه ،نون األلف وبعد الراء وفتح الواو وسكون أوليا بضم

نو روى ع ،محمد بن حيوة األسفراييني وغيرىما عن كان يروي ،عمماء الحديثمن  ،اسفرايين
 .(146)ئة وتوفي في حدود الثالثم   ،بن محمد بن يعقوب الحجاجي وغيرهاأبو الحسين محمد 

 أبو عبد اهلل محمد بن عمى بن الحسين  م( ىو920ىـ/300الميشجانى: )ت
، عمى طريق «ميشجان»فعرب فقيل  ،إلى ميشگاننسبة  ،النيسابورى الميشجانى

سحاق ابن  ،ومحمد بن رافع ،رخسي، من أىل نيسابور، سمع أبا قدامة السأسفرايين وا 
ية محمد بن يحيى الزىري، روى عنو أبو عمى و اوعمى بن سممة المبقي، وىو ر  ،منصور

الحافظ ومحمد بن صالح بن ىانئ، قال الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ: وقد نظرت في جممة 
 .(147)ئةمن أصولو فوجدتيا أصول ضابط متقن محصل، وتوفى سنة تسع وثالثم  

  مام الحافظ الكبير الجوال، يعقوب بن إسحاق اإل(: م936ىـ/316)ت عوانةأبو
من أكابر حفاظ الحديث. كما فيو صل، األسفراييني، بن إبراىيم بن يزيد النيسابوري األ

كان فقييا  نعتو ياقوت بأحد حفاظ الدنيا. طاف الشام ومصر والعراق والحجاز والجزيرة 
المسند صاحب " ،ث، واستقر في أسفرايين فتوفي بياواليمن وبالد فارس، في طمب الحدي

لم تحدد بواب. " وزاد أحاديث قميمة في أواخر األيح" الذي خرجو عمى "صحيح مسممالصح
 حرب بن األعمى، وعمي عبد بن يونس: ، منيمسنة والدتو فقيل: سمع من الكثيرين

 حرب بن عيبوىب، وش بن الرحمن عبد بن الذىمي، وأحمد يحيى بن الطائي، ومحمد
 بن المروزي، وسعدان مسعود بن المروزي، وسعد أسد بن يحيى بن الضبعي، وزكريا

 أبي بن السالم إشكاب، وعبد بن البمخي، وعمي أحمد بن شبة، وعيسى بن نصر، وعمر



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 
 

 138 

 سعد بن عمرو ثور الوليد، وأبا بن بقية بن وعطية -عيينة البن صاحبا- النصيبي فروة
 زرعة مطر، وأبا بنت بن سميمان بن ومحمد -وىب البن باصاح- الشعباني عمرو بن

 إسماعيل بن النيسابوري، ومحمد عقيل بن المنادي، ومحمد بن جعفر الرازي، وأبا
 الرازي، وأبا نصر بن اإلسكندراني، وموسى ميمون بن اهلل عبد بن األحمسي، ومحمد

 الفقيو. الصنعاني عفان بن المسمم بن محمد بن المسمم سممة
الحافظ،  النيسابوري عمي الحافظ، وأبو الرازي عمي بن ن منيم: أحمددث عنو الكثيرو وح
اإلسماعيمي،  بكر عدي، وأبو بن أحمد الطبراني، وأبو أحمد بن منصور، وسميمان بن ويحيى
 بن محمد أحمد عوانة، وأبو أبي بن محمد مصعب التميمي، وولده؛ أبو عمي بن وحسينك
. مولده بعد الحسن بن الممك عبد نعيم أبو أختو ابن: خاتمتيم الغطريفي، وجماعة، أحمد

قال أبو عبد اهلل الحاكم: أبو عوانة من عمماء الحديث وأثباتيم، سمعت ابنو  ،الثالثين ومئتين
. وقيل: بني عمى قبر أبي عوانة مشيد ئةثالثم  محمدا يقول: إنو توفي سنة ست عشرة 

أول من أدخل إلى   وكان رحمو اهلل ر،باب نيسابو  عمى يسار الداخل من بأسفرايين يزار،
 (149)مزار العالم، ومتبرك الخمق، قبر أبي عوانة بأسفرايين (148)أسفرايين مذىب الشافعي. 

ن كانت وفاتو في القرن الرابع اليجريوىذا وصف حال العوام وصنيعيم،  إال أن أغمب  ،وا 
 اه ىنا.ولذا فقد ذكرن ،حياتو كانت  في القرن الثالث اليجري

 سحاق أباه سمع ،بدل بن محمد بن أسد الحوشي األسفراييني  إبراىيم بن وا 
 الحافظ إسحاق بن يعقوب عوانة أبو عنو البصري، روى الممك عبد بن وبشر ،الحنظمي

نما الذي يظير أنو في فترة  ،لم تذكر المصادر سنة مولده وال وفاتو( 150)األسفرايينى وا 
قبل أبي ، أي أنو كانت وفاتو قيل أن أبا عوانة روى عنو والدليل عمى ذلك ما ،الدراسة
 ومن الممكن أن يكون عاصره أو  يكون  قد توفى قبل وفاة أبي عوانو  . ،عوانة
 الحافظ م( 938ىـ/318ي: )تسفرايينأبو بكر عبد اهلل بن محمد بن مسمم األ

قتيما ورحل ولو ثمانون سنة. روى عن الحسن بن محمد الزعفراني، وطبتوفى المصنف، 
 .(151) الكثير، وكان ثبتا مجودا
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 من الثقات : م(946ىـ/326)ت يسفرايينمحمد بن شريك بن محمد أبو بكر األ
 الحسين: سمع ،فقد رحل إلى بغداد ومكة والبصرة ،كان كثير الترحال ،في عمم الحديث

 أسامة أبي بن الحارث: عن بيا فكتب، بغداد وورد. بنيسابور وطبقتو، البجمي الفضل بن
 فكتب وحج. وأقرانو الساجي فيد بن إبراىيم: من بيا فسمع البصرة إلى وخرج، ونحوه
 وحدث بغداد وقدم، بنيسابور المقام يكثر وكان، الصائغ زيد بن عمي بن محمد عن بمكة
، وكان كثير المقام في نيسابور. المقرئ البواب بن الحسين أبو: أىميا من عنو فروى ،بيا

قمت  ،ئةمن المحرم سنة ست وعشرين وثالثم   د لخمس وعشرين خمتتوفي ليمة األح
 (152).فدفن بيا أسفرايينوحمل إلى  ،وكانت وفاتو بنيسابور

فقد  ،في مجال الحديث النبوي الشريف أسفرايينيجد براعة عمماء  :إن الناظر فيما سبق
عنيم حتى صاروا من خذوا واستقوا من العمماء وأ  ، رحموا في مشارق العالم اإلسالمي ومغاربو

والرواية  ،واألخذ عنيم، مما دفع طالب العمم إلى السعي إلييم، في عمم الحديث، الثقات
وظير ذلك من خالل ما قاموا بو من تأليف الكتب والمصادر التي أثرت المكتبة  ،عنيم

 .ةالسبق في مجال العموم المختمف أسفرايينوبالتالي فكان لعمماء  ،العممية بنفائس الكتب
أدلتيا المكتسبة من الشرعية العممية  يعرف العمماء الفقو بأنو العمم باألحكام :الفقو
يعد المذىبان الحنفي والشافعي أكثر المذاىب و ، (153)السعادة األخروية لتحصيل ،التفصيمية

دخل أفي البداية عمى المذىب الحنفي إلى أن  أسفرايينفكانت  ،انتشارا في المشرق اإلسالمي
لممذىب الشافعي يرجع  أسفرايينولعل السبب في قبول أىل  ،(154)ة المذىب الشافعيانأبو عو 

قولو ألنيم وجدوا  ،نيم اتبعوا المذىب الشافعي دون غيرهإ: إلى ما قالو بعض فقياء الشافعية
 :بعض الفقياء منيم أسفرايينكان في و ، (155)أصح األقوال وليس تقميدا لو

 يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم بن يزيد ، ر الجوالمام الحافظ الكبياإل بو عوانةأ
 سبق الحديث عنو في الجزء من أكابر حفاظ الحديث، يسفراييناأل، النيسابوري االصل

ذىب إلى مصر ليأخذ المذىب كما كان فقييا   الخاص من الحديث في ىذه الدراسة،
وكان أول من أدخل  ،أسفرايينثم عاد إلى ، الشافعي من الربيع بن سميمان المرادي والمزني

 .(156)12سبق الحديث عنو في القسم الخاص بعمم الحديث ص ،سفرايينالمذىب الشافعي أل
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واىتموا بيا  ،انتشرت عموم المغة العربية في بمدان المشرق اإلسالمي عمم المغة واألدب:
التعرف في  اسفرايينوانخرط بعض عمماء  ،وذلك التصاليا بعموم القرآن الكريم ،بالغ االىتمام

 .(157)ومن ىؤالء العمماء  وبرز فييا وكان البعض منيم اىتم بيا ،عمييا
 مامإسحاق بن أبي عمران اإل ىو: (م904ىـ/284)تي سفرايينأبو يعقوب األ ،
تفقو عند أبي إبراىيم ، ىو أحد أئمة الشافعية: قال الحاكم،. شيخ خراسان، الحافظ، الفقيو
 .(158) 13لخاص بعمم الحديث صسبق الحديث عنو في القسم ا ،المزني

 أحمد بن محمد، بن عبد اهلل الزردي المغوي، العالمة النيسابوري، أبو عمر الزردي :
 ، ذكره الحاكم، وقال: مات أبو عمرو الزردي فياسفرايينمن قرى  م ( 958ىـ / 338)

راعة، ئة، وكان واحدا في ىذه الديار في عصره، بالغة وبشعبان، سنة ثمان وثالثين وثالثم  
تكمم، اوتقدما في معرفة أصول األدب، وكان رجال ضعيف البنية، يركب حمارا ضعيفا، ثم إذ 
رغياني، تحير العمماء في براعتو، سمع الحديث الكثير من أبي عبد اهلل محمد ابن المسيب اال

وأبي عوانة يعقوب بن إسحاق، وأقرانيما. قال الحاكم: سمعت األستاذ أبا عمرو الزردي في 
إلى واحد يخصو ليا منيم، وفقو لسداد السيرة،   إذا فوض سياسة خمقونزلنا يقول: إن اهللم

وأعانو بإليامو، من حيث رحمتو تسع كل شيء، ولمثل ذلك، كان يقول ابن المقفع: تفقدوا 
كالم مموككم، إذ ىم موفقون لمحكمة، ميسرون لإلجابة، فإن لم تحظ بو عقولكم في الحال، 

م حيات فواغر، وبدائع جواىر، وكان بعضيم يقول: ليس لكالم سبيل أولى فإن تحت كالمي
من قبول ذلك، فإن ألسنتيم ميازيب الحكمة واإلصابة. قال: وسمعت أبا عمر الزردي يقول: 

 (159)العمم عممان: عمم مسموع، وعمم ممنوح. 
سياماتيم اسفرايينومما تقدم يظير دور عمماء  في بناء  في إثراء الحياة الثقافية، وا 

تمك الحضارة التي ازدىرت واشتيرت بكثرة عممائيا الذين قدموا لإلنسانية  ،الحضارة اإلسالمية
: المحدث كما سبق ،فقد تميزوا بوفرة إنتاجيم الحضاري، فكان منيم ،منافع وعموم كثيرة

 . والفقيو والمغوي
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 الخاتمة
وفي  ،خاصةبيسابور من المدن اليامة في ن اسفرايينرستاق ثبتت الدراسة أن أ

ودانت ، استطاعت كغيرىا من مدن خراسان مساندة الدولة العباسيةوقد  ،عامةبخراسان 
 أسفرايينفانتعشت ، ولكن تغير الحال بعد تولي الدول المستقمة حكم خراسان ،ليا بالوالء

 .وخصوصا أن الطاىريين  جعموا من نيسابور عاصمة ليم ،وزاد االىتمام بيا
المتعمقة بمدينة أسفرايين محل الدراسة إلى مجموعة من النتائج قد توصمت و  

 لعل من أىميا ما يمي: الدراسة، 
 كانت لؤلؤة  في نيسابور وخراسان. حيث ،موقعيا الجغرافي وتوسطيا 

 ازدىار النشاط الزراعي في اسفرايين بسبب خصوبة األرض ووفرة المياه . 

 صناعة  :ن أىم الصناعات بيامو  ،دراسةتقدمت الصناعة في اسفرايين أثناء فترة ال
 . األواني الصفرية

  واحد   وتناغميم في آن  سكانيا، وتعدد طبقاتيم، تنوع عناصر . 

 خاصة عموم الحديث والفقو والمغة و  ،نبغ العديد من أبناء اسفرايين في مختمف العموم
 واألدب. 

خطوطات البحث والتنقيب في المبضرورة  يوصي الباحث :وفي نياية المطاف
بغية الحصول عمى مخطوطات تسد الثغرة العممية التاريخية  ،والوثائق الفارسية وغيرىا

 عن ندرة المصادر التي عنيت بيذه المدينة. الناتجة 
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 ًــواشـــاحل
                                                           

 : تاج (ىـ1205: المتوفى) الز بيدي بمرتضى، الممق ب فيض،ال أبو الحسيني، الرز اق عبد بن محم د بن محم د  1
 -25/343اليداية بدون تاريخ .  دار: المحققين الناشر من مجموعة: القاموس المحقق جواىر من العروس
: المتوفى) اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو عمى، بن مكرم بن محمد
 نصر أبو -10/116ىـ  1414 - الثالثة: بيروت الطبعة – صادر دار: الناشر العرب : لسان (ىـ711

 أحمد: العربية تحقيق وصحاح المغة تاج : الصحاح (ىـ393: المتوفى) الفارابي الجوىري حماد بن إسماعيل
 . 4/1481م 1987 -  ىـ 1407 الرابعة بيروت الطبعة – لمماليين العمم دار: عطار الناشر الغفور عبد

 . 4/421تاج العروس   2
 . 10/116لسان العرب   3
 . 35/259تاج العروس   4
أسفرايين بالفتح ثم السكون وفتح الفاء وراء وألف وياء مكسورة وياء أخرى ساكنة ونون بميدة : ياقوت بن عبد اهلل   5

عبد الكريم بن  - 246  -178 -177/  1الحموي أبو عبد اهلل : معجم البمدان الناشر : دار الفكر  بيروت 
ىـ( : األنساب  تحقيق : عبد الرحمن بن 562محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )المتوفى: 

 -ىـ  1382يحيى المعممي اليماني وغيره الناشر: مجمس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الطبعة: األولى، 
ىـ : 630ىـ/ 555الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري أبو الحسن عمي بن أبي  - 246 -1/223م  1962

أحمد بن إسحاق )أبي – 55/  1م   1980 -ىـ    1400المباب في تيذيب األنساب    دار صادر بيروت 
ىـ( : البمدان الناشر: دار الكتب العممية، 292يعقوب( بن جعفر بن وىب بن واضح اليعقوبي )المتوفى: بعد 

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز   - 278ىـ  ص 1422، بيروت الطبعة: األولى
ىـ( : سير أعالم النبالء تحقيق  : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط 748الذىبي )المتوفى : 

ين بن محمود بن خير الد  -.  157/  13م   1985ىـ /  1405الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 
ىـ( : األعالم الناشر: دار العمم لمماليين الطبعة: 1396محمد بن عمي بن فارس، الزركمي الدمشقي )المتوفى: 

من الظاىر أن أغمب كتب التراجم والطبقات والبمدان  - 3047/   1م   2002أيار / مايو  -الخامسة عشر 
اختمط عمييم األمر فكتبوىا مرة اسفرايين ومرة ثانية اسفرائين ومرة والمغة قد كتبوىا بالطريقة السابقة إال أن البعض 

ثالثة اسفراين ومن المؤلفين الذين كتبوىا بيذه الطريقة عمى سبيل المثال  ال الحصر الذىبي في كتابة تاريخ 
سفراين في وكتبيا ا 319/ 17وكتبيا اسفرائين في  27/222اإلسالم فقد كتبيا باأللفاظ الثالث فكتبيا اسفريين 

 1/65واسفراين في  4/48واسفرائين  1/61باأللفاظ الثالثة فإسفرايين في  أما الزركمي فقد كتبيا أيضا 17/319
 1/65واسفراين في  6/280وكتبيا اسفرائين  1/223وأيضا السمعاني في كتابو األنساب فقد كتبيا اسفرايين 

نما ما توفر لدينا من مصادر وذكرنا ذلك عمى سبيل المثال ال الحصر.  وليس ىذا بإحصاء وا 
رائين باليمزة عمى ياء بدل الياء فقط فقد وردت في المصادر التالية أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن أما اسف  6

: ىـ(732ؤيد، صاحب حماة )المتوفى: عمي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاىنشاه بن أيوب، الممك الم
شمس الدين أبو  -2/145لى المختصر في أخبار البشر الناشر: المطبعة الحسينية المصرية الطبعة: األو 
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ىـ( : تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير 748عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى: 
 -ىـ  1413واألعالم تحقيق : عمر عبد السالم التدمري الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة: الثانية، 

محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن نعيم بن الحكم الضبي  أبو عبد اهلل الحاكم – 17/319م  1993
ىـ( : تمخيص تاريخ نيسابور تمخيص: أحمد بن 405الطيماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 

طيران عربو عن  –محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخميفة النيسابوري الناشر: كتابخانة ابن سينا 
عبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي  – 1/58بيمن كريمي ـ طيران :  الفارسية: د/
ىـ( : يتيمة الدىر في محاسن أىل العصر  تحقيق: د. مفيد محمد قمحية الناشر: دار الكتب 429)المتوفى: 
قوت بن عبد شياب الدين أبو عبد اهلل يا – 504/ 4م1983ىـ1403بيروت/لبنان الطبعة: األولى،  -العممية 

ىـ( : معجم األدباء المحقق: إحسان عباس الناشر: دار الغرب اإلسالمي، 626اهلل الرومي الحموي )المتوفى: 
شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن  -463/ 1م  1993 -ىـ  1414بيروت الطبعة: األولى، 

قد الرجال تحقيق: عمي محمد البجاوي ىـ( : ميزان االعتدال في ن748عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى: 
 -2/45م  1963 -ىـ  1382لبنان الطبعة: األولى،  –الناشر: دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت 

أبو اسحاق إبراىيم بن محمد الفارسي االصطخري، المعروف بالكرخي  – 280/ 6السمعاني : األنساب 
أبو بكر محمد بن  -7/2م   2004دار صادر، بيروت  ىـ( : : المسالك والممالك الناشر:346)المتوفى: 

ىـ( : األماكن ما اتفق لفظو وافترق مسماه 584موسى بن عثمان الحازمي اليمداني، زين الدين )المتوفى: 
مصطفى بن  -352/ 1ىـ  1415تحقيق: حمد بن محمد الجاسر : دار اليمامة لمبحث والترجمة والنشر: 

ىـ( :كشف 1067ني المشيور باسم حاجي خميفة أو الحاج خميفة )المتوفى: عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطي
وقد اختمط عمى المؤلفين بين  2/1845م 1941بغداد  -الظنون عن أسامي الكتب والفنون مكتبة المثنى 

/ 1وكتبيا اسفراين  58/ 1كتابتيا اسفرائين واسفراين حيث كتبيا الحاكم في كتابو تمخيص  تاريخ نيسابور 
 . 6/252وكتبيا اسفراين  463/ 1وأيضا ياقوت الحموي في كتابو معجم األدباء كتبيا اسفرائين –25

أما اسفراين بحذف الياء وبقاء ياء واحدة فقط فقد كتبت في بعض المصادر مثل : جمال الدين أبو الفرج عبد   7
موك واألمم تحقيق : محمد عبد ىـ(  : المنتظم في تاريخ الم597الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )المتوفى: 

م  1992 -ىـ  1412القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا : دار الكتب العممية، بيروت الطبعة: األولى، 
، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 355/  26الذىبي : تاريخ اإلسالم  – 36/ 18

عبد الرحمن بن  – 12/30م  1986 -ىـ   1407ة : دار الفكر ىـ( : البداية والنياي774الدمشقي )المتوفى: 
ىـ( : ديوان المبتدأ والخبر 808محمد بن محمد، ابن خمدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي )المتوفى: 

في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكبر تحقيق: خميل شحادة : دار الفكر، بيروت الطبعة: 
يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي، أبو المحاسن،  -80/ 1م  1988 -ىـ  1408انية، الث

ىـ( : النجوم الزاىرة في تاريخ مموك مصر والقاىرة : وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار 874جمال الدين )المتوفى: 
ىـ( : 571عروف بابن عساكر )المتوفى: أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل الم – 3/228الكتب، مصر 

 -ىـ  1415تاريخ دمشق تحقيق : عمرو بن غرامة العمروي الناشر: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع : 
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أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي اإلربمي  -199/ 5م  1995
/ 1بيروت  -يان وأنباء أبناء الزمان المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر ىـ( : وفيات األع681)المتوفى: 

ىـ( 771تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  -12/521الذىبي : سير أعالم النبالء  – 28
ىجر لمطباعة : طبقات الشافعية الكبرى المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمو الناشر: 

أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر  – 4/257ىـ 1413والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 
ىـ( : لسان الميزان المحقق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: دار البشائر اإلسالمية الطبعة: 852العسقالني )المتوفى: 

ىـ( : صبح 821فزاري القمقشندي ثم القاىري )المتوفى: أحمد بن عمي بن أحمد ال -3/269م  2002األولى، 
ابن األثير: المباب في تيذيب  -4/390األعشى في صناعة األنشاء الناشر: دار الكتب العممية، بيروت 

أبو عبد اهلل محمد بن أحمد المقدسي البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم دار صادر،  -55/ 1األنساب 
ىـ( : القاموس المحيط 817مجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  -295/ 1بيروت 

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي الناشر: مؤسسة الرسالة 
بن الحسن بن عمي  -1/881م  2005 -ىـ  1426لبنان الطبعة: الثامنة،  –لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

ىـ( : دمية القصر وعصرة أىل العصر الناشر: دار 467عمي بن أبي الطيب الباخرزي، أبو الحسن )المتوفى: 
 . 2/1168ىـ  1414الجيل، بيروت الطبعة: األولى، 

: األنساب الناشر تحرير في المباب : لب( ىـ911: المتوفى) السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد   8
 .13بيروت ص – صادر دار

نيسابور: بفتح أولو، والعامة يسمونو نشاوور: وىي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضالء ومنبع 9    
العمماء يقول ياقوت: لم أر فيما طوفت من البالد مدينة مثميا، واختمف في تسميتيا بيذا االسم فقال بعضيم: 

قصب كثير فقال: يصمح أن يكون ىينا مدينة، فقيل ليا نيسابور، إنما سميت بذلك ألن سابور مر بيا وفييا 
ومن أسماء نيسابور أبرشير وبعضيم يقول إيرانشير، والصحيح أن إيرانشير ىي ما بين جيحون إلى القادسية، 
وأكثر شرب أىل نيسابور من قني تجري تحت األرض ينزل إلييا في سراديب مييأة لذلك فيوجد الماء تحت 

س بصادق الحالوة، وىي  كثيرة الفواكو والخيرات، وبيا ريباس ليس في الدنيا مثمو ، وفتحيا األرض ولي
 31المسممون  في أيام عثمان بن عفان، رضي اهلل عنو، عمى يد األمير عبد اهلل بن عامر بن كريز في سنة 

يد األحنف بن قيس  م صمحا وبنى بيا جامعا، وقيل إنيا فتحت في أيام عمر، رضي اهلل عنو، عمى651ىـ /
نما انتقضت في أيام عثمان وأعيد فتحيا . )  ياقوت: معجم البمدان   . ( 331/ 5وا 

خراسان: :بالد واسعة، أول حدودىا مما يمي العراق أزاذوار قصبة جوين وبييق، وآخر حدودىا مما يمي اليند   10
دىا، وتشتمل عمى أميات من طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منيا إنما ىو أطراف حدو 

البالد منيا نيسابور وىراة ومرو، و كانت قصبتيا، وبمخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخمل ذلك من 
المدن التي دون نير جيحون، ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فييا ويعد ما وراء النير منيا وليس األمر 

م  في أيام عثمان، رضي اهلل 651ىـ / 31محا، وذلك في سنة كذلك، وقد فتحت أكثر ىذه البالد عنوة وص
عنو، بإمارة عبد اهلل بن عامر ابن كريز، وقد اختمف في تسميتيا بذلك ،  خرج خراسان وىيطل ابنا عالم بن 
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سام بن نوح، عمييما السالم، لما تبمبمت األلسن ببابل فنزل كل واحد منيما في البمد المنسوب إليو، يريد أن 
ل نزل في البمد المعروف باليياطمة، وىو ما وراء نير جيحون، ونزل خراسان في ىذه البالد التي ذكرناىا ىيط

دون النير فسميت كل بقعة بالذي نزليا، وقيل: خر اسم لمشمس بالفارسية الدرية وأسان كأنو أصل الشيء 
 (350/ 2وي :  معجم البمدان ت  الحم) ياقو ومكانو، وقيل: معناه كل سيال ألن معنى خر كل وأسان سيل 

مدينة عظيمة مشيورة بقرب طبرستان. بناىا يزيد بن الميمب بن أبي صفرة، وىي أقل ندى ومطرا من :  جرجان  11
) زكريا طبرستان، يجري بينيما نير تجري فيو السفن، بيا فواكو الصرود والجروم، وىي بين السيل والجبل والبر والبحر.

 ( 348: بيروت ص -آثار البالد وأخبار العباد  الناشر: دار صادر ىـ(: 682ويني )ت: بن محمد بن محمود القز 

( كيمو 60 -42كيمومتر تقريبا أي أن المرحمة تساوي )  6( فراسخ، والفرسخ يساوي 10 -7المرحمة : تساوي )12  
 51ص4م العدد  1990متر تقريبا  ) حصبال شاكر : رواد الجغرافية  العربية ، مجمة االستشراق بغداد 

 .453 /2وانظر: ابن حوقل، صورة األرض، . 8ىامش 
ىو إسفنديار بن وشتاسب بن ليراسب بن فنوخي بن كيمنثر بن كيفاشين بن كنابيو بن كيقباد بن زاب بن   13

نودكان بن مايسو بن  نوذر بن منوجير الممك، واسمو عامر، ويقال بنيمين بن ييودا بن يعقوب بن إسحاق بن 
أبو يم عميو السالم حكم االرض مدة طويمة من الزمن. فيو أحد مموك الفرس في العيد األسطوري  )  إبراى

اريخ ىـ(: ت565الحسن ظيير الدين عمي بن زيد بن محمد بن الحسين البييقي، الشيير بابن فندمو )المتوفى: 
 .( 138ص ىـ 1425دار اقرأ، دمشق الطبعة: األولى، بييق

ابن األثير:  -246 -1/223السمعاني : األنساب  - 246 -178 -177/  1عجم البمدان ياقوت الحموي: م  14
أبو  -300البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ص:  - 278اليعقوبي: البمدان ص - 1/55المباب 

زاق محمد بن محمد بن عبد الر  -.157/  13الذىبي : سير أعالم النبالء  -449الفداء: تقويم البمدان ص
الحسيني ، أبو الفيض ، الممقب بمرتضى ، الزبيدي: تاج العروس من جواىر القاموس تحقيق مجموعة من 

 . 304/   1الزركمي: األعالم   -192- 191/  35المحققين الناشر دار اليداية 
وفستا اسم  الرستاق: ىو فيما ذكره حمزة بن الحسن مشتق من روذه فستا. وروذه اسم  لمسطر والصف والسماط،  15

لمحال، والمعنى أنو عمى التسطير والنظام، قمت: الذي عرفناه وشاىدناه في زماننا في بالد الفرس أنيم يعنون 
بالرستاق كل موضع فيو مزارع وقرى وال يقال ذلك لممدن كالبصرة وبغداد، فيو عند الفرس بمنزلة السواد عند 

 .(38/ 1معجم البمدان )  أىل بغداد، وىو أخص من الكورة واألستان. ياقوت:
 308أحسن التقاسيم صالمقدسي:   16
ابن رستو ) أبي عمي أحمد بن عمر بن رستو ( : المجمد السابع من كتاب  األعالق النفيسة  طبع في مدينة   17

 . 171م ص 1892ليدن المحروسة ابريل 
قدم لو: األستاذ شيوخ البييقي  السمسبيل النقي في تراجم  أبو الطيب نايف بن صالح بن عمي المنصوري:   18

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم والشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السميماني دار العاصمة لمنشر 
 55 -54ص: م  2011 -ىـ  1432والتوزيع، المممكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 
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ىـ( : 560روف بالشريف االدريسي )المتوفى: محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي، المع  19

 (690/ 2 - 1/224ىـ  1409نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق عالم الكتب، بيروت الطبعة: األولى، 
 .246  -178 -177/  1ياقوت الحموي: معجم البمدان    20
س، مؤسسة محمد بن عبد المنعم الحميري :  الروض المعطار في خبر األقطار تحقيق إحسان عبا  21

 .57/ 1م   1980 -طبع عمى مطابع دار السراج  الطبعة الثانية   -بيروت  -ناصر لمثقافة 

 .434كي لسترنج : بمدان الخالفة الشرقية ص -1/246 ياقوت: معجم البمدان -318قاسيم  المقدسي : أحسن الت22   
ابن األثير:  -246 -1/223اب السمعاني: األنس -246 -178 -177/  1ياقوت الحموي: معجم البمدان   23

أبو  - 300البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ص:  -278اليعقوبي: البمدان ص - 1/55المباب 
محمد بن محمد بن عبد الرزاق  -. 157/  13الذىبي : سير أعالم النبالء  - 449الفداء: تقويم البمدان ص

: تاج العروس من جواىر القاموس تحقيق مجموعة من الحسيني، أبو الفيض، الممقب بمرتضى، الزبيدي
 . 304/   1الزركمي : األعالم   -192- 191/  35المحققين الناشر دار اليداية 

كي لسترنج : بمدان الخالفة الشرقية نقمو  -1/246ياقوت: معجم البمدان -318المقدسي: أحسن التقاسيم 24   
 .434م ص1985ىـ/ 1405لرسالة الطبعة الثانية لمعربية بشير فرانسيس وكوريس عواد مؤسسة ا

لشريف االدريسي )المتوفى: محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي، المعروف با  25
ىـ  1409: نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق عالم الكتب، بيروت الطبعة: األولى، ىـ(560

1/224 - 2 /690) 
 .3857/  1الزبيدي: تاج العروس  -40/ 1ياقوت: معجم البمدان26   

 .233/  5ياقوت: معجم البمدان    27
 .225/  1اإلدريسي:  نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق    28
عبد المؤمن عبد الحق بن شمائل القطيعي البغدادي الحنبمي  -409/  1ياقوت:  معجم البمدان  29

ىـ 1412كنة والبقاع  الطبعة األولى ىـ( : مراصد االطالع عمى أسماء األم 739صفي الدين  ) ت 
 . 192/ 1دار الجبل بيروت  

 (506/  1ياقوت: معجم البمدان 30  
الذىبي: سير أعالم  – 342/ 22ابن عساكر : تاريخ دمشق  -180/  2ياقوت: معجم البمدان  31

 .306/  1المباب في تيذيب األنساب  -147/  14النبالء 
 (288/ 2السمعاني : األنساب  -52/41ابن عساكر: تاريخ دمشق  –319/  2ياقوت: معجم البمدان    32
 . 1/222اإلدريسي : نزىة المشتاق في اختراق األفاق  370/  2ياقوت: معجم البمدان    33

عمي بن ىبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال: اإلكمال في رفع  - 373 -406/ 2ياقوت:  معجم البمدان 34   
بيروت الطبعة األولى،   –تمف في األسماء والكنى: دار الكتب العمميةاالرتياب عن المؤتمف والمخ

 375/  2السمعاني : األنساب  -  41/ 52ابن عساكر:  تاريخ دمشق  - 265/  3ىـ  1411
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صالح  -64/  2المباب في تيذيب األنساب  -254/ 1 7ت ياقوت:  معجم البدان  تاريخ دمشق 35   
م، 2000/ -ىـ1420 -بيروت -لوافي بالوفيات  دار إحياء التراثالدين خميل بن أيبك الصفدي،: ا

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي  - 21/  8تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى 
ىـ(: طبقات الشافعية المحقق: د. الحافظ 851الشيبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شيبة )المتوفى:

 .387   -386/ 1ىـ  1407بيروت الطبعة: األولى،  –لم الكتب عبد العميم خان دار النشر: عا

 .254/ ص  3ياقوت: معجم البمدان 36   
المباب في تيذيب  -  402/  17الذىبي: سير أعالم النبالء  -.338/  3ياقوت: معجم البمدان 37   

 . 194/ 2األنساب 
 .80/  14الزبيدي: تاج العروس  -489/ 4ياقوت: معجم البمدان 38   

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، أبو الفيض ، الممقب  -243/  5ياقوت: معجم البمدان    39
بمرتضى ، الزبيدي: تاج العروس من جواىر القاموس تحقيق مجموعة من المحققين الناشر دار 

 .282/  3المباب في تيذيب األنساب  - 432/  5السمعاني : األنساب  - 261/  6اليداية 
 .270/  25لزبيدي:  تاج العروس من جواىر القاموس ا  40
 .385/  2التحبير في المعجم الكبير  -180/ 5الزبيدي : تاج العروس   41

 .122/  1القزويني:  آثار البالد وأخبار العباد 42  

 .138/  1القزويني:  آثار البالد وأخبار العباد   - 92/  2ياقوت : معجم البمدان 43   
 (234/  22ق تاريخ دمش44   

 . 306/ 1المباب في تيذيب األنساب  45  
ىـ( : بغية 660عمر بن أحمد بن ىبة اهلل بن أبي جرادة العقيمي، كمال الدين ابن العديم )المتوفى:   46

 . 264/  2الطمب في تاريخ حمب المحقق: د. سييل زكار الناشر: دار الفكر 
 . 186/ 2ياقوت: معجم البمدان 47   

 .184/ 2عجم البمدان ياقوت: م  48
ابن األثير:  -246-1/223السمعاني : األنساب  -246  -178 -177/  1ياقوت الحموي: معجم البمدان 49   

محمد بن محمد بن عبد  -157/  13الذىبي: سير أعالم النبالء  -278اليعقوبي: البمدان ص - 1/55المباب 
: تاج العروس من جواىر القاموس تحقيق مجموعة من الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الممقب بمرتضى، الزبيدي

 . 304/   1الزركمي: األعالم  -192- 191/  35المحققين الناشر دار اليداية 

مدينة عمى سفح جبل، تقع بين الجبل والمفازة. ذات خيرات وفيرة وىواء رديء ومياه جارية. )مجيول )توفي: بعد 50    
ى المغرب محقق ومترجم الكتاب )عن الفارسية( : السيد يوسف اليادي ىـ( : حدود العالم من المشرق ال372

 (115ىـ  )ص:  1423الناشر: الدار الثقافية لمنشر، القاىرة الطبعة: 
أبيورد: : بفتح أولو وكسر ثانيو وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال ميممة: ذكرت الفرس في أخبارىا أن     51

د بن جودرز أرضا بخراسان، فبنى بيا مدينة وسماىا باسمو فيي: أبيورد، مدينة الممك كيكاووس أقطع باور 
 (86/  1بخراسان بين سرخس ونسا، وبئة، رديئة الماء، يكثر فييا خروج العرق ) ياقوت : معجم البمدان )

 . 1/55ابن األثير : المباب  – 1/223السمعاني: األنساب     52
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ىـ(  : فتوح البمدان مراجعة وتعميق 279د البالذري )المتوفى: أحمد بن يحيى بن جابر بن داو    53

 . 394م ص1991ىـ /  1412رضوان محمد رضوان ، دار الكتب العممية بيروت 
األحنف بن قيس : أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة ابن    54

د مناة بن تميم التميمي المعروف باألحنف، وقيل عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زي
اسمو صخر، وىو الذي يضرب بو المثل في الحمم  كان من سادات التابعين رضي اهلل عنيم؛ أدرك عيد 
النبي صمى اهلل عميو وسمم ولم يصحبو وشيد بعض الفتوحات ، ولما أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم بني 

ألحنف فييم، ليم: إنو ليدعوكم إلى مكارم األخالق وينياكم عن مالئميا، تميم يدعوىم إلى اإلسالم كان ا
فأسمموا وأسمم األحنف ولم يفد عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وكان سيد قومو، موصوفا بالعقل 
والدىاء والعمم والحمم، روى عن عمر وعثمان وعمي رضي اهلل عنيم، وروى عنو الحسن البصري وأىل 

شيد مع عمي رضي اهلل عنو وقعة صفين، ولم يشيد وقعة الجمل مع أحد الفريقين، وشيد البصرة، و 
ىجرية ) أبو  67عنيما. توفي بالكوفة سنة  رضي اهلل بعض فتوحات خراسان في زمن عمر وعثمان، 

البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى:  عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء،
الكبرى، القسم المتمم لتابعي أىل المدينة ومن بعدىم المحقق: زياد محمد منصور  الطبقاتىـ( :   230

/ 2بن خمكان : وفيات األعيان  1408المدينة المنورة الطبعة: الثانية،  -الناشر: مكتبة العموم والحكم 
بي )المتوفى: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرط -499
ىـ(: االستيعاب في معرفة األصحاب المحقق: عمي محمد البجاوي الناشر: دار الجيل، بيروت 463

 ( .  145/ 1م.  1992 -ىـ  1412الطبعة: األولى، 
م  وانتيت بنصر 641ىـ /  21معركة نياوند :  قامت بين المسممين والفرس الساسانيين، سنة    55

، «فتح الفتوح»قة لمفرس، وقد سمى المؤرخون المسممون ىذا  النصر عظيم لممسممين، وىزيمة ساح
ألن الفرس قد تفرقت كممتيم، وانفرط عقد دولتيم بيذا النصر. )محمد بن إسحاق بن يسار المطمبي 

 –ىـ( : سيرة ابن إسحاق تحقيق: سييل زكار الناشر: دار الفكر 151بالوالء، المدني )المتوفى: 
 .(  1/66م 1978ىـ /1398 بيروت الطبعة: األولى

محمد بن جرير الطبري : تاريخ الرسل والمموك تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم دار الكتب      56
 . 4/166م 1988العممية بيروت لبنان دار الريان لمتراث الطبعة الثانية 

لعبشمي  ابن خال عثمان عبد اهلل بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي ا    57
وجعل « ىذا شبيينا»بن عفان ولد عمى عيد النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم، وأتي بو إليو وىو صغير، فقال: 

إنو »يتفل عميو، ويعوذه، فجعل يبتمع ريق النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم، فقال النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم: 
ى اهلل عميو وآلو وسمم،  وكان عبد اهلل جوادا شجاعا ميمونا، واله عثمان ،. وقد روي عن النبي صم« لمستقي

البصرة بعد أبي موسى األشعري سنة تسع وعشرين، وضم إليو فارس بعد عثمان بن أبي العاص. فافتتح خراسان 
ان وىو كميا، وأطراف فارس، وسجستان، وكرمان، وغيرىا، وفي إمارتو قتل يزدجرد آخر مموك فارس، ، وقتل عثم

عمى البصرة، فسار بما كان عنده من األموال إلى مكة، فوافى أبا طمحة والزبير فرجع بيم إلى البصرة، فشيد 
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معيم وقعة الجمل، ولم يحضر صفين، وواله معاوية البصرة ثالث سنين بعد اجتماع الناس عميو، ثم صرفو 
أبو الفضل أحمد بن    -5/44سعد : الطبقات عنيا، فأقام بالمدينة. ومات سنة سبع أو ثمان وخمسين، ) ابن 

ىـ( : اإلصابة في تمييز الصحابة تحقيق: عادل 852عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 
  5/15ىـ  1415 -بيروت الطبعة: األولى  –أحمد عبد الموجود وعمى محمد معوض الناشر: دار الكتب العممية 

 (3/931االستيعاب في معرفة األصحاب  – 3/18ء الذىبي : سير أعالم النبال -

 .246/  7ابن األثير: الكامل في التاريخ 58    
أبو حنيفة الدينوري: األخبار الطوال تحقيق عبد المنعم عامر مراجعة جمال الدين الشيال وزارة    59

 . 360م ص1960الثقافة الطبعة األولى دار إحياء الكتب العربية القاىرة 
الخضري : تاريخ األمم اإلسالمية ) الدولة العباسية ( تحقيق وتعميق إبراىيم أمين محمد محمد    60

 71المكتبة التوفيقية ص
 . 2/66اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي دار صادر بيروت    61
ىـ : زين األخبار  ترجمة عفاف السيد  433أبو سعيد عبد الحي بن محمود الضحاك الكرديزي ت    62

 . 197م ص2006العممى لمثقافة القاىرة  زيدان  المجمس
63

الدول المستقلة :هي دول استقلت عن الخالفة العباسية في المشرق اإلسالمي وأولى هذه الدول  الدولة الطاهرية في    

م، ثم غلبت على المنطقة الدول السامانية التي 068هـ/254مـ وتبعتها الدولة الصفارية عام 020هـ/205خراسان عام 

م في بالد ما وراء النهر ثم امتد نفوذها لتشمل جميع البالد التي كانت تتبع للدولة الصفارية، 018هـ/204عام تأسست 

وكان نفوذ الخالفة العباسية يتحول من سلطة سياسية إدارية روحية إلى سلطة روحية فقط، ولم يبق للخليفة سوى ذكر 

البالد، ويعود السبب الرئيسي في ضعف الخالفة العباسية  اسمه في خطب الجمعة متبوعا باسم السلطان الغالب على

وتالشي سلطتها )علي محمد محمد الصالبي:  المغول ]التتار[ بين االنتشار واالنكسار الناشر: األندلس الجديدة، 

 .(210)ص:  2008 -هـ  1430مصر الطبعة: األولى، 
م منذ أن  872 - 820ىـ/ 259 - 205ة الدولة الطاىرية ظيرت ىذه الدولة  بخراسان  في الفتر     64

م مكافأة 825ىـ /  205عين المأمون قائده العسكري المظفر طاىر بن الحسين أميرا لخراسان سنة 
م حيث 879ىـ. /  259لو عمى جيوده العسكرية الجبارة. فاستمرت اإلمارة في ذريتو إلى سنة 

الخميفة، حتى أزاحيم يعقوب الصفار.  استقموا بإماراتيم دون أن يعمنوا انخالعيم وخروجيم عمى
وقامت عمى أنقاضيم الدولة الصفارية.) أحمد معمور العسيري :موجز التاريخ اإلسالمي :منذ عيد 

م الناشر: غير  97 - 96ىـ/ 1417آدم عميو السالم )تاريخ ما قبل اإلسالم( إلى عصرنا الحاضر 
 (219م )ص:  1996 -ىـ  1417معروف  الطبعة: األولى، 

 .9/507الطبري : تاريخ الرسل والمموك 65     

 .218الكرديزي: زين األخبار ص66    
الدولة السامانية :  من أقوى الدول اإلسالمية المستقمة في المشرق اإلسالمي  فقد استمر قياميا في ما وراء 67     

سي األصل  إلى سامان وىو فار م(   وتنسب 892/999ىـ / 389ىـ /  279النير وخراسان من سنة 
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واتخذت من بخارى عاصمة ليا أما عن عالقتيا بالدولة العباسية فكانت عالقة والء من الدرجة األولى قامت 
ىذه الدولة عمى أنقاض الدولة الصفارية بعد أن قضت عمييا ) كرستين )اثر( ايران في عيد الساسانيين ترجمة 

 (.  104صم 1957يحي الخشاب  مراجعة عبد الوىاب عزام  القاىرة 
 37م ص1945عبد العزيز جنكيز خان : تركستان قمب أسيا مصر     68
قحطان الحديثي : دراسات في التنظيمات االقتصادية لخراسان : أوال الزراعة مجمة الخميج العربي     69

فيصل سيد طو : الحالة االقتصادية والمظاىر  – 65م ص1978 1المجمد التاسع العدد  –
 – 307ابور منذ مستيل القرن الثالث اليجري حتى قيام الدولة الغزنوية من ) االجتماعية في نيس

 . 104م ص2003م ( رسالة ماجستير غير منشورة 999 -822ىـ / 389
 .105فيصل سيد طو : الحالة االقتصادية والمظاىر االجتماعية في نيسابورص    70
د بن الميمب بن أبي صفرة األزدي، م( ىو يزي 720 - 673ىـ =  102 - 35يزيد بن الميمب : )  71

م ( 703ىـ /  83أبو خالد: أمير، من القادة الشجعان األجواد. ولي خراسان بعد وفاة أبيو )سنة 
فمكث نحوا من ست سنين، وعزلو عبد الممك بن مروان برأي الحجاج بن يوسف الثقفي  )أمير 

زلو حبسو، فيرب يزيد إلى الشام. ولما العراقين في ذلك العيد( وكان الحجاج يخشى بأسو، فمما تم ع
أفضت الخالفة إلى سميمان ابن عبد الممك، واله العراق ثم خراسان، فعاد إلييا، وافتتح جرجان 
وطبرستان. ثم نقل إلى إمارة البصرة، فأقام فييا إلى أن استخمف عمر بن عبد العزيز، فعزلو، 

عمر بن عبد العزيز ىجم غممان  يزيد عمى وطمبو، فجئ بو إلى الشام، فحبسو بحمب. ولما توفي 
م ( ثم 721ىـ /  101السجن فأخرجوه منو ،. وسار إلى البصرة فدخميا واستولى  عمييا )سنة 

نشبت حروب بينو وبين أمير العراقين مسممة بن عبد الممك، انتيت بمقتل يزيد )خير الدين بن 
ىـ( : األعالم الناشر: دار 1396توفى: محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي الدمشقي )الم

 (189/ 8م ) 2002أيار / مايو  -العمم لمماليين الطبعة: الخامسة عشر 

قتيبة بن مسمم : أبو حفص قتيبة بن أبي صالح مسمم بن عمرو بن الحصن بن ربيعة بن خالد بن 72  
بن أعصر بن سعد  أسيد الخير بن قضاعي بن ىالل بن سالمة بن ثعمبة بن وائل بن معن بن مالك

بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، الباىمي أمير خراسان زمن عبد الممك بن 
مروان افتتح خوارزم وسمرقند وبخارى، ثم فتح قتيبة فرغانة في سنة خمس وتسعين في أواخر أيام 

قتيبة ألمر يطول الوليد بن عبد الممك وبعد وفاتو تولى أخوه سميمان بن عبد الممك وكان يكره 
شرحو، فخاف منو قتيبة وخمع بيعة سميمان وخرج عميو وأظير الخالف، فمم يوافقو عمى ذلك أكثر 
الناس، وكان قتيبة قد عزل وكيع بن حسان بن ]قيس بن يوسف بن كمب بن عوف بن مالك بن 

قد وكيع عميو غدانة واسم غدانة أشرس[ وكنيو وكيع أبو المطرف الغداني  عن رياسة بني تميم، فح
وسعى في تأليب الجند سرا وتقاعد عن قتيبة متمارضا، ثم خرج عميو وىو بفرغانة فقتمو مع أحد 
عشر من أىمو، وذلك في ذي الحجة سنة ست وتسعين لميجرة، وقيل سنة سبع وتسعين. ومولده سنة 

 (86/ 4 تسع وأربعين، وتولى خراسان تسع سنين وسبعة أشير ) ابن خمكان : وفيات األعيان
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أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي )المتوفى:  73

فيصل سيد طو : الحالة  - 181القاىرة ص -ىـ( : األحكام السمطانية الناشر: دار الحديث 450
 .107االقتصادية والمظاىر االجتماعية في نيسابورص

الروض المعطار في خبر األقطار تحقيق إحسان عباس مؤسسة  محمد بن عبد المنعم الحميري : 74   
 .57/ 1م   1980 -طبع عمى مطابع دار السراج  الطبعة الثانية   -بيروت  -ناصر لمثقافة 

كي  -  186المستوفي  -1/246ياقوت: معجم البمدان   -318المقدسي : أحسن التقاسيم  75   
 .434لسترنج : بمدان الخالفة ص

 . 435نج : بمدان الخالفة الشرقية صكي لستر 76   

المقدسي: أحسن التقاسيم ص  - 449أبو الفداء: تقويم البمدان ص -1/55ابن األثير : المباب 77   
 .  1/246ياقوت: البمدان  – 320- 318

كي لسترنج : بمدان الخالفة الشرقية  -  186المستوفي  -1/246ياقوت  -318المقدسي   78
 .434ص

فرية ىي األواني النحاسية، المصنوعة من الصفر )بضم الصاد(، وىو النحاس الجيد. األواني الص  79
الصفر النحاس الجيد وقيل الصفر ضرب من النحاس وقيل ىو و والصفر ما يتخذ من النحاس الجيد 

 .4/460ابن منظور : لسان العرب دار صادر بيروت  ما صفر منو واحدتو صفرة
 . 243/ 2ن األثير : المباب اب -353السمعاني: األنساب ص80  
الخانات: الخان كممة فارسية األصل وتعنى الحانوت والدكان والمخدع والماخور، )  السيد أدى شير: 81  

( ىى لفظة  58م، ص1988، دار العرب لمبستانى، القاىرة، 2كتاب األلفاظ الفارسية المعربة، ط
اخترى كبير، تأليف مصطفى شمس الدين  تركية تعنى دار العمل والتجارة وجمعيا خانات، )قاموس

( ئرة المعارف اإلسالمية مادة خان.مادة خان، دا 1ىـ، جـ1310الشيير بالخترى، المطبعة العامرية، 
وأىتمت الدولة بأمور التجارة حيث تم توفير المأوى والمؤن لممسافرين ونصبت الخيم الكبيرة عمى 

سرا،  كاروانسرا: خيمة كبيرة تنصب داخل المدينة أو طول الطرق التجارية وىى ماعرفت باسم كاروان
بين محطات القوافل التجارية. )محمد التونجى: المعجم الذىبى، الطبعة الثانية، دار العمم لمماليين، 

، أحمد مجدى عطوة: الحياة السياسية والحضارية فى مدينة ىراة، رسالة 453، ص1980بيروت، 
.  ولذلك نعم التجار باألمن والراحة وقاموا 140، ص2007ماجستير، آداب عين شمس، 

بتعامالتيم التجارية دون مشاكل، والخانات تسمى أيضا الفنادق والوكاالت وىى المبانى المخصصة 
لمأوى المسافرين والقوافل، وكانت الخانات ذات مداخل ضخمة مشيدة من األبراج والعقود الشاىقة، 

الدور األرضى غرفا وحواصل مفتوحة عمى الصحن  وكان لمخان صحن تربط فيو الدواب، وفى
توضع فييا المتاجر واألخرى تطل عمى الشارع وتؤجر حوانيت لمتجار، أما األدوار العموية فيي  
قامة المسافرين  ) مصطفى مسعد وسامية مصطفى مسعد: الحضارة اإلسالمية  مخصصة لمسكن وا 

 . 143م، ص2006ق، في المشرف اإلسالمي، كمية اآلداب، جامعة الزقازي
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 . 57/ 1محمد بن عبد المنعم الحميري :  الروض المعطار في خبر األقطار   82

 308أحسن التقاسيم ص83  
كي لسترنج : بمدان الخالفة  -1/246ياقوت: معجم البمدان   -318المقدسي : أحسن التقاسيم  84  

 .434الشرقية ص

ىـ(: نزىة 560طالبي، المعروف بالشريف االدريسي )المتوفى: محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني ال85  
 (690/ 2 - 1/224ىـ  1409المشتاق في اختراق اآلفاق عالم الكتب، بيروت الطبعة: األولى، 

 . 319المقدسى: أحسن التقاسيم، ص86  

 .7ناصر خسرو: سفر نامة، ص87  
العدوي الشيزري الشافعي )المتوفى:  عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهلل، أبو النجيب، جالل الدين  88

ىـ( : نياية الرتبة الظريفة في طمب الحسبة الشريفة الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة 590نحو 
 .12،11والنشر ، ص

ىـ( : 485الحسن بن عمي بن إسحاق الطوسي، أبو عمي، الممقب بقوام الدين، نظام الممك )المتوفى:   89
 80، ص 1407قطر الطبعة: الثانية،  –سف حسين بكار الناشر: دار الثقافة سياسة نامة المحقق: يو 

ىـ( : 729المؤلف: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن األخوة، القرشي، ضياء الدين )المتوفى:   90
 .102كمبردج. ص»معالم القربة في طمب الحسبة  الناشر: دار الفنون 

 .296المقدسي : أحسن التقاسيم ص -279االصطخري : المسالك والممالك ص  91
 .149جمال سرور: تاريخ الحضارة اإلسالمية في المشرق، ص  92
 . 151م ص1948عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق االقتصادي بغداد   93
معادن  ل. وفي جبالياطوس: : بمد فيو مدن أمثال طوران ونوقانبزديغرورايكان وبنواده. وىي بين الجبا 94

النحاس والرصاص. يرتفع منيا الكحل والشبو والقدور الصخرية. والدىنج والسراويل الفيروزج و 
 (115والجوارب.) حدود العالم من المشرق الى المغرب ص: 

 . 428/ 2مدينة بين طوس  وريموند  ) ابن حوقل : صورة األرض 95  
يا وبين دىستان وخوارزم، خرج منيا فراوة: : بالفتح، وبعد األلف واو مفتوحة: وىي بميدة من أعمال نسا بين96  

جماعة من أىل العمم، ويقال ليا رباط فراوة، بناىا عبد اهلل بن طاىر في خالفة المأمون، وممن نسب إلييا 
 .(245/ 4أبو نعيم محمد بن القاسم الفراوي صاحب الرباط بفراوة  ) ياقوت: معجم البمدان 

 (225/  1ق اإلدريسي : نزىة المشتاق في اختراق اآلفا97  
ىـ( : صورة األرض دار صادر، 367محمد بن حوقل البغدادي الموصمي، أبو القاسم )المتوفى: بعد   98

 (385/ 2م  1938أفست ليدن، بيروت 
 .453/ 2ابن حوقل : صورة األرض   99

 .  1/96اليعقوبي : البمدان   100
 . 2/690اإلدريسي : نزىة المشتاق   101
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 . 167الحضارة اإلسالمية في الشرق صمحمد جمال الدين سرور :   102

 . 129/ 9الطبري: تاريخ الرسل والمموك 103  

 . 206فيصل سيد  : الحياة االقتصادية في نيسابور ص104  
 .166محمد جمال الدين سرور : الحضارة اإلسالمية في الشرق ص  105
 .207فيصل سيد الحياة االقتصادية في نيسابور ص  106
 . 101تاريخيا السياسي والحضاري صفتحي أبو سيف : خراسان   107
 .207فيصل سيد الحياة االقتصادية في نيسابور ص  108
 . 278ابن رستو  : األعالق النفيسة ص  109
 .207فيصل سيد الحياة االقتصادية في نيسابور ص  110
 .170محمد جمال الدين سرور : الحضارة اإلسالمية في الشرق ص  111
 .  210نيسابور صفيصل سيد الحياة االقتصادية في   112
 الحديث بالتفصيل عن الحركة العممية في الجزء الخاص بالحياة العممية في الدراسة.   113
بالعمدة في  إليو فالدىقان كان أشبومفردىا دىقان، وىو لفظ فارسي بمعنى رئيس القرية أو رئيس الفالحين  114

ىـ( : 387بمخي الخوارزمي )المتوفى: )محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد اهلل، الكاتب ال الوقت الحاضر،
 . 53مفاتيح العموم المحقق: إبراىيم األبياري الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: الثانية ص

 . 220فيصل سيد طو المرجع السابق ص -134بارتولد: تاريخ الحضارة اإلسالمية ص  115

 . 35طو ندا: فصول من تاريخ الحضارة اإلسالمية ص116  
، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خمكان:  33: االنساب: السمعاني  117

، أبو 393- 394/   6 -م 1900بيروت  –وفيات األعيان:  تحقيق إحسان عباس دار صادر 
ىـ( : مرآة 768محمد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن عمي بن سميمان اليافعي )المتوفى: 

رفة ما يعتبر من حوادث الزمان وضع حواشيو: خميل المنصور الجنان وعبرة اليقظان في مع
 -269/  2 1997 -ىـ  1417لبنان الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الكتب العممية، بيروت 

ىـ( : طبقات الشافعية 771، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  270
عبد الفتاح محمد الحمو الناشر: ىجر لمطباعة الكبرى المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. 

،  أبو بكر بن أحمد بن محمد بن   488 -487/  3ىـ: 1413والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 
ىـ الطبعة : األولى  1407 -بيروت  -عمر بن قاضي شيبة : طبقات الشافعية  عالم الكتب 

، أبو 159/  11كثير : البداية والنياية: ، ابن  - 104/  1تحقيق : د. الحافظ عبد العميم خان 
، 222/  3، ابن تغري بردي :  النجوم الزاىرة: 73/  2الفداء :  المختصر في أخبار البشر: 

ىـ( : طبقات الحفاظ الناشر: 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: 
، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 327: 1403بيروت الطبعة: األولى،  –دار الكتب العممية 

ىـ( : شذرات الذىب في أخبار من ذىب 1089العماد العكري الحنبمي، أبو الفالح )المتوفى: 
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 –حققو: محمود األرناؤوط خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤوط الناشر: دار ابن كثير، دمشق 
/ 14: سير أعالم النبالء ،  الذىبي 274/  2م   1986 -ىـ  1406بيروت  الطبعة: األولى، 

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن  -  422 – 421 – 420 – 419 – 418 -417
ىـ(: تذكرة الحفاظ  دراسة وتحقيق: زكريا عميرات 748عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى: 

عمر  -  3/  3م  1998 -ىـ1419لبنان الطبعة األولى -الناشر: دار الكتب العممية بيروت
ىـ( : معجم المؤلفين 1408بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى: 

الزركمي :  -242/  13بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت  -الناشر: مكتبة المثنى 
 (. 196/ 8األعالم 

 . 227فيصل سيد طو:  الحالة االقتصادية ومظاىر االجتماعية في نيسابور ص   110
فيصل سيد طو:  الحالة  -224ضاري صفتحي أبو سيف: خراسان تاريخيا السياسي والح   118

 .227االقتصادية ومظاىر االجتماعية في نيسابور ص

 . 1/197آدم متز: الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري   120

 . 1/33آدم متز: الحضارة اإلسالمية  -243ابن حوقل : صورة األرض ص121  

فيصل سيد الحياة االقتصادية  -156الدين عبد الرؤوف الفقي: تاريخ الفكر اإلسالمي صعصام   122
   230في نيسابور ص

 . 143ابن حوقل : صورة األرض ص  123
 .1/223السمعاني: األنساب،    124
 .12/495السمعاني: األنساب،    125
 .1/177ياقوت الحموي: معجم البمدان،    126
د، ابن خمدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي )المتوفى: عبد الرحمن بن محمد بن محم  127

 –ىـ(  : المقدمة تحقيق : محمد بن تاويت الطنجي الناشر: دار الكتب العممية، بيروت 808
 . 203م ص 2004 -ىـ  1425لبنان الطبعة: األولى، 

 . 323المقدسي : أحسن التقاسيم   128
 . 285االجتماعية في نيسابور صفيصل سيد طو : الحياة االقتصادية و   129
 . 388المقدسي : أحسن التقاسيم   130
المحقق: د. يتيمة الدىر ىـ( : 429الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ):  عبد   131

/ 4 م 1983ىـ1403بيروت/لبنان الطبعة: األولى،  -مفيد محمد قمحية دار الكتب العممية 
 .180/  1ة القصر وعصرة أىل العصر الباخرزي : دمي - (505 - 504

 (505 - 504/ 4يتيمة الدىر الثعالبي:   132
 . 570/ 5تاريخ اإلسالم الذىبي :   133
 .12/495السمعاني: األنساب،   134
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بيروت  –عياش يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي : تيذيب الكمال  مؤسسة الرسالة   135
أبو الفضل  -(163/   9ق : د. بشار عواد معروف تحقي 1980 – 1400الطبعة األولى ، 

ىـ(: تيذيب التيذيب 852أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 
 . 3/268ىـ 1326الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، اليند الطبعة: الطبعة األولى، 

، ابن عساكر: تاريخ 306/  1، المباب: 180/ 2معجم البمدان:  -548 -547/ 14سير أعالم النبالء 136  
، ابن األثير: المباب في 228/ 3، النجوم الزاىرة: 792 793، الذىبي: تذكرة الحفاظ: 234/  22دمشق 

 .279/  2، شذرات الذىب: 331. الذىبي: طبقات الحفاظ: 306/ 1تيذيب األنساب
الذىبي :  -375/  2األنساب  السمعاني : - 656 -655/  10الذىبي : سير أعالم النبالء   137

 . 310 – 309/ 17تاريخ اإلسالم ت تدمري
 .233/  5ياقوت: معجم البمدان   138
 . 2/87الذىبي : تذكرة الحفاظ    139
 360/  12الذىبي : سير أعالم النبالء  -.234/  56ابن عساكر:  تاريخ دمشق   140
 .372/  1الذىبي: العبر في خبر من غبر   141
 .268/  13 تاريخ بغداد  142
 .64/  2مختصر تاريخ دمشق  -  458 – 457 – 456/  13الذىبي : سير أعالم النبالء   143

 . 456/ 13السير:  -.258/ 2السبكي: طبقات الشافعية 
 .217/  11معجم المؤلفين   -492 – 492/  13الذىبي : سير أعالم النبالء   144
المباب في تيذيب  – 415 – 414/  5نساب لسمعاني : األا -5/276البغدادي: تاريخ بغداد   145

 .274/ 3األنساب 
 .117/  3المباب في تيذيب األنساب  146
 282/  3المباب في تيذيب األنساب  147
/ ب، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خمكان:  33السمعاني : االنساب:  148

/ الذىبي :  تذكرة   6 -م 1900 بيروت –وفيات االعيان:  تحقيق إحسان عباس دار صادر 
/  3،  السبكي : طبقات الشافعية : 269 270/  2، مرآة الجنان:  779 780/  3الحفاظ: 

، ابن كثير :  البداية والنياية:  - 104/  1ابن  قاضي شيبة : طبقات الشافعية   – 487 488
غري بردي : النجوم ،  ابن ت73/  2، أبو الفداء :  المختصر في أخبار البشر: 159/  11

 418 -417/ 14، الذىبي : سير أعالم النبالء 274/  2، ، شذرات الذىب: 222/  3الزاىرة: 
عمر رضا كحالة:  -  3/  3الذىبى : تذكرة الحفاظ  - -  422 – 421 – 420 – 419 –

 . 196/ 8الزركمي : األعالم  -242/  13معجم المؤلفين 
 394 /6ابن خمكان: وفيات األعيان   149
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شمس الدين أبو عبد اهلل  - 4/307السمعاني األنساب  –( 401/  1المباب في تيذيب األنساب 150  
ىـ( : المقتنى في سرد الكنى المحقق: 748محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى: 

المنورة، محمد صالح عبد العزيز المراد الناشر: المجمس العممي بالجامعة اإلسالمية، المدينة 
 . 1/359ىـ 1408المممكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 

 . 89/ 4شذرات الذىب في أخبار من ذىب ابن العماد :   151

ىـ( : تاريخ 463أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب البغدادي )المتوفى: 152  
بيروت الطبعة:  –لغرب اإلسالمي بغداد المحقق: الدكتور بشار عواد معروف الناشر: دار ا

 .355/ ص  5م  2002 -ىـ 1422األولى، 
الكويت الطبعة: )من  –الموسوعة الفقيية الكويتية : صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية   153

 .  1/9ىـ(  1427 - 1404
 وضحنا ذلك أثناء ترجمتنا إلبي عوانو في عمم الحديث .   154
 . 357م دار الحماس لمطباعة 1948ي حياتو وعصره أرائو وفقو  الطبعة الثانية مصر أبو زىرة : الشافع  155
 394/ 6ابن خمكان: وفيات األعيان   156

 سبق الحديث عنيا في الحياة االجتماعية.157  
  -.64/  2مختصر تاريخ دمشق  -  458 – 457 – 456/  13الذىبي : سير أعالم النبالء   158

 .456/ 13السير:  -.258/ 2السبكي: طبقات الشافعية 
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 املصادر واملراجع
 املصادر:  أوال

  المسالك  ىـ( :346ف بالكرخي )المتوفى: سحاق إبراىيم بن محمد الفارسي االصطخري، المعرو إأبو
 م .  2004والممالك الناشر: دار صادر، بيروت 

 الدين ابن قاضي شيبة  أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشيبي الدمشقي، تقي
ىـ( : طبقات الشافعية  المحقق: د. الحافظ عبد العميم خان دار النشر: عالم الكتب 851)المتوفى: 

 ىـ. 1407بيروت الطبعة: األولى،  –

   :ىـ( : األماكن ما اتفق لفظو 584أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي اليمداني، زين الدين )المتوفى
 ىـ . 1415تحقيق: حمد بن محمد الجاسر : دار اليمامة لمبحث والترجمة والنشر: وافترق مسماه 

  :أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي )المتوفى
 بدون تاريخ. القاىرة –الناشر: دار الحديث : األحكام السمطانية  ىـ(450

 ن محمد بن الحسين البييقي، الشيير بابن فندمو )المتوفى: أبو الحسن ظيير الدين عمي بن زيد ب
 ىـ. 1425دار اقرأ، دمشق الطبعة: األولى، اريخ بييقىـ(: ت565

  ىـ : المباب في 630ىـ/ 555أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري
 م  .1980 -ىـ    1400دار صادر بيروت   ،تيذيب األنساب

 وزارة  ،مراجعة جمال الدين الشيال ،تحقيق عبد المنعم عامر ،لدينوري: األخبار الطوالأبو حنيفة ا
 م .1960الثقافة الطبعة األولى دار إحياء الكتب العربية القاىرة 

  ترجمة عفاف السيد   ،ىـ : زين األخبار 433أبو سعيد عبد الحي بن محمود الضحاك الكرديزي ت
 م.2006القاىرة عمى لمثقافة زيدان  المجمس األ

  :قدم لو:  ،السمسبيل النقي في تراجم شيوخ البييقي  أبو الطيب نايف بن صالح بن عمي المنصوري
دار  ،والشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السميماني ،األستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

 م . 2011 -ىـ  1432العاصمة لمنشر والتوزيع، المممكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 

  :ىـ( 681أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي اإلربمي )المتوفى
 م.1900بيروت  -: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر 

  الطيماني  ويو بن نعيم بن الحكم الضبيأبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمد
ىـ( : تمخيص تاريخ نيسابور تمخيص: أحمد بن 405النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 
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طيران عربو  –محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخميفة النيسابوري الناشر: كتابخانة ابن سينا 
 بدون تاريخ. عن الفرسية: د/ بيمن كريمي ـ طيران

 بو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد أ
المحقق:  ،ىـ( :   ا الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أىل المدينة ومن بعدىم230)المتوفى: 

 . 1408المدينة المنورة الطبعة: الثانية،  -زياد محمد منصور الناشر: مكتبة العموم والحكم 

  مكتبة مدبولي أبو عبد اهلل محمد بن أحمد المقدسي البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،
 . ىـ 1411م /1991القاىرة الطبعة الثالثة 

  :ىـ(: 463أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى
مي محمد البجاوي الناشر: دار الجيل، بيروت الطبعة: المحقق: ع ،االستيعاب في معرفة األصحاب

 م.  1992 -ىـ  1412األولى، 

   :ىـ( : البداية 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى
 م . 1986 -ىـ   1407والنياية : دار الفكر 

  مد ابن عمر بن شاىنشاه بن أيوب، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمي بن محمود بن مح
الناشر: المطبعة  ،ىـ( : المختصر في أخبار البشر732الممك المؤيد، صاحب حماة )المتوفى: 

 .بدون تاريخ الطبعة األولى ،الحسينية المصرية

  :ىـ( : لسان 852أ بو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى
 م . 2002الناشر: دار البشائر اإلسالمية الطبعة: األولى،  ،بد الفتاح أبو غدةالمحقق: ع ،الميزان

  :ىـ( : اإلصابة في 852أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى
الناشر: دار الكتب العممية  ،وعمى محمد معوض ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ،تمييز الصحابة

 ىـ. 1415 -طبعة: األولى بيروت ال –

  :ىـ( : تاريخ دمشق تحقيق : عمرو 571أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن عساكر )المتوفى
 م . 1995 -ىـ  1415الناشر: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع :  ،بن غرامة العمروي

 ىـ( : مرآة 768اليافعي )المتوفى:  أبو محمد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن عمي بن سميمان
 ،وضع حواشيو: خميل المنصور ،الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان

 م. 1997 -ىـ  1417لبنان الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الكتب العممية، بيروت 
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 ىـ( : 292: بعد أحمد بن إسحاق )أبي يعقوب( بن جعفر بن وىب بن واضح اليعقوبي )المتوفى
 ىـ  . 1422الناشر: دار الكتب العممية، بيروت الطبعة: األولى،  ،البمدان

  :ىـ( : صبح األعشى في 821أحمد بن عمي بن أحمد الفزاري القمقشندي ثم القاىري )المتوفى
 .بدون تاريخالناشر: دار الكتب العممية، بيروت  ،نشاءصناعة اإل

 تحقيق : سميمان بن صالح الخزي الناشر : مكتبة العموم   مفسرين: طبقات ال وحمد بن محمد األدنأ
 . م1997المدينة المنورة الطبعة األولى ،  -والحكم 

  :مراجعة وتعميق  ،ىـ( : فتوح البمدان279أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري )المتوفى
 م.1991ىـ /  1412رضوان محمد رضوان ، دار الكتب العممية بيروت 

 ان الدين الحمبي أبو الوفا إبراىيم بن محمد بن خميل الطرابمسي الشافعي سبط ابن العجمي برى
الناشر:  ،المحقق: صبحي السامرائي ،ىـ(: الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث841)المتوفى: 

 م. 1987 – 1407بيروت الطبعة: األولى،  –عالم الكتب ، مكتبة النيضة العربية 

 المحقق:  ،ىـ( : طبقات الشافعية الكبرى771وىاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: تاج الدين عبد ال
 ،الناشر: ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع ،د. عبد الفتاح محمد الحمو ،د. محمود محمد الطناحي

 ىـ. 1413الطبعة: الثانية، 

  من كتاب السياق ىـ : المنتخب 641ىـ/ 582تقي الدين أبو إسحاق إبراىيم بن محمد الصيرفيني
 ىـ.1414 الناشر دار الفكر لمطباعة والنشر التوزيع  بيروت ،تحقيق خالد حيدر ،لتاريخ نيسابور

  :إنباه الرواة عمى أنباه النحاة ىـ( :646جمال الدين أبو الحسن عمي بن يوسف القفطي )المتوفى، 
 –رة، ومؤسسة الكتب الثقافية القاى -الناشر: دار الفكر العربي  ،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم

 م.1982 -ىـ  1406بيروت الطبعة: األولى، 

 المنتظم في ىـ( 597ن محمد الجوزي )المتوفى: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي ب :
تحقيق : محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا : دار الكتب  ،تاريخ المموك واألمم

 م . 1992 -ىـ  1412األولى،  العممية، بيروت الطبعة:

 ىـ(485ين، نظام الممك )المتوفى: الحسن بن عمي بن إسحاق الطوسي، أبو عمي، الممقب بقوام الد :
 .1407قطر الطبعة: الثانية،  –المحقق: يوسف حسين بكار الناشر: دار الثقافة  ،سياسة نامة

 ىـ( : 1396قي )المتوفى: خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي الدمش
 م  . 2002أيار / مايو  -الناشر: دار العمم لمماليين الطبعة: الخامسة عشر  ،األعالم
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 م.1892، ليدن: األعالق النفيسة ىـ295ابن رستة: شياب الدين أحمد بن عمر بن محمد ت 

  :صادر شر: دار آثار البالد وأخبار العباد  الناىـ(: 682زكريا بن محمد بن محمود القزويني )ت
 .بدون تاريخبيروت 

  : ىـ( : سير 748شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى
الناشر : مؤسسة  ،: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوطتحقيق ،أعالم النبالء

 ىـ. 1405الرسالة الطبعة : الثالثة ، 

  ىـ( : تاريخ 748اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى: شمس الدين أبو عبد
الناشر: دار الكتاب  ،تحقيق : عمر عبد السالم التدمري ،اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم

 م . 1993 -ىـ  1413العربي، بيروت الطبعة: الثانية، 

 ىـ( : ميزان 748از الذىبي )المتوفى: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايم
تحقيق: عمي محمد البجاوي الناشر: دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت  ،االعتدال في نقد الرجال

 م . 1963 -ىـ  1382لبنان الطبعة: األولى،  –

  :المحقق:  ،ىـ( : معجم األدباء626شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )المتوفى
 م.1993 -ىـ  1414إحسان عباس الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت الطبعة: األولى، 

  :دراسة  ،ىـ(: تذكرة الحفاظ748شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي )المتوفى
 م.1998 -ىـ1419ولى لبنان الطبعة األ-الناشر: دار الكتب العممية بيروت ،وتحقيق: زكريا عميرات

  ىـ: المقتنى 748ىـ/ 673شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد اهلل التركماني أبو عبد اهلل الذىبي
 ىـ .1408الناشر الجامعة اإلسالمية بالمدينة سنة  ،محمد صالح عبد العزيز المراد :تحقيق ،في سرد الكنى

  :،وتركي مصطفى ،الوافي بالوفيات ، تحقيق: أحمد األرناؤوطصالح الدين خميل بن أيبك الصفدي، 
 م.2000/ -ىـ1420 -بيروت  -دار إحياء التراث 

  :عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خمدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي )المتوفى
 ،ن األكبرطاسمب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الىـ( : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العر 808

 م . 1988 -ىـ  1408تحقيق: خميل شحادة : دار الفكر، بيروت الطبعة: الثانية، 

 لمتوفى: عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خمدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي )ا
 م.2004-ىـ1425لبنان الطبعة: األولى،  –وت الناشر: دار الكتب العممية، بير  ،: المقدمةىـ(808
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  ىـ( : 562سعد )المتوفى: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو
الناشر: مجمس دائرة المعارف  ،تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني وغيره، األنساب

 م . 1962 -ىـ  1382العثمانية، حيدر آباد الطبعة: األولى، 

 التحبير ىـ( : 562يمي السمعاني المروزي، أبو سعد )المتوفى: عبد الكريم بن محمد بن منصور التم
: بغداد الطبعة –الناشر: رئاسة ديوان األوقاف  ،المحقق: منيرة ناجي سالم ،في المعجم الكبير

 م. 1975 -ىـ1395األولى، 

  :ىـ(: 590عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهلل، أبو النجيب، جالل الدين العدوي الشيزري الشافعي )المتوفى
 الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. ،نياية الرتبة الظريفة في طمب الحسبة الشريفة

  :ىـ( : يتمة الدىر في محاسن أىل العصر 429عبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )المتوفى
 م.1983ىـ1403ن الطبعة: األولى، بيروت/لبنا -تحقيق: د. مفيد محمد قمحية الناشر: دار الكتب العممية 

  ىـ( : مراصد  739البغدادي الحنبمي صفي الدين  ) ت العقيمي عبد المؤمن عبد الحق بن شمائل
 ىـ. 1412الطبعة األولى دار الجبل بيروت   ،االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع

  :ىـ( : دمية القصر 467عمي بن الحسن بن عمي بن أبي الطيب الباخرزي، أبو الحسن )المتوفى
 ىـ .  1414الناشر: دار الجيل، بيروت الطبعة: األولى،  ،وعصرة أىل العصر

  عمي بن ىبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال: اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في
 ىـ. 1411بيروت الطبعة األولى ،   –األسماء والكنى : دار الكتب العممية 

  ىـ( : بغية 660ىبة اهلل بن أبي جرادة العقيمي، كمال الدين ابن العديم )المتوفى: عمر بن أحمد بن
 .بدون تاريخ المحقق: د. سييل زكار الناشر: دار الفكر ،الطمب في تاريخ حمب

  عياش يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي : تيذيب الكمال  تحقيق : د. بشار عواد
 . م 1980  –ىـ 1400روت الطبعة األولى ، بي –مؤسسة الرسالة  ،معروف

  :تحقيق:  ،ىـ( : القاموس المحيط817مجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى
الناشر: مؤسسة الرسالة  ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي

 م . 2005 -ىـ  1426عة: الثامنة، لبنان الطب –لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

  محقق ومترجم الكتاب )عن  ،ىـ( : حدود العالم من المشرق الى المغرب372مجيول )توفي: بعد
 ىـ. 1423الناشر: الدار الثقافية لمنشر، القاىرة  ،الفارسية( : السيد يوسف اليادي
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 ىـ( : مفاتيح 387متوفى: محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد اهلل، الكاتب البمخي الخوارزمي )ال
 بدون تاريخ . الناشر: دار الكتاب العربي  المحقق: إبراىيم األبياري الطبعة الثانية ،العموم

  :تحقيق:  ،ىـ( : سيرة ابن إسحاق151محمد بن إسحاق بن يسار المطمبي بالوالء، المدني )المتوفى
 م .  1978/ىـ 1398بيروت الطبعة األولى  –سييل زكار الناشر: دار الفكر 

 دار الكتب العممية  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ،محمد بن جرير الطبري : تاريخ الرسل والمموك
 م 1988دار الريان لمتراث الطبعة الثانية  ،بيروت لبنان

  دار  ،ىـ( : صورة األرض367محمد بن حوقل البغدادي الموصمي، أبو القاسم )المتوفى: بعد
 م. 1938وت صادر، أفست ليدن، بير 

  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي
المحقق: محمود إبراىيم زايد  ،ىـ( : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين354)المتوفى: 

 ىـ .1396حمب الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الوعي 

 ىـ( : معالم 729ي زيد بن األخوة، القرشي، ضياء الدين )المتوفى: محمد بن محمد بن أحمد بن أب
 .  بدون تاريخ كمبردج»الناشر: دار الفنون  ،القربة في طمب الحسبة

  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، أبو الفيض ، الممقب بمرتضى ، الزبيدي: تاج العروس
 .بدون تاريخ اشر دار اليدايةالن ،تحقيق مجموعة من المحققين ،من جواىر القاموس

 دريسي )المتوفى: سني الطالبي، المعروف بالشريف اإلمحمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الح
 ىـ . 1409عالم الكتب، بيروت الطبعة: األولى،  ،ىـ( : نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق560

 يفة أو الحاج خميفة مصطفى بن عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني المشيور باسم حاجي خم
 م . 1941بغداد  -مكتبة المثنى  ،ىـ( : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون1067)المتوفى: 

 المحقق: د. يحيى  ، ىـ(481دياني المروزي )المتوفى: أبو معين الدين ناصر خسرو الحكيم القبا
 م. 1983بيروت الطبعة: الثالثة،  –الخشاب الناشر: دار الكتاب الجديد 

 م1995الطبعة الثانية  الناشر: دار الفكر بيروت ،ياقوت بن عبد اهلل الحموي أبو عبد اهلل: معجم البمدان. 

  :ىـ(: النجوم الزاىرة 874يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى
 .بدون تاريخ قومي، دار الكتب، مصرفي تاريخ مموك مصر والقاىرة : وزارة الثقافة واإلرشاد ال

 بدون تاريخ دار صادر بيروت ،اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. 
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 :  ثانٍا املراجع
 منذ عيد آدم عميو السالم )تاريخ ما قبل اإلسالم(  العسيري :موجز التاريخ اإلسالمي أحمد معمور

 م. 1996 -ىـ  1417ـ  الناشر: غير معروف الطبعة: األولى، ،ه 1417إلى عصرنا الحاضر 

 دار  ،ترجمة محمد عبد اليادي أبو ريدة ،آدم متز: الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري
 .بدون تاريخ الكتاب العربي بيروت الطبعة الخامسة 

 الناشر عين لمبحوث والدراسات  ر،ىاترجمة حمزة ط ،ارتولد: تاريخ الحضارة اإلسالميةب
 . بدون تاريخ  االجتماعية  الطبعة األولى

 م.1988، دار العرب لمبستانى، القاىرة، 2دى شير: كتاب األلفاظ الفارسية المعربة، طإ 

 الطبعة األولى ، دار النيضة العربية لمطباعة طو ندا: فصول من تاريخ الحضارة اإلسالمية ،
 م. 1976والنشر 

  م .1945مصر ، عبد العزيز جنكيز خان : تركستان قمب أسيا 

  م1948بغداد  ،يز الدوري: تاريخ العراق االقتصاديعبد العز. 

  م. 1997عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: تاريخ الفكر اإلسالمي الناشر دار الفكر العربي 

  :ىـ( : معجم 1408عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى
 .بدون تاريخ تراث العربي بيروتبيروت، دار إحياء ال -المؤلفين الناشر: مكتبة المثنى 

 قاموس اخترى كبير، ، المطبعة العامرية، ، دائرة  :  مصطفى شمس الدين الشيير بالخترى
 . ىـ1310المعارف اإلسالمية 

 مؤسسة الرسالة  ،وكوريس عواد نقمو لمعربية بشير فرانسيس ،كي لسترنج : بمدان الخالفة الشرقية
 م.1985ىـ/1405الطبعة الثانية 

  ترجمة يحي الخشاب  مراجعة عبد الوىاب عزام  القاىرة  ،ستين )اثر( ايران في عيد الساسانيينكر
 .م1957

 والحضاري من سقوط الدولة الطاىرية إلى بداية  فتحي أبو سيف : خراسان تاريخيا السياسي
 بدون تاريخ. الناشر المجمع الثقافي المصري  ،الطبعة األولى ،الدولة الغزنوية

  تحقيق إحسان عباس ،:  الروض المعطار في خبر األقطارميريعبد المنعم الحمحمد بن، 
 م  . 1980 -طبع عمى مطابع دار السراج  الطبعة الثانية   -بيروت  -مؤسسة ناصر لمثقافة 

  1980، الطبعة الثانية، دار العمم لمماليين، بيروت، الذىبيمحمد التونجى: المعجم. 
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  يخ الحضارة اإلسالمية  في الشرق ، الطبعة الرابعة ، القاىرة محمد جمال الدين  سرور: تار
 م . 1976ىجرية /  1396)

  محمد الخضري : تاريخ األمم اإلسالمية ) الدولة العباسية ( تحقيق وتعميق إبراىيم أمين محمد
 .بدون تاريخ المكتبة التوفيقية 

 1404من  الكويت الطبعة –تيةالموسوعة الفقيية الكوي :  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 
 ىـ 1427

  مصطفى مسعد وسامية مصطفى مسعد: الحضارة اإلسالمية في المشرف اإلسالمي، كمية
 م.2006اآلداب، جامعة الزقازيق، 

  : ثالثا الرسائل الجامعية 

  فيصل سيد طو : الحالة االقتصادية والمظاىر االجتماعية في نيسابور منذ مستيل القرن الثالث
م ( رسالة ماجستير غير 999 -822ىـ / 389 – 307جري حتى قيام الدولة الغزنوية من ) الي

 .م 2003فرع بني سويف –كمية اآلداب جامعة القاىرة   ،منشورة

 ة، رسالة ماجستير، آداب عين أحمد مجدى عطوة: الحياة السياسية والحضارية فى مدينة ىرا
 .2007شمس،

  :رابعا الدوريات 

  : م.1990بغداد (  4)رواد الجغرافية  العربية ، مجمة االستشراق العدد  حصبال شاكر 

  قحطان الحديثي : دراسات في التنظيمات االقتصادية لخراسان : أوال الزراعة مجمة الخميج العربي
 م .1978 (1)المجمد التاسع العدد  –

 التي ضربيا زعماء ىذه  محمود عرفو محمود : الحركات المناوئة لمدولة الصفارية ، وأىمية النقود
الحركات، في تحقيق بعض النواحي التاريخية ليذه الدولة، مجمة كمية اآلداب جامعة القاىرة العدد 

 م.1992 ( 56)
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 الشعبٍت العربٍت
َّ
 الصراع اإلسالمً البٍزنطً يف السري

 قراءة يف كتاب "فتىح مصر احملروست على ٌِـذ 
 (ُ)"العاص رضً اهلل عنه بن سٍذي عمرو

 (2)عبد العزيز منير* د. عمرو
 :متهٍذ

كثيرنا ما كنت أتساءؿ عف سر خمك فترة الفتح اإلسالمي لمصر مف قصص شعبية تسجؿ 
رؾ التي خاضيا أصحاب الدعكة الجديدة، كىـ يكاجيكف في مصر أىـ معاقؿ البطكالت كالمعا

لقد سجؿ ػ ثانية القكتيف العالمتيف المتيف كانتا تسيطراف عمى العالـ المعركؼ آنذاؾ  )بيزنطة(ّ()الرـك
، كفي "عنترة بف شداد"، كفي سيرة "حمزة البيمكاف"األدب الشعبي معارؾ العرب مع الفرس في سيرة 

كما سجؿ أيضنا معارؾ العرب مع  ْ()"الممؾ البدر نار بف النيركاف بف طيبكش بف قيبكش"سيرة 
. كسجؿ معارؾ العرب مع األحباش في "األميرة ذات اليمة"في المشرؽ في سيرة  ٓ()الرـك )بيزنطة(

، كلكف "الظاىر بيبرس"، كما سجؿ معارؾ العرب مع الصميبييف في سيرة "سيؼ بف ذم يزف"سيرة 
نما ىى انعكاسات لممعارؾ ىذه  المعارؾ المسجمة في ىذه السيَّر الشعبية ليست معارؾ الفتح، كا 

                                                           

ف كانت بعناكيف مختمفة .. كقمت بتحقيقيا )تحت الطبع اعتمدت في د - ُ راستي عمى مخطكطات عدة لمكتاب كا 
 بييئة قصكر الثقافة المصرية ( .

 مدرس تاريخ العصكر الكسطى بكمية اآلداب جامعة جنكب الكادم  .  - ِ
" تسمية أطمقيا بعض المؤرخيف عمى البيزنطييف أكال ثـ انسحبت في اآلداب ال - ّ شعبية عمى الصميبييف "الرـك

ف كانكا يعرفكا  -كظير صداىا قكينا في حكايات ألؼ ليمة كليمة التي أطمقت مسمى "الرـك "عمى الصميبييف  كا 
ا  " أما سيرة  كلـ تستطع العديد مف الكتابات أف تربط بينيا ظننا منيـ أف الحكايات تتناكؿ -بالفرنج أيضن "الرـك

ح البىٍينىسىا" فقد تناكلت المصطمح عمى اآلخر المسيحي دكف فرؽ كبير "فتكح مصر المحركسة" ، كسيرة "فتك 
 بيف البيزنطي ك الكاثكليكي الغربي.

مف النصكص الشعبية المجيكلة في تراثنا العربي كذاكرتنا التاريخية )سيرة الممؾ البدرنار ابف النيركاف ابف  - ْ
نستدؿ إال عمى اسـ الناسخ الحاج أحمد  ( لمؤلؼ مجيكؿ في اثني عشر جزءنا . لـ طيبكش ابف قيبكش

ما بيف القرنيف الثاني عشر كالثالث عشر اليجرييف / الثامف عشر  كاف حيان  الذم   الرباط الحمبي الشافعي
كالتاسع عشر الميالدييف .كىى تؤرخ درامينا لحرب قكمية ، تقـك عمى صراع عتيؽ بيف القكمية العربية 

 ، كقد انتييت مف تحقيؽ األجزاء الستة األكلى . اإلسالمية كالقكمية الفارسية
 ىػ.ٕٖٓـ/ ُّْٓىػ حتى فتح القسطنطينية في ٖـ/ ِٖٔداـ الصراع اإلسالمي البيزنطي مف  - ٓ
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المريرة الطكيمة بيف العرب كالشعكب المجاكرة ليـ، ثـ بيف الدكلة اإلسالمية كالدكؿ الطامعة فييا، 
ككتب  ،لمغازلككتب ا ،كالمقاكمة لتكسعاتيا كفتكحاتيا المستمرة، كلعؿ األمر أف كتب السيرة النبكية

قد كفت ىذه المعارؾ حقيا، أك أف ركايات الصحابة عف تجاربيـ في جياد الفتح  ،التاريخ اإلسالمي
اإلسالمي قد أغنت الكجداف الشعبي، فتبنى ىذه الركايات، كاكتفى بيا، ناىيؾ عف القداسة التي 

الشعبي فـم يحمؽ كالتي عقمت جناح الخياؿ  ،أحاطت بيذه المعارؾ، كبمف خاضكىا مف الصحابة
قد  ،الرسكؿ عميو السالـ :بحرية في ىذه المجاالت، ناىيؾ عف أف المثؿ اإلسالمي األكؿ كىك

التي  ؛استحكذ بكؿ الخياؿ الشعبي، فانصرؼ يتغنى بصفاتو كأعمالو في المالحـ النبكية المتعددة
كصيرم كالمعارضات كبردة الب ،حازت مكاف القداسة عند الكثيريف مف المتصكفة كعامة المسمميف

 .ٔ()الكثيرة ليا كالمتنكعة
رغـ ىذا، ظيرت عدة أعماؿ شعبية حكؿ الفتكحات اإلسالمية، امتزج فييا الخياؿ بك 

الشعبي بالحقائؽ، كحارب فييا األبطاؿي العرب الكثير مف األعداء كالمردة كالشياطيف كالكائنات 
ف كاف  ،يمف، إذ ظيرت سيرتاف منفصمتافأبرزىا ما دار حكؿ فتح ال ،حبيسة الفكلكمكر الخيالية كا 

. كما حظيت فتكح الشـا كالعراؽ بعمؿ اختمط فيو ٕ()البطؿ فييما كاحدنا، كالمؤلؼ فييما كاحدنا أيضنا
ككؿ ىذا ال يخالؼ ، ٖ()الحدث التاريخي بالخياؿ الشعبي كىك )فتكح الشاـ( المنسكب لمكاقدم

                                                           

؛  ٔٗـ(، ص ُٗٗٗفاركؽ خكرشيد: معادف الجكىر جكلة في التراث، )سمسمة مكتبة األسرة، القاىرة  - ٔ
 . ُٗـ، ص َُِِاب فتكح البىٍينىسىا الغراء، القاىرة عمرك عبد العزيز منير: مقدمة تحقيؽ كت

القصتاف ىما: ) فتكح اليمف الكبرل الشيير برأس الغكؿ، كما جرل لإلماـ عمى الفارس الكرار كالبطؿ  - ٕ
ا سيرة ) اإلماـ عمى بف أبي طالب  المغكار كـر اهلل كجيو مع عدك اهلل رأس الغكؿ كالبطؿ الميكؿ( كأيضن

كرضي اهلل تعالى عنو كسيرهي إلى اليضاـ بف الجحاؼ بف عكف بف غانـ الباىمي ممؾ الجاف كـر اهلل كجيو 
الممقب بمراة المكت، كقطعو الحصكف السبعة حتى كصؿ إليو كنصره اهلل عميو كما جرل في ذلؾ مف أنكاع 

ظيار البسالة في ميداف الحرب(، كالمؤلؼ الذم تنسباف إليو كتركياف عنو  ىك )أبك الطعف كالضرب كا 
الحسف أحمد بف عبد اهلل بف محمد البكرل(. كلعؿ الراكم أك الركاة، أرادكا أف يضفي عمى ركايتو المصداقية 
كالجدية التي تتميز بيا المؤلفات التاريخية التقميدية، بقصد التأثير عمى السامعيف ، خاصة كأف الركاة 

 ا ييركل.اعتادكا استخداـ  أسماء مؤرخيف حقيقييف لإليياـ بصدؽ م
قدـ لنا الكاقدم "سيرة فتكح الشـا مسجالن بطكالت أبي عبيدة بف الجراح، كعمرك بف العاص، كخالد بف الكليد، كالزبير بف  - ٖ

ـ مف الصحابة، كمشركنا المرأة في ىذه البطكالت كخصكصنا خكلة بنت األزكر .  ـ كغيرى  العكا



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 
 

567 

نما يزيد عم ، كيجرل خيالو في تعميؽ األخبار تعميقنا ٗ()ييا كيضيؼالنصكص التاريخية المعركفة، كا 
لتتحكؿ إلى أحداث قصصية، فييا الحكار، االنفعاؿ، كفييا المنكلكج الداخمي، كتحظى  ،درامينا

ببعض الحيمة، كببعض الحبكة كاإلثارة الركائية، كمف ىنا خرجت مف عباءة التاريخ لتدخؿ في إطار 
 .(َُ)أك ما يمكف أف نسميو البعد الثالث لمدراسات التاريخية  ،الرؤية الشعبية لمحدث التاريخي

وظل السؤال قائًما عن اختفاء مثل ىذا الجيد الشعبي في تسجيل فتح العرب 
قد فتحت  –كما ذكرت المصادر كالمراجع التاريخية  –ككنا نؤكؿ األمر بأف مصر  ؟!(55)لمصر

                                                           

ي معزؿ عف السير الشعبية، كينظر الكثير مف المؤرخيف لـ تزؿ الدراسات التاريخية في كطننا العربي ف - ٗ
الحديثيف بالكثير مف التشكؾ إلى المالحـ الشعبية باعتبارىا مصدرا تاريخيان بما تعنيو ىذه الكممة مف معنى، 
األمر الذم دفع غالبيتيـ لتجاىؿ ىذه المالحـ، كترؾ المجاؿ لمباحثيف في األدب الشعبي لدراسة تمؾ 

نظكر مختمؼ. كعمى أية حاؿ بدأ د. قاسـ عبده قاسـ اتجاىا جديدا لمنظر في األدب الشعبي المالحـ مف م
مكانية اعتباره مصدران تاريخيا يعكس صكت العامة كأحالميـ، كطمكحيـ كتصكرىـ لألحداث التاريخية.  كا 

ليمة، مع عف سيرة األميرة ذات ا -مف منظكر األدب الشعبي –كقد قدمت نبيمة إبراىيـ دراسة رائدة 
مقارنتيا ببعض السير البيزنطية خاصة السيرة المعركفة ديجنيس أكريتاس؛ انظر: قاسـ عبده قاسـ: بيف 

، المكتبة ٓـ؛ نبيمة إبراىيـ: سيرة األميرة ذات اليمة، دراسة مقارنة، طََُِ، القاىرة ِالتاريخ كالفمكمكر، ط
 Marius Canard ب فيتفرد ماريكس كنار ـ، أما عف المستشرقيف األجانُْٗٗاألكاديمية، القاىرة 

قد  Henri Grégoire  بدراساتو الرائدة عف ممحمة ذات اليمة، كالتي خصيا بثالثة مف أبحاثو، كما أف
تعرض لسيرة ذات اليمة ضمف عدد مف األبحاث عف الحقائؽ التاريخية في المالحـ الشعبية في العصر 

ي المالحـ العربية )ضمف كتاب دراسات في تاريخ العصكر الكسيط.انظر/ األميف أبك سعدة : بيزنطة ف
 .َُٕـ( ، ص ََِّالكسطى، تحرير حاتـ الطحاكم، دار عيف، القاىرة 

البعد الثالث لمدراسات التاريخية : أم التفسير النفسي كالكجداني كرؤية الجماعة اإلنسانية لذاتيا كلمككف  - َُ
/ عمرك عبد العزيز: األساطير المتعمقة بمصر في كتابات . لممزيد انظر كالظكاىر كاألحداث مف حكليا

 .ُُـ(، ص َُِِالمؤرخيف المسمميف )مكتبة األسرة، القاىرة 
مصر غنية بحكايات البطكلة الشعبية إذ نجدىا أرض سيرة سيؼ بف ذم يزف في حركبو مع األحباش  - ُُ

ليؾ كالذم تزامف مع الحركب الصميبية السترداد كتاب النيؿ انعكاسنا لمصراع المصرم الحبشي أياـ المما
كأنو قكة ضاغطة إلضعاؼ قكة المكاجية العربية تجاه الغرب المتستر في حركبو االستعمارية برداء الديف 
ا أف تشارؾ في ىذه الحركب. ككما أف مصر  كخرج بالسيؼ مف اإلنجيؿ ليدفع الحبشة باسـ الديف أيضن

الصراع المباشر بيف العرب كالغزاة الذيف يرفعكف أماـ  كانت أرض سيرة الظاىر بيبرس لتسجؿ حركب
سيكفيـ شعار الصميب. فدكر مصر في الجياد اإلسالمي أك كفاح الحضارة اإلسالمية ضد الغزاة أبرزه 
الكعي الشعبي في سيرتيف مف أىـ المكركث العربي الشعبي مف السير. كلكف فترة الفتح نفسيا لـ تحظ بما 

ـ عمى يد أبي عبيدة، كفتكحات فمسطيف عمى يد عمرك بف العاص، كفتكحات حظيت بو فتكحات الشا
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( اآلراء التي اختمفت حكؿ فتح كالمغرب رصمحنا، بعد أف عدد لنا ابف عبد الحكـ في ) فتكح مص
ما  (ُِ)مصر، ىؿ فتحت صمحنا؟ أـ فتحت عنكة؟ . كالثابت أف مصر في غالبيا فتحت صمحنا

، كقرية )خيس( كقرية )بمطيس(، ككذلؾ فتحت (ُّ)عدا بعض القرل مثؿ قرية )بمييب(
ا. كمفُْاإلسكندرية في المرة الثانية عنكة ىنا فقد كاف مجاؿ  ، أما باقي مصر فقد فتحت صمحن

 . (ُٓ)المعارؾ الحربية أقؿ بكثير مما تتيحو معارؾ الشاـ كالعراؽ
سيرة فتوح جاء كتاب ) أف ككاف ىذا ىك التصكر الراسخ في أذىاننا إلى 
الذم قدـ الرؤية الشعبية لمفتح  (ُٕ)(الغراء عمى أيدي الصحابة والشيداء (56)الَبْيَنَسا

                                                                                                                                                         

العراؽ عمى يد خالد بف الكليد، كفتكحات اليمف عمى يد اإلماـ عمى بف إبي طالب الذم تحكؿ فييا إلى 
بطؿ شعبي مف الطراز األكؿ. انظر/ عمرك عبد العزيز منير : الفتح اإلسالمي لصعيد مصر في الكعي 

شعبي قراءة في مخطكط فتكح البينسا الغراء ) ضمف أبحاث مؤتمر التاريخ الحربي عبر المصرم ال
 . َٗ – ُٔـ( ، ص َُِِالعصكر ، اتحاد المؤرخيف العرب ، القاىرة 

يقكؿ: مصر  حبيبقاؿ ابف عبد الحكـ: حدثني عثماف بف صالح، أخبرنا الميث، قاؿ: كاف يزيد بف أبي " - ُِ
 . ُِٓ /ُ، فإنيا فيتحت عنكة". انظر / السيكطي : حسف المحاضرة كميا صمح إال اإلسكندرية

بىٍمًييبي : بالفتح ثـ السككف، ككسر الياء، كياء ساكنة، كباء مكحدة: مف قرل مصر، كاف عمرك بف العاص  - ُّ
حيث قدـ مصر لفتحيا صالح أىؿ بمييب عمى الخراج كالجزية كتكجو إلى اإلسكندرية، فكاف أىؿ مصر 

و عمى أىؿ اإلسكندرية إاٌل أىؿ بمييب كخيس كسمطيس كقرطسا كسخا، فإنيـ أعانكا الرـك عمى أعكانا ل
المسمميف، فمما فتح عمرك اإلسكندرية سبى أىؿ ىذه القرل كحمميـ إلى المدينة كغيرىا، فرٌدىـ عمر بف 

م ) شياب الديف الخطاب، رضي اهلل عنو، إلى قراىـ كصٌيرىـ كجميع القبط عمى ذمة. انظر/ ياقكت الحمك 
 .ِْٗ/ُـ( ، ُٓٗٗ، دار صادر ، بيركت  ِأبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي( : معجـ البمداف )ط

، لجنة التأليؼ ،  ِلممزيد راجع / ألفريد بتمر : فتح العرب لمصر ، ) ترجمة محمد فريد أبك حديد ، ط  - ُْ
 . َِْ-ِٖٖـ( ، ص ُْٔٗالقاىرة 

 . ّّ، ِّ؛ عمرك عبد العزيز مقدمة تحقيؽ فتكح البىٍينىسىا،  ٓٗجع سابؽ، ص فاركؽ خكرشيد: مر  - ُٓ
البىٍينىسىا بمدة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا ، تقع بيف بحر يكسؼ ، كسفكح التالؿ مف سمسمة الجباؿ  - ُٔ

كيمكمترنا  ُٖٗكيمك مترنا غربي بني مزار ، كىى محطة لمسكة الحديدية عمى بعد  ُٓالميبية ، عمى مسيرة 
جنكب القاىرة ، كاسميا تصحيؼ لمفظ مصرم قديـ "بمادا" ككانت قديمان عاصمة اإلقميـ التاسع عشر مف 

، ص  ّ، ج  ِأقاليـ الصعيد ، كمركزنا لتقديس المعبكد "ست". محمد رمزم : القامكس الجغرافي ، ؽ 
 . ٕٔ؛ عمرك عبد العزيز : مقدمة تحقيؽ البينسا ، ص  ُُِ
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ُفُتوُح بعنكاف " -نحف بصدده  –ا( ؛ ثـ تبعو كتاب مصر )مصر العيمي لصعيداإلسالمي 
" كالذم يعد أكؿ رؤية الَعاِص َرِضَي اهلُل َعْنوُ  بن ِمْصَر الَمْحُروَسِة َعَمى َيـِـد َسيِِّدي َعْمِرو

، كليرد كؿ منيما عمى )مصر السفمى( لموجو البحريكركاية شعبية لمفتح اإلسالمي 
ا شعبينا يتناكؿ فتح العرب لمصر تناكالن يمزج بيف كيقدماف نصن  ،العديد مف التساؤالت

كانطالقو في رحاب اإلبداع  ،الحقيقة كالخياؿ، ليحرراه مف قيكد التاريخ كصرامتو
وىو عمى كل حال يؤكد أن فتوح مصر لم تمر عمى الفكلكمكرم بشكؿ كاضح كصريح، 
ل بطوالت ىذا بدور الشعب في تسجي ,وانتباه واع ,الوعي الشعبي دون استجابة يقظة

كيسد الفجكة الناتجة عف عجز  ،كيساعد في تصكر السياؽ العاـ لمحدث التاريخي الحدث
كبعث الحياة في الييكؿ العظمي لمحقائؽ  ،المصادر التاريخية التقميدية عف سدىا

 (ُٖ)عف أحداث كتفاصيؿ الفتح.  ،التي تحمميا المصادر ،التاريخية الجافة
كبعداىا الزماني  يدور محورىا األساسي :األخرل كعمى عكس المالحـ العربية 

، كما أنيا سيرة قصصية (ُٗ)كالمكاني حكؿ دائرة المعارؾ اإلسالمية البيزنطية في شماؿ مصر
تكاد تككف مجيكلة عند كثير مف الباحثيف فى التاريخ كاآلداب الشعبية الذيف لـ يمتفتكا  ؛كتاريخية

ذامكضكعيا باستفاضة؛ لتشعب كتعقد أحداث السيرة. إلييا، كلـ يدققكا نصكصيا، أك يبحثكا   كا 

                                                                                                                                                         

اف الكامؿ لمسيرة "قصة البىٍينىسىا ىذا اٍلًكتىاب حكاية لغزكة مف أعز الغزكات اإلسالمية كىقصة فتح مبيف العنك  - ُٕ
قع ًفي أرض  ما كى فييا نكادر غريبة كىكقائع عجيبة كى لمصحابة المحمدية عمييـ رضكاف اهلل الصمدية كى

أساسية حكؿ فتح أحد أقاليـ مصر البىٍينىسىا" أما عف الخمفية التاريخية لمممحمة فتدكر القصة بصفة 
الكسطى، تبمكرت رؤية شعبية مصرية بما حكتو مف نبكءات )جاءت بأثر رجعي بعد حدكث الفتح(، 
كحكايات أسطكرية تشرح كتفسر كتقيـ جسرنا عمى الفجكة بيف ما حدث بالفعؿ، كبيف الركايات الجزئية 

ا ليست التاريخ كمو(. كقد حممت ىذه الرؤية أك لممؤرخيف كالكثائؽ )التي تشكؿ جزءنا مف التاريخ كلكني
القراءة الشعبية ألحداث الفتح اإلسالمي لصعيد مصر فقط. كقد قمت بتحقيقو ، كتـ نشره ضمف األعماؿ 

 ـ. َُِِالفائزة بجائزة تحقيؽ التراث بييئة قصكر الثقافة المصرية بالقاىرة عاـ 
مكركث الشعبي" إلى جانب مصادره التقميدية؛ ذلؾ أف المزاكجة كمف ىنا تبرز أىمية اعتماد المؤرخ عمى "ال - ُٖ

بيف ىذيف النكعيف مف المصادر يساعد المؤرخ عمى استيعاب الظاىرة التاريخية كرسـ صكرة كمية ليا 
 .ْْ.لممزيد انظر /  قاسـ عبده قاسـ: بيف التاريخ كالفكلكمكر ، ص

 لبىٍينىسىا في مكتيؼ الصراع البيزنطي اإلسالمي. تشترؾ سيرة األميرة ذات اليمة مع سيرة فتكح ا - ُٗ
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 بعناكينو الكتاب مف بقيت التي لمرواية المختمفة والروايات المخطوطات عناوين بعدد حكمنا

 كالفيـك مصر فتكح) أك ،(ُِ)(كأعماليا مصر فتكح) أك (َِ)(المحركسة مصر فتكح) ؛ المتعددة

 ،شعبيا مؤلفا كاف صاحبيا إف القكؿ: يمكف (ِِ)(الدكالب الجزاير مف كغيرىا كدمياط اإلسكندريةك 
 قصة ال التاريخ في عمال باعتبارىا السردية تحفتو معالجة إلى الدارسيف مف نفر ماؿ كقد

 سنة  مشابية بركاية السيرة ىذه نشر  ىمقر" آرند "ىنريك األستاذ أف مف الرغـ كعمى ،(ِّ)تاريخية

 بف عمر بف محمد اهلل عبد أبي إلى كنسبيا ،(ِْ)"دريةواإلسكن مصر فتوح كتاب" بعنكاف . ـُِٖٓ

 الفتح قصة تروي التي التاريخ مصادر مف كميما ،أصيال مصدرنا كاعتبره المدني قدمالكا كاقد

 يدخؿ أنو عمى الرأم نكافقو بينما رؤيتو، مف األكؿ الشطر في معو نتفؽ ال فإننا ،لمصر اإلسالمي

  لمصر" العرب "فتح كتابو في بتمر" لػػػ"ألفريد مميمنا النص كاف فقد (ِٓ)التاريخية" القصة" ضمف

 الكاقدم بقيمة كأشاد ،الفتح عف لكتابو تأليفو في منيا استفاد التي الميمة الكتب مقدمة في ككضعو

 ضاع كقد ،لمميالد( ِّٖ-ْٕٕ) الكاقدم قدرنا كأعظميـ العرب مؤرخي أكؿ مف كاف فقد :"بقكلو

 اآلخريف". المؤرخيف كتب في بقيت التي العديدة كاإلشارات الكثيرة المقتبسات إال منو يبؽ كلـ كتابو

                                                           

مخطكطة بعنكاف ) كتاب فتكح مصر المحركسة عمى يد سيدم عمرك بف العاص( كمتاحة بدار الكتب  - َِ
 الحيسينى(. ََُكالكثائؽ المصرية تحت رقـ ) 

ا كتاب فتكح تاريخ تيمكر  ؛ كمخطكط آخر بعنكاف ىذَُٖٓمخطكط مصكر بدار الكتب بالقاىرة برقـ  - ُِ
مصر كأعماليا لمشيخ اإلماـ ابف إسحؽ األمكم نفعنا اهلل بو كببركاتو في الدنيا كاآلخرة آميف" متاح بدار 

 زكية(. َُِْالكتب كالكثائؽ المصرية تحت رقـ ) 
 مخطكط بعنكاف "فتكح مصر كالفيـك كاإلسكندرية كدمياط كغيرىـ مف الجزائر كالبالد تأليؼ العالـ العالمة - ِِ

 تاريخ تيمكر.ُْٖٕالكاقدم رضي اهلل عنو كأرضاه" ،  بدار الكتب كالكثائؽ المصرية برقـ 
 ِٔحكؿ أبعاد العالقة بيف التاريخ كالقصة التاريخية راجع / ركبرت إركيف : ابف زنبؿ كقصة التاريخ ، ص  - ِّ

 كما بعدىا . 
بعنكاف )فتكح مصر كاإلسكندرية ( المنسكب  ـ بركاية مختمفةُِٖٓنشرىا ىنريؾ  آرند  ىمقر في ليدف سنة  - ِْ

 إلى المؤلؼ ، الشيخ أبي عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد الكاقدم المدني.
ركبرت إركيف : ابف زنبؿ كقصة التاريخ ) ضمف كتاب الكتابة كأشكاؿ التعبير في إسالـ القركف الكسطى  - ِٓ

صكد عبد الكريـ ، إصدارات المركز القكمي لمترجمة آفاؽ المسمـ ، تحرير : جكليا برام ، ترجمة : عبد المق
 . ٗٔـ( ، صَُِٓ، القاىرة ُ، طُِٗٔ، العدد 
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 التي الكتب تمؾ :"كأما لمكاقدم منسكب أنو كأكد بصدده نحف الذم الكتاب ىذا إلى بتمر كأشار

 إلى منسكبة تذكر العادة في كلكنيا خطأ إليو تنسب فإنيا مصر" فتكح كتاب" مثؿ اسمو تحمؿ

 .(ِٔ)الكاقدم" بأنو المٌدعي " تأليؼ إنيا يقاؿ أف بدؿ ،القكؿ في تسييال اسمو
 تمبية ،كاسع نطاؽ عمى الشفكية لمركاية محال كاف بأنو تشي لمنص األكلى القراءة

 شعر أف بعد ،بالفتكح شارككا مف كأحفاد القبائؿ حؽ عمى التأكيد مثؿ :اجتماعية لحاجة

 مكافآتيـ أنو يركف كانكا عما كفكمستبعد ميمشكف أنيـ األصمييف الفاتحيف أحفاد

 النياية كقائع معرفة لىإ تكاقنا كاف الذم  الجميكر عند ثقافية لحاجة تمبية أك .(ِٕ)العادلة

كزاد الركاة  ،المسمميف العرب كبداية مصر في ف()البيزنطيي المسيحييف الركـ نياية :كالبداية
زاعـ الحؽ في الحصكؿ عمى ، كلتبرير مكاختمقكا فييا لخدمة أغراض جديدة، بؿ فييا

؛ فالرجاؿ الذيف استطاعكا البرىنة عمى حقكؽ التمتع بعمميات فرض الضرائب، أك الركاتب
ـ الحصكؿ عمى كانكا يشعركف بأف مف حقي ؛أف أسالفيـ قد شارككا في الفتكح الباكرة

 ،، أما سكاف المدف فربما كانكا يأممكف في تخفيؼ الضرائب عنيـركاتب مف بيت الماؿ
ا لمجيكش المسممة، ، ليس كباختصار فقد تـ حفظ قصص الفتكح كأنيـ قد استسممكا صمحن

كاف ىناؾ شعكر بأف ذلؾ أمر  ، كلكف ألنوتماـ بإنتاج سرد تاريخي كاضح فقطبسبب االى
 ،، مثؿ التأريخ التتابعي المضبكط لألحداثثـ فإف المادة التي لـ تكف مفيدة، كمف مفيد

، ككانكا أقؿ ركاة اىتمامنا ببعض جكانب الفتكحكأبدل ال .(ِٖ)النسيافكانت تيمقي في زكايا 
اىتمامنا بجكانب أخرل قد تبدك في عيكننا اليكـ أكثر أىمية
(ِٗ). 

ركيف في اليكس بمعرفة المشا :أخرل في ىذه السيرة تتمثؿ في مةن سمما أعطى 
مشاركيف مف عمى ال، ال ينطبؽ ىذا سكل الفتح اإلسالمي بأسمائيـ، كبطبيعة الحاؿ

                                                           

 . ِّألفرد . ج. بتمر : فتح العرب لمصر ، ص - ِٔ
، ه قاسـىيك كينيدم : الفتكح اإلسالمية كيؼ غير انتشار اإلسالـ العالـ الذم نعيش فيو ) ترجمة: قاسـ عبد - ِٕ

 . َْ،  ّٗىػ( ،ص َُِٓلقاىرة دار عيف لمدراسات ، ا
 . ِٔىيك كينيدم : الفتكح اإلسالمية ، ص  - ِٖ
 .َْالمرجع السابؽ  ، ص - ِٗ
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ية ألسماء أىـ قادة جيكش ، كتقدـ لنا في الكقت ذاتو صياغات عربالعرب المسمميف
، كيتـ إعداد كأنيا جميرة مف األسماء المجيكلة، كلكنيا تتعامؿ مع ىذه الجيكش ك أعدائيـ

ثبات مشاركة القبائؿ في الفتكح العربية بعناية كدقة دافعيا الحبقكائـ األسماء  ، كا 
أك تأتي بصيغ  ،، كىى قكائـ كثيرا ما تتناقض كؿ منيا مع األخرلصاديةألغراض اقت

 .  (َّ)متعددة بتعدد المخطكطات الحاممة لمقصة
 فترة منذ النصوص  ىذه مخطوطات تداول تفيد التي اإلشارات :االعتبار في األخذ مع 

 عشر ثالثال القرف  مف أخرل نسخ لنا كصمت كما ،(ُّ)اليجرم التاسع القرف حتى باكرة

ا كأف ،مؤلفييا إلى نسبتيا كاختالؼ لنسخا بيف اختالؼ كجكد مع ،اليجرم  يحمؿ منيا بعضن

 حدث حكؿ تدكر كانت إذا سيما ال ،الشعبية الحكاية لكاـز مف كىى ؛الخياؿ يغمفيا ركايات

 حكاية مثؿ حكاية يحمؿ الذم المخطكط عمى ىذا ينطبؽ أف الطبيعي كمف ، حقيقي تاريخي

  المسمميف. العرب حكـ كبداية البيزنطييف الركـ حكـ سقكط

 الكتاب ىذا نص بين المقارنة ،منيجيا أك عمميا ،المقبكؿ مف ليس :نفسو الكقت في

 الرغـ عمى ،الحكـ عبد البف وأخبارىا" مصر فتوح " كتاب ونص ( المحروسة مصر )فتوح

 الحكـ كبداية يالبيزنط الحكـ سقكط :كاحد تاريخي حدث حكؿ يدكراف النصيف أف مف

 نمط إلى ينتمي الكتابيف مف كال إف إذ ،بينيما كالسياسي العسكرم الصداـ بعد ،اإلسالمي

 الحكـ عبد ابف كاف كما . اآلخر الكتاب إليو ينتمي الذم النمط عف يختمؼ الكتابة مف

ا ف ،كيسجميا الحقيقة عف يبحث أف ميمتو ؛مؤرخن  الحكايات بعض ركايتو إلى تسربت كا 

 .(33)القديـ كتاريخيا مصر بفضائؿ يتعمؽ ما عمى اقتصرت أغمبيا في كلكنيا ،(ِّ)بيةالشع

                                                           

 .َّالمرجع السابؽ  ، ص  - َّ
ـ(   ُْٖٕىػ /  899بمكتبة أحمد الثالث تكجد مخطكطة يرجع تاريخ نسخيا إلى القرف التاسع اليجرم )  - ُّ

 الكاقدم بعنكاف " فتكح مصر" . . منسكبة إلى "َِٖٗبرقـ "أحمد الثالث 
 ٗٔـ(، صػ ُّٔٗإبراىيـ أحمد العدكم، ابف عبد الحكـ رائد المؤرخيف العرب،) مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة - ِّ
ابف عبد الحكـ، فتكح مصر كالمغرب) تحقيؽ: عمي عمر، الطبعة األكلى، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة - ّّ

 ىا . ، كما بعد ِٖـ(، صػ ََِْ
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 لمصر اإلسالمي الفتح تاريخ إلى يدخؿ المحركسة" مصر فتكح" في الراكم كاف حيف عمى

 في ،مثاال نكرد أف في بأس كال ،(ّْ)ركايتو في الكاضحة الدرامية كالحبكة الخياؿ بكابات مف

 تكاد ال عديدة بأمثمة يحفؿ المحركسة" مصر "فتكح نص أف مف لرغـا عمى ،الدراسة ىذه

 الجنكد بعض لو تعرض ما يسرد فنجده ؛الكتاب صفحات مف كاحدة صفحة منيا تخمك

 نجد ىذا سياؽ كفي (ّٓ)مارية" أخت "رينا يد عمى تحريرىـ تـ ككيؼ ،األسر في المسمميف

 النبي بيا رلتس )التي القبطية مارية ةحيا في المفقكدة السطكر عف تبحث الشعبية الذىنية

 ألف ؛لدييا الدرامية الحبكة تكتمؿ كي الثانكية الشخصيات عف كتنقب (كسمـ عميو اهلل صمى

 شغمت أخرل مسائؿ عمي عناصرىا في تحتكم كانت ،القبطية مارية لتاريخ الشعبية ءةالقرا

 سياؽ في لألحداث شعبيةال رؤيتيا إطار في تطرحيا ألف فرصة ككجدتيا ،الجمعي الضمير

 .(ّٔ)التاريخي الحدث في كالقمقة كالناقصة المنسية العناصر عف المستميت بحثيا

 : التالي النص فيورد 
ُمَهاََّكانََّّ،ََّجَوارِهَِّمن َََّّجارِيَة ََِّّبِهم ََّّوَك لَََّّثُم َّ " َّاإلَمارَة،ََّدارََِِّّفيَُّمظ ِلم ََّّبَ ي ت ََِّّفيََّحط ُهم ََّّبَ ع َدَماَّ«رِيَنا»َّاس 

ِظِهم،ََّرَىاَوَأمََّ َلمَََِّّبِحف  َهاََّوَأس  َتاحََّّإلَي   ُخلََََّّأن َََّّوَأَمَرَىاَّالبَ ي ت،َِّمف  ََّوَمش ُروب؛ََّمأ ُكول ََِّّمن ََّّيُ َقوِّتُ ُهم ََِّّبَماََّعَلي ِهمََّتد 

َتثَ َلت َّ َحابِو،َّيُوقَ َناََّعَلىََّوَدَخَلت ََّّ...َّبِو.ََّأَمَرَىاََّماَّفَام  َّتَ َعاَلىَّاللََََّّأن ََُّّمواَواع لََََّّعَلي ُكم،ََّخو ف ََّّالََّوقَاَلت:ََّوَأص 

َمَتُكم ََّّأَل َقى َداَىاَّال ِتيَّالِقب ِطي ةَََِّّمارِيَةَََُّّأخ تََّّأَنَاَّأَنِّيََّواع َلُمواَّقَ ل ِبي،َِّفيَّرَح  َّإَذاََّوإنِّيَّلَِنِبيُِّكم ،َّالُمَقو ِقسََّّالَمِلكَََّّأى 

ُتُكم َّ ِتي،ََّأَرىََّلَعلِّيَّم َّنَِبيِّكَََّّمِديَنةََِّّإَلىَُّتوِصُلوِنيََّأنَِّمن ُكم ََّّأُرِيدَََّّخل ص  َِّمن َََّّأُحل ُكم َََّّأن َََّّعَلىََّعَزم تَََّّقد َََّّوإنِّيَُّأخ 

 37."َحر ِبُكم ََّّالَمةَََّّإلَي ُكم َََّّوُأَسلِّمَََِّّوثَاِقُكم ،
ا يككف أف يمكف ال السيرة في الكاردة النصكص مف كغيره النص ىذا  لشروط خاضعنا نصن

 مؤرخي مف غيره أك ،الحكـ عبد ابف المؤرخ كتبو الذم النص ليا خضع التي ؛التاريخية الكتابة
 ،التاريخييف كاألشخاص التاريخي دثلمح العاـ اإلطار صحة مف الرغـ عمى ،اإلسالمية مصر

                                                           

بتصرؼ ؛ كانظر نص السيرة تحقيؽ عمرك  ِٓ،  ِْ، ص  الغكرم قاسـ عبده قاسـ : كاقعة السمطاف - ّْ
 (.َُِٓعبد العزيز منير ) القاىرة 

 ك.ُُانظر السيرة ، ؽ - ّٓ
 .ُُ؛ محمد عبد اهلل عناف: مؤرخك مصر اإلسالمية ، صػ ُِِعمرك عبد العزيز منير : األساطير ، ص  - ّٔ
 ك. ِْط ؽ المخطك  - ّٕ
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 الخصائص ىذه عمى األخير كالمثاؿ ،الحدث كقائع عميو دارت الذم رافيالجغ المسرح عف فضال
 الكتابة عف تبعده ما بقدر ،يةالشعب الحكاية مف المحركسة" مصر "فتكح نص تقرب التي

 أنيا  الراكم تخيؿ التي كالحكارات المشاىد تتناكؿ صفحات عدة احتؿ طكيؿ نص :(ّٖ)التاريخية
 الدرامي التصكير مف الرغـ كعمى .تحريرىـ حتى األسر في المسمميف دالجن كقكع لحظة منذ كقعت
 النمط ذلؾ إلى ،شؾ دكنما ،يينتم النص فإف ،المحركسة مصر فتكح سيرة راكم تبوك فيما الرائع
 خياؿ تفاصيؿ مع التاريخية األحداث حقائؽ فيو تختمط الذم ؛التاريخية" الركاية" مف الباكر
  . مداه تحديد يصعب بشكؿ ،المؤلؼ

 ألف ؛االنتشار واسع كان المحروسة" مصر فتوح" لسيرة الشفاىي النص أف كيبدك

 جديد عيد كبداية ،مصر في المسيحية الرـك كلةلد النياية حكاية كانت يحمميا التي الحكاية

 الغرب مف المكجعة الضربات كطأة كتحت ،قاسية تاريخية ظركؼ ظؿ في ؤهاستدعا تـ

 ،كالشاـ فمسطيف في العربية األرض جسد في إمارات تؤسس أف استطاعت كالتي ،المسيحي
 الناس بو ستقكلا ما أىـ مف الشعبي كالقص الحكي ككاف ،الحجاز في المقدسة البقاع كتيدد

 مف يشابييا ما مع ،الراكية ىذه ظمت كقد (ّٗ)كاقتصادينا كاجتماعيا سياسيا مرير كاقع ضد

 إلى لو مخطكطة نسخ كصكؿ بدليؿ ؛الركاج كتمقى باالىتماـ، تحظى ،أخرل شعبية ركايات

 أف اعتبارنا في نضع أف يجب كما الميالدم. عشر التاسعاليجرم/ عشر الثالث القرف

 بسبب القصاص() الشعبي كالراكم المؤرخ مف كؿ ىإل بحاجة كاف الزماف ذلؾ تمعمج

  آنذاؾ. المجتمع في السائدة التاريخية الظركؼ
  ٌيدعى من إلى أو  "الواقدي"  من كل إلى المنسوب الكتاب أف مف الرغـ كعمى

 حكؿ فياتألي ـت التي التاريخية الكتب نمط مف ككأنو شكمو في يبدك (َْ)اأُلموي" اسحق "ابن
 المكضكع ذات "التاريخية "الرسائؿ تسميتيا عمى المؤرخكف اصطمح تيكال ،بعينو حدث

                                                           

 بتصرؼ.  ِٔقاسـ عبده قاسـ : كاقعة السمطاف ، ص  - ّٖ
 بتصرؼ.   ِٕكاقعة السمطاف ، ص  - ّٗ
انظر/ يكسؼ ىكركفقس : المغازم األكلى كمؤلفكىا ، ) ترجمة : حسيف نصار ، طبعة البابي الحمبي ،  - َْ

ة كأىميتيا في حفظ التاريخ ، ما بعدىا ؛ صالح الديف عاككر : الركاية الشفكي ٕٓـ( ، ص ُْٗٗالقاىرة 
 .ُٕـ( ، ص ُٗٗٗ، ) مجمة المؤرخ العربي ، اتحاد المؤرخيف العرب ، القاىرة 
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 ،(ُْ)التاريخية الظركؼ فرضتيا اجتماعيةثقافية/ لحاجة استجابة منيا كؿ افك التي الكاحد،
 لألشخاص حقيقية أسماء كأكرد ،حقيقي تاريخي حدث عف يتحدث كاف ؼالمؤل أف كمع
 أحداث فييا دارت التي كالبقاع األماكف أسماء ذكر كما ،الحدث ىذا في اأسيمك  الذيف

 أجزاء معظـ في ،الحكاية شخصيات بيف الحكار لغة استخداـ فإف ،يحكييا التي الحكاية
 الجانبيف عمى ،حكايتو أبطاؿ نفكس في تختمج التي كالمشاعر األفكار عف كحديثو ، الكتاب

 إلى يفتقر الذي الكتاب وأسموب طبيعة عف بكضكح لنا يكشؼ ، كالبيزنطي اإلسالمي
 .(ِْ)اإلسالمية مصر مؤرخك مارسيا التي التاريخية الكتابة مقومات من الكثير

 قصر في أك البيزنطي عسكرالم في تتـ التي المداكالت أجكاء خيالو في يصكر الذم فالراكم
 ،معيـ التعاطؼ أك المسمميف طاؿاألب غرـا في كالكقكع ،كالتراجمة الرسؿ اختيار كطرؽ ،المقكقس
أىٍرمىانيكسَّة بيف دار الذم الحكار كنص

 الحىاًجب أك جنكدىا كبيف بينيا أك المسمميف كرسؿ (ّْ)
 كصؼ أك المسمميف كالجنكد  البطاركة بيف المناظرات تفاصيؿ عف الحديث أف كما ،(ْْ)ثًميالطيكس

 ًقيىاـه، كىًشمىاًلوً  يىًميًنوً  عىفٍ  كىمىمىالًيكيوي  يىدىٍيًو، بىٍيفى  كىالحيجَّابي  ،ميٍمًكوً  يرً سىرً  عىمىى جىاًلسه  كىىيكى  أىًرٍسطيكلًيسى  "المىًمؾً 
 بًأىٍنكىاعً  الميرىصَّعىةي   المىنىاًطؽي  أىٍكسىاًطًيـي  كىًفي الميمىكًَّف، الدِّيبىاجً  أىٍقبًيىةي  كىعىمىٍيًيـ سيييكًفًيـ، مىقىاًبضً  عىمىى كىأىٍيًديًيـ

بًأىٍيًديًيـ اًىًر،الجىكى  فيصيكصً   بو يقصد الذم الينداـ كحسف الجماؿ عف كالحديث ،(ْٓ)الذَّىىب." أىسىاًكرىةي  كى
 البينسا فتكح "سيرة مثؿ العربية الشعبية السير أك "كليمة ليمة "ألؼ حكايات مف كأنو ،الخصـ إبيار

 في تركل كانت التي العربية يةالشعب السير مف كغيرىـ بيبرس" الظاىر" أك اليمة"، ذات "األميرة الغراء"،
  . (ْٔ)العصكر تمؾ

                                                           

 .ُِٔـ( ، ص ََِْقاسـ عبده قاسـ : في تطكر الفكر التاريخي ، ) عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية ، القاىرة  - ُْ
محمد عبد اهلل عناف: مؤرخك مصر اإلسالمية ؛  ُِٕقاسـ عبده قاسـ : في تطكر الفكر التاريخي ، ص  - ِْ

 ، كما بعدىا .  ُِـ(، صػ ُٗٗٗكمصادر التاريخ المصرم )مكتبة األسرة، القاىرة 
، كىكىافى أىبيكىىا ٍبفى  في السيرة تظير أىٍرمىانيكسَّةى ىى زكجة المىًمؾ قيٍسطىٍنًطيفى  - ّْ قىٍد جىيَّزىىىا  ًىرىٍقؿى كاٍبنىًة المىًمًؾ الميقىٍكًقًس صىاًحًب ًمٍصرى

ٍكًجيىا قيٍسطىٍنًطيفى   . ًُّىرىٍقؿى. انظر/ سيرة فتكح مصر ؽ ٍبفً  بًأىٍمكىاًليىا كىجىكىاًرييىا إلىى بًمٍبًيس، عىمىى أىنَّيىا تىًسيري إلىى زى
 . ُٖ، ؽُٕ، ؽ ُٔ، ؽ ُٓ، ؽ ُْ، ؽ ُّسيرة فتكح مصر المحركسة ، ؽ - ْْ
 . ّٕ، ؽّْ، ؽ ّّ، ؽ ِٔ،ؽ  ِٓسيرة فتكح مصر المحركسة ، ؽ  - ْٓ
انكر ابف الحاج في المدخؿ إلى اشرع الشريؼ ، كغيره مف رجاؿ الديف ىذه القصص التي كانت تركل  - ْٔ

ىػ/ ّٕٕابف الحاج  " أبك عبد اهلل محمد بف محمد العبدرل الفاسى كالمالكى" "تلمعامة ، لممزيد انظر/ 
. بف األخكة " محمد  َٖ، صْ، القاىرة د.ت(، جـ"  : المدخؿ إلى الشرع الشريؼ ، )دار التراث ُّْٕ

ىػ" : معالـ القربة في طمب الحسبة ، )تحقيؽ: إبراىيـ ِٕٗبف محمد بف أحمد بف أبي زيد القرشي " "ت 
 . َُٗـ( ، ص ََُِشمس الديف،  دار الكتب العممية ، بيركت 
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شكالية المؤلف كسىًة عىمىى : العنكاف الكامؿ لمسيرة "أما عن عنوان السيرة وا  فيتيكحي ًمٍصرى المىٍحري
يعد العنكاف مف أىـ العتبات الداللية التي تكجو القارئ  ،"العىاًص رىًضيى اهللي عىٍنوي  بف يىػًػد سىيًِّدم عىٍمًرك

كتفكيؾ شفراتو كاستكناه محمكالتو الداللية، بما يعطيو  ،التاريخي كناه مضاميف النص الشعبي/ستا إلى
ذا العمؿ مقصكدة أف البطكلة في ى :كالكاضح مف عنكاف السيرة .(ْٕ)انطباع أكلي عف المحتكل مف

 ي. ، فيك المعني بيذا الكتاب كىك محكره، كذكر حكاياتيا مع الفتح اإلسالملممكاف، كىك مصر
" الَعاِص َرِضَي اهلُل َعْنوُ  بن فُتُوُح ِمْصَر الَمْحُروَسِة َعَمى َيـِـد َسيِِّدي َعْمِروكتاب "  يينسب

  (ْٗ)ومحمد بن اسحق األُمويىػ(، َِٕ - َُّ) (ْٖ)الواقديكىما  إلى اثنيف مف المؤلفيف
حاتيا، نخمص إلى عدـ بمناقشة الجكانب المختمفة المتعمقة بإشكالية المؤلؼ، كلغة السيرة كمصطمك 

                                                           

النسياف"، ) درا األماف لمنشر كالتكزيع، مقارنة تحميمية لركاية "لعبة  أحمد فرشكخ، جمالية النص الركائي، - ْٕ
؛ محمد فكرم الجزار : العنكاف كسيمكطيقا االتصاؿ األدبي ، ) سمسمة ِِـ(، ص 1996 ،ُالرباط، ط

 .  ٖـ( ، ص ُٖٗٗدراسات أدبية ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة 
مكلى  -) األسممي مكالىـ ( الكاقدم المدني ( أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد  َِٕ - َُّالكاقدم )  - ْٖ

بني ىاشـ قاضي بغداد، ككانت امو مف أحفاد سائب خائر الذم كاف أكؿ مف غنى قصائد عربية في 
المدينة، كالذم حضر كالده مف فارس إلى المدينة أسير حرب، كلذلؾ يجرم في عركؽ الكاقدم بعض الدـ 

ىػ. َُٖكاف مكلده بالمدينة كاتصؿ ببني العباس عاـ غير العربي، كيعد مف أقدـ مؤرخي اإلسالـ 
صنؼ كتبا كثيرة عددىا صاحب كتاب الفيرست منيا كتاب  -فاستقضاه الرشيد كالمأمكف زمنا طكيال 

المغازم منيا كتاب في فتكح األمصار ذكره البالذرم كالمسعكدم كىك تأليؼ أخذتو يد الضياع قاؿ ابف 
ه في الحديث كتكممكا فيو ككذلؾ أبك جعفر الطبرم يغمطو في مكاطف خمكاف في ترجمة الكاقدم: كضعفك 

كثيرة كفي أحاديث عديدة السيما في تاريخ الكقائع كفتكح البمداف. قاؿ احمد بف عبد اهلل بف صالح: ما رأيت 
أحدا احفظ لمحديث منو كقيؿ فيو ىك كذاب ليس بثقة كال يكتب حديثو. كفي الفيرست: قاؿ محمد بف 

أت بخط عتيؽ قاؿ: خمؼ الكاقدم بعد كفاتو ستمائة قمطر كتبا كؿ قمطر منيا حمؿ رجميف ككاف اسحؽ قر 
لو غالماف مممككاف يكتباف الميؿ كالنيار كقبؿ ذلؾ بيع لو كتب بالفي دينار قاؿ الذىبي: مات الكاقدم كىك 

دفف بمقابر الخيزراف عمى القضاء سنة سبع كمائتيف في ذم الحجة كاستقر اإلجماع عمى كىف الكاقدم اىػ
ببغداد في الجانب الغربي. نقالن عف / الياف سركيس: معجـ المطبكعات العربية ) مطبعة سركيس، القاىرة 

 . َُُـ( ؛ يكسؼ ىكركفقس: المغازم األكلى كمؤلفكىا ، ص ُِٖٗ
بف يسار   نجد محاكلة مف الراكم لمخمط بيف اسـ )محمد ابف إسحؽ األمكم( ، كبيف ) محمد بف إسحاؽ - ْٗ

المدني ( الذم عيرؼ باىتمامو البالغ في عمـ المغازم ، حتى كاف أكؿ مف جمع المغازم في مصنؼ كامؿ 
عيرؼ بػ " المغازم "، كلـ يظير حتى اآلف كامال   –كلـ نقؼ لو عمى غيره  –، كىك مؤلفو الذم اشتير بو 

نما طبع قسـ منو بتحقيؽ الدكتكر محمد حميد اهلل ، كطبع أ يضا القسـ نفسو بتحقيؽ الدكتكر سييؿ ، كا 
زكار ، غير أف الكتاب حفظ لنا مف خالؿ اختصار ابف ىشاـ لو ، فيما يعرؼ بػ " السيرة النبكية " البف 

 ىػ.ُّٖىشاـ الذم ركل مغازم ابف إسحاؽ عف تمميذ ابف إسحاؽ زياد البكائي المتكفى سنة 
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كسىًة عىمىى يىػًػد سىيًِّدم عىٍمًرك عىٍنوي" إلى الكاقدم العىاًص رىًضيى اهللي  بف نسبة سيرة "فيتيكحي ًمٍصرى المىٍحري
ـ" :ألسباب منيا  .(ُٓ)التي كرد بيا أخبار عف فتكح مصر كالبينسا (َٓ)أف طبعة كتاب "فتكح الشا

كـل تتطرؽ إلى اإلسكندرية أك دمياط أك شماؿ الدلتا  ،اقتصرت عمى ذكر فتح العرب لصعيد مصر
أنو قد كرد  :منياك ، كما أف النص المتعمؽ بفتكح البينسا حكلو العديد مف الشككؾ يعضدىا الشكاىد 

ثت زمف الكاقدم )المتكفي: فييا أسماء ألماكف عديدة في صعيد مصر بمسميات لـ تكف قد استحد
الشاـ، ثـ في سيرة فتكح في فتكح " (ِٓ)ذكر لػػ"قرية الجرنكس( إذ نجد عند الكاقدم ىػِِٖىػ/َِٕ
كالشكاىد عديدة حكؿ عدـ نسبة  .(ّٓ)فيما بعدإال . كىذا المسمى لـ يكف قد أيطمؽ عمى القرية البينسا

                                                           

ىػ" : فتكح الشاـ َِٕمي بالكالء، المدني، أبك عبد اهلل "ت الكاقدم "محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسم - َٓ
 ـ " .ُٕٗٗ"دار الكتب العممية ، بيركت 

الراجح أف الركاية المتعمقة بالبينسا في فتكح الشاـ منسكبة إلى الكاقدم في عصر متأخر إذ نجده يدخؿ  - ُٓ
ذم اعتمده في سياؽ حديثو عف بمداف مباشرة في الحديث عف البىٍينىسىا بخالؼ التسمسؿ الزمني كالمكاني ال

 الشاـ، فمـ يذكر فتكح القاىرة اإلسكندرية كتمييد طبيعي لمحديث عف فتكح الصعيد كالفيـك كالبينسا. 
: بالكسر ثـ السككف، كفتح الجيـ، كتشديد النكف كفتحيا، كسككف الكاك، كسيف ميممة: قرية  - ِٓ عند ياقكت: " ًإٍرجىنٍَّكسي

البينسا." كعند المقريزم " ذكر إرجٌنكس ىذه المدينة مف جممة عمؿ البىيٍنىسىا، بيا كنيسة بظاىرىا، فييا بالصعيد مف ككرة 
بئر يقاؿ ليا بئر سيرس صغيرة، ليا عيد يعمؿ في اليـك الخامس كالعشريف مف بشنس أحد شيكر القبط، فيفكر بيا 

ما كاف عميو، كيستدؿ النصارل عمى زيادة النيؿ الماء، عند مضي ست ساعات مف النيار حتى يطفك، ثـ يعكد إلى 
في كؿ سنة، بقدر ما عال الماء مف األرض، فيزعمكف أٌف األمر في النيؿ كزيادتو يككف مكافقا لذلؾ" ياقكت : معجـ 

. ّٕٔ/ُىػ(.ُُْٖ؛ المقريزم: المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار )دار الكتب العممية، بيركت  ُْْ/ُالبمداف 
صيؿ إشكالية المؤلؼ كما دار حكلو مف مناقشات راجع عمرك عبد العزيز: مقدمة تحقيؽ كتاب فتكح البىٍينىسىا، تفا

 .ّٕ، ِٗ، ِٖ، ِٕـ( ، ص َُِِ)القاىرة 
ـ(. كال عند "محمد بف إبراىيـ بف 875 ىػ/ِٔٔكـل ترد تمؾ التسمية عند ياقكت الحمكم في معجـ البمداف )المتكفى:  - ّٓ

نما 1441ىػ/ْٖٓـ (، كال عند المقريزم )المتكفى: 1318ىػ /ُٖٕالمعركؼ بالكطكاط" )المتكفى  يحيى الكتبي ـ (. كا 
كردت عندىـ جميعنا باسـ " ًإٍرجىنٍَّكسي " كما كردت في قكانيف ابف مماتي، كفي تحفة اإلرشاد، كفي التحفة مف أعماؿ 

خيففت في النطؽ باسميا الحالي، الذم كرددت بو مف ـ "األرجنكس"، ثـ 1820ىػ /ُِّٔالبينساكية، كفي تاريخ سنة 
ـ... كالشكاىد عديدة حكؿ عد نسبة السيرة ألم مف المؤرخيف السابقيف كفي ظنى كتقديرم أنو  1843ىػ/ُِٗٓسنة 

مجيكؿ ؛ فالركاية نفسيا تتككف مف طبقات أدبية تشبو تمؾ الطبقات الجيكلكجية بسبب أف الركاة الذيف تناقمكىا شفاىنا 
كانكا باستمرار يعدلكف كيزيدكف أك يحذفكف مف الراكية األصمية تمبية لحاجة جميكر المستمعيف ، حتى تـ تسجيؿ الركاية 
في أحد أشكاليا عمى صفحات المخطكط الذم ـل يمبث أف طبعت منو عدة نسخ تكشؼ كؿ منيا عف صحة ما ذىبنا 

دث اسميا. إضافة إلى أف المعمكمات األثرية المثبتة عمى شكاىد إليو .كالشكاىد عديدة فيما يتعمؽ بثبت األماكف المستح
أضرحة عدد مف المدفكنيف في البىيٍنىسىا كالتي كرد ذكرىـ في السيرة تؤكد ىذا الرأم. مثاؿ ذلؾ شاىد ضريح الشيخ 
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كفي ظنى كتقديرم أنو  ،بينسابما فييا الجزء المتعمؽ بفتكح الصعيد كال ،نسبة السيرة لممؤرخ الكاقدم
بسبب أف الركاة  ،سيا تتككف مف طبقات أدبية تشبو تمؾ الطبقات الجيكلكجية؛ فالركاية نفمجيكؿ

تمبية لحاجة  ،الذيف تناقمكىا شفاىنا كانكا باستمرار يعدلكف كيزيدكف أك يحذفكف مف الراكية األصمية
عمى صفحات النسخ المتعددة  ،، حتى ـت تسجيؿ الركاية في أحد أشكالياجميكر المستمعيف

 تكشؼ كؿ منيا عف صحة ما ذىبنا إليو. ؛لـ يمبث أف طبعت منو عدة نسخالذم  ،لممخطكط
مف التحقؽ بعدـ نسبة الكتاب لمكاقدم  ،دكف حذر شديد ،األمر الذم يدعكنا

مياتيا إذ كاف مف األحرل أف ترد أسماء األماكف بمس(، ـِِٖىػ/َِٕ - ـْٕٕىػ/َُّ)
ا  -تكح مصر فضال عف نقؿ راكم سيرة ف ،التي كانت عمييا في حياتو العديد مف  -أيضن

إسحؽ األيمكم مستيال بقكلو :" قاؿ الكىاًقًدمُّ رىًحمىوي  فباكعف مف لقبو ب ،النقكؿ عف الكاقدم
مَّده  اؽى األيمىًكمُّ رحمو اهلل " ٍبفي  اهللي تىعىالىى" ، " قىاؿى ميحى إٍسحى

ْٓ . 
فُتُوُح أف سيرة " :سيرة: كالكاضح مف سػػػرد أحداث الالخمفية التاريخية لمممحمةأما عف 
، كقصة تاريخية  تتشابو تماما مع اإلطار العام لسيرة "فتوح الَبْيَنَسا الغراء""  ِمْصَر الَمْحُروَسةِ 

ليصنع  ،قصد بيا إذكاء الركح الجيادية في سامعييا، كقد مزج الراكم بيف حقائؽ التاريخ كالخياؿ
أف فتكح البىٍينىسىا كسيرة عنترة بف شداد  "يسنكر "قصة تتقد بالحماسة كالحث عمى الجياد. كيرل 

، كاألسمكب في كمييما يشي بذلؾ، كىك ما ينسحب بالضركرة (ٓٓ)تعكداف إلى العصكر الكسطى
كسىًة" التي تدكر قصتيا بصفة أساسية حكؿ فتح مصر ، (ٔٓ)عمى سيرة "فيتيكحي ًمٍصرى المىٍحري
العامة ، ككانت التيمة كتنيس كاإلسكندرية كدمياط كرشيد ،كاإلسكندرية كالثغكر المصرية الميمة

                                                                                                                                                         

ظر /  محمد الصالح عبداهلل التكركر الذم كانت كفاتو في "السابع كالعشريف مف صفر سنة أربع كسبعيف كستمائة ان
؛  أحمد عبد القكم:  ُِّـ(، ص  ُْٗٗ)الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة  ّ، جِرمزم: القامكس الجغرافي ؽ

 .ْٔـ(، ص  ََِٓآثار كىفنكف البىيٍنىسىا،) سمسمة التراث، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة 
 . ُٗ، ؽ ُِ، ؽ  ْسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ْٓ
ىػ( ّٕٕبف الحاج إلى ركاج سيرة البطاؿ ، كسيرة عنترة كغيرىا مف السير الشعبية في عصره ) تكفى أشار ا - ٓٓ

 . َٖ، ص ْانظر/ ابف الحاج : المدخؿ ، ج
56 - Norris, H. T.: The futuh al – Bahnsa and its relaton to pseudo maghazi and 

futuh literature ,arabic siyar and Westera chanson de geste in the middle ages. 
نكريس، ىػ. ت: فتكح البىٍينىسىا كعالقتيا بالمغازم الزائفة كأدب الفتكح كالسير العربية كأنشكدة البطكلة  

، كتاب مف كتب المغازم " فتكح البىٍينىسىا الغراء "الغربية في العصكر الكسطى. ؛ إبراىيـ كامؿ احمد: 
 . ُْٓ، ص  ٕٓـ"، ص ُٓٗٗمارس – يناير ْٔية عدد اإلسالمية "مجمة الفنكف الشعب
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، كمكافأتو ليـ العتناقيـ اإلسالـ ،يف في مصر تعبيرنا عف مشيئة اهلل؛ كاف انتصار المسممكاضحة
كحدانية اهلل ، كعقابنا ليـ عمى التكفيؽ بيف يف كذلؾ جزءنا مف الخطة الربانيةككانت ىزيمة البيزنطي

يمانيـ بالثالثكت، كعمى حكميـ ال غزارة التبادؿ بالرسائؿ أك  :، كتتجمى ىذه التيمة باستمرار فيظالـكا 
، كىك القكل ، ثمة خيط آخر منسكج مع الراكية(ٕٓ)الخطب بيف العماؿ المسمميف كالبيزنطييف

، حيث تجسد كس بناء الشخصيات الحبكة كيعززىا، كيعكرية اإلسالمية كالمآثر البطكليةالعس
ت كالشخصيا ،، كأبك عبيدة بف الجراحعاص، كخالد بف الكليدعمرك بف ال :الشخصيات الرئيسية

المسمميف  ، كتصؿ شجاعةضيمة الركحية كالعسكرية بالتتابعالف :األخرل المساندة ليـ في السيرة
ة، ، لكنيـ يكاسكف أنفسيـ دائمنا باآليات القرآنية كاألحاديث النبكيكقكاتيـ قدرنا خيالينا؛ إنيـ قمة دائمنا

العدؿ، كىـ نماذج مطمقة كمفعمة باإلحساس ب ،القات بينيـ طيبةكالع ،نكف كال يكذبكفالعرب ال يخك 
، بينما خرة كالثقة في النصر أك الشيادة، كيمتزمكف بصرامة باآللمفضيمة، لكنيـ قبؿ كؿ شئ أتقياء

ت عف قرب ظيكر البطؿ المخمص كنجد النبكءا. (ٖٓ)أعداؤىـ المسيحيكف عمى العكس تمامنا
ايات تشرح كتفسر كتقـي جسرنا عمى الفجكة بيف ما حدث بالفعؿ، كبيف الركايات الجزئية ؛ كحكلمصر

لإلخبارييف كالمؤرخيف كالكثائؽ )التي تشكؿ جزءنا مف التاريخ كلكنيا ليست التاريخ كمو(. كقد حممت 
 .(ٗٓ)ىذه الرؤية القراءة الشعبية ألحداث الفتح اإلسالمي لمصر

ــــــك ــــــراوي ســــــيرتو ببداي ــــــرو بــــــن يســــــتيل ال ــــــين عم ـاورات والمراســــــالت ب ة المشـــــ
ـاب حـــــول ضـــــرورة فـــــتح مصـــــر ـــــن الخطــــ ، كلكنػػػػػو فػػػػػى الطريػػػػػؽ يػػػػػأبى إال العـــــاص وعمـــــر ب

مػػػػػػػا يجػػػػػػػب كمػػػػػػػا  -الػػػػػػػراكم –المػػػػػػػركر بمحاكلػػػػػػػة التقػػػػػػػرب مػػػػػػػف الػػػػػػػذات، كذلػػػػػػػؾ حػػػػػػػيف يعػػػػػػػرض 
حػػػػػػػػػيف يتعػػػػػػػػػرض لحكايػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف حامػػػػػػػػػؿ الرسػػػػػػػػػالة، كيػػػػػػػػػؼ حالػػػػػػػػػو ككيػػػػػػػػػؼ يكجيػػػػػػػػػو  ،ال يجػػػػػػػػػب

                                                           

 .  َٖ، ؽ ٕٗ، ؽ  ٖٕسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ٕٓ
58  - Paret,Ruidi (1970), Die legendare Futuh – Literatur, ein arabisches 

Volkseposp La poesia epica e la sua formazione, Accademia Nazionale dei 
Lincei, Atti 139,pp.742-3. 

كانظر/ ركبرت ج.ىكالند : التاريخ كالقصة كالتأليؼ في القركف األكلى مف اإلسالـ ) ضمف كتاب الكتابة         
كأشكاؿ التعبير في إسالـ القركف الكسطى آفاؽ المسمـ ، تحرير : جكليا برام ، ترجمة : عبد المقصكد 

 . ٗٔ،  ٖٔـ( ، ص َُِٓ، القاىرة ُ، طُِٗٔعبد الكريـ ، إصدارات المركز القكمي لمترجمة ، العدد 
قارف السمات المماثمة في سيرة فتكح البينسا الغراء ، كفتكح الشاـ . لممزيد/ عبد المنعـ شميس : قصة  - ٗٓ

فتكح  "؛ إبراىيـ كامؿ احمد :  ّٖ -ّْالبينسا " مجمة الفنكف الشعبية ، العدد األكؿ ، القاىرة ( ، ص 
 . ُْٓ – ُّٕ، ص  " البىٍينىسىا الغراء
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ًريػػػػػػػػري عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػاب لضػػػػػػػػركرة االلتػػػػػػػػز  ػػػػػػػػةي الحى اـ بػػػػػػػػاألخالؽ الدينيػػػػػػػػة قػػػػػػػػائالن: "ىىػػػػػػػػًذًه الدِّيبىاجى
ػػػػػػػػاًؿ" مىػػػػػػػػى الرِّجى ػػػػػػػػرىاـه عى مىٍيػػػػػػػػؾى، ليٍبسيػػػػػػػػيىا حى الَّتًػػػػػػػػي عى
. إذ ينقػػػػػػػػؿ األخالقيػػػػػػػػات الدينيػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى مقػػػػػػػػاـ (َٔ)
تعطػػػػػػػػى بعػػػػػػػػدان عػػػػػػػػف مػػػػػػػػدل تصػػػػػػػػكر الػػػػػػػػذات  ؛الثقافػػػػػػػػة، كرسػػػػػػػػالو منػػػػػػػػو إلػػػػػػػػى الحػػػػػػػػاكـ كالمحكػػػػػػػػـك

، كضػػػػػػػػػركرة العػػػػػػػػػكدة لمزىػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػرؾ التػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػذم ينيػػػػػػػػػةاطيػػػػػػػػػا الكثيػػػػػػػػػؽ باألخالقيػػػػػػػػػات الدكارتب
كغناىػػػػػػػػا الكاضػػػػػػػػح بمػػػػػػػػا يعبػػػػػػػػر  ،يعيشػػػػػػػػو مجتمػػػػػػػػع الػػػػػػػػراكم. بمػػػػػػػػا يؤيػػػػػػػػد عمػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػيرة الشػػػػػػػػعبية

 عف حاؿ المجتمع الذم يتمقاىا فى لحظة تاريخية مأزكمة. 
ثم يستعرض بداية سير المعارك التي دارت وقائعيا بين العرب والبيزنطيين في مصر 

عمى رسالة مف عمرك بف العاص إلى عمر بف الخطاب، كلعؿ الحديث عف ىذه ، كيأتي السفمى
فإف أدركو قبؿ  ،أنو مرسؿ إليو كتابنا ان أخبر عمر  رى مى بما تناكلو المؤرخكف مف أف عي  الرسالة يذكرنا

ف أدركو بعد دخكليا فميمض عمى بركة اهلل، كأف عمرنا  دخكلو أرض مصر فميعد مف حيث أتى، كا 
الكتاب كىك ال يزاؿ في فمسطيف، فمـ يقرأ الكتاب إال بعد أف تأكد مف أنو في أرض  قد أدركو ىذا

حيف يأذف فيو إلى  ،الجىرَّاحً  ٍبفً  . كبدأ تصاعد أحداث السيرة بعد رسالة عمر إلى عىاًمرً (ُٔ)مصر
 عمرك بف العاص بالمسير إلى مصر، ثـ نجد تتابع النجدات كانضماـ العديد مف القادة التاريخييف

، كمضت القصة أبرزىـ "خالد بف الكليد" :الذيف تـ استدعائيـ مف ذمة التاريخ إلى جيش عمرك
لمبطؿ  نجد صكرة مغايرة لخالد بف الكليد؛ جعمتو كبطؿ مكازو ل ،تركل تحركات الجيش العربي

رة اء السيلعبكا دكرنا في بن ،فيف العاص" الذم كاف لو أعداء لدكدالرئيسي في السيرة كىك "عمرك ب
 ،مف حيث جكىر فعمو ،، كجعمت لخالد بف الكليد دكرنا ال يقؿ أىميةكتطكر المعارؾ الحربية

رغـ أف الثابت تاريخيا كفاة خالد بف ب ،، كيدعـ كجكده عمى مدل السيرةكيتساكل مع األمير عمرك
، حمص ـ، كدفف فئِْ/ىػُِ الكليد بالشاـ في غضكف أقؿ مف أربع سنكات مف عزلو، عاـ

حيث كاف يعيش منذ عيزؿ. كلعؿ كجكد خالد في سيرة فتكح مصر المحركسة ككذلؾ كجكده 
صدل لحب الناس كتحدثيـ بفعاؿ كبطكالت خالد  -كبطؿ رئيس في سيرة فتكح البينسا الغراء 

حيث تغٌنى الشعراء بفعالو، فكىبيـ خالد مف  ،كالعراؽ الشاـ ، كانبيارىـ  بانتصاراتو فيأرمينية في
في مخيمتيـ النمكذج األعمى لمبطؿ؛ إنيا المخيمة الشعبية، التي ال مالو كأغدؽ عمييـ، كرسـ 

تجترىا سردينا  ،، كلكنيا تشرئب بأبصارىا إلى عصكر البطكلة العربية اإلسالميةتتغنى بيزائميا
                                                           

 . ِسيرة فتكح مصر ،  ؽ  - َٔ
 .ٕٕابف عبد الحكـ، فتكح مصر كالمغرب ، ص -ُٔ

https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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يـز داخمينا ، منو اليركب إلى ماض ذىبي، مف حاضر جارح، محبط، متشرذـحمينا، إنكمم
سكاء أجاء مف الشرؽ المجكسي أك  ،، كمف عدك تاريخي يتربص بيا الدكائركخارجينا عمى السكاء

  ِٔ.أـ جاء مف الغرب البيزنطي أك الصميبي ،التترم
تاريخية أك فإف الكجداف الشعبي يتسـ بالصدامية مع أم رقابة  :كفي ضكء ذلؾ

. ولذلك قد تعكؽ  تجسيده بالشكؿ األمثؿ الذم يرنك إليو الكعي الشعبي ؛أخالقية أك أدبية
فإن الراوي يأتي بشخصياتو وأحداثو من ثنايا التاريخ , ويبقى الفرق بين القصص 

 ,(63)الشعبي والتاريخ واضًحا "فاألول ينشد ما يجب أن يكون , والثاني يفتش عما كان"
كيركم بشكؿ أدبي  راوي من التاريخ من يحقق لو. حممو / حمم جميوره.فيختار ال

، (ْٔ)كمحمال إياىا ىمكـ الشعب كآمالو ،مستعيننا بالمادة التاريخية ،تطمعاتو كأمانيو
مع أم حدث تاريخي ال يخدـ الفكرة الرئيسية المنشكدة.  كيصبح في حالة تصادـ دائـ

يمانو المطمؽ   السيرة أف مف الرغـ كعمى .(ٓٔ)بعدالة حمموككسيمتو في ذلؾ خيالو، كا 

كسىةً " الشعبية  البيزنطييف، عمى ألبطاليا الساحؽ العسكرم النصر تحقؽ "فيتيكحي ًمٍصرى المىٍحري

ا يبقى الحمـاالنتصار/ ىذا فإف  ما نحك عمى ،القصصي كالخياؿ التاريخي الكاقع مف مزيجن
 .(ٔٔ)كآمالو الجمعي الضمير حالـأ عف  تعبيرنا – السردم المتخيؿ يراه أك يعالجو

                                                           

، ىيئة  َُُمحمد رجب النجار : األدب الممحمي في التراث الشعبي ) سمسمة الدراسات الشعبية ، العدد  -ِٔ
 .ٓٗـ( ، ص ََِٕقصكر الثقافة ، القاىرة 

ـ ، القاىرة د.ت( ، ص عبد الحميد يكنس : الظاىر بيبرس في القصص ا - ّٔ ؛ طالؿ حرب بنية السيرة الشعبية  ٓلشعبي ) دار القم
 . ُُـ( ، ص ُٗٗٗكخطابيا الممحمي في عصر المماليؾ ، ) المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر بيركت 

 ٗ أحمد محمد عطية : مدخؿ لدراسة شخصية البطؿ الثكرم في الركاية العربية ، ) مجمة األقالـ ، العدد - ْٔ
 .  ُُ؛ طالؿ حرب : بنية السيرة الشعبية ، ص  ُٓـ( ، ص ُٕٓٗ

تحاد الكتاب العرب ، دمشؽ يكسؼ إسماعيؿ: الرؤيا الشعبية في الخطاب الممحمي عند العرب ) منشكرات ا - ٓٔ
، اريخ )استنطاؽ ، اختراؽ ، تككيف(: العالقة بيف الراكية كالت؛ عالي سرحاف القرشئُِ، ص ـ(ََِْ

اث ممتقى القاىرة الثالث لإلبداع الركائي العربي ، الجزء الثاني ، الراكية كالتاريخ ، المجمس )ضمف أبح
 . ِِ-ُُـ(، ص ََِٓاألعمى لمثقافة ، القاىرة 

ـ( ، ُْٔٗعبد المجيد عابديف: لمحات مف تاريخ الحياة الفكرية المصرية ، )مطبعة الشبكشي ، القاىرة  - ٔٔ
 . بتصرؼ.ُِّ، ُِِص
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كطرؽ  األنواع المختمفة لألسمحة المستخدمة في القتالقدمت السيرة بعض 
أسمحة القتاؿ المتالحـ مف سيكؼ كدرؽ  :تعبئة الجيكش، أما أسمحتيـ فكانت في معظميا

. ككميا (ٕٔ)كأعمدة كرماح ككرابيج، إلى جانب القسى كالنشاب لمرمي عف بعد، كدبابيس
تتفؽ مع أسمحة تشكيالت المشاة في الجيش البيزنطي كالمككف مف فرؽ تستخدـ أمكر 

، ميمتيـ مكاجية ىجمات الفرساف الثقيمة حيث كاف عكبا غميظة كمزاريؽ طكيمة كحراباك
ئة إلى جانب أربعم .ف جيدايجندم مجيز ئة مً ك  ،ألؼ رجؿفي كؿ كحدة مشاة مككنة مف 

سياـ كمئتيف مف المشاة الخفيفة مسمحكف بالمقاليع ئة مف حممة الالحراب كثالثممف حممة 
 . ٖٔكالمزاريؽ الصغيرة

، كما قـا بو جيش العرب ضد البيزنطييف الذم ,النشاط االستخباراتي الحربيكما يكضح 
ي كيعرض لطرؽ األكمنة الت ،كآلية تعامؿ كؿ منيما مع اآلخر ،قـا بو الجيش البيزنطي ضد العرب

..إذىا كىصىٍمتى إلىى السَّاًحًؿ ال تىٍنًزًؿ البىرَّ حىتَّى تٍبعىٍت جىكىاًسيسىؾ يىاٍخديكا " لمعرباعتاد البيزنطيكف نصبيا 
كؾى بًيىا نىازلىة فىاٍتريٍكييـٍ إلىى المٍَّيؿ..." (ٗٔ)لىؾى  أىٍخبىارى حىاًؿ العىرىب، فىحىٍيثي أىٍخبىري

فىمىمَّا سىًمعىٍت أىٍرمىانيكسَّةي ، "(َٕ)
كالطرؽ المجيكلة لمعديد  (ِٕ)، ناىيؾ عف األبكاب السرية(ُٕ)"دىخىؿى الرٍُّعبي ًفي قىٍمًبيىا يىاذىًلؾى ًمٍف جىكىاًسيسً 

. بؿ إف الجكاسيس يستطيعكف (ّٕ)كالتي كانت تستخدـ في األكقات الطارئة ،مف حصكف البيزنطييف
                                                           

رىارىةى : لىٍك سىًمعيكا كى الدَّ  - ٕٔ قد جاءى ًفى قىٍكًؿ لىًقيًط بًف زي ًديدو كىغىيره ، كى ٍقعى بُّكسي : كىاًحدي الدَّبىابيًس ، لممىقىاًمًع مف حى
كأىنَّوي ميعىرَّب دىبُّكز . تاج العركس  . ، كىالدبكس : عصا مف الخشب أك الحديد ًفى رأسيا  ْٗ/ُٔالدَّباًبيًس كى

يتقاتمكف بيا عند االقتراب ، كىىى كممة  شئ كالكرة ، كىىى ًفى العادة لمفرساف يحممكنيا ًفى سركجيـ ، كى
كىىى دىبىسة بالعامية . انظر / محمد أحمد دىماف : معجـ األلفاظ التاريخية ًفى  Topouzفارسية : دبكس 

؛ َٔ، ص ؛ كتاب األلفاظ الفارسية المعربة ّٕ، صـ( َُٗٗ العصر المممككي ) دار الفكر ، دمشؽ
 . ُْٓعبد الرءكؼ عكف : الفف الحربي ًفى صدر اإلسالـ ، ص 

ـ )ترجمة كتعميؽ : فتحي عبد العزيز محمد ، دار ناشرم ُّْٓ – ََٔجكف ىالدكف : بيزنطة في حرب  - ٖٔ
 . ْٕـ( ، ص َُُِ، الككيت 

 ، ككاضح أنو أصاغيا بالميجة الدارجة.«حتى ترسؿ جكاسيسؾ يأخذكف لؾ»يريد   -ٗٔ
 . ٗٔسيرة فتكح مصر ، ؽ - َٕ
 .  ُٔسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُٕ
 .  ِٔ، ؽ  ٔٓسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ِٕ
 . ُْٓعبد الرءكؼ عكف : الفف الحربي ًفى صدر اإلسالـ ، ص  - ّٕ
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ـ، كيجيد ىؤالء الجكاسيس ا لمغة القبطية نقؿ الخطط السرية كمحاكرات قادة الرـك مع كبار رجاؿ دكلتي
تًًيـٍ إلىٍييىا" كاليكنانية إجادة تامة: "كىانيكا يىٍحفىظيكف أىٍكثىرى المُّغىاًت لًيىٍستىٍعًمميكىىا ًفي كىٍقًت حىاجى

. كما كردت (ْٕ)
 ،كتزايد الحاجة إلييـ ،في مجتمع السيرة ،إشارات عف الدكر الدبمكماسي كالثقافي الذم قـا بو التراجمة

، إضافة إلى إشارات تفيد (ٕٓ)ي الكاقع التاريخي لػممجتمع في العصر المممككيكىك ما نجد لو صدل ف
 ،الذم كاف يتمقاه األمراء كالممكؾ كالسالطيف في الكاقع التاريخي ؛عف مستكل التعمـي كاالىتمـا بالمغات

ـ ألكثر مف لغة  .(ٕٔ)كمعرفتي
كسىًة "كما عكست سيرة  رابطة  في: المتمثمة ة مع مصرعالقة بالد النوب"فيتيكحي ًمٍصرى المىٍحري

فتح النكبة  ،ـِْٔسنة  ،خاصة بعد إخفاؽ محاكلة عمرك بف العاصك  ،الجكار كرابطة الكنيسة
 ،كتكالي غارات أىؿ النكبة عمى مصر ،ثـ محاكلة عبد اهلل بف أبي السرح ،عمى يد عقبة بف نافع

زيد مف مظاىر العداء بيف إلى أف أتت الحركب الصميبية لت ،في عصر اإلخشيدييف كالفاطمييف
أسرىـ العديد مف أىؿ أسكاف ك ـ ُِِٕمياجمة أسكاف سنة  :مصر كمممكة النكبة المسيحية

" فعند ذىًلؾى كىثب مكسكج ممؾ البجاه(ٕٕ)كتصدم الظاىر بيبرس ليـ ،كعيذاب
ممؾ ، كىعميؽ (ٖٕ)

كىالبربر، كأتكا إًلىى  ،النكبة، كىجمعا ما حكليما مف العساكر، كىالجنكد مف أرض النكبة، كىالبجاه
كح "سيرة فت لصكرة النمطية لمبجاه في سيرتي "فتكح مصر المحركسة" معكتكاد تتشابو ا .(ٕٗ)"أسكاف

ىميمت كزمجر ، كى "كىطمطمت السكداف، كىكفركا بالرحمف، كىثار العجاج :البينسا الغراء بػػقكؿ الراكم
كىالكركب، كىكادت األجساد تذكب، كىسالت لباليا ، كىعظمت اىؤالء األعالج السكد، كىحميت الحركب

كىامتألت ما بىٍيفى  ،سكاقي الدماء كاألنبكب، كىركيت بدمائيـ األرض، كىماجت أىميا بالطكؿ كىالعرض
ـ" ،، كىقتيؿ جريحصريع كىطريح حاـ الحماـي عمى الكفرة المئا

(َٖ). 
                                                           

 .َُُالسيرة ، ؽ   - ْٕ
لممزيد / عمى السيد عمى : التراجمة في عصر سالطيف المماليؾ ) ضمف كتاب بحكث في التاريخ  - ٕٓ

 .ِِّ – َِٓـ( ، ص َُِْجتماعي مف العصر المممككي ، المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة اال
 . ُٔ، ؽ  ُٓسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ٕٔ
 .ُِْـ( ، صََُِانظر / سعيد عبد الفتاح عاشكر : الظاىر بيبرس ) الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة  - ٕٕ
اكىةي: بفتح الكاك، قاؿ الز  - ٖٕ لييا تنسب اإلبؿ البجاكٌية البىجى مخشرم: بجاكة أرض بالٌنكبة، بيا إبؿ فرىة كا 

منسكبة ًإلىى البجاء، كىـ أمـ عظيمة بىٍيفى العرب كالحبش كالنكبة ، كالبجاء: قـك سكد أشد سكادا مف 
 .ّٖٖ/ْالحبشة . ياقكت: معجـ البمداف 

 . ُْانظر / سيرة فتكح مصر المحركسة ؽ  - ٕٗ
 .َُِ، ص فتكح البينسا  -َٖ
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اب األفياؿ ألفيف مف مالمحيم الجسديةكيصؼ  السكداف  بقكلو :" ككىافى ًفى أصحى
شفة أحدىـ العميا مشقكقة  ،سكداف يعرفكف بالقكاد ،كىالبربر مف أعمى بر سكاكف األقصى

فييا خزاـ مف نحاس قت الحرب ال يخرجكف ًتٍمؾى القكاد ًإالَّ ًإذاى حمى الحرب  ،كى فًإذاى كىافى كى
كثر القتؿ...ككىانيكا سكدنا طكاالن  فًإذاى أرادكا  ،ٍشرىة أذرعكؿ كىاحد ًمٍنييـٍ طيكلو عى  ،كىاشتد األمر كى

ـٍ سمسمة ًفى ذىًلؾى الخزاـ كىىي طكيمة مشقكقة نصفيف فيمسؾ  ،الحرب يجعؿ كؿ كىاحد ًمٍنيي
ـٍ بطرفيا كىاآلخر بالطرؼ الثاني فًإذاى زحفكا قدمكا ًتٍمؾى القكاد ًعٍندى شدة  كؿ كىاحد ًمٍنيي

يعظـ ًعٍندى النَّاس.. .طكاال فيض ،الحرب ربكف الفارس كىالفرس معا فيقتمكنيما فيكبر ذىًلؾى كى
يقاتؿ عمييا". منيـ مف يركب األفياؿ كى ، كى
(ُٖ) 

، إنيـ عمالقة إلى درجة أف اآلخريف مف تفاصيل جسدية لمسودانلتكشؼ السيرة عف 
 ،كمكظفنا مف جانب آخر ،فيبدك لنا الخياؿ مثيرنا لمدىشة مف جانب ،البشر يبدكف أماميـ صغارنا

مف الفارس كالفرس معنا مبررنا .كما نعايش  رة أف قياـ العمالؽ األسكد بقتؿ كالِّ كي يقنعنا بأف فك
، ذكم الشفاة المشقكقة ،الرعب الجمعي مف السكداف البجاة الساكنيف أعمى بر سكاكف األقصى

، كيمحؽ بيـ دفع مع أبطالو في كيؿ السباب ليـفين ،كأف الراكم يريد أف يكسب تعاطؼ المتمقي
صفات جسدية  كاختار الراكم .ليتحكؿ أسكد المكف إلى أسكد الفعاؿ ،عف كالكفركؿ صفات الم

، فيجتمع سكاد البشرة مع إلى الخياؿ الذم يشكه مالمح كجيو، كعمد تنسجـ مع ىذه الفعاؿ
فييا خزاـ مف نحاس ،البشاعة الشكمية كالخمقية إلى درجة تثير  ،كالمبالغة في رسـ شفتيو كى

، لحؽ بيا تشبيو منفر ال يتفؽ كركح التي قد تحمؿ داللة إيجابية د السكدحتى قكة العبي ،العجب
كيبدك لنا  (ِٖ)إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ"" ر التي دعا إلييا الديف اإلسالمي:األخكة بيف البش

، فقد كاف ثقافي العاـ أكثر مف نسقو الدينيالمجتمع اإلسالمي في السيرة قد خضع لنسقو ال
ت بو الذاكرة الجماعية مف حركب كعالقات صراعية مع األسكد الحبشي قبؿ أسيرنا لما احتفظ

، ثـ العالقات غير الكدية بيف مصر كبالد النكبة كالحبشة في العصكر )أبرىو الحبشي(اإلسالـ 
لكننا  :ليذا تـ النظر لألسكد بكصفو ذلؾ اآلخر المفرط في مغايرتو لمذات العربية ،الكسطى

، كأمعنت المخيمة في كلغة )في كصفو لكالميـ بطمطمة السكداف(كديننا كعرقنا كىيئة كثقافة 
كاستعراضيا أماـ نفسيا  ،مف عممية تمثيؿ الذات ؤكبمثؿ ىذا التعبير بدا لنا جز  تجسيد بطشيـ

                                                           

 . ّْ؛ سيرة فتكح مصر المحركسة ، ؽ  ُِْفتكح البينسا،  ص  -ُٖ
 . ُّسكرة الحجرات ، اآلية  -ِٖ
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كًلًو ًفي ": ، كحديث السيرة عف أعداد العبيد السكد ّٖكأماـ اآلخر كأماـ العالـ كافى قىٍبؿى ديخي
ٍب ًلريكيكًبًو اثٍنىي عىشىرى أىٍلؼى مىٍمميكؾو ًمفى السُّكدىاًف ًشرىاء مىاًلو"اإلٍسالـً يىٍركى 

يعكس حقيقة الكاقع  ،(ْٖ)
كما تميز بو مف كثرة اقتناء السالطيف كاألمراء كالعامة لمعبيد  ،في مجتمع العصر المممككي

 . (ٖٓ)كؿ حسب سعتو كمكانتو االجتماعية كمركزه المالي ،السكد
كطرؽ  (86)شعارات وشارات الجيش اإلسالميأكضحت السيرة  :كعمى جانب آخر

اإلسالمي كاف يبنى عمى أساس الجيش  كالمعركؼ أف .التكاصؿ بيف الجنكد في المعارؾ
تنادكف ي كصيحات خاصة ،، كيتعارؼ بو أفرادىاككاف ليذه القبائؿ شعار تتميز بو، قبمي

، كعند غيرىـ معركفةف عندىـ ، بحيث تكك بيا كيتعارفكف ًفى الظالـ، كعند االختالط
 ،(ٖٖ)، الذل كاف شعار كؿ مسمـ(ٕٖ)مجيكلة باإلضافة إلى شعارىـ العاـ كىك التكبير

 .كالذم يتفؽ مع الحقائؽ التاريخية المتعمقة بشارات المسمميف في معاركيـ الحربية 
من الجانبين  ,وشجاعة الفرسان ,يصف حمية القتال :وبأسموب المالحم العربية

 ،كعمى الرغـ مف أف المؤرخيف المسمميف يعترفكف بشجاعة المقاتؿ "البيزنطي" .والبيزنطي العربي
كال يعترؼ ليـ بيذه  ،، كيمعف في انتقامو منيـة ينزع ىذه الصفة عف جنكد أعدائوفإف راكم السير 

في محاكلة  ،عميوبأم قائد يمتاز بصعكبة التغمب ذه الصفات ػىكيمحؽ  ،الشجاعة إال نادرنا
 ظيار شجاعة المحارب المسمـ الذم تصدم لمكاجية المحاربيف األقكياء في صفكؼ العدك.إل

                                                           

نادر كاظـ : تمثيالت اآلخر ، صكرة األسكد في المتخيؿ العربي الكسيط ، ) المؤسسة العربية لمدراسات  -ّٖ
التراث العربي ، ) الدار ؛ ماجدة حمكد : صكرة اآلخر في  ْٕـ( ، ص ََِْ، بيركت  ُكالنشر ، ط

 . ُِْـ( ، ص  ََُِالعربية لمعمـك ناشركف ، بيركت 
 . ٕٔ، ؽ  ْٔسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ْٖ
عمى السيد عمى : الرعاية االجتماعية لمجكارم كالعبيد السكد في العصر المممككي ) ضمف كتاب بحكث في  - ٖٓ

 . ِّْ -ِّّـ( ، صَُِْلمثقافة ، القاىرة التاريخ االجتماعي مف العصر المممككي ، المجمس األعمى 
 . َٓ؛ سيرة فتكح مصر ، ؽ  ِّّانظر سيرة البينسا ص - ٖٔ
 .  ٕٓ،  ٔٓ؛ ؽ  ِٓسيرة فتكح المحركسة ، ؽ  - ٕٖ
الشعار قسماف : شعار فعمي كىك الشارات لمفرد كالجماعة ، كشعار قكلى كىك ألفاظ خاصة كانكا  - ٖٖ

ارفكف بيا ًفى المعارؾ ، كتقـك مقاـ )كممة السر ( ًفى الجيكش الحديثة يتصايحكف بيا عند القتاؿ ، كيتع
 ِٓٓ، ِْٓالتي يعرؼ الجندل أخاه . انظر/ عبد الرؤكؼ عكف : الفف الحربي ، ص 
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نجدىا صكرة متكازنة ليا صكت  :حيف نتأمؿ صكرة المرأة في ىذه السيرة الشعبيةك 
؛ فمف ناحية الكـ (ٖٗ)لمنظر تقـك بو المرأة مف ناحية الكـ كالكيؼ معنا الذككرم تمامنا، كدكر الفت

فإف ىذه النماذج  :، كمف ناحية الكيؼبية بنماذج مف البطكالت النسائيةلشعبية العر تزدحـ السير ا
، كعندىا تتساكل مع النماذج ف أدنى درجات البطكلة حتى أعالىاتتأرجح درجة بطكالتيا بي

. كىك نمكذج لممرأة المسممة البطؿ التي تتقف فف القتاؿ كتمارسو مف أجؿ (َٗ)البطكلية لمرجاؿ
صؼ المسمميف عبر تاريخ ك ، كمثؿ ىذا النمكذج كثيرنا ما يرد في لجماعةتحددىا ا المصمحة التي

"كقاتمت النساء باألعمدة اإلسالـ. كنجد دكرىا البطكلي دكما إلى جانب المقاتميف مف العرب: 
، لقد كنظائرىما مف النساء "سممى بنت زاىر"، ك"غفيرة بنت غفار الحميرية"فممو در ، كالسيكؼ
ال حتى ساؿ الدـ عمى كجكىيف شديدنا قاتمف قتاالن  ، يقمف اهلل يا بنات العرب قاتمكا عف أنفسكـ كا 

 .  ُٗصرتـ ممكنا لمسكداف كاألعالج فقاتمف قتاؿ المكت"
، فإلى جانب تمؾ الصكرة السابقة التي تتجاكز اإلطار المرأة البيزنطيةأما عف صكرة 
ي صكرة  نمطية تبرز التشكه الذم كبؿ ف ،ما دامت تعبر عف اآلخر ،المألكؼ؛ تحشر المرأة

حياتيا، كحاصرىا بنظرة دكنية، في استجابة مف الراكم ىنا لمنسؽ الثقافي العربي، فيضع الممكة 
حيف تحاكؿ اإليقاع بيكقنا الذم  ،في مرتبة الخيانة كالمكر كاالحتياؿ في أبشع صكرىا ِٗأرمانكسة

كفي  ،يا الراكم صكرة سمبية متأثرنا بالمعتقد الدينيكيرسـ ل ،كالدفاع عف بمدىا ،أسمـ كبقادة العرب
  ْٗكمنيف مف يضربف عمى جميع اآلالت كالغناء ،(ّٗ)الكقت نفسو يعترؼ بجماؿ الجكارم الحساف

 كما تمتمكو مف جكارم كأمكاؿ. ،كما تتحمى بو مف زينة
حتى  ,اآلخر المسيحي المسالمنممس تعاطفنا إنسانينا مع  :لكف كمف جية أخرل

                                                           

 .ِْٔماجدة حمكد : صكرة اآلخر ، ص  - ٖٗ
،  ُ، ط ٓية ، العدد نبيمة إبراىيـ : مف نماذج البطكلة الشعبية ؼ الكعي الشعبي ، )سمسمة معارؼ إنسان - َٗ

 .  ُْٓـ( ، ص ُّٗٗدبي
 ، كما بعدىا .  َٕ؛ سيرة فتكح مصر ؽ ّٖٖسيرة فتكح البينسا ، ص  - ُٗ
 . ّّ،  ِّ،  ُّسيرة فتكح مصر المحركسة ، ؽ  -ِٗ

93  -  El-Cheikh, N. M. ‘Describing the other to get at the self: Byzantine women in 
the Arabic sources (8th.-11th. Centuries)’, JESHO 40,2 (1997) 240-250. 

نجد ليف نظير في سيرة األميرة ذات اليمة انظر عمى سبيؿ المثاؿ قصة األميرة البيزنطية "أفتكنا"  التي  - ْٗ
. نقال ُّٕ-ِٕٗ، ص ُتجيد الغناء بالعربية، كتستطيع في الكقت نفسو أف تبارز الفرساف. السيرة، ج 

 . ٖٔدة : المالحـ ، ىامش عف األميف أبك سع
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تقديـ صكرة إيجابية  ليـ :"رىاًىبه ًمٍنييـ كىًبيره  مفال تمنعو  ،كاف ينتمي إلى األعداءلك 
ٍقؿ" اًحبي ًعٍمـو كىعى ًبيره ًباأليميكر، صى خى
نىاخ»، ":الرَّاًىًب (ٓٗ) كىافى ًتٍمًميذنا ًلبىًحيرىةى الرَّاًىب، «مى ، كى
ؿَّ ًكًبأىٍنًبيىاًئو" كىافى ميؤًمننا ًباهلًل عىزَّ كىجى كى
كجدناىا في  مثؿ ىذه الصكرة اإليجابية لمراىب .(ٔٗ)

ف اإليماف لديو بالسمكؾ ، فكاف مثاؿ رجؿ الديف الذم يقتر كتب التراث اإلسالمي
، لحظات التكحيدم الذم جسد لنا، عبر كتبو، كىذا ما لمسناه لدل أبي حياف اإلنساني

بأف التعايش بيف  :إذ يمكننا القكؿ مع تييرم ىنتش .(ٕٗ)مشرقة في الحضارة اإلسالمية
ويصف أيضًا أساليب ، (ٖٗ)اإلسالـ كالمسيحية يشكؿ جزءنا مف اإلرث في الفكر اإلسالمي

إال أف القادة   ،برغـ رغبة  بعض الجنكد الفتؾ بيـ المعاممة الكريمة من العرب لألسرى
نىًبيُّ " أكثر مف مكضع مف مكاضع السيرة،في  ،نيركىـ عف ىذا اإلثـ ـٍ نىيىى نىٍحفي ريٍىبىاف، كى كي

ٍف قىٍتًؿ الرٍُّىبىاف" ٍسرىل قىًريبه . إضافة إلى تنكع ككثرة األسرل في مجتمع السيرة :"كىاألى (ٗٗ)عى
مىى بىًقيًَّة " :سالـ بعضيـ كبقاء البعض عمى دينوكا   (ََُ)"ًمفى األىٍلفىٍيف كىعىرىضى اإلٍسالـى عى

ٍف بىقً  ـٍ مى ًمٍنيي ـى كى ٍف أىٍسمى مىى أىدىاًء الجً األىٍسرىل؛ فىًمٍنييـٍ مى ـٍ عى مىى ًديًنو؛ فىأىقىرَّىي ـي يى عى اًمًي ٍزيىًة ًمٍف عى
ٍقًبؿ يجد ما يماثمو في المصادر التاريخية التي تحدثت عف الفترات السابقة لحكـ  ،(َُُ)"المي

 ،كعف كجكد سجف لألسرل مف الفرنج ، كالذيف ذابكا كسط المجتمع المصرم ،المماليؾ
كيستمر في كصؼ التالقي بيف الجانبيف كظيكر  .(َُِ)نتيجة إلسالـ الكثير منيـ

                                                           

 . ٓٗفتكح مصر المحركسة ، ؽ  -ٓٗ
 .ُِْفتكح مصر المحركسة ، ؽ -ٔٗ
انظر/ البصائر كالذخائر ، المجمد الثالث ، ألبي حياف التكحيدم ، ) تحقيؽ : إبراىيـ كيالني ، دار أطمس ،  -ٕٗ

  .ِِْدمشؽ د.ت( ؛ ماجدة حمكد : صكرة اآلخر ، ص 
98 - ThirryHentsch 'L'orientimaginaire: La vision politiqueoccidentale de 

l'estmediterraneen", arguments les editions de minuit, paris, 1988,pp.103-104. 
 . ُٕ/ِ؛ قارف الركاية منقكلة بتصرؼ عف فتكح الشاـ المنسكب لمكاقدم ٕٕسيرة فتكح مصر المحركسة ، ؽ  -ٗٗ

 . ْٕسيرة فتكح مصر ،  ؽ - ََُ
 . َُٕ، ؽ  َُٔسيرة فتكح مصر ،  ؽ  - َُُ
عمى السيد عمى : دكر األسرل األجانب في المجتمع المصرم في عصر سالطيف المماليؾ  ) ضمف كتاب بحكث في  - َُِ

 كما بعدىا .  َٕـ( ، صَُِْالتاريخ االجتماعي مف العصر المممككي ، المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة 
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األبطاؿ. كيكضح أخالقيات الجيش اإلسالمي في الحرب كااللتزاـ بعدـ التعرض لمكنائس 
أنيا بدت مخمصة  :، لكف ميزة ىذه السيرةلنساء كاألطفاؿ كالشيكخ كالرىبافكاألديرة كا
، بؿ دىـ يقعكف في األسرالبيزنطييف كح، إذ ال نجد ش في بعض كجكىيااعلمكاقع المي 

ا: كا ًضرىارى " كجدنا المسمميف يقعكف أيضن لىة" ٍبفى  كىأىسىري كى ًر كىأيٍختىوي خى األىٍزكى
(َُّ). 

ية العسكرية والحضارية أصداء التأثيرات التي تركتيا المواجكتحمؿ السيرة 
صدى لقراءة "ثأرية ، فنجد في السيرة عمى المجتمع العربي (514)اإلسالميةالبيزنطية/
كتستحضر فييا المكاقؼ ، تسترجع معيا مشاىد الصراع اإلسالمي البيزنطي لمتاريخ"
كاليزائـ التي ألحقتيا الجيكش اإلسالمية بقكات اإلمبراطكرية  ،الحاسمة

ىػ(، ُّـ/ّٔٔتحت قيادة اإلمبراطكر ىرقؿ، كمعركة اليرمكؾ ) ،"البيزنطية/المسيحية"
ضاران لمحظة حضارية تحطـ المسافة الكىمية استح ،كانتصارات المسمميف في خضـ الفتكح

 بيف العقؿ كالمشاعر ككىف الكاقع. لنقرأ ما يمكف أف نسميو بالتاريخ الكجداني ليذه الفترة.
الجدل الديني بين المسممين عمى  ،في أكثر مف مشيد ،ركزت السيرة أكال

الجدل ا ، كنممح عمى امتداد السيرة الكثير مف عناصر ىذ(َُٓ)والبيزنطيين/ الروم
مع إنكارىا لمبطمكس أك  ،لكىية المسيح، كنسب األبكة هللأ، فوالمناظرات الدينية التقميدية

ف الطيب المعركؼ بػ )الباقالني تكاد تتشابو مع مناظرات أبي بكر ب ،؟البطريؽ
كييمـ الراكم ببعض عناصر  .(َُٔ)مع رجاؿ الديف البيزنطييف ،ىػ(َّْـ/َُُّت

البيزنطي، فمعظـ النقاط المحكرية في الكتابات اإلسالمية كفرعيات الجدؿ اإلسالمي 
تظير بشكؿ متفرؽ في أجزاء كثيرة مف السيرة، كتكاد تككف أىـ  ،ضد بيزنطة ،الجدلية

                                                           

 . ُٔفتكح مصر ، ؽ  -َُّ
 ىػٕٖٓـ/ُّْٓىػ حتى فتح القسطنطينية في ٖـ/ِٖٔا الصراع استمر مف ىذ - َُْ
" تسمية أطمقيا الكعي الشعبي في المنطقة العربية عمى البيزنطييف أكال ثـ انسحبت في اآلداب  - َُٓ "الرـك

"عمى  الشعبية عمى الصميبييف كظير صداىا قكينا في حكايات ألؼ ليمة كليمة التي أطمقت مسمى "الرـك
ا  -ييف الصميب ف كانكا يعرفكا بالفرنج أيضن كلـ تستطع العديد مف الكتابات أف تربط بينيا ظننا منيـ أف  -كا 

" أما سيرة "فتكح مصر المحركسة" فقد تناكلت المصطمح عمى اآلخر المسيحي دكف  الحكايات تتناكؿ"الرـك
 فرؽ كبير بيف البيزنطي ك الكاثكليكي الغربي.

ة العجيبة، كقائع مناظرة اإلماـ الباقالني لمنصارل بحضرة ممكيـ )دار الكطف محمد الخضيرم: المناظر  - َُٔ
 ـ(.َََِلمنشر، الرياض 
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ا  –ىذه النقاط في السيرة  مشكمة تأليو  :ىي –كفي الجدؿ اإلسالمي البيزنطي أيضن
 َُٕمية في تأليو كمكانة المسيحالمسيح، فالراكم يعرض بشكؿ متكرر لكجية النظر اإلسال

ا َُٕالمسيح إلمامو ببعض تفصيالت الحياة الدينية داخؿ  :كيحسب لراكم السيرة أيضن
ٍيًر  ،المسيحية مىى غى كاالختالفات المذىبية المسيحية حكؿ تأليو المسيح :" كىىىذىا المًَّعيفي عى

نىا ألىنَّوي نىٍسطيكًرمُّ  ًفي كيؿِّ يىٍكـو ييكىفِّري مىٍذىىًبنىا، كى
نىٍحفي يىعىاًقبىة (َُٖ) كى

(َُٗ)"(َُُ). 
كالحرص الشديد عمى التمييز بيف المسمميف  اليوية الدينيةفإف  ؛أما ميداف القتاؿ

يبدك جمينا في كؿ كصؼ تقريبنا لممعارؾ الحربية، فالتيميؿ كالتكبير كاألعالـ  ،كالمسيحييف
بية كالدركع عالمات الجيش اإلسالمي، إضافة إلى الصمباف الذى :كالرايات المحمدية ىي

فتصاحب الجيكش البيزنطية  ،كما تطمؽ عميو السيرة "طمطمة الركـ" ،كالدركؽ
 .(ُُُ)كتعدد العناصر المشاركة فييا كالمساعدة ليا ،بضخامتيا
 ،رىبافالمف البطارقة كالقساكسة ك  ,رجال الدينتخمك معركة في السيرة مف  الك 

كفي كؿ المعارؾ يظير  ،لمبارزةكيصمكف لمفرساف قبؿ ا ،يبارككف الجيكش قبؿ القتاؿ
كما أنو كاف سفيرنا إلى المسمميف في  ،أك كمتحدث رسمي ،البطريؽ ككاحد مف الحاشية

في  ،كرجاليا لمكنيسة ,ورًا ميما وبارزًامعظـ الحاالت قبيؿ المعركة. كتعطي السيرة د
سيرة( كحث البيزنطييف )أك الركـ بحسب تكصيؼ راكم ال ،تأجيج نار العداء لممسمميف

 عمى المثابرة في القتاؿ ضد المسمميف.
باىتماـ خاص مف مؤلؼ السيرة، كىك  وتحظى الطقوس والعادات المسيحية عامة

يصؼ عاداتيـ في الممبس كالمأكؿ كالصالة كالصياـ كالزكاج كالتطير كالمكاريث كالمجالس 
                                                           

 . َُٕاألميف أبك سعدة: بيزنطة في المالحـ ، ص  - َُٕ
: مذىب مسيحي يصنؼ بالنسبة لممذاىب المسيحية الكاثكليكية كاألرثكذكسية Nestorianismالنسطكرية  -َُٖ

لممزيد عف ديانات كمذاىب أىؿ الذمة في مصر اإلسالمية .ستانتية ضمف اليرطقات كالبدعكمعظـ الكنائس البركت
، راجع . سيدة إسماعيؿ كاشؼ : مصر اإلسالمية كأىؿ الذمة ، ) سمسمة تاريخ المصرييف ، الييئة المصرية 

 . ُٔ -ُٓـ( ، ُّٗٗالعامة لمكتاب ، القاىرة 
 كب البرادعي بطريرؾ انطاكية .نسبة إلى القديس يعق« اليعاقبة»مصطمح  -َُٗ
 . ْٗسيرة فتكح مصر ، ؽ  - َُُ
 كما بعدىما .  َُٓ، ؽ  َُْ، ؽ  ِٓ، ؽ  ْْ، ؽ  ُسيرة فتكح مصر ، ؽ - ُُُ
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 (ُُّ)تسمسميـ الكظيفيكطبقات رجاؿ الديف الكنسي ك  ،إلى النظاـ الكنسي لدييـ (ُُِ)الخاصة ليـ
تقميدية لمنقد اإلسالمي ضد القسيسيف كالرىباف بشكؿ خاص، كيجمع الراكم الإضافة إلى الصكرة 

عناصر مشتتة مف الكتابات الدينية الجدلية العربية، أك لعميا كانت متداكلة شفكينا بيف المسمميف 
 كالتي ال تزاؿ بعض آثارىا مكجكدة إلى يكمنا ىذا.! ،آنذاؾ

 قضية التطير لمصالة والٌغسل من الجنابة, وطقوس القداس الكنسيف كما أ
كانت مف المحاكر التي أشار إلييا الراكم كأفرغ ليا مالحظات  ،كما يصاحبو مف تناكؿ

ٍمرنا كىال  ـى ًخٍنًزيرو كىال شىًربى خى ا أىكىؿى لىٍح كىافى ميٍذ نىشىأى مى ساخرة حكؿ الرىباف كالقسيسييف: "كى
كرى  دى ًلصي رىامنا"سىجى ًميبنا كىال اٍرتىكىبى حى ةو كىال قىبَّؿى صى

:" "كىأنا أٍعمىـ أف . كفي سيرة البينسا(ُُْ)
 ،ألنيـ ليس ليـ ًإالَّ أكؿ العدس كىالزيت كىاألشياء الرديئة ،القسيسيف كىالرىباف ال قمكب ليـ

 " .(ُُٓ)فألجؿ ذىًلؾى ضعفت قمكبيـ فجبنكا عف الحرب كىالقتاؿ ،كىال يعرفكف المحـ
تفاصيل الحياة والطقوس كما ينقؿ الراكم معمكمات تيشير إلى كصكؿ بعض 

، كقدـ تماع القادة مع الجيش كالمحاربيفالتي كانت مقر اج ؛المسيحية اليومية لمكنائس
 ،مف الداخؿ ،بشكؿ عاـ ،كصفنا ليا كانسحب ذلؾ عمى باقي تفاصيؿ الحياة الكنسية

في كيتضح ذلؾ  ،كطرؽ حياتيـ داخؿ الكنائسكتفاصيؿ عماراتيا كمحتكياتيا كذخائرىا 
 .(ُُٔ)خاصة الكنيسة المعمقةك ، سياؽ كصفو لكنائس مصر القديمة

ـــــــة والديريـــــــة فـــــــي الســـــــيرةأمػػػػػػػا عػػػػػػػف   لعػػػػػػػؿ أجمػػػػػػػؿ صػػػػػػػكرة  :صـــــــورة الرىبن
مىػػػػػػػػػػى " صػػػػػػػػػػكرة الراىػػػػػػػػػػب المسػػػػػػػػػػيحي: :رسػػػػػػػػػػمتيا السػػػػػػػػػػيرة ل خػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػارى عى الَّػػػػػػػػػػًذم أىشى

مىػػػػػػػػػػى الًقػػػػػػػػػػسِّ الرٍُّىبىػػػػػػػػػػاًف بًػػػػػػػػػػ دل إعجابػػػػػػػػػػو بشػػػػػػػػػػجاعة خالػػػػػػػػػػد . كيبػػػػػػػػػػ(ُُٕ)"بيػػػػػػػػػػكًليسى القىٍبًض عى
، كتػػػػػػػػػزداد الصػػػػػػػػػكرة مو حقػػػػػػػػػف دمػػػػػػػػاء المسػػػػػػػػػيحييف كالمسػػػػػػػػػمميف، كيػػػػػػػػػتـ بفضػػػػػػػػػبػػػػػػػػف الكليػػػػػػػػػد

                                                           

 . ُٕٓ،  ُٔٓ،  ُٓٓ؛ سيرة فتكح البينسا ، ص  ٕٔ،  ٕٓسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُُِ
 . ُٓٓسيرة البينسا ، ص  - ُُّ
 . ّٗسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُُْ
 . ُّْة البينسا ، ص سير  - ُُٓ
 . ُٖٕالسيرة  ، ؽ  - ُُٔ
 . ٕٗفتكح مصر ، ؽ  -ُُٕ
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ا حػػػػػػػػػػػػيف نػػػػػػػػػػػػرل الرىبػػػػػػػػػػػػاف يخرجػػػػػػػػػػػػكف لممسػػػػػػػػػػػػمميف: ـي " المشػػػػػػػػػػػػرقة كضػػػػػػػػػػػػكحن ٍيػػػػػػػػػػػػًرًى ًمػػػػػػػػػػػػٍف دى
ـى كىالعىميكفىػػػػػػػػػػػػة" كيػػػػػػػػػػػػأكمكف كيعمفػػػػػػػػػػػػكف خيػػػػػػػػػػػػكليـ كينػػػػػػػػػػػػامكف فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػدير طػػػػػػػػػػػػكاؿ  الطَّعىػػػػػػػػػػػػا

كادم  نجػػػػػػػػػػده فػػػػػػػػػػػي الكاقػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػاريخي مػػػػػػػػػػػف مجيػػػػػػػػػػػئ رىبػػػػػػػػػػػاف كىػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػا ،(ُُٖ)الميػػػػػػػػػػؿ
كأعطػػػػػػػػػػػى عيػػػػػػػػػػػد  ،، يظيػػػػػػػػػػػركف لػػػػػػػػػػػو الطاعػػػػػػػػػػػةالنطػػػػػػػػػػركف إلػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػاص

، ككصػػػػػػػػػفو عمػػػػػػػػػرك مػػػػػػػػػاف ليػػػػػػػػػـ كلبنيػػػػػػػػػاميف فعػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػف مخبئػػػػػػػػػو، كدخػػػػػػػػػؿ اإلسػػػػػػػػػكندريةأ
ػػػػػػػػػا فػػػػػػػػي بمػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الػػػػػػػػبالد التػػػػػػػػي فتحيػػػػػػػػػا اهلل " بػػػػػػػػف العػػػػػػػػاص بقكلػػػػػػػػو: إننػػػػػػػػي لػػػػػػػػـ أر يكمن

العـــــــــين ال تخطـــــــــ  النظـــــــــرة ك .(ُُٗ)الػػػػػػػػػديف"عمينػػػػػػػػػا رجػػػػػػػػػال مثػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذا بػػػػػػػػػيف رجػػػػػػػػػاؿ 
، كالتػػػػػػػػػي تتػػػػػػػػػراكح مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف اإلســـــــــالمية المزدوجـــــــــة )لبخـــــــــر( الرىبنـــــــــة والرىبـــــــــان

التقػػػػػػػػػدير كاالحتػػػػػػػػػػراـ لمػػػػػػػػػػف تفرغػػػػػػػػػكا لمعبػػػػػػػػػػادة كانفػػػػػػػػػػردكا بأنفسػػػػػػػػػيـ بعيػػػػػػػػػػدنا عػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػالـ، 
مػػػػػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػػػػػة النظػػػػػػػػػػػػر  ،حتػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػػػػػدينان فػػػػػػػػػػػػي االتجػػػػػػػػػػػػاه الخػػػػػػػػػػػػاطئ

ــــــــراو كنالحػػػػػػػػظ رغبػػػػػػػػة  (َُِ)اإلسػػػػػػػػالمية. ــــــــة ال ــــــــي ممارســــــــة دور الداعي ي المســــــــمم ف
ــــــــديني ، ليػػػػػػػػذا عمػػػػػػػػد إلػػػػػػػػى عػػػػػػػػرض ممػػػػػػػػا يػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػى صػػػػػػػػكرة مكضػػػػػػػػكعية ل خػػػػػػػػر، ال

ليكتمػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ،اإلسػػػػػػػػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػػػػػػػػى الرىبػػػػػػػػػػػػػػػاف كاستعراضػػػػػػػػػػػػػػػو لمعجػػػػػػػػػػػػػػػزات النبػػػػػػػػػػػػػػػي األكػػػػػػػػػػػػػػػـر
كفػػػػػػػػػي الكقػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف األمثمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الرىبػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػذيف  ،إيمػػػػػػػػػانيـ
كعاشػػػػػػػػػػػكا  ،ا إسػػػػػػػػػػػالميـأك كػػػػػػػػػػػانكا مسػػػػػػػػػػػمميف فػػػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػػػؿ كلكػػػػػػػػػػػنيـ كتمػػػػػػػػػػػك  ،أسػػػػػػػػػػػممكا

حتػػػػػػػػػػػى ال ينكشػػػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػػػػرىـ عنػػػػػػػػػػػد  ،متخفػػػػػػػػػػػيف ضػػػػػػػػػػػمف المجتمػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػديرل البيزنطػػػػػػػػػػػي
كالػػػػػػػػػبعض اآلخػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف  (ُُِ)مسػػػػػػػػػاعدتيـ ألبطػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػيرة فػػػػػػػػػي المكاقػػػػػػػػػؼ المختمفػػػػػػػػػة.

نممػػػػػػػػػػػس حرصػػػػػػػػػػػيـ الشػػػػػػػػػػػديد عمػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػدـ التػػػػػػػػػػػكرط فػػػػػػػػػػػي  :رىبػػػػػػػػػػػاف منػػػػػػػػػػػاطؽ الحػػػػػػػػػػػدكد
                                                           

 .  ٖٗ،  ٕٗالمصدر السابؽ ، ص   -ُُٖ
 .  ْٕٓألفريد ج. بتمر : فتح العرب لمصر ، ص  - ُُٗ
؛ كعف  ُُُعف نظرة اإلسالـ لمرىبنة في المالحـ انظر: األميف أبك سعدة : بيزنطة في المالحـ ، ص  -َُِ

 بنة انظر:نظرة اإلسالـ لمرى
Sviri, S., ‘Wa-rahbābāniyatanibtada‘ūhā: an analysis of traditions concerning the 

origin and evaluation of the Christian monasticism’, JSAI 13 (1990) pp. 195-208.  
 . َُِ،  ََِ،  َُٗالسيرة: ص  -ُُِ
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الصػػػػػػػػػػراع العسػػػػػػػػػػكرم القريػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػنيـ، لتجنػػػػػػػػػػب تبعػػػػػػػػػػات ذلػػػػػػػػػػؾ، فأصػػػػػػػػػػبحت أديػػػػػػػػػػرتيـ 
عمػػػػػػػػػى كف بيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػمميف كالبيػػػػػػػػػزنطييف حطػػػػػػػػػات اسػػػػػػػػػتراحة كديػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػف يمػػػػػػػػػر م

فمػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػذكر المصػػػػػػػػػػادر إال القميػػػػػػػػػػؿ  :أمػػػػػػػػػػا داخػػػػػػػػػػؿ بيزنطػػػػػػػػػػة نفسػػػػػػػػػػيا. (ُِِ)حػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػكاء
 ،أك مالػػػػػػػػػػػػػػت لإلسػػػػػػػػػػػػػػالـ كالمسػػػػػػػػػػػػػػمميف ،مػػػػػػػػػػػػػػف النمػػػػػػػػػػػػػػاذج البيزنطيػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػممت

 ان كلعبػػػػػػػػت دكران فػػػػػػػػي الصػػػػػػػػراع العسػػػػػػػػكرم بػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػانبيف. كتقػػػػػػػػدـ لنػػػػػػػػا السػػػػػػػػيرة نمكذجػػػػػػػػػ
الػػػػػػػػػػػػذم  "يكقنػػػػػػػػػػػػا"ىػػػػػػػػػػػػك  :ء البيػػػػػػػػػػػػزنطييف المسػػػػػػػػػػػػمميف؛ عبػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػفحات السػػػػػػػػػػػػيرةليػػػػػػػػػػػػؤال

اي كثيػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػي خدمػػػػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػػػػيش اإلسػػػػػػػػػػػػالمي، كتكضػػػػػػػػػػػػح السػػػػػػػػػػػػيرة شػػػػػػػػػػػػؾ لعػػػػػػػػػػػػب أدكار 
كعمػػػػػػػػػػػى أرض الكاقػػػػػػػػػػػع  (ُِّ)فيػػػػػػػػػػػو كفػػػػػػػػػػػي انتمائػػػػػػػػػػػو لإلسػػػػػػػػػػػالـ كالمسػػػػػػػػػػػمميف. "أرمانكسػػػػػػػػػػػة"

التػػػػػػػػػػػاريخي فإننػػػػػػػػػػػػا ال نجػػػػػػػػػػػػد نمكذجػػػػػػػػػػػػا يماثػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػاتيف الشخصػػػػػػػػػػػػيتيف، الميػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػكل 
الخصػػػػػػػػػػػػػػػي البيزنطػػػػػػػػػػػػػػػي ذك األصػػػػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػػػمـ،  Samonas شخصػػػػػػػػػػػػػػية سػػػػػػػػػػػػػػػامكناس

أنػػػػػػػػػو حػػػػػػػػاكؿ تحػػػػػػػػػذير سػػػػػػػػفير مسػػػػػػػػػمـ، رشػػػػػػػػػاه  ، ذلالػػػػػػػػذم تػػػػػػػػػركل المصػػػػػػػػادر البيزنطيػػػػػػػػػة
الػػػػػػػػركـ لحمػػػػػػػػؿ رسػػػػػػػػالة سػػػػػػػػرية إلػػػػػػػػى ثػػػػػػػػائر بيزنطػػػػػػػػي الجػػػػػػػػئ فػػػػػػػػي بغػػػػػػػػداد، ثػػػػػػػػـ قهػػػػػػػػبض 

 .(ُِْ)عميو أثناء محاكلتو اليرب لممسمميف
 تفـــــــوق بعـــــــض الرىبـــــــان عمـــــــى المـــــــؤمنين مـــــــن ديانـــــــاتكيعمػػػػػػػف الػػػػػػػراكم  
الػػػػػػػػػذيف ينتمػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػييـ الػػػػػػػػػراكم تعريًضـــــــــا بالمســـــــــممين ،ككأننػػػػػػػػػا نممػػػػػػػػػح ىنػػػػػػػػػا  أخـــــــــرى

                                                           

 . ُُٓاألميف أبك سعدة: بيزنطة في المالحـ ، ص  -ُِِ
 .  ُٔ، ؽ ُٓ، ؽ ُْسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُِّ

124 - Vita Euthymii, p. 55; G. Monachus, pp. 867-868; John Skylitzes, Synopsis Historiarum, 
p. 184, German trans., Hans Thurn, pp. 220- 221; Theophanes Cont., pp. 369-370; 
Symeon Magistri, p. 708; Cedrenus, Compendium historiarum, II, 264, 270 See Jenkins, 
‘The flight of Samonas’, p. 232; P. Karlin-Hayter, ‘The revolt of Andronicus Ducas’, no. 
VI in idem, Studies in the Byzantine political history. C.f., R. Jenkins, ‘The flight of 
Samonas’, no. X in idem, Studies on Byzantine history, p. 221-222; L. Rydén, ‘The 
portrait of Arab Samonas in Byzantine literature’, Graeco-Arabic, 3 (1984) 101-108. 

 .َُُاألميف أبك سعدة : بيزنطة في المالحـ ، ص ؛ 
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، حػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػامكا بمسػػػػػػػػػاعدة خالػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف الكليػػػػػػػػػد نفسػػػػػػػػػو. كقػػػػػػػػػد ازدادت صػػػػػػػػػكرتيـ إشػػػػػػػػػراقنا
 . (ُِٓ)في التنكر بمالبسيـ كصمبانيـ ليفتح مصر

ف كاف ,يعكس الراوي االنطباع اإلسالمي العام الناقد لمفكر الكنسي والرىبنة  ،كا 
في المجتمع  ،يكضح المكانة التي كاف يتمتع بيا رجاؿ الديف المسيحي ،قت ذاتوفي الك 

بشكؿ عاـ، كخضكع الممكؾ ليـ كلرأييـ، كما امتمكتو األديرة كالكنائس مف  ،البيزنطي
، األمر الذم (ُِٔ)ككذلؾ العديد مف أىؿ الذمة الذيف أحرزكا ثركات ىائمة ،ثركات كنفائس

نىاًيب بىٍيفى أىٍيًديًيـ لفت نظر محاربي المسمميف "فى  اًليؾى الجى قىاديكا المىمى رىًكبى الًقٍبطي ًفي ًزينىًتًيـ، كى
ـً  كىاًىًر كىالمُّجي عىًة ًبفيصيكًص الجى كًج الميرىصَّ ينىًة الفىاًخرىًة كىالسُّري ًبالزِّ
الًة ًبالذَّىىًب كىالبىرىاًقًع  (ُِٕ) الميحى

المىٍحبيككىًة ًبالمٍُّؤليؤ"
(ُِٖ).  

 ،التي رآىا رسؿ التفاكض بيف الجانبيف لمالمح البالط البيزنطية التقميدية إضافة لمصكر  
الرـك كما بو مف فرش كصمباف ذىبية تمفت نظر كاتب السيرة  "بطمكس"حيث سرداؽ البطريؽ أك 

كما كانكا عميو مف مراسـ كزينة  ،(ُِٗ)بو يعكس صكرة االنبيار بالبيزنطييف ىأكثر مف مرة، ككأن
ما غنمكه ك  ،عف غناـئ فتكح بالد الشاـ ،(َُّ)ؤىا في كتب المؤرخيف المسمميفكبياء شاعت أصدا

                                                           

 .  ٕٗسيرة فتكح مصر ، ؽ  -ُِٓ
    ة إبراىيـ محمد إبراىيـ ، الييئة المصرية ػ ميكؿ كنتر : المجتمع المصرم تحت الحكـ العثماني ) ترجم ُِٔ

 .ُٔـ(، صََِٕلمكتاب ، القاىرة         
 الميجـ: جمع "لجاـ". -ُِٕ
 . ِٓسيرة فتكح مصر ، ؽ - ُِٖ
 Liudprand of عف عرش أباطرة بيزنطة انظر كصؼ شاىد عياف لمسفير الالتيني ليكدبراند مف كريمكنا  - ُِٗ

Cremona  ـ كسفير لإلمبراطكر أكتك األكؿ ُٕٗينية حكالي عاـ الذم سافر إلى القسطنط Otto I 
 ـ(:ّٕٗ-ِٔٗ)

The works of Liudpran of Cremona: Tit for tat, English trans. by F. A. Wright, 
(London 1930) p. 207. Cf. also, Brett, G. “The automata in the Byzantine [Throne of 
Solomon]” Speculum, vol.  29, issue 3 (Jul. 1954), pp. 477.487. 

   ؛ األميف أبك ّٔـ، ص ُٗٗٗانظر البمكم: سيرة أحمد بف طكلكف، تحقيؽ، محمد كرد عمى، القاىرة  - 130
 .  َُٗسعدة: بيزنطة في المالحـ العربية ،  ص        
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كما  ،رغبة الوجدان الشعبي في كسر حاجز أسرار الكنائسمف معاركيـ مع الرـك ، كما قد يعكس 
كعاداتو  ،في محاكلة لمتعرؼ عمى اآلخر ،كالكشؼ عف أدؽ تفاصيميا كما يجرم فييا ،يدكر فييا

  كالجنائزية . في الطقكس الكنسية
! ال بد لمف ىيمنة الدين اإلسالمي عمى المعتقدات األخرىنجد في السيرة     

! كتظير مالمح األنا المتفكقة حيف تجسد يعتنقو مف الفكز، كلمف يرفضو مف العقاب
، اف، األنا انتصارنا عمى أعدائيا، في أغمب األحيسيرة الصراع بيف األنا كاآلخػػػر، فتحقؽال

( كفي ا سياسًيافر كُ يككف كافرنا )الذم غالبنا ما  ،كطيا عمى اآلخػػر المسيحيكتفرض شر 
كطنا تىٍقبىميكىىا، أىف ال تىٍركىبيكا دىابَّةن، كىال  ـٍ شيري مىٍيكي نىٍشريطي عى قراءة النص التالي مف السيرة :" كى

مىى ديكًر الميٍسًمًميف، كىال تىٍرفىعيكا أىٍصكىاتىكيـٍ  ـٍ عى كي مىٍيًيـ، كىال تىٍبنيكا ًفي اإلٍسالـً بىٍيعىةن كىال  تيعىمُّكا ديكرى عى
شىًريعىًتكيـ، ..." ـٍ كى ا اٍندىثىرى ًمٍف ريسيكـً ًديًنكي دِّديكا مى دىٍيرنا، كىال تيجى
(ُُّ). 

كيكجو لو رسالة بعدـ  ،نجد الراكم ىنا يفرض رؤيتو كشركطو عمى اآلخر الذمي
لنفسو أف يجير بصكتو في قراءة القرآف.  بينما يسمح ،ارتفاع صكتو أثناء قراءة اإلنجيؿ

متخمينا عف ركح الديف ،  ،إنو صكت القكة المنتصرة التي تريد أف تفرض عمى اآلخر دينيا
ـٍ  اًدٍليي سىنىًة كىجى ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بِّؾى ًباٍلًحٍكمى كتناسكا أكامر اهلل تعالى لنبيو :" اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى

"ًبالًَّتي ًىيى أىحٍ  ـي ًباٍلميٍيتىًديفى ؿَّ عىٍف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى ـي ًبمىٍف ضى سىفي ًإفَّ رىبَّؾى ىيكى أىٍعمى
(ُِّ). 

مندفعة لتطبيؽ تعاليـ اإلسالـ  ،المسمـ لدى الراوي ,األنا المتفوقةتبدك لنا     
 الؽ أبنائو حتىكمف ىنا نجد اآلخر غير المسمـ ما إف يسمع بيذا الديف كيرل أخ ،كطقكسو

اث السيرة كحكاراتيا الالفت لمنظر أننا كجدنا مدحا لو في سياؽ أحدك ، يسارع لإليماف بو
فَّ الرٍَّحمىةى ًفي يقكؿ عمى الديف اإلسالمي:" ،، فنجد البطريؽ أك الحكيـ المسيحيالمطكلة كىا 

قى  نىثيكا، كى مىفيكا يىًميننا فىحى انيكا، كال حى يىانىًة قيميكًبًيـ، كىمىا عىاىىديكا عىٍيدنا فىخى ـٍ ًفيًو ًمفى الدِّيًف كىالصِّ ٍد بىمىغىؾى مىا ىي
ٍدًؽ كىاألىمىانىة" حقيقتيا بعيدة ، فتبدك لنا صكرتيا عمى ىوية األناكبذلؾ نعايش في السيرة  ،كىالصِّ

ا في المجاؿ ، إذ تعاني انحطاطن لحظة تاريخية مأزومة، كىى تعيش في عف الزيؼ كالتجميؿ
                                                           

 . ٖٕسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُُّ
 (.ُِٓ) القرآف الكريـ ، سكرة النحؿ ، اآلية  - ُِّ
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األنا( السيرة )نيا تعيش ازدىارنا ثقافينا !. ليذا ليس مستغربنا أف تجسد ، كلكالسياسي كاالقتصادم
ما تعانيو مف ككارث كغزك استبداد، فتبدك مؤرقة بسبب  ،العربية اإلسالمية في لحظة قير

، ليذا كاف عصر (ُّّ)، ما داـ الكاقع محبطناالستردادىا عبر الحمـ، تسعى بأمجادىا الحضارية
، ركسةرز العصكر التي شكمت الفضاء الزمني لسيرة فتكح مصر المحالفتكحات اإلسالمية أب

 كمف بعدىا سيرة فتكح البينسا الغراء.
ميما استغرقت فى حبكتيا الدرامية التى تبغى حصرىا فى  ،ليذا فإف الركاية

، ككاقعيا القريب عقاليا كتتناكؿ قضاياىا الراىنة إطار زمانى، ال تستطيع إال أف تفمت مف
أف سيرة  باعثان فى األساس إلى ظيكرىا، فتظير لنا أصداء ىذا الكاقع؛ كيتضح الذل كاف

ضد  أحد إفرازات ىذه الحروب والمواجية لشحذ اليمم"فتكح مصر المحركسة تعد "
، كنممح ظالن مف الحقيقة تاريخية عف ف حمكا محؿ البيزنطييف في العداء"الصميبييف" الذي

 ،في سياؽ حديثو عف فتح دمياط ،رامية لمراكمكسط الحبكة الد ،الحركب الصميبية
في القرنيف السادس كالسابع  ،كمحاكلتو اختالؽ األحاديث المتعمقة بيذا الثغر الميـ

ٍزًء الثَّاًلًث عىشىرى إٍف شىاءى اهللي  ،اليجرييف سىنىٍذكيري ًفي الجي كىك ما نجده في قكؿ الراكم  :"كى
اًيؿ ًدٍميىاطى كىسىال ٍنًده، كىأىفَّ اهللى تىعىالىى يىميدُّىىا ًبالمىاليكىة ًمٍف تىعىالىى ًفي فىضى ًتيىا ًمفى العىديكِّ كىجي مى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى مىى أيمًَّتي ًمٍصر، فىاٍلزىميكا »ًعٍنًده. قىاؿى سىتيٍفتىحي عى
مىى شىاًطًئ البىٍحًر الًَّتي تي  ا عى ًدينىةى البىٍيضى  ُّْ«"سىمَّى ًدٍميىاطالمى

 ,الراوي تأثر بتاريخ ىجمات الروم والصميبيين البحرية عمى شواط  مصر
اليػػػدؼ األكؿ لمتحالؼ الصميػبي ػ البيزنطي، كقياـ خاصة دمياط التي كانت و 

ادر فغ (،زنطية بتييئة أسطكؿ ضخـ بقيادة )الكسيكس ككنتك ستيفانكساإلمبراطكرية البي

                                                           

، بيركت الداتراث العربي ): صكرة اآلخر في الماجدة حمكد - ُّّ ، ُٗٗ، ُٖٗـ(، ََُِر العربية لمعمـك
 بتصرؼ.  َُِ، ََِ

 .  َُٖ، ؽ  َُٕسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُّْ
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إضافة  ,(535)( باتجاه مصرـُُٗٔىػ/ٓٔٓردنيؿ )البسفكر( سنة )ىذا األسطكؿ مياه الد
التي طالما تعرضت ليا الثغكر  ،(ُّٔ)العصكر الكسطى طوال فترة ,إلى اإلسكندرية

ذلؾ اليجكـ الكحشي المفاجئ الذم شنو "بطرس األكؿ لكزنياف"  :المصرية لعؿ أشيرىا
ا مف الكراىية  ،(ُّٕ)ـُّٓٔسنة  ،صميبي عمى مدينة اإلسكندريةالممؾ قبرص  أكجد ركحن

ذات الطابع  ،كعدـ الثقة المتبادلة بيف المسمميف كالمسيحييف، كاستطاعت االتصاالت
كالتي تشكمت مف اتصاالت ، مف جانب القكل المسيحية أف تخفؼ مف االحتقاف ،السممي

 .(ُّٖ)أباطرة الحبشةك  "Aragonممكؾ أرغكنة "ك كؿ مف: اإلمبراطكرية البيزنطية، 
فنجد ثالث مدف تقاـك  بقصة دمياط في الفتح اإلسالمي العربياكم كاىتـ الر 

، كمعرفتنا بأخبار دمياط التفصيمية نجدىا قاكمة عنيفة، فال تخضع إال بعد جياد مريرم
في ىذه السيرة التي اعتمد عمييا "ألفريد بتمر" اعتمادنا كامال فيما يتعمؽ بأخبار فتح دمياط 

خنا كبمييب كالبرلس كتنيس ك  ، فقد (ُّٗ)شطا كما حكليا مف مدف كقرل في شماؿ الدلتاكا 
فرقنا منو بقيادة البطؿ العربي  - بعد استيالئو عمى حصف بابميكف –كجو الجيش العربي 

                                                           

الذىبي،شمس الديف أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز:سير أعالـ النبالء،تحقيؽ،شعيب  - ُّٓ
؛ ابف شداد،بياء ُْٔ،صِىػ ( جُُّْ، بيركت ٗنعيـ العرقسكسي،) مؤسسة الرسالة،ط األرنؤكط كمحمد

الديف أبك المحاسف يكسؼ بف رافع بف تميـ: النكادر السمطانية كالمحاسف اليكسفية،)تحقيؽ، جماؿ الديف 
 ّٖٓ؛ الصكرم ، كليـ : " ُْ، ص  (ـُْٔٗالشياؿ ،الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، القاىرة 

ـ" : تأريخ الحركب الصميبية )األعماؿ المنجزة فيما كراء البحار، ترجمة ، سييؿ زكار ، دار ُُٖٓ/ىػ
؛ رنسيماف، ستيفف: تأريخ الحركب  ّٔٗ،ص ِـ ( ،جََِّالفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،  بيركت

 .ِْٔ،صّالصميػبية ،)ترجمة: السيد الباز العريني ، دار الثقافة ، بيركت/د.ت(،ج 
136  - Stevenson , W . W . B : The Crusaders in the east , a brief  history of the 

wars of Islam with the Latin in Sysia During the twelfth and thirtenth Centuries , 
Cambridge University . Printed in Lebanon by Slim press , Beirut , 1968 . p.196.    

م: السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ )تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية بيرككت المقريز  - ُّٕ
 كما بعدىا.ُُِ، صُ، ؽّـ(، جُٕٗٗ

قاسـ عبده قاسـ: أىؿ الذمة في مصر في العصكر الكسطى دراسة كثائقية )دار المعارؼ، القاىرة  - ُّٖ
 . ّٗ -ُٗـ(، ص ُٕٕٗ

 . ِِٔ – ُِْانظر بتمر : فتح العرب لمصر ، ص  - ُّٗ
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كقت الفتح  ف المدينةإ :، كتقكؿ السيرةإلخضاع مدف الشاطئ الشرقي "المقداد بف األسكد"
طكيمة داخؿ ىذا السكر، فمما طاؿ يقاكـ مدة  ، كأف جندىا بقىكاف يحيط بيا سكر قكم

ينة أصحابو كشاكرىـ في األمر، فنصحو سكادىـ اليامكؾ( حاكـ المدالحصار جمع )
في  ، فخرج إلى المسمميف"شطا"، ككاف لو ابف يسمى بالتسميـ، كلكنو خالفيـ كظؿ يقاكـ

كر إال كالمسممكف يكبركف عمى س "اليامكؾ"، فمـ يشعر الميؿ كدليـ عمى عكرات البمد
كجزيرة  –، فمقى مف حصانة مكقعيا ، ثـ سار الجيش العربي إلى تنيسالمدينة كيدخمكنيا
، كتعكد الركاية في السيرة فتذكر أنو كمف حاميتيا نضاال أشد كأعنؼ –ه تحيط بيا الميا

ألفاف مف  كمعو –تقدـ شطا لمساعدة العرب  :عندما اشتد النضاؿ لالستيالء عمى تنيس
إلى أف استشيد  ،كاشترؾ في قتاؿ أىؿ تنيس فأبمى بالء حسنا المو فأعمف إس –الجند 
 . (َُْ)ف خارج دمياطفقبر حيث ىك اآل ،قُِمة الجمعة النصؼ مف شعباف سنة في لي

التي يقاؿ  –، فإف مدينة شطا  تقؼ طكيال أماـ النقد التاريخيكىذه الركاية ال 
، دة كمعركفة بيذا االسـ قبؿ الفتحكانت مكجك  –إنيا سميت باسـ ىذا القائد المدفكف بيا 

ا كما أف حاكـ دمياط في ذلؾ أنو  "حنا النقيكسي"، كقد ذكر المؤرخ الكقت معركؼ أيضن
غير أننا مع ىذا ال نستطيع أف نتجاىؿ  ،اليامكؾ(اف يسمى )حنا( ال )شطا(، كال )ك

ا البطؿ قد ، فالمؤرخكف العرب يذكركف أف ىذائؽ الثابتة المتصمة بيذا الحادثبعض الحق
عاـ الذم تـ فيو فتح ىذه ، كىك الىػُِالجمعة النصؼ مف شعباف سنة  استشيد يكـ

نا ىاتيف ، فإذا قار أف ىذا اليكـ كاف يكـ جمعة حقنا ، كما أف التقاكيـ تثبتالمنطقة
، كال يزاؿ أىالي ال يزاؿ قائما، كىى كجكد قبر خاص في قرية شطا الحقيقتيف بحقيقة ثالثة

، يكـحتى ال ،في النصؼ مف شعباف مف كؿ سنة ،مكف بذكرل صاحبودمياط يحتف
أثناء حربيـ لدمياط  ؛استطعنا أف نصؿ إلى أف قائدا ركمانيا انضـ إلى العرب فعال

كدفف في ىذا المكاف، أما اسمو الحقيقي فمسنا  ،، كأنو استشيد في ىذا التػػاريخكتنيس

                                                           

 ، كما بعدىا .  َُٗالسيرة ، ؽ  - َُْ
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ذا كاف كذلؾ(ُُْ)اؿعمى كؿ ح "شطا"، كلكف ىذا االسـ لـ يكف نعرفو فإنو لـ يكف  ؛، كا 
 . (ُِْ)قطعا حاكما لدمياط أك ابنا لحاكميا

الدكلة البيزنطية أنيا قد فقدت ، كلـ تنس كخمصت مصر لمعرب بعد إتماـ فتحيا
، فظمت قركننا طكيمة تغير عمى شكاطئ مصر خير أمالكيا –بخركجيا مف مصر –

أكربي جديد  خاصة مع ظيكر خطرك . (ُّْ)عساىا تستطيع استردادىا ،الشمالية بأساطيميا
أساطيل النورمانديين ، كاف ممثال في أخذ يظير في األفؽ، ييدد دمياط كسكاحؿ مصر

بعد استيالئيـ عمييا في أعقاب  ؛، كأساطيؿ الصميبييف في سكاحؿ الشاـفي صقمية
. في أكاخر القرف الخامس اليجرم/الحادم عشر الميالدم ،الحممة الصميبية األكلى

ف السادس كالسابع اليجرييف، كلكف في القرني ،زدادت كطأة الغرات الصميبية عمى دمياطكا
 .(ُْْ)، كدافعتيا كدفعتيا في شجاعة كبطكلةدمياط صمدت ليذه الغارات

أن الدمار الذي حاق بالمدينة قد ترك آثاره السمبية في الوعي فالشؾ في   
، كنتيجة معاناة الناس قبكؿ لما حدثعف تقديـ المبرر المكنتيجة لعجز حكامنا  الشعبي,

نجد العالقة بيف بعض أحداث السيرة كالحركب الصميبية كذيكليا، ال  ؛سومف الحدث نف
القراصنة عمى ميناء اإلسكندرية  سيما أف المصادر التاريخية تشير إلى كثرة اعتداء

جمت عف في الشطر األخير مف عصر سالطيف المماليؾ، كعمى المعاناة التي ن ،كدمياط
أنتج نكعنا مف العجز عف التفسير المنطقي  كما حاؽ بالمدينة مف خراب ،تمؾ الحكادث

لجأ الخياؿ الشعبي في سيرة  ؛لمحدث، كعندما تصادـ ىذا العجز مع الرغبة في الثأر
كما تعانيو أك تتطمع إليو في  ،"فتكح مصر" إلى الثأر بشكؿ تعكيضي يتكافؽ مع النفسية

 بغض النظر عف المنطؽ التاريخي. ،ككجد الخياؿ الشعبي الحؿ الذم يناسبو، أمؿ

                                                           

   ؛ جماؿ الديف الشياؿ : مجمؿ تاريخ دمياط سياسيا ُِٔ،  َِٔانظر/ ألفريد بتمر : فتح العرب ، ص  - ُُْ
 .  ٖـ(  ، ص َََِ، مكتبة الثقافة الدينية ،  القاىرة  ُكاقتصاديا ) ط          

 .  ٗياط ، ص جماؿ الديف الشياؿ : مجمؿ تاريخ دم - ُِْ
 . ُِ، ُُجماؿ الديف الشياؿ : تاريخ دمياط ، ص  - ُّْ
 . ُٕمجمؿ تاريخ دمياط ، ص  - ُْْ
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 فالحروب الصميبية التي ازدىرت معيا العديد من السير الشعبية العربية لتعزيز مشاعر
 –أدت أيضنا عمى الجانب الغربي  ،عمى الجانب العربي كاإلسالمي ،الجياد في نفكس سامعييا

مف  ،إلى سيادة مشاعر الزىك باالنتصار كاالحتقار –ية األكلى خاصة بعد نجاح الحممة الصميب
 ،تجاه المسمميف، كأدل نجاح الحممة إلى تكريس صكرة سمبية لإلسالـ ،جانب الفرنج الصميبييف

ا لمحكايات  ،في أثناء السنكات األربعيف األكلى مف القرف الثاني عشر ،كلنبي اإلسالـ كانت نتاجن
بييف العائديف إلى أكربا، كالمبالغات الخيالية التي حممتيا "أغاني الحركب الشعبية لممحاربيف الصمي

كقد اخذ األكربيكف ىذه األساطير كالخياؿ الشرير عمى أنيا الحقيقة المطمقة. إذ إف كؿ ، الصميبية"
عبارة عف شذرات متناثرة  ،عف حياة نبي اإلسالـ ،ما كاف أبناء الغرب الكاثكليكي يعرفكنو آنذاؾ

  ا الكتاب الغربيكف عف الكتاب البيزنطييف.نقمي
كانت الصكرة التي رسميا الخياؿ الشعبي عف "اآلخر"  :عمى الجانب المسمـك 

بيد أف  ،تحمؿ قدرنا كبيرنا مف التخيؿ العدكاني، ككذلؾ كاف الحاؿ عمى الجانب األكربي
حقيؽ ىذه الرغبة في المعرفة حفزت كال الطرفيف عمى البحث عف الكسائؿ الكفيمة بت

مف خالؿ الكياف الصميبي الذم  ،المعرفة، ككانت الفرصة متاحة ألبناء المنطقة العربية
عمى النحك الذم كشفت عنو كتابات أسامة بف  ،بطريقة مباشرة ،تعرؼ عميو المسممكف

ييا السير مكأضافت ع ،كالكتابات التاريخية التقميدية التي تناقمت محتكاىا ،(ُْٓ)منقذ
  ية التي كانت تنشد أك تركل بيف الطبقات الشعبية المختمفة.الشعبية العرب

 سيرة فتكحأف تتفؽ  –عمى عكس المصادر التاريخية التقميدية  -جدير بالذكر
ألميرة ذات اليمة" في أنيـ " كمع سيرة "اع سيرة "فتكح البىٍينىسىا الغراء" م"مصر المحركسة

كالذيف انضمكا  ,(546)البيزنطي اإلسالميرة في الصراع لمعرب المتنصدكرنا فاعال  فيقدمك 
                                                           

 . ُْٓقاسـ عبده: مرجع السابؽ، ص  - ُْٓ
؛  ْٔ، ؽ  ْٓ، ؽ  ْْ، ؽ ّْفي سيرة فتكح مصر تجعؿ منيـ ستمائة ألؼ ، سيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُْٔ

يرة األميرة ذات اليمة " تجعؿ مف العرب المتنصرة ، أما س ِِّ، ص  ِِِسيرة فتكح البينسا ، ص 
أربعيف ألفا كتأحذ أسالب القتمى مف كؿ مف قتؿ مف المسمميف ... كيككف معيـ الرماح كالعدد كيمبسكا 

، ص ْ. قارف السيرة: ج ِّٕ، ص ّالعمائـ كيرخكا ليـ الذكائب عمى زم بني كالب" السيرة: ج
 .ُّٕ، ص ٕ؛ ج ُِْ
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استغمت إلى الجيكش البيزنطية، كشارككا بفاعمية في الحرب ضد المسمميف، ككذلؾ 
ًبيَّة"أسماؤىـ كلغتيـ العربية " ٍمعيكفي فىًصيحى المِّسىاًف ًبالعىرى كىافى المى كى

كاستغمكا مظيرىـ  (ُْٕ)
مف خالؿ أحداث  ،المسمميف داع المحاربيففي خ (ُْٖ)"ييٍشًبوي ًزيُّيـ ًزمَّ غىسَّافى ك العربي "

ف في الحرب ضد ك المرتد "بنك حبيب"، كىك األمر الذم قد يككف انعكاسنا لما قاـ بو السيرَّ 
ككجدكا صدرنا  في القرف العاشر الميالدم، ككانكا زىاء عشرة آالؼ فارس، ،المسمميف

معرفتيـ السابقة  –مية حسب المصادر اإلسال –رحبنا مف السمطات البيزنطية، كاستغمكا 
ا بدركب األرض اإلسالمية في إلحاؽ أشد درجات  ؛بالعربية، كبطرؽ قتاؿ العرب، كأيضن

إلى أقربائيـ في بالد  –بتشجيع السمطات البيزنطية  –األذل بالمسمميف، كما كاتبكا 
ما يتمتعكف بو  ، كيذكركف ليـ(ُْٗ)المسمميف يحثكنيـ عمى االلتحاؽ بيـ في بالد الرـك

، كىك مكقؼ يختمؼ كثيرنا عف مكقؼ األقباط المصرييف المقيميف تحت ف رعاية بيزنطيةم
ف بدا دكرىـ باىتنا ،الحكـ البيزنطي ، إال عند الحديث عف بعض المساعدة السرية مف كا 

 . فال نكاد نممس أم ليجة عداء ضدىـ عمى اإلطالؽ.(َُٓ)الرىباف األقباط لمعرب
 

 

                                                           

 .  ْٕصر ، ؽ سيرة فتكح م  - ُْٕ
 .  ْٖفتكح مصر ، ؽ  - ُْٖ
 َِّاألميف أبك سعدة: بيزنطة ًفى المالحـ ، ص  - ُْٗ
لممزيد حكؿ مساعد األقباط كالرىباف لممسمميف ، انظر / بتمر : فتح العرب لمصر ، الفصؿ السابع  - َُٓ

 . ُْٔ – ْْٓكالعشركف ، ص
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 :اــــامً ــــوخت
أثناء  ،الشعبية كىي تعيد إنتاج تاريخ الصراع اإلسالمي البيزنطي إف السير 

 ،كالشخصيات التاريخية ،لـ تيتـ كثيرنا بحقائؽ الحكادث كاألماكف ،الفتح اإلسالمي لمصر
نما كظفت ذلؾ كمو في خدمة لزمنى في سياقيا التاريخي الفعميكالتتابع ا ىدفيا الفني ، كا 

، كىك ر العامة في إعادة تشكيؿ تاريخيـبحيث تبرز دك  ،الثقافيةبمضامينو االجتماعية/
 الدكر الذم أىممو المؤرخكف التقميديكف لحساب الحكاـ. 

عف كيفية كركد أحداث الصراع اإلسالمي  ،كبشكؿ مثير ،كما أنيا تكشؼ
، كماىية رؤيتيا لبدايات المجتمع إلى الذاكرة ،أثناء الفتح اإلسالمي لمصر ،البيزنطي

، كأنيا تمثؿ عاش في رحابو ركاة السير الشعبيةكالمجتمع الذم  ،ر في مصرالمسمـ الباك
سيرة  :كسيرة فتكح مصر المحركسة في حقيقة أمرىا. طنا مف أنماط الذاكرة االجتماعيةنم

تنير السبيؿ أمامنا لمتعرؼ عمى المكاقؼ الكجدانية كالشعكرية الحقيقية لمشعب إزاء 
مف ثـ فإف الدراسة لـ تستيدؼ كشؼ األبعاد التاريخية ، ك ات كاألحداث التاريخيةالشخصي

، ي لمصر في تمؾ الفترة مف تاريخناالتقميدية ألبطاؿ كأحداث كأماكف صراع الفتح العرب
بقدر الحرص عمى رسـ صكرة عامة كتقريبية لمكقؼ العامة مف مفردات التاريخ 

جديدة لـ تنتبو إلييا عمى بؤر  ،مفعما بالخياؿ الخصب ،. كما ألقت ضكءنا(ُُٓ)كأبطالو
مصادرنا التاريخية. عكست رؤية الكجداف الشعبي الجماعي لصكرة اآلخر )البيزنطي( مف 

الكثير مف المعمكمات التي مرت  ،في الكقت نفسو ،كما أنيا قدمت (ُِٓ)المنظكر الديني
ت بيا المصادر التاريخية التقميدية المعاصرة عرضان، أك تجاىمتيا تمامان، كقدمت معمكما

 أمكف تأكيدىا مف المصادر اإلسالمية كالبيزنطية. 
ا يعد الذم " المحركسة مصر "فتكح العمؿكمف ىنا تأتي أىمية دراسة ىذا   يقع نصن

 – يدالتحد كجو عمى الشعبية كالحكاية – الشعبي كاألدب التاريخ بيف الحدكد منطقة في
                                                           

اسـ عبده قاسـ : بيف التاريخ كالفكلكمكر ، ص لممزيد عف الرؤية الشعبية لألحداث التاريخية انظر / ق - ُُٓ
 .  ٓٗ -ٓ؛ عمرك عبد العزيز منير: مقدمة قصة البينسا ، ص ُِٔ - َُُ
 . َُّاألميف أبك سعدة ، المالحـ ، ص  - ُِٓ



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 
 

212 

ا باعتباره كليس  التي الحكاية أبطاؿ بيف الكثيرة اراتكالحك  كاألمثاؿ األشعار أما ،تاريخيا نصن

 يظف قد التي العيكب مف ليست فإنيا - اآلف حتى تزاؿ كال - الشعبي الحكي لكاـز مف كانت

 ؛الفريد النص ىذا خصائص مف كلكنيا ،المحركسة" مصر "فتكح نص تشكب نياأ البعض
 مجاؿ في حثيفالبا خدمة في ميمة كظيفة كيؤدم ،الشعبية كالحكاية التاريخ بيف زجيم الذم

 في األخذ مع ،(ُّٓ)السكاء عمى الشعبي األدب مجاؿ في كالباحثيف ،التاريخية الدراسات

 المصادر إلى إضافة ،التاريخ كقراءة لكتابة مصدرنا تمثؿ  الشعبية السير أف االعتبار

 اقضياتن أك كاتفاقيا مجتمعي، كاقع عف تعبر بؿ ، فراغ مف تنشأ ال الشعبية فالسيرَّ  األخرل،

 الركاة كاف إذ ،(ُْٓ)الكاقع عف التعبير – الميزة ىذه مف يقمؿ ال – األحياف بعض في –

 الذم التحرؾ ليامش كمدركيف ،المؤلمة عصرىـ بحقائؽ كبيرة درجة إلى كاعيف الشعبيكف

 أف الشعبية لمطبقات برىنكا التاريخييف األبطاؿ ليؤالء كباختيارىـ فيو، يتحرككا أف يمكنيـ

 المنقذ البطؿ أف أم ،البيزنطييف عمى باىرة انتصارات احققك  ؛عظامنا رجاال عرفكا أسالفيـ

 قد داـ ما ،البيزنطي/الصميبي الجديد العدكاف لمكاجية يظير قد الشعبية الطبقات تنشده الذم

 تحقؽ قد داـ ما ،يتحقؽ أف الممكف مف الجميع بو يحمـ الذم كاالنتصار ،السابؽ في ظير

 مف كآالؼ آالؼ يصدقو الذم التاريخ ىي كانت ألنيا ؛الشعبية السير تكعاش .يكـ ذات

 الكتب قراء يفكقكف ممف الكثير عميو يعيش يزاؿ كال عاش الذمك  – كخاصة عامة – الناس

يمانان  عددان  العممية  التاريخ. بصدؽ كا 
 

 
 

                                                           

قاسـ عبده قاسـ : كاقعة السمطاف الغكرم مع سميـ العثماني نياية المماليؾ بيف التاريخ كالحكي الشعبي )  - ُّٓ
 ِٓ؛ ركبرت إركيف : ابف زنبؿ كقصة التاريخ ، ص  ِّـ( ، ص َُِْلمدراسات كالبحكث ، القاىرة  دار عيف

– ْْ . 
ـ( ، ََِّمحمد رفعت عبد العزيز : األمثاؿ مصدرنا لدراسة التاريخ ، ) دار عيف لمدراسات ، القاىرة  - ُْٓ
 بتصرؼ.  ّٗص 
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 قائمت املصادر واملراجع

 أوال : املخطىطاث و املصادر العربٍت .

ػ" : معالـ القربة في ىِٕٗمحمد بف محمد بف أحمد بف أبي زيد القرشي" "ت "ابف األخكة،  .ُ
 ـ(ََُِ، )تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف،  دار الكتب العممية ، بيركت طمب الحسبة

ـ"  ُّْٕىػ/ ّٕٕ" "تيكالمالك يالفاس مابف الحاج ،   " أبك عبد اهلل محمد بف محمد العبدر  .ِ
 ر التراث ، القاىرة د.ت(: المدخؿ إلى الشرع الشريؼ ، )دا

ابف شداد ، "بياء الديف أبك المحاسف يكسؼ بف رافع بف تميـ" : النكادر السمطانية كالمحاسف  .ّ
 ـ(ُْٔٗالدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، القاىرة  جماؿ الديف الشياؿ، اليكسفية، )تحقيؽ،

بف أعيف بف الميث بف  ابف عبد الحكـ ، "عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أبي عثماف عبد الحكـ .ْ
 ـ(. ََِْىػ" : فتكح مصر كالمغرب، )تحقيؽ : عمى عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة ِٕٓرافع""ت

ىػ" : البصائر كالذخائر ُْْعمي بف محمد بف العباس التكحيدم البغدادم ، ت أبك حياف، " .ٓ
 ، المجمد الثالث )تحقيؽ : إبراىيـ كيالني ، دار أطمس ، دمشؽ د.ت(

( : سيرة أحمد بف طكلكف، تحقيؽ، ْالبمكم" أبك محمد عبد اهلل بف محمد المديني )ت ؽ .ٔ
 ـ(ُٗٗٗمكتبة الثقافة الدينية ،  القاىرة ) محمد كرد عمى،

فيات المشاىير ديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد"، "شمس الالذىبي .ٕ كى : تاريخ اإلسالـ كى
 ـ. ََِّالغرب اإلسالمي، بيركت  ، دارُـ "تحقيؽ بشار عٌكاد معركؼ ، طكىاألعال

 ، "مجمكعة محققيف بإشراؼ شعيب األرناؤكط ، بيركت، د.ت" الذىبي، سير أعالـ النبالء .ٖ
ىػ" : حسف المحاضرة في ُُٗ"ت بكر الشافعي" ككطي، "جالؿ الديف عبد الرحمف أبالسي .ٗ

 ـ(َُٖٗأخبار مصر كالقاىرة، )جزآف، المكتبة التجارية بمصر، القاىرة 
ـ" : تأريخ الحركب الصميبية )األعماؿ المنجزة فيما كراء ُُٖٓىػ/ ّٖٓ: "م، كليـالصكر  .َُ

 ـ (ََِّ،  بيركتر الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دا، ترجمة، سييؿ زكارالبحار
، سمسمة الجكائز، ُير، طتحقيؽ: عمرك عبد العزيز من: سيرة فتكح البينسا الغراء، )مجيكؿ .ُُ

 ـ( . َُِِرة ، القاىىيئة قصكر الثقافة
: فتكح مصر )منسكب ألبي عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد الكاقدم المدني ، مجيكؿ .ُِ

 )َِٖٗمخطكط بمكتبة أحمد الثالث برقـ "أحمد الثالث 
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ـ مجيكؿ .ُّ  (تاريخ تيمكر َُٖٓ: فتكح مصر كأعماليا )مخطكط مصكر بدار الكتب بالقاىرة برق
مخطكط بدار ) ،(إلماـ ابف إسحؽ األمكممشيخ امنسكب ل) ،: فتكح مصر كأعماليامجيكؿ .ُْ

 زكية(. َُِْالكتب كالكثائؽ المصرية تحت رقـ  
د بف عمر بف كاقد الكاقدم ، )منسكب ألبي عبد اهلل محممجيكؿ: فتكح مصر كاإلسكندرية .ُٓ

 ـ( ُِٖٓ، ليدف سنة ُالمدني، تحقيؽ: ىنريؾ  آرند  ىمقر، ط
منسكب تأليفو ) ،كغيرىـ مف الجزائر كالبالد: فتكح مصر كالفيـك كاإلسكندرية كدمياط مجيكؿ .ُٔ

مخطكط  بدار الكتب كالكثائؽ المصرية ) ،(مة الكاقدم رضي اهلل عنو كأرضاهلمعالـ العال
 تاريخ تيمكر(ُْٖٕبرقـ 

مجيكؿ : كتاب فتكح مصر المحركسة عمى يد سيدم عمرك بف العاص )مخطكط بدار  .ُٕ
 ينى(.الحيس ََُالكتب كالكثائؽ المصرية ، تحت رقـ  

المقريزم ،  السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ )تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية  .ُٖ
 ـ(ُٕٗٗبيرككت 

: ىػ"ْٖٓدم، تقي الديف "المتكفى: ، "أحمد بف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيالمقريزم .ُٗ
 ىػ" ُُْٖالعممية، بيركت  ، دار الكتبُأجزاء، طْالخطط كاآلثار،" المكاعظ كاالعتبار بذكر

الكاقدم ، "محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء، المدني، أبك عبد اهلل "ت  .َِ
 ـ (ُٕٗٗىػ" : فتكح الشاـ ) دار الكتب العممية ، بيركت َِٕ

، ِالركمي(: معجـ البمداف )ط ) شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهللياقكت الحمكم .ُِ
 ـ(ُٓٗٗركت دار صادر ، بي

ا : املراجع العربٍت واملعربت .
ً
 ثانٍ

إبراىيـ  ، نبيمة : مف نماذج البطكلة الشعبية ؼ الكعي الشعبي ، )سمسمة معارؼ إنسانية ،  .ُ
 ـ(ُّٗٗ، دبي ُ، ط ٓالعدد 

 ـ( ُْٗٗ، المكتبة األكاديمية، القاىرة ٓطميرة ذات اليمة، دراسة مقارنة،)، نبيمة: سيرة األإبراىيـ .ِ
دة ، األميف: بيزنطة في المالحـ العربية )ضمف كتاب دراسات في تاريخ العصكر أبك سع .ّ

 ـ(ََِّالكسطى، تحرير حاتـ الطحاكم، دار عيف، القاىرة 
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، كتاب مف كتب المغازم اإلسالمية )مجمة " فتكح البىٍينىسىا الغراء "احمد ، إبراىيـ كامؿ:  .ْ
 ـ( ُٓٗٗمارس – يناير ْٔعدد  ،الفنكف الشعبية

يف ، ركبرت: ابف زنبؿ كقصة التاريخ ) ضمف كتاب الكتابة كأشكاؿ التعبير في إسالـ إرك  .ٓ
آفاؽ المسمـ ، تحرير : جكليا برام ، ترجمة : عبد المقصكد عبد الكريـ ،  ،القركف الكسطى

 ـ(َُِٓ، القاىرة ُ، طُِٗٔإصدارات المركز القكمي لمترجمة ، العدد 
ي الخطاب الممحمي عند العرب ) منشكرات اتحاد إسماعيؿ ، يكسؼ : الرؤيا الشعبية ف .ٔ

 ـ(ََِْالكتاب العرب ، دمشؽ 
 ـ(ُْٔٗ، القاىرة ، لجنة التأليؼ ِ، ط بتمر، ألفريد: فتح العرب لمصر، ) ترجمة محمد فريد أبك حديد .ٕ
، ) سمسمة دراسات أدبية ، الييئة لعنكاف كسيمكطيقا االتصاؿ األدبيالجزار ، محمد فكرم : ا .ٖ

 ـ(ُٖٗٗالعامة لمكتاب ، القاىرة المصرية 
، طالؿ: بنية السيرة الشعبية كخطابيا الممحمي في عصر المماليؾ ، ) المؤسسة حرب .ٗ

 ـ(ُٗٗٗبيركت  ،الجامعية لمدراسات كالنشر
 ـ( ََُِ، بيركت ة: صكرة اآلخر في التراث العربي، )الدار العربية لمعمـك ناشركف، ماجدحمكد .َُ
ة العجيبة، كقائع مناظرة اإلماـ الباقالني لمنصارل بحضرة الخضيرم  ، محمد : المناظر  .ُُ

 ـ(.َََِممكيـ )دار الكطف لمنشر، الرياض 
 ـ(ُٗٗٗ، سمسمة مكتبة األسرة، القاىرة ِ)ط ؽ: معادف الجكىر جكلة في التراث،، فارك خكرشيد .ُِ
  .ـ(َُٗٗمشؽ دىماف  ، محمد أحمد : معجـ األلفاظ التاريخية ًفى العصر المممككي ) دار الفكر ، د .ُّ
 .ـ(ُْٗٗ،) الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة  ْ، جّ، ج ِ: القامكس الجغرافي "ؽرمزم، محمد .ُْ
 .، بيركت/د.ت(سيدالباز العريني، دارالثقافةال، ستيفف: تأريخ الحركب الصميػبية،)ترجمة:رنسيماف .ُٓ
 .ـ(ُِٖٗسركيس ، الياف : معجـ المطبكعات العربية ) مطبعة سركيس، القاىرة  .ُٔ
 .: قصة البينسا " مجمة الفنكف الشعبية ، العدد األكؿ ، القاىرة (شميس ، عبد المنعـ .ُٕ
، مكتبة الثقافة الدينية ،   ُ: مجمؿ تاريخ دمياط سياسيا كاقتصاديا ) ط الشياؿ، جماؿ الديف .ُٖ

 .ـ(َََِالقاىرة 
 .ـ(ُٖٖٗي ، القاىرة عرب لمبستان، دار ال ِالفارسية المعربة ) ط : كتاب األلفاظشير، اٌدم .ُٗ
 .ـ(ُْٔٗ، عبد المجيد: لمحات مف تاريخ الحياة الفكرية المصرية ، )مطبعة الشبكشي ، القاىرة عابديف .َِ
 .ـ(ََُِ، القاىرة الييئة المصرية العامة لمكتابعاشكر، سعيد عبد الفتاح: الظاىر بيبرس ) .ُِ
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) مجمة المؤرخ العربي ،  ، صالح الديف: الركاية الشفكية كأىميتيا في حفظ التاريخ ،عاكك .ِِ
 ـ(ُٗٗٗاتحاد المؤرخيف العرب ، القاىرة 

 ـ(ََِّ، القاىرة عيف لمدراسات عبدالعزيز، محمد رفعت: األمثاؿ مصدرنا لدراسة التاريخ، )دار .ِّ
 ـ( ََِٓسمسمة التراث، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة أحمد: آثار كىفنكف البىٍينىسىا،)، عبد القكم .ِْ
 ـ(ُّٔٗ، إبراىـي أحمد: ابف عبد الحكـ رائد المؤرخيف العرب،) مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة مالعدك  .ِٓ
لركاية العربية ، ) مجمة عطية أحمد محمد: مدخؿ لدراسة شخصية البطؿ الثكرم في ا .ِٔ

 ـ(ُٕٓٗ ٗ، العدد األقالـ
في التاريخ ، عمى السيد : التراجمة في عصر سالطيف المماليؾ ) ضمف كتاب بحكث عمى  .ِٕ

 ـ(.َُِْاالجتماعي مف العصر المممككي ، المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة 
، عمى السيد: الرعاية االجتماعية لمجكارم كالعبيد السكد في العصر المممككي ) ضمف كتاب بحكث عمى .ِٖ

 ـ(َُِْ، القاىرة لمممككي، المجمس األعمى لمثقافةفي التاريخ االجتماعي مف العصر ا
ضمف لمصرم في عصر سالطيف المماليؾ  )مى السيد: دكر األسرل األجانب في المجتمع ا، ععمى .ِٗ

 ـ(َُِْ، القاىرة لمممككي، المجمس األعمى لمثقافةكتاب بحكث في التاريخ االجتماعي مف العصر ا
 ـ(ُٗٗٗ: مؤرخك مصر اإلسالمية كمصادر التاريخ المصرم )مكتبة األسرة، القاىرة عناف، محمدعبد اهلل .َّ
 ـ(ُُٔٗ، عبد الرءكؼ : الفف الحربي في صدر اإلسالـ ) دار المعارؼ، القاىرة  عكف  .ُّ
مقارنة تحميمية لركاية "لعبة النسياف"، ) درا األماف  : جمالية النص الركائي،فرشكخ، أحمد .ِّ

 ـ(1996 ،ُلمنشر كالتكزيع، الرباط، ط
ائقية )دار المعارؼ، : أىؿ الذمة في مصر في العصكر الكسطى دراسة كثقاسـ، قاسـ عبده .ّّ

 ـ(،ُٕٕٗالقاىرة 
 ـ(ََُِ، عيف لمدراسات كالبحكث ، القاىرة ِ، قاسـ عبده : بيف التاريخ كالفمكمكر،)طقاسـ  .ّْ
 ـ(ََِْ، القاىرة كث اإلنسانية، ) عيف لمدراسات كالبحـ عبده : في تطكر الفكر التاريخي، قاسقاسـ .ّٓ
يـ العثماني نياية المماليؾ بيف التاريخ قاسـ  ، قاسـ عبده: كاقعة السمطاف الغكرم مع سم .ّٔ

 ـ(َُِْكالحكي الشعبي )دار عيف لمدراسات كالبحكث ، القاىرة 
، )ضمف كالتاريخ )استنطاؽ، اختراؽ، تككيف( : العالقة بيف الراكيةالقرشي، عالي سرحاف .ّٕ

، المجمس خة الثالث لإلبداع الركائي العربي، الجزء الثاني، الراكية كالتاريأبحاث ممتقى القاىر 
 ـ(ََِٓاألعمى لمثقافة ، القاىرة 
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كاشؼ  ، سيدة إسماعيؿ : مصر اإلسالمية كأىؿ الذمة ، ) سمسمة تاريخ المصرييف ، الييئة  .ّٖ
 ـ(ُّٗٗالمصرية العامة لمكتاب ، القاىرة 

كاظـ ، نادر : تمثيالت اآلخر ، صكرة األسكد في المتخيؿ العربي الكسيط ، ) المؤسسة  .ّٗ
 ـ(ََِْ، بيركت  ُات كالنشر ، طالعربية لمدراس

ترجمة: اإلسالـ العالـ الذم نعيش فيو ) كينيدم  ، ىيك : الفتكح اإلسالمية كيؼ غير انتشار .َْ
 ىػ(َُِٓقاسـ عبد ، دار عيف لمدراسات ، القاىرة 

 ِ: األساطير المتعمقة بمصر في كتابات المؤرخيف المسمميف )ط منير  ، عمرك عبد العزيز .ُْ
 ـ(َُِِاألسرة، القاىرة ، سمسمة مكتبة 

منير  ، عمرك عبد العزيز : الفتح اإلسالمي لصعيد مصر في الكعي المصرم الشعبي قراءة  .ِْ
في مخطكط فتكح البينسا الغراء ) ضمف أبحاث مؤتمر التاريخ الحربي عبر العصكر ، اتحاد 

 ـ(َُِِالمؤرخيف العرب ، القاىرة 
، سمسمة الجكائز ،  ُب فتكح البىٍينىسىا الغراء،)ط: مقدمة تحقيؽ كتامنير  ، عمرك عبد العزيز .ّْ

 ـ(َُِِىيئة قصكر الثقافة ،  القاىرة 
، محمد رجب : األدب الممحمي في التراث الشعبي ) سمسمة الدراسات الشعبية ، النجار  .ْْ

 ـ(ََِٕ، ىيئة قصكر الثقافة ، القاىرة  َُُالعدد 
تعميؽ : فتحي عبد العزيز ة ك ـ )ترجمُّْٓ – ََٔ: بيزنطة في حرب ىالدكف، جكف .ْٓ

 ـ( َُُِ، الككيت محمد، دار ناشرم
ىكركفقس  ، يكسؼ : المغازم األكلى كمؤلفكىا ، ) ترجمة : حسيف نصار ، طبعة البابي  .ْٔ

 ـ(ُْٗٗالحمبي ، القاىرة 
ىكالند  ، ركبرت ج. : التاريخ كالقصة كالتأليؼ في القركف األكلى مف اإلسالـ ) ضمف  .ْٕ

التعبير في إسالـ القركف الكسطى آفاؽ المسمـ ، تحرير : جكليا برام ،  كتاب الكتابة كأشكاؿ
، ُ، طُِٗٔترجمة : عبد المقصكد عبد الكريـ ، إصدارات المركز القكمي لمترجمة ، العدد 

 ـ(َُِٓالقاىرة 
إبراىيـ محمد إبراىيـ ،  :كنتر  ، ميكؿ : المجتمع المصرم تحت الحكـ العثماني ) ترجمة .ْٖ

 . ـ(ََِٕية لمكتاب ، القاىرة الييئة المصر 
 يكنس  ، عبد الحميد: الظاىر بيبرس في القصص الشعبي ) دار القمـ ، القاىرة د.ت( .ْٗ
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ا : املصادر واملراجع األجنبٍت . 
ً
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 الـــــــزواج فـــي األنـــدلــــس
 ( دراسة وثائقية يف كتب النوازل)  

 د.أحمد صالح محمد عبد الغنى
 مدرس التاريخ والحضارة اإلسالمية  
 كمية اآلداب ـ جامعة حموان

 
، كال يمكف ماف استمرار الحياة كعمارة الككفإف الزكاج شرعية إلييو كسنة ككنية، لض     
كاؿ أف تككف ىناؾ ثمة حياة في أل بقعة مف بقاع األرض؛ إال إذا حاؿ مف األح بأم

 . كاالقترافكجد الزكاج 
كمف ىذا المنظكر نظر المجتمع األندلس إلى الزكاج عمى أنو قضية مصيرية      

كياف المجتمع بقدر ما اتخذ  كتثبيتكحتمية، ال غنى عنيا لترسيخ الركابط االجتماعية ، 
ذر ، بؿ تحكؿ األمر إلى أزمة في اإلقباؿ عمى الزكاج، كذلؾ منو مكقؼ الحيطة كالح

 :عدة: مادية كنفسية كاجتماعية كىىألسباب 
ف : قمة أعداد الرجاؿ بالمقارنة بعدد النساء، بسبب الحركب الكثيرة التى دارت بي أولا 

( طيمة ثمانية قركف، كىى عمر الدكلة المسمميف كالممالؾ األسبانية )النصرانية
 . (ُ)مية في األندلس اإلسال

: المغاالة في الميكر كالنفقات عند بعض األسر األندلسية . كقد تناكلت األمثاؿ  ثانياا 
الشعبية األندلسية ىذا الكاقع المرير ، الذل تعيشو بالد األندلس ، فقد نظر إلى 
ر الزكاج أحيانان عمى أنو شبح، بسبب التكاليؼ الباىظة التى تؤدل أحيانان إلى الفق

 " النفقة: " ما أطيب العرس لكال سراؼ النساء في مطالبيف ، فقالكا، كإلمالؽكاإل
 (ِ)" : "مف زكج حكج" زكجكه حكجكه " كقالكا أيضان ك

كىذه الحالة مف المغاالة في الميكر ، كتكاليؼ الزكاج الباىظة ، دفعت بعض      
الزكاج، إلى تأخير زكاج األسر الفقيرة، في األندلس، ممف ال يتحممكف أعباء كنفقات 

أبنائيا، بؿ إلى العزكبية ، كقد ذكر ابف قزماف بعض الرجاؿ المتحسريف عمى عدـ 
 :(ّ)الزكاج، بسبب كثرة النفقات قائالن 
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 لس نزكج حتى يشيب الغراب رت عازب ككاف لعمرل صكاب    ص
 اجػػػػػػػػػػػػػػػعركسة بت كال حمكة كال زكاج    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنا شايب يا لس نفكز ب

 كالمبيت بره كالطعاـ كالشراب اج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغير المعب بالزج رياسةال 
لذا انتشر الزكاج بيف الرجاؿ العجائز ، كقد سخرت األمثاؿ الشعبية مف زكاج الرجؿ      

كما كصفت " ، ك أزكج الشيخ لصبي يفرح صبياف لقكل: "إذا الصغيرة قائالن  بالفتاةالعجكز 
 المرأةالشيخ مدلؿ" ، ككذلؾ سخرت مف زكاج  : " زكجةـالصغيرة بقكلي الزكجةاألمثاؿ 
 .(ْ)" " كىؿ يصمح العطار ما أفسد الدىر: رجؿ يصغرىا بأعكاـ كثيرة ، فقالتالعجكز ب

: الخكؼ مف مسئكليات الزكاج كأعبائو . يبدك أف كثيران مف األندلسييف كانكا يفشمكف ثالثان 
كاج خشية الفشؿ فيو، ككثرة مسئكلياتيـ اجيـ، حتى بدأ الناس ينفركف مف الز في زك 
  يضمف النجاح كالتكفيؽ في زكاجو، كأف يككف بختو أك، فكاف الكاحد منيـ الكأعبائيـ

. كقد حفمت كتب األمثاؿ العامية بالعديد مف األمثاؿ التى تعبر عف ىذا نصيبو فيو حسنان 
 . (ٓ)" نى كاضمف لى بخت: " زكجرجاؿ مثؿالصنؼ مف ال

ب الرزؽ ، مصداقان لقكؿ كبرغـ ذلؾ نظر البعض لمزكاج عمى أنو باب مف أبكا      
: " أزكج ، فقالكا في أمثاليـ(ٔ)"أطمبكا الرزؽ في النكاح"  اهلل عميو كسمـ(: صؿالرسكؿ )

ىنا يظير ، ك (ٕ)؟! كحندؾ " أل كماذا بعد ذلؾ : يفتح يفتح اهلل عميؾ، قاؿ: يفتح ؟ ! قاؿ
، كتصدؽ طائفة متدينة تثؽ في مقدكر اهلل البعد اإلسالمي في األمثاؿ الشعبية، لكجكد

برغـ  ، كلكفعة العيش، في طمب الزكاج كالعفاؼمكعكد رسكؿ اهلل بفتح أبكاب الرزؽ كس
.  كنظران مف الزكاج، خشية الفشؿ كما أشرناعمى  النفكر  ذلؾ، فإف الكثير كاف ييصر

كضع  رغـ نصيحة األخرييف لو بالزكاج، طمبان لمرزؽ كالفرج كتحسيفلضيؽ العيش ب
 . (ٖ): " أزكَّج يفتح اهلل عميؾ " عمى ما ذكرنا ، قالكا في أمثاليـالمعيشة

 : الزواج المبكر
عمييف  كاالطمئنافـ، في المجتمع األندلسي عمى تزكيج بناتيـ في حياتي اآلباءحرص    

ليذا  (َُ)"وى عمى من مات وخمى سبع بنات" ك (ٗ)" ماتهم البنات لمم: " فيقكؿ المثؿ
نراىـ يزكجكف أبنائيـ في سف مبكرة لمغاية، سكاء لمبنت أك لمكلد ، فكانكا يزكج البنت منذ  
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، كقد عبرت الناس أراذؿ، كيفضمكف تزكيجيا ألكؿ خاطب حتى لك كاف المتقدـ مف صغرىا
 إذا: " دكف تردد، كيقكؿ المثؿبكؿ الخطاب كحرصيـ عمى ق اآلباءاألمثاؿ الشعبية عف رغبة 

ج أميا "، قالت البنت دد ، فكر ليا في مخد " ، " كاف رفعت القدح لفميا تحتاج ما تحتا
خطبؾ أزكاج " أل مف ، ك"(ُُ)زكج سك خير مف فقد"، ك" زكج مف عكد خير مف قعكد" ك"

مف كثر بناتو صارت  لأ (ُِ): " مف كثكر بنات كيف الكالب اختينكا " زكج ، ك مثؿ أخر
، كما سخركا مف المرأة غير الناس كشرارىـ أراذؿ، أل اضطر إلى مصاىرة الكالب أخكتو

 . (ُّ)" ؟؟  الكنانة: اش ذاك . رأت قول الرجل وقالتزبه بيانةعا"  المتزكجة
كيتضح مف الكثائؽ األندلسية ىذا األمر، فقد سيئؿ ابف رشد في رجؿ تزكج امرأة      

، كما ذكر ابف حـز أف أخكه ( ُْ)خمسة عشرة عامان، أنكحاىا عـ لياا مف العمر يتيمة لي
، كقد تكفى ككانت زكجتو في مثؿ سنو تقريبان  ،بكر تزكج في الرابعة عشر مف عمرهأبك 

ـ في الثانية كالعشريف مف َُُُعاـ  يكنيوفي الطاعكف الذل اجتاح قرطبة في شير 
 . (ُٓ)اـ ، بعد زكاج استمر ثمانية أعك عمره
أما اليتيمات مف النساء فقد اشترط الفقياء بمكغيف قبؿ الزكاج ، فقد ذكر ابف      

العطار أنو ال يجكز نكاح البنت اليتيمة قبؿ بمكغيا ، إال أف يككف األب جعؿ لمكصى 
 . (ُٔ)إنكاح بناتو األصاغر قبؿ البمكغ كبعده 

، في كثير اآلباءالمبكر ػ أف اضطر  كاف مف نتاج ىذه الظاىرة ػ أال كىى الزكاج      
دىـ كبناتيـ ، فكاف األب يدفع مف األحياف، تحمؿ أعباء كنفقات الزكاج عف عاتؽ أكال

المقدـ عمى الزكاج نفقات الزكاج مف أمكاؿ كمتاع ، كما كاف كالد البنت يتحمؿ  بنوال
كيتضح مف . اتؽ الشخص المقدـ عمى زكاج ابنتوالكثير مف النفقات، تيسيران عمى ع

كانكا يقكمكف بحبس الجناف كالبساتيف كالعقارات عمى  اآلباءالكثائؽ األندلسية أف بعض 
، فإما اف تستعيف بعائدىا عمى المعيشة، أك ر حياة كريمة لبناتيـ بعد مماتيـبناتيـ، لتكفي

 تجييز نفسيا عند الزكاج في حالة كفاة األب .
قاضى الجماعة ابف رشد ، فقد سيئؿ في  كقد عيرضت مسائؿ مف ىذا النكع عمى      

رجؿ زكج ابنان لو صغيران مف يتيمة بكر بالغ بمير معجؿ كمؤخر، كالتـز األب دفع 
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المعجؿ عف ابنو ، كرجؿ أخر كىب ابنو عند زكاجو ثمث أمالكو ، كرجؿ ثالث يدعى 
ف رشد .كسيئؿ اب (ُٕ)كحيكف بف عبد اهلل، كىب ابنو جعفر عند عقد نكاحو ثمث أمالكو 

أيضان عف رجؿ زكج ابنتو مف رجؿ كتحمؿ األب عنو النقد كاليدية إلى أجؿ معمكـ ، كما 
سيئؿ فى رجؿ كافؽ لزكج ابنتو، عند عقد الزكاج، أف يسكف معو في دار سكناه، لعدـ 

 . (ُٖ)استطاعتو تكفير بيت الزكجية 
ب ، رغبة منيـ كعمى الرغـ مف حرص أىؿ األندلس عمى تزكيج بناتيـ ألكؿ خاط      
، إال أف ذلؾ لـ يمنعيـ مف اختيار الزكج المناسب لبناتيـ ، كينصحكف ر بناتيـفي ست
 .(ُٗ)" ، ال يفقد عارلكف في أمثاليـ: " مف ال يختارفيما بينيـ ، فيقك  االختياربحسف 

 إجراءات الزواج في األندلس :
 الزفاف -3   العقد -2   الِخطبة – 1    

 
  : أولا : الِخطبة
الزكاج في المجتمع األندلسي، طبقان لمشريعة اإلسالمية الحنفاء،  إجراءاتتبدأ 

، ة ضركرية لعقد ميـ ىك عقد الزكاجبالًخطبة، كىى طمب المرأة لمزكاج بيا ، كىى مقدم
، كيتعدل الضرر فيو الخطيرة بيف الطرفيف اآلثاركلما كاف الزكاج عقدان دائمان تترتب عميو 

مف األبناء كالذرية، لذلؾ سكغ الشارع الكريـ، لكؿ مف طرفى ىذا العقد، إلى غير طرفيو 
عدـ  عقد خطير كيذا، آلف الرعكنة أك أف يتعرؼ عمى األخر تمامان قبؿ اإلقداـ عمى

عكلجت فيما بعد،  إذاالتبصر في ىذا المكضكع؛ قد تؤدل إلى تعاسة دائمة، كحتى 
، ف يرل أكالده مف الطرؼ األخرلطرفيف، حيفيمكف أف تظؿ أثارىا باقية تؤلـ كالن مف ا

كؿ كاحد منيما ما يدعكه  رألفكانت الًخطبة لذلؾ مقدمة ضركرية ليذا العقد، حتى إذا 
باألخر أقدـ عمى العقد كىك مطمئف، فيقـك الزكاج بينيما عمى أمتف األسس  االرتباطإلى 

يف سكنان مف الزكج أال كىى أف يككف كؿ لمبادئ، لتحقيؽ الحكمة مف كرائو،كأقكل ا
قاؿ اهلل  ، كيككف بينيما مف المكدة كالرحمة ما يساعد عمى تككيف أسرة سعيدة، كمالألخر

، كجعؿ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا إلييا : " كمف آياتو أف خمؽ لكـتعالى في كتابو العزيز
 . (َِ)لقـك يتفكركف "  آلياتبينكـ مكدة كرحمة ، إف في ذلؾ 
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بة ال تتـ عادة بيف الطرفيف إال مف خالؿ حمقة كصؿ بينيما، أال كىى كانت الخيطك      
 إتماـالخاطبة، كقد عرؼ األندلسيكف الخاطبة، ككانت الماشطة  تنيض بدكر كبير في 

ميمة الخيطكبة أيضان، حيث كانت تذىب لمنساء في بيكتيف كتمر عمييف كتطرؽ األبكاب 
زييف النساء كتجميميف، كبيع الطيب بصفة يكمية، كتعرض خدماتيا ليف الخاصة بت

كالبخكر، كغير ذلؾ مف لكاـز النساء . كبذلؾ يتاح ليا دخكؿ البيكت كاإلطالع عمى 
 .(ُِ)التى تتفؽ مع ميكلو كرغباتو أسرار الحريـ ، فتستطيع أف تأتى لمعريس بالعركس 

فقياء أف كغالبان ما كانت الخاطبات ك الماشطات مف العجائز ذكات السف ، كاشترط ال
تككف مسممة، ألنيا تطمع عمى المرأة كمفاتنيا ، كأف تككف غير جميمة ، كغير مظيرة 

. فيى تذلؿ العكائؽ كتحمؿ الرسائؿ كتحفظ السر،كأحب األعماؿ إلييا  (ِِ)لمزينة كالتبرج 
 . (ِّ)سعييا في تزكيج األيتاـ 

األندلسيكف يكـ الجمعة اليـك ، كقد اعتبر  (ِْ)كأحيانان يقكـ بيذا الدكر األصدقاء       
 . (ِٓ)المفضؿ ليذه المناسبة 

، فكانت النساء فى األندلس ي األندلس صاحبة الرأل في زكاجياككانت المرأة ف      
أكثر تحرران منيف في بقية البمداف اإلسالمية ، فمـ يكف أسيرات العادات كالتقاليد الشرقية 

. فقد ذكر (ِٔ)ائيف التعبير عف مشاعرىف كأر القديمة، بؿ تمتعت بالحرية الكاممة في 
جميمة كانت ممكان لسعيدبف منذر)صاحب الصالة( في جامع قرطبة،   ( أف جارية)ابف حـز

، في أياـ الحكـ المستنصر، كقد أحبيا كتعمؽ بيا، كعرض عمييا أف يعتقيا كيتزكجيا
، فاف حذفت  يا: " إف لحيتؾ استبشع عظمنو ساخرة أف يخفؼ مف لحيتو قائمةفطمبت م

، حتى لطفت ثـ دعا منيا كاف ما ترغبو " ، فأعمؿ فييا الجمميف عمى حد تعبير ابف حـز
في جممة مف حضر بجماعة أشيدىـ عمى عتقيا ، ثـ خطبيا لنفسو فمـ ترض بو ، ككاف 

، فأسر إلى كاحد في المجمس أف يعرض عمييا رغبتو في خطبتيا أخكه حكـ بف منذر
تزكجتو في ذلؾ المجمس بعينو ، ككره أىؿ قرطبة ىذا المكقؼ مف لنفسو ، فرضيت بو ك 

، لك لـ ، كما كانت تستطيعرأيياياده ، كلكف الجارية أنفذت الحكـ عمى نسكو ككرعو كاجت
 . (ِٕ)ينميا أل أذل في استعماؿ حقيا  يكف ذلؾ حقان مقرران ليا ، كلـ



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 214 

ائشة بنت أحمد القرطبية"، ماتت ( في نفح الطيب: أف الشاعرة األديبة "عكقد ذكر)المقرل
 ، كقد خطبيا بعض الشعراء ممف لـ ترضو، فكتبت إليو :ػ ةأربعمائعذراء في سنة 

 دػنفسى مناخان طكؿ دىرل مف أح ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنا لبؤة لكننى ال أرتض
 .(ِٖ)    د ػػػػػػػػػػػػػكمبان كلـ غمقت سمعى عف أس كلك أننى أختار ذلؾ لـ أجب    

كذلؾ "نزىكف بنت القالعى الغرناطية "، رفضت رجالن قبيحان تقدـ لخطبتيا ، كلـ       
 . (ِٗ)يستيكىا ، فكتبت إليو شعران تيجكه فيو 

كقد ذكر ) الحميدل ( في جذكتو: أف الشاعر يحيي بف الحكـ المعركؼ بالغزاؿ،       
بير السف، لكنو غنى كثير ك : أحدىما شيخرجميفأنشد شعران عف فتاة خيرىا أبكىا بيف 

 :(َّ)، كشاب فقير قائالن الماؿ
 رػػػػكثير الماؿ أك حدث فقي خ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخيرىا أبكىا بيف شي

 رػػػػأرل مف خطكة لممستخي فقالت خطتان خسؼ كما أف     
 أحب  الى مف كجو الكبير ئ    ػػكلكف إف عزمت فكؿ ش
 رػػػػػػػكىذا ال يعكد إلى صغي      رلػػػػألف المرء بعد الفقر يث

 

كقد اشترط الكنشريسى كابف العطار أف تسمع مكافقة المرأة عالنية بالنطؽ، سكاء       
باستئذانيا  يكتفي، كاف كاف ابف عبد الرؤكؼ (ُّ)ران أك ثيبان، حرة أك جارية كانت بك

ذنيا كجت كا  ف صمتيا ، فإف صمتت زي ، أك ما يظير عمييا ما بالقكؿ أك البكاء أنكرت، كا 
ال ستككف مصيبة تحؿ بالزكج  (ِّ)يدؿ عمى الرفض لـ تيزكج   ، إذا ككلييا كالزكجةكا 

ذنيا ، بؿ أضاؼ )غيصبت أك أكرىت المرأة عمى الزكاج ب ابف العطار( دكف مكافقتيا كا 
 . (ّّ)يجب أخذ رأل المرأة  حتى لك كانت جارية 

عف طريؽ كلييا،  ارأييبمعرفة  يكتفيطكبتو، بؿ كيبدك أف الخاطب كاف ال يرل مخ      
حت ذلؾ ، برغـ أف الشريعة اإلسالمية أبارؤية العيف ، دكف أف يراىاأك العرض عمييا

ى رؤية زكجاتيـ في فترة ( أف ىناؾ رجاالن كانكا ييصركف عم. كقد ذكر )الخيشنى(ّْ)
طب ابنة د الرحمف قد خ، فذكر اف زياد بف عبالخيطكبة، كقبؿ البناء بيف كالعقد عمييف

، كقد رغب أف ينظر إلى اخؿ(في عيد عبد الرحمف الدالقاضى معاكية بف صالح )
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، فدخؿ الناس ، فدبر أمره مع نساء البيتخطيبتو في بيت أبييا، عمى ما يفعمو بعض 
مع حيكانات الدار في اإلسطكاف  ، كجمسان مع النساء إلى البيت في الميؿمتخفي

منو الدكاب كصاحت، فسمعيا القاضى معاكية كىك خارج إلى صالة ، فنفرت )الحظيرة(
، فما زاد فكجد زياد في بعض زكايا اإلسطكاف، فجاء بالمصباح لينظر في األمر ، لعشاءا

 .( ّٓ)..... بكـ خيران ، ثـ خرج لمصالة  استكصكاأف قاؿ : 
يقكـ الرجؿ كالد كقد شيدت بالد األندلس، في بعض األحياف عمى غير العادة، أف       

، دما يرل فيو الصالح كالتقكلالمرأة بعرض ابنتو عمى شاب ليتزكجيا دكف حرج، عن
ء بنت داكد مكلى ( أف أسما. فقد ذكر ) ابف عبد الممؾ(ّٔ) البنتوبمعنى أف يخطب 
، قد زكجيا أبكىا مف أحمد بف اـ المؤيد( كىى مف مدينة بمنسيةىشأمير المؤمنيف )

: يكمان رأ عميو، كذلؾ لما كجده فيو مف فضؿ كعقؿ ، فأعجبو فقاؿ لو محرز، فتى كاف يق
، كنذر ليا كر لو حاجتو في ذلؾ ، فزكجيا منو، كذ؟ فخجؿ الفتى ابنتيحب أف أيزكجؾ أت

 . (ّٕ)داران ، كزفيا إليو 
ة ، كالسبب في ذلؾ ككاف رجاؿ األندلس يتيافتكف عمى خطبة بنات مدينة غرناط     

قائالن:  كصفيف الالئي( أف غرناطة حافمة بالجميالت أكلئؾ ابف الخطيبعمى ما ذكره )
ر، ، نقيات الثغكر،طيبات النش، ناعمات األجساـ، مرسالت الشعكرجميالت ساحرات"

العنصر الغالب بيف نساء األندلس  ، حسناكات المحاكرة،خفيفات الحركة، نبيالت الكالـ
، ككاف (ّٗ) في غرناطة كمت في بيمَّيش"أزكاج : " ، كقالكا في أمثاليـ(ّٖ")ما يبدكعمى 

األندلس يفضمكف البنات الشقركات، ككانت )نعـ( صاحبة ابف حـز  أبناء الطبقة العميا في
 .(ُْ)بؿ كاف أمراء األندلس كخمفائيا مجبكليف عمى تفضيؿ الشقراكات  (َْ)،شقراء المكف

 فإذا انتيت مرحمة الخيطكبة جاء دكر عقد الزكاج .
 : (42)( اا : عقد الزواج )النكاحثاني

كالنفاذ  االنعقادكضع الفقياء شركطان عدة إلتماـ عقد النكاح ، ما بيف شركط        
 . (ْْ)، إذ ال يصح عقد النكاح إال بكلي كصداؽ كشيكد  (ّْ)كالمزكـ كالصحة 
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سيا ىذا إلى جانب عدة اعتبارات اجتماعية، البد أف تتكفر لعقد النكاح، يأتى عمى رأ
؛ أف بناء كؿ طبقة مف طبقات المجتمعالتكافؤ االجتماعى بيف الطرفيف ، إذ يؤثر أ

يتزكجكا مف فتيات ينتسبف إلى طبقتيـ نفسيا ، فيؤثر أبناء الطبقة العميا الزكاج مف بنات 
األسر الثرية كالعائالت الكبيرة، بما يتناسب مع مستكاىـ االجتماعى ، ككذلؾ أبناء الطبقة 

ذا حاد أبناء ىذه الطبقة أك تمؾ عف الدنيا م ف العكاـ، ال يخرجكف عف بنات طبقتيـ . كا 
األـ، لمحد مف ذلؾ، فيحكى لنا )ابف التقاليد االجتماعية تتدخؿ األسرة في صكرة األب أك 

، العميا، كمف بيت عريؽ في قرطبة ( أف يحيي بف عمر بف عبده ، أحد أبناء الطبقةحـز
كانت في بيتيـ ، فمما عممت أمو باعتيا عمى غير إرادتو ،  أراد أف يتزكج مف جارية

كأرادت أف تزكجو مف أحدل بنات العامريات ، ذكات النسب كالجاه ، ففقد عقمو ، كأصيب 
 . (ْٓ)بالجنكف 
كمع ذلؾ لـ يخؿ التاريخ األندلسي مف بعض الحاالت التى زالت فييا الفكارؽ       

 امرأةأبى عامر، أحب ( نفسو أف عبد الممؾ بف ابف حـز) الطبقية بيف الطرفيف ، فقد ذكر
( ، كقد حممو حبيا عمى أف تسمى )كاجد( بنت رجؿ مف الجنانييف )جناف أل بستانى

 . (ْٔ)يتزكجيا برغـ الفكارؽ االجتماعية الشاسعة بينيما 
 ، بؿ يجكز أفلنكاح أف يككف الزكج كفأن لزكجتو( في عقد اكقد اشترط )ابف العطار     
 . (ْٕ)عقد  النكاح ، إذا ثبت ليا أف  الزكج  ليس  كفئان ليا  الزكجةتفسخ 

 شروط صحة عقد النكاح : 
 ـ الولي :1

اشترط الفقياء، كما ذكرنا ، أنو ال زكاج إال بكلي ، كمف لـ يكف ليا كلي، أك كالييا      
، يس ليا أحدرأةن مف سفاقس كحيده لغائب يزكجيا القاضى ، فقد ذكر الكنشريسى اف ام

. كذكر أيضان (ْٖ)ذف ليا في تزكجيا كىى ضعيفة جاءت إلى القاضى كطمبت منو أف يأ
ذىبت إلى أف تتزكج ، ف فأرادتأف رجالن مف القيركاف سافر إلى صقمية كترؾ بنتان بكران، 

ما أف يككؿ، فكتب القاضى إلى أالقاضى طالبة أف يزكجيا ، أك بييا إما اف يأتى ، كا 
 . (ْٗ)اضى يزكجيا الق
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، أال يزكج الكبيرة عمى أنيا ك كصييا، إذا كانت لو ابنتافكيكصى الفقياء كلي المرأة أ    
 . (َٓ)تذكر بالجماؿ  فإحداىالصغيرة ، كال الصغيرة عمى أنيا الكبيرة ، كذلؾ إذا كانت 

 .(51)(: ـ الصداق ) المهر2
، عمى زكجيا، بالعقد عمييا جةالزك  يقصد بالصداؽ أك المير : الماؿ الذل تستحقو      

ميران قدره خمسكف . كقد جرت العادة في بالد األندلس أف يدفع الزكج (ِٓ)أك الدخكؿ بيا 
ـ بإعطاء ، كاف الزكج يقك ف ، لمتباىى كالتفاخر أماـ الناس، كفي بعض األحياديناران ذىبيان 

لى المرأة بعد ذلؾ مئة ، عمى أف يعطيو ك ،  كيعمف ذلؾ أماـ الناسكالد الزكجة مئتى دينار
 . (ّٓ)كخمسيف ديناران 

كىذه العادة في األندلس لـ تمنع بعض األسر األندلسية،الغنية كالعريقة، مف المغاالة في      
. فأحيانا كاف الزكج المكاف كالبيئة التى يعيشكف فيياميكر بناتيا، نظران لمكانتيـ االجتماعية، ك 

د الزكاج ، كأحيانان أخرل ما يستجد بينيما بعميران ليا ؿ ما يمتمكو أك نصفو،يعطى زكجتو ك
( أف رجالن مف مدينة شمب أعطى زكجتو . كقد ذكر )ابف رشد(ْٓ)يككف مناصفة بينيما

 .(ٓٓ)نصؼ أرضو، عمى أف يبنييا بنيانان اتفقا عميو ، كتككف مناصفة بينيما 
دل، في بالد جيا رجؿ مصمك ( أف امرأة مصمكدية تزك كقد ذكر )الكنشريسى     

 . (ٔٓ)، فقدر ليا صداؽ عمى عادة بالد األندلس الذل انعقد فييا النكاح األندلس
، كقد كعينان، عمى جزئيف: مقدـ كمؤخر ككاف مير المرأة يدفع نقدان أك عينان أك نقدان      

( و كأقسامو. فقد ذكر )الكنشريسىحفمت كتب النكازؿ بأمثاؿ عدة عف المير كمقداره كنكع
، كالمؤخر عشرة مف الصؼ ريف ديناران ذىبيةجالن تزكج إمرأة أعطاىا النقد خمسة كعشأف ر 

 . (ٕٓ)كخادـ كنصؼ أمالكو 
، ف رجالن أعطى زكجتو صداقان عينان ( أيضان أأما الصداؽ العينى فذكر )الكنشريسى      

نصؼ  والمرأت. كذكر ) ابف رشد ( أف رجالن كتب صداؽ  (ٖٓ)فكساىا كاشترل ليا حميان 
. (َٔ)دد معيف مف المكاشى مف أرضو ، كرجالن أخر تزكج امرأة عمى ع (ٗٓ)أمالكو 

ر ذىبان ، كأقراص ذىب مف كرجالن أعطى امرأتو صداؽ خالخؿ الفضة قيمتيا عشرة دناني
، كعقد جكىر قيمتو ستة دنانير ذىبية ، كشقو كتاف بمدية العمؿ ، كفضمو خاـ ، ديناريف

ة قطف كطعاـ ، كممحفؿ، ككنبكش حرير، كثكب زردخافكدقاية شرب مف نصؼ رط
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كعرض عمى ابف كرد أف رجالن أعطى المرأة سكارل فضة بقيمة عشريف دينار، كلـ  .(ُٔ)
 . (ِٔ)يذكر كزنيا 

تيـ جزءان مف الحقؿ الذل ككاف العامة مف الفالحيف، في قرطبة ، يسكقكف لزكجا     
عرضت مسائؿ كثيرة مثؿ المسألة التى عرضت ، كيكتبكف ذلؾ في عقد الزكاج ، ك يممككنو

عمى ابف كرد لعاقد قاؿ في كثيقة زكاجو: إنو ساؽ المرأتو نصؼ الحقؿ الفالنى إلى 
 .(ّٔ) ناحية كذا بشرقو كغربو 

كذكر ) الكنشريسى ( أف عادة أىؿ قصكر حفصة أف الصداؽ يككف بدنانير، ماالن       
لس أف الدنانير النقد التى تدفع قبؿ الدخكؿ؛ ال يدفع قبؿ الدخكؿ، لكف عادة أىؿ األند

نما يأتى الزكج بكسكة كحمى كذىب ، فيحسب  تقبضيا المرأة كال أبكىا كال  كلييا دنانير، كا 
 . (ْٔ)ىذا مف الصداؽ النقد 

 .(ٓٔ)لزكجتو صداقان ماالن كداران ( أف رجالن كتب اؽ نقدان كعينان: ذكر )ابف رشدالصد     
بدفع  االبفمقدـ الصداؽ ، عمى أف يمتـز  ابنواف كاف كالد الزكج يتحمؿ عف كفي بعض األحي

نان لو صغيران مف يتيمة بكر بالغ، فزكجيا ( أف رجالن زكج ابابف رشد)مؤخر الصداؽ. فقد ذكر
 .(ٔٔ)، كحدد أجالن لممؤخرابنوـز األب بدفع المعجؿ منو عف ، كقد التابف عميا

. فذكر تو قبؿ الدخكؿلى المرأة يتنازؿ عف الصداؽ لزكج ابنكفي أحيانان أخرل كاف ك       
ف عيسي الصداؽ ( أسقط عف زكجيا محمد بشد أف عبد الرحمف بف بزيع كالد )عزيزةابف ر 

حسانان إليو، كىى بكر، ككاف الصداؽ أربعيف قبؿ الدخكؿ بزكجتو ت ، ثـ تكفيمثقاالن، رفقان بو كا 
 . (ٕٔ)ت بنتيا مريـ أخذ صداؽ أميا ، فأرادعنو ككرثيا، ثـ تكفى ىك بعدىا

، يأخذه األب أك كلى المرأة لنفسو : أف مقدـ المير الكقد جرت العادة في بالد األندلس     
بؿ بنفقو في تجييز العركس، فيما يعرؼ بالجياز أك الشكار،  فيشترل كلى المرأة ما تحتاجو 

. كقد أشتكى رجؿ (ٖٔ)المعيشة كأدكات  كأكانيأثاث العركس في بيت الزكجية، مف مالبس ك 
. كىذا الجياز (ٗٔ)، كلـ يجيز بو عركسو نقدان ر لشيكخ قرطبة كلى زكجتو بأنو دفع مقدـ المي

ذا ماتت يككف ميراث ممؾ لممرأة كليس مف حؽ الزكج التصرؼ فيو ، ك  ، ككاف (َٕ) الزكجةا 
 . (ُٕ)، كيشترط عميو عدـ تمفو الزكج يضمف جياز زكجتو
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، فكاف الخاطب ييدل خطيبتو، كالمخطكبة رفيفليدايا فكانت متبادلة بيف الطأما عف ا    
تيدل خاطبيا قبؿ البناء، فكاف الخاطب ييدل خطيبتو ىدايا مف الذىب كالفضة تقديران 

ف الصابكف ، ككذلؾ ىدايا م(ِٕ)ف الفضة ألزكاجيف عند العقد ليا ، ككاف العامة ييدك 
 . (ْٕ)مف الكباش كالثيراف في المناسبات كاألعياد  ، كالذبائح(ّٕ)كالحناء كالفاكية 

 كذلؾ جرت العادة اف األب ييب ابنتو، المقبمة عمى الزكاج، مف اليدايا كاألشياء      
، كذلؾ إما ألف الصداؽ ال يكفى جياز ابنتو، كالزكج الكثيرة التى تحتاجيا في جيازىا

ئؿ قاضى الجماعة ابف بشتغير في ، فقد سه (ٕٓ)عمى دفع المزيد مف األمكاؿ  غير قادر
بنتو كتصدؽ عمييا بنصؼ داره رجؿ جيز ابنتو بثكب كذا كحمى ، كرجؿ أخر جيز ا

ء عند الزكاج الثياب . كما كانت عجائز األندلس مف النساء ييديف بنات الفقرا(ٕٔ)
ما عمى س(ٕٕ)كالحمى   ، عمى اف ترد مرة أخرل بعدبيؿ التفاخر كالتباىى أماـ الناس. كا 

، كعدـ ديدة بسبب طمع الزكج بما في يديويؤدل إلى مشاكؿ ع األمرإتماـ الزكاج ، كىذا 
               . (ٖٕ)عمى سبيؿ التفاخر كالتباىى اعترافو برد تمؾ األشياء كاليدايا التى أىداىا األب

( ضاؽ بجياز ابنتو كحمؿ د بف أفمح )مكلى الحكـ المستنصركقد ذكر المقرل أف محم     
ماال يطيؽ، عمى سيبؿ التفاخر كالتباىى ، حتى لـ يبؽ معو سكل لجاـ محمى بالذىب ، 

مة في ذلؾ الكقت ، كأعممو فذىب بو إلى المنصكر بف أبي عامر، ككاف صاحب ضرب العم
 . (ٕٗ)، فأعطاه دراىـ كزف المجاـ بحديده كسكاره ، ففرح فرحان عظيمان بحاجتو

، كبعد راكيؿابنتو في جيازىا غفارة كمحشك كقميص كس كقد سيئؿ ابف رشد أف رجالن أىدل
رشد إف كاف ىذا األمر عرؼ  أف لبسيا الزكج بأياـ طمب األب ردىا إليو ، فأجاب ابف

 . (َٖ)، فال ترد ، كأال يسأؿ األب ىؿ عمى سبيؿ التزيف أك أنيا عارية ترد البمد
، عمى األب ان مف أمالكوإذا  أىدل عركسو جزءككاف مف عادة أىؿ شمب أف الرجؿ      

كمستمرة،  ثةر كمتكاأف ييب ابنتو بنفس مقدار ما أىداه الرجؿ لعركسو ، كىذه عادة قديمة 
، كفي بعض األحياف تيدل  الجدة  لزكج  (ُٖ)حتى يككف الزكجيف متكافئيف  كال تتخمؼ

 . (ِٖ)حفيدتيا ربع أمالكيا  كيدية  زكاج 
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عمـك مى الزكج عميو أداؤه ، كالبد أف يحدد بكقت مككاف مؤخر الصداؽ بمنزلة ديف ع     
، شاكؿ عدة بيف الطرفيف بعد البناء، كىذا األمر كاف يحدث م(ّٖعمى الزكج رده فيو )

جؿ طمب مؤخر بسبب رفض الزكج دفع المؤخر لزكجتو في ميعاده . فقد سيئؿ ابف رشد في ر 
 . (ْٖ)إذا ثبت رشدىا س ألبييا عمييا شئ، فأجب ابف رشد ليصداؽ ابنتو مف زكجيا

ف أب طالب زكج ابنتو مؤخر ككذلؾ ذكر الكنشريسى أف شيكخ قرطبة سيألكا ع      
ف الزكاج  عف  ،  فأجاب ابف المبانة إف طاؿ زمصداقيا، كالزكج يقكؿ إف زكجتو ال تطمبو

 . (ٖٓ)يميا ؛ فال  متكمـ  لألب إال بتككسبع  أك ثماف سنيف
في عقد  كانت المرأة تتنازؿ عف مؤخر صداقيا الذل كتب كفي كثير مف األحياف:     

، كحؿ أجمو ، لدكاـ العشرة كبيت الزكجية ، فقد ذكر ابف العطار أف امرأة تنازلت زكاجيا
األمر لمقاضى ثـ تصالحت معو عف مؤخر صداقيا بعدما تخاصمت مع زكجيا ، كرفعت 

، ف صفتو كذا ككذا ككذاليا ثكب كتا، كأخرل تصالحت مع زكجيا عمى أف يدفع (ٖٔ)
، كامرأة ثالثة تنازلت عف مؤخر صداقيا قبؿ حمكؿ أجمو برغبتيا (ٕٖ)كأكياالن مف القمح 
 . (ٖٖ)كطيب خاطرىا 

 
 شروط عقد النكاح :

كف كاضحة كمحددة، كممزمة اتفؽ الفقياء عمى أف شركط عقد النكاح ألبد أف تك      
بشركط لـ تدكف في ىذا العقد عند قاضى  ، كال يمتـز أحد أطراؼ عقد الزكاجلمطرفيف
 .(ٖٗ) حالمناك
كاح، ليتنصمكا منيا ككاف بعض األزكاج يتحايمكف بعدـ كتابة الشركط في عقد الن      

، ركطان لمرجؿ كشركطان أخرل لممرأة، كأتضح مف كتب النكازؿ أف ىناؾ ش(َٗ)بعد ذلؾ 
الشديد مف تالعب  لخكؼ المرأة، كذلؾ المرأة أكثر بكثير مف شركط الرجؿككانت شركط 
، فأرادت المرأة أف تحمى نفسيا ألف الطالؽ حؽ مطمؽ في يد الرجؿ ، أككغدر الزكج بيا
 بيذه الشركط .
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 شروط المرأة : 
، كليا حرية تطميؽ ل أف تمتمؾ المرأة أمرىا كحريتيا، أأف تككف العصمة في يدىا .ُ

 .(ُٗ)نفسيا 
، فقد كردت مسألة لمقاضى ابف (ِٗ)ل كال يتخذ أـ كلد ا ، كال يتسر أال يتزكج عمييا زكجي .ِ

امرأة كاف ليا شرط أف ، في د األمير عمى بف يكسؼ ابف تاشفيفكرد في قرطبة في عي
، كفي بعض (ّٗ)، فطمقت نفسيا فتزكج عمييا ،، إذا تزكج عمييا زكجياتطمؽ نفسيا

 .(ْٗ)" فأنا طالؽ فالنة، فتقكؿ: " إف تزكجت امرأة بعينيا الزكجةألحياف تسمى ا
 . (ٓٗ)، فال يضربيا  كال يبخؿ عمييا عاممتيا جسديان كماليان كمعنكيان أف يحسف م .ّ
ج في ماليا إال برضاىا ، كعدـ تدخؿ الزك ممتمكاتياحرية المرأة في التصرؼ في  .ْ

ف شاءت كىبت كتصدقت، " فإف شاءت في ماكمكافقتيا  . (ٔٗ)" ليا باعت، كا 
إال في  ،قريبة أك بعيدة، أكثر مف ستة أشير ، متصمةأال يتغيب عنيا زكجيا غيبة .ٓ

أك  يفاألجم، فمتى زاد عمى ىذيف أداء فريضة الحج عف نفسو، فمو مغيب ثالثة أعكاـ
 .(ٕٗ)أحدىما فأمرىا بيدىا 

مف بيت الزكجية في المدينة التى تعيش فييا ؛إلى بيت  االنتقاؿال يجبرىا الزكج عمى  .ٔ
ريسى( ، فإف أكرىيا فأمرىا بيدىا . كقد ذكر ) الكنشىابرضا أخر في مدينة أخرل إال

، فإف برضاىا : أال ينقميا مف مدينة بمش إال بإذنيا أكأف امرأة اشترطت عمى زكجيا
 . (ٖٗ)أكرىيا فأمرىا بيدىا 

و في داره طكاؿ فترة الزكاج أف تسكف ابنتو مع اآلباءكفي بعض األحياف يشترط بعض  .ٕ
(ٗٗ). 

، النساء، كذكل محارميا مف الرجاؿ رة جميع أىميا كأقاربيا مفػ أف يسمح ليا بزياٖ .ٖ
 . (ََُ)فإف منعيا فيى حرة 

إلى أسرة ثرية ذات نفكذ، تشترط عمى زكجيا في عقد النكاح  تنتميإذا كانت المرأة  .ٗ
 . (َُُ)شراء خادمة تخدميا 
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 شروط الرجل :
كفي بعض األحياف يشترط  .(َُّ)غان بال (َُِ)الرجؿ أف تككف المرأة بكران أشترط       

ف كاف فييما عيكب يعدد كؿ طرؼ ما بو مف عيكب  صحة العقؿ كالبدف مف الطرفيف ، كا 
، كيخير الزكج بيف تعرض المرأة عمى النساء لرؤيتيا ، فإف كجد الزكج بزكجتو عيكبان ،

عد ابف ، كقد د الطالؽ أخذ ميره مف كلى المرأةبيا أك تركيا ، فإف أرا اإلمساؾ
. كذلؾ إذا كجدت المرأة عيبان (َُْ)الرؤكؼ مف العيكب أف تككف سكداء أك قرعاء دعب

 كقد اشتكى رجؿي لمقاضى أنو تزكج (َُٓ)في زكجيا ؛يعرض الرجؿ عمى الرجاؿ لرؤيتو 
، فأجاب القاضى بأف تعرض المرأة عمى النساء، فإف كاف بكران فمما دخؿ بيا كجدىا ثيبان 

ف كاف قديما يرد لمزكج صداقو  القطع جديدان لـ يقبؿ منو  . (َُٔ)الشككل ، كا 
 قاضى المناكح ) المأذون ( :

، يختار رجالن يتكلى عقكد ذكر ابف رشد أف قاضى كؿ مدينة، مف مدف األندلس      
، كأف يعمف حاكـ المدينة الزكاج، يعرؼ باسـ ) صاحب المناكح (، كيكتب لو سكان بذلؾ

 . (َُٕ)كاج ، كجميع أحكاميا كالطالؽ بيذا األمر ، فيتكلى عقكد الز 
كنظران ألىمية ىذا المنصب كاف البد أف تتكفر في صاحبو عدة أمكر: أىميا أف يككف 

، (َُٖ)فقييان عالمان بأحكاـ الزكاج كالطالؽ ، كغنيان ككرعان ككبير السف كال يككف شابان 
 .(َُٗ)الجديد  عزلو القاضىكيظؿ في منصبو طكاؿ حياة القاضى الذل عينو ، حتى ي

كجرت العادة أف يقكـ الفقيو بعقد الزكاج في األماكف التى ليس بيا قاض، أك لبعد 
 . (َُُ) كاألىاليالمسافة بيف القاضى 

، ألف ذلؾ ان عمى عقد النكاح مف طرفى العقدككاف صاحب المناكح ال يتقاضى أجر      
ف  ماالن مف أخذ صاحب المناكح مف صميـ عممو ، كيأخذ عميو راتبان مف بيت الماؿ ، كا 

، ج الفقيو: جاز لو الحصكؿ عمى أجر، أما إف تكلى عقد الزكاطرفي العقد، تعتبر رشكة
 . (ُُُ)بينيما االتفاؽفة أك احدىما حسب يدفعيا الطرفاف مناص

، كال يصح عقد الزكاج إتماـضى اتخاذىا قبؿ كىناؾ إجراءات محددة عمى القا      
 .(ُُِ) :، كتتمثؿ فيىذه اإلجراءات تإثباالزكاج إال بعد 
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 أف يتأكد القاضى أف المرأة ليس ليا زكج ، أك في أياـ عدة مف زكج أخر . :   أولا 
 .، أك أف كلييا غائبأف يتأكد القاضى أف ليا كليان، فيرسؿ في طمبو، اك ليس ليا كلى اا :ـــــثاني
 أف الزكج كفؤ ليا . اا :ـــــثالث
 الزكج دفع ليا صداقيا .أف  اا :ــــرابع

 . يتيمة أكأف المرأة بكر أك ثيب   :خامساا 
       بعد تأكد القاضى مف صحة كسالمة إجراءات الزكاج  يتفؽ الطرفاف عمى مكعد          
حضار الشيكد            . (ُُّ)محدد لكتابة العقد كا 

 عقود النكاح : 
رسكؿ اهلل  ، تبدأ بالبسممة كالصالة عمىكانت عقكد الزكاج في األندلس، بصفة خاصة      

، ثـ اسـ االسترشاد بأية مف القرآف الكريـ، ب) صمى اهلل عميو كسمـ(، كبياف أىمية الزكاج
: مقدمو الصداؽ المتفؽ عميو بيف الطرفيف ، كمقدار، كىؿ ىى بكر أـ ثيب ؟كالزكجةج الزك 

الزكج كشاىد ، شاىد مف طرؼ ، ثـ أسماء الشيكدذا مف سنة كذا، كيؤديو في شير ككمؤخره
 . (ُُْ)، كفي  النياية  تاريخ  العقد  في  شير كذا مف سنة كذا مف  طرؼ  الزكجة

كفي بعض األحياف يككف الزكاج شفاىة بدكف عقد مكتكب ، لكف البد أف تتكفر فيو       
ذا مات الزكج أك الز  كجة الشركط السابقة : مف كجكد كلي المرأة كالشيكد كالصداؽ ، كا 

 . (ُُٓ)قبؿ البناء ترثو ، كيرثيا ىك أيضان 
، فيتجمعكف د النكاح في المسجد طمبان لمبركةكقد فضؿ كثيركف مف أىؿ األندلس عق      

السركر، بؿ كمعيـ المباخر المفضضة التى يحرقكف فييا البخكر، كتعمك صيحات الفرح ك 
، ألفعاؿتينزه المساجد عف ىذه ا . كقد أنكر ذلؾ الفقياء، كأكصكا أفيرقصكف فرحان بالنكاح

 . (ُُٔ)ألنيا بيكت اهلل ، كما جعمت إال لمطاعات كالعبادات 
اد الجياز كنقمو إلى بيت ، إلعدجميع في حفؿ كبير إلى بيت العركسثـ ينصرؼ ال     

. ففى أفراح الخمفاء ع مكانة أصحاب العرس كمدل ثرائيـ، كيتناسب الجياز كنقمو مالزكجية
، أفراح العامة، أما في (ُُٕ)اب كالجماؿ كمئات الحماليف تحمؿ الجياز قكافؿ الدك  :كاألمراء

 . (ُُٖ)فإنو يحتفؿ بنقؿ الشكار في حفؿ يشترؾ فيو األقارب كالمعارؼ كالجيراف 
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 ثالثاا : حفل الزفاف : 
، ككانكا يعدكف ركز أفضؿ ليمة لمزفاؼ في األندلسكانت الميمة التى تسبؽ عيد الني     

. ككاف أىؿ األندلس يتبادلكف (ُُٗ)ندلس، ابتياجان بالعرس لفطائر عمى شكؿ مدف األا
ل البعض لصاحب العرس ىدايا عديدة: مثؿ اليدايا فيما بينيـ ، فإذا أقيـ العرس ييد

. كقد عرضت قضايا مف ىذا الشأف عمى قاضى الشاة أك نحكىا، كدراىـ كغير ذلؾ
 . (َُِ)رد ىذه اليدايا في األعراس األخرل  الجماعة ابف بشتغير، فأفتى بضركرة

كتقاـ في ىذه الميمة كليمة كبيرة لألىؿ كاألصدقاء كالجيراف ، تسمي كليمة العيرس ،      
كىى في الكاقع كليمتاف : أحدىما لمنساء ، كتقاـ  في بيت العركس ، كاألخرل لمرجاؿ في 

 . (ُُِ)بيت العريس ، كربما أقيمت الكليمتاف في بيت كاحد 
ركسو في ليمة الزفاؼ ىدية ، أف يرسؿ العريس لعكقد جرت العادة، في بالد األندلس     

عبارة عف الطيب كالصباغ كالحناء، ككذلؾ كراء كحمى  ، كىىالعيرس، أك حؽ العيرس
ذلؾ يرسؿ ثكران أك ثكريف أك ، كك(ُِّ) لفقراء ييدل خفيف كجكربيف ، كبعض ا(ُِِ)

ي أف بنتان يتيمة . كقد ذكر الكنشريس(ُِْ)عيرس في بيت العركس ، إلقامة كليمة الأكثر
، كليس في العيرس فصنع بيا طعامان في داره ( الذل أخذ ىديةاشتكت ككيميا )ابف عميا

، فمـ ترض بذلؾ ، فأجاب القاضى أف  يغـر  ابف ت العركس التى كانت في دار خاليابي
ف في كليمتو ككاف العريس يستعي .(ُِٓ)صنعو  في  الصفة  المطمكبة عميا ، ألنو لـ ي

الطباخ أال يأخذ مف الطعاـ ، كذكر ابف عبدكف: أنو يجب عمى بطباخ في ليمة العرس
ال تعتبر  باتفاؽ معمكـ بينو كبيف العريس، أك ىدية ييبيا لو صاحب العيرس، إالشيئان  ، كا 

 .(ُِٔ) كخيانةسرقة 
، التى تقكـ بتزيف العركس كتجميمياشطة ، بإحضار الماكما تقكـ العركس، أك كلييا     
خفاء، كتفميج األسناف لؾ بتجميؿ الخدكد كتنعيـ الشفتيفكذ العيكب الظاىرة في البشرة  كا 

تأتى في اليكـ السابع  ، كما أنيا(ُِٕ)دكات التجميؿ التى برفقتيا أك الكجو أك الشعر؛ بأ
األيدل كاألرجؿ بحناء  ، كتخضيبىا بالحمرة، لتمشيط العركس كتزيف خدكدمف الزفاؼ

       :. كمف الغريب في العصكر الكسطى (ُِٖ)قاتمة المكف ، مع رسكـ جميمة غير دائمة 
ل يتكلى تزيف ، فظير المزيف الرجؿ الذجاؿ زاحمكا النساء في ىذه المينةأف الر       

ذل  ، مما أثار استياء ابف عبد الرؤكؼ الذل نبو عمى ضركرة كجكدالعركس ليمة الزفاؼ
 . (ُِٗ)محـر مع العركس كالمزيف 
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الماشطة عمى عاتؽ العركس ككلييا، كال تدخؿ  : أف أجرةكقد أتفؽ الفقياء عمى       
، ة تحصؿ عمى نصيب مف كليمة العيرس، كما كانت الماشط(َُّ)في نفقة العريس 

 . (ُُّ)كأحيانان تحظى أيضان ببعض األمكاؿ مف أقارب العركس 
، قاصدان بيت العركس في مككب كبير، يحؼ بو سف ثياب، في أحعريسثـ يخرج ال      

األىؿ كاألصدقاء كالجيراف ، كبكصكؿ العريس الى منزؿ عركسو ؛ يبدأ حفؿ الزفاؼ الذل 
، كالمغنييف (ُِّ)لالئى ينيكف عف كشؼ كجكىيف يحييو عدد كبير مف الراقصات ا

بتمؾ المناسبة السعيدة ، فيختمط فيو  كالمغنيات الذيف يطمقكف حناجرىـ بالغناء ابتياجان 
الغناء بضرب الدفكؼ كدؽ الطبكؿ كعزؼ المزامير ، ككاف العامة مف المدعكيف يحممكف 

. كيختمط  الرجاؿ بالنساء ، كيجتمع المارة  (ُّّ)البكؽ كالكير كالمزىر كالطنبكر كالعكد 
شربكنيا ، كيأتكف كالعاطمكف كالفساؽ، ثـ يخرجكا في مكضع كاسع فيجمبكف الخمكر لي

العاىرات يتخفيف في . كيسجؿ الكنشريسى اف ىرات كالنساء الزكانى حيث يجتمعفبالعا
، (ُّْ)، أك أف الرجاؿ يرتدكف مالبس النساء، حتى ال يكتشؼ أمرىـ مالبس الرجاؿ

( كال يتحرؾ خكفان مف حت نظر كبصر قائد الشرطة )الحرسكيحدث كؿ ىذا المنكر ت
. كقد أكصى ابف عبدكف بضركرة أخذ سالح الشباب عند (ُّٓرس )شرىـ، حتى يتـ العي 

 .(ُّٔ)عمى العرس ، كضركرة خركج عدد مف األعكاف لحراسة العرس  إقباليـ
سنة الرسكؿ  بتأسيالذيف أكصكا  ككاف ىذا المنكر مكضع استنكار مف الفقياء      

. بيد أف أىؿ العركس (ُّٕ)فراح: مف الضرب بالدؼ فقط ( في األ)صمى اهلل عميو كسمـ
يف ، كيضغطكف عمى الراقصات كالمغن كاستدعاءكانكا ييصركف عمى إقامة حفؿ العرس 

ال ما ترل العريس في دارؾ: " ال بذلؾ مف فعؿ ىقائميفالعريس   . (ُّٖ)" ذا، كا 
  :س أقيـ في أحد شكارع قرطبة فيقكؿكيصؼ لنا الحميدل في جذكتو ، كصفان دقيقان ، لعر 

، و قمنسكة كشئ كعميو ثكب خز عبكرل الزامر قاعد في كسط الحفؿ ، كفي رأس" كالنىكي  
 يمسكو غالمو ، كىك يزمر في البكؽ كيقكؿ : المحالة بالحميةكفرسو 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ىذا الرشق أسمـ كا  ػػػػػػػػػػػػػػػأسممنى في ى
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش يصيب بيا مف ة     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغزاؿ لو مقم

 أؿ عما كشىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسيس د  ػػػػػػػػكشى بيننا حاس
كحى ارتشى  لك شاء أف يرتشى      عمى الكصؿ ري
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، فكاف يغنى كيزمر ، ككاف النككرل مشيكران في قرطبةكمعو مغف أخر يسامره فييا      
 . (ُّٗ)لمخميفة عبد الرحمف الناصر 

 .(َُْ) :كقد عبر الشعر األندلسي عف حفالت العيرس فقاؿ ابف خفاجة
 تندل كافالؾ الككؤس تداري  ا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأراكة ضربت سماء فكقن
 نثرت عميو بخدىا األزىار ي   دكؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحفت بدكحتيا مجرة ج

ن ا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكأنيا ككأف جدكؿ مائي  اري ػػػػػػػحسناء شد بخصرىا زي
 تجمس كنكار الغصكف نثاري   ةػػػزؼ الجناح بيا عركس مدام

 كاري ػػػػػػػكتجسمت نكرا بيا األن  في ركضة جنح الدجى ظال بيا 
 فييا كيفتؽ  مسكو العطاري  ى          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغناء ينثر كشيو البزازل

 صؼ ابف زيدكف عيرس المعتضد بف عباد كيينئو بزكاجو قائالن :كي
 اػػػػػػػػػػػػػػػػتجمك لعيف المجتمى سيماك و     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبدار زمانؾ البسان ديباج
 لككاف كصفان كاف بعض حيالكا ب       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا لزىرتيا سقاع مذى

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعممان بأنى فيو ليس أراك    أسبكع أنس كيحدث لى كحشو   
 . (ُُْ)ثقة بأنؾ ناعـ فيناكا  ر     ػػػػػػػػػفأنا المعذب غير أنى مشع

، كىى مرتدية ثكبان خاصان ليذه عركس مف بيت أىميا إلى بيت زكجياثـ تخرح ال        
مو الحكاة إلى بيت تقدالمناسبة السعيدة ،كعمى رأسو تاج العيرس ، في مككب مييب ي

أنيـ ": اـ الحكاة في مككب الزفاؼ قائالن . كقد نيى ابف عبدكف عف استخد(ُِْ)الزكجية 
 . (ُّْ)" معكنكف مف اهلل كمف الناس أجمعيفزناة كم
، زكجية، كمشيد الحفؿكقد كصؼ لنا ابف بساـ زفاؼ العركس كخركجيا إلى بيت ال      

 .(ُْْ) :ف  مف  المدعكيف قائالن حيث  يككف  محؿ  إعجاب  الحاضري
 سكرل تجر ذيكليا تتبختر كاليكيا مثؿ العركس زففتيا     

 عذران التأخر ليت لـ أتأخر  ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعذراء إال اننى حممتي       
، فيتكمؼ الحفؿ نفقات طائمة شكارع  عمى ىذا الحاؿكيستمر الحفؿ أسبكعان كامالن في ال      

 . (ُْٔ)كلذلؾ يتفؽ الطرفاف عمى أف تككف نفقات حفؿ الزفاؼ مناصفة بينيما ، (ُْٓ)
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مف  أسماء  بنت  غالب  الناصرل )صاحب ككاف عرس المنصكر بف أبي  عامر        
. كمف ىذه العبارة يتضح (ُْٕ)( في عيد المستنصر" أعظـ عرس في األندلس" مدينة سالـ

 لنا مبمغ الترؼ كالبذخ الذل كاف في ىذا العرس ، بالرغـ مف عدـ كركد تفاصيؿ عنو .
 زواج الثيب :

كذلؾ  حرجان في الزكاج بالمرأة الثيب )التى سبؽ ليا الزكاج(،لـ يجد بعض الرجاؿ      
كاليؼ الباىظة ميكر كالت، بعد التغالى في الي أمكاليا أك مكانتيا االجتماعيةإما طمعان ف

كحتى حياة ، بؿ ذل يجعؿ البعض يفضؿ المرأة الثيب، األمر اللزكاج البنت البكر
. كقد أشار ابف قزماف في أزجالو إلى شخص تكبد في زكاجو العزكبية عمى ما ذكرنا
، كينصح ، كيتيـ نفسو بالعمىعمتو يندـ عمى زكاجو، كيندب حظوتكاليؼ باىظة جدان؛ ج

 : (ُْٖ) قائالا خكض تجربة الزكاج  غيره بعدـ
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجأتنى الماللة كخمي أنفقت في زكاجى كأرفيت   
داعو       مما حيت لس تخمطيا ماعو إذ قد كفانى اهلل صي
 تػػػػػػػػأنا رأيت مف ىمو ما رأي زاعؽ ىك ذا الزكاج بطباعو  
 فػػػػػػػػػػػػػكالزي ؟  أياؾ تغرؾ الغمظأش ذا العمى يا مف ماع عنيف

 ويوصى الشباب قائالا :
 أفجر فإف ماعؾ مفاخر           باهلل يا أخى غاية ما أبقيت

 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا حر يا شريؼ الفعايؿ           يا زينة شباب المحاف
 يتػػػػػىنيان ذا العال كالفضايؿ            جمعت كؿ خصمة فين

 الزواج المختمط :
. كقد أنعكس الكتاب، مف الييكد كالنصارل زكاج الرجؿ المسمـ مف نساء أىؿىك       

كاج : في أمر الز نصارل في األندلس عمى أرض الكاقعاالمتزاج بيف المسمميف كال
. بؿ أصبح الزكاج مف األسبانيات تقميدان شائعان عند أىؿ كالعالقات االجتماعية بينيما
 كالخمفاء كالخاصة كالعامة . األمراءاألندلس ، بكافة طكائفيا مف 

. فما كاد فاتحكا ف المسمميف كالنصارل في كقت مبكركقد بدأت المصاىرات بي      
ب؛ حتى بدأت الزيجات بيف مف العرب كالبربر يستريحكف مف عناء الفتح كالحر  األندلس
فتح منذ األياـ األكلى ل ، كىذا دليؿ عمى سياسة التسامح التى اتبعيا المسممكفالطرفيف
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ف نصير، الذل تزكج ، ككاف أكؿ ىؤالء أمير األندلس عبد العزيز ابف مكسى باالندلس
        . (ُْٗ)المصادر العربية باسـ ) أـ عاصـ(  ( أرممة لذريؽ التى عرفت فيمف )ايخيمكنا

كقد حذا حذكه العديد مف رجاؿ العرب ، كأمراء بنى أمية، في األندلس، الذيف        
كب ، ممف يقعف في أيدييـ سبيان، بسبب الحر اء البشكنس كالجاللقةزكجكا مف نست

انت . فأـ األمير ىشاـ الرضا، ابف عبد الرحمف الداخؿ ، كالمتكاصمة كالغزكات المتتابعة
( أىديت لو الربضى كانت أـ كلد اسميا )زخرؼ، كأـ الحكـ جارية أسبانية اسميا ) جكرا(

تكضح مدل اإلمتزاج بيف طرفي  اؿ لذكرىاأخر عديدة ال يتسع المج( أمثمة َُٓ)
 المجتمع األندلسي .

تعدل ذلؾ إلى  اج المسمميف مف اسبانيات مسيحيات، بؿكلـ يقتصر األمر عمى زك       
. كينحصر ىذا النكع مف (ُُٓ)، رغـ تحريـ اإلسالـ لذلؾ زكاج مسممات برجاؿ مسيحيف

، كمف أمثمة ألعمى في مدينة تيطيمةاب الثغر االزيجات في أسرة بنى قسي المكلديف، أصح
كما  ،مكسى بف فرتكف مف غرسيو ممؾ نبره( بنت مكسى بف Oria : زكاج أكرية ) لؾذ

 . (ُِٓ)( ألكالد كنقة بف شانجة حاكـ بمبمكنة أف مكسى زكج بنات أخيو )لب
ف ، فإف كا، فمـ تختمؼ عف عقد زكاج المسممةأما عف صيغة عقد زكاج الكتابية       

ف لـ يكف ليا (ُّٓ)كلي ذكر في نص العقد  ليا ، كلى عقد زكاجيا أساقفة أىؿ دينيا، كا 
، فأكلياؤىا اج المسيحية كالييكدية أمير مسمـكأكدت التشريعات الفقيية عمى أنو اليعقد زك 

 . (ُْٓ)أحؽ بالعقد إال أف يأبكا فيقعد الزكاج األمير المسمـ 
رأة تريد الزكاج يمنعيا أىؿ دينيا ؟ فأفتى ابف كقد سئؿ القاضى ابف بشتغير في ام      

بت إلى ، كلك ذىسمـ عمى زكاجيا ألف ىذا مف الظمـبشتغير بأف يجبرىـ السمطاف الم
 . (ُٓٓ)زكاج مسمـ كأبى أىؿ دينيا

 تعدد الزوجات : 
، كذلؾ ألف تعدد بحظ أفضؿ مف بقية نساء المسمميف حظيت المرأة في األندلس      

كثرة اإلماء كالجكارل في ،  بسبب أمران شائعاي، أك عمى نطاؽ كاسعكف الزكاجات لـ ي
، ال تقبؿ أف تككف ضره لزكجة أخرل ، ككذلؾ قكة شخصية المرأة األندلسية؛ التىاألندلس

 . (ُٔٓ)"  مشيه لمحفرة ول مشيه لبيت أخرى"  :تؤثر المكت عمى ذلؾ ، بقكؿ المثؿك 
 .(ُٕٓ) "خروف بين شاتين:" لزكجتيف قائميفسخر مف الرجؿ ذل اكما كاف المجتمع ي



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 229 

 يتزكج عمييا، كال يتخذ كلذلؾ فقد اشترطت المرأة األندلسية في عقد زكاجيا أف ال      
 .الجكارل، ألنيا إذا كلدت لو أصبحت حرة 

كاف أىؿ الطبقة الكسطى يكتفكف بزكجة كاحدة ، ككاف أبك العالء المعرل ينصح       
 :  (ُٖٓ)كثر مف امرأة قائالن الرجؿ أال يتزكج بأ

 فقد أخطأت في الرأل التريؾ متى تشرؾ مع امرأة سكاىا  
 ؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلما كاف اإللو بال شري فمك يرجى مف الشركاء خير 

ف تزكج ، فمنيـ مكاف تعدد الزكاجات  بينيـ نادران ، فطبقة العامة في األندلس أما        
، ي عصمتو، كقد سيئؿ ابف رشد في زكج تزكج أربع نسكة كفةامرأتيف كثالث كأربع نسك 

 .( ُٗٓ)كمنيـ مف تزكج خمسة كأبقى في عصمتو أربعة 
 المساكاة: يعترض العمماء عمى تعدد الزكجات، لكنيـ كضعكا لو شركطان منيا كلـ        
ال ، إال ما ، كال يفضؿ كاحدة عمى صاحبتيازكجات في الممبس كالطعاـ كالمبيتبيف ال

 . (َُٔ) كالمحبةيستطيع العدؿ فيو، مثؿ الجماع 
 : ةزواج المتع

إلى المرأة طمبان ىك نكاح ال يراد بو دكاـ الزكاج كاستقراره طمبان لمذرية، أك السكف       
كشير أك سنة، أك انقضاء  ،بالمرأة فترة معينة المتعة، إنما غاية ما يراد بو لممكدة كالرحمة

 . (ُُٔ)ذلؾ حك المكسـ كقدـك الحج كن
عض طمبة العمـ كسيمة لتجنب كقد عرفت األندلس زكاج المتعة الذل كجد فيو ب      
اج في ، كيعقد عقد الزك معان، كيحدداف مدتو حسب رغبتيما، ككاف الزكجاف يتفقاف الزنا

 .(ُِٔ)، كال يتجاكز المير في ىذا النكع نصؼ درىـ ىذه الحالة دكف كلي المرأة
، ان، ككجكب إقامة الحد عمى فاعميوشرع المتعةابف رشد بعدـ جكاز زكاج  كقد أفتى      

، غير أف الكاقع العيانى في (ُّٔ)كذلؾ لككنو ال ميراث فيو كال عدة كال كفاة كال طالؽ 
 الفقيية . المحاذيراألندلس تجاكز 

 التسرى :
اج، نظران لكفرة الجكارل عمى الزك  اتخاذكاف بعض رجاؿ األندلس يفضؿ التسرل، أل       

 .(ُْٔ)، ككثرة تكاليؼ كنفقات الزكاج يكر، كما ذكرناه مف المغاالة في الماإلماء كالجكارل
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ضد الممالؾ  بف أبي عامر، نظران لكثرة الحمالت التى خاضيا رالمنصك عيد  كفي      
لى أىؿ ، كنظران لتغادلس ببنات الرـك كأكالىـ كنسائيـ، أف امتأل األناألسبانية في الشماؿ

في الميكر، كتجييز البنات مف الثياب كالحمى كالدكر ، كرخص أثماف بنات الرـك ،  األندلس
بنات الرـك عشريف ، فما كانت تساكل أغمى بنت مف ع الرجاؿ إلى التسرل ببنات الرـكدف

ر فرح الناس صائحيف كخاصة البنات: "مات الجالب مات . فمما مات المنصك ديناران عامرية
 . (ُٓٔ)بالسبايا كالنساء المسيحيات مف غزكاتو  األندلسأل الذل غمر  "الجالب
كما يصمح لو ككاف أىؿ األندلس يصنفكف الجكارل أصنافان حسب صكرىـ كأخالقيـ،       

الخادمة البربرية لمذة، كالركمية لجمع الماؿ كالخزانة، كالتركية لإلنجاب، "كؿ نكع منيـ، فقالكا: 
 .(ُٔٔ" )، كالعراقية لمطرب كاالنكسارلمكية لمغناء، كالمدنية لمشكؿكا، كالزنجية لمرضاع

بيف، كيذكر  لالستمتاعالجكارل كاإلماء  اتخاذككاف أبناء الطبقة العميا يكثركف مف       
الجاحظ أف السبب في كثرة التسرل بالجكارل عند الرجاؿ ىك أف الرجؿ قبؿ أف يمتمؾ 

، أما الحرة ؿ عمى شرائيا بعد كقكعيا في نفسو، فأقب األمة ؛ قد تأمؿ كؿ شئ فييا كعرفو
عمى   ، كيعتمد  في ذلؾ جميمة أـ ال أىيال يراىا، كال يعرؼ  حيافاألفإنو في أغمب 

 .(ُٕٔ)استشارة  بعض النساء 
: حمؼ عمى ترؾ كقد حكى السقطى، في قصة طكيمة، عف رجؿ مف أىؿ البيرة      

، ، كاشترل بيا جارية رائعة الجماؿفتكجو إلى قرطبة  الزكاج باألندلس ، فمـ يجد مخرجان 
بيرة ، كعاد إلى الكألبسيا ثكب حرير مطرز، كال يفيـ كالميا فظنيا عجمية فأركبيا بغمتو

، فتبدد فرحو انيا مف بنات الميؿ كليست أعجمية، حتى عرؼ فرحان كسركران  يتألألكقمبو 
 . (ُٖٔ) كأخذىا لممرية كباعيا بضعؼ ما دفع في شرائئيا

كجة، شائعان كمكجكدان الجكارل كاإلماء، إلى جانب الز  كاتخاذككانت عادة التسرم       
: لـ يكف لو ى عمى الحياة الزكجية ألخيو فقاؿ، ألف ابف حـز حيف أراد أف يثنفي األندلس

سطى، أف الرجؿ حيف قبميا كال معيا امرأة غيرىا ، كىك رد فعؿ طبيعى، في العصكر الك 
 . (ُٗٔ)، أف يمد رغبتو إلى الجكارل ع بزكجة؛  كال يخمص لحياة أسرية سعيدةال يقن
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 نتائج البحث :
  نظرة المجتمع األندلسي إلى الزكاج عمى أنو قضية مصيرية لترسيخ الركابط

، بؿ تحكؿ األمر إلى أزمة في ما اتخذ منو مكقؼ الحيطة كالحذر االجتماعية بقدر
 .باب عدة مادية كنفسية كاجتماعيةساإلقباؿ عمى الزكاج كذلؾ أل

 تأخر سف الزكاج عند بعض األسر األندلسية بسبب المغاالة في الميكر ككثرة نفقات الزكاج. 
 حرص اآلباء عمى تزكيج بناتيـ كأكالدىـ في سف مبكرة إلطمئناف عمييـ ، مما ػ

 اضطرىـ لتحمؿ أعباء كنفقات الزكاج .
 ميمة الخطكبة كأمر  إتماـيض بدكر كبير في عرؼ األندلسيكف الخاطبة التى كانت تن

 الزكاج .
 ة الكاممة في اختيار شريؾ حياتياتمتعت المرأة األندلسية بالحري. 
  ال تختمؼ عقكد الزكاج األندلسية عف العقكد الحالية : مف ضركرة كجكد الكلى

 .الطرفيف بيفالتكافؤ االجتماعى  كالصداؽ كالشيكد ، إلى جانب
  ف كانت بعض األسر األندلسية كاف صداؽ المرأة األندلسية خمسيف ديناران ذىبياي ، كا 

 .ممؾ لمتباىى كالتفاخر أماـ الناستبيع ما ت
 لرجؿ، لخكفيا مف تالعب الزكج بيالجكء المرأة األندلسية لفرض شركطيا عمى ا. 
  د بعيتكلى قاضى المناكح كالفقيو كتابة عقكد الزكاج األندلسية ، كال يتـ عقد الزكاج إال

 .الزكاج إجراءاتتأكد القاضى مف 
 رىا الفقياء ، كانت حفالت الزفاؼ األندلسية مميئة بالمنكرات كالمحرمات التى أنك

 .كحذركا مف تكرارىا
 ،في الزكاج  ضربت بالد األندلس مثالن فريدان لمتسامح كالمحبة بيف المسمميف كالنصارل

 .مات بنصارل برغـ تحريـ اإلسالـ لذلؾ، بؿ تعدل ذلؾ إلى زكاج مسمكالعالقات االجتماعية
 الجكارل كاإلماء، إلى جانب الزكجة، أمران شائعان كمكجكدان  كاتخاذ التسرمكانت عادة ػ

 في األندلس ، كخاصة بيف أبناء الطبقة العميا.
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  الهوامش :
 .ُّْ، ص لسي كما تصكٍرىا األمثاؿ الشعبية: مالمح المجتمع األندمحمد عمى دبكر( ُ)
    ، أمثاؿ ِِْ ـ ، صُٕٓٗؽ محمد بف شريفو، فاس، ، تحقيلزجالى: أمثاؿ العكاـ ( اِ)

 ( .َُّٓرقـ )      
 . َٗ،  ٖٗ( ابف قزماف : ديكاف ابف قزماف ، ص ّ)
 ( المخمى : المدخؿ إلى تقكيـ المساف ، تحقيؽ حاتـ صالح الضامف ،ْ)

    امر : صكر مف المجتمع ، سامية ع َّٓـ  ، ص ََِّدار البشائر اإلسالمية ،      
 . ّٖاألندلسي ، ص      

 . ُّٓمحمد عمى دبكر : المرجع السابؽ ، ص  ( ٓ)
 (  كفي ىذا المعنى ركل اإلماـ الثعمبي في تفسيره عف ابف عباس ٔ)

    : " التمسكا الرزؽ في اهلل عميو كسمـ( رسكؿ اهلل ) صؿ ( قاؿ)رضى اهلل عنو     
ف كاف معناه صحيحان .النكاح" كىك حديث        ضعيؼ كا 
 .   ٓٗـ ، ص ََِِ، دار احياء التراث العربي ،  ٕالثعمبي : الكشؼ كالبياف ، جػ     

 .ُّٓمحمد عمى دبكر : المرجع السابؽ ، ص  ( ٕ)
 .ُّٓمحمد عمى دبكر : المرجع نفسو ، ص  ( ٖ)
 .ُُِ(، صََُٕ(، ) ُٓٔٗ(، كرقـ )ٕٕٗالزجالى: أمثاؿ العكاـ ، مثاؿ رقـ ) ( ٗ)
   : أصمح ، مارية ج فيغيرإِ، ص  (ََُٕ: المصدر نفسو ، مثاؿ رقـ ) ( الزجالىَُ)

    ، ) الحضارة العربية اإلسالمية نزلة االجتماعية لنساء األندلس (المعالى ) عف الم       
 .ََُٓـ ، ص ُٖٗٗ، بيركت ،  ِفي األندلس ( ، جػ        

 .ّٖ، ص ، سامية عامر: المرجع السابؽّٔٓص  ( المخمى: المصدر السابؽ،ُُ)
 .ّٔٓ( المخمى : المصدر نفسو ، ص ُِ)
 .ََُٓ( مارية ج فيغيرا : المرجع السابؽ ، ص ُّ)
 ( محمد محمكد إدريس : الحياة االجتماعية لطبقة العامة في قرطبة في القرف ُْ)

 .َُُ، ص  الميالدمعشر  الثاني/  اليجرمالسادس       
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 .ُِٔص ،ـُٕٕٗ، تحقيؽ الطاىر أحمد مكى، مكتبة كىبو، : طكؽ الحمامةحـزابف ( ُٓ)
      المعيد األسبانى  ،ت ، تحقيؽ بدرك شالميتا كككرينطى: الكثائؽ كالسجال( ابف العطارُٔ)

 .ُِـ ، ص ُّٖٗ، مدريد ، العربي لمثقافة      
(ُٕ ):  .َُُ، صالسابؽ: المرجع ، محمد محمكد إدريسُِٔسابؽ، صال المصدرابف حـز
 .ََُ( محمد محمكد إدريس : المرجع نفسو ، ص ُٖ)
 . ٕٗ( محمد محمكد إدريس : المرجع نفسو ، ص ُٗ)
 ( .ُِ( القرآف الكريـ : سكرة الرـك األية ) َِ)
     ت في التاريخ ، دراسااالجتماعية في الدكلة اإلسالمية :  الحياة( سعيد عاشكرُِ)

    ، نجالء سامى ِّٕـ، صُٖٔٗ، الككيت، ذات السالسؿ ،كالحضارة اإلسالمية       
 ، عمالة النسائية الحرة في األندلس، مجمة التاريخ كالمستقبؿ: نماذج مف الالنبراكل       
 .ِّٕ، ص ـََِٗآداب المنيا، يكليك        

    ، دخؿ الى الشرع الشريؼ عمى المذىب، دار التراث، القاىرة: الم( ابف الحاجِِ)
 ، ، دار المعارؼلسية في األدب كالتاريخ كالفمسفة: دراسات أندمكىـ، الطاىر ُِٗٗ      

 .ِّٕ، ص ، نجالء سامى النبراكل: المرجع نفسؤُِـ ، صَُٖٗ ىرة،القا       
 .ُِٔ( الطاىر مكى : المرجع نفسو ، ص ِّ)
 .ٓٗص ،ـََِْاىرة، فع: المرأة في المجتمع األندلسى، دار عيف، القراكية عبد الحميد شا( ِْ)
 .ٓٗ( راكية عبد الحميد شافع : المرجع نفسو ، ص ِٓ)
 .َََُ( مارية ج فيغيرا : المرجع السابؽ ، ص ِٔ)
: المصدر السابؽ ، ص( ِٕ)  ،ِِٔ، ص ، الطير مكى: المرجع السابؽِٕ، ُٕابف حـز

Barroso ( Isabel Cobanillas);                                   
Las Mujer en Al-andalus , ( IV Congreso Virtual sobre Historia 

de la Mujeres ( de la 5 al 11de Octubre del 2012), p 17. 
   ، دار عباس إحسافتحقيؽ ، نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب: ( المقرلِٖ) 

 .ٕٗالمرجع السابؽ، ص:، راكية عبد الحميدَِٗ، صْـ، جػ ُٖٔٗصادر ،بيركت    
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 .ٕٗ، ص راكية عبد الحميد: نفسو ( ِٗ)
  في ذكر بالد األندلس، الييئة العامة لمكتاب، القاىرة، : جذكة المقتبس ( الحميدلَّ)

 .ّٕٓ، ّْٕ، ص (ٖٖٖـ، ترجمة ) ُٖٗٗ       
    ، الكنشريسى: المعيار المغرب، دار الغرب ِ( ابف العطار: المصدر السابؽ، صُّ)

 .ُُّ، َُّ،  ّـ ،جػ ُُٖٗ،  اإلسالمي، بيركت       
    في الحسبة  ؼ : في آداب الحسبة كالمحتسب ،ضمف ثالث رسائؿك ( ابف عبد الرؤ ِّ)

  : ، الكنشريسىَٖ، صـُٓٓٗ، اىرةنشرىا ليفى بركفنساؿ، المعيد الفرنسي، الق       
 .ٕٗ، ص ، راكية عبد الحميد: المرجع السابؽُّٗ، ص ّجػ ،المصدر نفسو       

 .ِابف العطار : المصدر السابؽ ، ص   (ّّ)
    اف  ، فقد نص الفقياء عمى إلى مخطكبتوأباحت الشريعة اإلسالمية لمخاطب أف ينظر   (ّْ)

    بيا، كقاؿ ابف قدامة في  مف أراد أف يتزكج امرأة فمو أف ينظر إلييا مف غير أف يخمك        
     . كقد في إباحة النظر إلى المرأة لمف أراد انكاحيا  : ال نعمـ بيف أىؿ العمـ خالفان المغنى        
 إذا خطب : ))ص( قاؿ  ( أف رسكؿ اهللركل عف جابر بف عبد اهلل )رضى اهلل عنو        
 : نكاحيا فميفعؿ( قاؿ جابر كه إلىمرأة فإذا استطاع أف ينظر منيا ما يدع أحدكـ ا        
 . أحكاـ إلى نكاحيا فتزكجتيا( يت ما دعانىتى رأفخطبت جارية فكنت أتخبأ ليا ح        
 . ُْ، ص (. تفي فقو اإلسالمي، كزارة األكقاؼ، ) داألسرة         

 .ُٖـ ، ص ُٖٗٗالخيشنى : قضاة قرطبة ، الييئة العامة لمكتاب ، القاىرة ،   (ّٓ)
 كالمثاؿ المصرل : ) أخطب لبنتؾ كال تخطب ألبنؾ ( . ( ّٔ)
   ،محمد بف شريفو ، تحقيؽكالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة : الذيؿممؾال ابف عبد ( ّٕ)

 .ْْٖ، ص (ِّٔ، ترجمة) ِـ ، جػ ُْٖٗؼ الجديدة ،الرباط، مطبعة المعار        
 لسية في األدب كالتاريخ كالفمسفة، دار المعارؼ، : دراسات أند( الطاىر أحمد مكىّٖ)

 .ٔٗـ ، ص َُٖٗ، القاىرة       
 ىر أحمد مكى: دراسات عف ، الطاُّْ، ص : المرجع السابؽبكرعمى د ( محمدّٗ)

 .ِِٔ، ص ابف حـز      
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 ، ِِٔ( الطاىر مكى :دراسات عف ابف حـز ، ص َْ)
Parsons (Timothy . H ) ;The Rule of Empire ,oxford 

university , 2010, p 102. 
 ،ِِٔالطاىر مكى : دراسات عف ابف حـز ، ص  ( ُْ)

Parsons ( Timothy . H ) ;Ibid , p 102. 
 ، فيقاؿ زكج الشئ بالشئ كاالقترافاألزدكاج  بأنولمغكيكف يعرؼ عقد النكاح عبد ا ( ِْ)

 ، ككؿ عيف" أل قرناىـ كزكجناىـ بحكر: "ليو إذا قرنو بو كفيو قكلو تعالىكزكجو إ       
  ك في االصطالحزكاج في . أما تعريؼ الاقترف أحدىما باألخر فيما زكجاف شيئيف       
        . أحكاـ بالمرأة الستمتاعا، كىك عبارة عف عقد يتضمف إباحة يترادؼ مع النكاح       
 . َّ، ِٗاألسرة، ص       

 .ٔٓ، ٓٓ،  ْٓ( أحكاـ األسرة ، ص ّْ)
، ابف سيؿ : ديكاف األحكاـ ُٖ،  َٖ( ابف عبد الركؤؼ : المصدر السابؽ ، ص ْْ)

 . ُٕٓـ ، ص ََِٕالحديث ، القاىرة ، الكبرل ، دار 
Zomeno(Amalia); The Islamic Marriage Contract in Indalus, 

Cambridge, 2008 , p 140, Barroso ( Isabel Cobanillas); 
Op cit , p 17 . 

: المصدر السابؽ، ص ْٓ)  ، ص ، الطاىر مكى: دراسات عف ابف حـزٖٗ( ابف حـز
      ُِٔ ،ِِٔ. 

 .ِٗف حـز : المصدر نفسو ، ص ( ابْٔ)
 .ُِ: المصدر السابؽ ، ص طار( ابف العْٕ)
 .ُُّ، ص ّ: المصدر السابؽ ، جػ ( الكنشريسىْٖ)
 .ُٕٕ، ص ، ابف سيؿ: المصدر السابؽُِْ، ص ّلمصدر نفسو، جػالكنشريسي: ا( ْٗ)
 .ِٖ( ابف عبد الركؤؼ : المصدر السابؽ ، ص َٓ)
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صداؽ أك  مير،يا البعض إلى عشرة أسماء ىى: "أكصم ( لمصداؽ أسماء كثيرةُٓ)
كيجب المير ، صدقة، نحمة، أجر، فريضة، حباء، عقر، عالئؽ ، طٍكؿ، نكاح "

: " كأتكا ك الدخكؿ بيا، كذلؾ لقكلو تعالى، إما بالعقد أعمى الرجؿ دكف المرأة
 . كمفصدقاتيف نحمة " أل عطية مف اهلل، كقاؿ تعالى: " كأتكىف أجكرىف" النساء

 أنكح أحدان مف بناتو إال السنة الشريفة أف النبي )ص( ما أنكح أحدان مف نسائو كال
قاؿ سألت عائشة )رضى اهلل عنيا( عف صداؽ الرسكؿ  ، كعف أبى سممةبصداؽ

أبك داكد:  .: نصؼ أكقيةفقمت : ما نش ؟ قالت، : ثنتا عشرة أكقية كنشليا فقالت
 .َِّػ ِِٕ، أحكاـ األسرة ، ص  ْٔ، ص  ّ، جػمسند

 .ِِٕأحكاـ األسرة ، ص  ( ِٓ)
 .ُّٖ، ص ، ابف سيؿ: المصدر السابؽُِٗ، صّالسابؽ، جػ: المصدر الكنشريسي ( ّٓ)
 ( ابف رشد : فتاكل ابف رشد ، تحقيؽ المختار بف الطاىر التميمى ، دارْٓ)

 .ِِْ، ص ُـ ، جػ ُٕٖٗالغرب اإلسالمي ،       
 .َُّّ،ص  ِ( ابف رشد : المصدر نفسو ، جػٓٓ)
 .ُّٖ، ص  ّ، جػ( الكنشريسى : المصدر السابؽٔٓ)
 ،ُْٕ، ص ّ، جػ ( الكنشريسي : المصدر نفسوٕٓ)

Marian ( Manlela ) ; 
Women and Gender in Medieval Europe , An Encyclopedia , 

2006 ,p 527. 
 .ِّٔ،  ّ( الكنشريسى : نفسو ، جػ ٖٓ)
 .َٖٔ، ص  ُ ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػٗٓ)
 .َٖٔ، ص  ُ، جػ ( ابف رشد : نفسؤَ)
 .َُُ، ص  ّر السابؽ ، جػ (الكنشريسى : المصدُٔ)
 .ِٔ( ، ص ٖٖ( ابف كرد : نكازؿ ، مسألة رقـ ) ِٔ)
 .ُُ( ، ص ّّ( ابف كرد : المصدر نفسو ، مسألة رقـ ) ّٔ)
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 .ِٔٔ، ِِْ، ِِّ، ص ّالكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ ( ْٔ)
 .ّٖٖ، ص ُبف رشد : المصدر السابؽ ، جػ ا ( ٓٔ)
 .َُٖ، ص ُابف رشد : المصدر نفسو ، جػ   (ٔٔ)
 .ُُّٖ، ُُّٕ، ص  ِابف رشد : نفسو ، جػ  ( ٕٔ)
 ، ُُٕ، ص  ّالكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ  ( ٖٔ)

Barroso ( Isabel Cobanillas);op cit , p 18. 
 .ُِٓ ، صّ( الكنشريسى : المصدر نفسو ، جػ ٗٔ)
 .ُُٖٓ، ص ّ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ َٕ)
 .ُُٖٓ،  ّ( ابف رشد : المصدر نفسو ، جػ ُٕ)
 .ِٔ( ، ص ٖٖ( ابف كرد : المصدر السابؽ ، مسألة ) ِٕ)
 ،ٔٗ، ص ّالكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ  (ّٕ)

Zomeno(Amalia);op cit, p 142. 
 ،ْٔص ،  ّ( الكنشريسى : المصدر نفسو ، جػْٕ)

Zomeno(Amalia);op cit, p142. 
 .ُٖٓٓ،  ُٕٓٓ، ص  ِ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػٕٓ)
 ، ّ، جػ ، ابف رشد: المصدر نفسوٓٔ، ْٔر: المصدر السابؽ، ص ( ابف بشتغئٕ)

 .ُٖٗٓص         
 .ُِٔ( الطاىر مكى : دراسات عف ابف حـز ، ص ٕٕ)
 .ُْٓ، ُِٔ، ُِٓ، ُِّ،ُُٕ، ص  ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػٖٕ)
 .ٖٖ، ص ّ( المقرل : المصدر السابؽ ، جػ ٕٗ)
 .ُٗٓٓ، ُٖٓٓ، ص  ّ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػَٖ)
 .ُُْٗ، ُُْٖ، ص ِ( ابف رشد : المصدر نفسو ، جػ ُٖ)
 .ُُٓٓ،  ِ( ابف رشد : نفسو ، جػ ِٖ)
 . ُٖؼ : المصدر السابؽ ، ص ك ؤ ( ابف عبد الر ّٖ)
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 .ُٖٗٓ، ُٕٗٓ، ص  ْبف رشد : المصدر السابؽ ، جػ ( اْٖ)
 .ُِٕ، ص ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ ٖٓ)
 .ّْْ( ابف العطار : المصدر السابؽ ، ص ٖٔ)
 .ُْْ، ص  ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػٕٖ)
 .ّْٔ، ص  ّ( الكنشريسى : نفسو ، جػ ٖٖ)
 . َُُ،  ّ( الكنشريسى : نفسو ، جػ ٖٗ)
 .ُُٔ،  ُُٓ، ص  ّ( الكنشريسى : نفسو ، جػ َٗ)
 ـ ، ُِٖٗ( أحمد الشامى : التطكر التاريخى لعقكد الزكاج في اإلسالـ ، القاىرة ، ُٗ)

 ،ٔٗ، راكية عبد الحميد : المرجع السابؽ ، ص ِٓص        
      Zomeno (Almalia); op cit , p 144. 

 . ٖ، ٕ( ابف العطار : المصدر السابؽ ، ص ِٗ)
 ، ٕٔ( ابف كرد : المصدر السابؽ ، مسألة ّٗ)

    Zomeno (Almalia); op cit , p 144, Barroso ( Isabel   
       Cobanillas);po cit , p 18 . 

    ، ّ، جػ ، الكنشريسى: المصدر السابؽُّٕ، ص ُالسابؽ، جػ: المصدر ( ابف رشدْٗ)
 .Zomeno (Almalia); op cit , p 144   ، ْٗص        

 ، أحمد الشامى : المرجع السابؽ ، ص  ٖ( ابف العطار : المصدر السابؽ ، ص ٓٗ)
 ، ٔٗ، راكية عبد الحميد : المرجع السابؽ ، ص ِٕ       

    Zomeno (Almalia); op cit , p 144, Barroso ( Isabel        
     Cobanillas);po cit , p 18 . 

 ،ٔٗ، راكية عبد الحميد : المرجع نفسو ،  ِٕفسو ، ص ( أحمد الشامى : المرجع نٔٗ)
Zomeno (Almalia); op cit , p 144,       

          Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 18 . 
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 ، ُ، ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ  ٖ( ابف العطار : المصدر السابؽ ، ص ٕٗ)
  Zomeno،     ُُِ، ص ، ابف سيؿ : المصدر السابؽ ٖٕٓص        
      (Almalia); op cit , p 144.,  Marian ( Manlela ) ; op cit , p 527 . 

 ،ِّٔ، ص  ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ ٖٗ)
Zomeno (Almalia); op cit , p 144,  Marian ( Manlela ) ;ibid, p 527. 

 ،ُٕٕ، ُٕٔ، ص  ُابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ  ( ٗٗ)
Zomeno (Almalia); op cit , p 144.        

 ، ٖ( ابف العطار : المصدر السابؽ ، ص ََُ)
        Zomeno (Almalia); op cit , p 144. 

 ،  ٖ( ابف العطار : نفسو ، ص َُُ)
        Zomeno (Almalia); op cit , p 144. 

 ، َُّٗ،  َُّٖ، ص  ِ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ َُِ)
        Zomeno (Almalia); op cit , p 144. 

 ،ِٓٗ، ص  ُ( ابف رشد : نفسو ، جػ َُّ)
        Zomeno (Almalia); op cit , p 144.  

 .ُٖ( ابف عبد الركؤؼ : المصدر السابؽ ، ص َُْ)
 ، دار الكتب ( ابف فرحكف : تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ،َُٓ)

 .ُٔٓ، ص  ِـ ، جػ ُٓٗٗكت ، بير         
 .ِٔٓ،  ص  ّسابؽ ، جػل( الكنشريسى : المصدر أَُ)
 : المصدر ، ابف سيؿُّٖ، ُِٖ، ص  ُبؽ ، جػ ابف رشد : المصدر السا (َُٕ)

 .ُّٖ، ص السابؽ        
 ( ابف عبدكف : رسالة في القضاء كالحسبة ، تحقيؽ ليفى بركفنساؿ ،َُٖ)

 .ُّـ ، ص ُٓٓٗألثار الشرقية ، المعيد الفرنسي ل        
 . ُّٖ،  ُِٖ،  ُ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ َُٗ)
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 .ُٖٗ، ص ّ( الكنشريسى :المصدر السابؽ ، جػ َُُ)
 .ُُٕٔ، ص ِ،  ابف رشد: المصدر السابؽ، جػُُُ، ّ، جػ الكنشريسى: نفسو (ُُُ)
 .ُُُ، ص  ّ( الكنشريسى : نفسو ، جػُُِ)
 .ُُُ،  ّفسو ، جػ( الكنشريسى : نُُّ)
 .ْٗ: المرجع السابؽ، ص، راكية عبد الحميدٗ،  ٖص  ،ابف العطار: المصدرالسابؽ( ُُْ)
 ،ُٖٔ،  ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػُُٓ)

Zomeno(Amalia);op cit , p 140. 
 .ِّٕ، ص ، سعيد عاشكر: المرجع السابؽِِٓ، ص ّالكنشريسى: نفسو، جػ (ُُٔ)
 .ِْٕر : نفسو ، ( سعيد عاشك ُُٕ)
 .ِْٕ( سعيد عاشكر : نفسو ، ص ُُٖ)
     ، دراسات أندلسية تفاالت بأعياد مسيحية في االندلس: االح( فيرناندك دل الثر انخاُُٗ)

 ،ُٕٖٖـ ، ص ََِٖكمكريسكية ، المركز القكمى لمترجمة ، القاىرة ،         
Barroso ( Isabel Cobanillas);op cit , p 18 . 

 ، ؽ: المرجع الساب، محمد محمكد إدريسٓٓ، ص ف بشتغير: المصدر السابؽاب( َُِ)
 .َُِص         

 ، تحقيؽ حسيف االمؿ البعيد في نكازؿ أبي سعيد : تقريب( ابف لب الغرناطيُُِ)
 ، ٕ، ص ِـ ، جػ ََِْ، بيركت ، ىشاـ الرامي ، دار الكتب العممية، تارلمخ         
 .ِْٕمرجع السابؽ ، ص : السعيد عاشكر         

 .ُٔٓ، ص ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ ُِِ)
 . ُٓٗ( ابف سيؿ : المصدر السابؽ ، ص ُِّ)
 .ُِٓ، َِٓ، ص  ّ( الكنشريسى : نفسو ، جػُِْ)
 .ُِٗ، ص  ّالكنشريسى : نفسو ، جػ  (ُِٓ)
 .ِٓ( ابف عبدكف : المصدر السابؽ ، ص ُِٔ)
 .ِّٕجع السابؽ ، ص : المر ( نجالء النبراكلُِٕ)
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 ، اإلسالمي، بيركت ، دار الغرب( ليك األفريقى: كصؼ إفريقيا، ترجمة محمد حجىُِٖ)
 .َّٕ، ص ، نجالء النبراكل: المرجع نفسؤِٓ، ص ُ، جػ  ـُّٖٗ        

 .ِّٕ، نجالء النبراكل: نفسو، ص ّٖعبد الركؤؼ: المصدر السابؽ، ص ( ابفُِٗ)
 .ُّٕفسو ، ص ( نجالء النبراكل : نَُّ)
 .َّٕ، نجالء النبراكل: نفسو، صِٔٓ، صُ( ليكاألفريقي: المصدر السابؽ، جػُُّ)
 .ُٓ( ابف عبدكف : المصدر السابؽ ، ص ُِّ)
 .ٕٗ، ص ، سامية عامر: المرجع السابؽُُِص ،( الجرسفى: المصدر السابؽُّّ)
 : تنبيو ، ابف المناصؼُِٓ،َِٓ، ص  ّ، جػ : المصدر السابؽ( الكنشريسىُّْ)

 .ُّٓ،  ُّْـ ، ص ُٖٖٗ، دار التركى ، تكنس ، األحكاـ        
 ، ّٖ( ابف حـز : المصدر السابؽ، ص، ابف عبد الركؤؼ: المصدر السابؽ، ص ُّٓ)

 .َِٓ، ص  ّ: المصدر نفسو ، جػ الكنشريسى        
 .ْٓ، ّٓ( ابف عبدكف : المصدر السابؽ ، ص ُّٔ)
 . ّٖصدر نفسو ، ص ( ابف عبد الركؤؼ : المُّٕ)
 .ُِٓ،  َِٓ، ص  ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ ُّٖ)
 .ُّْ( ، ص ِْْ( الحميدل : المصدر السابؽ ، ترجمة ) ُّٗ)
 ، اإلسكندرية ، منشأة، تحقيؽ مصطفى غازل:  ديكاف ابف خفاجة( ابف خفاجةَُْ)

 .ُّٓـ ، َُٔٗ        
 .ِٕٔ، ِٔٔ، ص صادر، بيركت، ) د. ت( ( ابف زيدكف: ديكاف ابف زيدكف، دارُُْ)
 .( ابف حـز : المصدر السابؽُِْ)
 .ُٓ، ص ( ابف عبدكف: المصدر السابؽُّْ)
 ،  ّـ ، جػ ُٕٗٗ( ابف بساـ : الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة ، دار الثقافة ،   ُْْ)

 .َٖ، سامية عامر : المرجع السابؽ ، ص  ٔٗٓص          
 ر السابؽ ، ص    ،( ابف حـز  المصدُْٓ)

Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 18 . 
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 .َْٔ، ص  ُ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ ُْٔ)
 األندلسي في  لمجتمع: اؼ دكيدار، حسيف يكسُٕٖ،  ُ، جػ المقرل : المصدر السابؽ( ُْٕ)

 .َُّ ـ ، صُْٗٗ، القاىرة ، العصر األمكم، مطبعة الحسيف اإلسالمية         
 .ٕٕ،  ٕٔ، ٕٓ( ابف قزماف : المصدر السابؽ ، ص ُْٖ)
 ، الـ : الزكاج المختمط في األندلس، الندكة العممية الدكلية( سحر عبد العزيز سُْٗ)

    . Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 17 ،ُ، ص ـُْٗٗالرباط ،         
 ،ُ( سحر سالـ : المرجع نفسو، صَُٓ) 

Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 17 .         
مف غير المسمـ ميما كانت ديانتو، كقاؿ  ( حـر اإلسالـ زكاج المرأة المسممةُُٓ)

، لما في ذلؾ مف ى أف المشرؾ ال يطأ المؤمنو بكجو: أجمعت االمة عمالقرطبي
كٍا اٍلميٍشًركى ضة عمى اإلسالـ كذلؾ لقكلو تعالى: "الغضا تَّى ييٍؤًمفَّ كىالى تىنًكحي اًت حى
ـٍ كىالى  كىألىمىةه  بىٍتكي لىٍك أىٍعجى ٍيره مِّف مٍُّشًركىةو كى تَّى ييٍؤًمنيكٍا  مٍُّؤًمنىةه خى كٍا اٍلميًشًرًكيفى حى تينًكحي

ٍيره  لىعىٍبده مٍُّؤًمفه خى ـٍ أيٍكلىًئؾى يىٍدعيكفى ًإلىى النَّارً  كى بىكي لىٍك أىٍعجى  كىالٌموي يىٍدعيكى  مِّف مٍُّشًرؾو كى
ٍغًفرىًة ًبًإٍذًنوً  نًَّة كىاٍلمى ك  ًإلىى اٍلجى ـٍ يىتىذىكَّري ييبىيِّفي آيىاًتًو ًلمنَّاًس لىعىمَّيي " )سكرة البقرة كى ( ُِِفى

، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاىرة ، ّالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، جػ 
 . ِٕـ ، ص ُّٔٗ

ة الممؾ مكتب يؽ  محمكد عمي مكي،المقتبس ) السفر الثاني (، تحق ( ابف حياف :ُِٓ)
، ابف (ٖٔ،  ٕٔ)، حاشية ِٕٓ،  ِٔٓـ ، ص  ََِّفيصؿ ، الرياض ، 

: جميرة أنساب العرب، تحقيؽ  ليفي بركفنساؿ، دار المعارؼ ، القاىرة ، حـز
 ، دار اإلرشاد ، ، عبد الرحمف الحجي :أندلسياتَِٓ، ص  ُ، جػ  ـ ُْٖٗ

 . ِٖـ، ص ُٗٔٗبيركت ، 
Documentos , Historis de Espana Primera Porte , Madrid , 

Cadiz ,  1978,p151. 
 . ٕ( ابف العطار : المصدر السابؽ ، ص ُّٓ)
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     ( إبراىيـ القادرم بكتشيش : مباحث في التاريخ اإلجتماعى لممغرب كاألندلس خالؿ  ُْٓ)
 .ُِٖـ ، ص ُٕٗٗعصر المرابطيف ، دار الطميعة ، بيركت ،         

    ، السابؽ حمد محمكد إدريس: المرجع، مُٔ، ص ( ابف بشتغير: المصدر السابؽُٓٓ)
 .َُّص         

     ، ُُِ، َُِ( ص َُّٓ، ِّٕ( الزجالى : المصدر السابؽ ، مثاؿ رقـ ) ُٔٓ)
 ،ّٖسامية عامر : المرجع السابؽ ، ص         
        Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 18 , 

Marian ( Manlela ) ;op cit , p 527. 
 .ُُٓ( محمد محمكد إدريس : المرجع السابؽ ، ص ُٕٓ)
 .ُْٔ، ص  ِ( أدـ متز : المرجع السابؽ ، جػ ُٖٓ)
 ،ِْٓ، ص ُ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ ُٗٓ)

        Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 18 . 
 .ّٖصدر السابؽ ،ص ( ابف عبد الركؤؼ : المَُٔ)
 . ُٕ( أحكاـ األسرة في الفقو اإلسالمي ، ص ُُٔ)
  ، راكية عبد الحميد: المرجع ُٗالسابؽ، ص : المرجع ( ابراىيـ القادرل بكتشيشُِٔ)

 .ٓٗ، ص السابؽ        
 .ُٖ( ابف عبد الركؤؼ : المصدر السابؽ ، ص ُّٔ)
(ُْٔ )Marian ( Manlela ) ; op cit , p 528 . 
  دار النيضة العربية، بيركت، ، كاألندلسبادل: في تاريخ المغرب ( أحمد مختار العُٓٔ)

 .ِّّ، ص ) د . ت (        
 .َٓ، ْٗ( السقطى : المصدر السابؽ ، ص ُٔٔ)
 .ُْٕ، ص ِ( أدـ متز : المرجع السابؽ ، جػ ُٕٔ)
 . ٓٓ،  ْٓ( السقطى : المصدر السابؽ ، ص ُٖٔ)
 .ِِٔات عف ابف حـز ، ص ( الطاىر مكى : دراسُٗٔ)
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 قائمة المصادر والمراجع
 :أولا : قائمة المصادر

ـ(: الذخيرة في ُُْٕىػ / ِْٓابف بساـ : أبك الحسف عمى بف بساـ الشنترينى ت  .ُ
 ـ .ُٕٗٗمحاسف أىؿ الجزيرة ، دار الثقافة ، بيركت ،

ىػ / ُٖٓت  :) أبكالعباس أحمد بف سعيد بف بشتغير المكرقى االندلسيابف بشتغير .ِ
 ز(.ُُٓٗٔالنكازؿ ، مخطكط بالمكتبة الحسنية بالرباط رقـ )  ـ (:ُُِْ

مدخؿ الشرع  ـ:ُّْٕىػ/ّٕٕابف الحاج : أبك عبد اهلل محمد بف محمد العبدرل ت  .ّ
 ـ.ُِٗٗالشريؼ عمى المذىب ، دار التراث ،  القاىرة ، 

/ ػىْٔٓت  ): أبك محمد عمى بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسيابف حـز .ْ
، جميرة أنساب العرب .ـُٕٕٗمكتبة كىبو، القاىرة ،  طكؽ الحمامة :ـ(َُّٔ

 ـ . ُْٖٗتحقيؽ  ليفي بركفنساؿ ، دار المعارؼ ، القاىرة ، 
ىػ / ْٗٔبف خمؼ بف حسف بف حياف بف محمد) : أبك مركاف حيافابف حياف .ٓ

، فيصؿمكتبة الممؾ ، تحقيؽ  محمكد عمي مكي، (المقتبس )السفر الثاني ـ(:َُٕٔ
 ـ. ََِّالرياض ، 

ديكاف ابف  ىػ(:ّّٓػ ُْٓابف خفاجة : )أبك اسحاؽ ابراىيـ بف خفاجة االندلسي  .ٔ
 ـ. َُٔٗخفاجة ، تحقيؽ مصطفى غازل، منشأة إلسكندرية ، 

 (:ـُُِٔىػ / َِٓت ) : أبى الكليد محمد بف أحمد بف أحمد بف رشد القرطبيابف رشد .ٕ
 ـ .ُٕٖٗ، طاىر التميمى، دارالغرب اإلسالميتحقيؽ المختار بف ال، فتاكل ابف رشد

 ( .بيركت، )د. ت، ديكاف ابف زيدكف ، دار صادر :يدكف: أحمد بف عبد اهلل بف غالبابف ز  .ٖ
ػ  ُّْاهلل األسدل الجيانى ): أبي األصبغ عيسى بف سيؿ بف عبد ػ ابف سيؿٗ .ٗ

 .ـََِٕة، ألحكاـ الكبرل، تحقيؽ يحيي مراد، دار الحديث، القاىر ديكاف ا (:ىػْٕٔ
في آداب الحسبة  ىػ:ٔالرؤكؼ القرفلرؤكؼ : أحمد بف عبد اهلل بف عبداابف عبد .َُ

كالمحتسب ،ضمف ثالث رسائؿ في الحسبة نشرىا ليفى بركفنساؿ ، المعيد 
 ـ .ُٓٓٗالفرنسي، القاىرة ، 
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ت المراكشى ) أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الممؾ :ابف عبد الممؾ المراكشى .ُُ
، تحقيؽ محمد بف كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة الذيؿ ـ (:َُّْىػ / َّٕ

 ـ .ُْٖٗشريفو ،مطبعة المعارؼ الجديدة ، الرباط ،
، رسالة في القضاء كالحسبة ىػ:ٔابف عبدكف : محمد بف أحمد بف عبدكف القرف   .ُِ

 ـ .ُٓٓٗتحقيؽ ليفى بركفنساؿ ، المعيد الفرنسي لألثار الشرقية ، 
الكثائؽ كالسجالت، تحقيؽ  (:ىػّٗٗػ  َّّمد بف أحمد األمكل مح: ) ابف العطار .ُّ

 ـ.ُّٖٗ، المعيد األسبانى العربي لمثقافة ، مدريد ، بدرك شالميتا كككرينطى
تبصرة الحكاـ في  ـ(:ُّٖٗىػ / ٕٗٗابف فرحكف : برىاف الديف بف عمى )ت   .ُْ

 ـ .ُٓٗٗأصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ،دار الكتب ، بيركت ، 
 (:ىػٓٓٓى الزُّىرم القرطبيُّ )ت محمد بف عيسى بف عبد الممؾ بف عيس:زمافابف ق .ُٓ

(، تحقيؽ فيديريكك راضديكاف ابف قزماف القرطبي )إصابة األغراض في ذكر األع
 ـ .ُٓٗٗ، المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة ، ككرينتى

ؿ البعيد تقريب االم ىػ (:ِٖٕابف لب الغرناطي : أبك سعيد بف لب الغرناطى ) ت  .ُٔ
في نكازؿ أبي سعيد ، تحقيؽ حسيف مختارل ، ىشاـ الرامي ، دار الكتب العممية ، 

 ـََِْبيركت ، 
ابف المناصؼ : محمد بف عيسى بف محمد بف أصبغ، أبك عبد اهلل بف المناصؼ  .ُٕ

 ـ .ُٖٖٗتنبيو األحكاـ ، دار التركى ، تكنس ،  ىػ (:َِٔاألزدم القرطبي )ت 
كالبياف  الكشؼ ىػ (:ِْٕأحمد المعركؼ باإلماـ الثعمبي ) ت الثعمبي : أبك اسحاؽ  .ُٖ

، ر، دار احياء التراث العربي، تحقيؽ أبك محمد بف عاشك المعركؼ بتفسير الثعمبي
 ـ .ََِِبيركت ، 

 .ـُٓٓٗالقاىرة،  ،: في آداب الحسبة كالمحتسب، تحقيؽ ليفى بركفنساؿجرسفىال .ُٗ
ىػ / ْٖٖت  تكح بف عبد اهلل األزدلف : أبك عبد اهلل محمد بف أبى نصرالحميدل .َِ

، مة لمكتاب، القاىرة، الييئة العاذكة المقتبس في ذكر بالد األندلسج :ـَُٓٗ
 ـ .ُٖٗٗ
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، قضاة قرطبة ىػ(:ُّٕ: )أبك عبد اهلل محمد بف حارث بف أسد القيركانى تالخشنى .ُِ
 ـ.ُٖٗٗالييئة العامة لمكتاب ، القاىرة ، 

أمثاؿ  ىػ :ْٗٔػ ُٕٔ ف أحمد الزجالى القرطبيالزجالى : أبك يحيي عبيد اهلل ب .ِِ
، رة الدكلة لمشئكف الثقافية، فاسالعكاـ في األندلس ، تحقيؽ محمد بف شريفو ، كزا

 ـ .ُٕٓٗ
، تحقيؽ في آداب الحسبة (:بد اهلل محمد بف أبي محمد السقطىالسقطى : ) أبك ع .ِّ

 ككالف ، كليفى بركفنساؿ ، باريس ، ) د. ت (. 
نفح الطيب مف غصف  ىػ (:َُُْمد بف محمد المقرل التممسانى ت المقرل : ) أح .ِْ

 ـ .ُٖٔٗاألندلس الرطيب ، تحقيؽ إحساف عباس ، دار صادر ، بيركت ، 
المعيار المغرب  ـ (:َُٖٓىػ / ُْٗالكنشريسى :أحمد بف يحيي الكنشريسى ) ت  .ِٓ

ب كالجامع المغرب عف فتاكل عمماء إفريقية ك األندلس كالمغرب ، دار الغر 
 ـ .ُُٖٗاإلسالمي ، بيركت ، 

المدخؿ إلى  المخمى : ) ابف عبد اهلل محمد بف أحمد بف ىشاـ المخمى اإلشبيمي(: .ِٔ
 .ـََِّالمساف ، تحقيؽ حاتـ صالح الضامف، دار البشائر اإلسالمية، تقكيـ 

، اإلسالمي، بيركت ، دار الغربليك اإلفريقي: كصؼ إفريقيا، ترجمة محمد حجى .ِٕ
 ـ .ُّٖٗ

 : المصادر األسبانية :ثانيا 
Documentos ; Historis de Espana Primera Porte , Madrid , Cadi    
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 ثالثاا : قائمة المراجع :
إبراىيـ القادرل بكتشيش : مباحث في التاريخ اإلجتماعى لممغرب كاألندلس خالؿ  .ُ

 ـ .ُٕٗٗ، الطميعة ، بيركت المرابطيف، دارعصر 
، الدار التاريخ األندلسي مف خالؿ النصكص، شركة المدارسأحمد الطاىرل :  .ِ

 ـ .ُُٗٗالبيضاء ، 
 ـ .ُِٖٗأحمد الشامى : التطكر التاريخى لعقكد الزكاج في اإلسالـ ، القاىرة ،  .ّ
 .، ) د. ت(لس دار النيضة العربية، بيركت: في تاريخ المغرب كاألندأحمد مختار العبادل .ْ
لسية في األدب كالتاريخ كالفمسفة، دار المعارؼ، : دراسات أندر أحمد مكىالطاى .ٓ

 ـ .َُٖٗ، القاىرة
، ت عف ابف حـز ككتابو طكؽ الحمامة، مكتبة كىبة: دراساالطاىر أحمد مكى .ٔ

 ـ .ُٕٕٗالقاىرة ، 
حسيف يكسؼ دكيدار : المجتمع األندلسي في العصر األمكم ، مطبعة الحسيف  .ٕ

 ـُْٗٗسالمية ، القاىرة ، اإل
 ـ.ََِْ، فع: المرأة في المجتمع األندلسى، دار عيف، القاىرةراكية عبد الحميد شا .ٖ
 ـ .ََِٗ، دار عيف ، القاىرة ، سامية عامر: صكر مف المجتمع األندلسي .ٗ

، رباط، السالـ: الزكاج المختمط في األندلس، الندكة العممية الدكلية سحر عبد العزيز .َُ
 ـ .ُْٗٗ

يد عبد الفتاح عاشكر : الحياة االجتماعية في الدكلة اإلسالمية ، دراسات في سع .ُُ
 ـ .ُٖٔٗ، إلسالمية ، ذات السالسؿ، الككيتالتاريخ كالحضارة ا

 ـ.ُٗٔٗ، أندلسيات ، دار اإلرشاد ، بيركت :عبد الرحمف عمي الحجى .ُِ
ت أندلسية ، دراسااألندلست بأعياد مسيحية في : االحتفاالفيرناندك دل الثر انخا .ُّ

 ـ .ََِٖ، المركز القكمى لمترجمة ، القاىرة ، كمكريسكية
رة الحضالمنزلة االجتماعية لنساء األندلس(، )عف امارية ج فيغيرا: أصمح لممعالى ) .ُْ

 ـ . ُٖٗٗ( ، بيركت ، العربية االسالمية في األندلس
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 .: مالمح المجتمع األندلسي كما تصكرىا األمثاؿ األندلسية محمد عمى دبكر .ُٓ
ىػ / ٔامة في قرطبة في القرف : الحياة االجتماعية لطبقة العمحمد محمكد إدريس .ُٔ

 ـ .ُِٗٗ، ـ، المطبعة التجارية الحديثةُِ
 ، )د. ت( .الفقو اإلسالمي، كزارة األكقاؼ مجمكعة : أحكاـ األسرة في .ُٕ
خ : نماذج مف العمالة النسائية الحرة في األندلس،  مجمة التاريى النبراكلنجالء سام .ُٖ

 ـ .ََِٗكالمستقبؿ ، كمية اآلداب ، المنيا ، يكليك 
 

 رابعُا : المراجع األجنبية :
-Al-andalus ; 
 Muwallads ( spain Thenadnow .com). 

 
-Barroso ( Isabel Cobanillas); 
Las Mujer en Al-andalus , ( IV Congreso Virtual sobre 
Historia de la Mujeres ( de la 5 al 11de Octubre del 2012). 
- Marian ( Manlela ) ; 
Women and Gender in Medieval Europe , An Encyclopedia , 
2006 .( books,google .com) 
-Parsons ( Timothy . H ) ; 
The Rule of Empire , oxford university , 2010. 
- Zomeno(Amalia); 
The Islamic Marriage Contract in Indalus, Cambridge, 2008. 
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 الفن احلربي اململوكي وأثره علي الفن احلربي للحبشة. 
د / محمد أحمد محمد عمي بينساوي          

 
درمملاا     رهااسا الاا  درفااا درحسباا   (1)حسباا درفااا در م ضاا ع هاا ا دراسد اا تناال   ت 
،  رقا سؤى را يتم اسضه فا  هثها  را الم سيي اي  بحياا يتنال   درق ام دة   نبا   رلحبش 

طااسا دنتقاال  درفااا را راا  درممل  ياا  بمفااس، فاا  حاايا يتناال   درق اام درهاالن  تلسيخياا  اااا د
درحسبااا  درمملااا    حرااا  درحبشااا ، رمااال درق ااام درهلراااا فيتنااال   ت فاااي   داااا  درفاااا درحسبااا  

   مظلهس تأهس درفا درحسب  درحبش  بلرفا درحسب  درممل    : درممل   
 : نبذة تاريخية عن الدولة الممموكية بمصر - أ

م( د اااتمسدسدد را رااا  1517-1951هاااا/993-648ا رااا  درمملرياااص فااا  مفاااس )جااال        
 يل ااايلد  ا ااا سيلد رل داااا   حفاااسد دم( بلاتبلسهااال 1951-1171هاااا/648-567) (9)بنااا  ريااا  

، حيااا  االا درفاالرا نجاام درااايا رياا   آناا دص دإل ااثم درتاالسيخ  دراا ن  االا يليشااه درلاالرم 
مملري اه درتاسص ماا بايا درقبليا   م( حسيفلد ال   يلا  ااا1949-1941ها/637-647)

                                                 
بلرفا درحسب  بفف  الم  درخط دة ل   در ن تس مه اسدسد  درقلا  ما تخطيط  تنفي  رلق داا درحسبي   يقفا - 1

 درل  سي    د  ال  درم ت ى دال تسدتيج  رم درت تي  ،  تلتبس نظسي  فا درحس  ما درم ض ال  درهلم  درت  ال 
ش ل  دةامل  درقتلري  الى درم ت يل   لف  غنى انهل رادس   درلل م درحسبي ،  ه  تلتن  باسد      ما طسا  ر

 تطبيا خ ض درمللسص  رهم  ملتهل  ر س درتنظيم  درتاسي   درتسبي  ف  درق د  درل  سي ،  شس ط درتجهي  
رلمللسص  درقيلم بهل.  ال شص را ملسف  تلسيخ فا درحس  )رن ملسف  تلسيخ نشأ   تط س درق د  درل  سي   ر لري  

 ر لري  درتاسي  درل  سن( ما شأنه را يؤان حر  فهم راما ر دا  درفا درحسب  درمللفس  خ ض درمللسص  طسا
 آفلا تط سا ف  درم تقب . رلم يا رنظس  ث  فتيس: اا درحس ، تحقيا  ليم دةملم ، درمؤ    درلسبي  رلاسد ل  

مبلائ درحس   ، فثح درايا  لم  در يا : ر س تحايا  تحايا149-139، ص ص1997 درنشس، بيس  ،
اسد   مقلسنه، س لر  ا ت سدا  -ران درمادسس درل  سي  درتقلياي   دإل ثمي   تلييا رن بهل رلق د  درم لح  درمفسي 

 .15-9م، ص ص 1996غيس منش سا، ر لايمي  نلفس رللل م درل  سي ، 
 ا درطف را  ماا تجالس درساياا،  لا دةي بي ا رفحل  درلس ش درفغيس  درمتنلف   يشتس ا درمملريص فغلسدد ف   - 9

 يلهااا ا حراا  مااا يللمهاام درلسبياا   يلقاانهم مباالائ درااايا دإل ااثم ، هاام يتاااسب ا الاا  درحياال  درل اا سي  بحيااا 
يضااامن ا رهااام اااااسدد الريااالد ماااا در فااال   درل ااا سي   درااا ال  درشخفااا  ر اااياهم،  بهااا د ي  نااا ا اااا     ااانادد راااه فااا  

ل  دة س  دةي بيا ،  ما  د ايالا رااادا درمملرياص فا  جيا ش ر رياص درح الم درفسدال   درمنلف ل  درادخلي  بيا ربن
ما نلحي ،  تفلاا رهميتهم ف  درحيل  در يل ي  دةي بي  ما نلحي  رخسن، بس   رهمياتهم فا  ا دياس درح ام فا  

ا دباا مفااس  درشاالم بشاا   مطااسا مناا  رخسياال  د رقااسا در االاس درهجااسن) درهلرااا اشااس درماايثان(. رلم يااا رنظااس
-1953تحقياا جمال  دراايا درشايل ، درقالهس  ، 3-1 دف : مفسج در س   ف  دخبلس بن  ريا  ، دةجا د  ماا 

ال م ابا ال م، ال  در يا ال : دةي بي ا  درمملريص )درتلسيخ در يل    درل ا سن(  ،134، ص 9م،ج1961
 .195ايا رلاسد ل   دربح ا دإلن لني ، درجي  ، ا .  ، ص
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،    ا منهم (1)اليهل درمغ   ف  رهنل  غ  هم ربثا درشسا  درشمل   درقفجلا د ت رىدرت  
حس ه درخلص،  الش د ف   نفه  سدفق ا ف  حمثته درل  سي    لن  ه نتهم درل  سي  ف  

 درتا   (9)دربحسيا  درمملرياص الل  ج يس  درس ض  الا  درنيا ،  ااا رطلاا الايهم درفالرا ر ام
رفااابح  هااا  درلمااا ا درفقاااسن رلجااايش،  رااايس را  الااا   راااص ماااا دشاااتسد هم فااا  درملااالسص 

م  االا رهاا ا درفااسا 1949هااا/647 ااالم درسيي ااي  رلجاايش درمملاا   ، ففاا  ملس اا  درمنفاا س 
دربحسي  يتفلخس ا به د درلم   يق ر ا "نحا خلفانل  درمملريص ف  درنفس،  ظ  درلليلدريا 

،  ما هنل يم ا درق   را درا ر  درممل  ي  الم  ال  (3) ي فنل ما درفسنج"مفس  درشلم ب
ا را  ا ا سي  ابا   ا  شا ، باا  يم اا درقا   بأنهال مؤ  ا  ا ا سي  فا   مااا  رنهالر الس 

 االا رلقاا   درل اا سي  درااا س دة بااس فاا  ح اام مفااليس درح االم  درمح اا ميا،  ه اا د فقااا باااد 
فاااالس  جاااا اهم مسدافاااالد رلقاااا   درل اااا سي   درقاااااس   فس اااالا درمملريااااص يتقااااام ا تاااااسيجيلد حتااااى

 .(4)رلا ر   در يل ي 
م( 1977-1961هاااا/676-658مملرياااص  الااا  سر اااهم درظااالهس بيباااسس) رقاااا رهاااتم در     

الا  حاا اا   -ما بن  جن اه "ح د ملرا  درجن اي  حرا  درجن اي "  فلشتسدهمبشسد  درمملريص 
                                                 

ه  بثا درقبجلا ر  درقفجلا ر  درقبشلا  تلس  ريضل بإ م درقبيل  : )بثا مل  سد  درنهس( بثا درقفجلا - 1
، درق ال    دربحس دة  ابلرجن   درشسا  ما س  يل درحلري    شمل   نهس درف رجلدر هبي ،  ه  حاليم بح ض 

بثاهم  لن  فسض    ف  ضيا ما درليش،    دربا  رهله ما درتسص،   لن  ره  ح    تسحل  الى الا  
دنظس  ليا ابا درفتلح الش س، دةي بي ا  درمملريص ف  مفس  درشلم،  درتسص. درمملريص  الد اظيم  رلسايا 

 .178 -176، ص ص 1993ادس درنهض  درلسبي ، درقلهس ، 
درمقسياا ن : در اال ص رملسفاا  ا   درملاا ص، درجاا   درهاالن ، نشااسا محمااا مفااطف   ياالا ، م تباا  رجناا   - 9

فتاااالح الشاااا س، درقاااالهس ، تحقيااااا  ااااليا ابااااا در 4-3، دةجاااا د  1969أري   درتسجماااا ، درقاااالهس ، درتاااا
فااااابا دةاشاااااى فااااا  فااااانلا  دةنشااااال، ، درقلقشاااااناى، 341-339ص ص ،1ج ،م1971،1973

 .16، ص4جم.9114ج  ، درقلهس ، 14درهيي  درللم  رقف س درهقلف ،
 .356-355،ص1درمقسي ن: در ل ص،ج - 3
در دضا ) يشص ف  ن به حريه(،  م(1114ها/498درشلفل  با درح يا،    ا درسحمااب)درطبسن :  - 4

رحمااا مختاالس درلباالان: ، 3،  سااا 7975 هااس، مخط طاا  تحماا  سااام درنشاال ، م تباا  دة  فاا  درسماا  
ر ام  ، 136-197صص  م،1995 درمملرياص، ادس درنهضا  درلسبيا  ، بياس  ،  اتالسيخ دةيا بيي

 م.1991رفليبي ا، ادس درملسف  درجلمل ، جلمل  دإل  ناسي ، غنيم : درا ر  دةي بي   د
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حتااى رفاابح  مفااس بهاام رهلاا  فجاالا "رسغباا  فاا  دال اات هلس مااا درق  الاا  د -درقلقشااناى
درملالرم، محميا  درج دناا ، مانهم  اماال  جي شاهل،  اظماال  رسضاهل،  حمااا دإل اثم ماا افهم 

 .(1)ف  حملي  درايا حتى رنهم جلها د ف  دهلل رهليهم"
 رقاااا جلااا  هاااؤال  درتتااالس ملهااام هقلفااال  جاياااا   ااالا رهااال ر باااس دةهاااس فااا  درااانظم  

هم  هس  در دفاي  ريلم درملاص درظالهس بيباسس، فغطا  رسض درممل  ي  باري  ا   درمقسي ن "
 مااال دنتشاااس  ريضااالد اااالادتهم  طاااسديقهم،  دمتاااا درتاااأهيس  (9)مفاااس  درشااالم بط ديااا  درمغااا  "

درمغ ر  ف  درجيش درممل    بفف  الم ، فقا رخ  درجيش درممل    درلايا ماا دة الح  
، حتاى (3) رماسد   جناا درجايش درمغا ر  دراس ع،  درمثبس درل  سي  درت   لا يستايهل الا  

،  درقاا دنيا (4)درت تي اال  درل اا سي  درتاا  د ااتخامهل درجاايش درمملاا    فاا  مللس ااه درمختلفاا 
 بملن  رخس فيم ا درق   بتاأهس  ال  بيا درقلا   درجنا ف  درجيش .درت   لن  تحاا درلث

الا  درنحا  درا ن ر اتاه فا درحس   درقتل  انا درمملرياص بفاا درحاس   درقتال  راان درمغا   
 .(5) درمفلاس درممل  ي   درمغ ري  بش   فسيا

                                                 
 .458، ص4درقلقشناى : فبا دةاشى،ج - 1
درم داظ  دالاتبلس ب  س درخطط  دآلهلس ف  مفس  درقلهس   درني   مل يتللا بهل ما دالخبلس  - 9

 .991-991صص  ،9ج ادس فلاس ، بيس   ) با ا تلسيخ(، ،درمقسي ي (  لرخطط)درملس   ب
تسجم  فلرا درشيت ، مسدجل   تقايم، ابا درسحما فهما  محماا، درهييا   مليس : درمثبس درممل  ي ، - 3

رحمااااا  ماااال  درااااايا ، 56، 49، 41-34،39-33ص ص، 1959درقاااالهس ،  درمفااااسي  درللماااا  رل تاااال ،
 .63، ص م1986در  ي ،  ،در ثجق  ف  درتلسيخ  درحضلس ، ادس در ث   : حلم 

درنج م در دهس  ف  مل ص مفس : ، دبا تغسان بسان991-991، ص9درخطط، جن : درمقسي   - 4
، درهيي  درمفسي  درللم  رلتأري  14 درقلهس ، تحقيا ا.جمل  محما محس ، فهيم محما شلت  ، ج

 .969-968صص ، 6، جم،1971ها/1391  درنشس،
  بلرضا دبط ر  درتنظيماال  اسفا  ها ا درقاا دنيا راان درمغاا   بل ام "دريل ال"  هاا  درقا دنيا درخلفاا-5

ا درل  سي  رلجي ش درمغ ري ،  ه  تلا دة لس در ن بن  اليه درمملريص رنظمتهم اليهال خلفا  ما
درنلحيتيا درل  سي   در يل ي    رص من  اها بيباسس"  غلرا  رح لماه ماا رماس دريل ال" رلم ياا رنظاس  

ل درل  سي   در يل اي   دالجتملايا  درط دي  درمغ ري  ف  مفس  تأهيسدته ، فثح درايا محما ن دس
م( ، منشاااأ  1381-1961هاااا/783-685 درلغ يااا   درلمسدنيااا  فااا  افاااس ا رااا  درمملرياااص دربحسيااا )
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 طرق انتقال الفن الحربي الممموكي إلي الحبشة: - ب
الااى درااسغم ماااا بلااا درم االف  بااايا مفااس  درحبشاا  فااا  افاا س راام تلاااس  مااا   ااالي     

درم دفث    ى درا د   در فا، فاإا هنالص س دباط ااياا  ا يا  سبطا  ها يا دربلاايا منا  
متلاااا  درج دناا  سبطاا  باايا ح  رهبتاا  حاا داا درتاالسيخ را هناالص اثااال  ام درلفاا س، رااا

 د  د  لن  درلثاال  دراينيا  ها  رحاا رباس  ها ا درج دنا ، حال رنهال رفاس   تاأهيسد   دربلايا.
فث ي لا ي  س تلسيخ درحبش  در يل ا  ر  درااين  فا  درلفا س در  اطى اايا  بيا دربلايا 

. فطبيل  درنظم در يل ي   درايني   درل ا سي  فا  (1)تلسيخ مفسببآخس حال  دستبط بش   ر  
دربلايا  لنا  تباا  متشالبهه،  مال تشالبه  ريضالد رشا ل  درفاسدال   ر ابل  درحاس   فا  
ا دختلف  رطسدفهل، فف  در ا  در ن الن  فياه م الم  درحبشا  ماا درمثحقا      دربلايا  د 

باالطس  درم اايحييا، فقااا الاااى راباالط مفااس مللملاا  درم ااتمس   دالضااطهلا دراااديم مااا اباا  دة
ما اب   ثطينهل درمملرياص درم الميا،  د  د  لنا  درحبشا  ااا  -ف  بلض دةحيلا-مملهل 

رلباا  ا س درقاا   درم ااايحي  در بااسى فااا  شااسا درقااالس  در اامسد ، فاااإا مفااس  لنااا  فاا  اهاااا 
ص فلقاااا  لنااا  . ااااث   الااا   رااا(9) اااثطيا درمملرياااص  ااا رص اااا   الرميااا  ح اااثمي  اظمااا 

درمفلرا در يل ي   دالاتفلاي   درايني  رلحبش  تحتم اليهل ماا شاب   اثالتهال رتلتقا  ما  

                                                                                                                                 
 –،  ااالا درغلماااا، دريل ااال، مجلااا   ليااا  دآلاد  59-51م، ص ص 1996 دإل ااا ناسي ، درملااالس ،

 .84-78، ص ص37جلمل  دإل  ناسي ، مجلا 
 نظس  ليا ابا درفتلح الش س:د.  درمملريص ف  ه ا درمسحل  بش  درلثال  بيا درحج  س ح    - 1

م، ص 1976درقلهس ، درطبل  درهلني ،  ادس درنهض  درلسبي ،، درلفس درمملري   ف  مفس  درشلم
   رص .958-953ص

- Huntingford G.W.B.: The Wealth of the kings and the end of the 

zague dynasty , in Bulletin of the school of Oriental and African 

Studies, Vol.XXVIII,London,1965, p. 134. 

تحفا  درمجلهاايا فا  درلما  : م(1337هاا/738)الجيا با ابا دهلل در هب  درحل م ،    درطسدبل   - 9
،  ساااا  فنااا ا حسبيااا  16-11بلرميااالايا، مي اااس فيلم مفااا س بملهاااا درمخط طااال  درلسبيااا  ساااام ماااا 

دس درخااالمس اشاااس درمااايثان، ا -درمملرياااص  دإلفاااسنج فااا  درقاااسا درتل ااا  درهجاااسن:  رحماااا اسدج،11
 .54-49ص  ص ،م1961درف س درلسب ، درقلهس ،
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درمفاالرا درمفااسي ، خلفاا  فاا  ظاا  را حمبسدطاا س درحبشاا   االا يلتبااس نف ااه م ااي الد اااا 
 .(1)حملي  دةابلط ف  مفس

درمملرياص   ي ضا درج   درتلر  رهم مللبس دالتفل  بيا درممل   درحبشاي    الطن 
درفا درحسب  درممل    حرا  ف  مفس،  درت  يلتقا رنهل  لهم  بش   ر  بأخس ف  دنتقل  

 :درحبش 
 

 نظام الرسل والسفارات : -0

داتما  دالتفلال   درمسد اث  فا  تلاص درلفا س بفاف  ر ل اي  الاى نظالم درس ا       
دجتملاياا  ر    در اافلسد ،  الاا  درااسغم مااا تلاااا رغااسدض هاا ا در اافلسد  ماال باايا رغااسدض

داتفالاي  ر   يل اي ، فاإا در اافلسد  درتا  نشاأ  بايا مفااس  درحبشا  دتخا   فا  مجملهاال 
مال (9)طلبللد اينيلد  ، ف هيسدد مل رس   ربلطس  درحبش  در فلسد  حر  مفس حمل رطل  مطاسدا،  د 

                                                 

بلااض رضاا د  جايااا  الاا  درلثااال  باايا مفااس  درحبشاا  فاا  درلفاا س الشاا س: ابااا درفتاالح  االيا  - 1
ال م اباا  ،1، صم1959ملي   در  ط ، درمجال  درتلسيخي  درمفسي ، درمجالا درسدب ، درلاا درهلن ،

م( ناااا   درلاااس  فااا  1517-1951اثاااا  مفاااس بلرحبشااا  فااا  افاااس  اااثطيا درمملرياااص) ،ال ااام 
 .58م، ص1987ها/1417س درهقلف  درلسبي ، رفسيقيل، درج  س درتلسيخي   در دا  درمللفس، اد

، خلفاا   را دةحباالش  االا مااا رغااسدض هاا ا در اافلسد  ريضاالد در ااملح رلحباالش درت جااه حرااى بياا  درمقاااس - 9
فضاال د طسيااا مفااس انااا  هاالبهم حراا  بياا  درمقاااس رلحااج،   رااص ةا مفااس سفلاا  ااانهم ضااسيب  درخفااس 
درمقااسس  الاا  درحجاالج درم اايحييا مقلباا  حسد ااتهم،  راا رص  لناا  رااااداهم  بيااس  انااامل يقفااا ا درحااج، فقااا 

م 1516هااا، 999انجاا  ااالم م حراا  در االطلا اااث  ا،  رس اا  ربناال 1989هااا/689رس اا  يجيباال فااي ا ااالم 
حراا  در االطلا درغاا سن بهاا د درغااسض. دنظااس دبااا ابااا درظاالهس )محياا  درااايا ابااا دهلل درجاا دم  درمفااسن،   

م( تشاااسي  دةيااالم  درلفااا س فااا   ااايس  درملاااص درمنفااا س، تحقياااا ا. ماااسدا  لمااا ، درقااالهس ، 1999هاااا / 699
م( ، باااادي  1594 /هاااا931، دباااا حيااالس )ربااا  دربس ااال  محماااا رحماااا،   . 173-171م، ص ص1961

در هاا س فاا   ااالي  دراااه س، تحقيااا محمااا مفااطف ، درجاا   درهاالن ، درهيياا  درمفااسي  درللماا  رل تاال ، درقاالهس ، 
درلثااال  باايا مفااس  درااا   دإلفسيقياا  فاا  درلفاا س در  ااط ، ، حلمااا اماالس، 9-7، ص ص3م،جااا1984

 .157، ص م1996م تب  درادس درلسبي  رل تل ، درقلهس ، 
- Manfred Kropp : Die Geschichte Des Lebna-Dengel, Claudius Und 

Minas, Scriptores Aethiopoci, Tomus 84, Vol 83,84, Lovanii in Aedibus 

E. Peeters, 1988, p.36. 
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  مل رخا   ها ا در افلسد  رحيلنالد طالب  درتهاياا حمال بمللملا  .(1)رما يا درل ا ةابلط مفس
ماال بقطاا  مياالا درنياا  اااا مفااس ، الاا  دنااه ال يم ااا (9)م االم  درحبشاا  مللملاا  مملهلاا   د 

ا رخفاااا  هاااا د درغااااسض غيااااس  حغفاااال  ريضاااالد بلااااض در اااافلسد  درتاااا  د ااااتهاف  درتج ااااس  د 
 .(3)درس م  تح   تلس رغسدض رخسى مللن  ر نهل ري   حقيقي 

ماااا ج دنااا  درحيااال    مهمااال ي اااا ماااا رماااس فلقاااا نقلااا  هااا ا در ااافلسد  حراااى درحبشااا   هياااسدد 
دنتقال   درمفسي  بفف  الم   مل يتللا منهال بالةم س درل ا سي  بفاف  خلفا ،  رقاا  الاا الا 

ما رهمهل ط   فتس  بقل  راضل  ه ا در افلسد  فا  مفاس ب اب  مشاق   ه ا دةم س اا  ا دم 
لف  حرا  ، بلإلضا(4) انل  در افس "ةا بثاهام بلياا  حتاى ايا  حا ماا  در افس حا در  ت ال  رشاهس"
  .(5)حسص درمملريص ف  مفس الى حالم  مسد م دال تقبل  درس م  رهؤال  در فسد 

 
 : ارةـــــالتج -6

ف  دنتقل  درمؤهسد  درمفاسي  حرا  درحبشا ، فلقاا سباط بايا مفاس  درتجلس   لهم   مل     
 درحبشااا  طسياااا دربحاااس دةحماااس،  راااص درطسياااا درتجااالسن درهااالم درااا ن ظااا  طااا د  درلفااا س 

  ياااسبط بااايا باااثا شاااسا رفسيقيااا   جنااا   ر ااايل ماااا نلحيااا ،  باااثا حااا ض دربحاااس درتلسيخيااا
درمت  ط ما نلحي  رخسى،  بنلد  ال   رص فقا الم  اثال  تجلسي  بايا مفاس  درحبشا  

ماا  ماال يلااس  حلرياالد باابثا ،  را الماا  هاا ا درلثااال  بشاا   سيي اا  (6)مناا  راااام درلفاا س
                                                 

بحمل ااا  ااااا حمليااا  دةابااالط فااا  مفاااس، نظاااسدد  ماااا ر هاااس درقااا ى درخلسجيااا  درمادفلااا  لنااا  درحبشااا   - 1
جاسجاااس فاالم ميخليياا : در االطلا جااامقما  حلرااه نظااس د . ا در ني اا  درمفااسي   درحبشااي رللثااا  در هيقاا  بااي

 .59، صم1969غيس منش س  بآاد  درقلهس ، م( س لر  ملجا تيس 1453-1438مفس ف  افسا ) 
 .971ص ،9ادرمقسي ن : در ل ص، ج - 9
درمملريص، س لر   در فلسد  دةجانبي  ف  مفس ال  افس  ثطياابا درسحما:  مبسدهيحمن   - 3

 .34، صم1975 -ها1395س  بآاد  درقلهس  ،ملجا تيس غيس منش  
 .11ص ،5اج ،: بادي  در ه س ف   الي  دراه سدبا حيلس - 4

5 - Franisco Alvarez : The Prester John of the Indies translated by C.F. Beckingham 

and G.W.B Huntingford , Cambridge ; Hakluyt Society, 1961,p. 214. 

6 -Andrewc Ethenkreutz : Strategic Implications of the State Trade between 

Geneoa and Mamluk Egypt in the Second Half of the Thirteenth Century, in : 

A.L.Udawitch (ed) . The Islamic Middle East,700-1900, Studies in Economic 

and Social History, The Darwin Press, Princeton, 1981, p.14. 
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يخ درقااااايم  در  ااايط جاااا  دد متمماااالد راااابثا  لناااا  فاااا  مختلااا  افاااا س درتاااالس  درتاااا  درفااا مل 
مسد ااا  تجلسيااا  هلمااا ، بح ااام  -مهااا  ااااا –درحبشااا ، حياااا  لنااا  بلاااض درمااااا درحبشاااي  

م الهال درمت  ااط بايا بااثا جناا   ر ايل  شااساهل ماا نلحياا ،  بااثا دربحاس دةحمااس  خلفاا  
خلفاااا   را درتجاااالس   لناااا  بلرن ااااب  رلم اااالميا فاااا  درحبشاااا   .(1)مفااااس مااااا نلحياااا  رخااااسى

رل  اا   درحياال  فااا  تلااص درلفااا س، نظااسدد رفقاااس  -حا رااام ي ااا در حياااا – اال   درسيي اا  دة
دربيياا  مااا نلحياا ،  اااام  ااملح دةحباالش درم اايحييا إلخاا دنهم درم االميا بتاا ر  در ظاالي  

 الطن  درللم   مملس    هيس ما دةامل  ما نلحي  رخسى،  يؤيا درقلقشاناى  راص ماا را 
ا درلملاااا  درمفااااسي  " راااايس بأ فاااال   اااا   تضااااس ، باااا  ر فاااال   راملرهاااال  اااالن د ي ااااتخام  

 .(9)مللمثتهم بانلنيس مفس  ادسهمل در دفل  حريهل فحب  درتجلس"
 

 تؤ ا درمسدجا  درتلسيخيا  رهميا  درتجالس  فا  نقا  درماؤهسد  درحضالسي  بفاف  الما  
 .(3)ما مفس حرى درحبش ، خلف  فا  ظا  حالما  درتجالس دةحبالش ة اال  ط يلا  بمفاس

 فل  رهمي  درتجلس  بيا دربلايا حر  حا مشلس   ربلطس  درحبش  رنف هم بأم درهم فا   رقا 
 فااادد م( 1468-1434 / هااا873-838) س  يلقاا   دإلمبسدطاا س هاا ا درتجاالس ، فقااا رس اا 

-1438 /هاااا857-849)م فااا  اهاااا در ااالطلا جمقماااا1444هاااا/848حراااى مفاااس اااالم 
بااا درااسحما دراا ن  االا ملااه ر هااس ، حيااا  االا يفااح  هاا د در فااا تاالجس درسايااا ام(1453

-1518 /هاا 947-964) ربنال انجا  دإلمبسدط س،  مل دتب  خلفه (4)ما مليت  سرس منهم

                                                 
 .19 ليا ابا درفتلح الش س : بلض رض د  جايا ، ص - 1
 .331ص ،5ادرقلقشناى : فبا دةاشى، ج - 9
حيا  لا هؤال  درتجلس يقيم ا ف  درحبش  ف  م د م درتجلس ،  ي طا ا فلتهم بلر امل ،  يلمل ا ف   - 3

م رلم يا دنظس ح ا حبسدهيم ح ا، دنتشلس دإل ثم ف  درقلس  دإلفسيقي ، م تب  نفس در ا  ال  نشس دإل ث
،سج  محما ابا درحليم، درلس ب   دإل ثم ف  171،ص1984درنهض  درمفسي ، درطبل  درهلره ، درقلهس ، 

 .31-99م، ص ص1999رفسيقيل درشساي  حتى اا م دربستغلرييا، ادس درنهض  درلسبي ، درقلهس ، 
م، ص 1958مقسي ن : دإلرمالم بأخبالس ماا باأسض درحبشا  ماا ملا ص دإل اثم، مطبلا  درتاأري ،  درقالهس ، در - 4

م( درتباس 1496هاا /919، در خل ن : )شمس دراايا محماا باا اباا دراسحما درمفاسن درشالفل ،   8-7ص ص
 .71-67ها، ص ص 1315درم ب ص ف   ي  در ل ص، م تب  در ليل  دة هسي ، درقلهس ، 
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نفااااس دة اااال   ماااا  مملرااااص در يلاااا  دإل ااااثمي  حيااااا  اااالا يتاااالجس ماااا  درتجاااالس  م( 1541
 .(1)درم لميا
  

  رقا تحاا دبا تغسان بساى ف  شأا ا س درتجلس  ف  دنتقل  بلاض فنا ا درحاس 
مااا مفااس حراا  درحبشاا  اااا طسيااا تاالجس يااااى ناا س درااايا الاا  بااا محمااا بااا ي  اا  

فقا ن ح ه د درتلجس حرا  باثا درحبشا  حياا د اهاس  تجلستاه،  -درفلس   دةف –درتبسي ن 
س االره حراا  مفااس   تقاس  حراا  حمبسدطاا س درحبشاا  حيااا اااام رااه درتحاا   درهاااديل، ف هااا بااه  د 

را الاااااى ريضااااالد م(،  يقااااا   1438-149/هاااااا841-895فااااا  اهاااااا در ااااالطلا بس ااااابلن )
درتبسياا ن ااالم بشااسد   اا  ماال يحتاالج حريااه بااثط درحبشاا  مااا نفااليس مفااس، فضااثد اااا دنااه 

،  مل تؤ ا در هيس ماا (9)رشتسن إلمبسدط س درحبش  مل يحتلج حريه جيشه ما ر لح   خي  
ا درتجالس درمفلاس  درمسدج  درلسبي   غيس درلسبي  حف   ربلطس  درحبش  الا  دة الح  ما

 .(3)درم لميا  درت  جلب هل اا طسيا مفس
 
 
 
 
 

                                                 
فقيه: )شهل  درايا رحماا باا اباا درقالاس باا  الرم باا اهمالا درجي دنا ، درشاهيس بلاس  فقياه،  اس  - 1

الش ف  درقسا در لاس اشاس درمايثان(: تحفا  در مالا  فتا ح درحبشا ، نشاسا سينياه بل اي ، تحقياا محماا 
، سجاا  محمااا 35-34صص  ،م1974 -هااا1394 شاالت   ، درقاالهس ، درهيياا  درمفااسي  درللماا  رل تاال ،

درلثال  در يل ي  بيا م لم  در يلا   نفالسى درحبشا  فا  درلفا س در  اط ، ادس درنهضا  ا درحليم، اب
،  51-51صص ، م1985هاااا / 1415در تااال  درجاااالمل ، درقااالهس ، مطبلااا  جاااالمل  درقااالهس     درلسبيااا ،

سد اااال  ادر اااايا فااااؤدا شاااا س دهلل : ربناااال انجااااا  حمبسدطاااا س رهي بياااال، ابلاااا م غيااااس منشاااا س بملهااااا دربحاااا ا  در
 .93م، ص 1961دإلفسيقي ،درقلهس ، 

 .396-394 ص درنج م در دهس  ، ص - 9
3 -Budge  ( E . A . W ) : A History Of  Ethiopia , Nubia & Abyssinia , 

London ,1928, p.321 
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 نزوح األقباط المصريين إلي الحبشة : -2
،  مااال (1)ران تااا تس درلثاااال  بااايا مفاااس  درحبشااا  فااا  افاااس درحاااس   درفاااليبي  

فلح   رص ما سغب   ثطيا درمملرياص فا  درظها س بمظهاس حمال  دراايا رتااايم مس ا هم 
 اايحييا فا  مفااس رشا  ماا دالضااطهلا،  فا  مقلباا  فا  نظاس درم االميا، حرا  تلاسض درم

 رااص فلقااا فااتا رباالطس  درحبشاا  رباا دبهم رلاباالط درناال حيا مااا مفااس فااسدسدد مااا دالضااطهلا، 
  درم اايحييا دراا يا يشااغل ا  ظاالي  لاا  هاا د دةجااسد  بففااحيااا سا   االطن  درمملريااص ا

دراا ن ناا ح حراا   س اامي  فاا  دراااي دا در االطلن ،   االا الاا  سرس هااؤال  فخااس درا راا  در لتاا 
 راخلاااه فااا   (9)م(1431-1414هاااا/833-817) درحبشااا  فسحااا  باااه دإلمبسدطااا س ح اااحلا

 .(3)خامته

                                                 
رخ   درلثال  بيا دربلايا ف  درفت س  خلف  ف  درنف  درهلن  ما درقسا درتل   درهجسن/  - 1

اشس درميثان، حيا  لا  ثطيا مفس ال يحتفل ا  هيسدد بقا م س   درحبش ، فقا درخلمس 
،  مل يثحظ م بم  بلد "ما غيس شلش  ال املش"1516ها/ 999غ سن الم د تقبلهم در لطلا در

م  رلم يا 1516ها/999م، 1481ها/886دنقطلع س   درحبش  اا مفس ف  درفتس  بيا الم  
، سج  محما ابا درحليم، درلثال  11-11ص، 5ه س، ج، بادي  در  دبا ديلسنظس د

 .44-43در يل ي ،ص
دإلمبسدط س ح حلا با ا دا : رحا رشهس ربلطس  افس دة س  در ليملني  دة  ، دتخ  رنف ه رق   - 9

)جبسد م هقل  درسدب (،  لا سجثد اط فلد محب بلد ما سايته ةنه ر هس ما بنل  در نليس،  مل الم 
ملر  ف  تلسيخ درحبش  ح  الم بتا يا درا د يا  رب دبهل بفض  خبس  رحا درمفسييا،  بأ   حفثح

 مل الم بتاسي  جيشه ال  درقتل   محلسب  درم لميا م تخاملد  ثح درنلس دةغسيقي  در ن م نه 
ما ه يمتهم ر هس ما مس ، حال رنه ات  ف  رحان ه ا درمللسص. درجايس بلر  س رنه يلا ر   

  :س حبش  يقت  ف  مللس ه م  درم لميا ف  تلسيخ دة س  در ليملني  . رم يا رنظسدمبسدط  
- Edward Ullendorff : The Ethiopians an introduction to country and people 

, London, oxford university ,Press Newyork.toronto,1965, pp.24-28,  

درحبش  ف  منقل  تلسيخهال، ، ب رس م لا، 41-39ل ي ، صسج  محما ابا درحليم: درلثال  در ي -3
 .33-39م، ص ص1935درمطبل  درلفسي ، درقلهس ، 

- Ayalon, David : Gun Powder and fire Arms in the Mamluk Kingdom, 

London, 1956, p.36. 
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ح احلا الا  نماط درااي دا دإلمبسدطا س  رم يلبا فخس درا ر  را االم بتنظايم ايا دا  
در االطلن  بلرقاالهس ،   ضاا  ا داااا جايااا  رجبلياا  دةماا د   درضااسدي ،  بفضاا  هاا ا دراانظم 

"مل االد رااه  -الاا  حااا ااا   درمقسياا ن–ا مفااس، فاالس إلمبسدطاا س درحبشاا  درتاا  دنتقلاا  ماا
 االطلا  اياا دا، بلاااا را  لناا  ممل تااه  ممل ااا  آبليااه همجاالد، ال ايااا دا رهاال  ال تستيااا   ال 

.  الاا  يااا فخااس درا راا  ريضاالد رمتااا درتااأهيس درمملاا    (1)ااالن ا. فلنضاابط  اناااا دةماا س"
شا ، فقاا رسجا  درمقسيا ن ريضالد فا  ناص يؤ اا ريضالد الا  درمثباس درل ا سي  رلجايش درحب

بمل ال ياع مجلالد رلشص ماان درتاأهيس درمملا    الا  مثباس درجايش درحبشا   ا د   لنا  
مثباااس درقاااالا  ر  درجنااااا ر  حمبسدطاااا س درحبشاااا  نف اااه حيااااا "تمياااا  اااااا سايتااااه باااالرمثبس 

ياا ماا دربالحهيا را   اس درلا  مال (9)درفلخس ، بلا را  لا رب ا اد ا باا رسااا يخاسج اسيلنال"
اهااا دة اس  در اليملني ، حال رنااه ااا تاام   مثباس دةحبالش درل اا سي   لنا  ب ايط  فاا  ر ديا

 .(3)حاخل  بلض درتط سد  اليهل
 لجوء بعض أمراء المماليك المسممين إلي الحبشة: -4

را  درخثفل  درادخلي  بيا در لطلا درممل     بلض رمسد  درمملريص درم لميا حر  رج   
  دةمااسد  حراا  بااثا درحبشاا ،   االا الاا  سرس هااؤال  درثجياايا دةميااس درطنبغاال حاال م هااؤال

م(، حيااا ااالم هاا د 1491-1419 هااا/894-815ااا ص فاا  اهااا در االطلا درمؤيااا شاايخ )
دةميس بتاسي  دةحبلش ال  د تخادم درنالس دإلغسيقيا ،  درسما  بلرنشال ،  درللا  بالرسما، 

ا رشلس درمقسي ن حر  فاسدس رحاا درمملرياص در سا لشاي   درضس  بلر ي . اث   ال   رص فق
مااا مفااس ريضاالد، حيااا رجااأ حراا  بااثا درحبشاا   اهااا حراا  دإلمبسدطاا س  - راام ياا  س د اامه–

                                                 
ما رميا، درهيي  تحقيا محما مح ،ف  تلسيخ ره  در ملا : اقا درجمللادرلين  )باس درايا محم ا(  - 1

 .315،ص3م ، ج1999ها/ 1419درمفسي  درللم  رل تل ، 
 .4ص ،درمقسي ن : دإلرملم - 9

3 - Mordechai Abir : Ethiopia and The Red Sea The Rise and Decline Of 

The Solomonic Dynasty and Muslim – European Rivalry in the Region, 

Gainsborough House, London, E11.Rs, England, 1980,. P.42 
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ح حلا بلم  " ساخلنل  اظيم " رن ادس رفن  دة الح   فايلنتهل الا  نفاس نماط ا س 
 .(1)فنلا  دة لح  درممل  ي  بمفس

 :المصرييندور المطارنة  -5

ا بلااض دربالحهيا را درمطلسناا  درمفاسييا اااا رلبا د ا سدد باالر  دةهميا  فاا  نقاا  يؤ ا 
بلض فن ا درلملس  ما مفس حر  درحبش ، ف هيسدد ما در نليس درت  شيا  بلرحبش  خث  
درلفاا س در  ااط  تشاايه فاا  تفااميمهل  طسد هاال  هنا ااتهل   خلسفهاال ر اال   بناال  در نااليس 

، لر  دحتمال  ايالم مهنا ايا  امال  مفاسييا بتشايياهدرمفسي  درمللفس  رهل، ممل يشيس ح
دةمااس دراا ن يم ااا ملااه دالاااال   اا رص بلحتماالال  اااام داتفاالس ا س درمطلسناا  الاا  نقاا  
درفن ا درململسي  فقط حر  درحبش ، ب  تلان  رص حر  نق  در هياس ماا درماؤهسد  درحضالسي  

 .(9)  درحسبي  ادةخسى ف  شت  درمجلال   منهل درفن
 -الحج وتوافد األحباش إلي األزىر الشريف:موسم  -6

هماا  مجاال  رخااس رتباالا  درمااؤهسد  درحضاالسي  باايا درم االميا بفااف  الماا ،  باايا    
م لم  مفس  درحبش  بفف  خلف  رال  ه  م  م درحاج،  راص را م الم  درحبشا   الن د 

م  يلتق ا بإخ دنهم درمفسييا خثره،   لن  مفس تحت  م لن  خلفا  فا  درلالرم دإل اث
م،  مل ن ح حرا  مفاس 1961 / ها658 خلف  بلامل تم رحيل  درخثف  درلبل ي  فيهل الم

 لنا  هنالص ن اب   بياس  ماا    طثبه ما مختل  درللرم دإل اثم ، هيسدد ما ر لت   درللم   
، فمااا ر ريااص دةحباالش دراا يا (3)درشااسي م االم  درحبشاا  دراا يا فاالس  رهاام رس ااا  بلة هس 

درشاااايخ جماااال  درااااايا ابااااا دهلل درمتاااا فى ااااالم د فاااا  ميااااادا درللاااام، جاااال  د باااالة هس  بااااس   
درشاااايخ دإلماااالم در يللاااا  فخااااس درااااايا اهماااالا، شاااالسح در ناااا   درمتاااا فى    ،م1361هااااا/695
م،   غيسهم در هياس درا يا االا د حرا  بثاهام بلاا حتمالم اسد اتهم،  هنالص 1349ها/743الم

                                                 
سغاااا درسفااالا  : دربااالس ا  دربناايااا ، در اااثح درنااالسن دة  ، مجلااا  دراااافلع ، 4ص ،درمقسيااا ن : دإلرمااالم - 1

 م.1993درخليج ، درلاا درهلن ، ينليس 

حباسدهيم الا  طسخالا : دإل اثم  درمملراص دإل اثمي  ،  14 ليا الشا س: بلاض رضا د  جاياا ، ص - 9
   رص، 1959 ، درقلهس ، درمجالا درهلما،درلف س در  ط ، بحا بلرمجال  درتلسيخي  درمفسي بلرحبش  ف 

   -Roland Oliver :  The Middle Age Of African History , Oxford 

1968,p.72 

3 - Trimingham J S : Islam In Ethiopia , oxford, 1952,,p.62 
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قلا د مال س دا فا  درقالهس  ماا ماؤهسد  نظس حريهم حخ دنهم درم لم ا نظاس  حجاث   دحتاسدم،  ن
 .(1)حضلسي 

 مظاىر تأثر الفن الحربي الحبشي بالفن الحربي الممموكي : -ج
بفاااف  خلفااا  تااام    درمملااا    بمفاااسهااا د درق ااام ت فااايفلد ر داااا  درفاااا درحسبااا  تنااال   ي    

 -درتس ي  ال  درج دن  درتلري  :
 النشأة العسكرية : -0

ب ااب   لمملريااص درمجلاا بيا مااا درمناالطا درمختلفاا ر درتللاايم  دهتماا  ا راا  درمملريااص بلرنشااأ 
ا سهاام درحسباا ، فلقااا دتفااف  تااسبيتهم  نشااأتهم درل اا سي  ب هيااس مااا درملاالرم درممياا  ، فااإ د 
دشتسى در لطلا ااادد ما درمملريص رس لهم ر الد رفحفهم رلتأ ا ماا  اثم  رج المهم حتاى 

، بحياا ال تجما  (9)ن اه  تقالس  م طناهح د هب  رنهم فا  فاح  جياا  رنا   مانهم طبقا  ج
درطبقاا  در دحااا   اا ى درمملريااص    ن دةفاا  درمشااتسص ر  درمجلاا بيا مااا بلااا  دحااا ريتلقاا د 

، فلناي  يت لمه درط دش  درمقام ال  درطبق ، (3) فا ا دنيا خلف  درتلليم دراين   درحسب 
،   لنا  (5)ياص فا  درطبالا هام درم اي ر ا ااا تسبيا  درمملر (4) هؤال  درط دشي  "درخفيلا"

هاا ا درطباالا ب االح  دإلياا دا بلرقللاا ،   لناا   اا  طبقاا  منهاال تحتاا ن الااى اااا  م اال ا اااا 
يفا  دت االاهل حراى رراا  مملا ص،  اا رص  الا ر اا  طبالا فقيااه ر  ماؤا  فقيااه يتاساا الاايهم 

ل ، رما(6)رتلليمهم درقسآا  درخاط  رح الم دراايا  آاد  درشاسيل  بلإلضالف  حرا  درللا م دةخاسى
 لا درجيش درممل    يلتما الى درفس  ي  درت   لن  دة لس رلفا درحسبا  فا  درلفا س 

                                                 
،  ليا الش س، 45-35ص م، ص1949للس ، درقلهس ، ادس درم مسدا  لم : ف  بثا درنجلش ، - 1

 .95، سج  محما ابا درحليم، درلثال  در يل ي ، ص8درمسج  در لبا، ص
 .969-968صص ، 6ا، جدرنج م در دهس  دبا تغسان بسان: - 9
درمغ   بل م "دريل ل"  ه  درق دنيا درخلف  بلرض دبط ر  درتنظيمل   اسف  ه ا درق دنيا راى- 3

ا اليه درمملريص رنظمتهم اليهل خلف  م رمغ ري ،  ه  تلا دة لس در ن بنى  رلجي ش ددرل  سي
درنلحيتيا درل  سي   در يل ي    رص من  اها بيبسس"  غلر  رح لمه ما رمس دريل ل" رلم يا دنظس 

 .78،  لا درغلما، درمسج  در لبا، ص59-51. فثح درايا محما ن دس، درمسج  در لبا، ص 
 .991-991صص  ،9اج درم داظ  دالاتبلس، : سي ندرمق - 4
 .988ص ،8ادرنج م، ج دبا تغسان بسان،، 18،ص4ادرقلقشناى: فبا دةاشى، ج - 5
 .413ص ،9اج ،درم داظ  دالاتبلس ، درمقسي ن، 347، ص3ا: بادي  در ه س، ج حيلسدبا  - 6
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درجااايس بلراا  س دهتماالم   در  ااط ، فقااا  االا درمملاا ص يااتللم فاا  هاا ا درطباالا فااا درفس  ااي . 
 ثطيا درمملريص رنف هم بلإلشسد  الى مملري هم حشسدفلد مبلشسدد فسداب د حس التهم   ا نلهم 

 .(1)ج ال  دآلاد  اق ب  فلسم  الاب د درخلس 
رسبلا  اشاس ر  خم ا  اشاس شاهسدد،  رحيلنالد  لنا    رقا  لن  دراسد   فا  درطبالا ت اتغسا

تمتااا حرااى اااا   اان د ، فااإ د دنتهاا  دراسد اا  راتااا درمملاا ص، حيااا يقاالم رااه دحتفاال  خاالص 
اطلااالد  يبقاا  رااه يحضااسا در االطلا  دةمااسد ،  ي االم درمملاا ص  ااثحلد  فس اال  ربل اال خلفاالد  د 

،   االا درمملريااص  درمتخسجاا ا (9)طاا د  حيلتااه  حينياا  ي اام  اتيقاالد ر  ملتقاالد بل اام ر ااتل ا
، ر اا  جملااا  ماانهم باالش ر  نقياا ، رماال دراا يا يفاال ا حرااى دإلماالس  حراا  جملااال يق اام ا 

 ها  مستبا  تهيا  رل ظالي  در باسى درحل ما  فا  درابثط  درجايش ر  حتاى رل الطن  نف اهل، 
را درمملااا ص ال يحفااا  الااا  دإلمااالس  حال بلاااا را ينتقااا  ماااا مستبااا     ااالا ماااا درمفاااس ض

ةخاااسى فاااث يليهااال حال  ااااا تهااا ب  رخثااااه  فااابغ  آادباااه باااس ح دإل اااثم  باااسع فااا  فنااا ا 
.  ااا (3)درقتل ،  م   رص  لا منهم ما يلم  بلا  رص ف  مستبه فقيه ر  راي  ر هس  الماه

م  درمفسن حياا رام ي امح د ةهالر  الش درمملريص ف  مفس  طبق  منففل  اا درمجت
مفس بلالنخسدط ف  فف فهم، حيا منل د درمفسييا مهمل اظم شاأنهم ماا دالنخاسدط فا  

 .(4)درجيش  جنا محلسبيا
دربلاايا  ماا  اا د اتفلا دةحبالش ماا تلاص درنشاأ  حياا تشالبه  ر اس ها ا درنشاأ  فا   ا 

، فقب  را ينضام هاؤال  حرا   مل دتبل  نفس دإلجسد د  رضمهم حر  درجيش .حر  حا  بيس
درجيش  لا يتم ت ليمهم حر  م ي   درجيش ريتم فحفهم ر الد رلتأ ا ما  ثم  رج لمهم، 
اب  را ي ما رهم بلالختثط م  درجنا در لبقيا، )حيا  لا يتم ه د دةمس الى درمل ف  

                                                 
 .83دراه س، ص، ح داا دبا تغسان بسان، 414،ص3ا: بادي  در ه س ،ج حيلسدبا  - 1
، در اايا درباال  درلسيناا ، درفس  ااي  فاا  مفااس فاا  افااس 151، ص1ا: بااادي  در هاا س، جاا حياالسدبااا  - 9

 .134م(، ادس درنهض  درلسبي  رلطبلا   درنشس، بيس  ، ص1517-1951 ثطيا درمملريص )
    درنهضاام، م تباا1517-1389مفااس فاا  اهااا ا راا  درمملريااص درجسد  اا   ،حبااسدهيم الااى طسخاالا  - 3

 .68م، ص1961درمفسي ، درقلهس ،
مي س فيلم  درفس  ي  بس م درجهلا،  مل راا دهلل رلمجلهايا ما درلبلا،)يشص ف  ن به حر  درطسدبل  (: مجه    - 4

، دباا حيالس : باادي  در ها س، 19،  ساا  ملها درمخط طل  درلسبي  ،، فن ا حسبي   37بسام  مف سمي س فيلم 
 .394دةي بي ا  درمملريص ف  مفس  درشلم، ص ،  ليا ابا درفتلح الش س، 191، ص1جا
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ر اا دا درساياااا فاا  مفاااس( حتاااى ح د هباا  رنهااام فااا  فااح  جياااا  رنااا   ماانهم طبقااا  جن اااه 
اليمااااه ر  تقاااالس  م طنااااه، بحيااااا ال تجماااا  درطبقاااا  در دحااااا   اااا ى درجنااااا   ن دةفاااا    د 
 درمشااااتسص ر  درمجلاااا بيا مااااا بلااااا  دحااااا ريتلقاااا د درتللاااايم درحسباااا ، ر  ينضاااام د حراااا  درجاااايش

 .(1)درحبش  دإلمبسدط سن
 األسمحة الممموكية: -6

ر الح  هج ميا   امال بايدة لح  درت  د تخامهل درمملرياص فا  درقتال   درتااسي   تن ا     
 درفااااااااااأس  دراااااااااانفط  (3) دربلطاااااااااا  (9) درخنجااااااااااس  درطبااااااااااس  مااااااااااا رهمهاااااااااال: در ااااااااااي   درااااااااااسما

 (9)ر لح  افلاي  فما رهمهل دةا دس   دراب س، (1)، درمقثع(5) دربنلاا  درمادف (4) درم لح 

                                                 

   رص 345درمسج  در لبا، ص فثح درايا  لم  در يا : -1

 -Taddesse Tamrat : Church and State in Ethiopia (1270-1527), Oxford, 

Clarendon press, 1972, p .99. 

اضي  ما   تايس يس   ف ر  درطبس يا ه   ثح يشبه درفٍأس ر  دربلط  بسرس نف  مدرطبس  - 9
محم ا نايم رحما فهيم : درفا درحسب  رلجايش درمفسن ف  درلفس  .درحايا ر  درخش  درمتيا

ي  درللم  رل تل ، درقلهس ، م( درهيي  درمفس 1383-1951ها / 783-648درممل    دربحسن )
 .39، صم 1983

له مااببلد ماا نلحيا  سايقالد ماا   ه   ثح ما حاياا مس ا  فا  االيم ماا درخشا ،  ي ا ا نفادربلط   - 3
رخسى ي  ا سايقلد ، دنظس محم ا شي  خطل  : درل  سي  درلسبي  دإل ثمي ، درطبلا  دة راى، ادس 

نهليا  در اثطيا درمملرياص فا  مفاس، محما مفطفى  يلا ،  ،117، ص1983درشس ا، درقلهس ، 
 .914م، ص1951ي  درمفسي ، درقلهس ، ملي  درمجل  درتلسيخ

م لحااا   هااا  ضاااما دة ااالح  درنلسيااا  درتااا  تشااابه درماااادف   تفااان  اااالا  ماااا درنحااالس ر  درحاياااا، در - 4
  لنا  بأحجالم مختلفاا ،  ها  الااى نا ايا، نا ع يحماا  الاى اجاا  تتاص تجسبتاه فاا  درها د  درطلااا، 

، 4 دةخس  لن  تتم تجسبته ال   فا ف  نهاس درنيا  اناا طاسا دنظاس دباا حيالس، باادي  در ها س، جاا
، مس ااا  درملاااص فيفااا  رلبحااا ا  دراسد ااال  دإل اااثمي ، دة ااالح  دإل اااثمي ،  915، 149ص ص

ها، محما ا ناايم، درمسجا  1411در ي    دراس ع، درسيلض، نلسض مقلم ف  الا  درفا دإل ثم ، 
 .181در لبا، ص

 ااالا د اااتخادم درماااادف  فااا  افاااس درمملرياااص محاااا ادد رلغليااا ، خف فااالد فااا  افاااس ا راااتهم دة راااى  - 5
دةماس  ا رص فاى افاس ا راتهم درهلنيا ، حال را دةماس باار يتغياس منا  اهاا در الطلا خشاقام   د تمس
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ريضالد  د تللا درمملرياص فا  حاس بهم  مل دراس ع  درتس س  درنشل .  (3) در هلم (9)دةا دس
 درقااثع  (4) در اابش (3) درفاانب س (9) درابلباا  (1)درمنجنيااا  د  درحسبياا  مهاا بلرلايااا مااا دةا

 . (5)درمتحس  
                                                                                                                                 

 سدع حايااااا(   دا دهتماااالم  4691م م حلاااا  جاااال  مااااان حجسهاااال)1463هااااا/868دراااا ن جااااس  ااااالم 
در لطلا اليتبلى ما بلاا به د در ثح، حيا راخا   حاا  جاياا  رسمال  دربنااا) حملا  دربنالاا( فا  

م،  ر اا دبناه رجباس 1491ها/895ه د در ثح ما ه يم  دةتسدص درلهملنييا الم درجيش  د تطلع ب
الااى حاا  هاا ا در حااا   افاا  حيلتااه همناالد راا رص ةا هاا ا در حااا   لناا  خطااسدد الااى نظاالم درفس  ااي  
 رمسديهااال،  مااال  لنااا   سدهيااا  درمملرياااص ال اااتخادم دربنااااايل   لنااا   دضاااح ، ةا د اااتخادمهل  ااالا 

ة االح  درتقلياياا  درمت دسهاا   رلم يااا دنظااس دبااا تغااسان بااساى، حاا داا دراااه س، يتطلاا  تجااساهم مااا د
در ثح ف  دإل ثم، درجملي  درمل ي  رلاسد ال  درتلسيخيا ، ، ابا درسحما    ، 476-474ص3جا

دال ااااااتلاداد  درل اااااا سي  ، مفااااااطفى نجياااااا ، 115-114ص ،م1951ادس درملاااااالس ، مفااااااس، 
، 4درلاااااا  ،هااالسمجلااا   لياااا  دآل، م1516-1511رغااا سن رل ااالطن  درممل  يااا  فاااا  اهاااا در اااالطلا د

 .391درقلهس ، ص
اباالس  اااا  فااه مااا درجلااا ر  درقماالش، حماال بيضاال ي  ر  م ااتايس  رهاال طسفاالا فاا  دة   ر  : المقــ ع - 1

هثه  ف  درهلني   تسبط ما طس  فا  در فاه  يتاسص درهالن  مس اث،  طسيقا  د اتلملره ها  را يجلا  
     دحا يظ  متس  لد  يم اص بلةفالب  فتفايس در فاه مللقا  هام يلقا  طاس ر   حب  اس   ااد حب

م( : دةنياا فا  1463هاا/867در سا لش )دبا رسنبغل،   نظس درحب  ما دةفب  فينطلا درحجس د
م. مخط طااا  مفااا س  1985هاااا/1415درمجااالنيا، تحقياااا حح ااالا هناااان، منشااا سد  جلملااا  حلااا ،

، درقلقشاناى  37،38،  ساا  / فنا ا حسبيا 4  تحا  ساام درلسبي ال  مي س فيلم بملها درمخط طل 
 .137، ص9ا: فبا دةاشى، ج

، ممل    دنظس دبا تغسان بسان، درنج م لن  دةا دس درتتسي  ملس ف   م تخام  ف  درجيش در - 9
 .919،ص14اج

س بهل بهل اا ا   اظلم ت تس بل ر  يج  هلم درخطليي   ه   هلم اظلم يسمىد تخام درمملريص در - 3
ا ه ا در هلم  لن  ت ض  سؤ  هل  ت  محتسا   تق   ح يسم  انهل فت لا تخسا درحجس  يقل  

با درشحن ، درباس در دهس ف  نفس  درملص درنلفس لس    سد هل خطلد نلسيلد رلم يا دنظس دال  درلا  ت
محما با اليتبلن، تحقيا ا. امس درتامسن، ادس در تل  درلسب ، بيس  ، درطبل  

 .144،ص9ا، درقلقشنان ، فبا دةاشى،ج78، 73م، ص 1983ها/1413 ر ،دة
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سدج م لف  ط يل ، فيحطم درحف ا  دةب ثح ي تخام ف  درسم  بلرحجلس  الى:  ه   المنجنيق - 1
ادس درمللس ،  رحسب  ف  فاس دال ثم،ا ا، درفا د يهام درمل  سد ، ابا درس    

ربلظ  محما ح ا، در  ادني ا ف  جيش مفس     ى ،156م، ص1961درطبل  دة ر ،درقلهس ،
جتملاي ، درحيل  در يل ي   دالاتفلاي   دالدإل ثمي  حتى  ق ط درا ر  درفلطمي   ا سهم ف  

 .87م، ص1989س لر  ملج تيس غيس منش س  بملها دربح ا  دراسد ل  دةفسيقي ، درقلهس ، 
ال  لاا  خشبي  تحملهل اجاث  ما  ا  باآال  ا ه  ابلس  اا ه اج ما درخش  مهب  :  الدبابة - 9

 انااا درملس اا  يااافل نهل رماالمهم متقاايا بهاال  ااهلم   ياااخ  درمحاالسب ا فاا  ج فهاال رضااس  دة اا دس،
شغل  حهامهل ر  ححادا تغيسد  فيهل ر   رتفق د بلة  دس رخ  د يلمل ا الىدةااد ، حتى ح د مل د

درفااا درحسباا  فاا  م يااا رنظااس، ابااا درااس    ااا ا، درنيااسدا فيهاال نتيجاا  اهااا دةخشاال  باالرنفط . رل
 .168، صفاس دإل ثم

بلرجلا  ي ماا فيهال درمهالجم ا  يقسبا ا رلحفاا،  ب  تقسيبلد  يفن  ما درخش  درمغطى ه   لرابل - 3
تلسيخ درتماا دإل اثم ، تقاايم نظس جسج   يادا،  هم فيه  يلس  بلر يلس  درماسا  دفيقلتل ا رهله 
 .144-143صص  ،1ا، جادس درهث ، درقلهس  )ا .  (نس، ا. ح يا مؤ 

: ابلس  اا حجس  فغيس  مس ب  ال  اج   مفن ا  ما درخش  درمح م مغلف  بلرلب ا الكبش - 4
ر  جل ا منق ا  ف  درخ   بادخلهل درجنا در يا يحس  نهل بافلهل حيا ال ي جا بهل رسضي ،  اا 

 نهليته سرس در بش،  تقس  دةر  حر  ر  دس يللا ف   قفهل  ث   يسبط فيهل ام ا رفق  
ال  اناهم ر  ب د ط  در بش، درسجل  ف  دة  دس رنقبهل رمل بآ درحفا ر  درقلل  حيا يلم 

ربا ،  149محم ا نايم ، درمسج  در لبا، صنظس تحسي هل حت  تفطام بحليط در  س، د  رص ب
 .88، 89دسنبغل در سا لش: دةنيا ف  درمنجنيا،  سا 

 ه  ربسدج ما درخش  مستفل  مغلق  بالرلب ا  درجلا ا مها  در ابش،  تاادس حس تهال ب د اط  ر درا  ر  - 5
مشاالاص ياااف  بهاال رت االااهل مااا ر ااف   هاا  ضاايق  مااا داثهاال  فاا  ر اافلهل ب ااس مس اا  اليااه، 
يتف  بلضه ببلض بلضثع ماا درخشا  فياأت  درسجا  بلرمشالاص فيااخلهل بايا تلاص درخشا ، هام 

ااا اباس  حا رهم در اتليس، راثهال    س  تجسن ب ه ر ،  يفالا درسجال  حراىا ي  فتنحا يقيمهل بافل 
يشاااس  درسمااال  الااا  رمااال ا درمحفااا سيا،  جنيقااال  درفاااغيس ، حتاااىهااا ا درقاااثع درمن  يحمااا  الاااى

نظس محم ا نايم، د ت تلم  ه ا درقثع ح  رم ي ا هنلص ر مه ر  مستف  يم ا داتثؤا بلرمنجلنيا. 
 .88، 89نقثد اا ربا رسنبغل در سا لش، دةنيا ف  درمجنيا، ا 149، صدرمسج  در لبا
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  لنااا  هااا ا دة ااالح  الاااا  دخاااتث  رن داهااال تحفاااظ فاااا  ادس رطلاااا اليهااال د اااام         
"در ساخلنااالا ر  در اااثح خلنااالا" رن بيااا  در اااثح  تحتااا ن هااا ا دراااادس الااا  مختلااا  رنااا دع 

 مال  الا  .(1)االم مال يفان  ماا دة الح  ماا مختلا  درجهال دة لح ،  تحم  حريهل  ا  
ر   رميس ما دةمسد   ساخلنلا خلفا  باه  بجنا اا حياا  لنا  فا س  مفاغس  ماا خ ينا  
درقللاا ،  يلماا  فيهاال جملااا  مااا درفاانلع يخااتص  اا  ماانهم بناا ع ملاايا مااا رناا دع در ااثح 

 ااا  مااانهم ر ااام   يلهاااا حرياااه باااأمس فااانله  مهمااا  حفاااثحه ح د رفااالبه تلااا   يطلاااا الاااى
"در سا لش"،   لن  خ ديا در ثح ت جا ف  رمل ا رخسى غيس درقالهس  مها  افاس در اثح 

 .(9)ف  دإل  ناسي 
 اااااا دنتقلاااا  بلااااض رناااا دع دة اااالح  درمفااااسي  حرااااى درحبشاااا  حيااااا د ااااتخامهل دةحباااالش 
درم يحي ا فا  حاس بهم ضاا درم الميا.  فا  ها د درفااا ت جاا ااا  حشالسد  تلسيخيا  حراى 

ادم دةحبلش رل ي   درمفسي ، حيا يف  اس  فقيه رنه انا د تلادا دإلمبسدط س د تخ
ربناال انجاا  راااخ   رحاااى درملاالسص ماا  درم االميا بقياالا  دإلماالم رحمااا، رخااسج خ دينااه  منهاال 

. اااث   الااى  رااص فلقااا (3)"در ااي   درمفااسي " حيااا ااالم بت  يلهاال الااى بطلساتااه  ا اال سا
بلااض دة االح  دةخااسى درم ااتخام  فاا   اا  مااا مفااس   جااا ريضاالد ناا ع مااا درتشاالبه باايا

 درحبش ،  خلفا  درسمالح  درنشال ، حياا االم دةمياس درمملا    درطنبغال بتااسي  دةحبالش 
 .(4)ال  د تخادم ه ا دة لح  ف  دةغسدض درحسبي 

 م بس القتال: -2

لفا  تن ا  مثبس درمملريص بفف  الما  بالختث  درم داا   درمنل ابل ، فهنالص هيال  خ
بلرخامااا  در ااالطلني   رخاااسى تتللاااا بلر ااافس،  هلرهااا  بلر اااسحل   درلياااا حراااى غياااس  راااص ماااا 

                                                 
تحقيا ا طنطيا  دبا درفسد ، تلسيخ درا    درمل ص، ،11، ص4ادرقلقشناى : فبا دةاش ، ج - 1

 .147ص، 7اج ،1949طبل  بيس  ،  سيا،
 .19-11صص درمفاس در لبا،  - 9
 .   رص67-66درمفاس در لبا، ص ص - 3

- Manfred Kropp :op,cit, p.31. 

مس ااا  دةماااالسد   سيتشااالسا هااا   : حمبسدط سياااال  درسيااالح درم  ااامي ، تسجماااا   لمااا  ي  ااا  ح اااايا، - 4
 .19درمقسي ن : دإلرملم، صم، 1999 تسدتيجي ، درطبل  دة ر ، رلاسد ل   دربح ا دال
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.  فيمااال يتللاااا بمثباااس درقتااال ، فإناااه ح د مااال ااااا  درجنااا ا حرااا  درقتااال  دستاااا د (1)درمنل ااابل 
مثبس درحس   درت   لن  تختل   لي  اا مثب هم درللاي  ف  ر ال  در لم.  رقا حلفظ 

لم   درجن ا منهم بفف  خلف  الى ربلس دراسرس درا ن دتخا  ا ماا ريالم درمملريص بفف  ا
حيااا  االا رهاال شااأا اظاايم مااا  (3)درفاافسد    اا رص در ليناااد  (9)بناا  رياا    هاا  در ل تااه

درنلحياا  درس اامي ،  ماال رفاابا راابس درلمااليم رمااسدد شااليللد حتااى فاالس ن اهاال ر  تغييسهاال مااا 
حيا  لن  ره درم لنا  دة راى ح  يلتباس بفاف  درللس،  مل دستاى درمملريص ريضلد درشسب ش 

. (5) يفافه درمقسيا ن بأناه "مها  شا   يشابه درتالج" (4)خلف  درطلب  درمميا  بطبقا  دةماسد 
 ماااال دستاااااى درمملريااااص ريضاااالد درطاااا دا  درتااااا  تشاااابه در  فياااا   اااااا رب ااااهل درسجاااال   درن ااااال  

،  يا  س بلاض (7)نط"،  هنالص ربالس سرس آخاس  ها  "درا  (6) درل  سي ا ما جمي  درطبقال 
 .(8)بلض درمؤسخيا را  ى درمملريص دختل  ما طليف  ةخسى حتى بل  درملي 

، حياااا  لنااا  رهااال ر ااامل  متلااااا  (9)رماال الااا  رج ااالاهم فقاااا دستااااى درمملرياااص درااااس ع     
رغلبهل فلس ي  مه   سايل   ه  تغط  درج م  له،  اساث  ر    دغناد  ر  ب لب   ها  

ل ت اا ا مبطناا ،  هناالص  اا رص درجاا ش  هاا  اباالس  اااا فاااس بغيااس  لهاال ر اامل  اس ع سبماا
ظهس، ه د بلإلضلف  حر  رنهم  لن د يضل ا "درمضمضم"  ه  خ    م ا ر  الا  ماؤخس  

                                                 
 .111، ص9ا: درخطط، ج المقريزي - 1
ماا درفا   مخل طا  بالرقطا دنظاس، دباا تغاسان باسان، : جم   ل ته  ها  طلايا  فاغيس  الكموتات - 9

با شادا ،درن داس در الطلني   درمحل اا دري  افي  ) ايس  فاثح دراايا د، 33،ص7درنج م در دهس ، جا
 .198م،ص1964دةي ب (، تحقيا جمل  درايا درشيل ، درقلهس ،

در ااق ط ر  درحس اا  درمقسياا ن ،  ها  رباالس رلساباا  تشاا در ل تااه درتاا  فا ا درشاالس  تمنلهاال ماا:  الكمينــدات - 3
 .98،ص9ادرخطط،ج

 .59، صدرمسج  در لبا: ماير - 4
 .99ص، 9اج : درخطط،المقريزي - 5
 .439ص،3ا: بادي  در ه س، ج ابن إياس - 6
 .املش ي تلم   غطل  رلسرس : ه  ابلس  اا الزنط - 7
 .41-39صص   ،4اج : فبا دةاشى، القمقشندى - 8
رن دع ما دراس ع  لن  م تلمل  ف  درلفس درممل     ه  اميص در سا،  دراسع  لا ي جا هثه   - 9

 .361-359ص ص ،4ا، بادي  در ه س، جحيلسنظس ربا د   درساليا درملاني  ر  دربسيجلنايا . 
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سرس درمحاالس   ر نيااه ر الياا  درلنااا،  يبااا  را راابس دراااس ع فاا  درمجتماا  درمملاا    خلفاالد 
 .(1)بلةس تقسدطي  درل  سي 

ةحبلش د تفلاا  بيس  ماا مثباس درمملرياص فا  تلاص درفتاس  فللا  ياا  اا ر تفلا د          
فخااس درا راا  رمتااا درتااأهيس درمملاا    الاا  درمثبااس درل اا سي  رلجاايش درحبشاا ، فقااا رسجاا  
درمقسيااا ن فااا  ناااص يؤ اااا بمااال ال يااااع مجااالالد رلشاااص ماااان درتاااأهيس درمملااا    الاااى مثباااس 

ح  اااال  رم حمبسدطااا س درحبشااا  نف اااه  درجااايش درحبشااا   ااا د   لنااا  مثباااس درقااالا  رم درجناااا
 .(9)"تمي  اا سايته بلرمثبس درفلخس " درمقسي ن دنه

الاا  دنااه يبااا  را درمثبااس درحسبياا  درحبشااي  بفااف  الماا   لناا  خليطاالد مااا ر ياال  ر     
ا  مثبااس متن ااا  بتناا ع درمفاالاس درتاا  رخاا  منهاال دةحباالش خااث  هاا ا درفتااس  مثب ااهم،  د 

ا درمثبس درحسبي  بفف  الم   لا يغل  اليهل درطلب  درممل   ،  لا ما درمسجا را ه 
 راااايس را  الاااا   رااااص مااااا د ااااتخادم درجناااا ا دةحباااالش راااابغض درمثبااااس درممل  ياااا   فاااا  

 .(4)،  ه  ربلس رلسرس د تخامه درقلا  دةحبلش  خلف  دةبلطس (3)مقامتهل در مط
لا الاا  نمااط دراااي دا در االطلن  ح ااح دإلمبسدطاا س  ماال ااالم فخااس درا راا  بتنظاايم اياا دا     

بلرقلهس ،   ض  ا دااا جاياا  رجبليا  دةما د   درضاسدي ،  بفضا  ها ا درانظم درتا  دنتقلا  
"مل الد راه  الطلا  ايا دا،  -الى حاا اا   درمقسيا ن–ما مفس، فلس إلمبسدط س درحبش  

فلنضاابط  بلاا را  لناا  ممل تااه  ممل ا  آبليااه همجاالد، ال اياا دا رهال  ال تستياا   ال ااالن ا. 
 .(5)اناا دةم س"

 : تكوين الجيش-4
ت اا ا درجاايش درمملاا    مااا هااثا فااسا ر ل ااي ، درفسااا  دة راا  اباالس  اااا طليفاا   

درمملريااص در االطلني  رى مملريااص در االطلا درقااليم فاا  درح اام  درتاا  رطلااا اليهاال )دالجااث  
                                                 

 .51-49صص  محم ا نايم : درمسج  در لبا، - 1
 .4ص ،دإلرملم - 9
درل  سن درمفسن ف  در ا  درحلضس م  دختث  اط  در ى  مل  د  ه د درلفظ يطلا الى رحاى - 3

نظس: درلم يا .  رفظ  طفي  فيطلا اليه " نطلد"  ه  ابلس  اا  تس  ملتفا بهل غطل  رلسرس
 .319نجي ، دال تلاداد  درل  سي ، ص ىمفطف

 .61-58مليس: درمسج  در لبا،ص ص - 4
 .315ص ،3درمفاس در لبا ، جا: درلين  - 5
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اااسدد،  رشااهم اسبالد،  درجلبلا(،  اا  ففهم درقلقشناى بأنهم "راظام دةجنالا شاأنلد،  رسفلهام 
، رماال درفساااا  درهلنياا  فهااا  طليفاا  مملرياااص (1) ر فااسهم داطلااالد،  مااانهم تااؤمس ستباااه بلااا ستباااه"

دةمسد ، رن در يا دشتسدهم دةمسد     ال  ح   اسجته  ستبته حيا تلها دةمسد  بسالي  
  لنا   ا  هاؤال  درجنا ا    نا د مانهم در حااد  درحسبيا  درتا  تسدفاا در الطلا فا  حس باه، 

 حااا  تتااأر  مااا رميااس الاا  سرس مملري ااه،  رخيااسدد تااأت  درفسااا  درهلرهاا   هاا  طليفاا  رجناالا 
درحلقااا   درتااا  حشااامل  الااا  مملرياااص در اااثطيا  دةماااسد  در ااالبقيا  ر الاهااام درااا يا رحتسفااا د 
درجناي ،  فلس د بمهلبا  جايش هلبا  رلا را  ال يتغياس د بتغياس در الطلا،  يشاس  الا   ا  

فاا   ااا  درحااس  رميااس ملياا  مقااام رراا ، رن رميااس رااه درحااا فاا  دمااتثص ملياا  رراا  ماانهم 
 .(9)ممل ص رنف ه  يق ا ف   ا  درحس  رر  جنان ما رجنلا درحلق 

 د  د  لناا  درفااسا درهثهاا  در ااالبق  تلااا بمهلباا  دةامااا  درسيي اااي  رلجاايش، فلقااا  جااا  حرااا  
تضام ها ا درفاسا درلسبالا  جلن   رص فسا رخسن تت  ا ما سجل  در ي  درمقطلايا، حياا

 درتس ملا  دة اسدا،  درا يا يتس ا  املهام  فا  حمليا  رطاسد   الطن  درمملرياص فا  مفاس، 
اااث   الاا  مشاالس تهم بفس االنهم فاا  درجاايش فاا  ر ااال  درحااس    رااص نظيااس ماال يحفاال ا 

 .(3)ال  ما راطلال 
اتبااالسا دراااسييس رماال ااااا ايااالا  هااا ا درفاااسا فلقاااا  االا در ااالطلا الااا  سرس هااا ا درقيااالاد ، بل

، هاام (4)  ااايم رمااسد  درمملريااص،  يلاا  در االطلا ستباا  ت اام  رتلبااص درل اال س رل االطن دةالااى 
ياااأت  درقااالا  )دةماااسد (،   ااالا در فااا   حرااا  حماااس  جااايش درمملرياااص ياااتم ماااا خاااث  درتساااا  

)رى  (3)ر  رميس رسبليا (9)حر  رميس طبلخلنلا (1)اشس حر  رميس  (5)تاسيجيلد ما رميس خم ه

                                                 

 .15ص، 4ا دةاش ،ج: فبالقمقشندى   - 1
 914، محما مفطف   يلا  : نهلي  در ثطيا درمملريص ف  مفس، ص469، ص4: در ل ص، ج المقريزي - 9 

 .461درمفاس در لبا، ص - 3
: ملنلهل دةميس دة  هم فلس  تلن  اليا درجيش ال  داتبلس دنه رب  درل ل س،  ه   بيس  أتابك - 4

دبا درفسد ، تلسيخ درا   نظس . دخل  در لطلا ف  درلسش رمسد  درمملريص   لا شليللد را ي
 .147ص، 7ج  درمل ص،

:   لن د ال  ف  مفس،  سبمل  لا ر هسهم ما ر الا دةمسد  در يا ت ف د  منا دةبنل   أمراء الخمسات - 5
 .35دةبنل  ه ا درستب  سالي  آلبليهم رنظس ال م ابا ال م، ال  در يا ال ، درمسج  در لبا، ص
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را دةميس در ن يحا   حاطلاالد فا  درجايش درمملا    ي فا  رشاسد  ر  ح اتخادم رسبلايا )رى 
.  الاا   رااص فااإا ر االس هاا د درتاااسج فاا   (4)ممل  االد( هاام درتسااا  بلااا  رااص حراا  رميااس ملياا 

درستااا  درل ااا سي  هااا  رااااادا درجناااا درم جااا ايا تحااا  حماااس  درقلياااا  رااااادا درمملرياااص درااا يا 
 . (5)يمتل هم
لا ما درمتب  اب  خ ض درمللسص، را يتم اقا مجلس حس  بسيل   در لطلا  رقا        

 اضاا ي  رتلبااص درل اال س  درخليفاا   درقضاال  دةسبلاا   رمااسد  درمياايا،   رااص بغااسض درمشاا س  
ابا  دإلاااادم الا  درحااس ، فااإ د مال تاام حاااثا درحاس  ر  دتخاال  اااسدس بشانهل، يااأمس در االطلا 
                                                                                                                                 

س لد  ي  ا ر   منهم حمس  اشس  ما درفس لا،  سبمل  لا رل دحا منهم اشس ا فل  : اء العشرةأمر  - 1
.  ما ه ا درفي  ي  ا فغلسد در ال   ما مهلهم ما رسبل   ر نه يظ  ما رمسد  درلشسد 

 .35درمسج  در لبا، صابا ال م، ال  در يا ال ،  رنظس ال مدر ظلي  درفغسن 
طب   خلنلا،  ملنلا بي  درطب   يقفا به درطب    دةب دا  ، ايفلس ي  ما ج يي:  لم   الطبمخاناه - 9

درت  تاا ال  رب د  دةمسد    ن درست  درللر ،  يت رى رمسهل رميس اشس  ي  ا م ي الد انهل 
درب ا( درطب    نلفخ  درنفيس)ف  درمخل ا  ف  در فس  ف  درحس   تح  ياا اااد ما ضلسب  

 .13ص، 4ج نظس درقلقشناى، فبا دالاش ،. دغيسهم  ضلسب  درفن ج   
:  تلن  را اا     منهم ف  درغلر  رسبليا فلس لد ،  سبمل  لا ما حقه را ي يا ه د  أمير األربعين - 3

درلاا حر  هملنيا فلس لد،  ر ا ه ا درستب  ال تلط  ربادد ةا  ما رسبليا فلس لد.  ما ه ا 
،  ر لبس در ال .   درهلني  ما رسبل  در ظلي   در شل  بلةالريمدرطليف  ما دةمسد  ت  ا درستب

 .37-14ص ، 4فبا دةاشى ج دنظس درقلقشناى،
:  اا     منهم مليا  فالسس، رن را  ا  مانهم يحاا راه را ي ا ا جيشالد أمير المئين مقدمو األلوف  - 4

   رص اشس  ر  اشسيا ما مملري ه ف  حا ا ملي  فلسس ما درفس لا هقيل  درلا ،  سبمل  دا ال
مماا هام ا ناه ماا  -مملري اهما غياس  -فلس لد.  ما نلحي  رخسن ي  ا ره حا ايلا  رر  فلسس

،  مانهم ي ا ا رفاحل  د  هام رالا  رماسد  درمملرياص اااسدد ،  رفحل  ها ا درستبا  ماا دةماس دةمسد 
فضا  دهلل ، )شاهل  دراايا رحماا باا يحيا  باا  . دنظاس درلماسندر ظلي  در باسى  نا د  در الطلا

تحقياا محماا اباا  ،م( : م لرص دةبفلس ف  مملراص دةمفالس، درجا   درسدبا 1348ها /749  
درقاااالاس خسي اااال   افاااالم مفااااطف  ه ديماااا    ي  اااا  رحمااااا بناااا  يل اااايا، مس اااا   ديااااا رلتااااسدا 

 .91، صم9111  درمتحا ، درطبل  ة ر ،   درتلسيخ، دةملسد  درلسبي
 .35-34ص ل ، درمسج  در لبا،ال م ابا ال م، ال  در يا ا - 5
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رااابثا، هااام يق ااام دةماااسد  يمااايا درطلاااا   درااا ال  فااا  بل اااتاال  درجنااا ا ماااا مختلااا  رسجااال  د
حضاااس  در ااالطلا،  يت ااالم ا مااال يلااا مهم ماااا اتااالا درحاااس  ماااا خ دنااا  در اااثح، هااام يباااار 
درتجهي  رلحس  بإاادا درخطاط درل ا سي   تجهيا  درملااد  درحسبيا ،  يقا م در الطلا بتفقاا 

م تهافلد تحقيا انفاس رح د  درجنا  ر لحتهم  ملادتهم، هم يح ا دختيلس رسض درملس   
درمفلجأ   رخ  درلا  ال  غس ، سدفللد شللسد حمل درنفس ر  درشهلا 
(1). 

 ن ااااتنتج مااااا خااااث  اسد ااااتنل رتاااالسيخ درنظاااالم درحسباااا  فاااا  درحبشاااا  فاااا  درلفاااا س  
مان درتشلبه در بيس ف     ما مفس  درحبش ، ح  رنق م درجيش درحبشا  حرا   (9)در  ط 

هااا  اااا  دة رااا  تت ااا ا ماااا درجااايش درمس ااا ن دإلمبسدطااا سن هثهااا  فاااسا ر ل اااي  هااا  : درفس 
درجاايش درنظاالم  درهلباا  درمخااتص بسالياا  مفاالرا درا راا   درااافلع انهاال بشاا   ادياام،  هاا  
يش   درق   درهج مي  درمؤهس  ف  درا ر ،   لن  ه ا درق   تتأر  ما درغلملا درلبيا  ر سن 

ها  درشاسد   درس ا م درمقاسس  الا   .   لن  طسيق  درحف   ال  هؤال  درغلمالا(3)درحس  
حيااا دتخاا   هاا ا درس اا م اااا  رشاا ل  منهاال درحفاا   الاا   (4)ح االم درمقلطلاال  درمختلفاا 

درتا  رلبا  ا سدد هلمالد  (6)رمل درفسا  درهلني  ف لن  فسا  جن د درشا د .(5)ااا مليا ما درسايا

                                                 
، محم ا نايم : 194م، ص1969دبا  نب  : آخس  درمملريص، تحقيا ابا درمنلم المس، درقلهس ،  -1

 .171-169درمسج  در لبا، ص
-838محما رحما محما ال  بهن ل ن : در لط   درمجتم  درحبش  ف  اها دة س  در ليملني  ) - 9

ا غيس منش س ، ملها دربح ا  دراسد ل  دةفسيقي ، جلمل  م(، س لر  ا ت سد1541-1434ها/947
 .134-117م، ص ص 9119درقلهس ، 

3 - Roland Oliver Anthony Atmore : Medieval Africa,1250-1800, 

university of Cambridge, england,press,2001, pp. 115-6. 

4  -  Mordechai Abir : Ethiopia and The Red Sea. p.54. 

5 - Roland Oliver Anthony Atmore : op. cit., p. 116. 
 هااام درجنااا ا  ،  الااا  درجنااا ا ر  درفساااا  درل ااا سي تطلاااا هااا ا در لمااا  فااا  درمفااالاس درحبشاااي:  الشـــوا - 6

 ر نهال تاا    مل  لا يطلا ال   اايم  ا  فساا  رفاظ " تشا د"، ،رتلبل ا رلمبسدط س ف  درمقلطلل د
جتملاياا  درسفيلاا "  دا  االا ملنلهاال درلاالم يقلباا  درمن راا  دال ص  ندرشااخفاا  دةمهسياا  حلرياالد الاا  " 

ا  لن  طبيل  املهم تؤ ا رنهم رتبلع   ا  اليملا : مجاان اباا دراسد دنظاس.  درملصرفظ درمملريص  د 
(  دبناه 1468-1434درنص درمل ا  فا  تالسيخ درحبشا  خاث  افاسن دإلمبسدطا سيا  س  يلقا   )
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لم هاا ا هلماالد فاا  تااأهيس  تي اايس مجسياال  دةماا س فاا  درممل اا  درحبشااي ، حيااا تلاااا  مهاا
درفسا درل  سي  ف  درممل  ،  مل ااا  درنف ص درحبشي  مهلم ه ا درفسا،  ر اا تاأميا 
شخفي  دإلمبسدط س  درممل   در ليملني   الا رحاا رهام ها ا درمهالم، حتا  رهنال  دالمتاه فا  
افسا حيا يق م ا بلرط   ح   درقفس ما ادخ  در  س حلمليا ر لحتهم ضا  ا  ماا 

رمال درفساا  درهلرها   دةخياس  ف لنا  اا د  ح الم درمقلطلال  درتا  . (1) سيحل   ر د  دإلمبسدطا
شاا ل  جاا  دد  بيااسدد مااا درقاا د  درملتحقاا  باالرجيش درنظاالم  درحبشاا ، بلااا را تلهااا هااؤال  

. (9)درح لم باام درجيش درنظلم  رلا ر  درحبشي  حيا تم د نلا مهم  ح م درمقلطلل  رهام
  اديم  بلإلضلف  حر  درق   دالحتيلطي   درتا   ي اتاا   اا  لا حل م درمقلطل  يحتفظ بق  

 .(3)رفسداهل ف   ا  درحس 
 بلإلضلف  حر  ا د  ح لم درمقلطلل  درت   لن  تنضم رلجيش درحبش  دنضم  ريضالد   

درفااااسا درتلبلاااا  ةفااااحل  دإلاطاااالع،  درتاااا  تتبااااليا رااااااداهل بتبااااليا ااااااا دإلفااااسدا درتاااالبليا 
فاى درغلرا   لنا  راا  اااادد ماا تلاص درقا د  درتا  جلبهال ح الم رفلح  دإلاطلع، حال رنهل 

درمقلطلل .  اا داتما درح م درمل ا  باسجا   بياس  الا  ها ا درقا د  سغام درشاص فا   اليهال 
،  رقاا  الا اا دم ها ا درقا د   فا  درغلرا  (4))نظسدد رقيلم در هيس ما رفسداهل ببلض درها سد (

  فااا  درقبليااا  درمختلفااا  فااا  دراااايا  درلغااا ، حياااا ماااا رهااالر  درمقلطلااال  درمختلفااا   درمتمهلااا
دحتفظ  ا د     حاليم بخفليفهل درمحلي   تشتسص ف  درحس   ف  شا   فاسا متلااا ، 

 .(5) ش د – دمهسد  -   ال تل -مه  فسا  درتيجسن

                                                                                                                                 
 -ليا  دآلاد   – اسد ا  تحليليا ، س الر  ا تا دس  غياس منشا س  ( تسجما  1478-1468بياا ملسيالم )

 16م، ص 1998جلمل  درقلهس ،

1 - Perruchon :Les chroniques de Zar’a Ya’qob et de Ba’eda – Maryam, 

pp . 35-36. 

 .36ب رس م لا : درمسج  در لبا، ص -  9
3 -O.G.S.Cra Wford: Ethiopians itineraries Circa 1400- 

1524,Cambridge,1985, p. 52, Richard Pankhurst, The Ethiopians , 

Blackwell, Cambridge , London ,1968, p.63. 

4 - Mordechai Abir : op.cit., pp.70-79, Taddesse tamrat : op.cit., pp.89-

90. 

 .45صلهس ، ادس مطبل  ي   ، درقابا درسحما    : دإل ثم  درم لم ا ف  شسا رفسيقيل،  - 5
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 مل  لا هنلص درلايا ما درلنلفس درحبشي  درت  تشتسص م  درجيش درحبشا  بطسياا غياس 
درت  د تللا بهل بلض دةبلطس  ف  رحيالا  (1)لنلفس افلبل  درشفتلمبلشس،  ما ه ا در

 هيس  رضس  درم لميا  دةغلس  اليهم   سا  رم درهم  م دشيهم، فقا رشلس ااس  فقياه حرا  
 هيااااس مااااا هاااا ا دةغاااالسد  غلاااا  مقلطلاااال  درم اااالميا  درتاااا  ر ااااتهاف  حهاااالس  درفااااتا فاااا  

درسايااا حيااا رشااتسدص بلضااهم بلااا تاسيبااه .  ماال ر ااتخادم رباالطس  درحبشاا  ريضاالد (9)بثاهاام
ا اا سيلد  جناا ا فاا  درحااسس درمل اا ،  ماال ر ااتغ  دراابلض دةخااس  قاا   نقلراا  رحماا  درمااؤا 
 درم تل مل  درحسبيا  درمختلفا ، فقاا  اما رلفس الا  درنابث  بأفاطحل  ابيااهم رملال نتهم 

ه ةنقااال  رهناال  درحاااس ، حتااا  ح د رفاااي  رحااااهم يم اااا را يقااا م خاماااه ر  ابيااااا بم ااالاات
 .(3)حيلته

                                                 
ال  افلبل  درلف ص  اطلع درطسا در يا دنتشس د بلرممل   درحبشي   درتلبيس ه د رطلا:  الشفتا - 1

بادي  ما درقسا درسدب  درميثان ف  اها درملص اي دنل،  د تمس د بهل ط د  اها دة س  در ليملني . 
درتجلسي ،  الم  بلختطل   رقا تخفف  ه ا درلفلبل  ف  دإلغلس  ال  درقسى  درماا  درق دف  

 دال تيث  ال   درسجل   درن ل   دةطفل  ربيلهم ف  ر  دا درسايا درمختلف  ادخ   خلسج درحبش 
رم د  درق دف  درتجلسي   بضليلهل،  مل  لن  ت ت ر  ريضلد ال  رم د   م دش    لا درقسى 

رهم ما دةهلر   درسال    لن  ه ا درلفلبل  ف   دص در ا  ال تتساا ف  ات     ما يتفاى 
 -رلم يا رنظس :  رفحل  درم دش  درت  ي تهاف نهل

منااال  اباااا درفتااالح محمااا ا اباااا دهلل : درااانص درمل ااا  فااا  تااالسيخ درحبشااا  فااا  افاااس دإلمبسدطااا س       -
 ليااا  –منشااا س  س ااالر  ملج اااتيس غياااس  سد ااا  تحليليااا ،م( تسجمااا   ا1559-1541جث ايااا س )

درشااافتل فااا  رهي بيااال فااا  درلفااا س ،  دهاااس سيااالض: 6صم،1998هاااا/1418جلملااا  درقااالهس ، –دآلاد 
در  اااط   رهاااسهم فااا  تااالسيخ درااابثا در يل ااا   دالاتفااالان، بحاااا فااا  مجاااال   ليااا  دآلاد  جاااالمل  

 .915، صم1961، طبل  1957درهلن ، اي مبس،،درلاا  19درقلهس ، درمجلا 
- Paul E.le Roy : Slavery In The Horn Of Africa . " Horn Of Africa" , 

Vol 2 ,N3, July, September 1979,p.24 see also Francisco 

Alvarez : op.cit., pp.277-279 . 

 ،   رص 94اس  فقيه : درمفاس در لبا، ص  - 9
Taddesse tamrat : op.cit., p. 114 . 

3 -K.Ingham: Foreign Relation Of African States, Butterworths ,London 

,1974.pp79-80& Mordechai Abir : Ethiopia and The Red Sea ,p .23. 
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 التشكي ت العسكرية:-5
 لناا  درتشاا يث  درل اا سي  فاا  اهااا درمملريااص تقاا م الااى ر االس تستياا  درجنااا الااى هيياا  
فف   متسدف  "  رنهم يق م ا هثه  فف  ، يضاسب ا فافل  سد  فا   يتسجلا ا ماا 

ا درمقاما    لن  ه ا درفف   تشتم  الى درقل   درميمن   درمي س ، فضثد اا (1)خي رهم"
 درمؤخس .   لا م ا  درقليا درللم رلق د  االا  فا  الا  درجايش،  رحيلنالد فا  مقامتاه ريهياس 
س ح دإلاادم  درشجلا  بيا درجن ا،  ريس را  الى  ف  درتش يث  درل  سي  درممل  ي  
ممااال   اااسا درمقسيااا ن اناااا حايهاااه ااااا خاااس ج در ااالطلا درنلفاااس محماااا رقتااال  درتتااالس اااالم 

م فاا  اهااا  االطنته درهلنياا  "را دةمااسد   دة االبس ظلاا د طاا   درلياا  اديااسيا 1319هااا/719
الى دةجنلا يسف نهم  يستب نهم،  ي هس ا ما درتأ يا اليهم ف  درتيقظ  رخا  دةهبا  فلمال 
طلا  فجاس ياا م دةحاا  االا ااا دجتماا  شام  ا اال س در الطلا   ااا   ا   دحااا فا  مفاالفه 

 .(9)م  رفحلبه"
درمتبااا  ابااا  خااا ض درملااالسص، را ياااتم اقاااا مجلاااس حاااس  بسيل ااا    رقاااا  ااالا ماااا         

در الطلا  اضا ي  رتلبااص درل ال س  درخليفاا   درقضال  دةسبلاا   رماسد  درمياايا،   راص بغااسض 
درمشاا س  اباا  دإلاااادم الااى درحااس ، فااإ د ماال تاام حاااثا درحااس  ر  دتخاال  اااسدس بشاانهل، يااأمس 

، هم يق م دةماسد  يمايا درطلاا   درا ال  در لطلا بل تاال  درجن ا ما مختل  رسجل  دربثا
فاا  حضااس  در االطلا،  يت االم ا ماال يلاا مهم مااا اتاالا درحااس  مااا خ دناا  در ااثح، هاام يبااار 
درتجهي  رلحس  بإاادا درخطاط درل ا سي   تجهيا  درملااد  درحسبيا ،  يقا م در الطلا بتفقاا 

فلد تحقيا انفاس رح د  درجنا  ر لحتهم  ملادتهم، هم يح ا دختيلس رسض درملس   م تها
 .(3)درمفلجأ   رخ  درلا  الى غس ، سدفللد شللس درنفس ر  درشهلا 

                                                 
دةارا  درس امي  فا  درتلالب   :م(1376هاا/778دبا من ل  : )محما با محما ا من لا  درنلفاسن،    - 1

دبااا  ،15،  سااا فناا ا حسبياا  1درحسبياا ، مي ااس فيلم مفاا س بملهااا درمخط طاال  درلسبياا  تحاا  سااام 
م(: درلبس  اي دا درمبتار  درخبس ف  ريالم 1416ها/818غسب  ،  خلا ا)ابا درسحما با محما درم

ل  درلبنااااااالن ، درلاااااااس   درلجااااااام  دربسباااااااس  ماااااااا الفاااااااسهم ماااااااا   ن در ااااااالطلا دة باااااااس، ادس در تااااااا
 .58 -56صص  ،م1968ها/1388بيس  ،

 .993ص، 1ادرمقسي ن : در ل ص،ج -  9
 .171-169در لبا، ص ص، محم ا نايم ، درمسج  194دبا  نب   : آخس  درمملريص، ص - 3
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 رقاااا راسص درمملرياااص رهميااا  درخيااا  فااا  درتشااا ي  درقتااالر ،  فااا  تحقياااا درقاااسدس درل ااا سن، 
 درجااايس بلراا  س فاا  هااا د درمقاالم را درمملريااص  االن د فس ااالنلد اباا  رن داتباالس آخااس،  داتماااا 

يي اي  الاى درفس  اي  ف الا درجايش درمملا    يتاأر  ر ل الد ماا نظلمهم درل ا سن بفاف  س 
درفس ااالا، دةماااس درااا ن ران حرااا  دهتمااالمهم بلرخيااا  دهتملمااالد بلرغااالد، فلينااا د  بااالس درمااا ظفيا 
رلشااسد  اليهاال  الاا  را دتهاال  االرلجم  در ااس ج  غيسهاال،  ماال رنفقاا د دةنفاالا ب ااخل  الاا  

 .(1)دةفطبث  درخلف  بهل
ا فقا د تخام درمملريص در  لي  درمسيي   درف تي  درمتلحا   لفا  اث   ال  مل  ب

فاا   رااص در ااا  فاا  درتشاا يث  درل اا سي ، حيااا  لناا  درم  اايق  تفااح  درجاايش  ااا  
درقتاال ،   لناا  درفسااا  درم  اايقي  تنتشااس فاا  رنحاال  درمل اا سد  درحسبياا   لفاا ،   االا ر اا  

يلتماا اليهال فا  تنظايم درحس اا  رمياس طبلاه درخالص " تحما  درطبا   الاى اشااسيا بغاثد،   
اطاال  دإلشاالسد  ببااا  درقتاال " ،  لناا  درفسااا  درم  اايقي  تفاااس رنغلماالد متلاااا   اااال  (9) د 

دفطثحي  ممل يا  الى د تخادم درمملريص رلطب    اأا د  دتفال  بايا درجنا ا  االاتهم، 
ريااص   االا يشااس  رميااس ااالم الاا  شااي ا درم  اايق . بلإلضاالف  حراا   رااص فلقااا اااس  درممل

د اااتخادم دةااااثم  درسديااال  فااا  درتشااا يث  درل ااا سي ، حياااا  لنااا  تتقاااام درجااايش  يلتااا  
 .(3)ح رهل    ا م ما را لمه

س درجايش درحبشا  بلرتشا يث  درل ا سي  درممل  يا ، فلام يقتفاس تاأهيس أهرمل اا ت  
نشاااال   رجاااا   رمااااسد  درمملريااااص حرااااى درحبشاااا  الاااا  مجااااسا درتاااااس  الاااا  بلااااض دة اااالح   د 

لناال ، باا  را درتااأهيس درمملاا    اااا تلااان  رااص حراا  نقاا  بلااض درتشاا يث  درقتلرياا  در ساخ
                                                 

نبي  محما ابا درل ي : درخي   سيلضيتهل ف  افس  ثطيا درمملريص، م تب  دإلنجل   -1
 .9، ص1975درمفسي ،

 .475، ص3درقلقشناى : فبا دالاش ،جا - 9
 االا رل االطلا درمملاا    مااا دةاااثم هثهاا  رحاااهمل مااا درحسيااس دةفاافس درمطااس  بلراا ه ،  ياانقش  - 3

لطلا  ر اامه،  درهاالن   بيااس رباايض تللااا اليااه خفاال  مااا درشاالس، رماال درللاام درهلرااا فهاا  اليااه ررقاال  در اا
ابلس  اا سدي  ففسد  فغيس ،   لن  ه ا درسديل  ت تخام ف  جمي   حاد  درجيش درممل     سم  رناه 

، محمااا ا ناااايم، درمسجااا  396يتبااا  درجااايش درمفاااسن. دنظاااس  اااليا الشااا س : دةي بيااا ا  درمملرياااص، ص
مختفااس  يل اا  درحااس  ، تحقيااا، ابااا درااسؤ   ااا ا، درمؤ  اا  درلسبياا   درهسهماا ،، 163ص در االبا،

 .11م،  سا  1964درللم  رلتأري   درتسجم   درطبلا   درنشس، درقلهس ، 
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درممل  يا  حرا  درحبشا  خلفاا  طسيقا  درقتال  فا  فااف  ، بلاا را داتفاس  طسيقا  ت اا يا 
درجيش درحبش  اب  درتأهس بلرمملريص ال  مجم ا  ماا درجنا ا يقالتل ا فا  جما ع فاغيس  

لياياا  مااا ا ا تشاا ي   ال تلبياا  بحيااا رخاا  شاا   مااا خااث  درااتثحم باابلض دة االح  درتق
درقتل   تل   دحا  متسدف ،  بلا را  لا جيش درم لميا ال تلاا  حس باه   نهال ر هاس ماا 
حاااااس   درلفااااالبل  درتااااا  يغلااااا  اليهااااال امليااااال  در اااااس  درفاااااس  ال يح مهااااال نظااااالم هلبااااا  

طسيقا  رلتشا يث  درجايس بلر  س رنه الى درسغم ما را درمملريص  لا رايهم ر هس ما   .(1)
 .(2)، حال دنه رم ينق  منهل حرى درحبش    ن طسيق  اتل  درفف  (9)درقتلري 

 اإلقطاع العسكري: -6

 لا دإلاطلع ف  درلس  درممل    رمسدد ال يلتس  بحقا ا درمل يا ،  مال ال يخضا   
ةح لم در سده ،   لا درمقط  يح  فا  دإلاطالع محا  در الطلا،   الا دإلاطالع ياؤ   حرا  

ر لطلا بمجسا دنتهل  درما  درمتفا اليهال، ر  بمجاسا  فال  درمقطا  ح د  الا دإلاطالع ماان د
.  اااا ا ام  رسض مفااس در سدايا  خااث  هاا ا درفتاس  حراا  رسبلا   اشااسيا ايسدطاالد، (4)درحيال 

 .(5)رختص در لطلا منهل بأسبل  اسدسيط،  دةمسد  بلشس ،  مل تبق  خفص رلجنلا
                                                 

1-  Paul B . Henze : Layers Of Time A history Of  Ethiopia , Hurst , 

Company, London , 2000, p.43, Thomas P. Ofcansky and Laverle Berry, 

Ethiopia A Country Study, Federal Research Division Library of 

Congress,2004,p.63. 
 

    نظاس محما ا ناايم: درلم يا ما درتفلفي  اا رن دع درتش يث  درقتلري   درتلبي  ف  اها درمملريص ،    - 9
 .163-151ص ص درمسج  در لبا،     

 ، 45-35مسدا  لم ، ف  بثا درنجلش ، ص ص ،14لض رض د  جايا ، ص ليا الش س: ب - 9
 ،   رص                                                                                          8 ليا الش س، درمسج  در لبا، ص     

  -  Harold G.Marcus :A History of Ethiopia , unversity of California, 

press,2002,p 62,  Roland Oliver , The Middle Age Of African History 

,p.72                                       

   درنظم دإلاطلاي  ف  درشاسا دة  اط فا ، حبسدهيم الى طسخلا، 411ص، 1ج درمقسي ن : در ل ص، - 4
 .39م، ص 1968درلف س در  ط ، درقلهس ،       

   ا دإلاطلع در ن يمنا رلميس يحاا منه رلميس هلهه،  دةجنلا درتلبليا ره درهلهلا،  رم ي ا  ل - 5
رلميس ر  ةحا ما رتبلاه را يطل  حر  رحا دةجنلا درتنل   ره اا ش  ما حاطلاه، ب  حتم     
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تق اايم دةسض درملماا   بااه فاا  اهااا درمملريااص راام يسدااا   درجااايس بلراا  س را نظاالم 
ت اال ن دإلاطلااال  مااا حيااا درم االح  ر  اسجاا  خفاا ب  دةسض، باا  تفاال    رااص تفل تاالد 
 بيااسدد، غيااس رنااه اااا رجسياا  اااا  تلااايث  الاا  هاا د درنظاالم فاا  تق اايم دةسض   رااص فاا  

ال تاتم بلااا م ااا  افاس  ااثطيا درمملرياص،   لناا  هاا ا درلمليا  درتاا  اسفا  بأ اام درااس ص
دةسدضاااا  در سداياااا  فاااا  دراااابثا، مهاااال   رااااص درااااس ص دراااا ن تاااام فاااا  اهااااا در اااالطلا ةجاااايا 

 .(1)م1315ها/715م،  درس ص در ن تم ف  اها درنلفس محما با اث  ا 1998ها/697
بلإلضلف  حر  مل  با فلقا  لا مقسسدد رلمسد  درملينيا ف  خام  در الطلا حفا   

مااا درلحام  درت دبا   درللياا  در ياا   در  ا    درشام ،  رجنالا درحلقاا  ماا درس دتا  در الطلني  
ا تفل تاااا  مقلايسهاااال  ياااالا  ر   حفاااا  مملهلاااا  مااااا هاااا ا درس دتاااا  يمنحهاااال رهاااام در اااالطلا  د 

. درجايس بلر  س را ه ا درس دت  درت   لا يحف  اليهال هاؤال  دةماسد   درمملرياص (9)نقفلد 
نمل  لا يمنحهل رهم در الطلا  دةجنلا رم ت ا رتؤهس ال  حفتهم ما ر سدض  دإلاطلع،  د 

 .(3)ال   بي  درفق 
 رقا رستبط نظلم دإلاطلع ف  اها  ثطيا درمملريص دستبلطلد ا يالد بااي دا درجايش،  

 ريس را  ال   رص ما رنه اا رطلا الاى ها د درااي دا ر ام ايا دا دةاطالع،   الا ايا دا 
                                                                                                                                 

رقلهس  ال     رميس را ال يفف  رحا ما رجنلاا ما غيس را يلسض رمسا ال  نلي  در لطن  ف  د
ما يح  محله ف   ر الد ،فإا سرن مل ي تاا  دخسدجه ما حلشي  دةميس درتلب  ره، رمس بإخسدجه  ايا

خام   رص دةميس،  يبا  را ه د دةجسد  اا رتب   فلس   أنه الن ا رضملا اام درتجل  رحا ما 
: درخطط سي ندةمسد  حر  طسا رجنلاا بقفا  يلا  نفيبه ما دإلاطلع درمخفص ره، دنظس درمق

 .16ص، 3يلس، بادي  در ه س،جدبا د، 915ص، 9،ج
 لا هنلص بلض دةمسد  ر  درجن ا ما طبق  درمملريص در يا ال ي تطلي ا درقتل  ر بس  نهم ر  - 1

نمل مبلغلد  ضل  ااستهم في م  در دحا منهم طسخلنلد  هؤال  ال يت لم ا داطلالد ر  ايم  داطلع،  د 
،  درطسخلا: ه  در ملح رشخص 915ص9درمقسي ن: درخطط، جبلرجلم ي  ما درمل   ه  مل يلس  

بلإلالم  حيا يشل   تمنا درطسخلني  رلمسد  ر  دةجنلا  بخلف  انا  بس  نهم  ضل  تاسيبهم 
 .48، ص13ال  درلم   اج هم اا درخام  در لطلني . دنظس درقلقشناى ، فبا دةاش ،ج

ص ، م1968  درشسا دة  ط ف  درلف س در  ط ، درقلهس ، ف طسخلا: درنظم دالاطلاي  حبسدهيم 9
 .918، 159ص

 .51-51صص ، 4: فبا دالاش ،جدرقلقشناى- 3
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يااا  االا يسر ااه ناالظس درجاايش  يلل نااه دإلاطاالع هاا د هاا  درمشااس  الاا  شااي ا درجاايش، ح
( 3) " نقيا  درجايش" (9) "م ات ف  دراس ا" (1)بلض  بلس درم ظفيا مه  "م ت ف  درجيش" 

 فااا  هااا د درااااي دا  (4) مااال رختياااس رم ااالاادتهم اااااادد ماااا در تااال   درشاااه ا ماااا   ن درخباااس 
  درجبا   هاا  تحفاظ دة سدا درخلفاا  بأ امل  درجناا ا  دةماسد    االا مس ا  هاا د درااي دا اللاا

يلااا " ر بااس درااا د يا درمختفااه بلرشااي ا دةادسياا "  راام ت ااا ر اامل  درجناا ا ت ااج  باااي دا 
 .(5)درجيش حال اا طسيا رمسديهم

مل ال  درجلن  درمقلب  فقا داتما دإلمبسدط س درحبش  ال  درنظسي  در ليا  درت  تق   ر
لم نشأ  دإلاطلع بفف  الم  بأنه درملرص در حيا ر   رسدض  درممل  ،  ال   رص يسج  نظ

ح  رفسط هؤال  دةبلطس  ف  تقايم منا ، (6)حر  اف س  لبق  ال  افس دة س  در ليملني 
درجل   بخلف  حر  در نليس  مؤ    درجيش   بلس سجل  دربثط،   رص نتيج  درت    

ف  ر رص فقا تط س نظلم دإلاطلع . (7)درل  سن در بيس  ضم رسدض  جايا  حر  درممل  
تلص درفتس   سا فل  طبيل  رسغب  درمل ص ف  تحقيا رهاد   يل ي  ملين ، يأت  ف  

                                                 
يق م بتحايا درس دت  درت  تفس  رلجنا  ت جيلهل ف   ش   خلف    رص بم لاا  م ظ  يطلا  - 1

 .اليه م ت ف  دةاطلال 
 لا  رس داهم . ه  درم ظ  در ن يشس  ال  فس  درمستبل  رلجن - 9

 ه  ي لاا نلظس درجيش   لا يلها حريه رمس حسد   در لطلا رهنل   فسا ر  حيا خس جه ف   - 3
درم   ،  يق م بأ تاال  ما يطلبه در لطلا ما دةمسد  ر  رجنلا درحلق   يشس  ال  درجنا ف  

   ه ا رهنل  اسضهم،   لا ما رختفلفلته ريضلد درح م ف  دةم س درب يط ،  رلم يا ح
، ربا تغسان بسان، ح داا دراه س، 456،ص5فبا دةاش ،ج در ظلي  رنظس، درقلقشنان،

 .455ص
مي س فيلم مف س  بغي  درسدم   غلي  درمسدم  )ف  درسم  بلرق س  درنشل   دربنااي (،: دةشسدف   - 4

دةي بي ا  ،  ليا ابا درفتلح الش س،136 سا  ،فن ا حسبي ، ملها درمخط طل  درلسبي  5 بسام 
 .394 درمملريص ف  مفس  درشلم، ص

 .119الى طسخلا : درنظم دةاطلاي ، ص .حبسدهيم153ص، 13درقلقشناى : فبا دةاش ،ج - 5
6 - Donald Crummey : Land and Society in the Christian Kingdom of 

Ethiopia, university of Illino, press, 2000, p.34. 

7- Taddesse Tamrat : op, cit , p.99. 
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، (1)مقام  ه ا دةهاد  حلج  دةبلطس  حر  تأييا درمؤ  ل  درايني   درل  سي  حر  ح مهم
ح  رشلس  درمفلاس درحبشي  حر  را ت    دةبلطس  ف  منا دإلاطلع رل نليس  لا 

 . (9) دراين   بلرسغب  درجلمح  ف  تق ي  را لم درجيش درمختلف ة بل  تتللا بلإليملا 
ااال  بياااسدد بنظااالم دإلاطااالع المااا   دإلاطااالع درل ااا سن      ااااا ر رااا  دةبااالطس  دةحبااالش دهتملمد

خلف ،  داتبس ا الاا  رق   درلسش درمل   ف  درحبش  خلف  فا  درقاسنيا درهالما  درتل ا  
يثايااايا،  مااال رشااالس تلاي ااا  تااالمسد  حرااا  را درهجاااسييا/ درسدبااا  اشاااس  درخااالمس اشاااس درم

. فقااا  لنا  دإلاطلااال   (3)منحاا د دإلاطالع د ادا  م االنتهم دالجتملايا  فاا  درممل ا درا يا 
درل اا سي  هاا  رهاام رس دا  مستباال  درجنااا درحبشاا ،  اااا   ااا  رسدضاا  دإلاطلااال  الاا  

رمال . (4)طلاتاهدرجنا،   لم  حرا   ا  مقطا  اسيا  ر  راا  ر  ر هاس  ا  الا  اااس طلاتاه   
دة اابل  درتااى اااا  دةباالطس  حرااى درت  اا  فااى ماانا درجلاا  رلمؤ  اا  درل اا سي  فقااا  لناا  
تتمهااا  فاااى درسغبااا  فااا  ت  ااا  نظااالم درجااايش  درفس ااالا ريجللااا د مناااه اااا   فللرااا  فااا  مياااادا 
درحس ، ح   لا ه د درت    يتطل  نفقل  ضخم  إلاادا مل يحتلج حريه درجنان ما فاسس 

بااس، فضااثد اااا را هااؤال  درجناا ا يجاا  را يتاا دفس رهاام ماا دسا يليشاا ا  اسع   ااثح  مث
 راا رص سغاا  درملاا ص فاا   ياالا  رسدضااى درا راا   (5)منهاال حتاا  يتفسغاا د رشااي ا درحااس   درقتاال 

 .(6)بلال تيث  الى رسدض  دإلملسد  دإل ثمي   در هني  درمجل س  رهم
رتأهيسد  درممل  ي  درت  حاه  ف   اا د تغ  دإلمبسدط س ح حلا تلص درتط سد   د        

اهاااا فاا  درتن ياا  بلرم االميا، فااأن   بهاام ربشاا  رراا دا دالضااطهلا  دالنتقاالم،  ماال  االا يللاام 
بس ااابلن فاااا  غااا   ج ياااس  اباااسص  ر اااس مل هااال جاااالن س   بنجااالح  ااالطلا مفاااس دةشاااس 

                                                 
حر  منا هلا رسدض  درا ر  حر  درمؤ  ل  درايني   -ي  ن  رمثص-ر رص فقا دضطس مؤ س ه ا دة س   - 1

 ر     اليهل فضثد اا درهاديل درمختلف  ما مملتل لته درشخفي  حر  ايس درقايس  لا  تيفا.

2 - Merid Wolde Aregay : Southern Ethiopia and The Christian 

Kingdom, 1508-1708,With Special Reference to The Galla Migrations 

and Their Consequences ,London, 1971, p.32. 

3 -Taddesse Tamrat :  Church and State in Ethiopia, p .98. 

4 - L. Dudley Stamp : Africa Astudy In Tropical Development , John 

Wiley , sons, 1nc,New york1948 , p. 356 . 

5 - Taddesse Tamrat : op, cit , pp . 98-99. 

6- C.H. Walker, O.B.E : The Abyssinian at Home, London,1933, pp.187-189 
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، فأس   حراى "ملا ص دإلفاسنج يحاههم الاى (1)م، حتى دشتا غضبه1496 -ها899 ر  جنلا
مبااايلد د ااتلادادا رلهجاا م الااى مفااس  (9)لتااه إل دراا  ا راا  دإل ااثم   دااااهم الااى  رااص "اثا

بااسدد ماااا نلحياا  درجنااا  ، فااا  در ااا  درااا ن تقااا م فيااه درجيااا ش دة سبيااا  بغ  هاال ماااا نلحيااا  
 . (3)درشمل 

 
 رخيسدد  ما خث  درلسض در لبا رلفا درحسبا  درمملا     رهاسا الا  درفاا درحسبا  

س ج باابلض درمثحظاال   دإل ااتنلجل  درهلماا   درتاا  يتمهاا  ربس هاال فيماال رلحبشاا ، يم ااا درخاا
 يل :

ماااا خثرهااال تاااأهيس درفاااا درحسبااا  درمملااا    ماااا مفاااس حرااا   رنتقااا حا درملااالبس درتااا    -1
درتااسدا درحسباا  باايا دربلااايا بطسيقاا   بلنتقاال درحبشاا ، راام ت ااا بمهلباا  اناا د   اامح  

نمل يم ا درق   را ه ا در مللبس ااا  الهم  فا  نقا  درماؤهسد  مخطط   مقف ا ،  د 
درحضلسي  درممل  ي  بفف  الم  ما مفاس حرا  درحبشا  بمال تضامنته ها ا درماؤهسد  

فاااا  درمجاااالال   دةخااااسىمااااا ج دناااا  حسبياااا  جنباااالد حراااا  جناااا  ماااا  بلااااض درمااااؤهسد  
، ااث   الاا   راص فااإا  اسيلا هاا ا درماؤهسد  مااا  دالجتملاياا   دالاتفالاي در يل اي  

نمال حااا  راص  اسا در لطن  درممل  ي   حر  درا ر  درحبشاي  رام ياتم بطسيقا  مقفا ا   د 
بلاض درمفاالرا درمشااتس   باايا دربلاايا.  اااا  اابا اااسض  درتقاال فلا  طبيلاا  رفااسض 

ال   ت  مللبس سيي ي   دشتمل بيا دربلايا حيا  دالتفل رهم ه ا درمللبس  ان د  
سييا حراا  درحبشاا ، رجاا   هاا  : نظاالم درس اا   در اافلسد ، درتجاالس ، ناا  ح دةاباالط درمفاا

 بلض رمسد  درمملريص درم لميا حر  درحبش ، ا س درمطلسن ، م  م درحج.
                                                 

: درحس   درفليبي  درمتأخس ،  نلين  حبسدهيمنظس  هيس محما . درلم يا اا ه ا درحمل  درفليبي   - 1
 .م9119، درقلهس ، لني   دالجتملاي ، درطبل  دة رىدإلنايا رلاسد ل   دربح ا 

 .5ص درمقسي ن : دإلرملم، - 9
،  درجااايس بلراا  س را دإلمبسدطاا س  ااي  رساااا اااا  اابقه فاا  33: درمسجاا  در االبا، ص االيا الشاا س - 3

 رص، حينمل دتف  بملص اباسص بطاسس ر  جنالا الاى ر الس را يقا م دةخياس بمهلجما  مفاس ماا نلحيا  
 يقاا م حمبسدطاا س درحبشاا  بمهلجمتهاال مااا نلحياا  درجناا  . رلم يااا دنظس،سجاا  محمااا ابااا درحلاايم،  درشاامل 

: دإل اثم  درحبشا  اباس درتالسيخ، ادس درنهضا  درمفاسي ، ، فتحا  غياا، 115-114درمسج  در لبا، ص
 .119، 114، صدرقلهس ، با ا تلسيخ
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رم تقتفس رطملع درمل ص  دةبلطس  دةحبالش الا  مجاسا تاأميا دة ضالع درادخليا  بابثاهم  -9
نماال تلااا   رااص حراا  محاال رتهم درم ااتمس    درتفااان ب اا  ااا   رجياا ش درم االميا بلرحبشاا ،  د 

ل  مااانهم( رسفااا  دإلضاااهلا ااااا رابااالط مفاااس متخااا يا فااا   ااابي   راااص شااات  )خلفااا  دةا يااا
حجااسد د  مملهلاا   بلتخاال درطااسا  در  االي   درتاا   فاال  فاا  رحياالا  هيااس  حراا  حااا درتهايااا 

ضا درم لميا دةحبلش،  تح ي  مجسن نهس درنيا  حرا  درفاحسد ،   ا رص دإلضاسدس بطاسا 
لاا  درقياالم باابلض دةاماال  درل اا سي  ضااا درق دفاا  درتجلسياا  باايا درقاالهس   درحبشاا ، اااث   ا

مفاس  بطلساا   نفالسىااا  دالضاطهلاجن   مفس   بي  رلضغط الا  درمملرياص رسفا  
طلبلالد  يل ايلد رحيلنالد  ا ا سيلد فا   دتخ  دإل  ناسي . درجايس بلر  س را ه ا دةم س  درت  

بقااال   يت ااام بحاااسص  ااا  ماااا درطاااسفيا الااا  رطااالسرحيااالا رخاااسن، حال رنهااال  لنااا  تاااتم فااا  
 درلثال   درمفلرا درمشتس   انا حا ملتا  بيا دربلايا.

حس   جهلا م لم  درحبش ،  ت در  درا   درتا  االا  حس ا   د تمسدسال  درسغم ما  -3
درجهاااالا ) ممل اااا  اااااا ، ممل اااا  ر فل ،... غيسهاااال(  الاااا  درااااسغم ريضاااالد مااااا درهاااا ديم 

   ه ا دةم س مجتمل   درمت سس  رم لم  درحبش  ال  يا درجي ش درم يحي ، حال را
رااام ت اااا  فيلااا  بلتجااالا م ااالم  درحبشااا  حرااا  طلااا  درلااا ا  درم ااالاا  بفااا س  مبلشاااس  

مفااااس درممل  ياااا .  يااااسن بلااااض   س اااامي  مااااا درقاااا   دإل ااااثمي  درمجاااال س  رهاااام  هاااا 
باايا درم الميا فاا   اث دربلااايا  دالتفال يا فاا  ها د درمجاال  را ضال  اناا د  دربالحه

ي  درباالس   رملاا ص در يلاا  دإل ااثمي  رهناال  جهاالاهم ضااا  االا مااا رهاام دةخطاال  در يل اا
ح لم درحبش ،  حتى خث  درفتسد  درت  ملس   فيهل مفس ضاغ طلد الا  دةحبالش 
رسف  دالضطهلا اا م لم  در يل  م تغل  ف   رص درلثا  در طيا  درقليما  بايا  لتال 

  م الا  ملا ص در ني تيا درحبشي   درمفسي ، فلم ي ا در ب   سد  ه ا درضاغ ط ها
در يل  دإل ثمي  بقاس مل  لا سا فل  طبيل  رمل  ف  حر  م الم   اثطيا مفاس 

. درجااايس بلرا  س را مهاا  (1)ماا دضاطهلا ملاا ص دةحبالش رم االم  در يلا    اثطينهم
هااا ا درضاااغ ط رااام تفااا  فااا  تأهيسهااال حرااا   لنااا  يم اااا را تحاهاااه درم ااالنا  درس ااامي  

سا مااا درل دماا  دةخااسى فاا  تاااه س دةماا س رااان درمبلشااس ، دةمااس دراا ن  االهم ماا  غياا
 .(9)م لم  در يل  ممل م ا درجي ش درحبشي  درم يحي  ما درتفان رجهلاهم

                                                 
رمغااا  ، درقاااالهس ، درطبلااا  دة راااا ،  فااال  محمااااا الااا : جهاااا ا درمملرياااص درحسبياااا  ضاااا درفااااليبي   د - 1

 .134-197ص صم،1985
بااا درحلاايم، نظااس، سجاا  محمااا اد .اااا رهاام ر اابل   هااس  هاا ديم درم االميا  دنتفاالس دةحباالش الاايهم - 9

 .948-919درلثال  در يل ي ، ص ص
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 قائمة المصادر والمراجع
 أوالً :  الوثائق احلبشية .

1- Jules Perruchon: Les chroniques de Zar،a  ya،eqobe et de Baeda   Maryam, Rois   

        d Ethiopie de 1434 A 1478, Paris, 1893. 

2- Manfred Kropp : Die Geschichte Des Lebna-Dengel, Claudius Und Minas,   

       Scriptores Aethiopoci, Tomus 84, Vol 83,84,    Lovanii in Aedibus E. Peeters, 1988. 

3- W. Conzelman : Chronique de Galawdewos roi d’ Ethiopie,texte ethiopian,   

        Libraire Emile Bowllon,Paris,1895. 

 : املخطوطات العربية:ثانيًا 
 .م(0294ىـ/797: )ع ء الدين طبيغا، ت  األشرافي     

فنـون حربيـة، معيـد  5 بـرقم ميكروفيمم مصـور بغية الرامي وغاية المرامي )في الرمي بالقوس والنشاب والبندقية(، -0
 المخطوطات العربية.                            

 نسبو إليو(.  ) يشك في م(0014ىـ/498الشافعي بن الحسين، ت  نعبد الرحم): الطبري       
 .7675النشاب، مكتبة األزىر، مخطوطة تحمل رقم و الواضح في الرمي  -2

 .م(0227ىـ/728: )الجين بن عبد اهلل الذىبي الحاسمي، ت  الطرابمسي     
 .فنون حربية 06-00ات العربية رقم من تحفة المجاىدين في العمل بالميادين، ميكروفيمم مصور بمعيد المخطوط -2

 ) يشك في نسبو إلي الطرابمسي(.مجيول       
ـاد،  -4 ـــــ ـدين مــــــن العب ـد اهلل لممجاىـــــ ـا أعـــــ ـاد، ومـــــ ـية برســــــم الجيـــــ ــــــروفيمم مصــــــور الفروســـــ ــــــرقم  ميك    ،  27ب

 .معيد المخطوطات العربية ،فنون حربية   
 .م(0276ىـ/778: )محمد بن محمود منكمي الناصري، ت  ابن منكمي     

 فنون حربية. 0األدلة الرسمية في التعابي الحربية، ميكروفيمم مصور بمعيد المخطوطات العربية تحت رقم  -5 
 ثالثًا : املصادر العربية:

 م(. 0564 /ىـ921ابن إياس  : )أبو البركات محمد أحمد، ت .  القرآن الكريم.  -0
ــــــــق مح         ــــــــدىور، تحقي ـائع ال ـــــــ ــــــــي وق ـدائع الزىــــــــور ف ـــــــ ــــــــة ب ـاني، الييئ ـــــــ ـد مصــــــــطفي، الجــــــــزء الث  مـــــــ
  )جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغردي بردي  ري بردي:ــابن تغ .م0984المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،       
 م(.0471ىـ / 874ت   األتابكي،       

، 04ج النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، تحقيق د.جمال محمد محرز، فييم محمد شـمتوت، -6 
 .م0970ىـ/0290الييئة المصرية العامة لمتأليف والنشر،

 م.0920منتخبات من حوادث الدىور فى مدي األيام والشيور، نشرىا وليم بير، كاليفورنيا،   -2 
 م(.0416ىـ/818: عبد الرحمن بن محمد المغربي ، ت ابن خمدون      
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م والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبـر، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعج -4
 م.0968ىـ/0288دار الكتاب المبناني، بيروت،

 م(.0400-0299ىـ/804-810، ت عبد اهلل بن محمد بن محمد الرشيدي: ) الرشيدي      
الجامعــــة األمريكيــــة، تفــــريج الكــــروب فــــي تــــدبير الحــــروب، نشــــر وتحقيــــق جــــورج ســــكانمون،  - 5

 م(.0462ىـ/867لزردكاش   : )ابن أرنبغا، ت ا  م.0960القاىرة،
م. مخطوطـة مصـورة 0985ىــ/0415األنيق في المجانيق، تحقيق إحسان ىندي، منشورات جامعة حمـب، -6

 / فنون حربية. 4عمي ميكروفيمم بمعيد المخطوطات العربية تحت رقم 
 م(0552ـ/ى961: )أحمد بن الحسن عمي بن احمد نور الدين المحمي، ت ابن زنبل      

 م.0966آخرة المماليك، تحقيق عبد المنعم عامر،الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  -7
 .م(0496ىـ/916الرحمن المصري الشافعي، ت  : )شمس الدين محمد بن عبدالسخاوي     
 ىـ.0205التبر المسبوك في ذيل السموك، مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة،  -8

 م(.0406ىـ/805شحنة : )محب الدين أبي الوليد محمد بن كمال الدين، ت أبن ال      

البــدر الزاىــر فــي نصــرة الممــك الناصــر محمــد بــن قايتبــاي، تحقيــق د. عمــر التــدمري، دار الكتــاب  -9
 م.0982ىـ/0412العربي، بيروت، الطبعة األولي،

 م(0624ىـ/626ابن شداد  : )بياء الدين يوسف بن رافع، ت        
 م.0964تحقيق جمال الدين الشيال، القاىرة، النوادر السمطانية والمحاسن اليوسفية )سيرة ص ح الدين األيوبي(، -01

 م( 0696/ ىـ696ري، ت : )محيي الدين عبد اهلل الجذامي المصابن عبد الظاىر      
 م .0960ة، القاىر  مك المنصور، تحقيق د. مراد كامل،تشريف األيام والعصور في سيرة الم -00

بعــرب  سـالم بـن عثمـان الجيزانـي، الشـيير : )شـياب الـدين أحمـد بـن عبـد القــادر بـن عـرب فقيـو      
 فقيو، عاش في القرن السادس عشر المي دي( .

تحفة الزمان وفتوح الحبشة، نشره رينيو باسية، تحقيق محمد شمتوت ، القاىرة، الييئة المصرية  -06
 م .0974 -ىـ0294العامة لمكتاب، 

 م( .0248ىـ /749: )شياب الدين أحمد بن يحيي بن فضل اهلل ، ت العمري      

تحقيـق محمـد عبـد القـادر خريسـات وعصـام  ،مسالك األبصـار فـي ممالـك األمصـار، الجـزء الرابـع -02
مصــطفي ىزايمــة و يوســف أحمــد بنــي ياســين، مركــز زايــد لمتــراث والتــاري ، األمــارات العربيــة 

 م. 6110األولي،  المتحدة،الطبعة
 م(.0450ىـ / 855العيني  : )بدر الدين محمود بن أحمد، ت           
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عقد الجمان في تاري  أىل الزمان، تحقيـق محمـد محمـد أمـين، الييئـة المصـرية العامـة لمكتـاب،  -04
 م.0996ىـ/ 0406

 م(.0414ىـ/ 817)ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم، ت ابن الفرات:       

 م.0946تاري  الدول والمموك،تحقيق قسطنطين زريق،  طبعة بيروت،  -05
 م(.0408ىـ / 860: )شياب الدين أحمد بن عمي، ت القمقشندى        

 م.6114، القاىرة جزء،  04صبح األعشى في صناعة األنشا، الييئة العامة لقصور الثقافة،   -06
 م(.0440ىـ /845بن عبد القادر، ت  عمي: )تقي الدين أبو العباس أحمد بن المقريزى        

 م.0958اإللمام بأخبار من بأرض الحبشة من مموك اإلس م، مطبعة التأليف،  القاىرة،  -07

الســموك لمعرفــة دول الممــوك، الجــزء الثــاني، نشــره محمــد مصــطفي زيــادة، مكتبــة لجنــة التــأليف  -08
ــــاىرة،  ــــد 4-2، األجــــزاء 0969والترجمــــة، الق ــــق ســــعيد عب ــــاىرة،  تحقي ــــاح عاشــــور، الق الفت

 م.0971،0972
المــواعظ واالعتبــار بــذكر الخطــط وامثــار فــي مصــر والقــاىرة والنيــل ومــا يتعمــق بيــا مــن األخبــار  -09

 )المعروف بالخطط المقريزية(، دار صادر، بيروت ) بدون تاري (،  
 م(.848ىـ/ 624: ) أبو سعيد الشعراني، ت  اليرثمي     
حروب، تحقيق، عبد الرؤوف عون، المؤسسة العربية العامة لمتأليف والترجمة مختصر سياسة ال -61

 م.0964والطباعة والنشر، القاىرة، 
 م (.0697ىـ/697) محمد بن سالم، ت ابن واصل:       
 تحقيــق جمــال الــدين الشــيال، القــاىرة ، 2-0مفــرج الكــروب فــي أخبــار بنــي أيــوب، األجــزاء مــن  -60

 م.0952-0961
 

 : املراجع العربية واملعربة:رابعًا 
 م.0968الوسطي، القاىرة،  إبراىيم عمى طرخان : النظم اإلقطاعية في الشرق األوسط في العصور  (0

 م.0961م، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،0507-0286مصر في عيد دولة المماليك الجراكسة  (6

عشــر المــي دي، دار الفكــر العربــي، الخــامس  -: المماليــك واإلفــرنج فــي القــرن التاســع اليجــري أحمــد دراج (2
 م .0960القاىرة،

 .م0986الكويت،  ،الس جقة في التاري  والحضارة، دار الس سل : أحمد كمال الدين حممي (4
 م.0995 والمماليك، دار النيضة العربية ، بيروت، نأحمد مختار العبادي : تاري  األيوبيي (5
 م.0991أسمت غنيم : الدولة األيوبية والصميبيون، دار المعرفة الجامعة، جامعة اإلسكندرية،  (6
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م(، دار النيضـة 0507-0651فـي مصـر فـي عصـر سـ طين المماليـك )السيد الباز العريني : الفروسية  (7
 )د.ت(العربية لمطباعة والنشر، بيروت.

 م.0925طبعة العصرية، القاىرة، بولس مسعد : الحبشة في منقمب تاريخيا، الم (8

 جرجي زيدان : تاري  التمدن اإلس مي، تقديم د. حسين مؤنس، دار الي ل، القاىرة )د . ت(. (9

طي، مكتبــة الــدار العربيــة لمكتــاب، حامــد عمــار : الع قــات بــين مصــر والــدول اإلفريقيــة فــي العصــور الوســ (01
 م.0996القاىرة، 

في القارة اإلفريقية، مكتبة النيضة المصـرية، الطبعـة الثالثـة، القـاىرة، حسن إبراىيم حسن : انتشار اإلس م  (00
 م.0984

ريتشارد ىول : إمبراطوريات الرياح الموسمية، ترجمة كامل يوسف حسين،مركز األمارات لمدراسات والبحوث  (06
 م.0999االستراتيجية، الطبعة األولي، 

الزيمع ونصارى الحبشة في العصور الوسطي، دار  رجـب محمد عبد الحميم : الع قات السياسية بين مسممي (02
 م.0985ىـ / 0415النيضة العربية،القاىرة، مطبعة جـامعة القاىرة والكتاب الجـامعي، 

 م.0999العروبة واإلس م في أفريقيا الشرقية حتى قدوم البرتغاليين، دار النيضة العربية، القاىرة،  (04

 م.0992اليك في مصر والشام، دار النيضة العربية، القاىرة، سعيد عبد الفتاح عاشور : األيوبيون والمم (05
 م.0976العصر المماليكي في مصر والشام، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية،  (06

سيير محمد إبـراىيم نعينـع : الحـروب الصـميبية المتـأخرة، عـين لمدراسـات والبحـوث اإلنسـانية واالجتماعيـة،  (07
 م.6116ة،الطبعة األولي، القاىر 

ص ح الدين محمد نوار : الطوائف المغولية في مصر وتأثيراتيا العسـكرية والسياسـية واالجتماعيـة والمغويـة  (08
ــ/782-685والعمرانيـــة فـــي عصـــر دولـــة المماليـــك البحريـــة) ـارف،0280-0661ىــ ـأة المعــ  م( ، منشــ

 م.0996 اإلسكندرية،

 م.0960الطبعة األولي،معارف، القاىرة،دار العبد الرءوف عون : الفن الحربي في صدر اإلس م،  (09

 م0950عبد الرحمن زكي : الس ح في اإلس م، الجمعية الممكية لمدراسات التاريخية، دار المعارف، مصر،  (61

ــ (60 ـــ ــ  م.0965: اإلس م والمسممون في شرق أفريقيا، دار مطبعة يوسف، القاىرة، ـ

 ة المصرية، القاىرة، بدون تاري .فتحي غيث: اإلس م والحبشة عبر التاري ، دار النيض (66
قاســم عبــد قاســم، عمــي الســيد عمــي : األيوبيــون والمماليــك ) التــاري  السياســي والعســكري( عــين لمدراســات  (62

 والبحوث اإلنسانية، الجيزة، د . ت.

 م.0997ك وزفتير : عن الحرب، تحقيق سميم األمامي، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، (64
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 بــس الممموكيــة، ترجمــة صــالح الشــيتي، مراجعــة وتقــديم، عبــد الــرحمن فيمــي محمــد، الييئــة مــاير : الم (65
 م.0956المصرية العامة لمكتاب،القاىرة، 

 م.0982محمود شيت خطاب: العسكرية العربية اإلس مية، الطبعة األولي،دار الشروق، القاىرة،  (66

ىــ / 782-648لعصـر المممـوكي البحـري )محمود نديم أحمـد فيـيم : الفـن الحربـي لمجــيش المصـري فـي ا (67
 م.0982م( الييئة المصرية العامة لمكتاب،القاىرة، 0651-0282

 م.0949مراد كامل : في ب د النجاشي، دار المعارف، القاىرة،  (68
مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات اإلسـ مية، األسـمحة اإلسـ مية، السـيوف والـدروع، معـرض مقـام فـي  (69

 ىـ.0400مي، قاعة الفن اإلس 

 م.0975نبيل محمد عبد العزيز : الخيل ورياضيتيا في عصر س طين المماليك، مكتبة األنجمو المصرية، (21
 م.0985وفاء محمد عمي : جيود المماليك الحربية ضد الصميبية والمغول، القاىرة، الطبعة األولي،  (20
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 سادسًا : الرسائل العلمية
ـــؤاد شـــكر اهلل (1 : ربنااال انجاااا  حمبسدطااا س رهي بيااال، ابلااا م غياااس منشااا س بملهاااا  الســـيد ف

 م.1961دربح ا  دراسد ل  دإلفسيقي ،درقلهس ، 

-1438: در اااالطلا جااااامقما  حلرااااه مفااااس فاااا  افااااسا ) جـرجـــــس فــــام ميخائيــــل (9
 م.1969ملجا تيس غيس منش س  بآاد  درقلهس ، م( س لر  1453
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: در اا ادني ا فاا  جاايش مفااس دإل ااثمي  حتااى  ااق ط ســوزى أباظــة محمــد حســن (3
درا رااااا  درفلطميااااا   ا سهااااام فااااا  درحيااااال  در يل اااااي   دالاتفااااالاي   دالجتملايااااا ، س ااااالر  

 م.1989ملج تيس غيس منش س  بملها دربح ا  دراسد ل  دةفسيقي ، درقلهس ، 

ـــدين (4 :ر اااس تحاياااا  تحاااايا مبااالائ درحاااس  راااان درماااادسس  كامـــل الســـيد صـــ ح ال
اسد اااا   -درل ااا سي  درتقلياياااا   دإل ااااثمي   تلياااايا رن ااابهل رلقاااا د  درم اااالح  درمفااااسي 

 م.1996مقلسنه، س لر  ا ت سدا غيس منش سا، ر لايمي  نلفس رللل م درل  سي ، 

ــي بينســاوي  (5 ــد عم هااا دة ااس  : در االط   درمجتماا  درحبشاا  فاا  امحمــد أحمــد محم
م(، س ااالر  ا تااا سدا غياااس منشااا س ، ملهاااا 1541-1434هاااا/947-838در اااليملني  )

 م.9119دربح ا  دراسد ل  دةفسيقي ، جلمل  درقلهس ، 
ـــرازق (6 : درااانص درمل ااا  فااا  تااالسيخ درحبشااا  خاااث  افاااسن  ســـميمان مجـــدي عبـــد ال

( 1478-1468(  دبنااااااه بيااااااا ملسياااااالم )1468-1434دإلمبسدطاااااا سيا  س  يلقاااااا   )
جلملاااااا   - ليااااا  دآلاد  –مااااا   اسد ااااا  تحليليااااا ، س ااااالر  ا تااااا دس  غياااااس منشااااا س  تسج

 م.1998درقلهس ،
: دراانص درمل اا  فاا  تاالسيخ درحبشاا  فاا  افااس  منــال عبــد الفتــاح محمــود عبــد اهلل (7

م( تسجماا   اسد اا  تحليلياا ، س االر  ملج ااتيس 1559-1541دإلمبسدطاا س جث اياا س )
 م .1998ها/1418 ، جلمل  درقلهس  – لي  دآلاد   –غيس منش س  

: در ااافلسد  دةجاااانبي  فااا  مفاااس الااا  افاااس  اااثطيا الـــرحمن منـــي إبـــراىيم عبـــد (8
 م.1975 -ها1395درمملريص، س لر  ملجا تيس غيس منش س  بآاد  درقلهس  ،

 

 سابعًا : الذوريات العربية :
: دإل اثم  درمملراص دإل اثمي  بلرحبشا  فا  درلفا س در  اط ،  إبراىيم عمي طرخان (1

 .1959لرمجال  درتلسيخي  درمفسي ، درقلهس ، درمجالا درهلما،بحا ب

: دربلس ا  دربنااي ، در ثح درنلسن دة  ، مجل  دراافلع درخليجا ، درلااا  رغد الرفاعي (9
 م.1993درهلن ، ينليس 

: درشااافتل فااا  رهي بيااال فااا  درلفااا س در  اااط   رهاااسهم فااا  تااالسيخ درااابثا  زاىـــر ريـــاض (3
 19مجاااال   ليااا  دآلاد  جاااالمل  درقااالهس ، درمجلاااا در يل ااا   دالاتفااالان، بحاااا فااا  

 م.1961، طبل  1957،درلاا درهلن ، اي مبس،
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 م.37،1999جلمل  دإل  ناسي ، مجلا  –: دريل ل، مجل   لي  دآلاد   سعد الغامد (4

: بلض رض د  جايا  ال  درلثال  بيا مفاس  درحبشا   سعيد عبد الفتاح عاشور (5
سيخي  درمفسي ، درمجالا درسدب ، درلااا درهالن ، مالي  ف  درلف س در  ط ، درمجال  درتل

 م.1959

-1951: اثااا  مفااس بلرحبشاا  فاا  افااس  ااثطيا درمملريااص) قاســم عبــده قاســم (6
م( نااا   درلااس  فاا  رفسيقياال، درجااا  س درتلسيخياا   در دااا  درمللفااس، ادس درهقلفااا  1517

 م.1987ها/1417درلسبي ، 

ملرياااص فااا  مفاااس، درمجلااا  درتلسيخيااا  نهليااا  در اااثطيا درم :محمـــد مصـــطفى زيـــادة  (7
 م .1951درمفسي ، درقلهس ، ملي  

دال اااتلاداد  درل ااا سي  رل ااالطن  درممل  يااا  فااا  اهاااا در ااالطلا :  مصـــطفي نجيـــب (8
 ، درقلهس .4درلاا  دآلهلس،مجل   لي   (م1516-1511)درغ سن

 
 :ثامنًا : الذوريات األجنبية

1) Andrew Ethenkreutz : Strategic Implications of the State 

Trade between Geneoa and Mamluk Egypt in the Second Half 

of the Thirteenth Century, in : A.L.Udawitch (ed) . The Islamic 

Middle East,700-1900, Studies in Economic and Social 

History, The Darwin Press, Princeton, 1981. 

2) Huntingford G.W.B.: The Wealth of the kings and the end of 

the zague dynasty , in Bulletin of the school of Oriental and 

African Studies, Vol.XXVIII,London,1965. 

3) Paul E.le Roy : Slavery In The Horn Of Africa . " Horn Of 

Africa" , Vol 2  , N3 ( July , September 1979). 
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 األوقاف وأثرها يف اجملتمع الكويتي
 م (5191هـ 5331 -م5151 هـ 5331)

 د. عايـد عتيــق جريــد

 المقدمة:
التي ساىمت في  ؛مثمت األوقاؼ الكويتية عصبًا ورافدًا مف أىـ الروافد المالية

حتى أواخر  ,قبؿ توفر الموارد المالية ,سد االحتياجات الرئيسية لممجتمع الكويتي
كونيا تبرز دور األوقاؼ  وتأتي أىمية الدراسةات مف القرف العشريف الميالدي, األربعيني

, وتوثيؽ الترابط االجتماعي واألسري بينيـ ,في توفير االحتياجات األساسية لممجتمع
عمار المساجد واإلنفاؽ عمى العامميف فييا.باإلضافة إلى دورىا      في بناء وا 

إلى بياف إسيامات األوقاؼ في  سة تيدؼفإف ىذه الدرا ؛وانطالقًا مما سبؽ
ـ, مع 5191ىػ 5331 -ـ5151 ىػ5331 المجتمع الكويتي خالؿ الفترة ما بيف عامي

معرفة موقؼ النظاـ السياسي منيا, باإلضافة إلى معرفة تأسيس ) دائرة األوقاؼ العامة ( 
     .ـ ودورىا.5191ىػ 5331في 

ة وتعريؼ الوقؼ, مع التطرؽ إلى مالمح نشأ :في التمييد لقد تناولت ىذه الدراسة
مف األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الكويت, ثـ تطرقت الدراسة إلى دور األوقاؼ 

ـ, ثـ 5191 ىػ5331 -ـ5151 ىػ5331 في الفترة ما بيف عامي ,في المجتمع الكويتي
 أىـ ترصدوأخيرًا جاءت الخاتمة ل ( ودورىا,امةدائرة األوقاؼ العتطرقت إلى تأسيس )

 الدراسة. إلييا توصمت التي النتائج
 :التمهيد

التي تسيـ في بث روح  ؛ُيعد الوقؼ اإلسالمي مف أعظـ صور األعماؿ الخيرية
صمى  -التعاوف والمحبة والتكافؿ والمؤاخاة بيف أفراد المجتمع, وانطالقًا مف قوؿ النبي 

(, يكوف معنى سبل ثمرتهااحبس أصمها و ) -رضي اهلل عنو  -لعمر  -اهلل عميو وسمـ 
والتصرؼ في عوائده واستثماراتو في  ,الوقؼ ىو: عدـ التصرؼ في األصؿ الموقوؼ
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مجاالت البر واإلحساف, وتسبيؿ المنفعة أو الثمرة, ومف اآليات الكريمة الداعية إلى 
  .(5)( 19 :) آؿ عمراف ﴾ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴿: تعالى قولواستحسانو, 

مف الوقؼ عمى أعماؿ البر  -صمى اهلل عميو وسمـ  -وتطبيقًا لما حث عميو النبي 
( ليصبح أوؿ وقؼ في اإلسالـ, أوؿ مسجد في اإلسالـ )مسجد قباءوالخير, فقد أسس 

صمى اهلل  -المسجد النبوي(, بناه وأوقفو لمعبادة, واقتدى الصحابة األجالء بالنبي )ثـ 
طالب رضي ماف رضي اهلل عنو مف أموالو, وعمي بف أبي فأوقؼ عث ,(9)-عميو وسمـ 

 .(9)حبسًا وصدقة عمى الفقراء والمساكيف (3)(اهلل عنو تصدؽ بأرضو  )ينبع

ما جعمت فيو المنفعة وينقسـ الوقؼ إلى ثالثة أنواع ىي: الوقؼ األىمي ) الُذري ( وىو 
و غيرىـ, وقد يشترط الواقؼ فيو ألفراد معينيف أو لذريتيـ, سواء مف األقرباء أو مف الذرية أ

ما جعمت فيو ) الوقؼ الخيري ( وىو , وأف يؤوؿ إلى جية بر بعد انقطاع الموقوؼ عمييـ
الوقؼ المشترؾ ( , و) (1)المنفعة لجية بر أو أكثر, وكؿ ما يكوف اإلنفاؽ عميو قربة هلل تعالى

كمف يوقؼ أموالو  ,تداء, وقد يتـ الجمع اب( الخيري) و ( األىمي) يجمع بيف الوقؼ وىو 
 .(3)عمى ذريتو مف بعده, مع تحديد سيـ معيف كالثمث الموقوؼ لجية خيرية

                                                 

 . 91,ص9عبد الرحمف الجويبر: األوقاؼ اإلسالمية ودورىا الحضاري الماضي والحاضر والمستقبؿ,طػ (5)

ر بوقؼ ممتمكاتيما ألعماؿ الب ؛السالـ لعمر وألبي طمحة رضي اهلل عنيماو  الصالة بعد أف أقر النبي عميو (9)
  .91-91, لممزيد عبد الرحمف الجويبر: المرجع السابؽ, ص سارع الصحابة في الوقؼ ,والخير

بمغ قطاؼ نخؿ أرض ) ينبع ( في عيده رضي اهلل عنو حمؿ ألؼ بعير, لممزيد انظر عبد الرحمف  (3)
 . 91المرجع السابؽ, ص  الجويبر:

 . 91-91المرجع السابؽ, ص  عبد الرحمف الجويبر: (9)

 . 93, ص 5طػ ,األمانة العامة لألوقاؼ بدولة الكويت أطمس األوقاؼ: (1)

 . 91, ص 5طػ ,الوقؼ اإلسالمي تعريؼ عاـ بأحكامو ومستجداتو المعاصرة محمد الزحيمي: (3)
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 ىػ5331أما عف تاريخ وأىـ مالمح الوقؼ في الكويت؛ فقد شيدت الفترة ما بيف عامي 
-5151ـ, والتي تولى فييا الحكـ الشيخ سالـ مبارؾ الصباح ) 5191 ىػ5331 -ـ5151
ـ (, تطورًا ممحوظًا في األوقاؼ, 5111-5195أحمد الجابر الصباح ) ـ ( ثـ الشيخ 5195

 يمة.ومتطمباتو الموالتي أسيمت بايجابية في توفير احتياجات المجتمع 
نتعرؼ عمى بعض مالمح األوضاع االقتصادية  موضوعنا الرئيس: وقبؿ التطرؽ إلى
األوضاع عف في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف, أما  ,واالجتماعية بالكويت

بمغ , حيث (1)المالية (1)واعتبرت مف أىـ الموارد ,فقد ازدىرت تجارة المؤلؤ :االقتصادية
ألؼ جنيو  911 بما يقارب ,القرف العشريف ستة مالييف روبية في أوائؿعائد الغوص 

 .(1)إسترليني, وكاف الغوص يمثؿ النشاط الرئيس لمسكاف
 ,اإلسالـ تسود المجتمع كالتعاوف والتآخي فكانت قيـ: األوضاع االجتماعية عفأما 

 ,(55)المستمرة مع أىؿ المدينة (51)أىؿ البادية كانت ليـ سابمتيـأف  :وخير مثاؿ عمى ذلؾ
: " إف روح حيف قاؿ (59)سكدرالعقد بينيـ, وىذا ما وصفو لويس افكانت الكممة ىي 

منزلة الروح ب عاوفالت بؿ كاف, التعاوف ساعدت عمى تماسؾ المجتمع الكويتي وانتعاشو
 .(53)"رالعظيمة ليذا المجتمع الصغي

                                                 

أنشأىا الشيخ مبارؾ عاـ  الرئيسية لمكويت, والتي المالية مف المواردكانت  إيرادات إدارة الجمارؾ (1)
 .911 ص, التاريخ السياسي لمكويت في عيد مبارؾمدانيا: , ج.ج. سـ5111

 .91-91 ص ,9طػ, س. ستانمي ج. ماليري: الكويت قبؿ النفط, ترجمة وتقديـ: محمد الرميحي (1)

 .15ص صفحات مف تاريخ الكويت,  :يوسؼ القناعي (1)

ؿ تجاري بيف المسابمة: عرض كٍؿ مف أىؿ المدينة وسكاف الصحراء لبضائعيـ, ويحدث تباد  (51)
  .11ص صفحات مف تاريخ الكويت,  :يوسؼ القناعي, وكانت تتم صيف شتاء, للمزيد انظر الطرفيف

 .11ص المرجع السابؽ,  :يوسؼ القناعي (55)

سعاد راضي, حديث  :صحيفة األنباء, لممزيد انظر بف أوؿ طبيب بالكويتلويس أسكدر ا (59)
 . 1ـ, ص 5111أكتوبر  99, 3113العدد  ,الكويت ,الذكريات

 . 1ـ, ص 5111أكتوبر  99, 3113العدد  ,سعاد راضي, حديث الذكريات :صحيفة األنباء (53)
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البر منذ القدـ, والمتأمؿ في الوقؼ بالكويت يدرؾ أف أىؿ الكويت قد جمبوا عمى 
ولمداللة عمى ذلؾ ما ذكره خميفة بف سمة مف سمات المجتمع, ليعبر عف الوقؼ  فجاء

( مكتوب ورقة )حجة شرعيةأنو اطمع عمى  حمد النبياني في كتابو ) التحفة النبيانية (
ـ, قد جدد بناءه عبد اهلل بف عمي بف 5311عاـ  في المبني (59)(مسجد ابف بحر)فييا أف 

ـ, بعد أف حصؿ مف قاضي الكويت عمى اإلذف ببيع 5191ىػ 5511عاـ  ,سعيد البحر
 .(53)لينفؽ ثمنيا عمى تجديده (51)دار كانت موقوفة عمى المسجد

ممجتمع ل االقتصادية واالجتماعيةمالمح األوضاع ف بصورة عامة قد بينا بعضًا م
 (51)الشيخ محمدمنيـ  (51)وفالشرعي ةالقضا (51)الوقؼ فقد تولى توثيقوأما عف  الكويتي,

أوقاؼ و: وكاف مف أبرز مجاالت, (95)ـ5151حتى عاـ  ,(91)بف عبد اهلل العدساني
                                                 

وخطورة تيدمو عمى المصميف, أذف ر بف بحالما ثبت لدى القاضي خراب مسجد  عبد العزيز الرشيد أنو ذكر (59)
ش في ذلؾ الوقت يساوي مائة فمس القر ثالثيف قرشًا )بفبيعت  ,ببيع الدار ليصرؼ ثمنيا عمى تعمير المسجد

 .59 ص ,3مف ىنا بدأت الكويت, طػ :عبد اهلل الحاـت, لممزيد انظر مف العممة الكويتية (

يقع مسجد ) ابف بحر ( قرب قصر السيؼ, وسمي فيما بعد ) مسجد ابف بحر الفرضة ( لمتفريؽ بينو  (51)
د أيضًا مسجد اإلبراىيـ, وكذلؾ مسجد وبيف مسجد البحر الذي يقع قرب سوؽ الفرضة, وسمي فيما بع

 ـ.  9159أكتوبر  1, 59119األبييتو, وقد ىدـ, لممزيد انظر صحيفة القبس: فرحاف الفرحاف, العدد 

 . 93, ص 5طػ ,األمانة العامة لألوقاؼ بدولة الكويت أطمس األوقاؼ: (53)

 اني في الفترة ما بيف عامي العدسمف أبرز الذيف تولوا توثيؽ الوقؼ الشيخ محمد بف عبد اهلل  (51)
مف ىنا بدأت  :عبد اهلل الحاتـ, لممزيد انظر ـ (5151ىػ 5331ـ ( إلى ) 5111ىػ 5919)

 .911 صالكويت, 

, لممزيد انظر أطمس كانت الحجج الوقفية تتـ عمى يد القضاة الشرعييف, الذيف تميزوا بغزارة عمميـ (51)
 . 539المرجع السابؽ, ص  األوقاؼ:

, لممزيد انظر لعدسانية ( نسبة لعائمة العدسانيوثائؽ الوقؼ الشرعية تعرؼ باسـ ) الوثائؽ ا كانت (51)
 . 59ـ, ص 9111, الكويت, 5عادؿ العبد المغني: وثائؽ الوقؼ الكويتية, طػ

 .913-911 , ص3مف ىنا بدأت الكويت, طػ :عبد اهلل الحاتـ( 91)

 . 53ـ, ص 9111, الكويت, 5طػ عادؿ العبد المغني: وثائؽ الوقؼ الكويتية, (95)
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, (قاؼ العشياتأو ) الوقؼ عمى اإلطعاـو الوقؼ عمى عمـو الخيرات, و , (99)المساجد
عمى تغسيؿ الموتى الوقؼ و , والوقؼ عمى األضاحي, والوقؼ عمى الفقراء والمساكيف

 ووقؼ دكاكيف األسواؽ والبيوت السكنية., , ووقؼ آبار المياه(93)وتجييزىـ ودفنيـ
 م:2292هـ2238-م2221هـ2221األوقاف وأثرها في المجتمع الكويتي 

المبارؾ  مع بداية حكـ الشيخ سالـلكويتي, لقد تنوعت أدوار الوقؼ في المجتمع ا
كاف مف أىـ أعمالو تطيير البمد مف , الذي ـ5151 ىػ5331 في عاـ الصباح,
(, ) وقؼ سقي الماءالجميمة التي كاف يقدميا الوقؼ وكاف مف بيف ىذه األدوار, (99)الفسؽ
العظمى التي  وىو النعمة الرتباطو بأىـ عناصر الحياة, ,ُيعد مف أىـ أنواع الوقؼالذي 

قوله أنعـ اهلل عمينا بيا, فقد ورد ذكر الماء في القرآف الكريـ والحديث الشريؼ عدة مرات, 
, أي كؿ شيء ( 22األنبياء:  )  ﴾ َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفاَل يُ ْؤِمُنونَ  ﴿تعالى: 

 .(91)موجود أصمو مف الماء
ماء ( مف أىـ األوقاؼ في المجتمع الكويتي آنذاؾ, مف ىنا كانت ) أوقاؼ سقيا ال 

نظرًا لما كانت تعانيو الكويت مف شح المياه, وقمة الموارد المالية, حتى منتصؼ القرف 
ـ, قادرة عمى بناء محطات 5193, فمـ تكف قبؿ تصدير النفط, في عاـ (93)العشريف

تحديات التي واجييا الشعب أكبر ال لتقطير وتحمية مياه البحر, فكانت أزمة المياه تشكؿ

                                                 

 . 35, ص 9, طػ9األمانة العامة لألوقاؼ, جػ  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (99)

 . 91 -93المرجع السابؽ, ص  أطمس األوقاؼ: (93)

 .393-391ص  تاريخ الكويت, :العزيز الرشيد عبد (99)

دـ لو وراجعو: صالح الديف مقبوؿ , قجامع البياف في تفسير القرآف: الشافعي السيد معيف الديف (91)
 .315 صـ, 9111ىػ5991 الكويت, غراس لمنشر والتوزيع, ,5أحمد, طػ

) ميناء  تـ بناء أوؿ محطة تقطير ـ5193بعد عاـ  اعتماد الكويت عمى النفط كمورد ماليبعد  (93)
يت المحدودة, مياه الكويت, شركة نفط الكو مجمة الكويتي: ,  لممزيد انظر ـ5111األحمدي ( في عاـ 

 .1ص ,ـ5115يناير 53, 931العدد
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, إال أف الخيرييف ساىموا فى تخفيؼ حدة ىذه األزمة, وذلؾ استرشادًا والنظاـ السياسي
صمى اهلل  -أتى النبي  : أن سعداً عن أنس -صمى اهلل عميو وسمـ  -بحديث النبي 
فقال: يا رسول اهلل! إنِّ أمِّي ّتوفيت ولم توِص أفينفعها أن أتصدق  -عميه وسمم 

 .(91)"نها؟ قال: " نعم, وعميك بالماء ع
التي كانت  (91)أف التاريخي اإلسالمي يحفؿ بالكثير مف الشخصيات :والجدير بالذكر

الذي يعتبر مف أىـ األولويات التي تيتـ  البارزة في مجاؿ األمف المائي, ياليا إسيامات
 التي كانت رومة (, ) بئر شراء حادث ىذه اإلسيامات مف أبرزبيا الشعوب, فكاف 

 يستعذب ماء المنورة بالمدينة يكف ولـ الغفاري, لرومة باعيا ثـ ,مزينة قبيمة مف لرجؿ
 صمى - الرسوؿ سأؿ وقد نبوي, تمر بمد القربة منيا يبيع مالكيا كاف وليذا مائيا, غير
 يابعني: -وسمـ  عميو اهلل صمى - بقولو لممسمميف يبيعيا أف ()رومة  -وسمـ  عميو اهلل

 ذلؾ, أستطيع وال غيرىا, وعيالي لي ليس اهلل رسوؿ يا: الرجؿ لو فقاؿ الجنة, في بعيف
 األولى :دفعتيف عمى منو فاشتراىا ,-عنو  اهلل رضي - عفاف بف عثماف الخبر ىذا فبمغ

 البئر ولصاحب يوـ لو يكوف أف عمى البئر صاحب مع واتفؽ درىـ, ألؼ وثالثيف بخمسة
,  الثانية الدفعة اشترى ثـ يوميف, يكفييـ ما المسمموف ستسقىا عثماف يوـ كاف فإذا يـو

 .(91)المسمميف عمى وقفاً  كميا وجعميا درىـ, آالؼ بثمانية
                                                 

. 9سمسمة األحاديث الصحيحة لمعالمة محمد ناصر الديف األلباني. طػمحمد ناصر الديف األلباني:  (91)
 .331-333, ص اعتنى بو: أبو عبيدة مشيور بف حسف آؿ سميماف

سيامات بارزة في مجاؿ األمف المائي, يحفؿ التاريخ اإلسالمي بأسماء الكثير مف الشخصيات التي كانت ليا إ (91)
مثؿ: أبي جعفر محمد عمي بف أبي منصور, المعروؼ بالجواد األصبياني, وزير صاحب الموصؿ األيوبي, 
فقد بنى وأوقؼ الكثير مف األسبمة في مكة, واختط صياريج الماء, ووضع الجباب في طرؽ الحج لتجميع ماء 

 التنمية في اإلسالمي الوقؼ الفقي, دور عبد القادر محمد إلسالمي:, لممزيد انظر مجمة الوعي االمطر فييا
 ـ. 9151سبتمبر  3, وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية, الكويت, 139البيئة, العدد  وحماية

, البيئة وحماية التنمية في اإلسالمي الوقؼ دور, الفقي القادر عبد محمد مجمة الوعي اإلسالمي: (91)
 ـ. 9151سبتمبر  3األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية, الكويت, , وزارة 139العدد 
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أما عف أوقاؼ سقيا الماء في الكويت؛ فقد بادر الخيروف بوقؼ أمواليـ عمى حفر 
( دعيجالعزيز محمد ال بدأوقاؼ ع)وكاف مف أبرز ىذه األوقاؼ اآلبار وتسبيميا لمناس, 

دوف توقؼ, وفقًا لما حدده في  أىإلرواء الظم هالتي خصصيا لسبيؿ الماء الذي أنشأ
 .  (35)ـ5151ىػ 5331الموثقة عاـ  (31)وصيتو

ونشير ىنا إلى أف عبد العزيز محمد الدعيج يعتبر مف المؤسسيف األوائؿ لسبيؿ الماء 
د حاجة الفقراء ـ, وقد جعؿ سبيؿ الماء موردًا لس5119ىػ 5311في الكويت عاـ 

والمحتاجيف مف مياه الشرب, حيث اشترى آبار ماء في ) منطقة الشامية (, لتزويد ىذا 
السبيؿ بالمياه, كما اشترى عددًا كبيرًا مف الجماؿ ) اإلبؿ ( خصصيا لنقؿ المياه يوميًا 

 .(39)مف ) الشامية ( إلى السبيؿ في حي الدعيج
آلبار الموجودة في الجماؿ تنقؿ المياه مف اكانت : " الدعيج الرحمف عبدابنو يقوؿ 

 .(33)" , وكانت عممية نقؿ المياه تتـ عمى فترتيف: صباحية ومسائية( منطقة الشامية)
لقد أثنى الحاكـ الشيخ سالـ المبارؾ الصباح عمى الدعيج, حيف قاؿ: " إف ىذا الرجؿ 

يت ", وذلؾ بعد يعمؿ لمكويت بشكؿ يفوؽ عمؿ الكثيريف مف أمثالو التجار في الكو 
 .(39)مشاىدتو لمجماؿ المحممة لمماء يوميًا, مف مقر لو يطؿ عمى بوابة الشامية

(, وأنشئت عمى نفقة الوقؼ )الوصية بعد فترة مف الزمف: تمت توسعة السبيؿ الرئيسي
أوقاؼ الدعيج( أيضًا يقوـ نظار )عدة فروع في أماكف متفرقة مف الكويت, ومف ريع 

 .(31)ى األقارب والفقراء والمحتاجيفالوقؼ باإلنفاؽ عم
                                                 

 ـ.5151ىػ 5331(, الخاص في وصية عبد العزيز الدعيج  5انظر إلى ممحؽ رقـ )  (31)

أبرز الشاىديف في وثيقة الوقؼ حاكـ الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح والشيخ عبد اهلل الجابر  (35)
لد الخضير وشمالف بف عمي آؿ سيؼ, وقاـ بتوثيقيا الصباح وىالؿ فجحاف المطيري وحمد الخا

 . 913الشيخ عبد اهلل خمؼ الدحياف, لممزيد انظر محسنوف مف بمدي: ص 

 .911-913, ص ـ9119ىػ 5999, 5المجمد  5بيت الزكاة الكويتي, طػ محسنوف مف بمدي: (39)

 .ـ9111 ابريؿ 5 ,عاـ 511القبس: أحمد شمس الديف, وثيقة لمتاريخ قبؿ صحيفة  (33)

 .911-919محسنوف مف بمدي: المرجع السابؽ,  ص  (39)

 .911-911محسنوف مف بمدي: المرجع السابؽ, ص  (31)
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 يصمحو  ,المحتاجيف ويعيف ,عمى الفقراء يتصدؽو  ,ينفؽ في سبيؿ اهلل عبد العزيز الدعيجظؿ 
وقتنا حتى  ًا,قائم الذي أوقفو سبيؿ الماء , وما يزاؿ(33ـ)5133ىػ  5311 توفيحتى  ,بيف الناس

 .الكويتأرجاء  كؿفي  سبيالٍ  ئةبما يقارب سبعم منو تفرعحيث  ,(31)في سكة ابف دعيج ىذا,
بنو عبد الرحمف ببعض الوثائؽ والمستندات : زودني اوعف سبيؿ عبد العزيز الدعيج

 الرسمية الخاصة بوثائؽ وقؼ الدعيج, ففي إحدى المستندات الصادرة مف وزارة العدؿ
 ـ, جاء5131ديسمبر  1ىػ 5311جماد الثاني  53(  بتاريخ رعيةالمحكمة الشالكويتية )

أقاـ أخاه عبد الرحمف ناظرًا عمى وقؼ  :فييا أف ناظر الوقؼ صالح عبد العزيز الدعيج
 .   (31)في أي مكاف يراه مناسباً  ؛والده, وأف يقوـ بإيجاد ماء لمسقاية والتسبيؿ

مف المالحظ أف أبناء عبد العزيز الدعيج كانوا حريصيف عمى استمرار ىذا العمؿ 
 جاح وتميز ) سبيؿ الدعيج ( إلى وقتنا ىذا. الخيري, وكاف ىذا سببًا في ن

أيضًا دور في التخفيؼ مف حدة نقص المياه,  (31)لمحاج يوسؼ العبد اليادي الميمـوكاف 
 991ـ, اشترى أرضًا واسعة في ) منطقة الشامية ( بثمف وقدره 5199ىػ 5333ففي غرة صفر 

بارة عف مجموعة مف آبار المياه جنييا إسترلينيًا, وكانت ىذه األرض ع 59روبية, بما يقارب 
الصالحة لمشرب, والتي كانت تمثؿ آنذاؾ أحد أىـ الموارد المائية, فقد أوقؼ الميمـ تمؾ األرض 

 . (91)ليكوف ثوابيا ألختو وألمو وألبيو, كما أراد بيذا الوقؼ والتسبيؿ ثواب اهلل
ومف أبرزىـ كانت:  وفي ىذا المجاؿ أيضًا كاف لممرأة الكويتية دور في تسبيؿ المياه,

منطقة شرؽ( )ـ, بيتًا في 5131ىػ 5313شريفة بنت جبر الغانـ, التي أوقفت, في عاـ 
 .(95)ألعماؿ بر وخير, مف أضاحي في كؿ سنة, ليا ولوالدييا و) تسبيؿ الماء ( واإلطعاـ

                                                 

 .51ـ, ص 9151مايو  1, 55931العدد  ,الراي: سعود الديحاني, حديث الذكرياتصحيفة  (33)

 .ـ9111ابريؿ  5 ,عاـ 511القبس: أحمد شمس الديف, وثيقة لمتاريخ قبؿ صحيفة  (31)

 .ـ5131ديسمبر  1ىػ 5311جماد الثاني  53, الكويت, 919وزارة العدؿ: اعالـ رسمي, رقـ  (31)

 (, الخاص بوثيقة وقؼ آبار يوسؼ العبد اليادي الميمـ. 9انظر إلى ممحؽ رقـ )  (31)

 . 91عادؿ العبد المغني: المرجع السابؽ, ص  (91)

 . 11ـ, ص 9113ىػ 5991عامة لألوقاؼ, الكويت, إيماف محمد الحميداف: المرأة والوقؼ, األمانة ال (95)
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ه, ومف ىنا يتضح دور الدعيج والميمـ والغانـ في توفير احتياجات المجتمع الكويتي مف الميا
 وذلؾ في ظؿ عدـ استطاعة اإلمارة إقامة مشروعات خاصة بتوفير المياه الصالحة لمشرب.

إلى جانب دور الوقؼ في التصدي لمشكمة نقص المياه والتخفيؼ عف غير القادريف, 
كما , الضروريات األساسية ليـ وتوفير ,الفقراء والمعوزيف كاف لموقؼ دور كبير في إعانة

 الترابط االجتماعي واألسري في المجتمع, منيا عمى سبيؿ المثاؿكاف لو دور كبير في 
ـ, والذي أوقؼ 5151يوليو  95ىػ 5331مف شواؿ  9( في )وقؼ أحمد إبراىيـ الوزاف

 ,بيتًا وثمثًا خيريًا ودكاف وبيت, واشترط الواقؼ أف يكوف الوقؼ عمى الُذرية مف أبنائو
 .(99)ؾ مف أعماؿ يعمميا الحي لمميتوما إلى ذل ,وثمث خيري لمكفف والغسؿ والقبر

 51وقؼ راشد البدي( في )ومف األوقاؼ التي ساىمت في إعانة الذرية والفقراء أيضًا 
الذي أوقؼ بيتو, وأوقفو عمى رأسو مدة  ,ـ5195يوليو  91ىػ 5331القعدة مف ذي 

 .(93)ومف بعده عمى ُذريتو وُذرية ُذريتو, يطعموف لو ويضحوف في كؿ سنة ,حياتو
اف المحسنوف دقيقيف في وضع شروط الوقؼ, حتى يتحقؽ ىدفيـ الخيري ليستفاد ك

-ـ5191ىػ5391منو الكثير, فيذا حمد بف عمي بف حمد, الذي أوقؼ بيف عامي 
دقيقة,  اً (, قد وضع شروطكبرى في )محمة العتيقي اصغرى ودار  اـ, دار 5131ىػ 5391

ومف انتفع بالوقؼ يعمؿ  ,تناسموا بأف تكوف الدار الصغرى عمى ابنو وعمى ُذريتو ما
أف تكوف الدار الكبرى عمى ابنو عبد اهلل  :أضحية لجدتو, كما كاف مف بيف الشروط

خوتو األشقاء الذكور ال اإلناث ا وتعاقبوا, وجعؿ فييا ثالث ثـ عمى أوالدىـ ما تناسمو  ,وا 
ع إخوانيـ وواحدة ألبيو عمي, وجعؿ لمف احتاج مف بناتو السكف م ,لو وألمو أضاحٍ 

ينفقيا عمييا  ,ألختو لطيفة (99)ئة لاير نمساويو مفميسكنوا, كما أوصى بأف يخرج مف ثمث

                                                 

 . 13, ص 9, طػ9األمانة العامة لألوقاؼ, جػ  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (99)

 . 31, ص 9, طػ5األمانة العامة لألوقاؼ, جػ  ـ:5111-5195سجؿ العطاء مف عاـ  (93)

لاير فرنسي وىو مف الفضة, يزف ما يقارب اللاير: ىو لاير نمساوي أو لاير الممكة تريزا أو يطمؽ عميو  (99)
غراـ ويعادؿ نحو روبيتيف ونصؼ الروبية ) فضة ( وزنًا وكقيمة شرائية يعتبر أكبر عممة  9171مف 
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 31وأخيو عثماف  ,ألخيو عبد العزيز لاير 91وأوصى أف يخرج  ,ابنو عمي حسب حاجتيا
رياالت لبنت  51رياالت إلبف خالو و 51لاير, وأف يخرج لخالو و 31وألخيو يوسؼ  ,لاير

ذا ,خالو  .   (91)فيصرؼ في وجوه البر مف إطعاـ جائع وكسوة عار   ؛زاد مف الثمث وا 
كذلؾ حرص المحسنوف عمى أف يوقفوا أمالكيـ في الخارج, فيذا غانـ بف جبر الغانـ: 

ـ, بثمث مف أرضو الواقعة في 5139أغسطس  51ىػ 5313جماد أوؿ  1أوصى في 
المزروعة بالنخيؿ واألشجار, المسماة الدواسر, وىي مضافة مف مضافات البصرة في العراؽ, و 

بباب اليواء, الغنية بشيرتيا عف التحديد, كما أوصى بالدكاف الكائف في بمدية الكويت: أف 
يكوف مف ثمثو وأف يصرؼ كؿ مف غالت األرض والدكاف في مصارؼ الخير, ووجوه المبرات 

تخرج مف الغالت المذكورة مف اإلنفاؽ عمى الفقراء والمساكيف, مما يعود نفعو عميو بعد أف 
 .(93)مصالح األرض والدكاف مف بناء وغيره مما تستداـ بو غمتيما

مما يؤكد مكانتيا و كما كاف لممرأة الكويتية الكثير مف اإلسيامات في ىذا المجاؿ, 
ورد في سجؿ العطاء الصادر مف األمانة العامة  ما, (91)قديمًا وسعييا لفعؿ الخير

مف ىذه األوقاؼ ) وقؼ سبيكة محمد السميط ( ف أوقاؼ النساء, مذكر العديد  :لألوقاؼ
ـ, التي أوصت بإنفاؽ ثمث ماليا 5195ديسمبر  35ىػ 5391مف جمادى أوؿ  5في 

 (91)شيخة عبد اهلل الغانـ ( , وأيضًا مف األوقاؼ ) وقؼ(91)عمى أعماؿ البر ووجوه الخير
 .  (11)يتيا, وكاف وقفيا ذرياً ـ, التي أوقفت ب5195يونيو  51ىػ 5331مف شواؿ  55في 

                                                                                                                                 

ـ حتى 511فضة عرفت وتداولت في الكويت, ولقد استمر تداوؿ اللاير فترة طويمة ابتداءًا مف عاـ 
 . 511المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115ـ, لممزيد انظر سجؿ العطاء مف عاـ 5191عاـ 

 . 11المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (91)

 . 11المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (93)

 . 33المرجع السابؽ, ص  عادؿ العبد المغني: (91)

 . 11المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (91)

 .وقؼ شيخة عبد اهلل الغانـ(, الخاص بوثيقة  3إلى ممحؽ رقـ )  انظر (91)

 . 11المصدر السابؽ, ص  ـ:5111-5195سجؿ العطاء مف عاـ  (11)
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إف مفيـو التكافؿ والتراحـ, ومعنى األخوة بيف طبقات المجتمع, تمثؿ بصورة واضحة في 
وقؼ الوزاف, والبدي, وبف عمي, والسميط, والغانـ, وىو ما ساىـ في جعؿ المجتمع الكويتي 

في دراسة لو عف وعف ذلؾ يقوؿ الدكتور وليد المنيس, أسرة واحدة في ترابطيا وتالحميا, 
الخصائص العامة لوثائؽ الوقؼ الكويتية: إنو يالحظ في الوقؼ الكويتي مف خالؿ نصوصو, 
وشيوده, ومنافعو؛ قوة الترابط األسري والقبمي واالجتماعي مف جية, وقوة االرتباط بالديف 

 .(15)اإلسالمي, الذي يدعو إلى تحقيؽ التآلؼ والترابط, وتسبيؿ المنافع بيف الناس
وؿ الدكتور عادؿ العبد يضًا الحظنا دور المرأة الكويتية في الوقؼ, وعف ذلؾ يقأ

لما  ,يقؼ إعجابًا وتقديرًا وشكرًا وثناءً  ؛الدارس لسيرة المرأة الكويتية في الماضيالمغني: "
 .(19)كانت تقـو بو مف أعماؿ جميمة "

, وحفصة, وأـ عائشة –صمى اهلل عميو وسمـ  –والجدير بالذكر أف زوجات الرسوؿ 
حبيبة, وأـ سممة, وصفية, وابنتو فاطمة, وأسماء بنت أبي بكر, رضي اهلل عنيف جميعا, 
تشاركف الرجاؿ في الوقؼ وغيره مف أعماؿ الخير, وكاف لبعضيف دور ميـ في النظارة 

في صمب  -رضي اهلل عنو  –عمى األوقاؼ, فقد نص الخميفة الراشد عمر بف الخطاب 
صمى اهلل  -, زوج النبي -رضي اهلل عنيا  -وقفو حفصة بنت عمر  وقفيتو: أف ناظر

 . (13)-عميو وسمـ 
أيضًا مف األمثمة عمى ذلؾ: ىناؾ وقفية الست ىانـ بنت عمي حسف, مف مصر, في 

قراريط لخادـ الزاوية المعدة لمصالة, والسبيؿ  1ـ, حيث خصصت منيا ريع 5139عاـ 
 .(19)ـ لترميمياوالحوض المعد لشرب المواشي, وما يمز 

                                                 

الخصائص العامة لوثائؽ الوقؼ الكويتية, األمانة العامة لألوقاؼ, الكويت, جمادي  وليد المنيس: (15)
 . 51ـ, ص 5111ىػ نوفمبر 5953اآلخر 

 . 33المرجع السابؽ, ص  د المغني:عادؿ العب (19)

  .91ـ, ص 9113ىػ 5991إيماف محمد الحميداف: المرأة والوقؼ, األمانة العامة لألوقاؼ, الكويت,  (13)

 . 31المرجع السابؽ, ص  إيماف محمد الحميداف: (19)
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دور رئيس في لو  كافإلى جانب دور الوقؼ في الترابط االجتماعي واألسري, أيضًا 
وكاف المحسنوف يحرصوف عمى ىذا واإلنفاؽ عمى العامميف فييا,  ,عمار المساجدا  بناء و 
لقولو تعالى:  المساجد, مف يعمرلما جاء في اآلية الكريمة التي بينت فضؿ  الدور,

َكبةَ َولَْن يَْخَش إًََِّوب يَ  ﴿ ََلةَ َوآتَى الزَّ ِ َواْليَْىِم اْْلِخِر َوأَقَبَم الصَّ ِ َهْي آَهَي بِبَّللَّ ْعُوُر َهَسبِجَد َّللاَّ

َ فََعَسى أُولَئَِك أَْى يَُكىًُىا ِهَي اْلُوْهتَِدييَ   .(11)(81: التوبة)  ﴾إَِّلَّ َّللاَّ
: وصؿ لدى محسني الكويت ,دلفضؿ بناء المساج ؛ونتيجة ليذا الفيـ وتمؾ العقيدة 

, كما أوقؼ (13)مسجداً  19ـ 5191ىػ 5331عدد المساجد في الكويت حتى عاـ 
المحسنوف العديد مف األوقاؼ عمى إصالح وترميـ المساجد, ومف أبرز ىذه األوقاؼ  

فبراير  51ىػ 5333ربيع ثاني  91, الذي أوقؼ في (11)وقؼ ىالؿ فجحاف المطيري
في )الصفاة(, وبيتيف عمى إماـ ومؤذف )مسجد ىالؿ(, وجاء في ـ: عشريف دكانًا 5151

 :ما يمي محمة الرشايدة(,)في شروط الوقؼ عمى )مسجد اليالؿ( 
 عدد أربعة دكاكيف وقؼ عمى المؤذف. -5

 عدد اثني عشر دكانًا وقؼ عمى اإلماـ. -9

 سجد.عدؿ عدد أربعة دكاكيف مف الموقوفات عمى اإلماـ والمؤذف, وصاروا وقفاً عمى الم -3

حاصؿ الدكاكيف األصؿ إلصالح المسجد, ومف بعد ترميـ المسجد عمارة وترميـ  -9
 الخراب البيف. عمى وىو ما ال يكوف إال ,الدكاكيف

                                                 

قيموف الصالة ويؤتوف تفسير اآلية: ال يعتني ببيوت اهلل ويعمرىا إال الذيف يؤمنوف باهلل واليـو اآلخر, وي (11)
, ىؤالء الُعمَّار ىـ الميتدوف إلى الحؽ , التفسير الميسر: المممكة العربية الزكاة, وال يخافوف في اهلل لومة الـئ

 .511 ص .ـ9159ىػ 5933السعودية, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, 

 .1ـ, ص 9111, الكويت, المساجد القديمة مسيرة خير وتواصؿ: األمانة العامة لألوقاؼ (13)

ىالؿ بف فجحاف: أشير أغنياء عصره, ومف تجار المؤلؤ المعروفيف, وكاف محبًا ألعماؿ الخير,  (11)
ـ, وأيضًا كاف مف أبرز المتبرعيف 5155فقد كاف مف أبرز المتبرعيف لتأسيس المدرسة المباركية 

ـ, لممزيد 5195ى في عاـ ـ, كما كاف عضوًا في مجمس الشور 5191ىػ 5331في معركة الجيراء 
 .311-911 ص ـ,5119, 9جػ, : رجاؿ في تاريخ الكويتانظر يوسؼ الشياب
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شيد عمى توثيؽ ىذا الوقؼ: الشيخ جابر الصباح, والشيخ أحمد الجابر الصباح, 
 .  (11)وكانت أرض ىذه الدكاكيف ىبة مف الحاكـ الشيخ سالـ الصباح

دير بالذكر أف ىالؿ المطيري كاف لو الكثير مف اإلسيامات في ىذا المجاؿ, الج
ـ, كما ساىـ 5191ىػ 5399في عاـ  ,(11)منيا تجديده لمسجد المحسف عيسى المناعي

 مسجد الفحيحيؿ القديـ(. )مسجد أحمد عبد اهلل( في منطقة الشرؽ, وساىـ أيضًا في )في 
( إف أحد الشعراء مدح بو )تاريخ الكويتالرشيد في كتا يقوؿ الشيخ عبد العزيز

 ىالؿ بمناسبة إحسانو إلصالح مسجد ىالؿ فقاؿ:
 نــــــــــــــــــــــــــلجالل المَّه رب العالمي              مسجد أّسس عمى التقوى المبين 

 نـــــــــــمن هالل الخير بدر اآلمني        ه ـــــــــــــــــــــمسجد قد أّسست آساس
 (31)أّسس البيت عمى التقوى المبين        ه ــــــــــــــــــــــنطق السعد لدى تاريخ

أوقاؼ المال صالح بف )أيضًا مف األوقاؼ التي ساىمت في ىذا الجانب 
ـ, وأنفؽ عمى بنائو نحو ثالثًة 5151ىػ 5331الذي أسس مسجدًا عاـ (, (35)محمد

(, وقد أوقؼ عميو أوقافًا عديدة جنييًا إسترلينياً  5133قارب )وعشريف ألؼ روبية, بما ي
مف البيوت والدكاكيف, وىو يعتبر اآلف مف المساجد التاريخية في الكويت, حيث وضع 

, وكاف المال صالح ىو الذي (39)حاكـ الكويت الشيخ سالـ أوؿ حجر في أساسو الشمالي
 .(33)يعطي اإلماـ والمؤذف رواتبيما

                                                 

 . 11المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (11)

ـ, وأقاـ بناءه كؿ مف المحسنيف 5113ىػ 5359أسس المحسف عيسى المناعي ) مسجد المناعي ( في عاـ  (11)
براىي  .511ـ إسحؽ, لممزيد انظر محسنوف مف بمدي: المرجع السابؽ, ص إبراىيـ المضؼ وا 

 .535-511محسنوف مف بمدي: المرجع السابؽ, ص  (31)

   , منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائؽ, الكويت, 5محمد الشيباني: سكرتير الحكومة, طػ  (35)
 .99-93ـ, ص 9113     

 .93 ص, ـ5111 الكويت, دار قرطاس لمنشر,, 3ػتاريخ الكويت, ط د:عبد العزيز الرشي( 39)

 .99-93ـ, ص 9113محمد الشيباني: المرجع السابؽ,  (33)



 

 

 

 
 م6102هجلة الوؤرخ العربى اكتىبر 

 229 

اإلسالـ أنشئت في ىذا  الوقؼ في أعماؿ البر واإلحساف, وخدمة: واستكمااًل لدور       
 .(39)( التي دخؿ عمى يدييا الكثيروف في ديف اإلسالـالمسجد )لجنة التعريؼ باإلسالـ

سبتمبر  1ىػ 5391مف محـر  9( في ) وقؼ ناصر بف يوسؼ البدركذلؾ كاف  
أوقؼ البدر عدد واحد ـ, مف األوقاؼ التي ساىمت في العناية بالمساجد, فقد 5195

إماـ  الواقؼ أف تصرؼ عوائدىا جميعًا عمىوثالثيف دكانًا وأرضًا وبيتًا, وكاف شرط 
 .(31)المسجد والمؤذف, وعمى فرش المسجد ومستمزماتو, وتعمير الوقؼ

مف خالؿ ما سبؽ الحظنا مشاركة الحاكـ الشيخ سالـ الصباح, وأفراد األسرة 
 منيـ عمى أىمية الوقؼ ودوره في المجتمع.  الحاكـ في توثيؽ الوقؼ, حرصاً 

لـ يكف المحسنوف ييتموف بأوقافيـ فقط, بؿ كانوا يتسابقوف عمى العناية بالمساجد 
صالح المساجد األخرى, ىو:  األخرى, ففي حادثة دالة عمى حرصيـ عمى المساىمة في بناء وا 

نييار, سارع إليو حمد ( عمى االبمسجد آؿ يعقو )ـ, عندما أوشؾ 5193ىػ 5395أنو في عاـ 
وقاـ ببنائو عمى أحدث طراز, كما حرص عمى إتماـ البناء في ثالثة أشير, وقد بذؿ  (33)الخضير

 .(31)جنييًا إسترلينياً  133روبية, بما يقارب  59111فيو مف الماؿ ما يقدر بحوالى 
صالح المساجد, بؿ كانوا أيضاً   لـ يتوقؼ حرص المحسنيف في أوقافيـ عمى بناء وا 
حريصيف عمى تأميف المسكف لإلماـ والمؤذف, ومف ىذه األوقاؼ )وقؼ خالد بف فايز الخميس( 

                                                 

 .31محسنوف مف بمدي: المرجع السابؽ,  ص  (39)

 . 31-31المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (31)

كاف يؤمف بأىمية التعميـ فبجانب حمد خالد الخضير: كاف مف أبرز المتبرعيف لممدرسة المباركية, و  (33)
( روبية, كرس وقتو كعضو في المجنة المالية  1111ما تبرع بو لممدرسة ) المباركية ( بمبمغ ) 

صالح  , لممزيد انظرالتي انتخبت الستثمار ما تبقى مف التبرعات بعد أف شيدت المدرسة المباركية
 .31-39 ص ,5جػ ماف,تاريخ التعميـ في الكويت والخميج أياـ ز  :جاسـ شياب

 .93-91محسنوف مف بمدي: المرجع السابؽ,  ص  (31)
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ـ, الذي أوقؼ بيتيف, وكاف شرطو عمى مصالح 5133يونيو  31ىػ 5319ربيع أوؿ  1في 
 .(31))مسجد محمد بف بشر الرومي(, وبيت لسكف اإلماـ, وبيت لسكف المؤذف

 أدية الفروض بالمصميف في أوقاتيا.ت جاء ىذا الحرص حتى يتمكف اإلماـ مف
وقؼ أحمد بف عبد المحسف السكف لإلماـ )اىتمت بأمر توفير ومف األوقاؼ التي 

محمة )ـ, الذي أوقؼ بيتًا لو في 5191نوفمبر  5ىػ 5331ذي الحجة  91(, في الخرافي
 .(31)(يتولى اإلمامة في )مسجد الساير فلم اً القبمة(, يكوف سكن

سنوف عمى سد احتياجات أئمة المساجد, فيذا حامد النقيب ابف السيد أيضًا حرص  المح
, وشرط أف (في )محمة القبمة ـ, بيتاً 5131ديسمبر  53ىػ 5313شواؿ  51رجب, أوقؼ في 

(, بحيث تصرؼ غالت ىذا البيت عمى إماـ المسجد يكوف الوقؼ عمى إماـ )مسجد ابف عثماف
 . (11), مما تستداـ بو غمتو وتبقى عينوبعد أف تقاـ مف أجرة البيت مصالح عمارتو

 1ىػ 5311رمضاف  59وفي ىذا المجاؿ أيضًا أوقؼ مبارؾ بف محيسف العمر, في 
ـ, عينو الشرقية يحدىا شرقًا الجادة, وجنوبًا الفحاؿ, ومف جبمة أرض فالح 5131نوفمبر 

)مسجد أبو حميفة(, الرشيدي, وشمااًل البحرة الواقعة في أبو حميفة, وشرط أف يكوف الوقؼ عمى 
 .(15)يتصرؼ بيا إماـ المسجد بحفر األرض, ويأكؿ خفارتيا, ويستثمر النخؿ والشجر

كذلؾ كاف لمخيريف مساٍع خيرة في بناء المساجد, في المناطؽ التي ال يوجد بيا 
مساجد, فالحاج يوسؼ الميمـ بنى مسجدًا في ) منطقة الصبيحية (, التي كاف أىميا في 

 .(19)لؾ, وأيضًا بنى مسجدًا في ) قرية أبرؽ خيطاف (أمس الحاجة لذ

                                                 

 . 11-13المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (31)

 . 513المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (31)

 . 15المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (11)

 . 19المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115ـ سجؿ العطاء مف عا (15)

 . 91المرجع السابؽ, ص  عادؿ العبد المغني: (19)
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كاف لممرأة الكويتية دور في بناء وتجييز المساجد, ومف  :وفي ىذا المجاؿ أيضاً 
 91ىػ 5331ذي الحجة  3عمي (, التي أوقفت في  تىذه األوقاؼ ) وقؼ آمنة بن

وقؼ عمى  في ) محمة المطبة (, وكاف مف بيف شروط الواقفة, اـ, بيت5151سبتمبر 
بعد أف تقاـ  ,مصالح ) مسجد بف بشر الرومي ( مف بناء وفرش, وما يحتاج إليو المسجد

 . (13)مما تستداـ بو غمتو ,فيو مصالح البيت مف بناء وغيره
سارة بنت برجس, التي أوقفت في  مف بيف الكويتيات في ىذا المجاؿ:أيضًا كاف 

ى بناتيا ومف اف شرط الواقفة عمنصؼ بيتيا, وك ,ـ5191يوليو  3ىػ 5391محـر  91
 . (19)(بعدىـ, عمى مصالح )مسجد الساير( الكائف في )دروازة الفداغ

ـ, 5191يوليو  99ىػ 5391صفر  51في  ,كذلؾ أوقفت منيرة محمد العمراف
( فمسجد النومالح )ليا واقع في ) محمة الحيالة (, وكاف شرط الواقفة عمى مصا اً بيت

 .(11)د الرزاؽ(الواقع في )دروازة العب
قافيـ عمى المساجد لـ تتوقؼ األوقاؼ عند المدينة وضواحييا, بؿ أوقؼ المحسنوف أو 

اؼ, وكانت (, التي كانت تستحوذ عمى عدد اليستياف بو مف األوقالموجودة في )جزيرة فيمكا
( وىو المسجد الجامع في الجزيرة, حيث وقؼ عمى ىذا تتركز في معظميا عمى )مسجد شعيب

أعداد مف البيوت والمزارع والحوطى واألراضي, منيا مثاًل )وقؼ حجي حسيف بف سالـ(,  المسجد
 .(13ـ)5151ىػ 5391شعباف  99الذي أوقؼ أرضو عمى المسجد المذكور في 

مسجد )ـ, لصالح 5151ىػ 5391شواؿ  91كذلؾ أوقؼ المحسف حسيف بف سالـ, في 
عادؿ العبد المغني: " لـ تكف الجزيرة بعيدة  ( يقوؿ الدكتورقؼ في )جزيرة فيمكاشعيب(. وعف الو 

 .(11)عف الوقؼ في الكويت, فقد ناليا الوقؼ كسائر الوقؼ في مدينة الكويت القديمة "
                                                 

 . 13المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (13)

 . 13-19المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (19)

 . 13المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (11)

الخصائص العامة لوثائؽ الوقؼ الكويتية, األمانة العامة لألوقاؼ, الكويت, جمادي  وليد المنيس: (13)
 . 93ـ, ص 5111ىػ نوفمبر 5953اآلخر 

 . 11المرجع السابؽ, ص  عادؿ العبد المغني: (11)
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عمار المساجد, أيضًا لعب دورًا رئيسيًا في  لى جانب دور الوقؼ في بناء وا  وا 
ي ساىمت في ذلؾ مف أىـ مصادر تمويؿ التعميـ, ومف األوقاؼ التدعـ التعميـ, فقد كاف 

عمى مدرسة,  اً ـ, الذي أوقؼ بيت5195ىػ 5391) وقؼ عبد الرحمف الغريب ( بتاريخ 
 ,وقد شرط الواقؼ أف يكوف عمى طمبة العمـ, حيث تولى التدريس فييا الشيخ بف غريب

 .(11)ثـ الشيخ عبد العزيز قاسـ حمادة ,ثـ الشيخ أحمد الفارسي
 531ـ, 5191-5151ة ما بيف عامي خالؿ الفتر  ,لقد بمغ مجموع األوقاؼ

, ومع ىذا النمو دعت الحاجة لتأسيس (11), كاف أغمبيا أوقاؼ البيوت والعقارات(11)وقفاً 
 ؛دائرة األوقاؼ العامة(, وذلؾ حينما شعر المسئولوف ورجاؿ الكويت بضرورة تأسيسيا)

واستغالليا  ,األوقاؼ الخيرية وصيانتيا التتولى اإلشراؼ عمى المساجد وأوقافيا, وكذ
 يعود بالخير عمى ما أوقفت عميو. ,استغالاًل نافعاً 

وبفضؿ جيود العديد مف الشخصيات الكويتية: تأسست الدائرة في غرة ربيع  
, والشيخ (19), وكاف مف أبرزىـ الشيخ عبد اهلل السالـ الصباح(15) ـ5191ىػ 5331األوؿ 

 .(13)بد اهلل العسعوسي مديرًا لياعبد اهلل الجابر الذي ُعيف رئيسًا ليا, كما اختير ع
( ىـ أنفسيـ مف ـ دور في )دائرة األوقاؼ العامةومف المالحظ أف مف كاف لي

ساىموا في تأسيس الدوائر والمجالس األولى في تاريخ الكويت, كدور الشيخ عبد اهلل الجابر 
                                                 

 . 31المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (11)

ذريًا ( لذريتيـ أو ألقربائيـ, أو لتكوف ) وقفًا خيريًا ( عمى إطعاـ  ىذه األوقاؼ إما لتكوف ) وقفاً  (11)
, لممزيد انظر سجؿ وقفًا مشتركًا ( ُذريًا وخيرياً  الفقراء والمحتاجيف والمساكيف والضحايا, أو لتكوف )

 . 553-1المصدر السابؽ, ص ـ:5191-5115العطاء مف عاـ 

 . 553-1السابؽ, ص المصدر ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (11)

 .51ـ: مطبعة حكومة الكويت, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف  (15)

, وكاف رئيسًا لممجمس ـ5131ـ حتى عاـ 5111الحكـ في تولى اح الشيخ عبد اهلل السالـ الصب (19)
 ـ.5139ـ وفي عيده صدر دستور الكويت في عاـ 5131التشريعي 

 .53ـ: المرجع السابؽ, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331ائرة األوقاؼ العامة مف تاريخ د (13)
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, وكذلؾ ـ5133ـ, ومجمس ودائرة المعارؼ 5131في تأسيس المجمس البمدي ودائرة البمدية 
ـ, مما يدؿ أف طرح 5131ي الشيخ عبد اهلل السالـ كاف لو دور في تأسيس المجمس التشريع

( كاف مف قبؿ شخصيات ليـ دراية بأىمية تأسيس الدوائر الحكومية, ويدركوف مشروع )الدائرة
 أىمية وجود دائرة تختص بشؤوف األوقاؼ إلدارتيا وتنميتيا. 

لى جانب تأسيس الدائرة؛ تشك  , يعقد اجتماعاتو (11)بالتعييف (19)ؿ مجمٌس لألوقاؼوا 
 .(13)لبحث المواضيع التي تتعمؽ بشؤوف الدائرة واختصاصاتيا, ومناقشة الميزانية العامة ليا

الجدير بالذكر أف الكويت شيدت قبؿ تأسيس ىذا المجمس: قياـ العديد مف المجالس, 
ـ, 5131س المعارؼ( مجم)ـ, و5131المجمس البمدي( )ـ, و5195كمجمس الشورى 

ـ, وىذا يدؿ عمى أف تأسيس مجمس لألوقاؼ ُيعد خطوة متقدمة في 5131و)المجمس التشريعي( 
 أىمية المشاركة الشعبية في إدارة وتنمية األوقاؼ, في منطقة قمما نجد فييا مثؿ ىذه المجالس. 

 قرارات أىميا: ـ, اتخاذ عدة5191ىػ يناير5331ربيع األوؿ مف  51وشيد اجتماع لممجمس في  
 إصدار إعالف لمجميور بطمب أوراؽ األوقاؼ. -5

روبية بما يقارب  991تقرير معاشات لألئمة والمؤذنيف, فجعؿ راتب الدرجة األولى مف األئمة  -9
 .(11)روبية 511روبية, وراتب المؤذف  511جنيياً إسترلينياً, وراتب الدرجة الثاني  51

  

ضافة إلى ذلؾ حددت اختصاصات الدائ رة باإلشراؼ عمى المساجد وأوقافيا, وكذلؾ وا 
 األوقاؼ الذرية والخيرية األىمية وغيرىا.

                                                 

تشكؿ المجمس مف أحمد محمد البحر وسميماف مسمـ ويوسؼ الحميضي وعبد اهلل السدحاف وعبد  (19)
العزيز الراشد وحمد المشاري وحمد المشاري وأضيؼ إلييـ الشيخ يوسؼ القناعي والشيخ محمد 

تاريخ دائرة األوقاؼ أحمد عطية األثري وعبد المطيؼ الشمالف, لممزيد انظر كامؿ الشمسي والشيخ 
 .51ـ: المرجع السابؽ, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331العامة مف 

 .53ـ: المرجع السابؽ, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف  (11)

 .3مة, حكومة الكويت, ص ـ: دائرة األوقاؼ العا5113ىػ5313التقرير السنوي  (13)

 .53ـ: المرجع السابؽ, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف  (11)
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 وأما عن األوقاف التي تشرف عميها الدائرة, فهي عمى النحو اآلتي:
تقـو الدائرة بإدارة األوقاؼ التي لـ يكف ليا قيـ وال ناظر, أو كاف ليا وتوفى, ثـ  -5

 ؾ حسب الحكـ الشرعي.أىممت ولـ يعيف مسئوؿ إلدارتيا, وذل

األوقاؼ التي شرط الواقفوف أف ما زاد عف حاجة المسجد يصرؼ في سبيؿ الخير,  -9
ألقاربيـ أو غيرىـ, أو ما زاد عف الجية المعنية في الوقؼ يصرؼ إلى المسجد, ففي 
الحالة األولى تستوفي الدائرة مف ريع ىذا الوقؼ ما يسد حاجة المسجد, وفي الحالة 

 لي الدائرة عمى ما فضؿ بعد الجية المعنية.الثانية تستو 

 األعياف الموقوفة عمى الذرية وذرية الذرية, ثـ انقرضوا ولـ يبؽ منيـ أحد. -3

ـ  -9 األوقاؼ األىمية اآليمة لمخراب, والتي ـل يستطع مستحقوىا تعيدىا أو امتنعوا, وـل يوجد مف يقو
 مثؿ ما أنفقت, ـث تعيدىا إلى مستحقييا. بذلؾ, تتولى الدائرة تعيدىا أو استغالليا إلى أف تستوفي

 ( قرارًا بأف تكوف إدارتيا بمعرفة الدائرة.األوقاؼ األىمية التي تصدر )المحكمة الشرعية -1

نما ليا فقط اإلشراؼ,  -3 أما باقي األوقاؼ, غير ما سبؽ بيانو, فال تتولى الدائرة إدارتيا, وا 
 ا, واالنتفاع بريعيا والمحافظ عمييا.وتوجيو القائميف عمييا إلى أحسف الوجوه الستغاللي

ـ: أىميا قسـ خاص  ووفقًا ليذه االختصاصات والتبعات قسمت أعماؿ الدائرة إلى عدة أقسا
ـ األمور المالية واإلداريةلألوقاؼ)  . (11)التي تتعمؽ باألوقاؼ (11)الذرية والخيرية واألىمية(, يختص بتنظي

لمجميور بطمب أوراؽ األوقاؼ, وقد القت وفي مستيؿ أعماليا أصدرت الدائرة إعالنًا 
 .(11)الدائرة في بداية األمر مشقة كبيرة في سبيؿ الحصوؿ عمى وثائؽ الوقؼ الشرعية

                                                 

وفتح  ,سجالت خاصة بياب يابحفظ, يكوف لألوقاؼ الذرية والخيرية واألىميةتنظـي األمور المالية واإلدارية  (11)
وصرؼ ما ىو مطموب  ,المستأجريف وتنظيـ عمميات تحصيؿ األجور مف ,حسابات خاصة بكؿ وقؼ

, تاريخ دائرة حسب تعميمات المحكمة الشرعية وتوزيعو عمى الورثة أو في أوجو الخير وأعماؿ البر وغيرىا
 .93-53ـ: المرجع السابؽ, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331األوقاؼ العامة مف 

 .93-53جع السابؽ, ص ـ: المر 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف  (11)

 . 39المرجع السابؽ, ص  عادؿ العبد المغني: (11)
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وقد أشار إلى ذلؾ مدير الدائرة عبد اهلل العسعوسي بقولو: " إف مف أبرز العراقيؿ 
مسئولية التي واجيت عمؿ الدائرة, عند بداية عمميا, ىو معارضة البعض استرداد 

المساجد مف األئمة, ولـ يكف مف سبيؿ سوى المجوء إلى المحاكـ الشرعية, الستصدار 
 .  (15)حكـ يمـز األئمة بتسميـ عممية اإلشراؼ عمى المساجد إلى ) دائرة األوقاؼ ( "

وقد بدأ المواطنوف, بصورة تدريجية, بإدراؾ الدور الميـ الذي أنيط بالدائرة ومياميا الرئيسة  
 .(13), حتى أصبحت الدائرة المرجع األوؿ في جميع األوقاؼ(19)تابعة شؤوف الوقؼفي م

ولـ تكتؼ الدائرة بدورىا الداخمي في إنشاء المساجد, ومتابعة شؤوف الوقؼ فقط, بؿ 
كانت ليا إسياماتيا الفاعمة واإليجابية خارجيًا, حيث ساعدت في بناء وتعمير المساجد 

, كما كاف ليا دور خيري, إلى جانب المجاف الخيرية, (19)في مختمؼ البمداف اإلسالمية
في جمع التبرعات لمدوؿ اإلسالمية عف طريؽ مساجدىا, وكاف مف أبرزىا دعوتيا 

 .   (11)ـ, بعد العدواف الثالثي عمى مصر, لمتبرع ألىالي بورسعيد5113لممواطنيف في عاـ 
جمع التبرعات لمصر, وُجمع إلعادة أنو في ىذا العاـ تأسست لجنة لومما تجد اإلشارة إليو: 

عمار بورسعيد مميونًا إسترلينيًا, ساىـ معظـ  57555مميوف روبية بما يقارب  51مبمغ  ,(13)وا 
, فالمبمغ (11), حتى الموظفيف الذيف ال يممكوف غير رواتبيـ تبرعوا براتب شير(11)الكويتييف فيو

 .(11)ات إعمار بورسعيد (الذي جمع حوؿ إلى الرئيس جماؿ عبد الناصر وسمي ) تبرع
                                                 

 .513 ص ـ,5119وزارة اإلعالـ, سبتمبر  ,9جػ ,رجاؿ في تاريخ الكويت :يوسؼ الشياب (15)

 . 39المرجع السابؽ, ص  عادؿ العبد المغني: (19)

 .91-53السابؽ, ص ـ: المرجع 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف  (13)

 .91-53ـ: المرجع السابؽ, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف  (19)

 .1ـ: دائرة األوقاؼ العامة, حكومة الكويت, ص 5113ىػ5313التقرير السنوي  (11)

 .ـ9159سبتمبر  51لقاء شخصي مع األديب محمد السداح: عف األندية الكويتية,  (13)

 .13 ص ـ,9151وزارة اإلعالـ,  ,3طػ ,5جػ ,رجاؿ في تاريخ الكويت :الشياب يوسؼ (11)

 .511, ص ـ5111الكويت,  ,5طػ ,أحاديث في العروبة :أحمد السقاؼ (11)

 .13 ص المرجع السابؽ, :يوسؼ الشياب (11)
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 :ةـــــــاخلامت

 مف خالؿ ىذه الدراسة توصمنا إلى جممة مف النتائج, يمكف إيجازىا في اآلتي: 

تمسؾ المجتمع الكويتي بالقيـ والمبادئ اإلسالمية, والتي ىي عماد بناء ونيوض  -
 المجتمعات, ساىـ في نمو الوقؼ وتنوعو.

عمى  ـ,5191ىػ 5331 -ـ 5151ىػ 5331عاـ ركزت معظـ األوقاؼ في الفترة ما بيف  -
 سد حاجات المجتمع األساسية, كالمياه والطعاـ وعمارة المساجد والقياـ بشؤونيا. 

أثر  - كاف لدور األوقاؼ الفاعؿ في الرعاية االجتماعية الشاممة لألقرباء والمحتاجيف -
اد المجتمع, بيف أفر  األلفة والمحبة تعميؽ معانيو  ,في تحقيؽ الترابط االجتماعي

شعاره أنو جزء مف المجتمع. ,باإلضافة إلى حفظ كرامة اإلنساف  وا 

بزوغ دور السمطة الحاكمة لمعمؿ الوقفي, مف خالؿ حرصيـ عمى المشاركة في توثيؽ   -
 األوقاؼ, كمشاركة الشيخ سالـ المبارؾ, والشيخ أحمد الجابر, والشيخ عبد اهلل السالـ.

ـ, وخير 5191 ىػ5331يـ قبؿ تأسيس ) دائرة األوقاؼ ( نجح الكويتيوف في إدارة أوقاف -
 مثاؿ عمى ذلؾ ) وقؼ عبد العزيز محمد الدعيج (, الذي ما زاؿ قائمًا إلى وقتنا ىذا.

في مجاؿ الوقؼ, حيث  ,ومشاركات واسعة ,كاف لممرأة الكويتية إسيامات فاعمة -
 كانت أوقاؼ النساء تشكؿ النصؼ مف ىذه األوقاؼ.

 يعود لوجود خبرات عمى دراية تامة بعمؿ الدوائر الحكومية. ( األوقاؼ دائرة) نجاح  -

في  ,ف والمواقعكويتييف الالمحسنيكاف لوثائؽ الوقؼ دور في التعرؼ عمى الكثير مف  -
مف خالؿ وثائؽ  :مدينة الكويت القديمة, وقد أشار الدكتور وليد المنيس إلى أنو

يت كاألحياء والشوارع والمساجد الوقؼ يمكف التعرؼ عمى مكونات مدينة الكو 
 . (511)واألسواؽ, واألسماء المحمية المعروفة بشيرتيا بيف السكاف

 
                                                 

جمادي  الخصائص العامة لوثائؽ الوقؼ الكويتية, األمانة العامة لألوقاؼ, الكويت, وليد المنيس: (511)
 . 53ـ, ص 5111ىػ نوفمبر 5953اآلخر 
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 قـــــــاملالح
 ( 2ممحق رقم ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م2222هـ 2228الدعيج  محمد وصية عبد العزيز
 .عبد الرحمن عبد العزيز محمد الدعيج :المصدر
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 ( 9ممحق رقم ) 
 

 

 وثيقة وقف آبار يوسف العبد الهادي الميمم.
 .12م, ص 9221, الكويت, 2دل العبد المغني: وثائق الوقف الكويتية, طـعا :المصدر
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 ( 2ممحق رقم ) 
 
 
 
 
 

 

 .م2292يونيو  21هـ 2222شوال  22وثيقة وقف شيخة عبد اهلل الغانم في 
 .33م, ص 9221, الكويت, 2عادل العبد المغني: وثائق الوقف الكويتية, طـ :المصدر
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 قائمة املصادر واملراجع

 أوالً: املصادر: -

ربية السعودية, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ التفسير الميسر: المممكة الع -2
 .ـ9159ىػ 5933الشريؼ, 

 .ـ: دائرة األوقاؼ العامة, حكومة الكويت5113ىػ 5313التقرير السنوي  -9

عبد الرحمف عبد العزيز : ـ5151ىػ 5331وصية عبد العزيز محمد الدعيج وثيقة  -2
 محمد الدعيج.

ديسمبر  1ىػ 5311جماد الثاني  53, الكويت, 919وزارة العدؿ: اعالـ رسمي, رقـ  -9
 ـ.5131

 : لقاءات:ثانياً  -

 .ـ9159سبتمبر  51لقاء شخصي مع األديب محمد السداح: عف األندية الكويتية,  -2

  :املراجع العربية واملعربةثالثًا:  -
: جامع البياف في تفسير القرآف, قدـ لو وراجعو: صالح السيد معيف الديف الشافعي (5)

 ـ.9111ىػ5991, غراس لمنشر والتوزيع, الكويت, 5الديف مقبوؿ أحمد, طػ

 ـ.9113ىػ 5991إيماف محمد الحميداف: المرأة والوقؼ, األمانة العامة لألوقاؼ, الكويت,  (9)

, 5ترجمة: فتوح الخترش, طػج.ج. سمدانيا: التاريخ السياسي لمكويت في عيد مبارؾ,  (3)
 ـ.5111ىػ 5911الكويت, 

النفط, مذكرات س.ستانمي ج. ماليري الطبيب الكويت قبؿ س. ستانمي ج. ماليري:  (9)
, 9ـ, ترجمة وتقديـ: محمد غانـ الرميحي,  طػ5191-ـ5111في البحريف والكويت 

 ـ.5111دار قرطاس لمنشر, الكويت, 

مطبعة  ,5 جػ تاريخ التعميـ في الكويت والخميج أياـ زماف, :صالح جاسـ شياب (1)
 .ـ5119 -ىػ5911حكومة الكويت, الكويت, 

 ـ.9111, الكويت, 5العبد المغني: وثائؽ الوقؼ الكويتية, طػعادؿ  (3)

المطبعة العصرية, الجميورية المبنانية, , 3مف ىنا بدأت الكويت, طػ :عبد اهلل الحاتـ (1)
 .ـ9119 -ىػ5991

عبد الرحمف الجويبر: األوقاؼ اإلسالمية ودورىا الحضاري الماضي والحاضر  (1)
 .ـ9155ىػ 5939ات, بيروت, الدار العربية لمموسوع, 9والمستقبؿ, طػ

 .ـ5111 الكويت, دار قرطاس لمنشر,, 3تاريخ الكويت, طػ د:عبد العزيز الرشي (1)
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    محمد الزحيمي: الوقؼ اإلسالمي تعريؼ عاـ بأحكامو ومستجداتو المعاصرة,  (51)
 .ـ9153ىػ 5939األمانة العامة لألوقاؼ, الشارقة, , 5طػ    

 , منشورات مركز المخطوطات والتراث 5محمد الشيباني: سكرتير الحكومة, طػ  (55)
 ـ.9113والوثائؽ, الكويت,   

سمسمة األحاديث الصحيحة لمعالمة محمد ناصر محمد ناصر الديف األلباني:  (59)
مكتبة  ,. اعتنى بو: أبو عبيدة مشيور بف حسف آؿ سميماف9الديف األلباني. طػ

 .الرياض, المعارؼ لمنشر والتوزيع

امة لوثائؽ الوقؼ الكويتية, األمانة العامة لألوقاؼ, وليد المنيس: الخصائص الع (53)
 .ـ5111ىػ نوفمبر 5953جمادي اآلخر الكويت, 

 الكويت, , ذات السالسؿ,1 صفحات مف تاريخ الكويت, طػ: يوسؼ القناعي (59)
 .ـ5111ىػ  5911

)  9ـ (, جػ9151(, )  3طػ)  5جػ ,رجاؿ في تاريخ الكويت :يوسؼ الشياب (51)
 اإلعالـ, الكويت. ـ(, وزارة5119سبتمبر 

 رابعًا: الدوريات: -

 صحيفة األنباء: الكويت.   -5

 ـ.5111أكتوبر  99, 3113العدد  -

 الكويت.صحيفة القبس:   -9

 .ـ9111أبريؿ   -

 .ـ9159أكتوبر  1, 59119العدد  -

 الكويت.مجمة الكويتي:   -3

 .ـ5115يناير 53, 931العدد -

 خامسًا: إصدارات. -

 .5قاؼ بدولة الكويت, طػأطمس األوقاؼ: األمانة العامة لألو   -2

 ـ: مطبعة حكومة الكويت.5111ىػ5311-ـ5191ىػ 5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف   -9

ـ   -2  ـ.9113, الكويت 9, طػ5األمانة العامة لألوقاؼ, جػ ـ:5111-5195سجؿ العطاء مف عا

ـ   -9  , الكويت.9, طػ9ـ: األمانة العامة لألوقاؼ, جػ 5191-5115سجؿ العطاء مف عا

 ـ.  9119ىػ 5999, 5المجمد  5سنوف مف بمدي: بيت الزكاة الكويتي, طػمح  -1
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 األيلخانينيعاصوت هغىل  السلطانيت
 م1335 -1304هـ/ 736 -704

 (*سيد كامل محمد) الشيماءد/ 
مف أىـ التي تعد  ؛”السمطانية“مدينة  تتناوؿ ىذه الورقة البحثية دراسة تاريخ 

ىػ/ 316 -703)(2)"أولجايتو" ، في عيد(1)يمخانيةوؿ اإلالعواصـ التي اتخذىا مغ
 (ـ1335 -1317ىػ/ 336-317)(3)"سعيد أبو"اف السمطعيد ، و (ـ1316 -1303

بف تولوي بف  (4)خاف ىوالكو"المنحدر مف إلى العنصر المغولي  ايميرجع أصمالذي و 
 ممت عمىتشامنطقة حكـ ة عشر أيمخاف منيـ قرابة السبعتولى ، حيث (5)"جنكيز خاف

 (9)والببلد األرمينية ،(8)"أذربيجاف"و (7)وببلد الروـ (6)"خراساف"و ،العراؽ العجمي والعربي
، ـ ىو نياية ىذه الدولة1335ىػ/736عاـ بعض المؤرخيف أف  ويعد .(10)"ديار بكر"و

ضع ، حيث صار منصب اإليمخاف مو حكاميا مف تدىور وضعؼ ما طرأ عمىوذلؾ ل
التي صارت  ”السمطانية“العاصمة مف مدينة  انتقمت، فكااءاألغير نزاع بيف األمراء 

 . ”تبريز " مدينةلعاصمة القديمة اإلي  ؛أطبلالً 
 : السلطانيتقبل  يلخانيتاإلعىاصن  أوالً: 

منذ بداية عيدىـ في  فاإليمخانيو التي اتخذىا ىي العاصمة  ”السمطانية“لـ تكف  
- (11)"منكوقا آف"عمي فتح تمؾ المناطؽ بأمر مف اإلمبراطور  "ىوالكو"قدـ أقد مف، "إيراف"

سقاط الخبلفة العباسية  ،"اإلسماعيمية"ضاء عمى قبلع قبال -الخاف األعظـ لممغوؿ وا 
 وفتح وبعد ،مقامًا لوقاعدة النطبلؽ جيوشو و  ( 12)"سيبادغ"ختار مدينة ، فا"بغدادب"
– "أذربيجاف"مدف  إحدى (14)"المراغة"تخذ مف مدينة ا ؛فتوحاتو واستكماؿ (13)"أصاياف"
أكبر األىداؼ ، "مصر"و "د الشاـببل"وائيا وقربيا مف طيب ىل -اصمة إلمبراطوريتوع
ولقد ظمت "المراغة" عاصمة لػ"ىوالكو" حتى يرغب في فتحيا، كاف التي ستراتيجية اال

 . (15)بالمراغة "تبل"قمعة ب دففف ،توفى
                                                 

 ( أستاذ مساعد التاريخ اإلسبلمي والحضارة اإلسبلمية كمية دار العمـو جامعة المنيا.*)
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أنشأ "، فىوالكو"العاصمة باىتماـ كبير مف قبؿ  "المراغة"لقد حظيت مدينة  
واالطبلع عمى عمـ التنجيـ، وكاف السبب  ، نظرًا الىتمامو بقراءة الامؾمرصدًا فييا

 إرساؿ "ىوالكو"طمب مف أخيو  "منكوقا آف"أف اإلمبراطور  :في إقامة ىذا المرصد الرئيس
(16)"نصر الديف الطوسي"الخواجة 

ؾ، إال أنو المرصد ىنا إلقامة "قراقوـر"العاصمة  إلى 
 مستايداً  (17)تو "المراغة"المرصد في عاصم "ىوالكو" وبالتالي بنى ؛خرج في حرب "الخطا"

  .(18)مف استعاف بيـ مف العمماءوخبرة  ،اجةمف خبرة ىذا الخو 
 إلى "المراغة"مف  يمخانييفاإلعاصمة نقؿ  ؛الحكـ (19)"افأباقا خ" وعقب تولية 
، في عيده ازدىارًا كبيراً  ”تبريز“، واتخذىا حاضرة لممكو، وقد شيدت (20)”تبريز“مدينة 
ما عانتو سائر  ، ولـ تعاف  دينة لـ تتعرض لمتخريب عمى يد المغوؿأف ىذه المو خاصة 
ؿ اإلشراؼ عمييا فجع ،شئوف المممكة "أباقا". وقد نظـ (21)التتار مف غارات "إيراف"مدف 
 .(22)حكاـ يديروف شئونيا ، كما وزع باقي الواليات عمى"صدر الديف"لمممؾ 

عيد  حتى ؛(23)"د تكودارخافأحم"عيد  منذ يمخانييفعاصمة لئل ”تبريز“ وظمت 
 فرضو عمىمع  ،(25)مر بتداوؿ العممة الورقية المسماة الجاوأ وىذا األخير ،(24)"كيخاتوخاف"

 ،(26)"الياسا" قانوف يقع تحت طائمةوجعؿ مف ياعؿ ىذا  ،يمنع تغييرىا أو تبديميا اً قانونالرعية 
  ا عمى تداوليا في "تبريز" العاصمة.وىذا يدلن .(27)وأوالده أمرائووتنسحب العقوبة كذلؾ عمى 

الذي  ؛"غازاف خاف"يمخانية في عيد عاصمة لئل ”تبريز“استمرت مدينة كما  
صدر "وكاف في استقبالو الوزير  ،ـ1294ىػ/694ذي الحجة سنةدخميا في العاشر مف 

زيادة صدر "بحضور الشيخ  ”تبريز“إسبلمو في  "غازاف"، وقد أعمف (28)"الديف الزنجاني
، ونثر "محمود"عمى ناسو اسما مسممًا ىو  "غازاف"، وأطمؽ (29)"ولديف إبراىيـ بف حمويا

كعاصمة  ”تبريز“، ولقد كانت (30)الاضة والمؤلؤ ابتياجًا بتمؾ المناسبة السعيدةو  الذىب
 منيا جامعاً  ،معمارية عدة منشآت "غازاف"يمخانية مف أىـ المدف التي شيد فييا لئل

، وقد بة ليس ليا نظير في عموىا وسعتيا، وىذه القكوف ضريحًا لوتومدرسة وبني قبة ل
جامعًا  "الجيبلني عمي شاه"، كما شيد وزيره ىا حوالي خمس سنوات كاممةرؽ بناؤ استغ



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 317 

 سنة في (32)قزويف في "غازاف"وعندما توفى . (31)العاصمة ”تبريز“في ًا كبير 
ف في القبة التي بناىا ليذا ، ودف”تبريز“، حمؿ جثمانو إلى عاصمتو ـ1303ىػ/703

ه "أولجايتو" ، ومف ثـ تولى أخو لمغوؿ معروفة قبؿ ذلؾ، ولـ تكف قبور مموؾ ا(33)الغرض
  .(34)فأغدؽ العطايا واليبات عمى األمراء بمناسبة ىذا التنصيب ،الحكـ في "تبريز"

 : السلطانيتتشييذ هذينت  ثانيًا: 
في  ،ـ1304ىػ/704منذ عاـ ،”مطانيةالس“في بناء مدينة  "أولجايتو"لقد شرع  
، وىو موضع يقع شماؿ غربي العراؽ (35)"الذي يسميو المغوؿ " قنغور آالنؾالمكاف 
، ( 38)"أبير"، وتسعة فراسخ مف (37)"زنجاف"مسافة خمسة فراسخ مف  عمى ،(36)العجمي

 . االبمدة والقمعة فيي " حيث بنىنؾ قنقور" ال (39)يويسمييا البدليس
محيوانات واألغناـ، فقد ل ومرتع ذي مروجفي مكاف  ”السمطانية“دينة شيدت م 

في طريؽ  ؛، وكاف قادة المغوؿ وجنودىـ ينزلوف في ىذا الموضعتماماً  كانت خربة
يابيـ ب عشر سنوات، ، فأتـ بناءىا في حدود (40)والعكس "ذربيجافيف "العراؽ" و"أذىابيـ وا 

الببلد، وأنشئت بيا كثير مف العمائر  ـ كأحد أعظـ1313ىػ/ 716حيث صارت في سنة
، أي أنو (41)، وتجمع بيا سكاف كثيروف مف كؿ الطبقاتوالمساجد والحمامات واألسواؽ

 . المجتمع تعمر تمؾ المدينة جعؿ جميع عناصر السكاف وطوائؼ
دوف  ، ولكنو توفى(42)"أرغوف خاف"ف الذي فكر في إقامة تمؾ المدينة وقد قيؿ إ 

في أواخر  ،ىو الذي بدأ "غازاف"أف  إلى (44)، بينما يشير عباس إقباؿ(43)أف يحقؽ ذلؾ
اه األجؿ، وفي لوال أنو واف ،، وأنو شرع في تنايذ ذلؾ بالاعؿإقامتيافي التاكير في  ،حياتو

في تشييد ىذه ىو الذي شرع  "غازاف"بأف  ،رأي عباس إقباؿ نني أميؿ إلى؛ فإحقيقة األمر
بعده  وجاء ،ـ1291-1284ىػ/690-ىػ683الذي حكـ ما بيف  "،أرغوف"وليس  ،المدينة

 ومف ،ـ1303ىػ/703" في سنةغازافتوفى " ، وفي حيف(45)"بايدو"ثـ  "كيخاتو"ه أخو 
 . " مباشرةأولجايتو"و ف يميؿ إلى البناء والتشييد، وقد تولى خماًا لنو كاخبلؿ سيرتو نمحظ أ
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، حولو سور بطوؿ ع الشكؿعمى شكؿ حصف مرب ”السمطانية“ "أولجايتو"شيد  
إلى يسمح ألربعة فرساف بالتحرؾ فوقيا جنبًا  اً وبمغ سمؾ جدرانو اتساع ذراع، ثبلثيف ألؼ

فييا  قمعة ضخمة تشبو المدينة في ضخامتيا، وبنىوأقاـ في منتصؼ المدينة جنب، 
العمارة ، ويعد ىذا الضريح مف أىـ نماذج بنده"ااسو يعرؼ " بقبة شاه خدضريحًا لن

يتباروف في تزييف المدينة، فتمت مف "فارس" و"قزويف" ، وقد بدأ الانانوف (46)لمغوليةا
، (47)وتميزت باألبراج المثمنة ،يمخاني في فف البناءاألسموب اإلتبرز نجازات فنية جديدة إ

شكؿ مربع طوؿ كؿ ضمع  )بأنيا بمدة عمى: ”السمطانية“مدينة  (48)يوقد وصؼ البدليس
 . وليا باب عظيـ وستة عشر برجًا( ،اعذر  ةائخمسممنيا 

 في بنائو  "غازاف"في بنائيا األسموب الذي سار عميو  "أولجايتو" وقد اقتاى 
ساجد زيف أحدىما بالمرمر والصيني، ، فقد أمر ببناء سبعة م”تبريز“" في "شنب غازاف

، وأقاـ (49)انقاهودار السيادة والخ ،ودار الدواء ،ار الشااءمف األبنية كد اوأقاـ فييا كثير 
"، ببغداد" إلقامتو الخاصة، ومدرسة كبيرة عمى غرار المدرسة "المستنصرية" اً قصر 

معانًا (50)مف كؿ حدب وصوب ،وأىؿ البحث والعمـ ،ستدعي إلييا المدرسيف والعمماءا ، وا 
. تـ أنشأ مدينة .إلى ذلؾ بقولو: )( 51)فقد أشار ابف خمدوف ؛”السمطانية“وتاخيمًا في بناء 

أشجار الذىب  بإزائيا بستانًا جعؿ فيووأنشأ  ،واتخذ بيا بيتًا لطياًا بمبف الذىب والاضة
اف والجواري تشبييًا ، وأسكف بو الغمموأجري المبف والعسؿ أنياراً  ،اصوصبثمر المؤلؤ وال

 . مف المبالغة مف مؤرخنا ابف خمدوف ، وفي ذلؾ كثيرلو بالجنة(
حيث ُعرؼ عنو الميؿ إلى – ديدة في البناء والتشييدالش "أولجايتو"ونتيجة لرغبة  
، ، منيا مدينة باسـ "سمطاف آباد وجمجماؿ"”السمطانية“غير  فقد أقاـ عدة مباف   -التعمير
 ،فع أعمدة مدينة أطمؽ عمييا اسـ "سمطاف أباد"ر  "ذربيجاف" إحدى مدف "أموغاف"وفي 

ؼ جامعًا فييا أناؽ عميو أل وبنى"، بغداد"، كما قاـ بتجديد جسر (52)اؼ النيرعمى ضا
 . (53)ـ1311ىػ/711ألؼ درىـ، فى سنة
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، حيث كاف تحت مبالغ طائمة ”السمطانية“بناء عاصمتو  " عمىأولجايتو"لقد أناؽ  
، كما أوفد الرسؿ لجميع مممكةوكؿ مخصصات الواليات التابعة لم ،"غازاف"يديو خزائف 
والانييف مع  ، وجمب أرباب الحرؼعمى الرعيةصيؿ الضرائب والعوائد المقررة الجيات لتح

" بتشييد أولجايتو" اىتماـ ، مما يدلنا عمى مدى(54)مقر اإلنشاء نسائيـ وأوالدىـ إلى
 . عاصمتو وحاضرة مممكتو

ورغبتيـ في التشييد في  ؛"أولجايتو"الدولة في عيد  وقد تجمى اىتماـ رجاؿ 
رشيد الديف فضؿ اهلل "الوزير  :ذلؾ عمىقصورىـ بيا، وخير دليؿ في بناء  ”السمطانية“

ومسجدًا  ،مت ما يقرب مف ألؼ منزؿض ،عمى ناقتو الخاصة ، الذي أقاـ محمة"اليمداني
 ”السمطانية“مدينة  ، مما يوضح مدى رغبتيـ في إظيار(55)ومدرسة ودار لمشااء وخانقاه

نائبًا يتاقد أحواليا  "رشيد الديف" :مدينتو " عمىأولجايتو"، لذا عيف بصورة مبيرة وفاخرة
، (56)األمف واالستقرار بيا، ثـ صيره حاكمًا عمييا ئوف تشييدىا، ويوفر سبؿيسر شيو 

 عدة أبنية ،الخاصة ناقتو عمى ،”السمطانية“في  "تاج الديف عميشاه"كذلؾ شيد الوزير 
 .(57)"أولجايتو" بذلؾ عمى رضى وأقاـ سوقًا لـ ير مثيؿ لو، فحاز

 بمغ عددىـ ، الذي" وزوجاتوأولجايتو"مكانًا لدفف أبناء  ”سمطانيةال“مدينة  تاعتبر 
، فدفنيـ في قمعة ةستة أوالد وأربع بنات، مات معظميـ في سف صغير  ،عشرة أبناء

مف زوجتو  ،"فاطمة خاتوف"، وابنتو "يش خاتوفايمتورم"وعندما توفيت زوجتو  ،”السمطانية“
يما يثـ نقؿ جثمان، "آراف"دفنيما في مدينة  تـ ،ـ1307ىػ/707في سنة ،"قتمغ شاه خاتوف"

 جمع رفات أسرتو" في أولجايتو" ، بناء عمى رغبة(58)بعد تماـ بنائيا ”السمطانية“ إلى
في  "أولجايتو" ناسو بيادفف  التيو  ،والتي أعدىا ليذا الغرض ،”السمطانية“جوار قبتو في ب

 عقب وفاتو ،عيد بيادر شاه"س أبا"أف السمطاف جدير بالذكر و  .(59)ـ1316ىػ/716سنة
مدينة  تـ نقؿ جثمانو إلى، ـ1335أكتوبر 31ىػ/736ربيع األوؿ سنة 13 في
ذلؾ الموضع اسـ  ى، ويطمؽ عم(60)، ودفف في الجامع الذي بناه ليذا الغرض”السمطانية“
 . (61)"شروباز"
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ة التي المجيودات الكبير  رغـبف :ميـ أف نشير في نياية ىذه النقطة إلى أمر والبد 
، وتكميايـ ”تبريز“الحرفييف مف  ووجمب ،وبنائيا ”السمطانية“في تزييف  "أولجايتو"بذليا 

 انيتو مف أولىغدت سمط حتى ،والسعي إلى ازدىار المدينة ،بالترويج عف صناعاتيـ
 ،سعيد فييا بنو أبورغـ استقرار ابفي فترة وجيزة مف الوقت، و  يمخانيةمدف الممالؾ اإل

، فقد فقدت أىميتيا ىذه المكانة لـ يكتب ليا الدواـ ، إال أفضرة لممكو أيضاً ا حاواتخاذى
ـ، وآلت إلى الخراب بالسرعة ناسيا التي 1335ىػ/736ةبعد وفاة أبي سعيد في سن

 .(62)، فخربت وتيدمتبباقي مبانييا األرض "لنؾفسرعاف ما سوى "تيمور  ،ازدىرت بيا
 

 : أوجلايتى وأبي سعيذانيت يف عهذي لسلطاجليىش ا ثالثًا: 
المركز األوؿ الذي تخرج منو  ”السمطانية“أف تكوف مدينة  حرص "أولجايتو" عمى       

 د القيادة العامة لمجيوش إلىاسنإلى إ ؛اعتبلئو العرش لمغزو، فسارع عقبة الجيوش الرئيس
األمير مثؿ  ،وضع تحت قيادتو عددًا كبيرًا مف األمراءثـ  –قطوشاه– "قتمغشاه"األمير 
 ،جيشورأس ، وبذلؾ نظـ (63)غ"إيسف قتم"واألمير  ،"سونج"، واألمير واألمير "فوالء" ،"جوباف"

 . خوض أي معارؾ خارجيةأتـ استعداد ل فأصبح عمىثـ تدرج في إعداد باقي أركانو، 
اقبة ، ومع(64)"ةىرا"العسكرية ىي فتح مدينة  وأوؿ ما يصادفنا مف عممياتو 

 وسجم التينئة عمى -ىذا األخير–نتيجة لعدـ تقديـ الديف كرت"،  حاكميا الممؾ "فخر
جيشو تحت  بإعبلنو الخبلؼ عمى دولتو، وبالتالي جيزفأيقف ، " عمى العرشأولجايتو"

" عمى أبناء ىذا الممؾ أولجايتو"، وفرض ووجيو إلى ىراة فاتحيا ،"دانشمند"قيادة 
، (65)مكانو "اث الديف فخر الديفغي"حيث أقاـ  ،، وتدخؿ في تعييف حاكمياالوصاية

 . يمخانيةاإلوأضحت بذلؾ "ىراة" تابعة إلى الدولة 
– "جيبلف"تجاه منطقة  ،"تويجاأول"في عيد  ،يمخانيةاإللقد خرجت الجيوش  
ويرجع السبب في ذلؾ إلى ما بمغ مسامعو مف أف أىميا عمى مذىب مخالؼ  –(66)كيبلف

 "أولجايتو"جيش  بيف سبعة عشر حاكمًا، وقد قادجيبلف مقسمة ، وكانت لمذىب المسمميف
في  "قتمغشاه"، وقد قتؿ " في عشريف ألااً جوباف"واألمير  ،في أربعيف ألااً  "قتمغشاه"القائد 
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، ومف ثـ خرج (68)أمراء تمؾ المناطؽ معو أسرى مفو  "جوباف"، وعاد (67)ىذه المعركة
التي و  ،رض الجزية عمى حكامياوتمكف مف ف ،"جيبلف" " عمى رأس جيوشو إلىأولجايتو"

التي تشتير بيا ىذه المناطؽ، وخطب باسمو  ،يريةقدرت بكمية كبيرة مف المنسوجات الحر 
 .(69)السكة عمى منابرىا وكتب اسمو كذلؾ عمى

 

 : بسالطني املواليك يف هصر والشام السلطانيتعالقت  رابعًا: 
مع  ،في بداية عيده ،والسبلـ بالود "أولجايتو"في عيد  ”السمطانية“اتسمت عبلقة  

تحولت ىذه العبلقة مف المصالحة إلى ، ثـ سبلطيف المماليؾ في "مصر" و"الشاـ"
يطمب  ،"الناصر محمد بف قبلووف"السمطاف  الحرب، فقد بدأ حكمو بإرساؿ الرسؿ إلى

أو أقميا اثنى عشر  ،ة مدتيا خمسيف عاماً ىدن مح وعقد المعاىدات، واالتااؽ عمىالص
ه أخا ، متيماً العمؿ عمى استقرار شئوف الحكـ تعمير البمداف وفييا يستطيع الطرفاف  ،سنة

وبذلؾ  ،(70)(.. أنو كاف مسممًا في الظاىر كافرًا في الباطفغازاف في إسبلمو بقولو: )
، بسبب " ثبلث مراتالشاـ"لذي ىاجـ ببلد ا "غازاف"غير سياسة أخيو  "أولجايتو"يعتبر 

 . (71)وترحيب السمطاف بيـ "مصر" إلى يمخانييفاإلفرار بعض أمراء 
الوتيرة في عبلقاتو بالمماليؾ، فقد  " لـ تستمر عمى تمؾأولجايتو"ولكف سياسة  

 مف - " الاارييفالشاـ"مف أمراء  اعددفاستقبؿ ، ـ1312ىػ/712غير سياستو في سنة
، منيـ األمير نيةيمخااإلتجاه المممكة  - الممموكي "الناصر محمد بف قبلووف"السمطاف 

مف  (72)أرسؿ ليـ توماف"، فـجماؿ الديف األفر "واألمير  ،"سنقر الزركاشيار "شمس الديف ق
منيـ مدينة إيرانية  ، ثـ أقطع كبلً "سوتاي" ىو أميرًا مغولى تحت قيادة ،استقباليمالجند ال

ياف بتسييؿ األميراف الممموك فوعيف ليـ رواتب كبيرة لمصرؼ منيا، وقد قاـ ىذاليحكميا، 
 . (73)روا األمر عميوويس ،"الشاـ"لغزو ببلد  "أولجايتو"ميمة 

 وزحؼ عمى ،"الرحبة"ونزؿ في  ،"الشاـ" " إلىأولجايتو"فقد زحؼ  ؛ذلؾ وبناء عمى 
 ،، بسبب غبلء األسعار، إال أنو ما لبث أف رحؿ عنيااً قمعتيا وحاصرىا ثبلثة وعشريف يوم

 . (74)المماليؾ أي انتصار عمى فعاد دوف تحقيؽ، ر الخيوؿوموت أكث ،العمؼ والمراعي وقمة
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 -1317ىػ/736 -ىػ717في سنة يمخانيةاإل" حكـ الدولة سعيد أبو" تولى 
ووالده  "غازاف"تخذ سياسة مغايرة تمامًا لمسياسة التي اتبعيا عمو ، فا(75)ـ1335

 ببلدهعاصمة يف أف تسود العبلقات الودية ب "، حيث حرص حرصًا شديدًا عمىجايتو"أول
في العصر الممموكي، وكانت أولى الخطوات التي  ،"الشاـ"و "مصربيف "و  "السمطانية"

سواء مف الناحية السياسية أو  ،عقد معاىدة سبلـ بيف الطرفيف :تبعيا في ىذا الصددا
، وتأميف طرؽ ماحرية التبادؿ التجاري بيني حيث نصت المعاىدة عمى، (76)التجارية
تطور حركة  ، األمر الذي أدى إلىؿ البضائع بسيولة ويسر بيف البمديفونق ،التجارة
 . (77)رة الخارجية بيف الطرفيفالتجا

الحج، حيث ذلؾ في موسـ  وتجمى ،السبلـ والمودة بيف الطرفيفوبالاعؿ فقد ساد  
ألداء  يمخانيةاإل، فخرج كثير مف رعايا يعدوف لو الترتيبات والتجييزات تخذ منو عيداً ا
وقـو  –طبقًا لشروط المعاىدة–أبي سعيد  وسيروا معيـ المحمؿ حامبًل عمـ ،حجيضة الفر 

خانيوف مي، وقد أكد اإل(78)الكثير ما عمييـ مف الذىب والآلليء بالشيء عرفات في وقاة
أف الخروج لمحج يتـ قبؿ و ، خاصة ي تمسكيـ باالحتااؿ بالخروج لتأدية فريضة الحجعم

خرج وفد مف  ،ـ1323أكتوبر ىػ/723فاي شير رمضاف سنة ،اترة مف الوقتموعده ب
 "أرغوف"خت وأ ،"أباقا"مخاف يمنيف ابنة اإل ،يمخانيةاإلالمغوؿ عمى رأسيـ بعض أميرات 

إلي  "مصر"، حيث أقاموا في المصريةالديار  " إلىالعراؽ"مف  ،"أولجايتو"و "غازاف"وعمة 
ؿ ب  بالحااوة والتكريـ مف ق   ستقبموافاحجيج مف بركة الحاج بالقاىرة ، حيف خروج ركب ال

 . (79)وخصص ليـ القصر األبمؽ إلقامتيـ ،"الناصر محمد"السمطاف 
فكاف كثير  ،بتوزيع الصدقات في األراضي الحجازية "سعيد أبو"ىذا ولـ يبخؿ  

أحمد بف "أرسؿ بعثة تحت رياسة  ،ـ1328ىػ/729ؿ "مكة"، فاي سنةالبذؿ والعطاء ألى
والشيخ  ،"زاده الحرباوي"والشيخ  ،"محمد الحويج"ومعو األمير  ،"بف عطياةاألمير مبارؾ 

 المجاوريف عمى ،تومانا مف الذىبالتي بمغت اثني عشر "، لتوزيع الصدقات دانيات"
، بعد ذكر اسـ سمطاف مصر وبالتالي ذكر اسمو عمى منابر الجوامع ومشايخ العرب،

 . (80)"الناصر محمد بف قبلووف"
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د يفي ع ،عدة مشاريع عمرانية في األراضي الحجازية يمخانيةاإلالدولة  شيد رجاؿ 
بمكة المكرمة، لكثرة شكوى  اً "، الذي حار عينجوباف"رأسيـ األمير  "، وعمىأبي سعيد"

طمؽ عمييا المدرسة مدرسة أ "، كما بنىعيف بازاف"، أطمؽ عمييا الحجاج مف قمة الماء
بغداد "وقد عممت ابنتو  "المدينة المنورة"ضريحًا لدفنو في  "جوباف"وأقاـ  ،إليو ةالجوبانية نسب

جوار مقبرة  " إلىالبقيع"، ولكنو دفف في عمى دفنو في مقبرتو ؛"سعيد أبي"زوجة  "خاتوف
بإرساؿ بعض  "تاج الديف عميشاه"كذلؾ قاـ الوزير  .(81)"الحسف بف عمي بف أبي طالب"

 . (82)ليعمقوىا في أستارىا عف حمقتيف مف الذىب المشرفة عبارةالكعبة  إلىاليدايا القيمة 
 أبو"الصمة السياسية بيف الحاكميف  :ومف الحقائؽ التاريخية التي البد مف ذكرىا 

" معو في الناصر محمد"حيث وقؼ  ،"بف المنصور قبلووف الناصر محمد"و "سعيد
وذلؾ بعد  ،"ـببلد الرو "حاكـ  "بف جوباف "تيمورتاشالاتنة التي أحدثيا  القضاء عمى

مدعيًا أنو الميدي المنتظر، وضرب  ،يمخافإعبلف األخير االستقبلؿ بإقميمو عف اإل
 ابنو بجيش " إلىجوباف"، وفي ىذه المرحمة تقدـ األمير الخطبة لو وقراءة موسالعممة با

، إال أف األمير (83)"سعيد أبو"عنو  عاا"، فسمطانيةػ"مكببل باألغبلؿ لم وحممو ،فقبض عميو
، وراسؿ السمطاف "جوباف"بسبب وصوؿ األخبار بمقتؿ األمير  " ثار مرة أخرىتاشتيمور "
استقبؿ بالحااوة في  ، وبالتالي"مصر"المجوء السياسي إلى  اً " ممتمسالناصر محمد"
نوايا اإليمخاف  يوضح لو "لمناصر محمد"أرسؿ رسواًل  "أبا سعيد"، إال أف السمطاف "مصر"

وفرض  ،مصر إال بيدؼ امتبلكيا والسيطرة عمييا ما قدـ إلى تجاه ىذا األمير، وأنو
ف "تيمورتاش"، وا  األمير ، وبناء عميو فقد تشكؾ السمطاف الممموكي مف نوايا (84)ناوذه فييا

 ،"اإلسكندرية"بدليؿ رفضو حكـ مدينة  ،كانت ىذه الشكوؾ ليس ليا دليؿ مف الصحة
وبذلؾ  عرضيا عميو "الناصر محمد"التي و  ،تعد مف أكبر وأىـ المدف المصرية وىي

 "، فتـ خنقو وقطع رأسو وأرسمت إلىمصر"يد سمطاف  وضعت نياية ىذا األمير عمى
طيبة أف العبلقات ال ، وىكذا نرى(85)ـ1328سبتمبر ىػ/728في شواؿ سنة ”السمطانية“

 ووضعت نياية ،لصالح اإليمخاف "الناصر"تدخؿ السمطاف  نتيجة معاىدة السبلـ أدت إلى
 .يمخانيةاإللدولة اسية في اوتطمعاتو السي "جوباف"بف األمير  "تيمورتاش"لؤلمير 
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 : ”السلطانيت“بعض هظاهر احلضارة يف  ًا: خاهس
 :”السمطانية“النظام اإلداري في  -أ    
يعتبر الحاكـ المطمؽ في الذي  ؛رأس النظاـ اإلداري والحكـ اإليمخاف كاف عمى 
مع  بتوليتو ماناً " فر وـردة أف يرسؿ الخاف األعظـ في "قراقا، والذي جرت العممتمكاتو

ومف ثـ يصؿ فرماف  ،، وربما يحدث أف يرفع اإليمخاف لمحكـ لبعض الوقتع والتاجم  الخ  
، مثمما يمخانييفاإل" فينصب ناسو مرة أخرى، وذلؾ في الاترة األولى مف حكـ آف"القا

 " مفقوبيبلي"حيث أرسؿ اإلمبراطور ، (86)" و"أرغوف خاف"أباقاخاف"تولية  حدث أثناء
 تعاليـ "الياسا" :طبؽ في ىذه الحقبة، حيث كاف ييمخانيةاإلفرمانًا بتولية عرش  "قراقوـر"

أف تتولى زوجة الخاف المتوفى إدارة الببلد  :نصت في شأف تولية العرش التي؛ الجنكيزية
تـ ، وي(87)وريمتايمجمس الق تـ االتااؽ عمى تعييف الحاكـ الجديد، ومف ثـ يتـ عقدي حتى

 . االعتراؼ باإليمخاف حاكمًا عمى الببلد
لذي نظـ ا "غازاف"عيد  حتى اإليمخانيةفي وقد استمر ىذا النظاـ معمواًل بو  

 "يمخافإ"بداًل مف  "خاف"اتخذ لقب "، و قراقوـر"الخاف األعظـ في  وترؾ االنتماء إلى ،الببلد
وسار عمييا بداًل  ،(88)"الياسا الغازانيةػ"ما يعرؼ بووضع  –أي الخاضع لمخاف األعظـ –

 . "اسا الجنكيزية"اليمف 
وىو في  ،صمو خبر وفاة أخيوعندما و " فأولجايتو"أما فيما يختص بتولية  

 "ىورقداؽ"، وقائده " الذي كاف يتطمع لمحكـاألفرنؾ"ابف عمو  "، فقد تآمر عمىخراساف"
 ، ثـ استأذف مف الزوجة الكبرى(89)عمييما وقضى ،" المؤيد لؤلفرنؾخراساف"أكبر أمراء 

 االثنيففي يوـ  ،"القوريمتاي"، ومف ثـ عقد مجمس تو في تولية العرشفأيد "غازافػ"ل
وبذلؾ  ،ـ بحضور األمراء وجميع الخواتيف1304يوليوىػ/703منتصؼ ذي الحجة سنة

 . (90)"الصيف"في ببلد  "الخاف األعظـ" تربع عمى العرش دوف الرجوع إلى
فمنحو والية العيد مف بعده،  ،"أولجايتو"خماًا ألبيو  "سعيد أبو"كذلؾ كاف اختيار  

خرج " أولجايتو"وفاة  وعقب .(91)ـ1312ىػ/712منذ سنة ،"خراساف"أسند إليو حكـ إقميـ و 
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استقبمو األمراء ، و ”السمطانية“ إلى "خراساف" مف ،"سعيد أبو"ومعو  ،"األتابؾ سونج"
" وحزامو ومبلبسو أولجايتو"ووضعوا تاج  –قمعة جنوب أذربيجاف- "صايف"د والخواتيف عن
وقدموا والئـ  ”السمطانية“، ثـ دخموا وأعدوا مراسـ العزاء، وبكوا العرش وأسمحتو عمى

وذلؾ  ،في الشراب والطرب وانشغموا ،"سعيد أبو"ثـ بدلوا مبلبس العزاء وتوجوا اء، العز 
 . (92)ـ جموس السمطاف الجديدحسب أحكاـ النجـو في تحديد يو 

 : ـوزارة ــالـ -ب 
ال في خبلفة العباسييف، وكاف ال مقررة القواعد إو لـ تكف الوزارة مقننة القواعد  

ة المغوؿ في شئوف الحكـ واإلدارة، لذا خبر ونتيجة لعدـ  ،كاتباً  الوزير قبؿ ذلؾ يسمى
استوفوا الشروط التي يجب ، وخاصة الارس الذيف اعتمدوا عمى أىؿ الممالؾ المغموبة

شمس الديف "رأسيـ  وعمى ،"نييفيالجو "أسرة  :، ومف ىؤالء الوزراء(93)توافرىا في الوزير
صدر الديف "، و(94)"أحمد تكودار"و "اقا"أبصاحب الديواف في عيدي  "محمد الجويني
 . (95)"كيخاتو"في عيد  "ؽ الخالديزاالر  أحمد بف عبد

 ،"بايدو"عيد  يطمؽ عمى الوزير حتىاستمر منصب صاحب الديواف  
أف يطرح لقب صاحب  "جماؿ الديف الدستجرداني"وزيره  ـ، عندما رأى1294ىػ/694سنة

ثـ  ،"غازاف"ىذا الوزير شيريف في عيد  ، ويختار لقب "الوزير"، وقد تولىالديواف جانباً 
ديف أحمد صدر ال"بداًل منو  ، وتولىعنو" نوروز"عزلو وقتمو بسبب عدـ رضا األمير 

 . (96)"الخالدي الزنجاني
وذلؾ ، " عمى تولية منصب الوزارة لوزيريفغازاف"وقد جرت العادة منذ عيد  

مف تدخؿ األمراء في شئوف الببلد، وحتى يكوف كؿ واحد  ، ولمحدالتساع رقعة الدولة
 اتساعف زاد م، و النظاـ آثار النزاع بيف الوزيريف، إال أف ىذا منيما رقيبًا عمى عمؿ اآلخر

عيف  ما حدث عندما :ذلؾ الارقة واالنقساـ بيف المرؤوسيف، ومف أبرز األمثمة عمى
، وسارت (97)"رشيد الديف"ومعو خواجة  ،"سعد الديف محمد الساوجي"الخواجة  "غازاف"

 إلى أف ، كما استمر الوزيراف في منصبييما في عيد "أولجايتو"،أمور الوزارة عمى ما يراـ
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ئة في مقابؿ خمسم ،"رشيد الديف"بتحريض جماعة مف نوابو لمكيد لموزير  "فسعد الدي"قاـ 
"، أولجايتو"تـ التحقيؽ معيـ بمعرفة السمطاف ف ،توماف، إال أف المكيدة بانت خيوطيا

 . (98)وأعوانو "سعد الديف"إعداـ الوزير ب وانتيت
عميشاه "عو خواجة وأشرؾ م ،"رشيد الديف" " تدبير الوزارة إلىأولجايتو"وبذلؾ أسند  
 "، إلى أف قرر "رشيد الديف" اعتزاؿأبي سعيد"عيد  ا في الوزارة حتى، وقد استمر "الجيبلني
 محاولة إقناعو بالعودة إلىأمير األمراء في  "جوباف"، وقد تدخؿ األمير (99)منصبو
ف ، بالتعاو "أولجايتو"، إال أف السمطاف قتمو بتيمة أنو دس السـ كطبيب لمسمطاف منصبو

، وذلؾ في جمادي األولى الذي كاف يعمؿ ساقيًا في مجالس السمطاف "إبراىيـ"مع ابنو 
 . (100)ـ1318يونيوىػ/718سنة

، ، بعد أف انارد بإدارة الببلدـ1323ىػ/724" في سنةتاج الديف عميشاه" توفى 
مف ثـ ، و وأوقؼ عمييا أوقافًا كثيرة ،أربطةمنيا مدارس وخوانؽ و  ؛وأقاـ عدة أبنية فاخرة

، فعزليما ودخبل في خصومة كبيرة ،تنازعا معاف المذي "شاهيعم"ابني  " إلىأبو سعيد"أسند 
 . (101)، مع مصادرة جميع أمواليما وممتمكاتيماييماالسمطاف مف منصب

و ، ولقب"ركف الديف صايف" :في منصب الوزارة "سعيد أبو" وبناء عمى ذلؾ ولى 
ثـ  ،"خراساف" معو إلى اصطحابو، بعد "جوباف"مير يد األ بمقب الزاىد، ولكنو عزؿ عمى

 . (102)قتمو في مدينة ىراة
، "أبي سعيد"مف أىـ وزراء  بف رشيد الديف اليمداني" غياث الديف محمد" ويعد 

" غياث الديف"، ولكف "خراساف"مف أعياف  "عبلء الديف محمد"الذي شاركو في الوزارة 
غياث "، وقد اىتـ " ديواف االستيااءبلء الديفع" انارد بيذا المنصب، حيث أسند إلى

 ،تيمنًا باسمو "المدرسة الغياثيةػ"، سميت ب”تبريز“فأقاـ مدرسة في  ،بالتشييد والبناء "الديف
 "مواقؼ وفوائد غياثية"، مثؿ كتاب ة كتبًا قيمة ورسائؿ مايدة باسمووألؼ عمماء الاتر 

 .(103)"فخر العمماء القاضي عضد الديف اإليجيػ"ل



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 327 

 : والة ـالــ - ج
لمساندتيـ في إدارة  ،ـفي ممتمكاتي اىتـ اإليمخانيوف بتعييف والة عمى األقاليـ الكبرى

، فكاف يعيف أحد أفراد البيت "خراساف"ـ يإقم شئوف الحكـ، وكاف تركيزىـ األكبر عمى
لديف عز ا" " مع تاويض الوزارة إلىفيتوبس"عيف أخاه " أباقا"أف  ، فنرىاإليمخاني لذلؾ

أرغوف "وفي عيد  ،(104)هحكميا في عيد "أرغوف"األمير  " إلىأحمد تكودار"، كما أسند "طاىر
، مع تعييف األمير "قومس"و "مازندراف"و "خراساف" " حاكمًا عمىغازاف"أرسؿ ابنو  "خاف

 . (105)، وكانت الرسؿ تتردد دائمًا بينيماعمييا أتابكاً  "نوروز"، واألمير " مساعدًا لونشويك"
نائبًا عف  "خراساف"حكـ  –قبؿ تولية الحكـ– "أولجايتو"األمير  كذلؾ أسند إلى

" حكميا، الذي أبي سعيد"ابنو الصغير  ، وعند وصولو لمعرش أسند إلى(106)"غازاف"أخيو 
، وأوفد مجموعة مف عميو أتابكاً  "سونج"األمير  وولى ،لـ يتجاوز عمره اإلثنى عشرة سنة

، وقد خرج "خراساف"لئلقامة معو في  ،اد تتاؽ أعمارىـ مع عمر األميرأبناء األمراء والقو 
 ،(107)ـ1313ىػ/713في سنة، وذلؾ " لتوديعوأبير"مدينة  إلى ”السمطانية“مف  "أولجايتو"

 مف أمراء ،"قوشجي"بف األمير  "شيخ عمي"العرش رفع األمير  "سعيد أبو" وعند تولي
 . (108)ـ1329ىػ/730"، في سنةفخراسا"إقميـ  عمى ،يمخانيةاألسرة األ

 ،"سوالميشو  بالتو" " التي أسندت إلىببلد الروـ"فمنيا  ،باقي أقاليـ اإليمخانةأما 
بف األمير  "تيمورتاش"في حكميا األمير  "سعيد أبو"، وأرسؿ (109)"غازاف خاف"في عيد 

األمراء  ، ونتيجة إلغواء بعض" وزيرًا لوالديفجبلؿ الديف بف رشيد "، وجعؿ "جوباف"
"، وأعمف ميدي آخر الزمافؾ العممة باسمو، وتمقب بػ"غتر بقوتو وسفقد ا ،"تاشػ"تيمور ل

أعاده و  ،بجيش فقبض عميو "جوباف"ه ، وبالتالي خرج إليو أبو اإليمخانيةاناصالو عف 
 . (110)اإليمخاف عنو إكرامًا لوالده مكببًل باألغبلؿ، فعاى ”السمطانية“عاصمة مل

فقد عيف  ،اإليمخانيةمة في وىي مف الواليات المي ،"بكر ديار"أما عف والية 
، وفي (111)"حمد اهلل مستوفي القزويني"المؤرخ  "قزويف" "، وعمىإيرنجيف"عمييا األمير 
ابنو األمير  وتولى ،"سوتاي"األمير  "ديار بكر"حكـ  " تولىأبي سعيد"عيد السمطاف 
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 "فارس"و "فأصايا" "تاش" عمىألمير ، وا"خبلط"و "يةنأرم" " عمىطغاي بف سوتاي"
 .(112)"فارس"حكـ ببلد  "اناؽ مسافر"منح األمير  ـ1333/ىػ734"، وفي سنةكرماف"و

 : ”السمطانية“الحالة االجتماعية في العاصمة  -د     
 ”السمطانية“في عاصمتو  ،جمب جميع عناصر وطبقات المجتمع" بأولجايتو" قاـ 

ىـ وأوالدىـ نساء يـمعواستقدـ  ،الحرؼ والانييفأرباب  ، فضبًل عفعند بنائيا
 . (113)لتعميرىا

المغوؿ والترؾ والارس مف أىـ العناصر  يعد :”السمطانية“عناصر المجتمع في  - 1
فصارت بينيـ  ،لمصاىرات، الذيف اختمط بعضيـ ببعض نتيجة ا”السمطانية“السكانية في 
 اإليمخانيةغوؿ في شئوف ؿ عناصر المتدخ عمى( 114)، وقد أكد فؤاد الصيادصبلت وثيقة

في .. أمراء المغوؿ يتدخموف دائمًا ) اس أنيـ العنصر الغالب في الببلد، بقولو:سعمى أ
رصوف عمى أف يظؿ ويح ،، ويمموف عميو إرادتيـوعمؿ الوزير خاصة ،شئوف الببلد

 ـ فيألعوبة في أيدييـ، وأداة طيعة لتحقيؽ مآربيـ(. معتمديف في ذلؾ عمى أحقيتي
 . بصاتيـ مف األسرة الحاكمة ،والحكـاإلدارة 

خوفًا مف  ،نضباطبأنيـ في غاية اال ”السمطانية“تصؼ جنود المغوؿ في ا
 ، وانتشر األمف(115)التعرض لمجيش ؤ أحد منيـ عمىلـ يجر  "، حتىالياسا"عقابات 

المياـ وكانت الطاعة العمياء لقيادتيـ مف أىـ  ،واالستقرار وأصبح صاة مف صااتيـ
 انضـ إلى "؛مازندراف" " إلىفندار" قائده "دأولجايتو"، فعندما سير ئيسية في حياتيـالر 

" نوروز"، كذلؾ عندما ثار القائد (116)صاوفو عشرة آالؼ جندي كاف أكثرىـ مف المغوؿ
عدد  "جوباف"، وأطاع األمير (117)د المغوؿو انضـ إليو العديد مف الجن ؛"غازاف" عمى

"، القاجاؽ"صاحب مغوؿ  "األوزبؾ"و لحرب يتوج أثناء ،مف الجنود المغوؿ اً عشريف ألا
 .  (118)ببلد اإليمخاف وأحضر األسرى منيـ إلى ،بو نزؿ اليزيمةوأ

العناصر أصحاب الحضارة العريقة منذ  وافقد مثم ؛”السمطانية“الارس في  أما عف
فقد  لوجود المغة الاارسية ر التأليؼ، ونتيجةالذي ساعد في استمراالعنصر  ىـ، و القدـ
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، األمر ية بيا، مما دفع الكثير إلى إجادتيا واالطبلع عمى مؤلااتيـألات القصائد الشعر 
، حيث عاش ”السمطانية“بالثقافة في  االرتقاءالذي يوضح دور العناصر الاارسية في 

لوسائؿ اإلدارة  ارىـوافتق ،، وذلؾ نظرًا لبداوة المغوؿيد مف الموظايف والكتاب كالوزراءالعد
 . (119)"رشيد الديف فضؿ اهلل اليمذاني"منيـ الوزير  لية، ونرىالنواحي الما واإلشراؼ عمى

 ،”السمطانية“األتراؾ فقد مثموا عنصرًا مف أىـ عناصر السكاف في  أما عف
، مثؿ قبائؿ اإليمخانيةرىـ بصورة واضحة بعد انضماميـ إلى الجيوش وظير دو 
، كمغة لمتأليؼ ي مجتمع المغوؿنتشار فىنا بدأت المغة التركية في االمف ، و (120)التاجيؾ

، وفي الدواويف الحكومية، وقد بمغ تأثرىـ إلى أف باتوا ال يكادوف يعوف المغة المغولية
تناؽ اإليمخائييف الديف خاصة بعد اعو  ،وصارت المغة التركية لساف الببلط والمجتمع معاً 

لمغولي، وذلؾ التركي ا لبلستيطاف المركز الرئيس ”السمطانية“، فأصبحت اإلسبلمي
 . (121)وحاضرتيا اإليمخانية قوة ربصاتيا مق

 :  ”السمطانية“الطوائف الدينية في مدينة  -2
مف المسمميف سنة وشيعة  ،ةبالعديد مف الطوائؼ الديني ”السمطانية“حامت  
، وأقيمت الدينيةالـ البارزة بيف الطوائؼ ، حيث أصبح التصوؼ مف المعومتصوفة

 . ”السمطانية“أىؿ الذمة في مدينة  لدولة، باإلضافة إلىالخانقاوات في ا
، فكاف اإلسبلـ عمى مذىب السنة ”السمطانية“اعتنؽ كثير مف سكاف  :أهل السنة –أ 
" في بداية حياتو اإلسبلـ أولجايتو"، كما اعتنؽ (122)مسممًا عمى المذىب الشافعي "غازاف"

 "محمداً بػ" ليو العرش بثبلثة أياـ وتسمى، فقد أعمف إسبلمو عقب تو حنايعمى المذىب ال
جماؿ "، حيث زيف لو الاقيو ، ثـ تحوؿ إلى المذىب الشيعي(123)"غياث الديفػ"وتمقب ب

 . (124)غيره مف المذاىب " مذىب الروافض، وفضمو عمىالديف بف مطير
العممة في عيده  ونقش عمى " اإلسبلـ عمى المذىب الحناي،سعيد أبو"اعتنؽ كذلؾ  

رب في أياـ دولة السمطاف ضفكانت عممتو عمى وجييا: " ،الراشديف األربعةأسماء الخمااء 
 . (125)بكر وعمر وعمي ، أبواألعظـ أبي سعيد خمد اهلل ممكو، وعمى الظير ال إلو إال اهلل
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يد في ع ،الشافعية وأئمة الحناية ئمةألقد برزت المناظرات المذىبية بيف  
 قاضي قضاةك" الممؾ المراغي الديف عبد لشيخ "نظاـا ، فبرز”السمطانية“في  ،"لجايتوو أ"

رشيد "ؼ الوزير ، ووق(126)"صدر جياف البخاري الحناي"والشيخ اإلماـ  ،الشافعية فييا
سيؼ الديف عمي بف محمد "وشاركيـ في المناظرة الشيخ  ،جانب أئمة الشافعية " إلىالديف

" مف اهلل محمد العبيدلي الارغاني عبد"، وكذلؾ كاف قاضي القضاة (127)"عيالرفاعي الشاف
وشرح  ،"ة"شرح الغاي، مثؿ أمير شيوخ الاقو الشافعي، ولو مؤلاات في شرح المذىب

 . (128)ـ1342ىػ/743 المتوفى سنة "ناصر الديف البيضاوي"القاضي 
ػ"ابف ل "شرح األصوؿ"منيا  ،ىذا وقد تـ تأليؼ العديد مف المؤلاات المذىبية 
 .  (129)"ف مسعودػ"إلماـ قطب الديف محمد الشيزاري بل "شراؽحكمة اإلرح "ش، والحاجب"
، حيث شيد ”السمطانية“انتشار المدارس الاقيية في  وال ياوتنا أف نشير إلى 

"، استدعى إلييا بغداد"في  "المدرسة المستنصرية"غرار  " مدرسة كبيرة عمىأولجايتو"
ألؼ منزؿ  ”السمطانية”في محمتو ب "رشيد الديف"، كما شيد الوزير والعمماء المدرسيف

رفيعة مف  " أبنيةعميشاه، وأقاـ الوزير "(130)لمشااء اً ومسجدًا ومدرسة لممذىب الشافعي ودار 
 "غياث الديف محمد"، وشيد الوزير وأوقؼ عمييا األوقاؼ ،وانؽ ومساجدمدارس وخ

وجعميا لتدريس  ،وأوقؼ عمييا مزارع ،"لمدرسة الغياثيةاػ"ب سميت ”تبريز“مدرستو في 
 . (131)المذاىب الاقيية األربعة

 : ”السمطانية“طائفة الشيعة في  -ب
، وآؿ بيتو -كـر اهلل وجيو –" عمي بف أبي طالب"ع ولمخمياة لـ تنقطع الدعوة لمتشي 

، (132)بف بطوطة، والمدرسة التي شاىدىا الوجود النجؼ األشرؼ بيا ،ي العراؽخاصة فو 
 في المجتمع اإليمخاني .  "أولجايتو"ع في عيد وتحدث عنيا، كما ارتاع شأف فقياء التشي

" بخش بايجو"طرمطاز بف يد األمير  " لممذىب الشيعي عمىأولجايتو"عتناؽ وبا 
ونشأ بيف صاوؼ  ،، واتصؼ بالجراءة والمباقة في الحديث"غازاف"في ببلط  الذي تربى

وزىده في باقي المذاىب  ،ىذا المذىب "أولجايتوػ"، والذي زيف ل"الري"نة الشيعة في مدي
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 ،"تاج الديف األوجي"رأسيـ  وعمى ،، والذي انضـ إليو بعض أئمة الشيعة(133)الاقيية
– "عمي"، وزار مشيد اإلماـ فماؿ اإليمخاف إلى الشيعة، (134)"جماؿ الديف مطير الحمي"و

، وبناء عمى ذلؾ (135)لو اً ثني عشرية مذىباالتخذ مف مذىب ، وابػ"العراؽ" -كـر اهلل وجيو
 "جوباف"فيما عدا األميريف  ،، فتبعو أعداد كبيرة منيـفقد اقتدى األمراء والجنود بسمطانيـ

" إلى األقاليـ التابعة أولجايتو"، وكتب ىبيما السنيمذ المذيف استمرا عمى ،"ف قتمغ"ايسو
"، وىدد أصاياف"و "شيراز"و "بغداد"متنع عف ذلؾ أىؿ الدولتو يأمرىـ باعتناؽ التشيع، ف

 . (136)الجمعة عما ىو معتاد ف ىو غير في خطبةالمسجد بالقتؿ إ ف خطيبالبغداديو 
سقاط أسماء الخمااء الثبلثة " فرمانًا باأولجايتو"فقد أصدر اإليمخاف  ؛وزيادة في األمر 

مف خطبة الجمعة عمى  ،الصحابة وسائر -" رضي اهلل عنيـعثماف"و "عمر"و "أبي بكر"–
وأسماء األئمة األثني  -كـر اهلل وجيو–" عمي بف أبي طالب"يذكر إال اسـ  ، والمنابر مممكتو

قد أصدر أوامره بإنشاء ، و (137)"ر العمؿخي ضاؼ في األذاف عبارة "حي عمى، وأعشر
أينما ذىب  طوؼ مع الجيشمف خيـ ت ،"المدرسة السيارة"باسـ  ،في معسكره مدرسة أخرى
جانب المدرسة الخاصة بالتشيع في  إلى ،ائاة مف كبار عمماء الاقوط وتحرؾ، معيـ

 . (138)، واجتمع عمييـ مائتا تمميذتي عمؿ فييا ستوف معممًا ومدرساً ال ،”السمطانية“
صراره عمى ،مف مبالغة "أولجايتو" في تشيعووبالرغـ   أنو  ، إاله في دولتونشر  وا 

ااء الراشديف ، حيث أصدر فرمانًا بإعادة ذكر أسماء الخمخير عف ذلؾعدؿ في أيامو األ
، " رفضوا ىذا المذىبإيراف"أف أغمبية سكاف  في خطبة الجمعة وعمى السكة، عندما رأى

 . (139)نقيب األشراؼ العموييف "تاج الديف" وتدخؿ بعض قضاة الحنابمة في قتؿ
 :  ”السمطانية“طائفة المتصوفة في  –ج 

، حيث بدأ بوجو خاص ”السمطانية”و ،بوجو عاـ اإليمخانيةالتصوؼ في  انتشر 
 ،والرحمةخصالو السمحة والميف  خصوصًا لميؿ الناس إلى ،تد ويتزايدالتيار الصوفي يش

أف و خاصة ، في سمكو االندراج مـ الذي ظير عمى الدراويش، فأقبؿ الناس عمىوالح
 . والعزوؼ عف الدنيا ،كينةوؼ بث فييـ الشعور باألماف والرضى والسالتص
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"، أذربيجاف"و ”السمطانية“أتبع انتشار التصوؼ إنشاء الخانقاوات والزوايا في  
نشأ خانقاه وسبعة مساجد " أأولجايتو"، فاي عيد وربطت األوقاؼ لمصرؼ عمى ساكنييا

ناقتو  خانقاه عمى ”السمطانية”ػفي محمتو ب "الديف"رشيد ، وشيد وزيره ”السمطانية“في 
" خانقاه جوباف"، وشيد األمير ”السمطانية“خانقاه في  "سعيد أبو". كما أقاـ (140)الخاصة

 ؛مخافي، وعندما حدث الخبلؼ بينو وبيف اإلكثيرة اً قتو الخاصة وخصص ليا أوقافنا عمى
 "أبا، إال أف توزال" في التدخؿ إلركف الممة والديف عبلء الدولة"وسط شيخ الخانقاه الشيخ 

مدارس وخوانؽ   ”السمطانية“في  "عميشاه"، كذلؾ شيد الوزير (141)ذلؾ رفض "سعيد
وفيف، يا بأمر طبقة المتصاىتماـ الدولة ورجال ، مما يدؿ عمى(142)وأربطة ومساجد

 .ببذخ كبيرعمييـ  نااؽواإل
 أهل الذمة :  –د 

 ، خاصةاإليمخانية" في عيد الدولة النساطرة"زداد ناوذ وسيطرة المسيحييف مف ا 
، متأثرًا في ذلؾ بأمو المسيحية الديانة "، الذي رفع مف قدر ىذه الطائاةأباقاخاف"في عيد 
، وعقد مع الغرب األوربي المعاىدات لضرب المماليؾ في (143)"دوقوزخاتوف"السيدة 

فيما عدا  ،رائبرجاؿ الديف مف الض "، إال أنو في حقيقة األمر قد أعاىالشاـ"و "مصر"
يـ نوأمف ليـ حرية التبشير بدي ،"النساطرة"و "اليعاقبة"، وجدد كنائس درجاؿ الديف الييو 

 . (144)ونشاطيـ الدعوي في عيده
، "أبي سعيد"دورًا بارزًا في عيد  ، لعب النصارى”السمطانية“وبعد بناء مدينة  

فتتاحيا، ـ با1318ىػ/718البابا في سنةقاـ  ، التيعوه بإنشاء كنيسة في عاصمتوأقن حتى
لتولي أسقاية  "فرانسوا دوبيروز" حد القساوسة ويدعى، وأوفد أى مرسـو إيمخانيبمقتض

ـ، ثـ خماو 1323ىػ/724يا، وظؿ ىذا القس في منصبو حتى سنةيف فيالرعايا المسيحي
ولـ يعد ليـ ناس المكانة ، بعد ذلؾ اإليمخانيةذ النصاري في ، ولكف قؿ ناو قس آخر
 . (145)السابقة



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 333 

وشد الزنار في  ،ييود ونصارى بمبس الغيارأىؿ الذمة مف  "دسعي أبو"وقد ألـز  
، ليتميزوا في ممبسيـ عف باقي أوساطيـ، ووضع خرقو صاراء الموف عمى عمائـ الييود

 قد وصمت إلى أعمى اإليمخانيةف مكانة الييود في العمـ بأ ، مع”السمطانية“في الطوائؼ 
وىو طبيب القصر  ،زارتوييود في و الذي استعاف بأحد ال "أرغوف خاف"مكانة في عيد 

جنسو المناصب الرئيسية في الدولة، ورفعيـ بني  "، الذي ما لبث أف أسند إلىسعد الدولة"
ولعدـ اندماج الييود في المجتمع، فقد ثارت  ،(146)عمى المسمميف الذيف أبغضوا معاممتو

 (148)ولقد أشار اليوساي، (147)متو ونيبت دور الييود ودكاكينيـالرعية عمى ىذا الوزير وقت
، وذلؾ في "بغداد"، منيـ حاخاـ الييود في د مف الييود في الديف اإلسبلميدخوؿ عد إلى

 . ـ1335ىػ/736" في سنةأبي سعيد"أواخر عيد 
 : ”السمطانية“وسائل التسمية في  -3

ف و مجالس الطرب والغناء مف وسائؿ الترفيو والتسمية التي مارسيا اإليمخاني تعد 
د أفرد الوزير نظاـ الممؾ فق ؛، وألىمية مجالس الغناء والشرابصةمجالسيـ الخافي 

كثار مف أنو ليس لمسمطاف أفضؿ مف اإل مشيرًا إلى ،فصبل في كتابوليا  (149)الطوسي
ًا .. وال مار مف حضور الندماء في ونسقًا معينجالس، وأف ليذه المجالس نظامًا عقد الم

الخواجو " ر ىذه المجالس ومعو نديمو المسمىيحض "سعيد أبو"، لذا كاف تمؾ المجالس
تمامًا بارزًا بالندماء الذيف عمى عمـ بضرب السبلطيف اى ، كما أعطى(150)"ؼيالمط عبد

 ،النديـ أف يدبر كؿ ما يمـز لمشراب والميو والنزىة الوتر ومعرفة الغناء، فكاف عمى
 . (151)فورحبلت الصيد والصولجا

بف الوزير  "عز الديف إبراىيـ"، ىو " لمجالسو ساقيًا خاصًا بوعيدس أبو"وقد اتخذ  
عف  (153)، وقد تحدث ابف بطوطة(152)الذي امتاز بجماؿ الوجو والصوت ،"رشيد الديف"

في ساينة  ،"دجمة"واستمتاعو بالطرب والغناء في نير  وتنزىمجالس الطرب في عيده و 
اف بيما أىؿ الطرب ي" أخر شيارتاف"وتحيط بو ، يو األمراءيد"، وبيف الشيارة" خاياة تسمى

بالغناء والميو والطرب في مجالسو، وكاف لو موىبة شغوفًا  "سعيد أبو"، فقد كاف والغناء
 . ومصناات عديدة في فف الموسيقى ،فذة في العزؼ عمى العود



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 334 

، وىو ىذا إلى جانب اإلكثار مف رحبلت الصيد، في أوقات معمومة في العاـ 
الرجاؿ  ، وعمى(154)منيا الايد والسبع والكبلب ،عروفةولمصيد حيواناتو الم ،فصؿ الربيع
رساؿ جماعة خارج الناحية التي يزمع  المصاحبيف لموكب الصيد اإلعداد لحشر الصيد، وا 

 . (155)الصيد بيا ليذا الغرض
 "غازاف"، فكاف في فصؿ الربيع لمصيد يمخانييفاإلخروج  لقد جرت العادة عمى 
برحبلت الصيد في نواحي  "أولجايتو"، وقد أولع (156)لحمةي قوساف وأعماؿ ايتصيد ف

، وكثيرًا ما ”السمطانية“ ، وقد توفى في آخر رحبلتو لمصيد، ونقؿ جثمانو إلى”السمطانية“
، ىذا وقد جرت العادة عمى ”السمطانية”ػب "أوجاف"رحبلت الصيد في  " إلىسعيد أبو"ذىب 

"، الذي أبي سعيد"في عيد  "جوباف"، مثؿ األمير ذه الرحبلتخروج كبار رجاؿ الدولة لي
الذي كاف يخرج لمصيد في منطقة  "أيسف قتمغ"، األمير "ذربيجافكاف يتصيد في نواحي "أ

 . (157)”السمطانية“ "، وقد توفى في آخر رحبلتو ونقؿ جثمانو إلىآراف"
يقضوف  ،ر لمصيايـمكانًا لمشتاىـ وآخ يمخانييفاإلاتخاذ  كما جرت العادة عمى 

ه في يقضي شتاء "أولجايتو"، فكاف ”السمطانية“فيو ىذيف الاصميف بعيدًا عف العاصمة 
سمطانية في بداية ، ويعود لم"أذربيجاف"حدود  عمى "موغاي"أو في مدينة  ،"بغداد"

، وقد (159)"بغداد"ه في اء" وشتأوجاف"يقضي صياو في  "سعيد أبو"، بينما كاف (158)الربيع
" لقضاء فصؿ أوجاف" إلى ،ـ1324ىػ/724نة س ،في نياية أيامو "عميشاه"الوزير  خرج

 . (160)، ودفف في مسجده المعد لذلؾالصيؼ ىناؾ، فتوفى ونقؿ جثمانو إلى العاصمة
يد موروثة عدة عادات وتقال :يمخانيوفمظاىر االجتماعية التي مارسيا اإلومف ال 

 ،لخاف تغمؽ الطرؽمنيا أنو عند وفاة ا ،دة عادات، فقد مارسوا عمف أياـ المغوؿ األولى
 . (161)ال ينتقؿ أي مخموؽ مف مكاف إلى آخروتصدر األوامر بأ

ربيات إلرضاعيـ واالىتماـ م العادة بإعطاء أطااليـ الرضع إلى كما جرت 
، كما (162)يفلبعولتيف بأف يقربوا من فال يسمحبأتمؾ المربيات  ، وقد اشترطوا عمىبشأنيـ
غ الطاؿ ، وعند بمو مو فنوف القتاؿ والعموـ المختماةد لمطاؿ الرضيع أتابؾ لتربيتو وتعمييحد
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الذي اجتمعت  "أبي سعيدػ"، مثمما حدث لسف الخامسة مف العمر تقاـ لو احتاالية كبيرة
ووجيوا ىذا  ،بوه حصاناً ركوأ ،" األتابؾسونج"واألمير  ،كؿ الخواتيف واألبناء واألمراء

 . (163)و وظيرهيوج لمبف المخثر عمىمف ا اً قدحاحية الشرؽ، وسكبوا الحصاف إلى ن
جبلاًل  :وقد جرت في مراسـ العزاء  نزع الريش مف قبلنس الحاضريف، احترامًا وا 

وأسمحتو فوؽ  وامو ومبلبسلممتوفى، ىذا إلى جانب وضع تاج اإليمخاف المتوفى وحز 
 . (164)ء والنواح عمى المتوفى، ولبس مبلبس الحداد، واألخذ في البكاكرسي العرش

 :  ”السمطانية“في العاصمة  اإليمخانيةالمرأة  -4
دورًا بارزًا في الحياة السياسية، ووصمت سيدات القصور  اإليمخانيةلعبت المرأة  

عف أمر السمطاف يمخاف يكتب في مراسيمو وفرماناتو: )، فكاف اإلإلى مكانة رفيعة
الذي ال يتـ إال بحضور  –مجمس الشوري– "قوريمتايال" ف، وكف يحضر (165)(والخواتيف

ء في القصر اختيار الحاكـ ، لذا كاف مف حؽ النسااتوف الكبرى الماضمة لدى الحاكـالخ
، وكانت الخاتوف الكبرى يدؽ ليا الطبوؿ (166)العرش الجديد، واألخذ برأييف فيمف يتولى

ذا صحبيف كؿ خاتوف مف  سكره تنزؿاإليمخاف في مع عمى بابيا عقب طبؿ الخاف، وا 
عمميا أصوؿ يكؿ واحدة منيف اإلماـ والمؤذف والقراء ل، ولحدة خواتينو في محمو عمى

 . (167)الديف اإلسبلمي
سواء كف  ،بالنساء، لرغبتيـ في التمتع الزواج بأكثر مف سيدة المغوؿاعتاد  

لجاي قتمغ أو "وىو صغير السف مف السيدة  "سعيد أبو"، فقد تزوج زوجات أو محظيات
" أولجايتو"، وعقد لو "خراساف"والية  ذلؾ أثناء بداية إرسالو إلى، و "زاف"غا ابنة "وفخات

سيدات غير  زوجاتو خمس ، وقد بمغتعمييا بعقد شرعي عمى الطريقة اإلسبلمية
 . (168)المحظيات
كانت "، و جوباف"بنة األمير " ابغداد خاتوف"عشؽ السيدة  " إلىسعيد أبو"ماؿ  ثـ 

ـ، فطمب أف يطمقيا مف 1323ىػ/723في سنة "حسف الجبلئري"زوجة مف األمير مت
يقع نظر  مرأةأف أي ا :"، التي تنص عمىالياسا الجنكيزية"، وذلؾ طبقًا ألحكاـ زوجيا
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، وقد ، وبالتالي تـ تزوجو منيا(169)يمخاف عمييا ويعجب بيا تقدـ إليو عف طيب خاطراإل
"، غياث الديف محمد"، ووثقت عبلقتيا بالوزير صرهظيت بمكانة ومنزلة عالية في قح

أبي "، وساندىا في تمبية طمبيا إلقناع (170)تمبية جميع أوامرىا وتوجيياتيا الذي عمؿ عمى
 وبناء عمى، (171)ازية" في مقبرتو باألراضي الحججموخاف"في دفف أبييا وأخييا  "سعيد

، فقد تزوج عمييا اإليمخاف طمقيا" لمبغداد خاتوف"اإلشاعات التي دارت حوؿ مراسبلت 
السـ لو  "بغداد خاتوف"، فوضعت "دمشؽ خواجة"ابنة األمير  ،"خاتوف دولشاد"مف السيدة 

بقتميا في الحماـ بحربتو، وتركت عدة أياـ   "لؤلؤ"وبالتالي  قاـ األمير  ،في الطعاـ فمات
 . (172)في موضعيا

ببلغ اإليمخاف، بما يشيف و ، لةلقد تدخمت السيدات في التجسس عمى أمراء الدو   ا 
 خاتوف" ابنة المنصور نجـ الديف صاحب مارديف، وزوجة اينعاليـ، فقد قامت السيدة "دأف
بأمر األمير  "سعيد أبا" ، بالتجسس عمى نساء الحـر الممكي، وأخبرت(173)"أولجايتو"
، أمر لت"، وعندما تحقؽ مف حقيقة ما قاطغي خاتوف"وعبلقتو بالسيدة  "دمشؽ خواجة"

"، بمؤلؤ"وغبلـ يعرؼ  "مصر خواجة"، حيث لحؽ بو األمير "خواجة دمشؽ"بقتؿ األمير 
 . (174)ـ1326ىػ/727بوابة القصر في سنة ، فعمقيا عمىاإليمخاف فقتبله وحمبل رأسو إلى

، ؿ في ساحات المعارؾفي الحرب وتقات اإليمخانيةالمرأة ومف الطبيعي أف تشارؾ  
 ، وذلؾ لرغبتو في المحافظةجاتو ومحظياتو في ميداف القتاؿزو حيث يصطحب الخاف 
، فاي أثناء الصراع بيف في ساحة الوغى تشددف مف أزره ، ولكيعمييف مف االعتداءات

الرحيؿ وترؾ "، ناشد اإليمخاف  السيدة "نجمة خاتوف" الرحبة"والمماليؾ في  "أولجايتو"
اعمي مع دوف االشتباؾ ال ،ة الحصارلطوؿ فتر ، لسوء األحواؿ الجوية و المعركةميداف 

 .(175)الجيش الممموكي
 : بالثقافة ناهتمام اإليمخانيو -ثًا:ثال

باعتناقيـ لمديف اإلسبلمي، فأقبموا  اإليمخانيةفي الدولة ارتبطت الحياة الثقافية  
ليـ ، وطبقوا تعالمقائميف عمييا الناقات واألرزاؽ، ورتبوا عمى بناء المدارس والمساجد



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 337 

 نظاـ الديف عبد"الشيخ  ،يف قاضي القضاة الشافعييتعريعة اإلسبلمية في القضاء، بالش
كاـ الشريعة مطبقة ، فصارت بذلؾ أح(176)لمباشرة النظر في الخصومات ،"الممؾ المراغي

 . اإليمخانيةفي 
ث الذي يالعموـ الدينية مثؿ عمـ الحد " بتوجيو اىتمامو إلىو"أولجايتفمـ يكتؼ  
رشيد "وشجع  ،(177)ـ1323ىػ/723المتوفى سنة ،"ؽ الاوطرزاالر  لحافظ عبدا"برع فيو 

عدة رسائؿ جمعيا في مصنؼ  ، وأعد لذلؾبعمؿ تاسير آليات القرآف الكريـ لمقياـ "الديف
في  فيالمؤرخوشجع  ،عمـ التاريخ ، بؿ أولى اىتمامو إلى(178)"واحد سماه "التوضيحات

، فكاف نيـ تنافسوا فيما بينيـ عمى تأليؼ الموسوعات التاريخيةببلطو عمى التأريخ، حتى إ
 . (179)عصره يعتبر نيضة جديدة لعمـ التاريخ

ظير العديد مف ونتيجة ليذا االىتماـ مف ق ب ؿ  اإليمخانيوف بتدويف التاريخ، لذا  
، الذي كاف "رشيد الديف فضؿ اهلل اليمذاني"رأسيـ  ، وعمى”السمطانية“المؤرخيف في 

ريخ المغوؿ تسجيؿ تافعمؿ عمى ، فضبًل عف كونو طبيباً  ،والتاريخ معروفًا في مجاؿ العمـ
" غازاف"صنؼ منظومتو الموسوعة في ظؿ رعاية ، و في شكؿ موسوعات كبيرة

، مما يؤكد اىتماميـ بتاريخ أجدادىـ ورغبتيـ في إعبلء شأف األسرة (180)"وتي"أولجاو
وقد أجزؿ  ،(182)تاريخ غازاف"" تاريخيًا خاصًا بو ىو "غازاف"ػ، كما خصص ل(181)المغولية
عمى ناقة الدولة، وقد نشر مؤلااتو  " العطايا واليبات لمؤرخنا ىذا، وعمؿ عمىوتي"أولجا

، كما أمر أف توضع مؤلااتو في بمغت عشر مجمدات تشتمؿ عمى ثبلث آالؼ ورقة
 . (183)طبلع عميياب العمـ االطبل ليسيؿ عمى ”السمطانية“مسجد 

، ولو قصيدة "تاريخ غازاف"مؤلؼ  "شمس الديف كاشي" :ومف مؤرخي تمؾ الاترة 
، (184)"أبي سعيد"في عيد  المتوفى ،"خواجة بياء الديف محمد بف رشيد الديف"في مدح 

زمرة كتاب الوزير  " الذي انضـ إلىحمد اهلل المستوفي"المؤرخ  "أبي سعيد"ومف مؤرخي 
نزىة "و "گزيدهتاريخ "لؼ موسوعتو التاريخية "، وأالديف محمد ث"غياوابنو  "رشيد الديف"

 . (185)"القموب
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ة صاحب كتاب "تجزي ،"اهلل الشيرازي شياب الديف عبد"جانب المؤرخ  ىذا إلى 
"تاريخ وصاؼ"، وىو مف خمس مجمدات، المعروؼ بكتاب  "األمصار وتزجيو األعصار
، وىذا ـ1327ىػ/728ـ إلى عاـ1258ىػ/656منذ عاـ ،يحتوي عمى تاريخ المغوؿ
 . (186)"تاريخ جيانكشاي" "الجويني"الكتاب بمثابة ذيؿ لكتاب 

باء في تشجيع العمماء واألد "غياث الديف محمد"مع وزيره  "سعيد أبو" لقد تبارى 
، فمقد كاف السمطاف ناسو ورعايتيـ والعمؿ عمى نيضة ورقي القصائد الشعرية ،والشعراء

 " إلىوتي"أولجا، فقد أسند خط جميؿباه اهلل بولو أشعار لطياة، كما ح جيد نظمو،اعرًا يش
فنوف  "أبا سعيد"بأف يعمـ  ،أشير خطاطي العصر ،"شرؼ الديف الخطاط الشيرازي"السيد 

 . (187)الخط وتجويده
، معظميـ مف المسمميف في كذلؾ برز عدد كبير مف أطباء القصر اإليمخاني 

طبيب  " مف االعتماد عمىأرغوف"خبلؼ ما قاـ بو  عمى ،"أبي سعيد"و "وتي"أولجاعيد 
 "موفؽ الديف"و بالطبيب تي"أولجا، استعاف (188)"سعد الدولة األبيري"ييودي في قصره ىو 

 "، الذي عنىرشيد الديف"، ثـ استعاف بوزيره (189)"راف الموصمي"جبلؿ الديف بف الحو
، والتي طمبيا في ”السمطانية“ار الشااء في عناية فائقة بجمب العقاقير واألدوية البلزمة لد

، كذلؾ (190)ف مف مكاتباتووىي الرسالة رقـ اثنيف وأربعي ،"ىمداف"مدينة  مراسبلتو إلى
فيما يتصؿ باألدوية بدار  ،"عبلء الديف ىندو"السيد  رسالة الثامنة عشر التي كتبيا إلىال

 100يوت برعـ البناسج قيمتو ز  ، مثؿوالتي اشتممت عمى عدة زيوت ،ػ"تبريز"الشااء ب
، وزيوت كافور ف  م   20، وزيت برعـ الياسميف ف  م   50، وزيوت برعـ الورد قيمتو ف  م  

 . (191)وغيرىا مف الزيوت ،ف  م   10جودانو 
حاليف بتعميـ خمسة مف طبلب العمـ، الك " إلىرشيد الديف"كذلؾ صدرت أوامر  

، وال (192)لؾ في مستشاي الربع الرشيديييب العيوف، وذيتقنوا صنعة الكحالة وتط حتى
اعتناؽ  عف الطب إلى تحوؿ عدد مف األطباء الييود إلى نشير في ختاـ حديثناأف  ننسى

 . (193)"وتي"أولجاالديف اإلسبلمي في عيد 
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 أهم النتائج المستخمصة من البحث : 
 

" وىي خافسعيد بيادر  أبو"و "وتي"أولجافي عيدي  يمخانييفاإلعاصمة  ”السمطانية“ -1
 . مف أىـ عواصميـ

ب إلييا جميع عناصر وجم ،"أذربيجاف"شماؿ غرب  ”السمطانية“مدينة  "وتي"أولجاشيد  -2
 . وطبقات المجتمع

ت معاىدات في عيد تو"، وتمي"أولجافي عيد  ”السمطانية“خرجت عدة جيوش مف  -3
 . " مع مماليؾ مصرأبي سعيد"

 . ”السمطانية“رأس الجياز اإلداري في  يعتبر اإليمخاف عمى -4

 . وليس وزيرًا واحداً  ،في ناس الوقتتعييف وزيريف  يعتمد عمى ”السمطانية“نظاـ الوزارة في  -5

ييا أحد أفراد التي يعيف ف "خراساف"والية  ،في عيد اإليمخاف ،مف أىـ واليات األقاليـ -6
 . اإليمخانيةاألسرة 

 . فة وأىؿ الذمةومتصو  ، مف سنة وشيعة”السمطانية“تعددت الطوائؼ الدينية في  -7

 . ورحبلت الصيد ،رب والشراب والغناءبمجالس الط "سعيد أبو"خاصة و  ،تمتع اإليمخانيوف -8

 . شئوف الحكـ طبقًا لمياسا، وليا دور في اختيار اإليمخاف الجديد اإليمخانيةتولت المرأة  -9

 "وتياأولج"في عيدي  ،والمحدثيف واألطباءالعديد مف المؤرخيف  ”السمطانية“ضمت  -10
 ."سعيد بوأ"و
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 :شـــــوامــــــــاله
يمخاف كممة مغولية األصؿ، تتكوف مف مقطعيف، أيؿ  بمعنى الخاضع أو التابع إ: كممة اإليمخانية -1

عاصمة الخاف  "قراقرـو"الكممة الخاضع لمحاكـ في  أو المطيع، وخاف بمعني الحاكـ، إذا معنى
أسرة -يمخانييفاإلرؽ اإلسبلمي في عيد الش :المعطي الصياد فؤاد عبدغوؿ )األعظـ مف الم

ـ، 1987ىػ/ 1407، ، جامعة قطرركز الوثائؽ والدراسات اإلنسانيةمنشورات م ،-ىوالكو
 . (28ص

منعًا لمعيف  ،، وسموه تمودرـ1281ىػ/680أولجايتو: الحاكـ رقـ ثمانية مف حكاميـ، ولد سنة  -2
األنساب المشيور بتاريخ معرفة التواريخ و : روضة أولي األلباب في ناكتيبلشريرة والحسد )الا

ىػ/ 1422الكريـ عمي، المركز القومي لمترجمة، القاىرة، سنة ، ترجمة وتقديـ محمود عبدالبناكتي
وأطمقت عميو اسـ نيقوال  ،مسيحية الديانة فقد عمدتو (؛ ولما كانت أمو499ـ، ص2001

(Saykes: History of Persia,Vol.II, “London,1958”, P. 114) وعندما تزوج مف ؛
حمد وأطمؽ عميو لقب غياث بم مات أقنعتو بدخوؿ الديف اإلسبلمي، فتسمىالنساء المسم حديإ

 -منشورات مؤسسة األعممي لممطبوعات، بيروت، الديف )ابف خمدوف: العبر وديواف المبتدأ والخبر
-ؿ الزماف ؛ العيني: عقد الجماف في تاريخ أى549، ص5ـ، ج1971ىػ/ 1391لبناف، سنة

طبعة دار الكتب والوثائؽ القومية، القاىرة، ، معصر سبلطيف المماليؾ، حققو محمد محمد أميف
لمغاور لو )عباس أولجايتو في المغة المغولية ىي ا ؛ ومعنى(319، ص4ـ، ج2009ىػ/ 1430

إقباؿ: تاريخ إيراف بعد اإلسبلـ، ترجمة محمد عبلء الديف منصور، مراجعة السباعي محمد 
، والسبب (؛ كما أطمؽ عميو اسـ خدابنده476لسباعي، طبعة دار الثقافة و النشر، بالقاىرة، صا

إلى نواحي شيراز  ،يو غازاففر ىاربًا مف أخ ،أرغوف تو بيذا االسـ أنو بعد وفاة والدةفي تسمي
يـ، وقتًا غير قميؿ مع وكرماف، واختمط بالخربندكية والمكاريف، أصحاب البغاؿ والحمير، وأمضى

عوني، راجعو يحيى ، ترجمة محمد عمي فأطمؽ عميو الناس ىذا المقب )البدليسي: شرفنامو
طمؽ وقد أ (؛20، ص2ـ، ج1965نة، سالخشاب، الناشر دار إحياء الكتب العربية، بالقاىرة

رحمة ابف بطوطة المسماة تحاة النظار في بنده بمعنى عبد اهلل )ابف بطوطة: االشيعة عميو اسـ خد
 -األمصار، شرحو وكتب ىوامشو طبلؿ حرب، الطبعة األولى، دار الكتب العممية، بيروت غرائب

إقميـ خراساف في عيد أخيو غازاف،  أولجايتو حكـ (؛ تولى241، صـ1987ىػ/1407لبناف، سنة
شيدي، مقدمة وحواشي حتى وفاة أخيو واعتبلئو العرش )حافظ أبرو: ذيؿ جامع التواريخ ر 

 . (66ىػ.ش، ص1317راف سنةيتي، شركة تضامني عممي، تبيا اوتعميقات خاني
ـ )عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ 1313ىػ/713أبوسعيد بف أولجايتو  تولى حكـ إقميـ خراساف في سنة  -3

افي،أبي ، المجمع الثقالوىاب عموب ، ترجمة عبدمنذ حممة جنكيز خاف حتى قياـ الدولة التيمورية
وقد تعرضت   Sykes: History of Persia, Vol.II, P.115؛320ـ، ص2000ىػ/1420ظبي،

وراء النير، ومف األوزبؾ خاف  في ببلد ما ،تاينية جغفي عيده لعدة ىجمات مف قبؿ خا اإليمخانية
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األمير سونج مف إنزاؿ اليزيمة بيـ  بكوسعيد بمساعدة أتا ، وقد تمكف أبوممؾ صحراء القبجاؽ
  ؛414 -411: الشرؽ اإلسبلمي، صفؤاد الصياد ؛23، ص2)البدليسي: شرفنامو، ج

D'ohsson: Histore des Mongols, depuis techinginz  khan, vol.III, (Amesterdam, 
1834) p.p. 600 – 601).  

في عيد السمطاف عبلء الديف  ،ـالببلد اإلسبلمية وخوارز  اف الذي ىاجـ: حايد جنكيز خىوالكو -4
 -بيروت ،، دار صادراألثير: الكامؿ في التاريخـ )ابف 1220ىػ/617خوارزمشاه وقتمو في سنة

عمي  ؛ الجوزجاني: طبقات ناصري، ترجمة ممكة394، ص12ـ، ج1982ىػ/1402لبناف، سنة
اإلمبراطور  (؛ فعندما اعتمى130-128، ص2ـ، ج2012، سنةلمركز القومي لمترجمةا ،التركي

كبيرة لمزحؼ عمى إيراف وقبلع  جيز حممة عسكرية ،منكوقاآف عرش إمبراطورية المغوؿ في قراقوـر
، ترجمة محمد صادؽ نشأت تاريخ أبناء ىوالكو-يمخانييفاإل-جامع التواريخ : اليمذانياإلسماعيمية )

(؛ وقد تمكف مف 340، ص2، ج2المعطي الصياد، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مجمد وفؤاد عبد
: تاريخ فاتح ـ )الجويني1258ىػ/656نةإسقاط الخبلفة العباسية، وقتؿ الخمياة المستعصـ في س

، المعروؼ بتاريخ جيانكشاي، ترجمة محمد ألتونجي، دار المبلح لمطباعة والنشرالعالـ 
الاداء: المختصر في أخبار البشر، تقديـ حسيف  بو؛ أ363ـ، جمد أوؿ، ص1985ىػ/1405ةسن

؛ 233، ص3ـ، ج1999، القاىرة، سنة، طبعة دار المعارؼمؤنس، تحقيؽ محمد زينيـ محمد عزت
ببلد الشاـ إال   لىولـ يوقؼ تقدمو إ (؛167، ص1عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف، ج :العيني
ادة سيؼ الديف قطز ، وتجييز الجيوش الممموكية بقياقوـر بسبب وفاة أخيو اإلمبراطورقر  إلىعودتو 

، : تاريخ مختصر الدوؿائب ىوالكو في موقعة عيف جالوت )ابف العبريكتبغا ن الذي انتصر عمى
لبناف،  -، بيروت، المطبعة الكاثوليكيةواشيو األب أنطوف صمحاني اليسوعي، الطبعة الثانيةووضع ح

جاني: لجوز ـ في مدينة المراغة )ا1264ىػ/663(؛ وقد توفى ىوالكو في سنة280ـ، ص1958سنة
، ئة السابعةعة في المتجارب الناف: الحوادث الجامعة وال؛ ابف الاوطي205، ص2طبقات ناصري، ج
 .(253ـ، ص2003ىػ/1424لبناف، سنة -ية، بيروت، دار الكتب العممتحقيؽ ميدي المنجـ

تصؼ بالبنية القوية وضخامة الجسـ، وىو في غاية الشجاعة ي ،وجيف التتارييم: اسمو تجنكيز خاف -5
ي وضع ف، وحد القبائؿ المغولية تحت سمطانو وناوذه، وتمقب بجنكيز خاف ،والذكاء

لجنكيزية دستورًا ليذه القبائؿ )الجوزجاني: المصدر السابؽ ، ما يعرؼ بالياسا اـ1206ىػ/603سنة
 .(158 ،116والجزء، ص

 مف أعمر األراضي، وىي مروقصبتيا يا ما وراء النير وغربيا قيستاف، : ببلد مشيورة شرقخراساف -6
الديف والعمـ )القزويني: في رىـ رغبة وأكث ،بلً وأكمميـ عق ،، وأىميا أحسف الناس صورةوأكثرىا خيرات

ـ، 1979ىػ/1399لبناف، سنة  -آثار الببلد وأخبار العباد، دار بيروت لمطباعة والنشر، بيروت
 .(361ص
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واؤىا صحي ، مياىيا أعذب المياه وىيا وأكثرىا خيراً بالنواحي وأخص: ببلد واسعة مف أنزه ببلد الرـو -7
اري )القزويني: المصدر السابؽ، وأىميا مسمموف ونص، وطيب، وترابيا أطيب األتربة وأصحيا

 .(530ص
مممكة عظيمة، الغالب ربيجاف ذ، وأ، وىي قصبتيا وأكبر مدنيا”تبريز“شير مدنيا أذربيجاف: مف أ -8

ت أذربيجاف في عيد عمر بف ، وقد فتحةمج قبلع كثيرة، وخيرات واسعة وفواكو اعمييا الجباؿ، وفيي
، ف شعبة الثقاي والي الكوفة )ياقوت الحموي: معجـ البمدافالمغيرة ب بقيادة-رضي اهلل عنو-الخطاب

 .(156، ص1ـ، ج1984ىػ/1404لبناف، سنة-بيروت ،دار صادر
سـ لصقع عظيـ واسع في جية الشماؿ، والنسبة إلييا أرمني، وقيؿ أرمينية الكبرى خبلط : اأرمينية -9

 .(191وي: المصدر السابؽ والجزء، صاقوت الحميونواحييا وأرمينية الصغرى تاميس ونواحييا )
راف وبيا دجمة ، قصبتيا الموصؿ وحالشاـ والعراؽومدف كثيرة بيف  ديار بكر: ناحية ذات قرى -10

 .(368والارات )القزويني: آثار الببلد وأخبار العباد، ص
لغرب، الشرؽ واو ، جيز ىوالكو وقوبيبلي أخواه لغز اطور الدولة المغولية في قراقوـرمبر : إمنكوقاآف -11

 ،، ترجمة حربي أميف سميمافمف بعده خمسة عشر حاكمًا )خواندمير: دستور الوزراءالحكـ  تولى
وصؿ  وقد ؛(325ـ، ص1980عبد المعطي الصياد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، سنةتقديـ فؤاد 
مجمس  الذي عقد ،خافوالد جنكيز مف أ سناً  ةأكبر شخصي ،العرش بترشيح مف باتو منكو إلى

ـ تـ تنصيبو ثانيًا في كموراف عمى حسب العادة ، ثـ1249ىػ/647القوريمتاي في األقماؽ سنة
لقاء األحزمة عمى ،المغولية : سع مرات )الجوينياألكتاؼ وركوع األمراء والجنود ت برفع القبلنس وا 

 ؛225تاريخ خمااء جنكيزخاف، ص: جامع التواريخ ؛ اليمذاني149، ص2كشاي، جتاريخ جيان
D'ohsson: Histoire des Mongols, Tom 2, P. 292.  

يكثر فييا ، وىي ذات خير ورخص بادغيس: ناحية تشتمؿ عمى قرى مف أعماؿ ىراة، ومرو الروذ -12
رة في عيد معاوية بف أبي ساياف الرحمف بف سم ، فتحيا عبدشجر اليياطمة، يكثر فييا الرياح
 .(378، ص1)ياقوت الحموي: معجـ البمداف، ج

نت مدينتيا جيا ثـ صارت الييودية، وىي مف نواحي ، وكا: وىي مدينة عظيمة مشيورةأصاياف -13
 .(296تربة وصحة اليواء وعذوبة الماء )القزويني: آثار الببلد، صطيب الب الجبؿ، وتتسـ

عمى  عسكر بيا مرواف بف محمد وىو واؿ   أذربيجاف، مشيورة عظيمة وىي مف : بمدةالمراغة -14
ابو ودواب أصحابو تتمرغ في األرض، فأطمقوا عمييا اسـ المراغة كانت دو ، فأرمينية وأذربيجاف

 (.93، ص5)ياقوت الحموي: معجـ البمداف، ج
 .207عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص ؛253، صالاوطي: الحوادث الجامعةابف  -15
، تاوؽ في جميع أقساـ طوس، لذا اشتير بالطوسي، ونشأ في نصير الديف الطوسي: كاف مف ساوة -16

في مدح ونظـ الشعر بالعربية  ،منيا كتاب أخبلؽ ناصري ،المؤلاات وألؼ العديد مف ،لحكمةا
ـ، ودفف إلى جوار مزار موسى الكاظـ 1273ىػ/672سنة الخمياة المستعصـ العباسي، توفى

كتاب رجاؿ حبيب السير، جمع عبد الحسيف نوائي، ترجمة ىالة حسف محمد بسيوني،  :)خواندمير
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(؛ 183–182ـ، ص2001ىػ/1422ستير جامعة عيف شمس كمية اآلداب، سنةضمف رسالة ماج
لؼ بنو الظاىر خاإال أف ا ،لدفنو نو دفف في المقبرة التي أعدىا الخمياة الناصر العباسيوقد قيؿ إ

؛ ابف الاوطي: الحوادث 304)اليمذاني: جامع التواريخ، صة وصية أبيو ودفنو في أرض الرصاف
 .(269الجامعة، ص

ونقميا إلى مرصد  ،ستااد نصير الديف الطوسي بما كاف في بغداد مف كنوز الكتب القيمةلقد ا -17
المراغة، وذلؾ أثناء إرسالو لمنظر في األوقاؼ بيا، كما استولى عمى العديد مف الكتب مف مدارس 

لبناف،  -ابف كثير: البداية والنياية، الطبعة الثانية، مكتبة المعارؼ، بيروتواسط والبصرة )
 .(242، ص13ـ، ج1990ىػ/1411نةس

بناء عمى أوامر "ىوالكو" لػ"نصير الديف"  باالنتياء مف بناء المرصد في وقت قياسي، فما كاف منو  -18
لبلستعانة بيـ في بناء ىذا  ،إال استدعاء عدد مف عمماء الحكمة والنجـو والكيمياء مف كؿ صوب

اغي"، و"محيي الديف األخبلصي"، و"نجـ المرصد، أمثاؿ "مؤيد الديف عروضي"، و"فخر الديف المر 
مف الباب الرابع  12، 11، 10، 9ترجمة الاصوؿ  -گزيدهالقزويني : تاريخ الديف دبيراف القزويني" )

كمية الدراسات دكتوراه جامعة األزىر حممي أميف الدالي، ضمف رسالة  الممحؽ لمباحثة فتحيةو 
 .(169ـ، ص1994ػ/ى1415قسـ المغة الاارسية، القاىرة،  اإلنسانية

 ـ وساندتو أمو1280-1264ىػ/680-ىػ663، حكـ ما بيف اإليمخانيةأباقاخاف: ىو أوؿ حكاـ  -19
، وىي الزوجة الماضمة ألبيو ىوالكو، وطبقًا ألحكاـ الياسا الجنكيزية فقد آلت "دوقوز خاتوف"السيدة 

، 2، مجمد: جامع التواريخبنائو، وقد أقامت كنيسة في مخيـ األوردو )اليمذانيكبر أألىذه السيدة 
، وتوفى مممكتو إال الشاـ إلىحاوؿ اإليمخاف ضـ ببلد  وقد(؛ 220، ص1ج في  أنو ىـز

 Howorth: History of) ؛83، ص2، ج2ـ )اليمذاني: المصدر السابؽ، مجمد1282ىػ/681سنة
the Mongols, Vol. III, P.270). 

ت أسوار عالية، وفي وسطيا عدة أنيار : مدينة مف أذربيجاف، وىي مدينة عامرة، ذا”تبريز“ -20
 .(13، ص2ساتيف محيطة بيا )ياقوت الحموي: معجـ البمداف، ج، والبجارية

؛ عباس 458؛ البناكتي: تاريخ البناكتي، ص13، ص2، ج2اليمذاني: جامع التواريخ، مجمد -21
 ”تبريز“ ـ، ثـ عمى1221ىػ/618؛ لقد أغار المغوؿ عمى المراغة في 219إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص

ؿ وقدـ الكثير مف الثياب والدواب، لذا لـ يخربوا مبانييا )ابف األثير: إال أف صاحبيا بذؿ ليـ الما
 (.377، ص12الكامؿ في التاريخ، ج

 .اليمذاني : المصدر السابؽ والمجمد والجزء والصاحة -22
-1282/ىػ683-681حكـ قرابة العاميف  اإليمخانيةـ : ىو الثاني مف حكاأحمد تكودار خاف -23

أتباع السيد أحمد البدوي، لذا تسمى  –يد أنصار الطريقة األحمدية  وقد اعتنؽ اإلسبلـ عمى ـ،1283
 ، بغرض طمب الصمح والتقارب معوقبلووف مصر الممموكي المنصور ، وراسؿ سمطافبأحمد

 Howorth: History of؛331، ص5ج ىػ. ش،1339طبعة طيراف، )ميرخوند: روضة الصاا،
the Monogols, Vol. II, P. 290. ( تكودار بالقبض عميو وقتمو عمى يد  انتيت حياة أحمد وقد
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، ص ـ )ابف العبري: تاريخ مختصر الدوؿ1286ىػ/685 ،أرغوف خاف الذي تولى بداًل منو العرش
 .(148الشرؽ اإلسبلمي، ص :فؤاد الصياد ؛298

، ظير ـ1295ىػ/694سنة ىحت ،ـ خماًا ألرغوف خاف1296ػ/ػى690سنة اإليمخانية ى: تولكيخاتو -24
التركماف واليوناف في مثؿ ثورة حاكـ لوستاف وثورة  ،األقاليـؿ والة ب  مف ق   ،في عيده عدة فتف وثورات

في العصر : العالـ اإلسبلمي زحؼ كيخاتو بناسو لمقضاء عمييا )برتولد شبولر، فببلد الرـو
، ، دار حساف لمطباعةىطبعة األول، مراجعة سييؿ زكار، الىالممموكي، ترجمة خالد أسعد عيس

 .(71ـ، ص1982ىػ/1402سنة ،دمشؽ
بداًل مف  ،والصيف اخطممؾ يتعامؿ بيا في جميع ببلد الختومة بخاتـ الم: عبارة عف قراطيس الجاو -25

تيا بيف نصؼ درىـ وعشرة دنانير وترواحت قيم ،”تبريز“، وقد روجوه في مدينة الدراىـ والاضة
 .(182-181، ص2، ج2يخ، مجمد)اليمذاني: جامع التوار 

ياسا ، وتنص اللتي وضعيا جنكيز خاف لحكـ المغوؿ: ىي الارمانات والتعميمات االياسا الجنكيزية -26
تعييف حاكـ  ىيتـ االتااؽ عم ىحت ؛ة الخاف المتوفي إدارة الببلدزوج ىفي شأف تولية العرش أف تتول

 .(285جديد )ابف العبري: تاريخ مختصر الدوؿ، ص
 .258عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص ؛324وطي: الحوادث الجامعة، صاابف ال -27
في شبابو بخدمة األمير  لتحؽا، مف أبناء أحد قضاة والية زنجاف كاف :ينيف الزنجادصدر ال -28

ومنحو  ،صدر الدنياب، فمقبو ، فأدار أمور السمطنة والديواف”تبريز“وعينو كتجاتوا وزيرًا في ، اجارغط
 -366صص لو عددًا مف العسكر لحراستو )خواندمير: دستور الوزراء، صوخ ،طببلً خاتمًا وأطواقًا و 

وطي: الحوادث الجامعة، ااف خاف عندما ظير لو سوء سيرتو )ابف الوقد قتؿ بأمر مف غاز  ؛(367
 .(334ص

مع إبراىيـ بف سعد الديف الشافعي، ولد المجا بوأميؿ صدر الديف جواإلماـ ال دالشيخ الصوفي الزاى -29
وة كبيرة في حظعصره، ناؿ أكثر عمماء  ىعم ذمؿ بطبرستاف، وتتممآـ، في 1246ىػ/664سنة في

المعطي  ، ترجمة فؤاد عبدـ )اليمذاني: تاريخ غازاف1322ىػ/722سنة ىوتوف، اإليمخانيةببلط 
 .(124 –123ـ، ص2000ىػ/1420القاىرة، سنة ،لمنشر والتوزيع الصياد، الدار الثقافية

 .281، ص3ماف، جالعيني: عقد الج -30
 .17 -16، ص2: شرفنامو، جيالبدلس -31
، بو 40مجموعة متوف فارسي زير نظر احساف يار شاطر شمارة –القاشاني: تاريخ أولجايتو  -32

، طيبة التربة قزويف: مدينة كبيرة مشيورة عامرة؛ 15ىػ. ش، ص1348اىتماـ مييف ىمبمي، تيراف
 ى، والمدينة الصغر ىاألخر  إحداىما في وسط تاف نديىي مو  ،واسعة الرقعة كثيرة البساتيف واألشجار

 .(434د، ص: آثار الببلمحيطة بيا )القزويني ىتسمي شيرستاف، ليا سور وأبواب، والمدينة الكبر 
 .183، صگزيدهالقزويني: تاريخ  -33
 .26القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص -34
 .351فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص -35
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 .184القزويني: تاريخ گزيده، ص -36
، وقد فتحيا البراء بف عازب في كافنبير وقزويف، ويقوؿ العامة عنيا ز أزنجاف: ىي قريبة مف  -37

ؿ فتوحاتو بقزويف فممكيا )ياقوت الحموي: معجـ ثـ أكم -رضي اهلل عنو-عثماف بف عاافخبلفة 
 .(152، ص3البمداف، جػ

البساتيف مف طيب اليواء و  ، وىي في غاية النزاىةرض الجباؿ كثيرة المياه واألشجار: مدينة بأأبير -38
 .(287)القزويني: آثار الببلد، ص وخارجيا أطيب مف داخميا، ينزؿ فييا العساكر والجنود

 .20، ص2، جوشرفنام -39
 .310، صالمغوؿ : تاريخعباس إقباؿ -40
 .477عباس إقباؿ: تاريخ إيراف، ص -41
ـ، 1286ىػ/685حمد تكودار في سنةأيمخاناتيـ، قتؿ إالحاكـ رقـ أربعة مف  : ىوأرغوف خاف -42

 ىوى ،ياسة مخالاة لسابقيو، واتبع سالسيدة أولجاي خاتوف زوجة أباقا ةدالحكـ بداًل منو بمسان ىوتول
سعد الديف الييودي في الوزارة )خواندمير: دستور  مثؿ ،ىالييود في المناصب الكبر  ىعم داالعتما

ظير بذلؾ الكراىية أو  ،الذي استعاف بأقاربو مف الييود في حكـ الواليات ؛(259الوزراء، ص
، ثـ أعقب ذلؾ ـ1290ىػ/690سنةصار  في ،عميو وقتموه اءمر األمر آواستمر ذلؾ حتي ت ،لممسمميف

، ميرخوند: 471البناكتي: تاريخ البناكتي، ص)وفاة اإليمخاف أرغوف في ربيع األوؿ مف ناس العاـ 
  ؛70برتولد شبولر: العالـ اإلسبلمي، ص ؛361، ص5روضة الصاا، ج

Howorth: History of the Mongols, Vol. III, P. 350).  
 .67برو: ذيؿ جامع التواريخ رشيدي، صأحافظ  -43
 .310تاريخ المغوؿ، ص -44
طويبًل نتيجة لتآمر  لـ يستمر، اإليمخانيةبف ىوالكو، السادس مف مموؾ  يبايدو: ىو بايدو بف طوغا -45

ذي القعدة مف ناس العاـ  ىـ، إل1295ىػ/694مف جمادي األوؿ سنة ، لذا كانت فترة حكموكيخاتو عميو
 ،سـو ء أوؿ جمد، جز حبيب السير في أخبار أفراد البشر: خواندمير ؛477)البناكتي: تاريخ البناكتي، ص

 (.259عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص ؛14، ص. شىػ1333خياـ، سنة خانوانتشارات كتاب
، دار ىرخ المغوؿ الكبير، الطبعة األول: مؤ فؤاد الصياد ؛310إقباؿ: المرجع السابؽ، صعباس  -46

ما  ىويشير فؤاد الصياد إل؛ 141ـ، ص1967ىػ/1386القاىرة، سنة ،الكاتب العربي لمطباعة والنشر
، العمارة اإلسبلمية في عصر المغوؿأنو نموذج لروعة فف  :ذكره زكي محمد حسف عف ىذا الضريح

، وبكثرة زدياد مساحتيا وارتااعياافخامة بالقباب التي زادت عظمة و  فذكر أنو مف األضرحة ذات
اع بأكتاؼ بناىا حوؿ قاعدة القبة، كأنيا المآذف ، مع زيادة تأثير العمو واالرتاتخداـ العقود فييااس

 .(352، صاأليمخانييفالممشوقة )الشرؽ اإلسبلمي في عيد 
 .77برتولد شبولر: العالـ اإلسبلمي، ص -47
 .25، ص2، جػوشرفنام -48
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، واألمراء يبنوف تمؾ ةماردىا خانق ،البيت ى، وىي كممة فارسية بمعنالخوانؽ ىالخانقاه: تسم -49
 (.56ابف بطوطة، صرحمة وانؽ لطائاة الاقراء والدروايش )ابف بطوطة: الخ

 .311وؿ، صغتاريخ الم ؛477عباس إقباؿ: تاريخ إيراف، ص -50
 .549ص، 5العبر وديواف المبتدأ والخبر، ج -51
 .351فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص؛ 225القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص -52
 .313، ص3العيني: عقد الجماف، ج -53
 .351فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص -54
 .142لصياد: مؤرخ المغوؿ الكبير، صفؤاد ا -55
 .352فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص -56
 .481عباس إقباؿ: تاريخ إيراف، ص؛ 225القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص -57
 .499خ البناكتي، ص: تاريالبناكتي -58
 .25 –24، ص2، جو: شرفناميالبدليس ؛549، ص5لمبتدأ، ج: العبر وديواف اابف خمدوف -59
ترجمة أحمد رياض عز العرب، ضمف رسالة  السمرقندي: مطمع السعديف ومجمع البحريف، -60

ماجستير، كمية اآلداب قسـ المغات الشرقية، جامعة جنوب الوادي، سوىاج، إشراؼ شعباف طرطور، 
 .35المصدر السابؽ والجزء، صي: البدليس ؛262ص ـ،1997ىػ/1317ةسن

 .264السمرقندي: المصدر السابؽ، ص -61
 .478تاريخ إيراف، ص ؛311يخ المغوؿ، ص: تار عباس إقباؿ ؛25، ص2، جو: شرفناميالبدليس -62

63- Howorth: History of the Mongols, Vol. II, p.p. 535– 536. 
مف أجؿ وأعمر المدف، بيا بساتيف كثيرة، ومياه غزيرة، ويحمؿ  : مدينة مف مدف خراساف، وىيةىرا -64

 .(481باج )القزويني: آثار الببلد، صيوأنواع الد ،المطعمة بالاضة األواني الصارية ةمف ىرا
، ص ؛454، ص5صاا، جة الض: رو نداميرخو  -65  .201خواندمير: حبيب السير، جزء أوؿ جمد سـو
 حدود أردبيؿ وخمخاف، وفي جيبلف قـو مف أبناء فارسممتدة ما بيف : منطقة كيبلف جيبلف أو -66

 .(201، ص2عمموا بالزراعة فييا )ياقوت الحموي: معجـ البمداف، ج
 .386 –385، ص4ج عقد الجماف، العيني:؛ 184، صگزيده: تاريخ القزويني -67
، الممؾ الناصر ةفي سير  امع الغرر، المعروؼ بالدر الااخرؾ الدواداري: كنز الدرر وجبيابف أ -68

 ؛149، ص9، جـ1960لتأليؼ والترجمة والنشر بالقاىرة، سنة، مطبعة اتحقيؽ ىانس روبرت رويمر
في أياـ المنصور وبنيو، حققو محمد محمد أميف، الييئة المصرية العامة  ويبنلابف حبيب: تذكرة ا

، عني األخبار المعروؼ بتاريخ ابف سباط: صدؽ ابف سباط ؛282، ص1ـ، ج1976لمكتاب، سنة
 .595، ص2ـ، ج1993ىػ/1413السبلـ تدمري، جروس برس طرابمس، سنة حقيقو عمر عبدبت

؛ عف حرب كيبلف انظر عباس العزاوي: تاريخ العراؽ بيف 184، صگزيده: تاريخ القزويني -69
 . 404، ص1ـ، ج1935ىػ/1353احتبلليف، طبعة بغداد، سنة 
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ابف سباط:  ؛48خ أولجايتو، صالقاشاني: تاري ؛127، ص9ابف أيبؾ الدواداري: كنز الدرر، ج -70
 .585، ص2تاريخ ابف سباط، ج

ابف  ؛21، ص1تذكرة النبيو، ج :ابف حبيب ؛58، ص4الاداء: المختصر في أخبار البشر، ج أبو -71
خواندمير: حبيب السير،  ؛281، ص3قد الجماف، ج: عالعيني ؛2، ص14كثير: البداية والنياية، ج

،1ج  Sykes: History of Persia, Vol. II, P.234 ؛177ص ، جمد سـو
ة الناظر في سيرة : نزىاليوساي): لاظ فارسية ماردىا توماف، ويعني عشرة آالؼ جندي التوماف -72

ـ، 1986ىػ/1406عالـ الكتب، بيروت، سنةالطبعة األولى، ، طيؽ أحمد حطيق، تحالممؾ الناصر
 (.171، ص3ىامش

ابف أيبؾ  ؛185 –184، صگزيدهريخ : تاالقزويني ؛140، ص14ابف كثير: البداية والنياية، ج -73
 .230، ص9: كنز الدرر، جيالدوادار 

ابف  ؛330، صالسابؽ المصدراليوساي:  ؛291، صالمصدر السابؽ والجزء: أيبؾ الدواداريابف  -74
 .614، ص2تاريخ ابف سباط، ج :سباط

جيف حاكـ األمير ايرن ىعبلء الدنيا والديف أبا سعيد خاف، وعقب انتصاره عمسعيد بمقب  لقب أبو -75
: مطمع السمرقندي) مف الجبلدة والبطولة في ىذه المعركة أظيرهشاه، لما  ، لقب بمقب بيادرار بكردي
 .(208 ،189ديف ومجمع البحريف، صعالس

ظر عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، لمزيد مف التااصيؿ عف معاىدة الصمح بيف أبي سعيد والمماليؾ ان -76
ديار بكر في بداية عيد أبي سعيد،  حدود ىمف المماليؾ عمذه المعاىدة ىجـو لقد سبؽ ى ؛342ص

)فؤاد الصياد: األمير سونج في التصدي ليذه المحاولة  وتابكأ ر سف اإليمخاف فقد ساندهغولكف لص
 .D'ohsson: Histoire des Mongols, Tom III, P.P) ؛414 ،411الشرؽ اإلسبلمي، ص

600- 601  
 .482ص : الشرؽ اإلسبلمي،فؤاد الصياد ؛342ص تاريخ المغوؿ، عباس إقباؿ: -77

78- Howorth: History of the Mongols,  Vol. III, P. 600.  
 .106 –105 ،97، ص14ابف كثير : البداية والنياية، ج -79
  .Howorth: History of the Mongols,  Vol. III, p. 530 ؛259طوطة: الرحمة، صابف ب -80
 ؛165، ص2، جويبنابف حبيب: تذكرة ال ؛140، ص 14ابف كثير: البداية والنياية، ج -81

 ,Howorth : Ibid  ؛342عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص ؛241السمرقندي: مطمع السعديف، ص
p. 600  
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 .488عباس إقباؿ: تاريخ إيراف، ص -82
 .504، ص5ند: روضة الصاا، جاميرخو  ؛160حافظ أبرو: ذيؿ جامع التواريخ رشيدي، ص -83
لقد  ؛196السمرقندي: مطمع السعديف، ص ؛114، ص4البشر، ج الاداء: المختصر في أخبار بوأ -84

مير رفض سكندرية، إال أف األاصر محمد استعداده بمنح تيمورتاش حكـ مدينة األالسمطاف الن ىأبد
: الرحمة، ةالسمطانية )ابف بطوطبي سعيد في أالجند واإلمدادات لقتاؿ  ىذلؾ راغبًا في حصولو عم

 .(243 -242ص
؛ عباس العزاوي: 180ص ،2، جنبيوابف حبيب: تذكرة ال؛ 116، ص4ج مختصر،ال الاداء: أبو -85

 .505، ص1تاريخ العراؽ، ج
-10، ص2، ج2اليمذاني: جامع التواريخ، مجمد  ؛298ابف العبري: تاريخ مختصر الدوؿ، ص -86

 .169، صگزيده: تاريخ القزويني ؛116، 11
بلء والقادة العسكرييف مراء والنب، يجتمع فيو األالمغوؿ ىمجمس القوريمتاي: ىو مجمس شور  -87

مف ضمنيا اختيار الحاكـ الجديد )الجويني: تاريخ ، و ميع أحواؿ الدولة، لدراسة جوالخواتيف
 .(175، ص1كشاي، جنجيا

تاريخ  ؛475 –467عباس إقباؿ: تاريخ إيراف، ص ؛404 –202اليمذاني: تاريخ غازاف، ص -88
 .296 –289المغوؿ، ص

 .183، صگزيده: تاريخ القزويني ؛189ص ،المصدر السابؽ اليمذاني: -89
 .500البناكتي: تاريخ البناكتي، ص -90
 .23، ص2، جو: شرفناميالبدليس -91
 .188، صالسمرقندي: مطمع السعديف -92
 .118 –116: مؤرخ المغوؿ الكبير، صفؤاد الصياد -93
 .337ص ،خواندمير: دستور الوزراء ؛73، ص2، ج2اليمذاني: جامع التواريخ، مجمد -94
 .180گزيده، صتاريخ  القزويني: ؛324لحوادث الجامعة، صا :ابف الاوطي -95
 .371 –366انظر خواندمير: دستور الوزراء، ص -96
، گزيده: تاريخ القزويني ؛28القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص ؛170اليمذاني: تاريخ غازاف، ص -97

، اضبلءفاضبًل وراعيًا لماضيمة والكاف سعد الديف وزيرًا ؛ 17، ص2، جو: شرفناميالبدليس ؛181ص
 (.372دستور الوزراء، ص :)خواندمير وفف الكتابة واإلنشاء االستيااءولـ يكف لو مثيؿ في عمـ 
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، 4العيني: عقد الجماف، ج؛50القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص ؛501البناكتي: تاريخ البناكتي، ص -98
 .349رؽ اإلسبلمي، ص: الشفؤاد الصياد ؛481تاريخ إيراف، ص :عباس إقباؿ ؛455ص

 .25، ص2، جوشرفنام :يالبدليس؛ 192 -190مطمع السعديف، ص رقندي:السم -99
برتولد شبولر: العالـ  ؛377خواندمير: دستور الوزراء، ص ؛97، ص2، جويبنابف حبيب: تذكرة ال -100

 .78اإلسبلمي، ص
أبرو : ذيؿ جامع التواريخ رشيدي،  حافظ ؛379 –378خواندمير: المصدر السابؽ، ص -101

 .192المغوؿ الكبير، ص فؤاد الصياد: مؤرخ ؛116ص
ركف الديف صايف مف  ؛27، ص2، جو: شرفناميالبدليس ؛195 -193، صگزيده: تاريخ القزويني -102

، في الدولة الخوارزميةنخجواف، وجده كاف عارضًا لمجيش فسا مف شيراز، أقاـ فترة في  ةأىؿ بمد
الديف العادؿ  بمقب نصرديف صايف ، ولقب ركف الد مع السمطاف جبلؿ الديف منكبرتيوعبر نير السن

 (.221)السمرقندي: مطمع السعديف، ص
: خواندمير ؛232 –231السمرقندي: المصدر السابؽ، ص ؛196، صگزيده: تاريخ القزويني -103

 .382 –381زراء، صدستور الو 
 .96 ،12، ص1، ج2جامع التواريخ، مجمد :اليمذاني -104
 .87اليمذاني: تاريخ غازاف، ص -105
 .308صعباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ،  -106
: يالبدليس ؛454، ص5ند: روضة الصاا، جاميرخو  ؛184السمرقندي: مطمع السعديف، ص -107

 .23، ص2ج، وشرفنام
 .256السمرقندي: المصدر السابؽ، ص -108
 .181، صگزيده: تاريخ القزويني -109
 .218السمرقندي: مطمع السعديف، ص -110
ا ممؾ رضي الديف باقأديار بكر في عيد  ىكاف عم؛ 412فؤاد الصياد: مؤرخ المغوؿ الكبير، ص -111

رجاؿ حبيب السير،  ، ثـ عزؿ وتولي جبلؿ الديف الذي اتسـ بالشيامة في عيد غازاف )خواندمير:
 (.191ص

 .260، 243، 190طمع السعديف، ص: مالسمرقندي ؛303اليوساي: نزىة الناظر، ص -112
 .352ص : الشرؽ اإلسبلمي،فؤاد الصياد؛ 477ص تاريخ إيراف، عباس إقباؿ: -113
 .121الكبير، صمؤرخ المغوؿ  -114
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 .272، ص1الجويني: تاريخ جيانكشاي، ج -115
 .381 –380، ص5العيني: عقد الجماف، ج -116
 .331ابف الاوطي: الحوادث الجامعة، ص -117
 .196 –195السمرقندي: مطمع السعديف، ص -118
 :الحميـ رجب محمد عبد ؛181ص، گزيده: تاريخ القزويني ؛170اليمذاني: تاريخ غازاف، ص -119

 ؛50ص القاىرة، ،العربية غوؿ، دار النيضةانتشار اإلسبلـ بيف الم
Saunders: The History of the Mongols Conquests Rout ledge and Kegan 
Paut, (London, 1971), P.140. 

 Saunders: Ibid, p.172؛ 51، صالسابؽ المرجعالحميـ :  رجب محمد عبد -120
 .73برتولد شبولر: العالـ اإلسبلمي، ص -121
يد الشيخ صدر  ىطبقًا لنصيحة األمير نوروز، عم ،غازافأسمـ  ؛414ف، صاليمذاني: تاريخ غازا -122

قامة المساجد ألمراء والجنود المغوؿ، وأمر بإ، وأسمـ معو جميع اـ1294ىػ/694الديف حموية في سنة
مساجد )العيني: عقد  ىوخرب كنائس كثيرة وحوليا إل اإليمخانيةوالحمامات في كؿ قرية مف قري 

 .(281، ص3الجماف، ج
 .309عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص ؛549، ص5ابف خمدوف: العبر، ج -123
اد: الشرؽ، فؤاد الصي ؛605، ص2ابف سباط: تاريخ ابف سباط، ج ؛219ابف بطوطة: الرحمة، ص -124

 . 370ص
125- Norman  Nicol, Raafat El Nabarawy, Jerel Bachach: Catalog of the 

Islamic Coins, glos welghts dies and medais in the Egyptian national, 
(Library cairo undena publication, 1982) P. 87.  

 .21، ص2، جو: شرفناميالبدليس -126
 .501البناكتي: تاريخ البناكتي، ص -127
 .207، صخواندمير: رجاؿ حبيب السير -128
 .22، ص2، جوشرفنام  ي:البدليس -129
 .311تاريخ المغوؿ، ص ؛477ف، صقباؿ: تاريخ إيراإعباس  ؛142د: مؤرخ المغوؿ، صفؤاد الصيا -130
 .382 –378ص، خواندمير: دستور الوزراء -131
 .193الرحمة، ص -132
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 مؤرخ المغوؿ، :فؤاد الصياد؛ 21، ص2ج ،و: شرفناميالبدليس؛ 90القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص -133
 .147 –146ص

 .407، ص1القاشاني: المصدر السابؽ، والصاحة؛ عباس العزاوي: تاريخ العراؽ، ج -134
، ص ، جمدحبيب السير، جزء أوؿ خواندمير: -135  Saunders: The History, P.136  ؛191سـو
 .605، ص2ابف سباط: تاريخ ابف سباط، ج ؛220-219ابف بطوطة: الرحمة، ص -136
: تاريخ القزويني ؛549، ص5ابف خمدوف: العبر، ج ؛77، ص14ابف كثير: البداية والنياية، ج -137

مكانة الوزير  فارتاعت، بموقؼ أولجايتو اإليمخانية لدولةا لقد تأثر العديد مف رجاؿ ؛24، صگزيده
 ،طير الحمي، وظير الشيخ جماؿ الديف مالوزير األوؿ رشيد الديف ىف الساوجي عمالثاني سعد الدي

، ولو مصناات في المذىب رتاع شأنو في الدولة، وىو إماـ الشيعة، العارؼ باألصوؿ والنحو والاقواو 
ابف )، ورتب لو اإليمخاف العطايا واليبات مف خزانة الدولة ف مصنااً ئة وعشريبمغت الم ىعشر  ىثناإل

 .(162، ص2، جويبنلابف حبيب: تذكرة ا ؛200: الرحمة، صبطوطة
 .216تاريخ المغوؿ، ص ؛48عباس إقباؿ: تاريخ إيراف، ص -138
 .383فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص -139
 .311عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص -140
 .236 –235ف، صعدي: مطمع السالسمرقندي -141
 .378خواندمير: دستور الوزراء، ص -142
 .285ابف العبري: تاريخ مختصر الدوؿ، ص -143
 .66برتولد شبولر: العالـ اإلسبلمي، ص -144
عباس  ؛225الحميـ: انتشار اإلسبلـ، ص رجب محمد عبد ؛184، ص گزيده: تاريخ القزويني -145

 .343خ المغوؿ، ص: تاريإقباؿ
 .333ابف الاوطي: الحوادث الجامعة، ص -146
ند: روضة الصاا، اميرخو  ؛175، صگزيده: تاريخ القزويني ؛471البناكتي: تاريخ البناكتي، ص -147

 ,Howorth: History, Vol. III؛247، ص1عباس العزاوي: تاريخ العراؽ، ج ؛361، ص5ج
P.350   أخيو فخر الدولة حكـ بغداد،  ىاألبيري الييودي، أسند إل سعد الدولة بف صاي الديف؛

ل  .(261اندمير: دستور الوزراء، ص)خو  في عيد أرغوف خاف ،بكر كـ دياريو اآلخر حخأ ىوا 
 .283 –282نزىة الناظر، ص -148
 .158 –156ـ، ص1975، ر الرائد العربي بالقاىرة، طبعة داسياست نامو، ترجمة السيد محمد العزاوي -149
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 .174مؤرخ المغوؿ، ص ؛413فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص -150
 .123ي: سياست نامو، صنظاـ الممؾ الطوس -151
 .413فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص ؛193ي: مطمع السعديف، صالسمرقند -152
 .241الرحمة، ص -153
 .28، صگزيده: تاريخ القزويني -154
ادؽ نشأت ، وأميف ، ترجمة محمد صوكتاب النصيحة المعروؼ بقابوسنام: قابوس الثاني -155

 .113ـ، ص1958ىػ/1378و، سنة، مكتبة األنجمىعبدالمجيد بدوي، الطبعة األول
لقد ؛ 323-322اؿ: تاريخ المغوؿ، صعباس إقب ؛333ابف الاوطي: الحوادث الجامعة، ص -156

 ،شحـاف مف أجؿ طبلء يده بالمغ، ومكث ثبلثة أياـ في داسنوات يمارس غازاف الصيد وعمره ثمان
 .(82اف، صابلت الميو )اليمذاني: تاريخ غاز قاـ ىناؾ الوالئـ وحأ، و أساس أنو صيده األوؿ ىعم
 .191-190، 29، صگزيده: تاريخ القزويني ؛502البناكتي: تاريخ البناكتي، ص -157
 .452فؤاد الصياد: مؤرخ المغوؿ، ص ؛21، ص2، جوشرفنام :يالبدليس -158
 .224، 184السمرقندي: مطمع السعديف، ص -159
 .27، ص2، جو: شرفنامسيالبدلي -160
 .9، ص2، ج2اليمذاني: جامع التواريخ، مجمد -161
 .79يخ غازاف، صاليمذاني: تار  -162
 .182السمرقندي: مطمع السعديف، ص -163
 .188ص المصدر السابؽ،السمرقندي: ؛ 101ص تاريخ غازاف، اليمذاني: -164
 .243الرحمة، ص :ابف بطوطة -165
 .122فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص -166
 .246الرحمة، ص :ابف بطوطة -167
 .183السمرقندي: مطمع السعديف، ص ؛503تاريخ البناكتي، ص البناكتي: -168
، ص ، جمد1خواندمير: حبيب السير، ج ؛57، ص5ند: روضة الصاا، جايرخو م -169 حافظ  ؛209سـو
 . 163برو: ذيؿ جامع التواريخ رشيدي، صأ

170- Howorth: History of the Mongots, Vol. III, P. 611.        
 .241السمرقندي: مطمع السعديف، ص -171
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العالـ : بولرشبرتولد  ؛191، صحافظ أبرو: ذيؿ جامع التواريخ ؛243ابف بطوطة: الرحمة، ص -172
 .79اإلسبلمي، ص

؛ عباس العزاوي: 604ابف سباط: تاريخ ابف سباط، ص؛ 157ص ،5ج : عقد الجماف،العيني -173
 .415، ص1تاريخ العراؽ، ج

: مطمع السمرقندي ؛241ابف بطوطة: الرحمة، ص ؛113، ص4الاداء: المختصر، ج أبو -174
 .229 –228، صالسعديف

 .45، ص1، جويابف حبيب: تذكرة النب -175
 .21، ص2، جو: شرفناميالبدليس -176
 .206خواندمير: رجاؿ حبيب السير، ص -177
 .453، ص1؛ عباس العزاوي: تاريخ العراؽ، ج87، ص14نياية، ج: البداية والابف كثير -178
 .28، صگزيده: تاريخ القزويني -179
 . 77برتولد شبولر: العالـ اإلسبلمي، ص -180
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 م(4631معركة كوشريل ) 
 د. ىشاـ عمى الحسيني 
 مدرس تاريخ العصور الوسطى 

 جامعة حمواف –كمية اآلداب 
  

( متتتتتتتث ستتتتتتتت   فن تتتتتتتا     تتتتتتتح  0531-0531الحتتتتتتتفر ستتتتتتتتث  فن تتتتتتتا  ان   تتتتتتتفا  نالتتتتتتت  
 ا تتتت  اس   ت أتتتت ت  ث   ن  تتتتتت س تتتت  م تتتتف  فن تتتتا الحفستتتت التتتتسلف اليفن تتتتت، وفاس تتتتا     تتتت  اإ

مف   تتتتتتتتالتت  فن تتتتتتتتا ال  تتتتتتتت       ث  تتتتتتتتفParis   ستتتتتتتتافت  Reims تمتتتتتتتت فت نحتتتتتتتت    تتتتتتتت اف ف   قتتتتتتتت
حتتتتتتل  ح لتتتتت  منتتتتتا ا   تتتتتتف   تتتتت   فن تتتتتا   "(0  ال ن ستتتتتت، الأتتتتت تف  سمتافس تتتتتا  س تتتتتا تن ا   حفاأتتتتت ا

سعتتتتف  ؛.  ستتتتألب  وتتتتسح  الم  تتتتت، اليفن تتتتت،  تتتت   أتتتتف حتتتتا   الحتتتتف   الستتتت  (2 "إلتتتت  وتتتتحفا ا 
   سعتتتتتف  ث (5 عف العم تتتتت، إلتتتتت  حتتتتتف  ستتتتتتف تتتتتت  وفتتتتتتر  انتتتتت  منتتتتتاسس اإتتتتتتفاف  ت تتتتتا   نقتتتتت   تتتتت ث 

ت(   تتتتتتتف ا  تتتتت  ان   تتتتتتفا0534-0531 ال تتتتتتر(   (4  وتتتتتسه م   تتتتتتا حنتتتتتا ال تتتتتتان 
   متتتتتا  تتتتتتف  (3 

 . (3 س   اليفن تتث إ لا  فاح م ت  ت ا   ستف  ا  مالت ا  ا ن  تت مس غ
    تت ف  Etienne Marcel تت ف  ات تتتث ماف تتتة  : لعتتة متتث   تتاف حتتأ  الحتتف ر 
سعتتف متتا نال تتا متتث ارأب  الوتتفار  -.   تتاث ستتتان  فن تتا ال حتتتف Jacquerie (7 ال تتا ف 

حتا  ت   تتف  اليفن تتتث.   حت  ن تا  ستافت   سقا -س    تف  ا ن  تتت وتلة   تب الحتف ر 
ف تتة   (8 سعتتف   تتا  حنتتا ال تتتر  تت  ان   تتفا    تتاث متتث ح تتث حتتأ  فن تتا  ث  تت ل  سفأتت ا

 حتت  أتتافة  ؛ا ن وتتاف س تت  ا ن  تتتتستتفك  تتتك ت تت غة  متتتس ال  تتافة ال تت    يتتة لتت  
 .(01  الأ  ا  عاف   فن ا  نيا  ا سي     ت(0581-تCharles V  0534 (9 الوام 

س تت  حتتتف  تت ة سعتتت    متتت لكأتتافة الوتتتام  ستتث  التتتف  حنتتا ال تتتتر الم تتفك ال تو  تتك 
 Christine De (00 المتت فوتث   ألتتب إلمامتت  سأتتف ث الح تتت   لتتألب  وتتي    فت تت تث ف  ستتتتاث

pizan  سالم ب الح تتLe sage Roi  ت  ارتتات ال ت    ت   اف ت،   ألب  ن  أت ف متث   ت   الغ اتان 
متتا  ع تت  تمقتت     نتت ا متتتث  نتت اا الح  متت، الأتتعست،   لتتألب  ف تتم   تا تتت     Potiers (02  ا تتتت س

.   تتتف ن تتتاح أتتتافة  Etats Generaux (05  فن تتتا  فتقتتتا اتتتتف م  تتت   سقتتتا  ارمتتت، إن تتتا 
 ن   سف ال  افة ال     ية ل  ا ن واف س   ا ن  تتت   قتف  تاث ستا ل  حتأفا   ت   وتف ا     :الوام 

س ك س   ا  فان  ست  حنا   ا  عاف الف ح المعن ت،   الحتا  ا   وافت، ليفن ا   ان حر الف اة التأتث 
   سقتا  ارمت، حا ل ا  ث تو ق ا  تاف  سفلمانت،    وم    ال ك النسلن ح ة العفش    وسه م  ت
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س ت  ا ن  تتت  فا   تع،    تف م  تت، تاف  أت    ا   ا ت حا لقتر الح تتت رنت  ستفك  تتك تن وتف 
  تت ف ث  ث تحتفب تتفا    قتف  انت  تتفا   تعتي،    وتي ا التسع  س ن تا نوتك مأت  ل،       المعافب

 –ت Charles De Navarre  0552م ب نا اف  (04 ال تئث أافة ت ث ت   تس ف س الفمه    تة إ
مما  سعف  مس ف ا سث الحتا  الع  فت،  متافتث الق اةف  ل  ال ت   ت(0587

 03) . 
أا  تتتاث أتتتافة الوتتتام   تتتف  يتتتف  س تتتت   ث تعتتتتش مقتتتتفا   قتتتف  حتتتا  ني تتت  سم  أتتتافتث   ا 

  ساف  نأتتت ال ت تة اإفاف     وت ه ال  تات الق تاف    أت س الوتناس،    ست   تعف   (03 ح مان
ال   ت ف  الن  ، اليفن ت، سالنو   القفتم،  ؛الم  س، الم  ت، Louvreس    ال   ف العم ،    م

 نتت  ساإ تتا ، إلتت  متتا  تتات ستت   : ال ف متتا     انتت  نتت ا  الم  ستت، الق متتت،.   تتأ ف  فت تت تث ف  ستتتتاث
 انت، سعفف  ستف مث ال  ر النتافف    قتف  تاث مغفمتا   ؛أافة الوام  مث سمة م  س،  ستف     ال   ف

ساللح     ال افتخ    اث تحف  س    ث ت  ث التسل  الم  ت   مع تا  مأتف  ا  رنت   تاث تتفب  ث 
ارس تتتت،  الستتتتأع   انتتتت  سن متتتتا ل  تتتت  ،  ال تتتتا  الم  تتتت    قتتتتف احتتتت ت ستتتتارفر  اليتتتتث    تتتتاث ت تتتت قسة 

    ت متتتتس ف افتتتتس اليتتتتث متتتتث  حتتتتك  ميف أتتتتا    تتتت اف  تتتت   وتتتت ف س ا تتتتتت    ن تتتتتث (07 الينتتتتانتث
Vincennes فن ا  ن     و ه ما    ف  الفحف   ام ف  سافت  س    ي،     سف  (08  ال   ف 

 . (09 ال تث التمن   حتل  ت إنأان ح   فتف ح  " ح  الس  اث"
ا   اا أافة الوام     تث     ة تناتا ان   تفا  تتاف  السحتاف  ت   :ساإ ا ، إل  ألب

ف ث  ث تأ سب مع     معافب  او ،"  ؛ا ن  تت      تش ت حا الو افف سال تش (21 افر   فسا
سعتتتف  ث متتتة اليفن تتتت ث متتتث      تع متتتف س تتت   متتت،  تتت اتف الم  تتتت، اليفن تتتت،(20 ار تتتالتر الياست  تتتت،"

المناتسا  الفاو ت،      ع ا إل  النأات   ل ث الفاس،    ال  ف مث ا ن  تت ف ف        س ت التقأ، 
حتتتث  ؛الوتتام  س تت   حستتتر اليفن تتتتث  تت  ف تت ر السحتتافأتتافة  .  متتا حتتف (22 سالعا يتت، الق متتت،

حتتت   ستتتتاث المم  تتت، س تتت  القتتتتات ستتتألب نتاستتت، سنتتت ؛   ف ر س تتت  تتتتتاف  المتتت ان    حتتت ا  ال تتتيث  
 Clos عمة ساليعة     ف ان،    ف   الت لتحوة من ت س   ارم اة اللتم، لسنان ال يث   سف  ال

Des Galees   سالقفر مث ف اثRouen.   تت متنه ا م تتاتا  ل متفث    اتفا ارلقتار رانتاف تا 
 .(25  ا  وف    موافتك الح ت  اإفاف    سألب   ر  ق،  ف ان الأعر اليفن  

   س The Black Death ث السلف  و و  مث ال سان ار  ف  :ت اك  ت ا إل  ألب
 تتتا    سقتتا   ن حتتت متتث   Les Compagnies   متتث  ماستتا  ال نتت ف الم تتفحتث (24  تامتت 

ارفا تتتتت     Bretagne  لمانتتتتتا  سفت تتتتتان   Gascony  تتتتت  ن مو  يتتتت، متتتتتث ان   تتتتفا    تتتتتسانتا   ا
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ا  ف  ا حفست، ل     س   المفث   ن س ف  اتت،   لحتث    اا  فا.    المنوي ،  و ت  مث نسلن 
لم تب الأتار ستالق   التأسف ستتث المت ا نتث    عقتس ت ا   المتافا     متس  نحان  فن ا   نأف ا الفستر 

ب سغ  ت سمقا  ، ا ن  تت   السع  اروف سالأحار إل    سانتا  سالحت ،  حتان ا  وفب    اف   انا   حت
 .(23      ق ا ح ي ت سعتفا سث  فن ا(23 للنفما     الحفر ارح ت، الناأس، ح ة العفش     أ ال 

متتث  تتفث    ا تت  التتسلف من تتا س    فن تتا    تتف لعوتتاسا  أ تت   ستتا   اتتتف  ث سقاتتتا حتتأ  ا
الأ ن ال  تف      ن    لتا  حأ  العواسا  ح ة ف  تان متث ا ن  تتت  تان ا إلت   فن تا تقتا   ث 

( النأتتتتام   ت تتتتاك إلتتتتت ت Edward 111  0527-0577ال التتتتل  إف اففإلتتتت   انتتتتر  تتتتتش 
. (27 ت0531    تتب العوتتاسا  سعتتف معاحتتف  سفت تتان   سوتتاسا  أتتافة ال تتتئ م تتب نا تتاف   تتت  أتت 

وتف ث  ت   فن تا    ن تت إلتت ت النأتام    أتة اآ ال الل إل  ان   فا إ  س تأ  إف افف حتل لت تعف
  اا ال تفا   ان أتف ا  ت  التسلف ت ت س ث  تن ست ث  ت تس ث الي تتا   الغ متاث   توت حس ث الساست، 

لق ا  ، ل  فا تة الفتنت، ال اف تث لتعتف ا ستس المنق    ال   ت وأ ن ا مث اليلحتث   ما تو حس ث ا
 .(28  الول  س   الم   

م ا تتر  لتتت ت  تتك سمتتا حقتتا متتث  (29 الم قتتر ستتارمتف ار تت ف   تستتف   ث  لتت  س تتف ان   تتفا
 :قتتاف  فن تا سحتتتل  أتة ستا ت  ستتث الن ت     سمتتل س تأ  الو تت، مغتانت     تس نوتتر ستنتت  إ 

.   ت س ت  حتف  عستتف (51 القفب اليفن ت،     ق ا    ر   ن ر   حفا ؛ا  قفت مث ان   فا سواسا 
 . (50 "أناس ال أماف ليـ وال قانوفسع  الم فوتث "

 (55 اليفن تتتت،    تتتألب س تتت    عتتت، سفت نتتتت  Lyon (52  تتت  ل  حتتتأ  العوتتتاسا  س تتت  مفتنتتت، لتتتت ثا
Brignais  متتث لتتت ث   سنتتفما س تتت ال تت فف  تتتم  ف  س فستت ث  رستتالقفJames De Bourbon 

 تتتف  عف تتت  حتتت  اروتتتفب ل  متتتا  حتتتأ   (54 واوتتت، سعتتتف  ث  انتتت  س فستتت ث    حتتتتث حتنتتتا أتتتفتفا
 ث اليفوتت،  تت  التت ح ت  تت  مفتنتت، لتتت ث  حتتتل  ؛    انتت  لتتفب  تتتم  ف  س فستت ث(53 العوتتاسا 

 Earl –إتفة   فت   Raynoldفتن لف  ارف  ال   ا   ل  س ت ا حأ  العواسا   و  اسث  وت 

De Forez- م  ف  س فس ث ست ن  لت عفك س   م اث حتأ  العوتاسا     سنففأ  ف ة ال  فف  ت
 ستتففحت    انتت  المأتت  ، ال تت   ا  تت  ال تت فف  تتتم  ف  س فستت ث  ث حتتأ  العوتتاسا  من أتتف   تت  

مث ا ن  تت ل  أا ، اليفن تتتث  مه  اف  حأ  العواسا    ال ساة    ت     س ست ن   وي ا سف ،  
 . (53   فار ف ث الحاا ارأب س تالأتث  ف   ت ال  فف  تم  ف  س فس ث سا 
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 سنفما ساف ف اة  تم  ف  س فس ث  وسف   س ث  تش حأ  العواسا  تس غ ح ال  وم ، 
آ ك     تتت   آ ك  تتتاف    س تتتافحت ففب سوتتت ف   ستتتتف .  تتتمس ال تتت فف  متتتت  ف  س فستتت ث ألتتتب 

 تت ، سأتتف  لتتك   ع تتر    تتاة لتتففت    تتا ي  لتتت ث " لقتتف  وسف نتت   ث ستتفف حتتأ  العوتتاسا  حتت ال  
 تا ي،  نت  لتت ت وت ف م  قتا   ث ت ت ث العتفف الع    ماما "  سفف ل  ففت  ار اف     وسفن  ف ال  

ف ـل يكونوا كذلؾ فأمر جيد ونشكر الرب  ة مما أ ف  "  . (57 "وا 
ا وأ ال  فف  تم  ف  س فس ث القفاف سا  ت عفاف ل معتافب   ا  متس لتف  ال ت فف  تتم  ف  

تتفة   فتت    لت فف إ    استث اوتت peter س ت  ف  ت ت أتقتق  ار ستف ست تف   مث اليف تاثس فس ث العفتف 
–   لتتت فف  ف  تتت ت  ف  ف  تنتتتت   -Montelimar -   لتتت فف م ن  تمتتتاف -Tournon –  فنتتت ث 

Croslee De Dauphine- ال تتت فف   Louis ال تتتتف ف ستتتف  ف  س  تتت   -Robert De 

Beaujou-  ال تتتف لتت ت  ف  أتتال ث   –Louis De chalon-  ال تتتف حتت   ف   تتتتث   – 
Hugh De Vienne-   اتتفة   تتتت   – Earl D' Uzes-  اتتفحت ستتفف  ستتف متث اليف تتاث   

 حام   التفف ا   ال متتس فااست ث  ت  ال قتفت سأتفك إحتفات النوتف   الت و   متث حتأ  العوتاسا  
 . (58 ال   ان أف     السلف

سسفن المعافب    تاث ففتت    تا ي، لتت ث  معت  ال تتف  مف ال  فف  تم  ف  س فس ث ف ال  
وتاحر الوستف  ال ستتف   ت  الحتفر   مع متا حت ال   Arnold De cervolles فن لتف ف   تتف  ة 

 John    سنفما  ففب  اف  حأ  العواسا    ث حتا   ف (59  لك    ماف،  اف  س   ف   ار ل 

Hawkoodتت  تث ف  ستاف  ة     De Badefol Seguin      ستتفتث ف   تا Pirrin De 

Savoie ستفتث س تا   Pirrin Boias ث اليفن تتث  ت    ستتف   منأمت،    نست ا الم ا  ت، المساأتف    
إ ستتتاف  فمتتتس اليفن تتتتتث   ا تتت غ  ا متتت  ع ت الممتتتتت  تتت ا ال ستتتة   اا قتتت ا الممتتتف ال س تتت  سالوتتتو  

 ستتتتتف  متتتتث  اال تتتت   وتتتتاس   ستتتتفافاليفن تتتتتتث س تتتت  ال تتتتتف سمحتتتتاأا  ال ستتتتة   القتتتت ا س تتتتت ت الوتتتتو ف 
 .(41 اليفن تتث   لت ت   س اليفن ت ث ا   فار    المف ف   حتت اليفن تتث    المعف ، ار ل 

ا  ت  اتتف  ن تت حيتمت ا اتتتتفة   فتت  سف ف  س فس ث اسن  ست ف  اسث  وتت  إ  ف ة ال  فف  تم 
تي تة التفو ة  ت  ميا  تا  متس   سفاف  ستتف  متث اليف تاث   تستف   ث ففتت  ار تا ي،  تاث مع ت 

.   س   الفات مما  عف   ل  الق ا  اليفن ت، مث و افف  (40  اف  حأ  العواسا  سف   مث الحفر
 قتتفت ال تت فف  تتتم  ف  س فستت ث  معتت   ف تتان  سمحتتاأا  ألتتب ال ستتة    عتتف  لتتني  موتتتف القتت ا  

تتث   تحق حت    وتتتر  تتتم  اليفن تت ال تاسق،   نتتتة  تاف  حتتأ  العوتاسا  متتث ال ستة  تتال فاف س ت 
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 تا ي،   عتف  لت أب تفة   فت      تف ففتت  ار  ألب اسن  ست ف   أسه اسث  وت  إ  واس، و تف إ
تتفة   تتت       تف     ألب   ف ال تف ف ستف  ف  س  ت سو ف  سالغ،    ال تتف لت ت  ف  أتال ث   ا 

 . (42 ت0530ه  ن، ف،  اف    ع ا    ار ف    اث ألب ت ت ال مع، سعف ستف اليومث م
حتتفر معأتتت  حتتال  لتتت ث سعتتف ال تتمتت، و  تتا  متتث س تتش حتتأ  العوتتاسا     حوتتن ا فاوتتة 

ست تتف    تت    ستتتتاف  ال تت فف  تتتم  ف  س فستت ث  اسنتت    ن تتان   المفتنتت،    تتات  حتتال  مفتنتت، لتتت ث ف تتا 
اث ستا تا ستتث  ل نت   تت  سنت  سعتتف ستف   تتات   حتتتث ال متتس ح تت  الم تب اليفن ت  حنتتا ال تترال ت فف  ا

 .(45 م اسف  ارحال 
 سقتتر حتتمتت، القتت ا  اليفن تتت، ان أتتف  حتتأ  العوتتاسا  ت تت س ث  تن ستت ث    تتت ف ا س تت  

ستفافحت     تت  أت    ت     نت ا متا ستفا الحوت ث  القتلا   اتفاف       تتتالسلف سعف حتتم، سفت ن
   تس تغ حت ال   ل ت، آ ك ار ة  حت  اروتغف ح متا    تا     م ا حأا ال تش إلت    تمتث: تأا  

س تت  سعتتف متتتة متتث لتتت ث   حتتأا   Saoneال تتا  ث  فس تت  ن تت Anse مقتتف   تت  آنتت    ف تتة م تت ه
ال تتتش سقتتتاف   تتت  تث ف  ستتاف  ة التتأ  حوتتث المن قتت،  تتتفا.  متتا الق تتت ال تتان    تتاث س تت  ف  تت  

 John تة    اليتتتاف  ا ن  تتتتت   تتت ث  فت تتتNaudan De Begeranفاث تتتتست نتتت فاث ف  

Creswell  ف سف  سفت ت   Robert Briquet 44  اتفحت). 
 ق  تتتت ا   تتتت س ا  ن ستتتت ا  حف تتتت ا  تتتت  لتتتتت ث   نتيتتتتتف   حتمنتتتت  حتتتتأ  العوتتتتاسا  س تتتت  التتتتسلف

Nevers سفت تتت ة   Breteuil لت تتتساف   Lesparre تتت ت مفتنتتت،   تنتتت ث     لتتتت Avignon  مقتتتف
اسا     الس ا الساسا  ال ففال، سمسالغ مالت،   أ  ا     عف  الساسا لعم ت، اس تات مث حأ  العو(43 الساسا

   مفتنت، لتت ث لتق مت ا سا  تفان ار تفب  ت  معتاف  ت متس اليفن تتتث   تن أتف ا متا  ت ك   تيف سنت  
 . (43 ال فن، ستث  فن ا  ان   فا
( ا  ت  اس،  س تتات حتأ  Innosent VI  0532-0532  تن  ال تاف  نف ت  الساستا إ

ال     إل    تن ث   ا   ل ا     فتق ت س   ستفف متث المتفث  اف  حأ  العواسا  العواسا    قفف 
س تتا  تتسس ح يتتان متتث  -Esprit –Saint- Pont الحوتت ث   س غ تتت  ث مفتنتت، ستت ث  تتان  ا تتسفب 

  تنتت ث   م م ستت،  ستتتف  متتث   فتتتان الس تتف ا  معتت ا سنتتف حوتتث  تت      ففب  تتاف  حتتأ  العوتتاسا   ث 
   من تتا تم تتن ت ال تتت ف  س تت  مفتنتت، Rhoneلمفتنتت،  تتت ع  ت  تتاف  التتف ث ا  تت تلن س تت  حتتأ  ا
  Guyot De Pin  تت   ف  ستتث    petit Meshinمتأتاث الوتغتف  :  تنت ث    تفف  تاف  ت

حت   وت  ا  ؛ا سف     حف  ا متث لتت ث لتتل   – ان   -ا   تلن س   مفتن، س ث       ث حا  ف
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ا س ت تا   أسحت ا ل     ا   ف وا       الوساح  و  ا إل  المفتن، إل  المفتن، ال    سعف وم ، سأف 
ال  تتتف متتث الأتتف ان   ح  تت ا  ستتفا  الن تتان   ا تت  ل ا س تت   تتف ا   ستتتف    يتتت ت لمتتف  ستتات  امتتة  

. (47 وت ك   تتا  ستتف ت  الساستا ان  تن  ال تاف   ال فافلت،   تاث  ا  فس ا متث س استا  ا تنت ث  حتتل 
 . (48 "ولمناس عمى حد سواء ابات قادة مف بينيـ أعداء لمربالعص فقد اختارت ىذه"

م ة      ب ارسفاف ال ستف  مث ال و      اا   ؛وف ت فف اليفن تتث اث حناب و ف آ
تث  ارلمتتاث  حتتتل  انتت  تن تت ر  الن تتر متتث ا ن  تتتت  ال ا تت   التتأتث تق متت ث سعم تتتا  ال ؛ال تتفا

 تف  متف حت  ؛الم تب ا ن  تتت   ف افف ال التل انتف س      تاث مث ح   ت ف  ت سعت  القتلا  الحوت  
 .(49 سالفحتة سث مفتن، لت ث ل   تس ال فن،   س   الفات مث ألب لت ت تع ا    ت حأا ارمف

 ف  ح متتتا  حتتتأ  العوتتتاسا  إلتتت  اتستتتا  الم تتتب اليفن تتت  حنتتتا ال تتتتر  ف تتتاة م   تتت   
 -لعوتاسا  س ت  مفتنت، ست ث  تان واو، سعتف حتتمت، ال ت فف  تتم  ف  س فست ث   ا ت تلن حتأ  ا  

ن س ت    تنت ث  لتألب  متف الساستا ا سف    ما  ام ا س  مث  ت ر  ن تر ل  تف ا    محتا ل  ت ا  ت تل
ب  ستتفا   ح تت  سعتفما  تتام ا سن تتر المتفث  وصػػميـ بالكمػػارمحافست، حتت  ن التتأتث سن  تن  ال تتاف  إ

.  متتتا اس ستتتف  ت  تتتا فتث ف   تتتتتنا    أستتته ار يتتتاة  الن تتتان الح امتتتة ستتتف ث فحمتتت،الن تتتان  ار يتتتاة
Catherine De Siena
ف  مف ت ما  ان  تن  ال ت    وتفف الساستا إخػدـا وعمػ ء الشػياطيف :(31 

ف ت    او تتاف ال اففتنتتاة ست تتف ف  م  تتستت ث  تتة متتث تق تتة  حتت  تحتتافر حتت  ن ال يتتاف تنتتاة الأتت اف 
Peter De Moustier  ف   فا    ال اففتنتتتتاة    تتتت تاOstia De Arras    لق تتتتاة حتتتتأ

 .(30 العواسا 
س ت    Carpentrasس تأ ما سنتف  تافسن فا     ال اففتناة     تا  ف تففتناة سح ف ال ا

 ا تت مال ت ست تتف     تتت ا سالمتتاة   تتأحر التتسع  من متتا إلتت  ل مساففتتتا سعتتف  تتسع،  متتتاة متتث   تنتت ث  
Lombardy   العوتتاسا    اتفاف     التتسع  اآوتتف إلتت  سلفحتتت   متتا السقتتت،  ان تتم  إلتت  حتتأ

 . (32 ت0532 تن ث    اث ألب    سات اسا إن  ن  ال اف       سفافحت    ااف ا س   الس
أ تتف  تت    تتب الي تتف   تتاف  أتت اا   مقا تتة س تت  فف تت، سالتتت، متتث ال يتتان    حتت  المف تتتت 

ن  تن  ال تاف  س ت   ث تقت ت  ا يا م ن يفا  متس الساستا إ  Marquis De Montferatم ن يفا  
  ساإ تا ، إلت  Florinsمقاستة   تعتث  لتك متث العم ت، الي  فن تت،  ؛سال و   متث حتأ  العوتاسا 

مستتالغ  ستتتف  متتث المتتاة  تتتع ت ا متت ن يفا  لقتتاف  حتتأ  العوتتاسا     ا قتت ا س تت  الفحتتتة متتس المف تتتت 
      تر حتأا ا  يتاا ال تف فLords De Milanتلث لمحافس، لت ففا  مت   مساففتام ن يفا  إل  ل
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ن تتات  متتس حتتأ  العوتتاسا    واوتت، سعتتف  تتت إسمتتا   حنتتا ال تتتر  ف تتاة مم   تت س تت  الم تتب اليفن تت  
ل م استتر ال تت   اففت تتت ا تنتت ث   فح تت ا سعتتف  ث  تتان ا  تتسسا تتسف      – تتان   –ان تتحاس ت متتث ستت ث 

 . (35  ا    ا الم  ت، اليفن ت، آنأاب
 : Cocherelمعركة كوشريؿ 

لق ان س   حأ  العواسا   س غ  ت اروساف مث لنتفث س  تا  الم تب  ستنما تق ت اليفن ت ث سا 
      تتات الم تتب ا ن  تتتت   ف افف ال التتل(34 ت0534اليفن تت  حنتتا ال تتان   ال تتتر(  تت  ال تتامث اسفتتتة 

سإف اة   ماث الم ب اليفن   إل  سافت  متس إتتفة اف ت ا     ل  الع ف ارمتف  ف افف  ارمتف ار  ف(
Earl D' Artois   اتتتفة فمتتاف تث Earl De Damartin تتاث  تت     ففتتت    تتا ي، ستتافت    
ان تت    اأتتافة ف ا ن فمانتتف    لتت  الع تتف(    ارمتتتف لتت ت  ف   :  ارفسعتت،ا تت قساة ال  متتاث  سنتتا  

.  وتتف  ف تتاة (33    ح تتف  ت تتا س تتف  م تتب  ستتف  نتتفتا  ت تتتر ف ا سفت تتان    ت حنتتا ف ا سف 
 Saint  تتاس  ا   متتاث الم تتب سنتتف  تتان  فتنتتت    ا س تت  ار تتفاتال تت ففا   اليف تتاث مأتتت  التتفتث 

Denis سعتتف  ث  نأتتف ففتتت    تتا ي،  تتتن      حتتتل  تتت ف تتث الم تتب اليفن تتSens    القتتفا  س تت
 . (33   مان 

 ا ي، ساففتث إل  سافت    سقف  م    سفلمان   و تاف مث  تو ك حنتا ال تتر   ية النسلن  ار
 تتتا ي،   معتتت ا س تتت   ن تتتت ث م تتتب   سعتتتف ا  أتتتاف  النتتتسلن  ارمم  تتت، ستتتف  رنتتت    توتتته  ث  أتتتة ال

ن فمانتتف   لتت  الع تتف م  تتا  س تت   فن تتا    ف تتة أتتافة  ال  تت تش أتتافة ف   ؛تمتت ف  تتت     ث إلتت  
 Earl De   اتتفة ل   تمس ف  Brabantسفاسانت   اف   Wencelasالوام  إل  سم   تن ل  

luxembourg تفة اليلنففت ل   تح ف ا مفا ت ال  ت تش فاستا إتاحت   Earl De Falnders   ا 
ال تف     فتم  س   تف     ألب     نت ، (37 ت0534   ت ت ارحف ال الل سأف مث  سفتة سات 

 . (38  ففت    ا ي، فتم
 ال تئ( تحا ة ا   تلن س    أافة الوام   إأا سأافة م ب نا اف ستنما ت  عف اليفن ت ث ل   تش 

ال التل م تب ان   تفا س ت  ا   تات  إف اففيفن    مواليا  ا ن  تت    اث  ف ا يا مث  سة متس العفش ال
    تتتاث ام ل تت  رفا تتت  أا تتع،  تتت  المن قتتت، الم تتا ف  لستتتافت  تم تتتة (39 مم  تت،  تتتال ا  تمتتا ستن متتتا

 . (31 موفف    
 ت  ف  تت   ا   تفست  ست ث لت  حق  تئ( س حفتب الي ن،    سافت    تت ا ال  فا ات أافة م ب نا 

ا متث  ف تاث نا تافتتث   فف ا   تلن س ت ا   قاف  تأتا  إلت  ن فمانتف  م  ن ت  Burgundyسف نفتا 
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     ع  ت  ح   تاف  س ة (30 مانف    مع ت  ف اث  ا   نتتثف    حف ا مس المف ت ، ا ن  تت    نا
   الأ  Captal De Buch (32  متف س ش De Grailly Jean اث ف   فات     :معف ، س ا تت 

 . (35  أا ف مس  ف ان  مث   ة المعف ، مس اليفن تتث
مس ف ال    ت  فب المفتن،  حت   تتاف  لت تف  Evreuxا  مس  اس اة ف  س ش    مفتن، إتيف  

إلت    نأت   Guy De Gauville    ف تة ال ت فف  تا  ف     تتة Leger D'orgessin  ف  تث 
Conches سعف  ث س غ    نسان سث  ث اليفن تتتث ؛يف   مع   ة ف ال  الم  حتثلحمات، الحف ف    فب إت 

تتا   ل نتت   تتا ث لتت   اتتتف  نتت سالوتتاف  م تت عف   ث لفتتت  فاستت، م حتت،  تت  الع تت ف س تتت ت. لتتت تحتتفف متت  ع ت  مام 
  ل مفتتت، متتتث فمتتتا  ال تتت ات  ف،  تتتاف  متتتث حم تتت، الفمتتتاح  م    تتت ا   اس تتتاة ف  ستتت ش س تتت   تتتسعم اأتتت 

    س ت  ف  ت ت حامتة (34 الحفر   العفتف مث اليف اث  م تاسفت ت متث حم ت، التفف اف، مث ف اة  وم م
التأ   John Jouel الياف  ا ن  تت    ث ح تة  -Sault –ال  فف   ل   :الفات، الم  ت، لمم  ، نا اف

  (33  ال تئ(    لحما متث وستفان الحتفر فا  ة أافة م ب نا   ق    امف مث  ف افف ال الل سالحفر مث 
 William   ال تتف  لتتت ف     تتة Peter De Saquainville مع متا ال ت فف ست تف ف   تا  تنيتة 

De Gauville  ال تت فف سف فانتتف ف   تتفان   Bertrand De France ال تت فف سا تت اة ف  ماف تتتة   
Bascle De mareuil33    العفتف مث اليف اث    متع ت س     ت ا   عفاف لمحافس، اليفن تتث). 

   سستتف  Poissyنحتت  س ا تت    سقتتتاف   اس تتاة ف  ستت ش    تتفس  القتت ا  اإن  تتتتت،  النا افتتت،
إث لتتت ت  نتت ا  تتف سستتف   ساليعتتة    رن تتت أنتت ا  ث اليفن تتتتث  تتتعسف ث ن تتف ال تتتث -Arch –  تتف  فش 

فف ال التتل ف تت    متتث الم تتب اإن  تتتت  إف ا ش استتة  اس تتاة ف  ستت   :  تت  تتت ت ال معتت،  تت    تتس ا العنوتتف 
 تتاث  تتف متتف س تت  ال تتتش اليفن تت   تت  وتتساح ألتتب التتت ت   سنتتفما  تت ل  القافتتف   Fauconتتتفس     تت ث 

ت،   وستف  ستث مت  ع ت و تك   تف آفش    ن تت متث المي تف   اس اة ف  س ش سث م اث القت ا  اليفن ت
 ستتتتفاف       تتتت ل   اس تتتتاة ف  ستتتت ش ستتتتث(37  ا  فستتتت ا متتتتث س ا تتتت   Vernon ن تتتتت متتتتف ا س  تتتتف  تفنتتتت ث 

ف    ت تتت  تث  حتتتت سقتتتتاف  سف فانتتتف ف، ف تتتة م تتت ه   تتت وسف   ث ستتتففحت حتتت ال   لتتتك  وم تتتماليفن تتتتتث  
Bertrand De Guisclin  معت  اتتفة ف  ا   تتف (39    " الن ف السفت تان "   احف اإن  تت    Earl 

D'Auxerre  ات  نت  س م نت    Viscount Beaumont ال ت فف لت ت  ف  أتال ث   Louis De 

Chalonلتتت فف ف  س  تتت     Lord De Beaujeu  ففتتتت  ار تتتا ي،   ال تتت فف   فاف  ف  فتن تتت   
Oudart De Renty   تتش ال ت فف فالستف   ن    متث  ا ت Lord D' Albert إتمتنتت  ف     ال ت فف

.   وتتر  Saudic De Latrau   ال ت فف  ت فتب ف    تف   Aymenion De Pomiersس متتت  
 .  (71 ف  س ش سالفحأ، مث  ماس  ر مان  ة ح  ن القاف  ال سافالقافف  اس اة 
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  ل تتت س ا تت ، ففتتت  ار تتا ي، ا   حاتتتة اليفن تتت ث لمعف تت، ح تتت  تت ا  العتتف    اف تت  ا مسع  تت
رنت   تاث س ت  ففاتت، سمتا ت تفك إلتت  اليفن تت ث متث   لمقاس ،  اس اة ف  س ش   ف   القافف مقاس  ت 

 ت،  النا افت،   اس أف     ث لمسع ل ففت  ار ا ي،. معف ، ح ت الق ا  اإن  تت 
   ل حتفر  ف امتا   ت عف ال تتش اإن  تتت   النا ت   ألب ال     اث اليفن ت ث  ف ا  عف ا ل حفر   

ف  سعف  ث س ت  لحما  سفاف  ح ت   ا  ال تش اروف سث  فتا ف ة الحفر   ت  ف ة  اس تاة 
ل ت  تف تة لت   تة متث ت ت  تس   نتتف  متث ف تاة    ف   ف  ثال تف لت س ش إل   افف مفتن، اتيف 

مانتف    ت  ن ف  Mantesستالقفر متث متان     Cocherelالحفر    ث ت  ق ا س  سنف س ف    أفتة 
ف،  سأفتث أتاسا   أتة  اس تاة ف  ست ش ال تش اليفن   حناب    ف ة ل  م رن   ففب  ن   ت ا  

يفن ت ث    ا  ا   تش  اس اة ف  س ش ح    و  ا إل  ت ت ارفسعان   ا ال سة س تأ     اف ال
    أ ت ا (70 ت    نح  إتيتف    تنستس ستالقفر متث   نأت  ؛Itonن ف      ب المن ق، ت م  ات  ث 

ت ت الومت   ف تة  ت ت ارفسعان    المف   الو فان ال ا ع، س    ياك ن ف إت  ث.     وساح
اآوتف  حتتل  تاث  تة  فتتا س ت  م تا ،  ف توتث متث   ة  فتا ست ن  ل  عفك س    وساف اليفتا

إلتتت  س تتتف    أتتتفتة   تتت  الأ تتتتف      تتتف ا   سقتتتتاف     تتت ث  اليفتتتتا اروتتتف   سنففتتتأ  قتتتفت النا تتتافت ث
 .(72 اليفن تتث  حت ت  عف ث ل معف ،

نأت  اف  ال تش ا ن  تت   النا تاف   ت ا  ت  ا ت عف ا ل معف ت، سعتف  ث   تم ا معتاف  ت إلت  
 تتاث تقتت ف المعف تت، ار لتت     متتاث ستتالم ث  متتث المأتتا    س تتف ا إلتت  الوتتفت  الغ متع تتا  ؛   تتات  ل تت،

 مع  سفف  ستف مث اليف اث  فما  ال  ات مث ا ن  تت.  ما المعف ، ال انت،   ان    ال تف  ث   تة
قت ب ال ت فف  معت  ال ت فف  ت ل  متث نا تاف   اليتاف  ال  فت، مقا تة   معت   فسعمسقتاف   اس اة ف  ست ش

ال تتت فف  :يتة   تتتت المعف تتت، ال ال تتت، سقتتتتاف   ل تتت،  ف تتتاث  حتتتتنتتت ف     تتتتة   ال تتتتف ست تتتفف   تتتا    لتتت
  Sanse De Lopinsة   ال ت فف سف فانتف ف   تفان    ال ت فف  تان  ف  لت ستث تتسا ت اة ف  ماف  
ل تتتة  ن  تتتتت س تتت   تتتتن وتتتغتف متتتث ااإ فتتت،  تتتاف . سنتتتف ستتتفن المنا أتتتا   تتتت ف توتتتاحس ت  فسعم

   ع ا فات،  اس اة ف  س ش س     ع وغتف تحت  س  م م س، مث ارأت اف   تيت، اراوتاث  
 ت تحتتف  الفاتتت، حتت ال   تت تث ف تتل  م تت حا  لحمات  تتا متتث اليفن تتتتث    متتفحت  اس تتاة ف  ستت ش سعتتف

 . (75 النت ة   ية ال سة ر   سر  إ  إأا  قفت اليفن ت ث نح حت
ل تت  تستتف    ستتلترستتفافحت متتث حم تت، الفاتتتا   اليفن تتت ث   تت  ال انتتر اآوتتف  تتاسك اس

تف  تت  تت ن ت  تتعك ستتففحت الحقتقتت .    تتت اليفن تتت ث معتتاف  ت إلتت   ل تت،    تتات  متت وف     تتاث ال
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    ح  التأ   تتل   (74 س   ف   المعف ، ار ل  Bretons   تث  مع  السف ت ث تسف فانف ف     
تتتتفة      تتتتف  معتتت   ات  نتتت  س م نتتت    ال تتت فف نتتتت، سقتتتتاف  إ    انتتت  المعف تتت، ال ا اس تتتاة ف  ستتت ش

 Picards افتتف الفمتتتا    مع تتتت الست تتتاففتتث  Baudwyn D' Annequinستت ف تث ف   نت تتت تث 
ال تتتتتتتتتف ان  تفانتتتتتتتتف ف    ف تتتتتتتتتث   اف  ف  فتن تتتتتتتت      متتتتتتتتن ت ال تتتتتتتتتف   فNormans الن فمتتتتتتتتاث 

Enguerrand D' Eduin  ال تف ل ت  ف  حا ت  تفب   Louis De Haveskerke العفتف   
سف نتتتفتتث سقتتتتاف  ففتتتت  ار تتتا ي،   ال .  متتتا المعف تتت، ال ال تتت،    انتتت (73 متتتث اليف تتتاث  حم تتت، التتتفف ا

Burgoynians ال  فف ف  أال ث   لت فف س  ت    ال ت فف  ت ث ف   تتتث   Lord De vienne   
ليفن ت  ا ستث مت وف  ال تتش ا العفتف مث اليف اث    حتأ  المعف ت،  ت ل   سا ت اة ف  ماف تتة   مت

متنت  ف  س متت    ال  فف   فتب ف    تف    ال ت فف إت    اففحت ال تف  غالست  ا مث  ف اث  ا   ن
  Petiton De Curton   ال  فف ست ت  ث ف    ف  ث Perducas D'Albertستفف  ا  ف السف  

 . (73  العفتف مث اليف اث  ال  ففا 
متتتث  ا ستتتتف  اث  تتتتفا م  تتتس فاتتتت،  اس تتتاة ف  ستتت ش    ث ستتتفف  تع متتت   تتتاث  ف تتتاث  ا تتت  ن

اليف تتاث تقتت مث سحفا تت  ا    أتتا ف لتت ففا   فن تتا  تمتتا ستتتن ت ستتث و تت، المعف تت،    حتتفل  ف تتاث 
 وتاحر وستف  حفستت،   ت ت  اث س تا      سث  اس اة ف  س ش    ن   اف  أ اا  سأتتتن ا    

ا م تتت حا متتتث    تتتة  فحتتت ا إف تتتاة  ل تتتتث  اف تتت س نتتت   ت تتتسر و تتتافف  افحتتت، ل يفن تتتتتث   لتتتألب ا 
ي  ا إل     أ ن   ب  ث تنق  ا س    اس اة ف  ست ش   تقت ت الستا   سا  ت تلن اليف اث     ت  
لوتالحنا.  ساليعتة ا يتا  ت           ف     ن  إأا لت تحفل حأا لث  ن    المعف ،   س   فات، ارمتف

ل نيتأ حتأ  الم مت،    تة اليف تاث     تة و تاف   او اف      ث حأا    ة ا متس  ف اث  فن ا س
 .(77     ف تر   نأتت  تف  مأا  ال تاف   أة السا  ث     ف  المعف ،

سعتف  ث  تتات القتاف   ال تت ففا  س نأتتت معتتاف  ت   س تت  تتة  افتف متتا ت تر س تتت   ع ت    أتتا ف ا  تمتتا 
تتتفة س تت  وتتح، " تتفنا     تتتف" م وتأتث إا ق    فاتت،  تتت سع ث   تا يستتن ت ستث    وتتتح،  تتففف ث    

إنػو     تف  اففا  ل ت  أن ا من ت  ث إتفة     تف  ت ا ا   ل ن  اس أف سث  حمة م ف لت، القتاف    اة " 
لشرؼ كبير لي أف تثقموا بي لكي اتحمؿ ىذه المسئولية، ولكنني كبير السف، وال أسػتطي  تحمػؿ ىػذه 

ف   م تتتتة ال تتتتتف سف فانتتتتف   ت  ث تو تتتتاف ا  افتتتتفا  آوتتتتف  سأتتتتت منتتتت "    تتتتر إتتتتتفة     تتتتتف متتتتنالمسػػػػئولية
فف لت ت  ف  أتال ث     ال تتف      ففت  ار ا ي،      افف الفما  س ف تث ف   نت  تث     ال ت    ت   تث

 ث ح  ن القاف     تة منت    اأت ف  ا  ت  معتافب   تتف    تع مت ث سفف ت،  ستتف   تتك     ف  فتن      فاف 
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  ت     تتتتر متتتتن ت  ث تقا تتتتة م تتتتة     تتتتاف   حتتتت   تتتتتاف  متتتتث  تتتتتو اف ن  متتتتن ت  قافتتتتف تنأمتتتت ث معتتتتاف 
التتأ  لتتت ت تتث  ؛    ت تت  تثسف فانتتف ف.  أتتا ف القتتاف   تمتتا ستتتن ت     تتس او تتتافحت س تت  ال تتتف (78 ل معف تت،

نمتا  تاث ت م تس سق ت   ا تف متث التأ ان  التفحان  ا     تفف (79 أووت، سافس،     ث ال   تب الحفس   قت    ا 
 .  (81  متع ا  ث    ث وتح  ت    المعف ، " تفنا   ت   تث"

  تتاث  تت ا ال ستتة س تت  ح تتس، سالتتت،    انتت  الأتتم   ؛ متتا ستتث ال تتتش اإن  تتتت   النا تتاف 
   ة الم ث مث  عات  نستتأ   لتت تستا إ  الق تتة اليفن تتث   ية ال سة    ت ا  نيفالمحف ، م   ، س   

 ث  تت  الوتتساح    ففب ت تت، متتث النستتتأ  رن تتت  تتان ا تع قتتف ث  ث المعف تت،  تت  متتث ال تت ففا  لتتفت ت  متتت،   
 تتت إأا حتتافس ا   تت ك تعف تت ث  ني تت ت ل و تتف    ث التتفو ة  تت  المعف تت،  تت  ألتتب ال  تت  اليفن تتت ث  ن

  .  (80  تعف موا ف   ستف 
 تت، التتفف ا متتث ار تتفب متتث اليف تتاث  حم ال تت  النا تتافت ث ل حت تت،  تت    تتب المفح تت،    ف تت  ا ستتفف

  النا تتتاف      تتت   ا   تتت  ال تتت ففا  اليفن تتتتتث شالتتتأتث تع متتت ث لوتتتاله ال تتتت ؛ الن فمتتتاث متتتث اليفن تتتتتث
 سقتتاف  لت ت  ف  نا تاف  ل نا تافتتث  وسف حت س ن  إأا مف ألب الت ت سف ث   تاة   ت ك  ت    إمتفافا   ستتف  

Louis De Navarreتاة    تت ت ال  متا      تفف ا فت،  تاف  متث حتام   الفمتاح     تف    معت   فسعم  
 ان أتتاف فف  عتتتة    تت ا حتتتأا القتتفاف    تتتفف ا ستتفت التتتفو ة  تت  معف تتت، ف ارستتفان   ل تتتث ح متتان الحتتتفر 

 .  (82 ا ن  تت  النا اف
سعف ما     اليفن ت ث  ث ا ن  تت  النا اف لث ت ف  ا م  ع ت   ا ال سة ففب ال  ففا   القاف

ف    ت ت  تث سعتفت  سف فانتفالأم  المحف ،   لألب  أتاف س تت ت  مع   مث ار فب  س انر  أع، 
"   ان  الو ، س ث ت أاحف ف    ت   تث عازموف عمى قتالنارث ا ن  تت  النا اف "   فب  ما ن ت

 ث الق ا  اليفن تت، لتث  حتافر  ت  ألتب التت ت   تت ت إف تاة الوتفت    الغ متاث   سال فا س  ا ن حار  
ستتف ال  تتف   ت أتتاحف اليفن تتت ث ستتال فا س إلتت    نتتا  ت   ل تتث  تت   تتفاف   ني تت ت  ال تتتاف اإ تتا ت، س

ت  عف ث ل ع ف  مف   وفب ل ق تاة.  ساليعتة  أتاحف   ت ت  تث  القت ا  اليفن تت، س  ت ا ال  تس،   تت 
 مف   ا   سا ن حار  ال أاحف سال فر  مس اروتأ  ت  ا س ستاف ال تف  ا ل يتاك س ت  ا ن  تتت متف  

 . (85 ما و   مث  سة وفب  
ن  تتت   النا تاف    تاث ال تتف  ت ث   تتة متث وستفان الحتفر    انت   ما س   ال انر اإ

اة ف   تس    تر متث  اف ب اليفن تتث تيتف ثلفت  فاس،   ت،  م ح،      اة اليفن تتث  لألب سنفما 
تث  ت  ا ت ففا  ت  اة ف  س ش  وستف  ستث نتت، اليفن تت سحق  ت    ال ت    الحاة   ل ث  اس ش مل

 ل تتث ال تتتف  تت ث   تتتة  انتت  لفتتت  فاستت، م حتت،  تت    تتاة اليفن تتتتث   لتتألب نتتافب  تت  ف التت  سا تتت 
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ن   حمتة مث تحسن    ت سعنت ؛ رنت   ت أحر لق تاة ارستفا:  Saint George"  (84 "القفت    ف 
ست ش  ث  ت ث    ت  تتف    قتفت  تة المعتافب    ف تة متث  ت ا ال ستة   سنتفما ف ب  اس تاة ف  حمف 

  تة وف  لق اة اليفن تتث سف ن   اس سفحا  ف      اح، من     مف  ف ان  سال س   مث ال سة س فس، 
"     قفت  اس اة ف  س ش لملحق، اليفن تتث   سنفما نتة حت     ا ت  ألف جويؿ لف يحارب بدوننا" 

 . (83 "اليـو ىذا ما كنا نرغب فيو طواؿ   اة اليفن ت ث" (83 إل  الحق ة ال   ت،
 تتت    وتاح ا " تتفنا   ت ت  تث"   وتاح ا ن (87 اليفن تت ث سفاتتا  ت س ت  النا تافتتث اف ف

ت ث سا تتتت "القتتتفت   تتت ف "    ا تتتة اليفتقتتتاث سأتتت اس،  افقتتت،   فوتتتة   تتتتة  تتت  معف تتت، متتتس  النا تتتاف 
   ت ت سف فانتف س   ف    واو، مث ال انر اليفن    السفت  ث    أ ف  المعف ، العفتف مث الس    

ف    ت تت  تث التتأ   تتات س سمتتاة س  لتتت، فافعتت،  تت  المعف تت،   اتتتفة     تتتف    ات  نتت  س م نتت   
 ال تتف   Antony ال ف س ف تث  نت  تث   ال تف ل ت  ف  أال ث   ل فف س  ت    ال تتف ان ت ن  

ال ا ت  نتتث  ف    ف تث   متث ل ت  ف  حا ت  تفب   ال تف   فاف  ف  فتن     ال تف ان  تفانف
ال تف اتمتنت ف  س متت    ال تف ستفف  ا  ف السف     ال تف   فتب ف    ف    ال تف ست ت  ث ف  

 . (88 ث اليفن تتث  حم ، الفف ا  الفما  ث    العفتف مث اليف ا   ف 
 سم تفف ستفن المعف ت،   تتر ففتت  ار تا ي، متتث ف الت     تاث  حت   تاف تت  ستفف  ستتف متتث 

  ا    المعف ، لن ات  ا   تت ف ا متا س تتت متث  ا ستا  إلت  الن اتت،   متا حت   قتف فحتة أتاليف اث   ث 
ح تر  –سث  ف  المعف ،   لت تعف إلت ت مف   وفب  رن  لث تقا ة  ف  ف اث  اس تاة ف  ست ش 

 مع   اف   احف  ق    لت تأعف السا  ث سعفت    ف  رث فات ت   عسف الن ف   فحة  - عالتت ال نت ،
 ا ي، اس أاف  ل م ب اليفن   .   فت ففت  ار(89 ح   ن ات، المعف ،    ماس    ت ا      م   ف أ 

 . (91 تفف  ا  فالسف سرن  فحة سث المعف ،    اسف      قفتت ا س أاف ال تف   أافة الوام 
   ما أ ف  ن    ت لحا س   اس اة ف  س ش   تأسف   المعف ، س س     ث   تة   ف ا

  م ت غ تث (90  تتفاف ف س ت ت اليفن تت ث  ت   نأتتت  سة    اث ال متس ت ق ث    النوف   ل ثمث  
   سنففتأ  ففب ا ن  تتت  النا تاف  ن تت   عت ا  ت  و ت   ستتف (92 ال   ة الو تفان الي تتح، الم أت  ،

سقت     ل تث سنت ل ت مث   ا ال سة      ح ا  فتق ا لفمتا  ال ت ات لت قتفم ا      تا ا ن  تتت  ت ام ت 
   ا ت  اس ا (95 الق ا  اليفن ت،  ان  س ت  فف ت،  ستتف  متث القت    ال نأتتت   متت فتث  تتفا سال تلح

،    تتس ال  تتتف متتث ال تتانستث  تت  ال غ غتتة س تتفس،   تت  ا ن  تتتت  النا تتافتتث    انتت  المعف تت، سنتيتت
 . (94  ف     ة  أسه ال  تف    نا ف  ال  ل مث ال انستث     ف  المعف ،ار
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ا سث ال  ث   سواوت، السفت ت ث   ف تاث  ا ت  ن . س   االيفن ت ث سس ال،  أ اس، ف ا ة 
ا   تتفار متتث  تتت م متت،   تتف  اس تتاة ف  ستت ش    تتت ت تت  تع ا  تت  السفاتتت، س متتا ستتث اليف تتاث المنتت   

 اس اة ف  ست ش؛ رنت   تاث تقا تة سس  ت،  ستتف      ت  العفتتف متث ال تفسا  ل يفن تتتث   لتت ت ت  س 
سعتتف  ث   تتا ف س تتت     اس تتاة ف  ستت ش   حتتف ا   تتفار منتت .  س تت  التتفات متتث محا لتت، ا ن  تتتت ن تتف

اليف اث اليفن ت ث  إ   ث اليف اث ا   اس ا  ث توف    مث المتفاث   حتا ة ا ن  تتت انقتاأ   ل تث 
ن تتتا .  حتتا ت لتتت ففا   ف (93 ف ث  تتف ب  حتتتتل  وتتأ  اليف تتتاث اليفن تتتت ث سعتتتفا ستتتث  ف  المعف تتت،

   ال تتتف ست ت تت ث ف    ف تت ث   ال تف تت فتب ف    تتف    ال تت فف فالستتف  اتمتنتتت  ف  س متتتت  ال تتتف 
.  س   الفات مث ف اا ا ن  تت سا  ما ،  س ال، لت ت ف ا س   فات،  اس اة ف  س شف ان ت سق      

 . (93 سث الفات، ا   اا اليفن ت ث ال و   من ت
ما ستث        فح   ما أ تف    قتف أسته    ل مث ال انستث س    ف  المعف ،  نا ف  ال 

 ت   Geoffery De Roussillonال تتف سا ت اة ف  ماف تتة     تس ال تتف  تت  ف  ف  ف  تت   ث 
 تتف   سنتتفما ف ب التف نتتفت ث  متتتت    تتت تع تتت حالتت    تتة  ت   تتس  تت  ارسار تتف   متتا ال تتتف اتمتنتتت ف  

فات،  اس اة ف  س ش ممت ،    ق    ات  ن  س م ن    تل     ف  ماث  الست اففت ث ف     ث  النت السف 
    تت ا متتن ت  ستتفاف  ستتتف     انتت  المعف تت، أتتفتف   كالمعف تت،  اأتت ف  حما تت  ت   تتا   ا النا تتافتتث سعنتت

م  الس  ت، سأت ة  ستتف  ت  فو اث تحتافر  مأتا  تتفا ستتف   ا ت ل ة االعنك  ما أ ف  مث  سة  رث 
 ث ف    ف ت ث   ال تتف  ت فتب ف    تف  ست ت ت ال تف تف مث  فسا  ا   قف   أب المعف ،     أب ال 

  تفا   سأ  م   فا  ستفا    المعف ،   ألب  وتر الياف  ا ن  تت   ت ث   تتة  ت   متا ث م يف ت، 
متتث  ماستت، سف فانتتف ف    متتث   تتف      تتس  تت  ار تتف س ا تت ،  حتتف م تتاسف  اليف تتاث متتث سفت تتان 

 متتن ت  افتتف   اليفن تتتتثأستته  ت تتا ستتفف متتث اليف تتاث       تت  ار تتف  تت  نيتت  التتت ت.   ت تت  تث    تت  
 . (97  ت  تفب   العفتف مث اليف اثف  حاالفما  س ف تث ف   نت  تث   ال تف ل ت  

  ة مث النا افتتث ال ت فف  ت ل   ال  تتف متث ف الت      تس  ت  ار تف  :س   ال انر اآوف
 ال تتتف سف فانتتف ف   تتفان    العفتتتف متتث اليف تتاث   ن تتا الق تتتة متتث ال تتتف  تتت  ف  ف  ف  تتت   ث  

ستالقفر متث متان    "  أتفتة" تف  .   انت  المعف ت، سنتف س(98 النا افتتث   قف   ع ا    ار ف        ا
 . (99 ت0534 ألب ت ت ال ل ان الفاسس  العأفتث مث مات    فمانف      ن

 تتا ا ن  تتتت  النا تتافتتث     تتة    تتف العفتتتف متتث  سعتتف وتستت، ارمتتة  ال تتمتت، ال تت   عتتف  ل
ث  ا   ت ا إلت    نتا  ت  حتأا المعف ،   سسف ا ال  ف  حتت من  ت   ف ان ت  ساف اليفن ت ث مث  ف  

 Guy De تتت  ال  تتت  التتتأ  وتتتف   تتتت  متتتث  فن تتتا ستتتفف متتتث اليف تتتاث سقتتتتاف   تتتا  ف     تتتتة 
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Gouville  فما  ال  ات س فك ا   تلن س   مث م  ع ت سالقفر مث   نأ    مع  وم تث مث
فاتت،  اس تتاة ف  ستت ش    تتف    سنتفما  وتت  ا إلتت   ف  المعف تت،    تف ا ال  تتتف متتث   تتل ا ن  تتتت 
 النا تتافتتث   عتتاف ا إلتت  ال فتتتا التتأ   تتفم ا منتت    سنتتفما   تتتف  م تت ل، فحتتتة ففتتت  ار تتا ي،  ستتفف 

 Castleاو حس  اليف اث إل    ع،  فن ث ف ال  فحت   سقفف ا   اس  ت.  ما  اس اة ف  س ش  قف 

De vernon       011 الت ت ال ال  ساف اليفن ت ث إل  ف اث) Rouen. 
ناتة أافة م تب نا تاف تتث     ف اس اة ف  س ش إل   ف  ف  ال تتم، الن فان لإلن  تت  النا ا

ا  و ت  م تب ت   مت0533تنت ث آأاف فسانا ت   ت  العتفش اليفن ت  سم  تر معاحتف     ال تئ( ستث ا
 .(012    لت تعف ل      مة    حأ  المم   ا  ح     ا  (010 مانف ف   اف سث  فا ت     ن نا

 ن تتا  س تت    تتفات أتتافة الوتتام   تت  ح تتت  فن تتا   "  أتتفتة"فش معف تت،   ت تتا متتث  حتتت ن تتا
ستث  الأ  ا   اا  تما سعف  ث تي    ال ت ش اإن  تتتت، ؛ س   م ان   ح   سف فانف ف    ت   تث

  Bordeaux   س فف   Bayeuxال    قفحا حنا ال تر   تما سفا سات   ؛ متس ارفا   اليفن ت،
Calais  الت  

. اتف  ث س فا متث    تس الع ت ف  ت   تافتخ  فن تا  سقتر   تا  أتافة الوتام   (015 
    تتأحس   متتتس الم ا تتر(014 ت0581سعتتف أتت فتث  قتت    ف    ت تت  تث سف فانتتف    لحتتا سقافتتفالتتأ

 ففا  الفتتتاح    عتتف   تتتاث ارمتت، اليفن تتت، ل و تتف متتف   ال تت   ناحتتا اليفن تتت ث   اوتتف ح متت 
 ت(. Charles VI  0581-0422 (013  وفب   ألب    س ف اسن  أافة ال اف 
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إلػػػى الحكومػػػة اينجميزيػػػة واي ػػػا كونتيػػػو  Larochallالمحػػػددة، و ػػػماف ذلػػػؾ تسػػػمـي قصػػػور الروشػػػيؿ 
 .Guienneجوييف 
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ة كػػػر نييػػػار فرنسػػػا بعػػػد معالتػػػي أعقبػػػت ا إبػػػاف السػػػنوات ،عمميػػػات العنػػػؼ والسػػػطو عمػػػى المنػػػاطؽ الريميػػػة
رنسػػػييف ىػػػذه األو ػػػاع وثػػػاروا مطػػػالبيف بػػػبعض الحقػػػوؽ التػػػي واسػػػتاؿ العػػػوـا مػػػف الم ـ،0952يػػػو بواتي

دىماء، وخطيػػػػب شػػػػعبي يسػػػػتاؿ مػػػػلزعػػػػـي  إلػػػػى فقػػػػدوىا، وقػػػػاد مارسػػػػيؿ الثػػػػوار المسػػػػمحيف بعػػػػد أف تحػػػػوؿ
الكتسػػػاب النمػػػوذ السياسػػػي. وىكػػػذا وقعػػػت فرنسػػػا فػػػي حػػػرب أىميػػػة بػػػيف ولػػػي العيػػػد شػػػارؿ وبػػػيف  االسػػػتياء

اكر: جػػػػػزعػػػػػـي ثػػػػػورة ال William Karleـي كػػػػػارؿ تحػػػػػالؼ أي ػػػػػا مػػػػػ  ولػػػػػالػػػػػذ:  ؛أنصػػػػػار مارسػػػػػيؿ
Jacquerieـ، والتػػػػػي 0954شػػػػػعميا الم حػػػػػوف المرنسػػػػػيوف فػػػػػي نيايػػػػػة مػػػػػايو ، وىػػػػػي الثػػػػػورة التػػػػػي أ

ىػػػػا فػػػػي وجػػػػو بائسػػػػيف، فأقامو اتصػػػػمت بكػػػػؿ صػػػػمات العنػػػػؼ والوحشػػػػية، شػػػػأنيا شػػػػأف ثػػػػورات البؤسػػػػاء ال
 النب ء الذيف باعوا فرنسا لإلنجميز.

 Luce. M.S: Op. Cit, Tome. Troisieme, pp. 419-421., Luce . M. S: 

Examen Critique De L'ouvrage Intitule Etienne Marcel Et les 

Government La Bourgeoisie Au XIve Siecle (1356-1358), In 

Biblioteque De L' Ecole Des Chartes, Tome. Premiere Paris, 1860, 

P. 46., Lavisse. E: Op. Cit, Tome. IV, Premiere Partie, P. 111., 

Flynn. J: Medieval History, U.S.A, 1955, P. 119., Denys Hay: The 

Medieval Centuries, London, 1963, PP.131,132, Carlton. N: 

Medieval History Vol. I, New York, 1963, p. 26, Johnstone. H.M.A: 

England (Edward and Edward 11), In. Cambridge Medieval 

History, Vol. VII, Cambridge, 1968, P. 326., Jordan. W.C: 

Taxation French, In. Strayer. J.R.: Dictionary of the Middle Ages, 

Vol. 11, 1982, P. 623., Bainville J: Histoire De France, Paris, 1924, 

PP. 54, 55., Samuel. K. Cohn. Jr: The Politics of social revolt In 

Medieval Europe 1200-1425 (Italy- France- And Flanders), 

Cambridge, Massachusetts and London, 2006, P. 81. 
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8- Milles. C: The Hisotry of the Crusades, Vol. 2, London 1821, P. 

290., Austin. F. Ogg. A. M: Op. Cit, P.442., Dana Carleton Munro 

and Raymond James Sontag: Op. Cit, P. 420. 

، وىػػػو ابػػػف Vincennesـ فػػػي فينسػػػيف 0994ولػػػد شػػػارؿ الخػػػامس فػػػي الحػػػاد: والعشػػػريف مػػػف ينػػػاير  -5
ـ، عمػػػػؿ 0923كػػـػ فػػػػي فرنسػػػا عػػػـا ، تػػػولى الحسػػػػمبورجحنػػػا الثػػػاني (الطيػػػب  مػػػػف زوجتػػػو بػػػوف د: لك

 فرنسا. ص ح الب د، وتمكف مف استعادة الرخاء فيعمى إ

 Michelet.M: The Hisotry of France, London, 1846, PP. 230 FF., 

Mary. G. Honston: Medieval costum In England And France, 

New York, 1871, P. 90., Henneman. J. B: Charles V, Medieval 

France, An Encyclopedia New York and London, 1995, P. 377., 

Emmerson R.K: Key Figures In Medieval Europe, An 

Encyclopedia, New York and London, 2006, PP. 109-110. 

10- Deloziere. M: De Erreurs De Date Contenues Dans Les 

Registres Du Tresor Des Chartes, In. Bibliohteque De L'Ecole 

Des Chartes, Tome. Troisieme Paris, 1857, P. 152., James ESQ. 

G.P.P.: The . History of Chivalry, New York, 1885, P. 328., Mary. 

G. Honston: Op. Cit, P. 90., Lavisse. E: Histoire De France, Livre 

Trois (La Guerre De Cent Ans), Paris, 1913, P. 64., Particia 

Carcon: The Faire Face of Flanders, Ghent, 1969, P. 103., 

Marten and Carters, Histories, Vol. 2, The Middle Ages (1000-

1485), Oxford, 1926, P. 173., Deborah. A. Fraioli: Joan of Arc 

And the Hundred years War, U.S.A, 2005, P. 77. 

صػػػار يعمػػػؿ  كريسػػػتيف د: بيػػػزاف : ولػػػدت فػػػي إيطاليػػػا، حيػػػث كػػػاف يعمػػػؿ والػػػدىا، وبعػػػد والدتيػػػا مباشػػػرة -00
مستشػػػارال عمميػػػال لشػػػارؿ الخػػػامس، وعاشػػػت أسػػػرتيا فػػػي ظػػػؿ رعايػػػة الممكيػػػة المرنسػػػية، تزوجػػػت وىػػػي فػػػي 

، وكػػػػػاف كاتػػػػػب عػػػػػدؿ فػػػػػي بيكػػػػػارد: Etienne Castelسػػػػػف السادسػػػػػة عشػػػػػرة مػػػػػف ايتػػػػػيف كاسػػػػػؿ 
Picardy وبعػػػد حػػػوالي عشػػػر سػػػنوات تػػػوفى زوجيػػػا، وتػػػرؾ ليػػػا ث ثػػػة أبنػػػاء، ووجػػػدت نمسػػػيا فػػػي عػػػاـل ،

مػػػت لحيػػػاة الممػػػؾ المرنسػػػي بػػػت الشػػػعر لكػػػي تعبػػػر عػػػف حزنيػػػا، وترجمػػػف االحتػػػرـا لممػػػرأة، وكت قمػػػي ل  يمتمػػػؾ
ـ.   شارؿ الخامس، وكانت تصمو دائما بالممؾ الحكي

 Willard. C.C: Christine De Pizan, Medieval France, An 

Encyclopedia, New York and London, 1995, PP. 419-420., 

Regaudiere. A: The Theory and Practice of Government In 

Western Europe In The Fourteenth Century, In. The New 

Cambridge Medieval History, Vol. VI (1300-1415), Cambridge, 

2008, P. 26., Bainville J. : Op. Cit, P. 56., Seward. D; The Hundred 

Years war (1337-1453), New York, 1982, P. 104., Emmerson. R.K: 
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Op. cit, P. 138., Personne. E. And Ohters: Histoire De France, 

paris, 1954, P. 61.  

  وابنػػػػػػو األميػػػػػػر أدوارد (األميػػػػػػر األسػػػػػػود  بتجييػػػػػػز 0933-0963قػػػػػػـا أدوارد الثالػػػػػػث ممػػػػػػؾ انجمتػػػػػػرا ( -06
 Henry Deحممتػػػػػيف لاػػػػػزو فرنسػػػػػا، واحػػػػػدة تتجػػػػػو إلػػػػػى نورمانػػػػػد:، بقيػػػػػادة ىنػػػػػر: النكسػػػػػتر، 

Lancasterكػػػويتيف ، واألخػػػر  تتجػػػو إلػػػى أAquitaine ـ 0952وفػػػي عػػػـا  ،بقيػػػادة األميػػػر األسػػػود
(الطيػػػب  جيشػػػال لمقػػػاء االنجميػػػز، السػػػيما بعػػػد أف تقػػػدـ األميػػػر األسػػػود عبػػػر األرا ػػػي حشػػػد حنػػػا الثػػػاني 

فػػػي مكػػػاف يػػػدعى موبرتػػػو:  ـ،0952المرنسػػػية، ودارت معركػػػة بواتيػػػو فػػػي التاسػػػ  عشػػػر مػػػف سػػػبتمبر 
Maupertuis  عمػػػى بعػػػد سػػػبعة أميػػػاؿ جنػػػوب شػػػرؽ بواتيػػػو، وحقػػػؽ االنجميػػػز النصػػػر. وعػػػاد األميػػػر

ومعػػػػو الكثيػػػػر مػػػػف الانػػػػاـئ واألسػػػػر ، ووقػػػػ  الممػػػػؾ المرنسػػػػي حنػػػػا  ،Bordeauxاألسػػػػود إلػػػػى بػػػػوردو 
 الطيب في األسر، مما جعؿ معركة بواتييو أكبر نصر أحرزه االنجميز، وأعنؼ كارثة حمت بمرنسا. 

 Hugues De Morville: L'Obituaire De L' hotel – Dieu De Saint- Lo, In. R.H. 

G.F, Tome. XX111, Paris, 1894, PP. 547-549., Obituario Sanctae Trinitatis 

De Exaquio, In. R. H. G. F, Tome. XX111, Paris, 1894, P. 546., Duchesne. 

A: Chronique Des Comtes D'Eu depuis 1130 Jusqu'En 1390, In. R. H. G.F, 

Tome. XX111, Paris, 1894, P. 446., MR. Rapin De Thoyras: The Hisotry of 

England, Tr. By. Tindal .N.M.A, Vol. 1, London, 1743., Lavisse. E: Op.Cit, 

Tome. IV, premiere Partie, P. 105., Mckisack . M: The Fourteenth Century 

(1307-1399), Oxford, 1959, P. 139., Bradburg.J: The Medieval Archer 

Great Britain, 1985, P. 109., Koenigsberger. H. G. and Asa Briggs : 

Ahistory of Europe (Medieval Europe, 1400-1500), New York, 1987, P. 309.  

شػػػراؼ الػػػذيف يحػػػاربوف، ورجػػػاؿ الػػػديف، والم حػػػوف، ثػػـػ بقػػػات فػػػي القػػػرف الحػػػاد: عشػػػر ىػػػي: األالطكانػػػت  -09
دف، أو الطبقػػػة الوسػػػطى أ ػػػافت الثػػػورة االقتصػػػادية فػػػي القػػػرف الثػػػاني عشػػػر طبقػػػة جديػػػدة ىػػػي أىػػػؿ المػػػ

العاممػػػة، وكانػػػت فػػػي فرنسػػػا تسػػػمى الطبقػػػة الثالثػػػة، واسػػػتطاعت ىػػػذه الطبقػػػة أف تصػػػؿ إلػػػى الييئػػػة العامػػػة 
ـ كافػػػة الممثمػػػيف لرجػػػاؿ الكنيسػػػة أو مجمػػػس طبقػػػات األمػػػة. وكانػػػت ت ػػػ Etats Generauxلمطبقػػػات 

 المرنسييف، ونواب نب ء المقاطعة، ونواب المدف الكبر . 

 Boutarie.M. E: Les premier Etats Generaux (1302-1314), In. Bibliotheque 

De L' Ecole Des Chartes, Tome. Premiere, Paris, 1860, P. 1., Wergeland. 

A.M: Op. Cit, PP. 588-593., Denys Hay: Op. Cit, P. 131., Carlton. N: Op. 

Cit, Vol. 1, P. 26., Flynnn. J: Op. Cit, P. 119.  

-0903ممػػػػػؾ فرنسػػػػػا ( LouisXىػػػػػو فػػػػػارس مػػػػػف دـ ممكػػػػػي فرنسػػػػػي، فيػػػػػو حميػػػػػد لػػػػػويس العاشػػػػػر  -03
لػػػويس العاشػػػر، والتػػػي لػػـػ يعتػػػرؼ  ةابنػػػ Jeanne De Navarre ر ، فيػػػو ابػػػف جػػػاف د: نافػػػا0902

لقاعػػػػدة   ممػػػػؾ فرنسػػػػا، حيػػػػث كانػػػػت اPhilippe V )0902-0966بيػػػػا عميػػػػا فيميػػػػب الخػػػػامس. 
ني بمونتيػػػػات الانيػػػػة فػػػػي شػػػػارثيػػػػا فػػػػي الكعػػػػرش، وبالتػػػػالي فقػػػػدت إوراثػػػػة الالقانونيػػػػة تمنػػػػ  النسػػػػاء مػػػػف 
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Champagne   وبػػػػػػػػػرBrie ، ولكػػػػػػػػػف تػػػػػػػػـػ تعوي ػػػػػػػػػيا بنورمانػػػػػػػػػد:، وانجومػػػػػػػػػواAngoumois ،
ـ وىػػػػي سػػػنة وفاتيػػػا وافقػػػت جػػػػاف د: 0935كػػػ رث مػػػػف والػػػدتيا، وفػػػي سػػػنة  واحتمظػػػت بمممكػػػة نافػػػار

د: نافػػػار  أخػػػر ، ولػػػذلؾ كػػػاف شػػػارؿت يػػػب فػػػي مقابػػػؿ إقطاعػػػار عمػػػى مقاي ػػػة أنجومػػػوا مػػػ  حنػػػا الطنافػػػا
تػػوج شػػارؿ ممكػػػا  0951لديػػو ادعػػاءات فػػي العػػرش المرنسػػػي ىػػو وادوارد الثالػػث ممػػؾ انجمتػػرا. وفػػػي عػػـا 

سػػػوة حيػػػث أنػػػو كػػػاف يقػػػـو بقمػػػ  الثػػػورات بق Le Mauvais. وكػػػاف شػػػارؿ يمقػػػب (بالسػػػي   رعمػػػى نافػػػا
رحمػػػة المم ػػػؿ لػػػد  حنػػػا الثػػػاني ـ قتػػػؿ بػػػ  0953فػػػار. وفػػػي عػػػـا وعنػػػؼ، لػػػذلؾ عػػػرؼ بالسػػػي  فػػػي نا

، وعو ػػػال عػػػف معاقبتػػػو Charles De la Cerda(الطيػػػب  وىػػػو قائػػػد الجػػػيش شػػػارؿ د: السػػػردا 
حػػاوؿ حنػػػا استر ػػاء شػػػارؿ د: نافػػار خوفػػػا مػػػف خيانتػػو، وذلػػػؾ بمنحػػو إقطاعػػػات جديػػدة فػػػي نورمانػػػد:، 

رمانػػػػد: وشػػػػامبني عونػػػػو شػػػػريطة أف يقطعػػػػو نو الدوراد الثالػػػػث  ـوقػػػػد ،وتشػػػػج  شػػػػارؿ بعػػػػدـ العقوبػػػػة
نوسػػػػنت السػػػػادس إ نجومػػػػوا، وطمػػػػب المسػػػػاعدة مػػػػف البابػػػػا، كمػػػػا طالػػػػب بػػػػػ أLanguedocوالنجػػػػدوؾ 

Innocent VI )0956-0926 ،  :بعػػػػدما حػػػػاوؿ حنػػػػا القػػػػبض عميػػػػو،وطمب المسػػػػاعدة مػػػػف ىنػػػػر
العاشػػػر مػػػف سػػػبتمبر  فػػػيمسػػػاعدة عسػػػكرية فػػػي نورمانػػػد:  ػػػد فرنسػػػا. و بر، الػػػذ: وعػػػده سػػػتد: النك
 فػػػيوتػػـػ منحػػػو أقػػػالـي جديػػػدة كمكافػػػأة. و  ،شػػػارؿ بعمػػػؿ سػػػ ـ مػػػرة أخػػػر  مػػػ  حنػػػا الطيػػػبقػػػـا  0955

ـ، فػػػاقتحـ عشػػػاء كػػػا قػػػـا حنػػػا الطيػػػب بمحاولػػػة 0952الخػػػامس مػػػف أبريػػػؿ  ف شػػػارؿ قػػػد الثػػػأر واالنتقػػػا
وتػػػػـػ القػػػػػبض عمػػػػػى شػػػػػارؿ وسػػػػػجنو، وتػػػػـػ إعػػػػػدـا جيػػػػػوفر: د: ىػػػػػاركورت  ،Rouenأقامػػػػو فػػػػػي رواف 

Geoffrey De Harcourt فػػػي  معػػػو مػػػف النػػػب ء.ولكف عنػػػدما تػػـػ القػػػبض عمػػػى حنػػػا وأسػػػره ومػػػف
ـ، واكتسػػػب شػػػعبية، 0953فػػػي  ىػػػرب شػػػارؿ د: نافػػػار مػػػف السػػػجف  ،0952سػػػبتمبر  ،معركػػػة بواتييػػػو

دعاءاتػػػػو فػػػػي وبػػػػاريس، وعػػػػاد مػػػػف جديػػػػد ال Amiensواجتمػػػػ  لػػػػو حشػػػػد مػػػػف المؤيػػػػديف فػػػػي اميػػػػنس 
الجػػػاكر: . ثػػـػ ار فػػػي بػػػاريس، وثػػػورة الم حػػػيف (العػػػرش المرنسػػػي، وتحػػػالؼ مػػػ  ايتػػػيف مارسػػػيؿ نائػػػب التجػػػ

عػػػاد إلػػػى نافػػػار، ىػػػذا ـ 0921دوارد الثالػػػث  ػػػد فرنسػػػا، وبعػػػد معاىػػػدة بريتػػػاني ان ػػـػ ي 0954فػػػي عػػػـا 
 Bertrand Du Guisclinد: جويسػػػكميف د بػػػدأت تظيػػػر فيػػػو شخصػػػػية برترانػػػ :فػػػي الوقػػػت الػػػذ

، Melunوميمػػػوف  Mantesانتس مػػػعمػػػى  دغيػػػاب شػػػارؿ اسػػػتولى برترانػػػ فػػػيعمػػػى مسػػػرح األحػػػداث، و 
 افار وشارؿ الخامس ممؾ فرنسا. نمما أد  إلى الصدـا بيف ممؾ 

 Freville. M. E: Des Grandes Compagnies Au Quatorzieme siecle, 

In. Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome. Cinquieme, paris, 

1843-1844, PP. 236, 237., Pounds. N: The Mediveal City, London, 

2005, P. 16., Allmand. C: War Government and power in late 

medieval France, In. Craig Taylon: War propaganda and 

Diplomacy In Fifteenth centure (France and England), Oxford, 

2000, P. 81., Bainville.J; Op. cit, P. 53., Humc. D. : Op. cit, P. 170., 
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Samuel. K. Cohn. Jr: Op. Cit, P. 132., Kelly Devries. : Op. Cit, PP. 

146, 147, Emmerson. R. K: Op. cit, P. 127, Dana Carleton Munro 

and Raymond James Sontag: Op. Cit, pp. 417, 418., Deborah. A. 

Fraioli: op. cit, pp. 82-84.  

ـ:091، ص 2، جػػػػ 0سػػػابؽ،ـ وؿ ديورانػػػت: المرجػػػ  ال  -05 تػػػاريخ العصػػػر الوسػػػيط فػػػي  ، نػػػور الػػػديف حػػػاطو
 . 519، ص 0559، دمشؽ، 6أوربا، جػ 

، ص 6115، المركػػػػػز القػػػػػومي لمترجمػػػػػة، يتومػػػػػاش ماسػػػػػتناؾ: السػػػػػ ـ الصػػػػػميبي، ت. بشػػػػػير السػػػػػباع  -02
ـ، نمسو، جػ 353  . 513، 519، ص 6. نور الديف حاطو

17- Leon Lacabane. M: Recherches sur Les Auteurs De Grandes 

Chroniques De France, Dites De Saint Denys, In. Bibliotheque De 

L' Ecole De chartes, Tome. Deuxieme, paris, 1810, P. 66., 

Raimond Du Temple: Architecte Du Roi Charles V, In. 

Bibliotheque De L' Ecole Des Chartes, Tome. Troisieme, Paris, 

1846, pp. 55, 56, Seward. D: op. Cit, P. 104.  

18- De Smet. J.J: Recueil Des chronique De Flandre puplie Sous – 

aDirection de La commission Royale De L' Histoire, Tome. 111, 

Bruxelles, 1856., In. Bibliotheque De L' Ecole Des Chartes, Tome. 

Trosieme, Paris, 1857, P. 472.  

ـ: نمسو، جػ نور -05  . 513، ص 6الديف حاطو
 .039: المرج  السابؽ، ص نظير حساف سعداو: -61

المعػػػػػروؼ بػػػػػذلؾ االسػػػػـػ  ركػػػػػف المرنسػػػػػيوف إلػػػػػى األسػػػػػاليب المابيوسػػػػػية المنسػػػػػوبة لمقائػػػػػد الرومػػػػػاني  -60
)Fabiusقػػػػوف الخسػػػػائر بػػػػالجيوش اينجميزيػػػػة لػػػػدخوؿ فػػػػي معػػػػارؾ فاصػػػػمة، وم ػػػػوا يمح ، فػػػػاجتنبوا ا
 لقميمة العدد. ا

 Pounds. N: Op. Cit, P. 16., Dana Carleton Munro And Raymond 

James Sontag: Op. Cit, P. 420.,  

، 0532: التػػػػاريخ اينجميػػػػز: ، ت. محمػػػػد مصػػػػطمى زيػػػػادة، مكتبػػػػة الني ػػػػة المصػػػػرية،  . أ. ؿسو ار 
 . 55ص

ـ: المرج  السابؽ، جػ ، ص نور -66  . 513الديف حاطو

ـ، نمسو، جػ039: المرج  السابؽ، ص نظير حساف سعداو: -69  . 512، ص6، نور الديف حاطو

كارثػػػػة  بمنزلػػػػةفػػػػي الاػػػػرب األوربػػػي كانػػػػت  BlackDeathيمكػػػف القػػػػوؿ أف فتػػػػرة انتشػػػػار الوبػػػاء األسػػػػود  -63
ت جميػػػ  بمػػػدانيا بػػػنقص فػػػي األرواح واألمػػػواؿ، زيػػػادة عمػػػى ارتبػػػاؾ األحػػػواؿ بكبػػػر  عمػػػت أوربػػػا، وأصػػػا
ة لمخسػػػائر المادحػػػة فػػػي األرواح التػػػي تحممتيػػػا المػػػدف األوربيػػػة، وبخاصػػػة فػػػي االقتصػػػادية، كمػػػا أنػػػو نتيجػػػ
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 ،فرنسػػػا، لػػـػ تسػػػتط  كثيػػػر مػػػف المػػػدف المرنسػػػية تقػػػدـي المسػػػاعدات الحربيػػػة التػػػي وعػػػدت بيػػػا ممػػػؾ فرنسػػػا
 ف وعػػػدتعقػػػب وأثنػػػاء انتشػػػار الوبػػػاء، وا ػػػطرت كثيػػػر مػػػف المػػػدف إلػػػى تخمػػػيض أعػػػداد المحػػػاربيف الػػػذي

ـ، وبماػػػػت  % مػػػػف سػػػػكاف بػػػػاريس، بجانػػػػب الوفيػػػػات فػػػػي المػػػػػدف 95نسػػػػبة الوفيػػػػات حػػػػوالي بتقػػػػديمي
 األخر . 

  عمػػى السػػيد عمػػى محمػػػود: المنػػاء الكبيػػر والمػػوت األسػػػود فػػي القػػرف الرابػػ  عشػػػر المػػي د: (دراسػػة مقارنػػػة
-040، ص 0542بػػػػيف الشػػػػرؽ والاػػػػرب ، المجمػػػػة التاريخيػػػػة المصػػػػرية، المجمػػػػد الثالػػػػث والث ثػػػػوف، 

049. 
متزوجػػػال مػػػف األميػػػرة ب نػػػش ابنػػػة الػػػدوؽ بطػػػرس د:  -Peter The Cruel –س القاسػػػي كػػػاف بطػػػر  -65

، وشػػػػقيقة ممكػػػػة فرنسػػػػا، ثػػػـػ ىجرىػػػػا وتمػػػػرغ لمعشػػػػوقتو ماريػػػػا  Peter De Bourbonبوربػػػػوف 
ػػػا، عيتػػػو، ر ، وكػػػاف بطػػػرس قاسػػػيا عمػػػى Maria De Protugalالبرتااليػػػة  وأىمػػػؾ الكثيػػػر مػػػنيـ ظممل
جتػػػو ب نػػػش البربونيػػػة، فخػػػرج عميػػػو األسػػػباف ونػػػادو  و دس السػػـػ لز خػػػوة لػػػو غيػػػر شػػػرعييف، و ومػػػنيـ إ

أحػػػد ىػػػؤالء  Henry De Trastamaraالحيػػػاة لينػػػر: والمػػػوت لبطػػػرس  وكػػػاف ىنػػػر: د: تراسػػػتمارا 
. وانتيػػػػز الممػػػػؾ المرنسػػػػي Sanchoو ، وسانشػػػػDontelloخػػػػوة غيػػػػر الشػػػػرعييف، ومعػػػػو دوف تيممػػػػو اي

ىػػػذه الحػػػرب واقنعػػػوا  Bertrand Du Gruisclin يفجويسػػػكم د:  شػػػارؿ الخػػػامس وقائػػػده برترانػػػد
تركيػػػا الممػػػؾ االنجميػػػز: أدوارد الثالػػػث فػػػي فرنسػػػا، حيػػػث وجػػػد  يتػػػوالي ث ثػػػيف ألمػػػا مػػػف العصػػػابات الحػػػ

فتحتميػػػا أو  ات عسػػػكرية منظمػػػة، تايػػػر عمػػػى المػػػدفالقائػػػد المرنسػػػي د: جويسػػػكميف نمسػػػو أمػػػـا قطاعػػػ
العصػػػػػابات لمحممػػػػػة التػػػػػي أعػػػػػدىا شػػػػػارؿ ت ىػػػػػذه تمػػػػرض عمييػػػػػا تأديػػػػػة مبػػػػػالال ماليػػػػػة باىظػػػػػة. ان ػػػػػم

عمػػػى عػػػرش قشػػػتالة. وقػػػد أحػػػرزت الحممػػػة انتصػػػارا  امنػػػافس تراسػػػتامار  ،وجويسػػػكميف  ػػػد بطػػػرس القاسػػػي
اف الخػػػػػامس بػػػػػر لبابػػػػػا أو العػػػػػرش تراسػػػػػتامارا، وكػػػػػاف ا ىل، وتػػػػػو Navaretأوليػػػػػا فػػػػػي معركػػػػػة نافاريػػػػػت 

UrbanV )0926-0931و مػػػػػا أتػػػػػوه مػػػػػف قبػػػػػي  وأىػػػػػؿ مممكتػػػػػ   قػػػػػد حػػػػػـر عمػػػػػى بطػػػػػرس القاسػػػػػي
   األعماؿ، فكاف ذلؾ مف أكبر األسباب التي أدت إلى ىزيمة بطرس.

عاصػػػػػػػمة جاسػػػػػػػكوني ، Bordeauxف أف التجػػػػػػػأ بطػػػػػػػرس إلػػػػػػػى األميػػػػػػػر األسػػػػػػػود فػػػػػػػي بػػػػػػػوردو وكػػػػػػػا
Gascony،  السػػػػترجاع مممكتػػػػو ، فوعػػػػده األميػػػػر األسػػػػود بالمسػػػػاعدة، وبالمعػػػػؿ اسػػػػتطاع دخػػػػوؿ اسػػػػبانيا

مة شػػػخاصػػػة بعػػػد أف قامػػػت خيالػػػة د: جويسػػػكميف بػػػالتخمي عنػػػو كاو سػػػكميف، وىػػػـز جػػػيش ىنػػػر: ود: جوي
فػػػي الثالػػػث  Pampelonaبػػػالقرب مػػػف بامبمونػػػا  Najeraجناحيػػػو، فكانػػػت اليزيمػػػة فػػػي معركػػػة نػػػاجيرا 

ـ، وتػػػػـػ أسػػػػػر جويسػػػػػكميف فػػػػػي المعركػػػػػة، وىػػػػػرب تراسػػػػػتامارا ممتجئػػػػػا  لمبابػػػػػا أوربػػػػػاف 0923مػػػػػف أبريػػػػػؿ 
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بطػػػػرس القاسػػػػي إلػػػػى العػػػػرش القشػػػػتالي. إال أف أسػػػػر جويسػػػػكميف لػػػـػ الخػػػػامس، وأعػػػػاد األميػػػػر األسػػػػود 
  يستمر طوي ، فافتداه الممؾ المرنسي بمبمال  مالي كبير. 

بمصػػػػرعو  ، حيػػػػث قتػػػػؿ بطػػػػرس القاسػػػػي، فخػػػػ Monteilوثػػػػأر جويسػػػػكميف لنمسػػػػو فػػػػي معركػػػػة مونتيػػػػؿ 
وجنػػػت فرنسػػػا مػػػف  عمػػػى العػػػرش القشػػػتالي. امػػػس ىنػػػر: تراسػػػتامار جالعػػػرش لمرشػػػ  الػػػب ط المرنسػػػي، و 

ىػػذه الحػػرب فوائػػد كثيػػػرة، منيػػا أنيػػا تخمصػػت مػػػف الجنػػود (العصػػابات  التػػي سػػػببت مشػػاكؿ كثيػػرة لمرنسػػػا، 
 حيث أخذىـ د: جويسكميف معو، وكذلؾ األمير األسود إلى أسبانيا، واستخدميـ ممؾ قشتالة. 

 Froissart: The Chronicles of Froissart, Tr. By. Bourchier. J, Vol. 1, 

London, 1930, P. 153.FF., James Pettite and Andrews. F.A.S: The 

History of Great Britain (From Caesars Invation to The Deposition 

and Death of Richard 11), Vol. 1, London, 1794, P. 379., Ramsay. J. 

H: Genesis of Lancaster or, The Three Reigns of Edward 11, 

Edward 111, and Richard 11, 1307-1399, Vol. 1, Oxford, 1913, P. 

475.FF., Adoumie. V: Histoire Geographie, Paris, 2007, P. 348. 

Deborah. A. Fraioli: Op. Cit, P. 76. 
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، وأسػػػػر الممػػػػؾ المرنسػػػػي حنػػػػا Poitiers 0952الجػػػػيش المرنسػػػػي فػػػػي معركػػػػة بواتييػػػػو بعػػػػد ىزيمػػػػة  -63
ة نػػػػيسػػػػي بعػػػػد الشػػػػروط الميوالتػػػػي أثػػػػارت الا ػػػػب المرن ،0955الطيػػػػب، وعقػػػػد معاىػػػػدة لنػػػػدف مػػػػارس 

دوارد الثالػػػػث ىػػػػو تكثيػػػػؼ جيػػػػوده مػػػػف أجػػػػؿ د الثالػػػػث عمػػػػى فرنسػػػػا، كػػػػاف رد فعػػػػؿ إدوار التػػػػي فر ػػػػيا إ
دوارد الثالػػػث، حيػػػث طػػػو إا لخـ، بيػػػد أف األمػػػور لػػـػ تسػػػر وفقػػػ0955تحقيػػػؽ أىدافػػػو لاػػػزو فرنسػػػا مجػػػددال 

مالػػػػو ، وفقدانػػػػو لتأييػػػػد نافػػػػار، وت شػػػػي  فشػػػػؿ فػػػػي غػػػػزو فرنسػػػػا، بعػػػػد ق ػػػػاء عاصػػػػمة عمػػػػى جيشػػػػو
التػػػي تصػػػؿ إلػػػى حػػػد مصػػػادرة ثمثػػػي  –ة نػػػيقػػػادرا عمػػػى فػػػرض الشػػػروط الميالمتعمقػػػة بالتػػػاج، ولػػـػ يعػػػد 

ـ، 0921مػػػػايو فرنسػػػػا لصػػػػال  انجمتػػػػرا بمقت ػػػػى معاىػػػػدة لنػػػػدف، ومػػػػف ثػػػـػ لجػػػػأ إلػػػػى محادثػػػػات سػػػػ ـ 
، اسػػػػػتمرت حتػػػػػى Chartresبػػػػػالقرب مػػػػػف شػػػػػارتر  Bretagneوتوصػػػػػؿ إلػػػػػى ىدنػػػػػو عنػػػػػد بريتػػػػػاني 

وبنػػػاء عمػػػى ـ  0921  أكتػػػوبر  Calais ،ـ، واتخػػػذ السػػػ ـ شػػػكمو النيػػػائي فػػػي كاليػػػو0921سػػػبتمبر 
يػػػا دوارد الثالػػػث السػػػيطرة الكاممػػػة عمػػػى جاسػػػكوني، وكػػػؿ األرا ػػػي المتنػػػازع عميتمػػػؾ المعاىػػػدة، تحققػػػت ي

بعػػػض أرا ػػػييا فػػػي أيػػػد: المرنسػػػييف، وأي ػػػا ، والتػػػي كانػػػت Poitou حػػػدوديال، بمػػػا فييػػػا كونتيػػػة بويتػػػو
، وجػػػػػػػػػػػوييف Ponthieuيػػػػػػػػػػػوث، وكونتػػػػػػػػػػػات بونPerigord، وبيرجػػػػػػػػػػػورد Saintogneسػػػػػػػػػػػانتوف 
Guienne قطاعيػػػػة مػػػػارؾ مػػػػال تحديػػػػد فديػػػػو الممػػػػؾ حنػػػػا الطيػػػػب بمب وتػػػـػ ،، ومدينػػػػة كاليػػػػوMark، وا 

فرنسػػػا. وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف  شبعػػػر ىب، وتعيػػػد ادوارد بتخميػػػو عػػػف المطالبػػػة ذمػػػف الػػػ ث ثػػػة م يػػػيف كػػػرواف
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أف الشػػػروط كانػػػت مجحمػػػة، فقػػػد رحػػػب المرنسػػػيوف بمعاىػػػدة بريتػػػاني كع مػػػة لنيايػػػة حػػػرب ال قبػػػؿ ليػػـػ 
 بتحمميا.

* Froissart: Op. cit, Vol. 2, P. 140., Obituario Monasterii Montisburgensis, 

In. R. H. G.F, Tome. XX111, Paris., 1894, pp. 554, 555. MR Rapin De 

Thoyras: Op.cit, Vol. 1, P. 438. Lavisse. E: Op. Cit, Tome. IV, Premier 

Partie, P. 152., Tout. F: The History of England from The accession of 

Henry 111 To the Death of Edward 111 (1216-1377), The political 

History of England, Vol. 111, London, 1905, PP. 395-398., Charlotte. 

M. Walters: An Economic History of England (1066-1874), London, 

1925, P. 146, Bainville. J: Op. cit, P. 56., Marten and Carters, op. Cit, 

P. 171., Dana Carleton Munro and Raymond James Sontag: Op. cit, 

p. 420., Bradburg. J: Op. cit, p. 114., Deborah. A. Fraioli: Op. cit, pp. 

76, 77.  

 .035نمسو، ص نظير حساف سعداو::  -64

ـ، 0991يونيػػػػػو  Woodstockدوارد الثالػػػػػث، ولػػػػػد فػػػػػي مدينػػػػػة ودسػػػػػتوؾ ىػػػػػو األميػػػػػر إدوارد ابػػػػػف إ -65
دوارد الثالػػػػث إلػػػػى تأىيمػػػػو دفػػػػ  إمسػػػػئولية، ممػػػا رة عمػػػػى تحمػػػػؿ الدوكػػػاف منػػػػذ صػػػػاره يتسػػػـػ بػػػالقوة والقػػػػ

، ثػػػـػ Cornwallلمميػػػـا السياسػػػية، ومنحػػػػو لقػػػب أميػػػػر ويمػػػز، باي ػػػػافة إلػػػى لقػػػػب دووؽ كورنػػػووؿ 
 ـ. 0932شرع في تدريبو عسكريا، وحرص عمى أف يشاركو في حممتو عمى فرنسا 

 حػػػوث كميػػة األدب (جامعػػػة فاطمػػة عبػػد المطيػػػؼ: حمػػ ت األميػػػر االنجميػػز: األسػػػود عمػػى فرنسػػػا، مجمػػة ب
 . 2-6، ص 6114المنوفية ، العدد الراب  والسبعوف، يوليو، 

 . 25، ص 0535لويس الحاج: الجيش المرنسي، دار المكشوؼ،  -91

ـ: المرج  السابؽ، جػ  نور -90  . 513، ص6الديف حاطو

ف كػػػػػا، وقبػػػػػؿ عصػػػػػر الكػػػػػارولنجييف Saonوالسػػػػػاؤوف  Rhoneقػػػػػ  مػػػػػا بػػػػػيف نيػػػػػر: الػػػػػروف. ليوف:ت -96
 أسقؼ، ولكف بعد ذلؾ خ عت لمسمطة الممكية المرنسية، واشتيرت بتجارة النبيذ.  يحكميا

 Stoddard: W.S: Lyon, Medieval France, An Encyclopedia, New 

York and London, pp. 1081, 1082.  

33- Henneman. J. B: Brignais, Medieval France An Encyclopedia, New 

York and London, P. 277.  

 . Auvergne، وشماؿ أوفيرف Berryبوربوف: تق  في وسط فرنسا، شرؽ بير:  -93

 Henneman. J. B: Bourbon, Medieval, France An Encyclopedia, 

New York and London, P. 263. 

35- Henneman: Ibid, p. 263. 

36- Frosisart: Op. Cit, Vol. 1, P. 140. 

37- Froissart: Ibid, Vol. 1, pp. 140, 141. 
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38- Froissart: Ibid, Vol 1, P. 141.  

39- Frosisart: Ibid, Vol 1, p. 141.  

40- Henneman. J. B: Brignais, Medieval France, An Encyclopedia, P. 

278., Henneman. J. B: Brigand, Medieval France, An 

Encyclopedia, New York and London, 1995, p. 277.  

41- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 141.  

42- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 141., Henneman. J. B: Brignais, Medieval 

France, An Encyclopedia, New York And London, 1995, P. 278.  

43- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 142. 

44- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 142.  

منػػػػػػت الخػػػػػػامس يكم :ىػػػػػػوـ تػػػػػـػ اختيػػػػػػار رجػػػػػػؿ فرنسػػػػػػي فػػػػػػي المنصػػػػػػب البػػػػػػابو: 0915فػػػػػػي عػػػػػػـا  -35
ClementV )0915-0903)  0645  ، وبػػػػدأت البابويػػػػة وكأنيػػػػا صػػػػارت أداة بيػػػػد فيمػػػػب الرابػػػػ-

و بدايػػػػة نمػػػػي تػػػػيادر فرنسػػػػا إط قػػػػال، إذ كانػػػػت بابو منػػػػت الخػػػػامس لػػػـػ ياػػػػي  ممػػػػؾ فرنسػػػػا ، ألف كم0903
بػػػدال مػػػف  Avignonلػػػو فػػػي مدينػػػة أفينػػػوف  اتخػػػذ البابػػػا الجديػػػد، مقػػػر فقػػػد اطويمػػػة لمبابويػػػة فػػػي رومػػػا، 

 ارومػػػا، عمػػػى ال ػػػمة الشػػػرقية لنيػػػر الػػػروف، وظمػػػت مدينػػػة أفينػػػوف الواقعػػػة تحػػػت النمػػػوذ المرنسػػػي مقػػػر 
ـ، ثػػـػ عػػػاد مقرىػػػا إلػػػى رومػػػا. وقػػػد أطمػػػؽ عمػػػى ىػػػذه 0933ـ وحتػػػى عػػػـا 0915لمبابويػػػة منػػػذ عػػػـا 

قامػػػػة بسػػػػبب االعتقػػػػاد السػػػػائد  نػػػػذاؾ بػػػػأف إ Cabtivity Babylonishالمتػػػػرة اسػػػـػ األسػػػػر البػػػػابمي 
 ،إسػػػرائيؿ ينػػػالمرنسػػػي، وذلػػػؾ تشػػػبييا ليػػػا بسػػػبي بالبػػػابوات فػػػي أفينػػػوف كانػػػت إجباريػػػة تحػػػت ال ػػػاط 

جبارىـ عمى ايقامة في بابؿ. نبو مف قبؿ الممؾ البابمي الكداني   خذ نصر، وا 

 Thomas. M. I. Bicki; : Avignon papacy, Medieval France, An 

Encyclopedia, New York and London, 1995, PP. 166-169., 

Kaplan. M: Le moyen Age. X1-XV, Rome, 1994, P. 316. FF., 

Pirenne. J.: The Tides of History, Vol. 11, 1963, P. 224., Synan. 

E. A: Clement V Pop, In. Strayer. J. R: Dictionary of the 

Middle  Ages, Vol. 3, P. 438. 

46- Froissart: Op. cit, Vol. 1, P. 142., James Pettite and Andrews. F.A.S: 

op. Cit, P. 381.  

47- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 142, Henneman. J.B: Brigand, Medieval 

France, An Encyclopedia, New York and London, 1995, P. 277., 

James Pettite and Andrews. F.A.S: Ibid, P. 381. 

48- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 142. 

49- Froissart: Ibid, Vol 1, P. 143. 

لػػػػى أف  : راىبػػػػة مػػػػف الػػػػدومنيكاف، عاشػػػػت حيػػػػاة عميقػػػػة التػػػػديف إ0941-0933كػػػػاتريف د: سػػػػيينا ( -51
، وىػػػػي مػػػػا تػػػػزاؿ شػػػػابو، 0941ت فػػػػي التاسػػػػ  والعشػػػػريف مػػػػف ابريػػػػؿ توقمػػػػت عػػػػف تنػػػػاوؿ الطعػػػػـا وتوفيػػػػ

اة العامػػػة. وفػػػػي سػػػػبعينات القػػػرف الرابػػػػ  عشػػػػر والحػػػاؿ أف تػػػػدينيا ىػػػو الػػػػذيف قادىػػػػا لممشػػػاركة فػػػػي الحيػػػػ
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-Gregory XI )0931خا ػػػػت حممػػػػة نشػػػػطة مػػػػف أجػػػػؿ عػػػػودة البابػػػػا جريجػػػػور: الحػػػػاد: عشػػػػر 
ـ  إلػػػػى رومػػػػا، ومػػػػف أجػػػػؿ السػػػػ ـ بػػػػيف المسػػػػيحييف، ومػػػػف أجػػػػؿ الحمػػػػ ت الصػػػػميبية   العبػػػػور 0934

عونػػػال عمػػػى  أنػػػو قػػػد يكػػوف المقػػدس إلػػػى مػػا وراء البحػػػر . وقػػػد ترحمػػت وأرسػػػمت رسػػػائؿ إلػػى كػػػؿ مػػػف تعتقػػد
ريجػػػػور: الحػػػػاد: عشػػػػر والػػػػدعوة إلػػػػى حممػػػػة صػػػػميبية  نبػػػػأ تحقيػػػػؽ تمػػػػؾ األىػػػػداؼ. وذلػػػػؾ ألف مرسػػػػـو ج

طيبػػػال جمػػػي ل  . ولكػػػف البابػػػا جريجػػػور: الحػػػاد: عشػػػر أراد أوال أف يتحقػػػؽ السػػػ ـ فيمػػػا بػػػيف المسػػػيحييف، 
نػػػت كػػػاتريف عمػػػى درايػػػة بمشػػػكمة وعنػػػدما يتحقػػػؽ ىػػػذا السػػػ ـ سػػػوؼ يػػػأمر الػػػرب بػػػالحرب الصػػػميبية. وكا

ر عػػػيش المػػػدنييف، خوانيػػػا المسػػػيحييف، وكانػػػت تكػػػد ػػػد إـ دالتػػػي كانػػػت تسػػػتخ ؛السػػػرايا العسػػػكرية المرتزقػػػة
وقػػػد اعتبػػػرتيـ  أ: المرتزقػػػة  خػػػدـا الشػػػياطيف، ولػػػذلؾ كانػػػت تػػػدعو إلػػػى السػػػ ـ المقػػػدس، ودعػػػت والمػػػت 

المسػػػيحييف لمسػػػيحييف ف قتػػػاؿ كػػػا شػػػارؿ الخػػػامس عمػػػى خػػػوض حػػػرب  ػػػد انجمتػػػرا. فمػػػي رأ: كػػػاتريف
 خريف وحده ىو الحرب، أما الحممة الصميبية قـم تسميا حرب بؿ سمتيا   ذلؾ الزمف الجميؿ . 

 De Mas Latrie. M: Documents Sur Le Commerce Martime Du 

Midi De L'a, France, Extraits De Quelques Archives D' Italie, In. 

Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome Troisieme , Paris, 

1857, P. 213., Philip Schaff: History of The Christain Church, 

Vol. VI (The middle Ages  1294-1517), 1882, pp. 107, 108., 

Tierney. B: Sources of The. Middle Ages, Vol. I, U.S.A, 1999, P. 

289., Maxwell – Stuart. P. G: Chronicle of The popes, London, 

1997, pp. 133-135., Dana Carleton Munro and Raymond Jaines 

Sontage : op. cit, p. 460., Denys Hay: Ageneral History of Europe, 

New York and London, 1989, P. 109.  

51- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 143.  

52- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 143.  

53- Froissart: Ibid, Vol 1, P. 143.  

54- Chronologie Des Baillis Et Des Senechaux Jusqu' AL' 

Avenement De Philippe De Valois, In. R.H. G.F, Tome. XXIV, 

Paris, 1904., Lavisse. E: op. Cit, Tome. IV, Premiere Partie, P. 

170., Delorme .J. : Les Grand Dates Du Moyen Age, Paris, 1967, 

P. 107., Seward. D.: op. Cit, pp. 100, 101.  

ـ، بعػػػد 0955عػػػرش قبػػػرص فػػػي عػػػـا  Pierre I De Lusignanاعتمػػػى بطػػػرس األوؿ لوزجنػػػاف  -55
، واشػػتير بقػػػوة شخصػػػيتو، وتطرفػػػو فػػي الحماسػػػة الدينيػػػة. وقػػػد  Hugues IVة والػػػده ىيػػػو الرابػػ  وفػػا

 ػػػد المسػػػمميف، ولػػػذلؾ فكػػػر فػػػي  يامسػػػو بطػػػ ل لممسػػػيحية فػػػي صػػػراعأراد ىػػػذا الممػػػؾ أف يجعػػػؿ مػػػف ن
رؾ أف ىػػػذا المشػػػروع يحتػػػاج دالقيػػػـا بحممػػػة صػػػميبية كبػػػر  يطعػػػف بيػػػا المسػػػمميف طعنػػػة قوية.وعنػػػدما أ

  0925-0926قػػػػػـا برحمػػػػػة طويمػػػػػة فػػػػػي غػػػػػرب أوربػػػػػا ( إلػػػػػى اسػػػػػتعدادات  ػػػػػخمة وأمػػػػػواؿ كثيػػػػػرة؛
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يػػػة ، وممػػػوؾ الاػػػرب األوربػػػي، أبحػػػر بطػػػرس ابو البلمحصػػػوؿ عمػػػى أكبػػػر قػػػدر ممكػػػف مػػػف المسػػػاعدات 
فينػػػوف حيػػػث ـ، ومػػػر بػػػرودس، ثػػـػ البندقيػػػة، ثػػـػ قصػػػد أ0926أكتػػػوبر سػػػنة  63األوؿ مػػػف قبػػػرص فػػػي 

ممػػػؾ فرنسػػػا حنػػػا الثػػػاني (الطيػػػب  ، وأعمػػػف البابػػػا أمػػػـا بالخػػػامس، كمػػػا اجتمػػػ   فااجتمػػػ  بالبابػػػا أوربػػػ
أكمػػػؿ بطػػػرس رحمتػػػو فطػػػاؼ بم نػػػدرز ذلػػػؾ  . وبعػػػد 0929ابريػػػؿ  03الممكػػػيف حممػػػة صػػػميبية جديػػػدة (

Flanders  وبرابانػػػػت ،Brabant ،ـث قمػػػػؿ راجعػػػػا بعػػػػد ذلػػػػؾ ، وبعػػػػض المقاطعػػػػات والمػػػػدف األلمانيػػػػة
س مػػػف بطػػػر  رحػػػتػػػاني، أبل جتمػػػاع مػػػرة ثانيػػػة بحنػػػا الثػػػاني. وبعػػػد زيػػػارة نورمانػػػد: وبري ،إلػػػى بػػػاريس

تقبالو. وبينمػػػا ىػػػو فػػػي طريػػػؽ العػػػودة مػػػف دوارد الثالػػػث، الػػػذ: أحسػػػف اسػػػكاليػػػو إلػػػى انجمتػػػرا، ليقابػػػؿ إ
انجمتػػرا سػػم  بوفػػاة صػػديقو حنػػا الطيػػب ممػػؾ فرنسػػا، فأسػػرع إلػػى بػػاريس لح ػػور تتػػوي  الممػػؾ الجديػػد 

 شارؿ الخامس. 

 De Mas Latrie. M. : Histoire De L' Ile De Chypre Sous Le Regne 

De Princes De La Maison De Lusignan, Vol. 11, Paris, 1852, P. 

240.,  

 .  54-52، ص6116سعيد عاشور: قبرص والحروب الصميبية ، الييئة المصرية، العامة لمكتاب، 
56- Froissart : Op. Cit, Vol. 1, P. 144. 

تػػػوج شػػػارؿ الخػػػامس فػػػي كنيسػػػة السػػػيدة فػػػي ريمػػػس عمػػػى يػػػد رئػػػيس األسػػػاقمة، وتػػـػ تتػػػوي  زوجتػػػو  -53
بطػػػرس  ، وكػػػاف مػػػف بػػػيف الح ػػػور peter De Bourbonالممكػػػة ابنػػػة الػػػدوؽ بيتػػػرد: بوربػػػوف 

                ، ودوؽ بورجػػػوفDuke D' AnJouوزجنػػػاف ممػػػؾ قبػػػرص، ودوؽ انجػػػو لاألوؿ 

De Bourgone Duke ينسػػػػػ س د: بوىيميػػػػػا ، والسػػػػػير وWenceslas De Bohemia ،
 Duke De Brabant، ودوؽ برابانػػػػت Duke De Luxembourgودوؽ لوكسػػػػبمبورج 
يػػػػرؿ د: دامػػػػارتيف  يػػػػرؿ د: ترانسػػػػارفيؿ Earl De Damartinوا  ، Earl DeTrancarvill، وا 

يػػػرؿ فود ، وأقيمػػػت الػػػوالـئ ، وفػػػي ح ػػػور األسػػػاقمة والمػػػورداتEarl De Vaudemontيمونػػػت وا 
 واالحتماالت لمدة خمسة أيـا ، ـث رحؿ الممؾ شارؿ الخامس إلى باريس. 

 Froissart: Ibid, Vol. I, P. 151.  

  حػػػدا 433-469الممػػػؾ الكػػػارولنجي ( Charles Le Chaure صػػػم  تعتبػػػر فتػػػرة حكػػـػ شػػػارؿ األ -54
ـ، فقػػػد أصػػػب  مػػػف ذلػػػؾ الحػػػيف التقميػػػد السػػػائد فػػػي القسػػـػ الاربػػػي  فػػػيفاصػػػ ل  تتػػػوي  الممػػػوؾ وترسػػػيمي

التحديػػػد عمػػػى يػػػد رئػػػيس أف يػػػـت تتػػػوي  ورسػػػامة الممػػػؾ عمػػػى يػػػد رئػػػيس األسػػػاقمة، وب :مػػػف األمبراطوريػػػة
الحتمػػػاؿ. ويمكػػػػف القػػػوؿ أنػػػو عنػػػػد اعػػػت ء أ: ممػػػؾ العػػػػرش، أو ، حيػػػث تقػػػػـا مراسػػـػ اأسػػػاقمة ريمػػػس

لػػـػ تكػػػف لتػػػـت إال بعػػػد انعقػػػاد اجتمػػػاع قبػػػؿ عمميػػػة االنتخػػػاب  ،وجػػػود أ: محاولػػػة لموصػػػوؿ إلػػػى العػػػرش
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مثػػػػؿ ىػػػػذه االحتمػػػػاالت متميػػػػزة، ويبػػػػدو أف وتكػػػػوف  ،مػػػػف خػػػػ ؿ احتمػػػػاالت رسػػػػامة وتتػػػػوي  ،نمسػػػػيا
 مظيرىا قابؿ لمتايير مف عيد آلخر. 

 Capitularia Caroli Calvi, In. R. H. G.F, Tome. VII, P. 689.,  

ـ  ، مجمػػػة وقػػػائ  433 469فاطمػػػة عبػػػد المطيػػػؼ: مراسػػـػ تتػػػوي  الممػػػؾ الكػػػارولنجي شػػػارؿ األصػػػم  (
 . 42، ص 6113تاريخية، العدد الساب ، يناير 

  0903-0645  ابػػػػػف فيميػػػػػب الرابػػػػػ  (CharlesIV )0966-0964عنػػػػػدما تػػػػػوفى شػػػػػارؿ الرابػػػػػ   -55
 Philippe Deختػػػار زعمػػػاء فرنسػػػا فيميػػػب فػػػالوا دوف أف يتػػػرؾ وريثػػػال ذكػػػرا يخممػػػو، ا ،ممػػػؾ فرنسػػػا

Valois )964-0951 ،والػػػػذ: صػػػػار فيميػػػػب السػػػػادس، ليؤسػػػػس أسػػػػرة جديػػػػدة ىػػػػي أسػػػػرة فػػػػالوا ، 
دعػػػاءات فػػػي العػػػرش المرنسػػػي باعتبػػػاره أسػػػرة كابيػػػو فػػػي حكػػـػ فرنسػػػا، وكػػػاف يدوارد الثالػػػث احمػػػت محػػػؿ 

دوارد حينئػػػذ فػػػي السادسػػػة ف إمػػػؾ المرنسػػػي فيميػػػب الرابػػػ ، ولكػػػف كػػػاشػػػقيقة الم Isabelleبي  ابػػػف ايػػػزا
 يزابي . وـل ييـت أحد باحتجاجات والدتو إ عشرة مف عمره،

 Pierre cochon: Chroniques, In. R.H. G.F, Tome. XXIII, Paris, 1894, P. 

225., Masselino. J: Altera Chronici Rotomagensis Continuatione, In. R. 

H. G. F, Tome. XXIII, Paris, 1894, P. 352., Necrologio Hospitalis Beatae 

Mariae Magdalenae Rotomagensis, In. R.H. G.F, Tome. XXIII, Paris, 

1894, P. 416, Viard. J: La France Sous Philippe VI De Valois, Paris, 1986, 

P. 337-FF., Delorme J: Op. Cit, P. 102., Adomie. V: Op. Cit, P. 140. 

60- Austin F. OGG: Op. Cit, P. 440. Ramsay. J. H: Op. Cit, PP. 384, 385., 

Vickers. K. H: Op. Cit, PP. 198, 199. 

61- Tout. F: Op. Cit, P. 400., Bainville. J: Op. Cit, P. 58. Kelly Devries and 

Robert. D. Smith: Op. cit P. 146., Seward. D: Op. Cit, P. 104.  

62- Kichin. G. W.M.A: History of France, Oxford, 1872, PP. 430,431, 

Tony Jaques: Dictionary of Battles and Sieges, Vol. 1, London, 2007, 

P. 2. Tout. F: Ibid, P. 400., Seward. D. : Op. cit, p. 104. 

63- Froissart: Op. Cit, Vol. I, P. 145., Tony Jaques: Ibid, Vol. 1, P. 251.  

64- Froissart: Ibid, Vol 1, P. 145. 

65- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 145., Tout. F: Op. Cit, P. 400.  

66- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 145. 

67- Froissart: Ibid, Vol. 1, P. 145. 

فػػػػي عيػػػػد شػػػػارؿ الخػػػػامس ، كمػػػػا اقتػػػػرف  ف اسػػػػمو بالني ػػػػة العسػػػػكريةيسػػػػكميف: اقتػػػػرد: جو  برترانػػػػد -24
بالوقػػائ  البطوليػػة التػػي تميػػز بيػػا ذلػػؾ العيػػد، ولػػد فػػي بريتػػاني، وينتمػػي إلػػى أسػػرة نبيمػػة، والػػده روبػػرت 

 Jeanne De، ووالدتػػػو جػػػاف د: مػػػالوميف  Robert Seigneur De Broonد: بػػػروف 

Mallomains ،عػػػد سػػػقوط بريتػػػاني وب. بػػػدأ ن ػػػالو فػػػي سػػػبيؿ فرنسػػػا وىػػػو فػػػي سػػػف السادسػػػة عشػػػرة



 
 

 ـ6102ؤرخ العربى اكتوبر مجمة الم
 

 942 

نجميػػػز، كػػػوف جويسػػػكميف جماعػػػة مػػػف مواطنيػػػو، وطمػػػؽ ينػػػاوئ المحتمػػػيف، واسػػػتطاع فػػػي عػػػـا اي  د:يػػػبأ
ـ أف ينتػػػزع مػػػف األعػػػداء قمعػػػة   فػػػوجر:  الحصػػػينة، وانتيػػػى ىػػػذا العمػػػؿ إلػػػى الممػػػؾ المرنسػػػي، 0951

 Connetableفأرسػػػؿ فػػػي طمػػػب برترانػػػد د: جويسػػػكميف، والحقػػػو بخدمتػػػو، وجعمػػػو كونسػػػتابؿ فرنسػػػا 

De France. 

 Dictionnaire Historique- Portatif, Tome. Premiere, Paris, 1760, P. 

646., Guessard. M: Gauluet ou Le Sire De Gaules (1380-1423), In. 

Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome. Quatrieme, Paris, 

1847, 1848, P. 442., Leopold Delisle: Dux Letters De Bertrand De 

Guesclin Et De Jean Le Bon. Comte D"Angouleme, Vol. 45, In. 

Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Paris, 1884, PP. 302, 303., 

James EsQ. G.P: Op. Cit, P. 326., Henneman. J. B: Bertrand Du 

Guisclin, Medieval France, An Encyclolpedia, New York and 

London, pp. 808, 809., Lavisse. E: Hisioire De France, liver Trosi 

(LaGuerre De Cent Ans), P. 67, Anne. J. Duggan: Nobles And 

Nobility In Medieval Europe, Great Britain, 2000, P. 272., 

Emmerson. R.K: Op. Cit, P. 127, Bainville J. : Op. Cit, P. 59., 

Adomie. V: Op. Cit, PP. 139-140.  

69- Lavisse. E: Ibid, Livre.Trois, P. 65.,  

 .091، ص 2، جػ0وؿ ديورانت: المرج  السابؽ،ـ           
70- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 145. 

71- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 146. 

72- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 146. 

73- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 146. 

74- James Pettite And Andrews. F.A.S: Op. Cit, Vol. 1, P. 381.  

75- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 147.,  

76- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 147. James petite and Andrews. F.A.S: 

op. Cit, Vol. 1, P. 381. 

77- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 147. 

78- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 147. 

79- Emmerson. R.K: Op. Cit, P. 127,  

جوزيػػػؼ داىمػػػوس: سػػػبعة مػػػؤرخيف فػػػي العصػػػور الوسػػػطى، ت، محمػػػد فتحػػػي الشػػػاعر، ىيئػػػة الكتػػػاب، 
 .663، ص 0545

80- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 147. 

81- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 147. 

82- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 148. 



 
 

 ـ6102ؤرخ العربى اكتوبر مجمة الم
 

 943 

83- Verbruggen. J. F: The Art of Warefare In Western Eruope 

Druing Middle ages, Tr. By. Sumner Willard And. Mrs. R.W. 

Southern, Great Britain, 1997, P. 108,  

 .25لويس الحاج: المرج  السابؽ، ص 
ػػا لنجػػدة الػػذيف يعتقػػد التػػراث المسػػيح ؛القػػديس جػػورج: ىػػو مػػف طػػراز القديسػػيف الجنػػود -43 ي أنيػـػ ييبػػوف دائمل

جيػػػوش المسػػػيحييف فػػػي أ: ورطػػػة، وتػػػدور حػػػوليـ أسػػػاطير كثيػػػرة، ويعتقػػػد اينجميػػػز أنػػػو الراعػػػي والحػػػامي 
ـ، وكػػػػاف الصػػػػميبوف ييتمػػػػوف باسػػػػمو أثنػػػػاء المعػػػػارؾ فػػػػي الشػػػػرؽ، واستشػػػػيد حػػػػوالي  ـ (القػػػػرف 919ليػػػػ

 مف مدينة المد.  الراب  ، وىو مدفوف بالقرب

 Coredon. C: Dictionary of Medieval Terms and Phrases Great 

Britain, 2004, P. 137., Alan Murray: The Crusades, An 

Encyclopedia, Vol. IV, California, Denewer, Oxford, 2006, PP. 

508, 509.,  

، ت. محمػػػد فتحػػػي الشػػػاعر سػػػميث: الحممػػػة الصػػػميبية األولػػػى وفكػػػرة الحػػػروب الصػػػميبية -اف ريمػػػيثػػػجونا
ـ: الحممػػػػة الصػػػػميبية األولػػػػى   015، ص 0555الييئػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة لمكتػػػػاب،  ، ، قاسػػػـػ عبػػػػده قاسػػػػ

 . 663، ص 0545نصوص ووثائؽ  ، العربية لمدراسات والنشر، 
 . 25لويس الحاج: المرج  السابؽ، ص  -45

86- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 149. 

 .25لويس الحاج: نمسو، ص  -43

88- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 149. 

89- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 149. 

90- Froissart: Op. Cit, Vol. 1, P. 151. 

 . 25لويس الحاج: نمسو، ص  -50

92- Tout. F: Op. Cit, P. 400. 

ف جيػػػدا، فينػػػاؾ النػػػب ء الػػػذيف امتطػػػوا صػػػيوة الخيػػػوؿ، والمرسػػػاف المػػػدرعيف بػػػدروع ثقيمػػػة تسػػػم  الجانبػػػا -59
ـ، وزود المرسػػػاف باالػػػذيف  متحػػػرؾ لتاطيػػػة  ميرة الحربيػػػة، والخػػػوذات التػػػي زودت بجػػػزء أمػػػالسػػػتالزمػػػوى

ف بأسػػػػمحة ف المسػػػػمحييلحمايتيػػػػا. بجانػػػػب المرسػػػػا الوجػػػػو، وحممػػػػت الخيػػػػوؿ قػػػػدرال أكبػػػػر مػػػػف الػػػػدروع
يف، أو اتبػػػػاع المرسػػػػاف، كمػػػػا اسػػػػتخدمت خميمػػػػة، الػػػػذيف عرفػػػػوا باسػػػػـ الخيالػػػػة المسػػػػاعد

طػػػػوؿ، ف ألتقميديػػػػة، فػػػػ ف مػػػػداىا كػػػػامػػػػف القػػػػوس األنيػػػػا كانػػػػت أطػػػػوؿ  ؛األقػػػػواس الطويمػػػػة
 عف أنيا كانت أكثر دقة في إصابة اليدؼ.  ف  ل 

سػػػب  معػػػارؾ فاصػػػمة فػػػي العصػػػور الوسػػػطى، الييئػػػة العامػػػة لمكتػػػػاب،  سجوزيػػػؼ داىمػػػو  * 
 .  020-055، ص 0556ت 
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 " دور بنك روما االلخصادى في واليت طرابلس الغرب " ليبيا
 م"7091-7077" 

 د. محمد عزيز محمد
 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر

 جامعة سوهاج  - كمية اآلداب
 ت:ـــدمــمم

مبراطكر شارؿ عمى عيد األ ,ـ5151أسبانيا عمى مدينة طرابمس عاـ  تاستكل
كتناثرت عمى طكؿ الساحؿ  ,قامياأالتى  الجيكب الصميبيةليتخذىا جيبا صميبيا بجانب  ,الخامس

  ,ـ5151عاـ  ,فرساف القديس يكحنا لىإف تنازؿ عنيا شارؿ الخامس ألى إ ,فريقيةمالى إلشال
سميماف "ككذلؾ لمكاجية السمطاف العثمانى  ,لكى يتفرغ لمحرب ضد سكاف الجزائر كتكنس

سكاء  ,الغربىالى طرابمس أعبء الكفاح عمى كقع  :كفى البداية. (5)ـ(5111-5151) "المشرع
مكانياتيـ إخفقت فى ىذا السبيؿ لضعؼ أف جيكدىـ ككل ,ك فرساف القديس يكحناأسباف ضد األ
كاستجاب ليـ  ,فاستنجدكا بالدكلة العثمانية ,كمكاردىـ المالية كانت ضعيفة ,كالبشرية الحربية

ستيالء كلكنو لـ يتمكف مف اال ",غاأ دمرا"يادة رسؿ ليـ قكة عثمانية بقأف المشرع السمطاف سميماف
سناف باشا  :المشرعرسؿ سميماف أف ,تواتعزيز قك  طالبا السمطاف العثمانى لىإرسؿ أف ,عمييا

كاستطاع ضرب  ,سطكؿ العثمانىس  األألى طرابمس عمى ر إ رئيس الكزراء"" عظـالصدر األ
عاف سناف باشا فى شا ممف أف باككاف دراجك  .ـ5115كدخؿ المدينة عاـ  ,ت الميناءآمنش

 كاليا عمى طرابمسغا أراد مبتعييف  مف السمطاف العثمانى عثمانى كصدر فرماف .عممياتو الحربية
دراجكف باشا  الذل استطاع  ثـ خمفو ,ة العثمانييف عميياكؿ الكالأفكاف بذلؾ فى ذات العاـ  الغرب

, بمس بعد فترة بمغت ستة عشر عاماقميـ طراأمف ضى عمى فمكؿ فرساف القديس يكحنا ف يقأ
ترسؿ إلييا الكالة , (5)ية عربية تحت السيادة العثمانيةـ كال5115صبحت طرابمس منذ عاـ أك 

أحمد القرمانمى"  فى أف نجح مؤسس األسرة القرمانمية "ـ, بعد 5155حتى عاـ  ليتكلكا حكميا
حكـ تمؾ  فراد األسرة القرمانميةليتكارث مف بعده أ ,تكلى الحكـ ىناؾ تحت السيادة العثمانية

 -ـ5351عاـ  -, لتعكد كالية طرابمس الغرب بدءا مف ذلؾ العاـ ـ5351حتى عاـ  ,الكالية
مطمعا كىدفا كالية طرابمس الغرب  صارت, كمنذ ذلؾ الحيف (5)تحت السيادة العثمانية المباشرة 

 ,لتاسع عشر كأكائؿ القرف العشريفالقرف ا خاصة منذ نيايةك  ,ثير مف القكل االستعمارية الكبرللك
الذل  ,بعد أف دب الضعؼ فى كافة أكصاؿ الدكلة العثمانية, لتصبح رجؿ أكركبا المريض
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تتيافت عميو القكل االستعمارية الكبرل لتقسيـ أمالكو كتفتيت أكصالو, ككانت إيطاليا مف أكثر 
 ."الطامعيف فى تمؾ الكالية العثمانية "كالية طرابمس الغرب

 متد نفكذ الركمافاحينما  ,, إلى العصكر القديمةجع عالقة إيطاليا بشماؿ إفريقيار ت
. كمع ظيكر بحيرة ركمانية"ى البحر المتكسط "نو كاف يطمؽ عمإإلى إفريقيا الشمالية, حتى 

, فتـ صبغ متد نفكذىـ إلى الشماؿ اإلفريقىا, ة كبرل فى القرف السابع الميالدلالعرب كقك 
الشماؿ اإلفريقى رغـ ذلؾ لـ تنقطع صمة إيطاليا بب. ك كمو بالصبغة العربية ىالشماؿ اإلفريق

خالؿ تمؾ الفترة. فمقد قامت فى العصكر الكسطى, كأكائؿ العصكر الحديثة, عالقات قكية 
المدف الساحمية , كبيف البندقية( كغيرىا مف الكاليات اإليطالية –جنكة  –بيف مدف )بيزا 
 . (4)تسمت ىذه العالقات بالطابع التجارلا, حيث بالشماؿ اإلفريقى

لمسيطرة عمى الشماؿ  ,بيف الدكؿ االستعمارية الكبرل ,كحينما حدث تنافس استعمارل
, ألف تمعب دكران ىى األخرل ,إيطاليا بالطبع تتطمع , كانتاإلفريقى, منذ بداية العصكر الحديثة

مف البحر المتكسط , كبحكـ صالتيا ىامان فى ىذا المجاؿ ,  بحكـ مكقعيا الجغرافى القريب 
 التاريخية بتمؾ المنطقة .

لذلؾ  تركت ىذا المجاؿ , إال أف إيطاليا قد شغمت بتحقيؽ كحدتيا فى تمؾ الفترة 
 فريقى.مى االستعمار فى الشماؿ األلممنافسة ع ,ستعمارل لغيرىا مف الدكؿاال

 ,مكحدة مستقمة دكلةكأصبحت  ,يطاليةالكاليات اإل اتحدتف أبعد ف, طكيالن  ذلؾ لـ يستمر      
ث عف المصالح كالمكاسب التجارية فى التطمع  كالبح إيطاليا المكحدة ؛ بدأت(1)ـ5315عاـ 

 .فى ىذا المجاؿ التى سبقتيا ,, أسكة بالدكؿ األكركبية األخرلفى قارة أفريقيا ليا كاالستعمارية

ثر عند , كاف لو عميؽ األـ5335 عاـ مايك  55فى ,عندما حدث االحتالؿ الفرنسى لتكنسك 
 ضربة قكية لمصالحيـ فى البحر المتكسط . كفعتبره اإليطاليا, فقد اإليطالييف

معمؿ عمى بسط نفكذىا عمى لكاف ىذا العامؿ مف أقكل العكامؿ التى دفعت إيطاليا لقد 
حكا فى إقامة فنج  ,(1)فريقىلى الشرؽ اإلإكلكنيـ اتجيكا  ,كشماؿ إفريقيا منطقة البحر المتكسط

تجيكا إلى إقامة مستعمرات إيطالية ليـ فى ا, كما عمرات إيطالية ليـ فى إريتريا كاصكماؿمست
 , (1)ـ5381فى مارس عاـ  ,اإلثيكبييفعمى يد  "عدكة"إثيكبيا, كجاءت ىزيمة إيطاليا فى معركة 
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فريقى الشماؿ اإلأف  فريقى, حيث رأكالى الشماؿ اإلإفريقى مف الشرؽ اإللتحكؿ أنظار اإليطالييف 
يطاليا فى اتخاذ إحيث بدأت  .فريقى, كليس الشرؽ اإلمتكسع اإليطالىلىك المجاؿ المناسب 

ف أبعد  ,(3)التى تمكنيا مف احتالؿ كالية طرابمس الغرب  -يزيمةلبعد ىذه ا-الخطكات الجادة 
 . الؿ فعمى لياكتمييد الحت ,زادت مف نشاطيا االقتصادل فى تمؾ الكاليةيطاليا قد إكانت 

 ,نتيجة الحتالؿ فرنسا ليا ,فى احتالؿ تكنس إيطاليا أنو بعد فشؿ :فكما أشرنا مف قبؿ
ثر تفاقـ أكضاعيا االقتصادية كاالجتماعية الناجمة عف (8)ـ 5335فى مايك عاـ  , كا 

 لمناقشة قضية  ,ـ5335سنة يكنية  1فى  ,؛ عقدت إيطاليا جمسة برلمانية(51)كحدتيا
أىمية االجتماع أثار أعضاء البرلماف اإليطالى  , كفى ذلؾمنطقة البحر المتكسط مصالحيا فى

رابمس الغرب"   فى خدمة المصالح االقتصادية كالسياسية ط" كاليةالدكر الذل يمكف أف تقـك 
النسبة ب ,غاية فى األىميةاستراتيجى ليا مكقع  ىذه الكالية, كبخاصة أف كاالستراتيجية اإليطالية

ظير تيطالية نعقاد  أخذت الحككمة اإل( كىكذا فإنو منذ ذلؾ اال55)الجنكب اإليطالى.لسكاحؿ 
النكاحى  فى كافة ,كالية طرابمس الغرببالتأسيس ليذه المصالح فى  اىتماما ممحكظا

التجارل مع ؿ عمى زيادة تعامميا (.  كأخذت إيطاليا تعم55كالثقافية) االقتصادية كاالجتماعية
. كقد كانت يا, مف خالؿ زيادة حركة السفف  كالسمع كالبضائع المتبادلة معبكالية طرابمس الغر 

التى حصائيات األرقاـ كاإل كذلؾ مف خالؿ ,ادة كاضحة بشكؿ كبير كممفت لمنظرىذه الزي
؛ إذ كضعت ىذه كالية طرابمس الغرباإليطالى مع  اىتمت بحركة  التبادؿ التجارل

, بعد أف كانت فى المرتبة الثانية مع بريطانيا ,لعشريفإيطاليا فى مطمع القرف احصائيات اإل
ييف فى تحكيؿ رغبة اإليطال :ككاف اليدؼ مف ىذه الزيادة ىك (.55قبؿ ذلؾ فى المرتبة الرابعة)

عمى اليجرة   ة, فشجعكا رعاياىـإلى سكؽ  رائجة لمنتجاتيـ  المختمف "ليبيا" كالية طرابمس الغرب
غمبيـ فى الذيف انخرط أ ,ت بذلؾ أعداد المياجريف اإليطالييفزداداف ستثمار فييالمعمؿ كاال

لتصبح الجالية  ,كالصناعة كالتجارة  كالحرؼ األخرل ,ممارسة مختمؼ األنشطة االقتصادية
 فمقد (.54مف أىـ الجاليات األجنبية المكجكدة فى كالية طرابمس الغرب) ,فى ليبيا ,اإليطالية

عمى تدعيـ مصالحيا التجارية حريصة  ,طرابمس الغرب فى كالية ,الجالية اإليطالية تكان
عبر  ,ىناؾ كنكاياىا االستعمارية استغالؿ أطماع الحككمة اإليطاليةك  ,كتأمينيا كاالقتصادية

كالبريطانييف  ,المنافسات األجنبية األخرل لمكاجيةتمؾ الكالية, عقد الصفقات التجارية مع 
 كالفرنسييف كاأللماف كغيرىـ .
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 :  (Banco di Roma)رف روما مصحأسيس 
تدخميا  اإليطالية فى الجالية اإليطالية كسيمة ىامة لمتابعةكجدت الحككمة 

ا عممية لحككمتيصادل فى شئكف كالية طرابمس الغرب, كقد ميد كجكد ىذه الجالية االقت
ثؿ , كالمتمة  أنشطة تجارية كاقتصادية عديدةبالسماح ليا بمزاكل إقناع السمطات العثمانية

,  Banco di Roma فى النشاط التجارل كالمالى الذل كاف يقكـ بو مصرؼ ركما 
كالتمييد لألطماع  ,(51)ارتبط اسمو بسياسة التغمغؿ االقتصادل السممى كالذل

 (.51) كالية طرابمس الغرب االستعمارية اإليطالية فى
" Lazioـ في مدينة الزيك"5331س عاـ مار  8في  ,فتتح مصرؼ ركماالقد 

عدة فركع لو  افتتحتحيث بعد ذلؾ رؼ بشكؿ ممحكظ كتكسعت أنشطة المص ,إليطاليةا
تساعد عمى  كقكاعد اقتصادية ؛فى حكض البحر المتكسط ,ـ5811عاـ  ,خارج إيطاليا

 اإليطالى فى منطقة البحر المتكسط, التى تعتبرىا إيطاليا المجاؿ الحيكل لنشاطياالتكسع 
 ,كمالطة ,فرع اإلسكندرية :كع التى افتتحيا المصرؼكمف بيف ىذه الفر  ,االستعمارل

 (.51فكاف بذلؾ أكؿ مصرؼ إيطالي يتجو إلى ىذا النشاط) ,كطنجة
أبريؿ  51يكـ  ,كتمكف مصرؼ ركما أيضا مف فتح فرع لو في مدينة طرابمس

غير أف نشاطو  ـ,5815مارس  53ـ, بناءن عمى قرار مجمس اإلدارة المنعقد فى 5815
ـ, كبحضكر 5811أبريؿ سنة  51في  ,دأ إال بعد تكقيع العقد المبـر بركماالفعمي لـ يب

كأسندت رئاسة ىذا الفرع إلى رجؿ األعماؿ  ( 53ككيؿ القنصمية العثمانية في ركما.)
, ة السياسة اإليطالية االستعماريةأحد دعا" Bershianiاإليطالى "السنيكر بريشيانى" 

, فريقياإة فى المستعمرات اإليطالية بشرؽ صرفيالذم سبؽ لو أف اشتغؿ باألعماؿ المك 
ككاف بريشيانى كثير التجكؿ فى ليبيا   .(58كصارت لديو بعض الخبرات اإلدارية كالمالية)

ككاف يبذؿ الماؿ عف سعة, كفى كؿ طالع عمى أحكاؿ البالد, لالرضة لبث الدعاية المغ
كيذكر محمد عبد الكريـ  .(51كعيكنا لو ) كيتصؿ باألعياف يتخذ منيـ  أصدقاء ,مناسبة
كاف حيث اختيار ىذا الرجؿ يؤكد لنا الطبيعة االستعمارية ليذا المصرؼ,  بأف" :الكافى

تمثؿ فى , تؽ مصالح مادية إليطاليا فى ليبيااليدؼ األساسى مف إنشاء ىذا الفرع ىك خم
عندما  ,بحيث تصبح ركيزة إليطاليا ,فى مختمؼ المدف الميبية مشاريع اقتصادية كتجارية

زداد نشاط المصرؼ ا :(. كلتحقيؽ ىذه السياسة55)"حيف ساعة الغزك ثـ االستعمارت
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 مصراتة كفى ,"ـ5811ديسمبر سنة " في بنغازل بعد ذلؾ بشكؿ ممحكظ, ففتح فركعان لو
بريؿ سنة "أ زليطف كفى ,"ـ5813ديسمبر سنة " الخمسكفى  ,"ـ5813يكليك سنة "

يتكسع النشاط االقتصادل , كذلؾ لكى "ـ5818نكفمبر سنة " درنةكفى  ,"ـ5818
عدة  لخدمة أغراضوكأنشأ المصرؼ  .(55)كالية طرابمس الغربفى كافة أرجاء  اإليطالى

أكثر مف جريدة  كما أنشأ,(54)كمطبعة فنكف الطباعة ,(55)مطبعة أربيب :مطابع منيا
 Giornale Di(51)"جكرنالى دل تريبكلى" " منيا :كتدافع عف مصالحو ,بأسموتتحدث 
Tripoli" ,( ك)إيكك دل تريبكلى(Echo Di Tripoli)(51 ,) حيث حاكلت إدارة البنؾ بث

الدعاية اإليطالية بيف األىالى, كتقديـ النمكذج اإليطالى عمى أنو النمكذج األمثؿ مف 
مميكف  541ـ ما يقرب مف 5855( كبمغت استثمارات البنؾ عاـ51).ىذه الجرائدخالؿ 

 . (53خمسة مالييف دكالر) يقارب أم ما ,ليرة إيطالية
الكسائؿ الرئيسية التي استغمتيا الحككمة اإليطالية في عممية  أحدكاف مصرؼ ركما 

فيـ, البحث عف اىدأأنو مف الضركرم لتحقيؽ  :السممي, حيث رأل الساسة اإليطاليكف التغمغؿ
 جراؤىا في كالية طرابمسجياز مالي يمكنو أف يتكلى القياـ بأعباء العمميات االقتصادية المزمع إ

 (58متيازان  ليا في الميداف االقتصادم كمقدمة لمضـ السياسي.)ا, كي تعطى إيطاليا الغرب
مف أبرز المصالح اإليطالية  ,بكالية طرابمس الغرب ,كانت فركع بنؾ دم ركما

, كقد دار حكلو الكثير مف النقاش كالجدؿ, كبخاصة فيما يتعمؽ بحقيقة األىداؼ ىناؾ
, كقد جاء إنشاء فرع بنؾ ركما اإليطالي في تمؾ الكاليةأقيـ مف أجميا ىذا البنؾ في  التي

مدينة طرابمس, كالعديد مف المدف الميبية األخرل فيما بعد, بدعـ مف القكل السياسية 
كاالقتصادية كالدينية اإليطالية, ككاف ىذا البنؾ أحد أىـ كسائؿ تغمغؿ المؤسسات 

 (51.)كالية طرابمس الغرب يطالية فيكالشركات التجارية اإل
كاف  -ظريةمف الناحية الن -فعمى الرغـ مف أف مصرؼ ركما :كمف جية أخرل    

ككمة اإليطالية رتباط عضكم مع الحا لوكاف  ,في الكاقع ,إال أنو مممككان لمقطاع الخاص,
 (55) لألسباب اآلتية:

منصب نائب رئيس الذم شغؿ  - Romolo Tittoni: كاف ركمكلك تيتكني أوالا 
في الفترة مف  ,كزير الخارجية اإليطالية Tomasso Tittoniتيتكني  كشقيقان لتكماس -المصرؼ
 . كالية طرابمس الغرب مصرؼ ركما  فىلع ك , كىى الفترة التى تزامنت مع فتح فر ـ5811-5818
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لشراء األراضي  ,: كانت معظـ األمكاؿ التي استعممت مف قبؿ المصرؼثانياا 
قد منحت لممصرؼ مف قبؿ  ,الغرب في كالية طرابمس, ستثمارات األخرلالكبعض ا

. كبخاصة أف ىذا البنؾ كاف مرتبطان بالدكائر Vatican(32) الحككمة اإليطالية كالفاتيكاف
حيث  ات النفكذ الديني مف ناحية أخرل.الحاكمة مف ناحية, كباألكساط الكاثكلكيكية ذ

ضفاء الصبغة الدينية لمصرؼ إعمى  ,الدينية كالمؤسسة ,حرصت الحككمة اإليطالية
فى  الكنيسةساىمت أمكاؿ , حيث ف الدعـ الدينى لمصرؼ ركما كاضحاكا لذلؾ ,ركما

كاتخذت الحككمة اإليطالية  ,الغرب دعما لنشاطاتو فى كالية طرابمس ,إنشاء ىذا البنؾ
أرنستك "صرؼ عمؿ مديرا ليذا الم, كما مركزا لمدعاية لذلؾ المصرؼ "البابكية"مف 

" يفجينى  باتشيمى"  :كىك عـ ألحد كجياء الفاتيكافىك ك  Arnesto Batchili"باتشيمى
Batchili Yavgieny(33, الذل أصبح  فيما بعد البابا بيكس الثانى عشر) لقد .

كمختمؼ  ,الدعـ المعنكل مف الفاتيكافالحصكؿ عمى  عمى صت الحككمة اإليطاليةحر 
 (.34)ركما ضمانا لتبريكاتيـ الركحيةؼ لمصر  ,طبقات رجاؿ الديف

التى أنشأىا  : دعـ الحككمة اإليطالية لعمميات خطكط المكاصالت البحريةثالثاا 
تيسيرا عمى  ,يطاليةإلا كط بيف السكاحؿ الميبية كالسكاحؿحيث ربطت ىذه الخطمصرؼ ركما 
فى  ,طالية لممصرؼكلقد كاف ىذا الدعـ مف قبؿ الحككمة اإلي, ىدافوأغراضو ك أ ؽالبنؾ لتحقيق
 مف كجية نظر الحككمة اإليطالية. ,لعمميات المصرؼ الكطنية ان تحفيز  ؛ىذا الشأف

في مدينتى طرابمس  ,: منحت الحككمة اإليطالية فرع مصرؼ ركمارابعاا 
بتمؾ  ,مكتب البريد اإليطالي منافسة بذلؾ ,الحؽ في القياـ بالخدمات البريدية ,كبنغازم
 . (51)بنفس الكظيفة افيقكم اانك افمذلكا ,المدينتيف

 Baron "سكنيتك"صديقا لمباركف  باتشمى أرنستكالبنؾ  كاف مدير: خامساا 
Sonito ,دل إيطاليا جكرنالى" جريدةكصاحب الزعيـ المحافظ "Giornale Di, Italia  

 كىى  جريدة متطرفة فى كاثكليكيتيا كتعصبيا.
ب المصالح مف أصحا:  كاف بعض أعضاء الحككمة اإليطالية ىـ سادسا

 .المالية  فى ذلؾ البنؾ
ككما اعترؼ   ,ف مصرؼ ركما كاف  فى الكاقعإ :كمف ىنا يمكف القكؿ

مى ممف أجؿ تنفيذ سياسة التغمغؿ الس ,يطاليةإلأداة  فى يد الحككمة ا ,بذلؾ يطاليكفاإل
 (51.)يطالى فى كالية طرابمس الغرباإل
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 ,كالمؤسسة الدينية ,الحككمة اإليطاليةإف كقكؼ افى "كيقكؿ محمد عبد الكريـ الك 
, يؤكد أف ىذا المصرؼ لـ بكالية طربمس الغربتمكيؿ فركع المصرؼ المساىمة فى كراء 

نما كاف مؤسسة  ,يكف مؤسسة ذات أىداؼ  اقتصادية صرفة تتعمؽ بالربح كالخسارة, كا 
يطالى لحماية لتدخؿ العسكرل اإلإيجاد قاعدة اقتصادية  لتبرير ا :تيدؼ إلى استعمارية

د  عالقة بيف ممثؿ ىذه إيجا :, كىك ييدؼ مف جية أخرل إلىالمصالح اإليطالية
أنو حاكؿ  :البنؾعف نشاطات ذلؾ الحديث كسنرل فى  .("51)كبيف الميبييف  المؤسسات

لبعض الميبييف, كما قاـ المصرؼ بتمكيؿ المصانع كالمشركعات  تقديـ القركض
, كمحاكلة ة العقمية الميبية لمتعامؿ مع المصالح اإليطاليةبيدؼ تييئ ,األخرل االقتصادية

كسب أنصار مف الميبييف  يتعاطفكف مع فكرة استعمار إيطاليا لبالدىـ, كىك مف جية 
كتطكير حياتيا ية  بنشر التقدـ  فى المستعمرات أخرل تأكيد لإلدعاءات األكركب

تتمكف إيطاليا مف خمؽ بحيث   ,عف طريؽ إنشاء مثؿ ىذه  المؤسسات ,االقتصادية
ىك الركيزة التى استند عمييا دعاة   ركيزة ليا فى تمؾ الكالية. حيث كاف مصرؼ ركما

حيث  ,غراضيـ فى كالية طرابمس الغربأفى تنفيذ برامجيـ كتحقيؽ  ؛يطالىاالستعمار اإل
 أنشطة :تمثمت فى ,إليطاليا قكاعد اقتصادية ىامةاستطاع ىذا المصرؼ أف ينشئ 

 (53كالية.)ال تمؾ فى مختمؼ مناطؽ ,كغير ذلؾ ,تجاريةكصناعية ك  زراعية
كبعض المدف الميبية  ,أف إنشاء مصرؼ ركما فى مدينة طرابمس يتضح لناكىكذا 

 بؿ كاف أداة رسمية ,تبنى حساباتيا عمى الربح كالخسارة لـ يكف مجرد مؤسسة ,األخرل
تعددت أكجو  :كمف ىذا المنطمؽ ,كالية طرابمس الغربفى إطار تمييدىا لغزك  إليطاليا

ع لو فى بعد أف نجح فى افتتاح فرك  ,مف حيث الكـ ,تمؾ الكاليةنشاط ىذا المصرؼ فى 
حيث تنكعت نشاطات ذلؾ المصرؼ  ,, ككذلؾ مف حيث الكيؼالكثير مف المدف الميبية

كلعؿ أبرز نشاطات  مصرؼ ركما  .فى ليبيا ـ السياسة االستعمارية اإليطاليةبما يخد
 -كانت عمى النحك التالى : 

 مصرف روما وشراء األراضي : -: أوال 
خاصة فى ك  ,مف المعركؼ أف الزراعة فى ليبيا  تعتمد عمى مياه األمطار

إلى سكء ظركؼ  ,فى بعض السنكات ,المناطؽ الساحمية ,  كقد يؤدل عدـ سقكطيا
 ,لمحاصيؿ المختمفةمف ا اج مزارعيـعمى إنت  ,بشكؿ كامؿ ,المزارعيف  الذيف يعتمدكف

فكاف  ,عمى الفالحيفكانت تفرضيا اإلدارة العثمانية  التىباإلضافة إلى الضرائب الباىظة 
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خكفا  ,يتـ دفع الضريبةلكى  يستدينكف أمكاال :عمى دفع الضريبة السكاف غير القادريف
ماـ , كبالتالى اليككف أباريةاإلجمف األذل الذل سيمحؽ بيـ مف جراء عدـ دفع الضريبة 

ما أف  ,حتى يتـ تسديد المبمغ المقترض ,كرىينة سكل أف يقدمكا أراضييـ المزارعيف كا 
 .(58يتنازلكا عنيا مقابؿ ذلؾ المبمغ)

حدكث جفاؼ شديد فى عاـ  ,فى كالية طرابمس الغرب ,لقد صادؼ إنشاء مصرؼ ركما
لـ يكف ىناؾ أم " :أنو أشار إلى ,بكالية طرابمس الغرب ,ففى تقرير لمقنصمية البريطانية ,ـ5811

, إف زءان كبيران مف ثركتيا الحيكانيةكما فقدت البالد ج -ـ 5811عاـ  -إنتاج مف الشعير ىذا العاـ
إف العائالت التي : "التقريرال يبشر بالخير", كأضاؼ  فى ىذا العاـالكضع االقتصادم في البالد 
أف ترىف بعض حمييا كحتى  اـاضطرت ىذا الع صاحبة دخؿ جيد؛ىي في الحاالت العادية تعد 

 (41منازليا كضماف لقركض أخذكىا مف بنؾ ركما.")
نجد أف فركع البنؾ في الكالية كانت تستغؿ سكء األكضاع  :كتأسيسا عمى ماتقدـ

مف خالؿ إقراضيـ, مقابؿ رىف, لشراء مساحات كبيرة مف األراضي,  ,العامة لمفالحيف
 ,بشأف السماح لألجانب ,ـ5311ادر سنة لغرض االلتفاؼ عمى القانكف العثماني الص

, كقاـ البنؾ المذككر بتسجيميا بأسماء كامتالكيا بشراء األراضي ,كأفراد دكف المؤسسات
في الكالية. كبيذه الطريقة شرع البنؾ في شراء  يفأفراد مف الجالية اإليطالية المقيم
ككاف اجة إلى بيعيا. حابيا في أشد الحكالتي كاف أص ؛مساحات كبيرة مف أراضى الكالية

البنؾ بدكره متميفان إلى الشراء بأم صكرة, كبأم ثمف,  األمر الذم شجع الناس عمى 
بتزاز ما يمكف مف أمكاؿ البنؾ, كتكريطو في قضايا كمشاكؿ قانكنية. التحايؿ كالتالعب ال

اط كقد تمادل البنؾ في شراء األراضي بطرقو الممتكية, كاعتبر رفض تسجيميا عرقمة لمنش
ئة عقار في ضكاحي أكثر مف م   البنؾ , كاشترلكالية طرابمس الغرباإليطالي في 

كانت مستندات أغمبيا غير صحيحة, كاستطاع أف يشترم عددان كبيرا مف  ؛بنغازم
 (45.)كطابمينك ,كالرحبة ,كالمثامة ,في القكارشة :األراضي, كمعظميا في أطراؼ بنغازم

رؼ بعمميات شراء األراضي مف بعض أفراد قاـ المص ,كباإلضافة إلى ما سبؽ
التي  ؛ممف لـ يتمكنكا مف مقاكمة اإلغراءات المالية العالية ,األخرلالجاليات األجنبية 

ة يأضعاؼ القيمة الحقيق ةكاف يقدميا مصرؼ ركما, كبمغت في بعض األحكاؿ ثالث
 (45كليس اقتصاديان.) ,لألراضي, أم أنو كاف استثماران سياسيان 
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 ,ى يمكف القكؿ بأف مصرؼ ركما قد كاجو  صعكبات فى شراء األراضىكبالتال
بيع العقارات لممؤسسات  كانت تمنعكذلؾ نظرا ألف السمطة العثمانية   ,بصكرة مباشرة

كحتى  ,لتحقيؽ أىدافو ,حتياؿ كالطرؽ الممتكية, كلذلؾ لجأ مصرؼ ركما إلى االاألجنبية
 -ي:تاسة خاصة تمثمت في اآلد المصرؼ سياعتم :يتجنب القانكف المذككر

 ,يةمف الجالية اإليطالية أك الييكد أفراديقكـ المصرؼ بتسميؼ أمكاؿ إلى 
التي كاف  ؛أك حتى بعض أفراد العائالت الغنية الميبية  ,بالحماية اإليطالية يفالمشمكل

ى لحساب األراض بغرض أف يشترم ىؤالء ,أفرادىا يتمتعكف بنظاـ الحماية اإليطالية
, المتعامؿ مع المصرؼ  بشراء األرضكتتـ ىذه العممية بأف يقكـ الشخص  رؼ,المص

, كبعد اتماـ كبضماف رىف األرض المشتراة  ,كيتـ التسديد عف طريؽ قرض مصرفى
قساط المستحقة عميو لمصرؼ عف سداد األ البيع  يتظاىر المشترل بأنو عجز عممية
, كبيذه ممكيتيا إلى المصرؼ األرض, كيتـ نقؿ كبذلؾ يحجز المصرؼ عمىركما, 

 (.45)بيع األراضى لممؤسسات األجنبية  الحيمة  يتخطى المصرؼ قانكف  منع
لتنفيذ سياسة إيطاليا  أف الطرؽ التى اتبعيا المصرؼ :كمما الشؾ فيو

لشراء األراضى مف   ,أكغيرىـ كمنيا منح قركض ألفراد  الجالية  اإليطالية ,االستعمارية
 (: 44دت المصرؼ عمى تحقيؽ  غايتيف ىما )قد ساع ,الميبييف

إطار السياسة فى  ,إلى أيد إيطاليةكية ىذه األراضى مف أيدل ليبية ضماف تحكيؿ مم  -5
 عمى  أكبر  قدر ممكف مف األراضى . ,ستحكاذالعامة  لممصرؼ باال

د حيث زاد عد ,عف طريؽ ىذه التسييالت ,كالية طرابمس الغرب تشجيع اليجرة اإليطالية إلى  -5
 (.41بشكؿ ممحكظ ) ,بعد إنشاء ىذا المصرؼ ,إلى ليبياالمياجريف اإليطالييف 

ستحكاذ عمى مساحات مف اال ,بكاسطة ىذه الطرؽ الممتكية ,لقد نجح المصرؼ
أك , شتراىا المصرؼالألراضي التي  ةيكبيرة مف األراضى. عمى أف المساحة الحقيق

ف القانكف العثماني كاف يمنع كذلؾ أل ,لـ تعرؼ بعد بالتحديد ,أصبحت تحت يده
, األمر الذم دفع طرابمس الغربمتالؾ األراضى في كالية االمؤسسات األجنبية مف 

تحايالن عمى القانكف  ؛المصرؼ أف يسجؿ األراضي التي اشتراىا بأسماء أفراد
لتدخؿ اا إليطالي ذه األراضى تشكؿ قاعدة اقتصادية تبرر(. كأصبحت ى41)المذككر

كىك ماكانت تيدؼ إليو  الحككمة اإليطالية   ,كالية طرابمس الغربحيا فى لحماية مصال
 (.41كدعمت نشاطاتو فى ليبيا ) ,عندما ساىمت فى إنشاء ىذا المصرؼ
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 النشاط الصناعي ملصرف روما :  - ثانيا:
 دكر كبير فى دفع عجمة االستعمار ,التى شيدتيا أكركبا ,كاف لمثكرة الصناعية

األسكاؽ الالزمة  ك  ,الالزمة لتشغيؿ المصانع مى المكاد الخاـلمحصكؿ ع األكركبى
. كمف ثـ فإف النشاط الصناعى  كاف لو مكانة مميزة فى خطة مصرؼ لتصريؼ اإلنتاج

تأكيد  :ككاف ىذا النشاط ييدؼ إلى ,كالية طرابمس الغربلمتغمغؿ االقتصادل فى  ؛ركما
كتككيف  ,اليةالك تمؾ أكضاع  سيفحبالعمؿ عمى تدعاءات االستعمارية اإليطالية اال

 ,أف النشاط الصناعى لمصرؼ ركما :مؤسساتيا االقتصادية. كمما يدلنا عمى ىذا اليدؼ
ارة كاإلش ,ىناؾبالنظاـ العثمانى  تكافؽ مع الحممة الصحفية لمتشييرقد  ,تمؾ الكالية فى

ر الكالية اقتصاديا دىااز ب تأكيد مزاعـ :ىذه الحممةكرافقت  ,إلى تخمؼ أساليبو االقتصادية
 ,فى طرابمس ,ف ىذا المنطمؽ قاـ فرع مصرؼ ركما. منتقاليا لإلدارة اإليطاليةابعد 

لعصر زيت  مصانعنشاء عدة إ, حيث تـ مبالغ كبيرة إلنشاء بعض المصانعبتخصيص 
 اكبير  اافتتح مطحن ,ـ5851 كفى أغسطس سنة ,ـ5811ديسمبر سنة  فى ,الزيتكف
لصناعة  خرآفتتح مصنعا ا :مف العاـ نفسوكفى سبتمبر  ,صابكفكمصنعا لم ,(43)لمدقيؽ

. كأكؿ ما ـ5855فى يناير سنة  ,, كأنشأ أيضا مصنعا لإلسفنجالكرؽ مف نبات الحمفا
كالية  مرتبطة بتصنيع المكاد الخاـ المتكفرة فى كانت أنيا :عمى ىذه المصانع يالحظ

مما يعطى انطباعا   ,كاإلسفنج ,اكالحمف ,كالحبكب ,زيت الزيتكف :مثؿ طرابمس الغرب
فإنو مف الممكف اعتبار ىذه  :. كمف جية أخرلىتماـ اإليطالييف بيذه المنتجاتاب

 عبر ىذه المنجزات ؛المصانع نماذج مغرية  لتييئة الميبييف  لمتعامؿ مع إيطاليا
 .(48عمى حد زعـ الدعاية اإليطالية ) ,الحضارية التى ستغير أكضاعيـ

ستغالؿ المكاد اب ,فى إطار نشاطيـ الصناعى  فى ليبيا ,طاليكفكلـ يكتؼ اإلي
فى البالد  ؼ عمى البحث عف المكارد المعدنية, بؿ عمؿ المصر الخاـ المعركفة

, ككمؼ البنؾ فى ىذا الخصكص الميندس  كخاصة الفكسفات كالكبريت ,تغاللياكاس
 كالقياـ بإجراء ,لمعادفلمبحث عف ا ,ـ5851عاـ  ,إيطالية برئاسة بعثة Sforza أسفكرزا

امت ىذه , كبالفعؿ قSan Filippoميبك يكساعده فى ذلؾ  ساف ف ,الدراسات الجيكلكجية
إلى  ,استغالليا مف جانب البنؾ اتمكانا  ك البعثة بجمع المعمكمات عف تكاجد ىذه المعادف 

 .(11) جانب مياـ أخرل
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ذه المصانع لـ أف إنشاء ىEnrico Insabato (15 ) أنسباتكأنريكك  كيؤكد لنا
ىك أف بعض ىذه ك بؿ كانت ذات أىداؼ بعيدة ؛ ,كف عممية اقتصادية بغرض الربحي

كنتيجة  (15.)فى بنغازل مطحنة الدقيؽ  مثؿ ,جسيمةالمصانع قد تعرض لخسائر  مالية 
فى المطحنة قد بنيت أف تككف ىذه  "أليس مف األفضؿ :لذلؾ تساءؿ فرانسيس ماككال

يطالييف ..." اإل تفيدف أقؿ حتى يمكف عمى األ, biria Cala  برياك كالأ A polia بكلياأ
 كعمى الرغـ مف ."(15)تشغيؿ المطحنة بكامؿ قكتيا مكافإلى  عدـ إكذلؾ بعد أف أشار 

تميد تأسيس قاعدة اقتصادية  يدؼب ,استمر المصرؼ  فى سياستو الصناعية :ذلؾ
 (.14لمغزك اإليطالى لميبيا )

 رى ملصرف روما : النشاط الخجا - ثالثا:
فى اثنتى عشر مدينة  لقد بدأ المصرؼ نشاطو التجارل فى ليبيا بفتح ككاالت تجارية

عمى النشاط كتشرؼ  ,( تقـك بشراء األراضى إلقامة المشركعات التابعة لممصرؼ11لييية )
ىذه السياسة كانت تستيدؼ التحكـ فى تكريد كتصدير السمع  . كالشؾ أفالتجارل فى ىذه المدف

فى  ,حتى يتـ ربط االقتصاد الميبى ,, كالتركيج  ألىمية ىذه العالقة االقتصاديةاإليطالية إلى ليبيا
المصرؼ عمى تشجيع حركة التجارة اإليطالية مع  . كما عمؿباالقتصاد اإليطالى ,ذلؾ الكقت

 كالية عف طريؽ تخفيض  الضرائب الجمركية  عمى البضائع اإليطالية  المتجية إلى ,ليبيا
. ككاف مف بيف ىذه دير البضائع اإليطالية إلى ليبيا( مما دفع عجمة تص11)طرابمس الغرب,

كغيرىا مف  ,كالكرؽ ,كالجبف ,كاألرز ,كالسكر ,كالنبيذ ,كالرخاـ ,كاألخشاب ,النسيج :الصادرات
ا عممي ,مع مطمع القرف العشريف  ,الغرب كالية طرابمس يث تحكلتبحالسمع التجارية اإليطالية 

عف طريؽ القسـ التجارم لو في طرابمس  ,. كما مارس البنؾ(11)إلى مستعمرة اقتصادية إيطالية
الغرب, عمميات بيع كشراء السمع كالبضائع المحمية كاإلفريقية, كالحبكب كالحمفا, كريش النعاـ 
ع كالعاج, ككانت معظـ تمؾ الصادرات كالكاردات تنقؿ بكاسطة مجمكعة مف البكاخر المممككة لفر 

 Soieta البنؾ المذككر. كما دعـ القسـ التجارم لمبنؾ جيكد الشركة العامة اإليطالية لمتصدير
Generale Esportatrice كمقرىا ميالنكMilano (13),  كالتى كانت تنقؿ البضائع بيف

يطاليا مالطة :طرابمس كبيف كؿ مف  .(18)كتكنس كا 
أف تحتؿ  , مفا المصرؼالتى قاـ بي, تمكنت إيطاليا بفعؿ ىذه النشاطاتكقد 

( كىكذا 11)بعد بريطانيا. ,كالية طرابمس الغرب ,معالثانية  فى التعامؿ  التجارل   المرتبة
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 ,فى كالية طرابمس الغربفى ضماف السيطرة  االقتصادية   -إلى حد ما   -نجح المصرؼ 
بية إلى كالسيطرة  عمى تصدير المنتجات المي ,إلييا عف طريؽ تشجيع التجارة اإليطالية

كيذكر بعض الطرؽ الممتكية.   ,فى سبيؿ إنجاح  ىذه السياسة  ,. كقد اتبع المصرؼإيطاليا
ليسيطر عمى  ,إحدل ىذه  الطرؽ التى  كاف يقـك  بيا مصرؼ ركما "أنريكك أنسباتك"لنا 

 ,إلى مصرؼ ركماو كاف عندما يتجو التاجر الصغير أن :تفى ذلؾ الكق ,االقتصاد الميبى
ثـ يقترح المصرؼ عمى ىذا التاجر الصغير , يبادر المصرؼ بالرفض أكال  ,اعدةمسطالبا ال

ذا رفض يعمد المصرؼ إلى كذلؾ يعنى  ,(15إنشاء مؤسسة مماثمة) أف يبيع  مؤسستو, كا 
ـ حيث يقرضي ,,  كما عمؿ المصرؼ عمى  تكريط  التجار الميبييفإفالس التاجر الصغير

ياسة خبيثة  ( كىى س15ما يستممو مف نقكد ) يساكل ما ئاشيأمكاال  مقابؿ أف يرىف التاجر 
 بمكجب القانكف . ,ليذا المصرؼ تجعؿ التاجر يتنازؿ عف مكرد رزقو

عمى فعمؿ عمى السيطرة  ,فى منح القركضلقد انتيج المصرؼ سياسة خاصة 
 كاف حيث إف المصرؼ ,كبخاصة صغار التجار ,أك فقدانيـ ألعماليـ  ,القركض طالبى
كبيذا فقد العديد مف  ,يعمـ بأنيـ يمركف بضائقة مالية عندما ؛فى تجارتيــ ينافسي

بالحماية  المشمكليفك  ,إلى عائالت  ييكدية كتحكلت التجارة ,المكاطنيف  مكارد رزقيـ
سيطركف عمى . كالذيف كانكا  يكالبى, كأربيب ,كناحكـ ,ئالت حسافعا :اإليطالية مثؿ

 ( .15)الغرب طرابمس كالية  مكجكدة فىكالكرش الجانب ىاـ مف التجارة 
 ا والسيطرة علي الطرق املالحيت :مصرف روم -: رابعا

كالية تجاه اإليطالى  لغزك كاف أحد أسباب اال مف المعركؼ أف العامؿ الجغرافى
قد  ,فى الجانب المقابؿ إليطاليا ,لمبحر المتكسط عمى الشاطئ الجنكبى فكقكعيا ,طرابمس الغرب
نقؿ المكاد الخاـ منيا كتصدير  إمكانات؛ ألف إليطالييف عمى احتالؿ ىذه البقعةشجع الساسة ا

كاف السيطرة  :كمف ثـ فإف أحد أىـ أىداؼ مصرؼ ركما ,سيتـ بصكرة ميسكرة ,إليياالمنتجات 
 ,المكانى اإليطالية, سكاء بيف مدف ليبيا الساحمية أكبيف ىذه المدف كبيف عمى المالحة البحرية

 (14ـ )5811مصرؼ خطا بحريا  بيف طرابمس كمصراتة  عاـ حيث فتح ال
قاـ المصرؼ كذلؾ بالتعاكف مع المجمس اإليطالي  ,ـ5851سنة إبريؿ  55كفى
بممكية كتسيير خطيف بحرييف يربطاف " "Societa Coloniale Italiana :االستعمارم

 (11كالية طرابمس كالمدف الساحمية الميبية  بإيطاليا.)
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يناير سنة  51قيامو فى :ىذا المجاؿ عماؿ المصرؼ  فىككاف مف أبرز أ
فمكريا ركيا  " مكو  رأسمالى إيطالى  يدعى تشراء خط المالحة  الذل كاف يمب ,ـ5855
طكط المصرؼ يسيطر عمى خأصبح  :كنتيجة لذلؾ, Floria Roia Tiono "تيكنك

المشرؼ عمى عممية  ككاف ىك  ,الميبية كالمكانى اإليطاليةالمالحة بيف المدف الساحمية 
 (11. )ىذه المكانى  تنظيـ خطكط المالحة البحرية  بيف

بالخط البحرل الذل مصرؼ بربط خط اإلسكندرية البحرل فقد قاـ ال :إضافة إلى ذلؾ
كما ربط ", كطرابمس ,كالخمس ,كمصراتة ,كبنغازل ,كدرنة ,طبرؽ" :يربط المكانى الميبية

كقد أمدتو  . ةمالطاإليطالية عف طريؽ  ىيتصؿ بالمكانبخط آخر الميبية خط المكانى المصرؼ 
 (11لتغطية مشركع خط اإلسكندرية.) ,ئتى ألؼ ليرة إيطاليةالحككمة اإليطالية بم  

 صاحلو :خامسا : مصرف روما ودوره في حوظيف بعض الليبيني ل
 ,فى طرابمس ,فقد كجد عدد كبير مف أصحاب النفكذ: كفى مجاؿ الكظائؼ

 ما يقدمكنو مف خدمات حسب ,منو مرتبات كأصبحكا يأخذكف, كماكظائؼ فى بنؾ ر 
عف بعض المكظفيف لخطأ جسيـ  . ككاف إذا استغنت حككمة طرابمسضد كطنيـ جميمة

األمانة العامة فى العمؿ, كمايجب أف يمتـز , أك لتصرؼ يتنافى مع ارتكبكه فى حؽ بمدىـ
كتمس سالمة  ,تتعمؽ بعممور فشاء أية أسراإعمى عدـ  بو المكظؼ مف الدقة كالحرص

يتصفكف بعدـ حتى أصبح كثير مف المكظفيف الميبييف  ,يسرع بنؾ ركما بتكظيفيـ كطنو؛
 (.13تكاال عمى حماية القنصمية اإليطالية ليـ )ا ,االمباالة

كىكذا أصبح ىذا المصرؼ يسيطر عمى كثير مف األنشطة التجارية كاالقتصادية 
اع كعمالء كثيركف. كقد كاف لمنجاح الجزئى الذل حققو في كالية طرابمس, كصار لو أتب

 ,يطاليةصداه الكاسع فى الصحؼ اإل ,فى بعض  المجاالت االقتصادية ,مصرؼ ركما
 :تعدد أنشطة البنؾ ,جريدة البعث اإليطالية نقال عف ,فيذكر محمد مصطفى الشركسى

أكثر أىمية تجارة الحمفا إف صناعاتو عديدة  كمغازلو كمحاجر مكاد البناء التابعة لو كب"
كميكنة صناعة  كالحبكب كاإلسفنج كريش النعاـ كالعاج كالصكؼ كالمطحف الكيربائى

 (.18عظيمة لبنؾ يحمؿ إسـ ايطاليا ") عصر الزيكت إنيا آماؿ
بالنسبة  ,فى البداية اتف مصرؼ ركما قد حقؽ بعض النجاحإ :كىكذا يمكف القكؿ

 : (11)لىإكذلؾ يرجع  ,فى كالية طرابمس الغرب ,لسياسة التغمغؿ السممى اإليطالى
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فى مقابؿ أف   ,%8قدرىا  بفائدة: كاف مصرؼ ركما يقرض التجار أمكاال أوالا 
يرىف التاجر شيئا يساكل  ما يستممو مف نقكد, ككاف بالبالد كثير مف المرابيف  يقرضكف 

 %, ككاف معظميـ مف الييكد.11 قدرىا أمكاال بفائدةالتجار 
أك األفراد  ,عمى بعض العناصر ,كبشكؿ رئيسي ,عتمد المصرؼ: اثانياا 

ممف كاف ليـ نفكذ محمي أم مف األعياف, حيث استطاع المصرؼ أف يستميؿ  ,الميبييف
 فى مقابؿ حفنة مف األمكاؿ. ,لو معمكمات جميمة عف كطنيـ ايقدمك ل ,ىؤالء  لمتعاكف معو

 
 : املولف الرمسي والشعىب من أنشطت مصرف روما

 -:ا دارة العممايية االموقف الرسم : موقف اإلالأو
 نجاحو في التغمغؿ في األنشطة االقتصاديةك  ,نظران لسياسة المصرؼ التكسعية

كاف , شراء مساحات ىائمة مف األراضي قدرتو عمى, ك في كالية طرابمس الغرب ,المختمفة
منذ عاـ  ,الغرب مسصاحبة الكالية عمى طراب ,البد أف يحدث صراع مع اإلدارة العثمانية

كانت تخرج عف سياؽ العمؿ المصرفى, ـ. حيث إف العمميات التى قاـ بيا البنؾ 5115
كالتى   ,قد لفت ذلؾ انتباه اإلدارة العثمانيةمف ,كبخاصة التركيز عمى شراء األراضى

. إف دخكؿ خاصة فيما يتعمؽ بشراء األراضىك , المصرؼذلؾ عرقمة نشاط عممت عمى 
دليؿ عمى انتياجو لمخط السياسى  العثمانيةالسمطات مع امات مفتعمة المصرؼ فى صد

في شراء  ,كاف مكضكع سياسة المصرؼ ,لو مف قبؿ الحككمة اإليطاليةالمرسكـ 
معقدان حقان. فالحككمة اإليطالية أرادت مف السمطات العثمانية  ,كفي القركض ,األراضي

ـر عمى أية مؤسسة أجنبية شراء عمى اعتبار أف القانكف العثماني يح ؛ىذا الطمب
. كقد اتيـ اإليطاليكف السمطات العثمانية بأف ىذا الغرب األراضي في كالية طرابمس

بيع  أف قرار منع كليذا الغرض. كالحقيقة ,القانكف كضع أصالن ضد مصرؼ ركما
لؾ عندما طمبت الدكلة العثمانية , كذاألراضى لممؤسسات األجنبية كضع قبؿ تمؾ الفترة

 (15ضركرة تسجيؿ أراضييـ لدل السجؿ العقارل . ) :تمؾ الكاليةفى اطنيف ف المك م
إنشاء مصرؼ ركما كاف مكجكدان بالفعؿ قبؿ  ,المشار إليو ,كىكذا يمكف القكؿ بأف ىذا القانكف

كذلؾ ألنو ـل لـ يضطركا لتطبيقو,  تمؾ الكاليةلكف الكالة في  فى كالية طرابمس الغرب, ,كفركعو
 مصرؼ ركما. يءقبؿ مج ,تمؾ الكاليةاكلت مؤسسة أجنبية شراء أراض في يحدث أف ح
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 (15) م(::4;4-46;4موقف رجب باشا )  -5
بشخصية الكالى كمدل  ,كالية طرابمس الغربفى  ى,ارتبط المكقؼ الرسمى العثمان

أنشطة المصرؼ  حيث قاـك بعض الكالة ,ليذه السياسات االستعماريةحرصو ككعيو 
, كأرسمكا االحتجاجات إلى الباب العالى يحذركنو الغرب ماؿ كالية طرابمسالتغمغمية في أع

, األمر الذم نذر بالخطر, إال أف الضغكط الكاليةتمؾ  مف أعماؿ مصرؼ ركما في
فتحت الباب عمى  ,لدل الباب العالي ,السياسية التي مارستيا الحككمة اإليطالية

كلعؿ أبرز ىؤالء الكالة الذيف قامكا  ة.مصراعيو أماـ أنشطة مصرؼ ركما في تمؾ الكالي
 :كانا ,الغرب بكالية طرابمس ,فى التصدل لنشاطات فرع مصرؼ ركمابدكر إيجابى 

براىيـ أدىـ باشا  ,رجب باشا  .(15)ـ(5855-5818)كا 
أف مثؿ ىذه  ألنو أدرؾ ,كالية طرابمس الغربفى  ,معارضة تأسيس بنؾ ركما "رجب باشا" حاكؿ

لتحقيؽ أىداؼ  بيا ذلؾ المصرؼ, ماىى إال كسيمة دية التى كاف يقـكالمشركعات االقتصا
, كمف ثـ الكاليةتمؾ  عتباره مؤسسة مالية إيطالية تسعى إلى التغمغؿ فىابسياسية أخرل  ك 

, فأنشئ ثارة القالقؿ السياسيةإمف خكفا  ,نة أكعزت إليو بعدـ التشددستالكف حككمة اآل, بتالعياا
السمطات المحمية أكمكافقة  ,ستنبكؿامف حككمة ستصدار مرسـك اكف , كبدورغـ أنفبالبنؾ 
كسماحيا بإنشاء ىذا  ,لمضغكط اإليطالية الرغـ مف رضكخ الحككمة العثمانيةكعمى  (14.)الحاكمة
عف طريؽ معاقبة (11كاف يمانع فى بيع األراضى لمبنؾ) "رجب باشا"إال أف الكالى  ,البنؾ

لـ يكف في إمكانو معاقبة معظـ المشتركيف فيو مف  وأن المشتركيف فيو مف المكاطنيف, إذ
لؾ ألف ىؤالء يعيشكف تحت نظاـ كذكد المشمكليف بالحماية اإليطالية, اليي أك ,اإليطالييف

ادت مف حدة الخالؼ مع ز  قد ,الميبييفمف  ,متيازات األجنبية. كحتى معاقبة المشتركيف فيواال
تحت نظاـ الحماية اإليطالية. بعدىا رفض الكالى أيضا  يـ كاف, كذلؾ ألف بعضاإليطالييف

المصرؼ بإسـ المصرؼ نتيجة عدـ تمكف أصحابيا تسجيؿ األراضى التي أخذىا   "رجب باشا"
العثماني تممؾ األراضى  لمقانكف, كىك أنو ال يجكز طبقان عتبار السابؽ نفسومف الكفاء بديكنيـ لال

رجب باشا إلى المحاكـ العثمانية بطرابمس كأكعز  ,الغرب لممؤسسات األجنبية فى كالية طرابمس
ذلؾ كقد أدت جيكد  .ألنو لـ تتكافر فى تأسيسو الشركط القانكنية ؛بأف التقبؿ قضايا بنؾ ركما

 ستنبكؿالدل حككمة  Arnesto Batchili"  "أرنستك باتشيمى إلى احتجاج مدير بنؾ ركما  الكالى
 .(11بنؾ ركما فى المحاكـ العثمانية )مف  امر بكجكب قبكؿ القضايافأصدرت األك 
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السير مارشاؿ  ,بحسب ماذكره القنصؿ األلمانى بطرابمس ,كما أف الحككمة اإليطالية
Marshall (5381- 5855)ه تجا "رجب باشا"كانت ترل  فى المكاقؼ  التى يتخذىا  ,ـ

, كأف ةأعماال كصمت إلى درجة غير مقبكل ,فى طرابمس ,المصالح االقتصادية اإليطالية
 "رجب باشا". لقد صار الخالؼ حادان بيف الكالي إيطاليا لـ تعد قادرة عمى احتماليا

 إلى القنصؿ اإليطالى ,ـ5813عاـ  يناير في -أل مصرؼ ركما-كالذل لجأكالمصرؼ 
كعميو كتب  ,لرعاية مصالحو ,Medanaالمسيك "ميدانا "  في كالية طرابمس الغرب

بأنو نظران  لسياسة الكالي "" إلى حككمتو يقكؿ ك "ميداناالعاـ اإليطالي المسي القنصؿ
االقتصادم اإليطالي  غمغؿفإف الت "رجب باشا" الغرب العثماني  في كالية طرابمس

كعميو فإف المزمنة كالطبيعية لإليطالييف.  لكراىيتو -كذلؾ حسب قكؿ القنصؿ ,مستحيؿ
 .(11)ىك الطريؽ الكحيد لتأميف مصالح إيطاليا" :االحتالؿ

 ,السممي االقتصادم غمغؿالمعركفة بإسـ الت ,فاإليطالييف كانكا يدعكف بأف محاكالتيـ
يرجع إلى التفرقة العثمانية التي " -مف كجية نظرىـ -كالسبب ,لـ تنجح كما كاف يؤمؿ ليا

فقد صرحكا بأنيـ لـ  :أما العثمانيكف, كمة العثمانية ضد كؿ عمؿ إيطالي"كانت تمارسيا الحك
أف  -كما ذكر العثمانيكف -أم تفرقة ضد المؤسسات التابعة لمدكؿ األخرل. المشكمة يمارسكا

كىذا أمر  ,اإليطالييف كانكا ييدفكف إلى تمكيف مؤسساتيـ مف السيطرة عمى مقدرات البالد
 .طالية رفضت ىذا التعميؿ العثمانيلكف الحككمة اإلي ,مرفكض كمية

الكالى  ستنكار مكقؼاب لية بدكرىاالحككمة اإليطافمقد قامت  :عمى أية حاؿ
انى  فى ركما إلى السفير العثمالمعادل لنشاط مصرؼ ركما, كأبمغت استنكارىا ىذا 

إف إيطاليا تبذؿ جيدا ره إلى حككمتو برسالة جاء فييا ", فبعث بدك "إبراىيـ حقى باشا"
ح مع مصرؼ أف يتسامعمى الباب العالى  , كمف الكاجبكبيرا لمساعدة الحككمة العثمانية

حكاما لعالقات الصداقة بينيماركما تدع  "(13)يما ألكاصر المكدة بيف الدكلتيف, كا 
اف يعمؿ سفيرا لبالده فى أنو كبىذا  "إبراىيـ حقى باشا"كيمكف تفسير مكقؼ 

يطالييف المناىضة لذلؾ كاف يتغاضى عف أعماؿ اإل ,, كزكجتو كانت إيطاليةإيطاليا
فى تدعيـ  ,مع اإليطالييف ,كمف ثـ فيك متيـ بالتكاطؤ ,ربلدكلتو فى كالية طرابمس الغ

مما كجد معو  ,الغرب فى كالية طرابمس ,بكؿ فركعو ,النشاطات المختمفة لمصرؼ ركما
 (.18)الكالة صعكبة خاصة فى محاكالت التصدل لنشاطات مصرؼ ركما بتمؾ الكالية 
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د اشتداد الخالؼ بينو نبكؿ بعتساألمر كمو إلى حكؿ الكالي العثماني ا :زاء ذلؾإ
فبراير سنة  5مؤرخة بتاريخ  ,. حيث كضح فى رسالةفى طرابمس كبيف القنصؿ اإليطالي

ككتب الكالي  فى . (31البالد ) ستيالء عمىأف مصرؼ ركما يعمؿ عمى اإلعداد لال ,ـ5813
كمؤكدا عمى أف أعماؿ كتصرفات مصرؼ ركما بأنيا نكع  ,رسالتو ىذه ممخصان الكضع برمتو

ستيالء عمى البالد في المستقبؿ. كأشار أيضان إلى أف شراء المصرؼ ف اإلعداد لالم
مف  "رجب باشا"إعدادىا لممياجريف اإليطالييف. ثـ طمب بعدىا  :لألراضي قصد مف كرائو

بأنو طبقان لمقانكف العثماني ال  :مذكران رئاسة الكزراء ككزارة الداخمية ,نبكؿ تزكيده باألكامرتإس
فشاؿ محاكالت بنؾ ركما إكمف أجؿ  (.35فى الكالية) ؤسسات األجنبية تممؾ أراضجكز لممي

لغرض شراء  ,األىالىبعض  لية الصعبة التى كاف يعانى منيااستغالؿ الظركؼ الما
إلى تأسيس كفتح فرع   ,الممكى العثمانىفى رسالتو لمديكاف  ,دعا الكالى رجب باشا :األراضى

شراء األمالؾ التى تككف أكلى ميمتو  ,فى ىذا القطر ,الممكنةبالسرعة  ,لألمالؾ السمطانية
 .(35عمى أف يتكسع تدريجيا فى نشاطو ) ,يراد بيعيا لألجانب

المصرؼ بأنو كاف يعطى قركضان بقصد السيطرة  "رجب باشا"اتيـ الكالي  كذلؾ
كاف المصرؼ يرفض إعطاء  :عمى طالبييا. كأضاؼ أيضان أنو فى بعض الحاالت

إلى أف ىناؾ العديد  "رجب باشا"يرغـ طالبييا عمى ترؾ أعماليـ. كقد أشار  قركض لكي
 مف المكاطنيف مف فقد عممو نتيجة ألسمكب المصرؼ ىذا.

 تماما فإنو لـ ينجح ؛فإنو بالرغـ مف الجيكد اإليجابية ليذا الكالى :عمى أية حاؿ
تساندىا حككمة لـ يكد كانت فردية ألف ىذه الج المصرؼ؛ ذلؾفى الحد مف نشاطات 

بؿ نجد أف ىذا  ,التيار االستعمارل فى صدالجيكد  الفردية   لـ تنجح ىذهلذلؾ , ك قكية
ضخ لرغبات  السياسة االستعمارية عندما لـ ير  ,قد جرؼ ىذا الكالى نفسو التيار

ؿ رجب باشا دكرىا فى عز ستنبكؿ ابيف ركما ك  حيث لعبت االتصاالت السرية ,اإليطالية
 , حيثككاف ضعيؼ الشخصية ,, ليتكلى حكـ الكالية مف بعده فكزل باشاياعف كالية ليب

فى ( 35")ثكرة "الشباف األتراؾ" "االتحاد كالترقىف نجحت ألى إيطالية خضع لإلغراءات اإل
 ككمفت إبراىيـ أدىـ باشا بتكلى حكـ تمؾ الكالية. ,عزلو مف حكـ كالية طرابمس الغرب
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 ما:44;4-;4;4ا -:  موقف إبراهيم أدهم باشا -4
عالف سياستيـ المضادة لالتحاد كالترقىاالاف لقياـ ثكرة "الشباف األتراؾ" "ك  -ستعمار" كا 

اإليطالي فى كالية  االقتصادم التغمغؿدىـ القاضي بالحد مف يأمالن كبيران لممكاطنيف في ج
مكاقؼ تخاذ االمرصاد, كالترقي, كأبك قشة, منادية ب :. فخرجت جرائد مثؿطرابمس الغرب

كضد كؿ  ,كالية طرابمس الغرب أكثر حدة ضد اإليطالييف فى تدخميـ السممى فى شئؤف
فى كالية  ,لذلؾ فمقد تعرض التغمغؿ االقتصادل اإليطالىك ( 34),يامف ييدؼ إلى احتالل

كأصبحت  ,ستنبكؿ ليزة عنيفةافى  ,تحادييفبعد ثكرة اال ,ـ5818خالؿ عاـ  ,طرابمس
التى أخذت تكسع فى دائرة أعماليا فى  التثؽ فى الدكؿ األكركبيةستنبكؿ الجديدة احككمة 
 . كمنيا كالية طرابمس الغرب ,األمبراطكرية العثمانية كاليات

تحادييف إلى السمطة عاـ زدادت تعقيدا  بعد كصكؿ االاكىكذا نجد أف األمكر قد 
تعصب التى إلى ركح اليس الكزراء اإليطالى رئ Giolittiحيث أشار جيكليتى  ,ـ5818

إلى مطامع إيطاليا فى تمؾ  بتنبيييـ ,الغرب ف لدل سكاف كالية طرابمسك تحاديأثارىا اال
  -: (31)كالمتمثمة فى النقاط التالية ,الكالية

,  حيث الغرب كقد اتخذتو إيطاليا  لمتدخؿ فى الشئكف الداخمية لكالية طرابمس :نظام احلمايت -5
 . العثمانيةالية يصبح غير خاضع لمقكانيف كاف كؿ مكاطف يحصؿ عمى الحماية اإليط

طالبت ك  ,لعثمانيةتحصؿ عمييا مف الحككمة ايطاليا كالتى كانت إ :مخيازاث األجنبيتاال -5
 .الغرب  متيازات فى كالية طرابمساحبة االمدعية  أنيا الدكلة األكلى ص ,منيا بالمزيد

النقطة ىى كىذه  :فى شراء األراضى كفى منح القركض  :سياست مصرف روما -5
يطاليا . العثمانية زدياد حدة التكتر بيف  اإلدارةاالسبب الرئيسى فى   كا 
إبراىيـ أدىـ باشا, كطمبت  :كاليان جديدان عمى البالد ىك العثمانيكفكمفت حككمة الشباف 

, كالتصدل لمحاكالت التغمغؿ الكالية تمؾ منو ضركرة السعى لمحفاظ عمى استقالؿ
قاـ لذلؾ   .لألطماع اإليطالية ىناؾ ,التصدل بكؿ حـز, ك يااإليطالى فى شئكن

بالتحقيؽ فى أمكر البنؾ, ككقؼ عمى  ,فكر تكليو منصبو الجديد "إبراىيـ أدىـ باشا"
ؿ ذلؾ فى إطار مقاكمتو , ككاف كالكثير مف التجاكزات التى تديف ىذه المؤسسة

 .كالية طرابمس الغربفى  ,اإليطاليةلممؤسسات االقتصادية  السممىالتغمغؿ لمحاكالت 
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 :  وقد تمخض التحقيق عن اآلت 
أف المصرؼ كاف يتحايؿ عمى القانكف العثمانى الذل يمنع المؤسسات : أوالا 

 .األجنبية  مف حؽ تممؾ األراضى فى الكالية 
 ,حتى تاريخ إجراء التحقيؽ ,: كجد التحقيؽ أيضان أف كؿ األراضي المشتراةثانياا 

, القرض المصرفىأف أدعى مشتركىا عدـ قدرتيـ عمى سداد  قد آلت إلى المصرؼ بعد
 لممصرؼ. ىضااألر تمؾ كبالتالي تنازلكا عف 

: أثبت التحقيؽ أف معظـ األمكاؿ التي استعمميا البنؾ في شراء األراضي ثالثاا 
 (.31ىي في الكاقع أمكاؿ مف الحككمة اإليطالية كمف الفاتيكاف)

بؿ  ,أخرل أعطاء إيطاليا أية امتيازات "أدىـ باشاإبراىيـ "كعمى إثر ىذا رفض الكالى 
فقد منحت  ؛دخكؿ فى العطاءاتلم  ,غير إيطالية ,نو عمؿ عمى تشجيع  شركات أجنبيةإ

بعض  "Herbert Wanka ت كانكوبىير "مؤسسة مالية المانية يترأسيا ل العثمانيةاإلدارة 
كقد أثار ىذا العديد مف . بنؾ ركما بعممياتيا التجارية عمى المؤسسة كقد تفكقت ىذه, العطاءات
 ؛كبيذا شعرت إيطاليا أف مصالحيا فى خطر( مدير البنؾ, 31لمسيناتكر باتشيممى)المشاكؿ 

رئيس الكزراء  Giolitti كقد عمؽ عمى ذلؾ جيكليتى .زدياد النفكذ االقتصادل لمدكؿ األكركبيةاب
تحمؿ  ,الغرب مف كالية طرابمسإف الرسائؿ كالبرقيات الكاردة إلينا " :اإليطالى حيث قاؿ

كفى مقدمتيا نشاطات مصرؼ  ,كتشكؿ خطرا اقتصاديا عمى مصالحنا ىناؾ, جراءات تعسفيةإ
عميو  , كالتآمركالية طرابمس الغربالعثمانية لتفكقنا االقتصادل فى ف عرقمة الدكلة ا  ركما, ك 

 ,عمى المحؾ لىاإليطا يضع سياسة التغمغؿ السممى ؛أخرلكمنح امتيازات لدكؿ أجنبية 
 .("33العسكرل) كيساعد عمى التعجيؿ باالحتالؿ

 ,التي كانت تنفي كجكد أية مشاكؿ "الحككمة اإليطالية"لقد أحرجت نتائج ىذا التحقيؽ 
نيا في الكاقع تحتـر أك  ,عف صفاء نيتيااإليطاليةالحككمة  في المسألة, كعبرت ,أك تكرط مف قبميا

 ,اإليطالي التبريركىذا غير صحيح. كعمى الرغـ مف ىذا  ,ةاستقالؿ كسالمة األراضي العثماني
كانت عمى مكانة  ,في الكالية ,فإف ما أكدتو التحقيقات الرسمية التي قامت بيا السمطات العثمانية

نبكؿ لجنة خاصة بغرض دراسة تسافأرسمت  ,بحيث لـ يعد فى اإلمكاف إغفاليا ,مف الخطكرة
 تى:ـ أكصت المجنة باآل5818نكفمبر . كفي كاقتراح بعض الحمكؿ ,الكضع
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حتى يعاد  ,: أف تتكقؼ كؿ عمميات شراء األراضي مف قبؿ كؿ اإليطالييفأوال
 .ىذا األمرفي  السمطات العثمانيةكحتى تبت  ,النظر في األمر

أك  ,: رفضت المجنة طمب حككمة إيطاليا إلعطائيا معاممة خاصةثانياا 
. كبدالن مف ىذا مشركعات االقتصادية في الكاليةالفيما يتعمؽ بالعطاءات ك  ,متيازاتا

يمكف تجنب  في العطاءات حتى -غير إيطالية -دخكؿ شركات أخرل :اقترحت المجنة
 أية سيطرة إيطالية في ىذا الخصكص . حدكث

: أكصت المجنة بأف نشاطات مصرؼ ركما يجب أف تقتصر عمى المدف ثالثاا 
 نبكؿ في األمر.تحتى تبت إس

نبكؿ عمى كؿ مقترحات المجنة تساكافقت  ,ـ5818مف ديسمبر عاـ كفي الخامس 
محمد , أصدر السمطاف العثمانى أل السادس مف ديسمبر ,المذككرة. كفي اليـك التالي

إرادة سنية بخصكص مكضكع األراضي في الكالية. حيث أشارت اإلرادة المذككرة  (38)الخامس
ال يمكف بيعيا. كذلؾ ال  ,مككة مف قبؿ الدكلةأم األرض التي كانت مم ,أف األرض الميرم :إلى

ة أكدت القانكف العثماني دار يجكز ألىالي الكالية أف يبيعكا أراضييـ ألم مؤسسة أجنبية. أم أف اإل
أشار السمطاف العثمانى إلى كجكب إعالـ  ؛كالذم سبقت اإلشارة إليو. كفي ذيؿ اإلرادة ,المكجكد

 (81بينة مف المكضكع.) حتى يككنكا عمى ,اإليطالييف باألمر
الذيف اعتقدكا أف ىذا القرار ربما يدفع بعض الدكؿ  ؛اإليطالييف قرارال ىذا لقد أغضب

كماقبميا كانت  ,ـ5818في عاـ  ,ذا عمى الرغـ مف أنو, ىكالية طرابمس الغربإلى الطمع في 
 (85)تمؾ الكاليةالدكؿ األكركبية الكبرل قد أعطت الضكء األخضر إليطاليا باحتالؿ 

لتصدل لمحاكالت بنؾ ركما  فى التغمغؿ افى  "إبراىيـ أدىـ باشا"لقد استمر 
المقدمة  عمى الرغـ  مف اإلغراءات الماليةطرابمس الغرب فى كالية  ,السممى االقتصادل

فى كالية  ,, األمر الذل دفع القنصؿ اإليطالىكالعراقيؿ التى كضعت فى طريقو ,إليو
أنو يحمؿ كراىية خاصة ب "إبراىيـ أدىـ باشا"إلى إتياـ " انا"ميد المسيك ,طرابمس الغرب

حتى في األمكر البسيطة  ,, كأنو كاف رافضان التعامؿ مع القنصمية اإليطاليةلإليطالييف
 إبراىيـ"كسحبت  ,األمرالذل اضطرت معو الدكلة العثمانية إلى قبكؿ الضغكط اإليطالية.

فى  ,فى الشكاكل المقدمة ضده مف مصرؼ ركما, لمتحقيؽ معو "باشا  إلى اآلستانة أدىـ
التى رأت  ؛لمرغبات اإليطالية ستجابت السمطات العثمانيةا. كىكذا الغرب كالية طرابمس
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فى  مصرؼ ركما, ككذلؾأنو يمثؿ عقبة كؤؤد أماـ نشاطات  "إبراىيـ أدىـ باشا"فى 
؛ ليتـ فى كاليةتمؾ الفى كجو التغمغؿ االقتصادل إليطاليا فى  ,بصفة عامة ,الكقكؼ

ستجابة لمرغبات ا ,بيذه الطريقة غير الالئقة, النياية عزلو مف قبؿ السمطات العثمانية
, إذ ستنبكؿ لمتحقيؽ معوأـ كبينما ىك فى 5855(.كذلؾ فى سبتمبر سنة 85اإليطالية )

 .(85)كىى بدكف كاؿ ,كالية طرابمس الغربعمى يقع العدكاف العسكرل اإليطالى ب
 

 :ف الشعىب ثانيا: املول
فى كالية  ,تجاه سياسة التغمغؿ السممى لمصرؼ ركماأما عف المكقؼ الشعبى 

فى فترة  ,الميبى المجتمعالتى عاشيا  طرابمس الغرب, فالبد مف اإلشارة إلى األكضاع
كاف الحكـ حكرا عمى  :كنشاطاتو فى الكالية, فمف الناحية السياسية ,ء مصرؼ ركماإنشا

بيف الكالة كبيف الشعب. أما   ,فى أغمب األحياف ,ككانت العالقة سيئة ,العثمانييفالكالة  
بسبب الضرائب المفركضة  ,بيف أبناء الكاليةفكاف الفقر منتشرا مف الناحية االقتصادية 

ض فى بعالتى قد تشح  ؛, كبسبب االعتماد عمى مياه األمطارعمييـ فيالعثمانيمف الكالة 
 (.84)فتسبب أزمات اقتصادية ,األعكاـ

فكاف يعرض  ,خير استغالؿ ,السيئةقد استغؿ مصرؼ ركما ىذه األكضاع ك 
لدل  ككجدت ىذه اإلغراءات مكانة ,أمكاال مغرية لتشجيع الميبييف عمى بيع أراضييـ

بسبب كجكد بعض األعياف ك , بسبب األكضاع التى أشرنا إلييا ,نفكس بعض الميبييف
(. كبالرغـ مف ىذه 81مكاؿ اإليطالية )الذيف باعكا ضمائرىـ ككطنيتيـ بحفنة مف األ

نا نجد أف بعض األىالى قد كقفكا مكاقؼ إيجابية معارضة لمنفكذ فإن ؛الظركؼ السيئة
, ـ5813 فى الثامف عشر مف مايك سنةمف بينيا ماحدث  ,االقتصادل  لمصرؼ ركما

حضره مندكبكف مف طرابمس , الخمس مدينة األىالى بعقد اجتماع فىبعض  حيث قاـ
ا فيو عدـ التعامؿ مع مصرؼ ركما كحظر بيع ؛ كقررك مصراتة كدرنة كزليطف كسرتك 

كما تكجيكا إلى  ,استخداـ خطكط البكاخر اإليطالية كعدـ ,قتراض منواال األراضى إليو أك
 ( .81خر اإليطالية)بكاسطة البكا عدـ نقؿ بريدىا :يطمبكف منيا العثمانيةالسمطات 

لى إ "رجب باشا"لى اأرسميا الك  ,ـ5813فمبر سنة نك  5كفى برقية مؤرخة بتاريخ 
فى كالية طرابمس إلى أف بعض الكطنييف  فييا شيري ,ستنبكؿادارة العثمانية فى اإل
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 ,لصقكا بعضا منيا بمناطؽ مختمفة مف مدينة طرابمسألقاء المنشكرات ك إقامكا ب ,الغرب
برقية ر رجب باشا فى ىذه الأشا كما .تنديدا بالمساعى اإليطالية لمتدخؿ فى شئكف البالد

عف  ,عمى مقاطعة السمع التى تصؿ إلى طرابمس بعض الكطنييف لألىالىض يحر ت إلى
 .(81عف تفريغيا ) يـعاككذلؾ امتن, طريؽ السفف اإليطالية

 لقد أدل انتقاؿ الثركة إلى األيدل األجنبية إلى رد فعؿ قاٍس كشديد مف قبؿ
كميا ميمت كاف خاصة تمؾ التيك ىؤالء األسكاؽ,  فقاطع ,الذيف فقدكا أعماليـ ؛األىمى

سياسة متيميف اإلدارة العثمانية بالمكقؼ المتخاذؿ أماـ  ؛إيطاليكف, كما قامكا بمظاىرات
نحطاط االقتصاد اكبالمساىمة في  فى كالية طرابمس الغرب, ,يطالىالتغمغؿ السممى اإل

 ,كقعيا كثير مف المكاطنيف ,ـ5818يناير عاـ  53بتاريخ كفي عريضة مؤرخة  .الكطني
 ,فى ىذه العريضة اقترح المكقعكف حيث ,"إبراىيـ أدىـ باشا"كسممت إلى الكالي العثمانى 

 : (83عف طريؽ)فى كالية طرابمس الغرب  تصحيح الكضع :عمى اإلدارة العثمانية
 . اإليطالية معاقبة كؿ المنضكيف تحت نظاـ الحماية - أ

 تقكـ بتنفيذ بعض العطاءات. -كطني أم رأس ماليا -تككيف شركة كطنية  - ب
ألف ذلؾ قد يككف خطكة أكلى تجاه  ؛متيازات لمشركات األجنبيةاعدـ إعطاء أية  -ج

 . سيطرة اإليطالييف عمى البالد
إلى اإلدارة العثمانية فى  ,"إبراىيـ أدىـ باشا" كعمى أثر كركد ىذه البرقية مف

فى مناىضتيـ لسياسة ى مساندة الميبييف عم بالتحريضقامت الحككمة العثمانية  ,ستنبكؿا
كلمصرؼ ركما بصفة  ,التغمغؿ السممى اإليطالى فى كالية طرابمس الغرب بصفة عامة

بعدما تخمصت مف  -يقصد بيا حككمة اإلتحاد كالترقى  - .... حككمتناقائمة" ,خاصة
نتيا زدادت كعمت مكاا ,التحرر اإلدارة المشركعة كعيدكدخمت تحت  ,ستبدادعيد اال
 ؛ فى أل جية مف الممالؾ العثمانية ,ألية دكلة أكركبية ,كلـ يبؽ سبب لمتدخؿ, السياسية

منذ  ,تحريض المكاطنيف بالفعؿ  بدأ كقد  "تدخؿ اإليطالييف فى ليبيا ..... لذلؾ نرفض
كساد شعكر عاـ  , طرابمس الغرب بكالية عمى تقكيض المصالح اإليطالية ,ـ5818سنة 

 .(88)طنيف بأف تصرفات مصرؼ ركما قد حادت كمية عف الصكاببيف معظـ المكا
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 : رد الفعل اإليطاىل
قد تحققت  ,الغرب مما ال شؾ فيو أف جميع أنشطة مصرؼ ركما في كالية طرابمس

 لممصالح عتبار المصرؼ ممثالن اب ,بفضؿ التنسيؽ كالتفاىـ الكامؿ مع الحككمة اإليطالية
فى صكرة  ,فى إيطاليا ,فإف أل مساس بو البد أف تنعكس أثاره, كبالتالى اإليطالية فى الكالية

صرح كزير الخارجية  ؛, كعندما اصطدـ المصرؼ بالسمطات العثمانيةتصريحات  أك تعميقات
فى , إف قصد السمطات العثمانية" قائال: "Di San Giulianoساف جكليانكدل "اإليطالي 
كذلؾ بمنع ادية  كالتجارية اإليطالية, قتصىك إثارة حرب ضد المصالح  اال, تمؾ البالد

المكاطنيف العرب مف أف تككف ليـ عالقة بمصرؼ ركما,  بؿ منع المصرؼ ذاتو مف 
 (.511)" عتراؼ القانكني أماـ المحاكـ المحميةالحصكؿ عمى اال

 ,كالكاضح أف ىذا التصريح يبيف المكانة التي كاف يتمتع بيا البنؾ لدل ساسة إيطاليا
عمى الطرؼ  -أك الساسة  البنؾ -ر المتبادؿ الذم يمكف أف يمارسو أحد الطرفيفكيعكس التأثي

اآلخر, كىك ما شرع فيو البنؾ بالفعؿ, فقد أشاع أف األلماف سكؼ يشيدكف مصنعان نمكذجيان 
ينافس المصنع الذم يديره البنؾ, كأف تجارة المانيا سكؼ  ,طرابمسمدينة في  ,لعصر الزيكت

, ثـ أخذ البنؾ يمارس ةخط المالحي الذم تديره الككالة األلمانية لممالحتزدىر عقب تسيير ال
عف طريؽ التمكيح بضياع المصالح  ,ضغطان أكثر عمى صانعي القرار السياسي اإليطالى

إذا لـ تتدخؿ الحككمة اإليطالية إلنقاذ ىذه المصالح, كأعمف البنؾ أنو سيبيع  ؛االقتصادية إليطاليا
, كأف الغرب اني؛ ألنو لـ يعد قادران عمى العمؿ بحرية في كالية طرابمسمصالحو لمبنؾ األلم

 Giolittiجيكليتى "اعتراؼ  :(. كيؤكد ماذىبنا إليو515الحككمة اإليطالية لـ تتدخؿ لمساعدتو)
لقد بمغت األمكر درجة دفعت بنؾ ركما إلى الشركع اء اإليطالى فى مذكراتو قائال: "رئيس الكزر 

بعد أف رأل  ,لمتخمى ليا عف مصالحو ىناؾ ,اعة مصرفية المانية نمسكيةمع جم ,فى مفاكضات
 (515" )ا ألخطار كثيرة دكف معكنة مف أحدنفسو معرض

التي كانت  ؛إزاء ذلؾ أكعز مصرؼ ركما إلى بقية المؤسسات التجارية اإليطالية
 صانعىكنكع مف الضغط عمى  ,, بأف تتخذ نفس المكقؼالغرب قائمة في كالية طرابمس

تخاذ قرار باإلسراع في غزك الكالية, كأعمنت بعض ال ,القرار السياسى فى إيطاليا
" تشيدك كالبنؾ األلماني  "Krupp "أف شركة كركب األلمانية :بدكرىا اإليطالية المؤسسات

Deutsch Bank  تمييدان الغرب االقتصادية عمى كالية  طرابمس الييمنة" عمى كشؾ ,
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بيف حككمتي برليف  ةة كانت جارير, كأف مفاكضات سريظتحتالؿ األلماني المنلال
 (.515)لتأجير ميناء طبرؽ لألسطكؿ األلماني ؛ستنبكؿاك 

ككاف كؿ ذلؾ كافيان ليصيب الساسة كالحككمة اإليطالية مجتمعة  بالذعر, كيدعكىا 
ستعدادات النيائية لغزك كالية طرابمس عسكريان. كخاصة بعد أف قدـ أحد الساسة تخاذ االال
 (514إليطالييف تقريرا  أكضح فيو مكقؼ بنؾ ركما المؤيد لمغزك عمى النحك التالى : )ا

تساعدىا السمطات  ؛: أف المشركعات الصناعية كالتجارية المماثمة لمشركعاتناأوال
لذا فيى تككف ضررا ظاىرا لكضعنا السياسى كاالقتصادل فى كالية  ,المحمية بدكف أدنى شؾ

 حالة مضادة لمصالحنا فى المستقبؿ . ,مع الزمف ,, كقد تخمؽالغرب طرابمس 
ة مف مساعدة المشركعات األجنبي العثمانييفليس لدينا أية طريقة لمنع : ثانيا

مف  , كليس لدينا أيضا أية طريقة لمنع الرعايا األجانبالتى تضر بالمشركعات اإليطالية
ثمانية تمارس كاجبيا  كالحككمة الع ,الغرب القياـ بصفقات تجارية  فى كالية طرابمس

 .مقاكمة تغمغمنا الذل تخشاه كحده المقدس  فى
كمما زادت  ""االحتالؿ الكحيد لممشكمة الطرابمسية : كمما تأخر الحؿ المنطقىثالثا
 .صعكبة حميا

ييدد المصالح  ذلظيار الكضع الخطير الإيرمى إلى  ركالمالحظ أف ىذا التقري
فيجد ىؤالء أنفسيـ أماـ    ,نعى القرار  السياسىاإليطالية,  محاكال التأثير عمى صا

 نتقاؿ  بصكرة حاسمة لمقياـ بالغزك.كاال ,تحطيـ التردد :مسمؾ كاحد  البديؿ عنو  كىك
فى تحريض الرأل العاـ اإليطالى ضد سياسة الدكلة  ميـلقد كاف لمصرؼ ركما دكر 

دل ساف "ة اإليطالى ككفقا لما جاء عمى لساف كزير الخارجي العثمانية فى الكالية,
ثارتوبأف جزءا كبيرا مف المكـ فى تكجيو الرأل العاـ اإل  "جكليانك يقع عمى  ؛يطالى كا 

يطالى بشأف غزك كالية طرابمس الغرب عمى الرأل العاـ اإل الذل أثر ؛مصرؼ ركما
كالية طرابمس يركف أف  ,كىك ما أدل إلى ظيكر فريؽ مف المتشدديف اإليطالييف ,(511)

قتصاديان االكالية تمؾ ستيالء عمى كعندما لـ يمكنيـ العثمانيكف مف اال ,يـ كحدىـل الغرب
 األخذ بالحرب ما عجزكا عف أخذه بالسمـ. :صاركا يفكركف في حؿ كاحد كىك ,بالكامؿ

يطالية  دكرا كبيرا  فى دفع الحككمة اإل ,كذلؾ ,كقد لعبت الصحافة اإليطالية
لعاـ مف أجؿ تقبؿ فكرة الغزك كاالحتالؿ اإليطالى ككذلؾ لتييئة الرأل انحك الحرب, 
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فى  "ساف جكليانك دل"لذلؾ صرح كزير الخارجية اإليطالى  ,(511)لكالية طرابمس الغرب
بأف الرأل " Marshallالسير مارشاؿ "لمقنصؿ األلمانى بطرابمس   ,ـ5855مارس عاـ 

 الذل  لعبو مصرؼ ركمادكر الفعاؿ كذلؾ يرجع إلى ال ح مشحكنا,أصبالعاـ اإليطالى قد 
 (.511كتحريضو لمرأل العاـ اإليطالى ) ,فى إثارتو

 ,كعدـ حماية مصالح اإليطالييف ,كما اتيـ القكميكف الحككمة اإليطالية بالتياكف
خاصة مصرؼ ركما , فقد ك  ,فى كالية طرابمس الغربككذلؾ المؤسسات اإليطالية العاممة 

فى عددل أبريؿ كمايك عاـ  La Tribunaالتريبكنا فى جريدة  "Piazaبيازا "كتب السيناتكر 
, كالية طرابمس الغرب, كيشجع بالده عمى احتالؿ عدة مقاالت ييدد فييا العثمانييف ,ـ5855

عضك مجمس النكاب -  Romeo Gallengaجالينجا ركميك  :كأدعى بعضيـ مف أمثاؿ
ة في حيف تتقدـ مصالح دكؿ بأف المصالح اإليطالية االقتصادية تتأخر في الكالي -يطالى اإل

نتيجة لذلؾ لعب القكميكف دكرا رئيسيا  فى دفع إيطاليا نحك  ,(513أخرل كألمانيا كالنمسا.)
 Corriereصحيفة  ككرير دل إيطاليا  :عدة صحؼ قكمية مثؿ سسكاحيث أ ,(518الحرب )
d,Italia  التى كاف يرأس مجمس إدارتيا إنريكك ككرادينىEnrico Coradini(551), كؿ ىذا كيق
 (.555. )"ف القكمية ىى طريقنا  لمتحرر مف فرنسا كانجمترا كالمانياإ" :الكاتب

إلى أف دفعت بنؾ ركما   بأف األمكر كصمت ,يطالىرئيس الكزراء اإل "جيكليتى"كقد أعمف 
مصالحو فى كالية لمتخمى عف  ,المانيةلى الشركع فى مفاكضات  مع جماعة مصرفية نمساكية إ

 أرنستك"السيناتكر ( كلذا كاف 555)رأل نفسو  معرضا ألخطار كثيرة. عد أفبطرابمس الغرب, 
 :؛ ألف األمر بالنسبة لبنكومتشكقا لمحرب ,الغرب مدير مصرؼ ركما فى كالية طرابمس "شيانىيبر 

صرؼ ركما لجماعة التخمى عف نشاط م" :ىذا الخبر "شيانىيبر ", كقد سرب فالسإما الحرب أك اإل
بنؾ ركما مف أكثر  د. لذا يعككمة اإليطالية عمى احتالؿ ليبيابيدؼ تشجيع الح ,"نمساكية المانية

مترددة فى أمر الحرب,  لو أف الحككمة اإليطاليةفعندما بدا  ,الحربتمؾ المسئكليف عف  نشكب 
, مدعيا أف ىذه الغرب كمصالحو فى كالية طرابمس عف جميع مقكمات نشاطاتو, ىدد بالتخمى

ىى حماية لممصالح اإليطالية. كقد كاف ىذا  -كالية طرابمس الغربكاحتالؿ  خطكة الحرب-الخطكة 
كفى تخاذ قرار الحرب اب ,أشبو  باإلنذار النيائى مف قبؿ إدارة مصرؼ ركما لمحككمة اإليطالية

عمى سياسة  -أحد المعارضيف لمحككمة اإليطالية -Salvemini"سالفيمينى"كقد عمؽ أسرع كقت. 
فى  ,ككمة اإليطالية بضركرة غزك ليبيالمح -أل مصرؼ ركما- البتومصرؼ ركما ىذه كمط
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إف المصرؼ يعقد صفقات مريبة كمصطنعة دكف أف يككف " :بقكلوLa Foutch  صحيفة الفكتش
, كبأف البنؾ بدأ ييدد الحككمة بالتنازؿ عف حقكقو  فى فكيض رسمى  مف السمطات اإليطاليةلو ت

 ( .555)" حماية فعالة لمصالحو  اإليطالية مالـ تضمف لو تمؾ الحككمة الغرب كالية  طرابمس
 ,لكى يتكلى تنفيذ االحتالؿ العسكرل لكالية طرابمس ,كىكذا بدأ إعداد األسطكؿ اإليطالى

إلى  ,فى تمؾ الكالية ,بعدما آلت سياسة مصرؼ ركما فى التغمغؿ السممى اإليطالى
عمى  ؛رئيس الكزراء اإليطالى كليتىـ حصؿ ج5855سبتمبر عاـ  51الفشؿ. كفى 

 لمتدخؿ العسكرل "Victor Emmanuelفيكتكر عمانكيؿ "مكافقة الممؾ اإليطالى 
دل "أرسؿ كزير الخارجية اإليطالى  ,مف العاـ نفسو ,سبتمبر 51. كفى كاحتالؿ ليبيا
ئـ بأعماؿ السفارة اإليطالية فى القا "De Martinoدل مارتينك"إلى  "ساف جكليانك

اإلنذار اإليطالى, لتقديمو إلى الباب العالى , كبعده بساعات قميمة تـ نص  :ستنبكؿا
مف  ,, كلـ يأت منتصؼ أكتكبرس الغرب مف قبؿ اإليطالييفاالحتالؿ الفعمى لكالية طرابم

 حتى كانت كؿ أرجاء الكالية قد خضعت بالكامؿ لمسيادة اإليطالية . ,العاـ ذاتو
 : تــــــخامت

النشاط االقتصادل لمصرؼ  نستنتج بأف أفيمكف  :عرض السابؽمف خالؿ ال
قد فشمت فى نياية  ,كالية طرابمس الغربكسياسة التغمغؿ السممى اإليطالى فى  ,ركما

 الحتالؿ تمؾ الكالية . ؛مما نتج عنو التدخؿ العسكرل اإليطالى المباشر ,المطاؼ
إلى فشؿ مصرؼ  ,المطاؼنياية فى  ,كضح األسباب الرئيسية التى أدتن أف كيمكف

 فى النقاط اآلتية :  ,كالية طرابمس الغربركما فى سياسة التغمغؿ السممى اإليطالى فى 
بعد أف كقعت أراضى أشقائو فى  ,يقظة الشعب الميبى كانتباىو لألخطار المحدقة بو -5

 الجزائر كتكنس كمصر فى قبضة االستعمار األكركبى .
براىيـ أدىـ باشا ,رجب باشا :المخمصيف أمثاؿ فالعثمانييمكقؼ بعض الكالة  -5  ,كا 

استجابة لمضغكط كالمطالب  ,المذيف تصديا بكؿ قكة لألطماع اإليطالية كعرقمكىا
 الشعبية بتمؾ الكالية .

  بإيجاد  ,اتجاه السياسة العثمانية لخمؽ صراع مضاد لممصالح اإليطالية فى ليبيا -5
 تشجيعيـ ك كمف أمثمة ذلؾ  ,اإليطالى منافسيف كمزاحميف لمنفكذ االقتصادل

 األلمانية . لممشركعات االقتصادية
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عف نكاياىا مف خالؿ  جعمتيا تعمف التى ؛يطاليةإلا ضحالة التجربة االستعمارية -4
كالمكقؼ السياسى الكاضح  ,كالبيانات كالخطب كمقاالت الصحؼالتصريحات 

 . ك ما أشرنا إليو بعاليوعمى نح ,كالمكشكؼ الذل التزمو مصرؼ ركما فى ليبيا
فى استغالؿ  أسيـأف مصرؼ ركما قد  :أيضا اتضح مف خالؿ العرض السابؽ

 ,لقبكؿ فكرة الغزك يطالىفى تييئة الرأل العاـ اإل  ,األخرلككسائؿ اإلعالـ  ,الصحافة
مف خالؿ استغالؿ المشاكؿ التى زعـ مصرؼ ركما أنيا كانت معكقا لنشاطو 

عمى كشؾ اإلنييار  طرابمس الغربسات اإليطالية العاممة فى كأف المؤس ,االقتصادل
كمنيا مصرؼ ركما. كبدكرىا أكعزت تمؾ الصحؼ بأف الحرب سكؼ ترفع الظمـ 

الصحافة فى أف تمؾ , كبذلؾ نجحت تمؾ الكاليةيطالييف المقيميف فى ضطياد عف اإلكاال
تخاذ امف أجؿ  ,يةتشكؿ عنصر ضغط عمى صناع القرار السياسى  فى الحككمة اإليطال

 . لكالية طرابمس الغربقرار بالغزك العسكرل اإليطالى 
 كؿ عمى دعـ الفاتيكاف المالىأف الحككمة اإليطالية قد نجحت فى الحص :إضافة إلى

 ,لذلؾ كاف المصرؼ ييتـ بتنفيذ رغبات الفاتيكاف منذ تأسيسو عمى نحك ما أشرنا إليو,  ,لممصرؼ
المزمع القياـ بيا الحممة اإليطالية كما أف  .عرض لياتلفادحة التى كاف يرغـ الخسائر االقتصادية اب

كتضعؼ مف مكانة  ,فريقياإالكاثكليكى فى شماؿ دعـ النفكذ تس ؛الغرب عمى  كالية طرابمس
 فى تييئة الرأل العاـ اإليطالى ,كبنشاط مكثؼعمميا  ,الفاتيكاف أسيـ. كعمى ىذا النحك اإلسالـ

تعيد أمجاد الحضارة الركمانية  كالتى يتكقع ليا أف ,اإليطالية المزمع القيـا بيا بمدل أىمية الحممة
 فريقى .ألمجادىا فى الشماؿ اإلإعادة المسيحية  ككذلؾ ,القديمة فى تمؾ المناطؽ

 :ىوامش الدراست
                                                           

( يطمؽ كثيركف مف الباحثيف عمى ىذا السمطاف صفة القانكنى فيسمى بسميماف القانكنى . كلكف كممة المشرع  5
ألف ىذا السمطاف كاف يتمتع بمكىبة عظيمة فى كضع التشريعات ,  ,أكثر دقة مف حيث الصياغة المفظية

 ,كال  كبيرة إال تعرضت ليا فمـ تكف تشريعاتو تغادر صغيرة ,كالتعرض ألدؽ التفاصيؿ عند كضع أل تشريع
يتضح ذلؾ مف تقسيـ السمطات فى  ,المشرع كالقانكنى :كما أف ىناؾ فرقان بيف المفظيف ,فجاءت جامعة مانعة

الدكلة العثمانية إلى ثالث ىيئات, السمطة التشريعية, السمطة القضائية, السمطة التنفيذية, كيمكح أف أحد 
كطبقان لمتقميد  ,القانكنى عمى سميماف. كجاء الباحثكف بعد ذلؾ  - حيصدكف تم -الباحثيف القدامى قد أطمؽ 

كالتصقت بو ىذه التسمية, كما التصقت فى أذىاف األجياؿ المتعاقبة,  ,فأطمقكا عميو سميماف القانكنى ,األعمى
المشرع.  :ىىفقد كانت تطمؽ الصفة الصحيحة عمى سميماف ك  ,اإلنجميزية كالفرنسية منيا ,أما المراجع األجنبية

عبد العزيز محمد الشناكل: الدكلة العثمانية دكلة إسالمية مفترل عمييا, الجزء األكؿ, مكتبة األنجمك المصرية, 
 .44ص ـ.5831القاىرة, مطبعة جامعة القاىرة, سنة 
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ك المصرية, القاىرة, مطبعة ( عبد العزيز الشناكل : الدكلة العثمانية دكلة إسالمية مفترل عمييا , الجزء الثانى مكتبة األنجم 5

كما بعدىا. صالح أحمد ىريدل عمى: دراسات فى تاريخ العرب الحديث,  851ـ .  ص5831جامعة القاىرة, سنة
  كما بعدىا. 43ـ. ص5111- 5888سنة  الناشر  دار الكفاء  لدنيا الطباعة  كالنشر كالتكزيع, الطبعة األكلى,

كلعؿ  ,لمدكلة العثمانية عدـ اإلبقاء عمى الكالة  لمدة طكيمة  فى حكـ الكالية كاف مف بيف مظاىر السياسة العامة 5)  
ذلؾ يعكد إلى عدـ إتاحة  الفرصة  أمـا ىؤالء الكالة  لكى الينفصمكا عف الدكلة العثمانية . كقد طبقت ىذه 

ية طرابمس الغرب, بعد خاصة بعد رجكع السيادة العثمانية الكاممة عمى كالك  ,السياسة  عمى كالية طرابمس الغرب
ـ". كعمى أثر 5351 -5155فى الفترة مف  " ,أف حكمتيا األسرة القرمانمية مايقرب مف قرف كربع قرف مف الزماف

فيما يسمى تاريخيا  ,عمى حكـ تمؾ الكالية الكالة تتابع ـ,5351عـا  ,نتياء حكـ تمؾ األسرة لكالية طرابمس الغربا
ستنبكؿ ككاف سالطيف آؿ عثماف يرسمكف اصبحت تمؾ الكالية تحكـ مباشرة مف بالعيد العثمانى الثانى, حيث أ

الكالة إلى كالية طرابمس الغرب بفرماف عثمانى. كقد تناكب عمى حكـ كالية طرابمس الغرب منذ ذلؾ العيد فى الفترة 
, فيما عدا حكـ كاؿ ـ ثالثة كثالثكف كاليا تفاكتت مدة كالياتيـ  مف عـا إلى أربعة أعكـا 5855 -5351مابيف 

ـ . لممزيد انظر: أبكبكر ساـل 5381إلى  5335كاحد  كىك أحمد راسـ باشا  الذل بقى فى حكـ الكالية مف عـا 
ـ رسالة ماجستير 5855-5855التركية  -الميدل الشيبانى :  أثر جياد الميبييف فى تطكر العالقات العربية 

سبيا, الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى, سنة  أجيزت  بقسـ التاريخ , كمية اآلداب,  جامعة
كعالقاتيا  ,كحكميا لميبيا تحت السيادة العثمانية ,كعف تاريخ األسرة القرمانمية   .15ـ, ص5113

بالقكل األكركبية انظر: عمر عبد العزيز محمد عثماف: عالقات ليبيا  بالدكؿ األكركبية فى عيد 
أجيزت بقسـ التاريخ, كمية اآلداب, غير منشكرة, "  رسالة دكتكراة 5351-5155نمية "األسرة القرما

 كما بعدىا. 518ص  .ـ5811جامعة القاىرة, سنة 
 -( شكقى عطاهلل الجمؿ: المغرب العربى الكبير  مف الفتح اإلسالمى إلى الكقت الحاضر )ليبيا 4

مصرل لمتكزيع كالمطبكعات, حدائؽ , المكتب ال(المغرب األقصى "مراكش" -الجزائر -تكنس
 .513ـ ص5881الزيتكف, الطبعة الثانية, سنة 

ممكا عمى إيطاليا    Victor Emmanuelكنكدل  بالممؾ  فيكتكر عمانكيؿ  "بيدمنت"( كانت إيطاليا قد تكحدت تحت تاج  1
إال فيما بعد, فـم تكتمؿ الكحدة  كـل تضـ البندقية كركما ليذه المممكة اإليطالية  ـ,5315المكحدة  فى فبراير عـا 

فريقيا كاستعمارىا الناشر مكتبة األنجمك إـ. لممزيد انظر: شكقى عطاهلل الجمؿ: تاريخ كشؼ 5315اإليطالية إال عـا 
اإليطالى كمكقؼ  عبد المكلى صالح الحرير: التمييد لمغزك كمابعدىا, 515ص ـ,5831المصرية, الطبعة الثانية, سنة

ـ, مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف,  الجزء الثانى, 5845 -5855كدراسات فى التاريخ الميبيىبحكث الميبييف منو, 
إشراؼ د. صالح الديف حسف السكرل, كد. حبيب كداعة الحسناكل, مركز جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى, سمسمة 

 .58ـ,ص5834العظمى, سنة شتراكية الدراسات التاريخية, الجماىيرية العربية الميبية الشعبية اال
فريقيا ككذلؾ لمركابط التاريخية بينيما دافعا قكيا ألف إ( كاف عامؿ القرب الجغرافى الذل ربط إيطاليا بشعكب شماؿ   1

ـ كلكنيا 5335االستعمارل فى تمؾ المنطقة خاصة بعد االحتالؿ الفرنسى لتكنس عـا  تبدأ إيطاليا نشاطيا
 األبعد جغرافيا كاألكثر فقرا, كيمكف لنا أف نجمؿ أسباب ذلؾ فى اآلتى: يقى,اتجيت إلى منطقة الشرؽ االفر 

حدث بعد االحتالؿ الفرنسى لتكنس  أف سارعت الدكلة العثمانية بإرساؿ تعزيزات عسكرية إلى كالية طرابمس الغرب  -أ
 بالدكلة العثمانية . لمدفاع عف كاليتيا فرأت إيطاليا أف تتميؿ إلى أف يأتى الكقت المناسب حتى ال تصطـد
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فريقيا يمقى تأييدان مف  جانب انجمترا التى رأت أف مف مصمحتيا إكاف التكسع اإليطالى فى شرؽ -ب
كبذلؾ يمكف إلنجمترا أف تتخذ إيطاليا حميفان ليا  ,أف تساند إيطاليا كتؤيد نشاطيا فى تمؾ الجيات

را منذ احتالليا لمصر عاـ فى المسألة المصرية حيث كاف الفرنسيكف يضغطكف عمى انجمت
ـ كيطالبكنيا بالجالء أك تحديد تاريخ معيف لذلؾ, كظؿ األمر كذلؾ حتى تـ عقد األتفاؽ 5335

 ـ .5814الكدل بينيما عاـ 
نصحت انجمترا حميفتيا إيطاليا بأال تتعجؿ فى احتالؿ كالية طرابمس الغرب حتى يحيف ليا  -ج

 صاعت إيطاليا لنصيحة حميفتيا انجمترا .الكقت المناسب لتنفيذ مخططيا , كقد ان
رأت انجمترا أف مساندتيا إليطاليا فى شرؽ أفريقيا يمكف أف يككف درعان لمقاكمة تكسع حككمة   -د

 الدراكيش فى السكداف .
فى ذلؾ الكقت بالقكة الكافية لمكاجية التنافس االستعمارل بيف  ,القكة العسكرية اإليطالية لـ تكف -ق

فريقى. كمف ىنا لجأت بيرتيف )انجمترا كفرنسا(. كالمنافسة بينيما فى الشماؿ اإلالقكتيف الك
إيطاليا إلى تككيف مستعمرات إيطالية فى الشرؽ األفريقى البعيد عف الطمكحات االستعمارية 
لكؿ مف انجمترا كفرنسا . انظر: شكقى عطاهلل الجمؿ : المغرب العربى الكبير المرجع 

 , 511-518السابؽ,ص
, عبداهلل 514-515فريقيا كاستعمارىا المرجع السابؽ, ص إشكقى عطاهلل الجمؿ: تاريخ كشؼ      

عبد الرازؽ إبراىيـ, شكقى عطاهلل الجمؿ: تاريخ أفريقيا الحديث كالمعاصر, دار الثقافة لمنشر 
 .583ـ, ص 5881كالتكزيع, الطبعة األكلى, سنة 

يجكميـ الساحؽ أف يقتمكا مف اإليطالييف  ستة آالؼ  كيأسركا ( أستطاع اإلثيكبيكف فى ىذه المعركة  ب 1
ستكلى اإلثيكبيكف عمى جميع قطع المدفعية اإليطالية, امثميـ , كما قتؿ كأسر أغمب قكاد الحممة  ك 

فكانت ىزيمة مف أبشع اليزائـ التى منيت بيا أمة فى القرف التاسع عشر. كلممزيد مف التفاصيؿ عف 
 518فريقيا كاستعمارىا المرجع السابؽ, ص إكقى عطاهلل الجمؿ: تاريخ كشؼ معركة عدكة انظر: ش

كما بعدىا, عبداهلل عبد الرازؽ إبراىيـ , شكقى عطاهلل الجمؿ: تاريخ أفريقيا الحديث كالمعاصر , 
 كمابعدىا.  511المرجع السابؽ, ص 

تعمرة إيطالية ليا فى الشماؿ رأت إيطاليا فى كالية طرابمس الغرب المنطقة المناسبة  لتككيف مس ( 3
فريقى, ككانت ىناؾ عدة عكامؿ قد دفعت إيطاليا إلختيار كالية فريقى بعد فشميا فى الشرؽ اإلاإل

 طرابمس الغرب كمستعمرة إيطالية فى الشماؿ اإلفريقى كىى كما يمى:
المطمة عمى  كانت كالية طرابمس الغرب ىى المنطقة غير المستعمرة المتبقية مف شماؿ إفريقيا  -ا

 . ع حيث يربط بينيما البحر المتكسطالبحر المتكسط كالذل تكاد إيطاليا تالمسو فى بعض المكاق
كانت إيطاليا ترل فى كالية طرابمس الغرب أنو المكاف الذل يمكف أف تشكؿ منو فى المستقبؿ  -ب

 رأس حربة لتكسعات إيطالية فى المستقبؿ .
 , فمقد كانت كالية اـ لميجرة كالعمؿ لإليطالييفالمجاؿ الحيكل اليرأت إيطاليا فى كالية طرابمس  -ج

 طرابمس كالشماؿ اإلفريقى فى ىذا المجاؿ أنسب كأفضؿ مف الشرؽ األفريقى .  
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كاف لمعامؿ التاريخى أثره فى تكجيو النشاط االستعمارل اإليطالى ناحية كالية طرابمس الغرب  -د  
, ـ كرثة اإلمبراطكرية الركمانيةطاليكف يعتبركف أنفسيكاف اإلي –فكما سبؽ أف أكضحنا  –

, يد, كاف فى نظرىا كضعان طبيعيان فإتجاه إيطاليا إلى الشماؿ األفريقى كطرابمس الغرب بالتحد
 الجمؿ: شكقى عطاهلل. انظر:اإلمبراطكرية الركمانية القديمة حيث كانكا يعتبركنيا مف أىـ أجزاء
, شكقى عطاهلل . عبداهلل عبد الرازؽ إبراىيـ515, ص السابؽالمغرب العربى الكبير, المرجع 

 . 553-551الجمؿ : تاريخ افريقيا الحديث كالمعاصر , المرجع السابؽ, ص 
ية :  األطماع االستعمارية اإليطالية فى كالية طرابمس الغرب كبرقة العثمانسالـ عبداهلل عمر الزنانى (  8

, بحكث كالدراسات العربية, القاىرةرة ,أجيزت بمعيد الغير منشك  ـ, رسالة ماجستير5335-5855
 .  41 , صـ5881سنة 

كمما يجب مالحظتو أف اىتماـ اإليطالييف  بإقامة مستعمرات  , انصب فى المقاـ األكؿ عمى تكنس  أكال 
قتصادية ثـ طرابمس الغرب " ليبيا"  ثانيا , السيما كأف  قرب تكنس مف إيطاليا, قد أدل  إلى كجكد عالقات ا

كسياسية ىامة  فى العصكر القديمة  بيف ىذا الجزء مف شماؿ إفريقيا  الذل كاف يطمؽ عميو قرطاجنة  كبيف 
يطاليا  يؤثر فى اآلخر كيتأثر بو . إال  أف تعجيؿ  إيطاليا , كمنذ ذلؾ الكقت  أخذ كؿ مف شماؿ أفريقيا كا 

نظارىا  إلى القطر المجاكر لتكنس فى الشماؿ ـ  قد جعؿ إيطاليا تتجو بأ5335فرنسا باحتالؿ تكنس عاـ 
اإلفريقى " كالية طرابمس الغرب"  خاصة  كأنيا كانت كانت خاضعة لمدكلة العثمانية , كلـ تكف قد خضعت 
بعد ألية مف القكل االستعمارية الكبرل . كلـ يتبؽ أماـ إيطاليا إلحتالليا سكل  تكفيؽ أكضاعيا مع ىذه 

كالية دكف حدكث تصادـ مع تمؾ القكل االستعمارية الكبرل . لممزيد انظر : رأفت  القكل , لتنفرد بتمؾ ال
غنيمى الشيخ :  العرب فى التاريخ المعاصر ,  عيف لمدراسات  كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية , الطبعة 

 كمابعدىا.415ـ , ص5113األكلى , سنة 
  .58( عبد المكلى صالح  الحرير :  المرجع السابؽ  ص 51
. مصطفى حامد رحكمة : المقاكمة الميبية التركية ضد الغزك 41(  ساـل عبداهلل عمر الزنانى :  المرجع السابؽ ص 55

  ـ, مركز دراسة جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى , طرابمس , سمسمة 5855أكتكبر -5855اإليطالى أكتكبر 
 . 11 -11ـ . ص5833لشعبية االشتراكية  العظمى, سنة الدراسات التاريخية,  الجماىيرية  العربية  الميبية  ا

ى أكاخر العيد العثمانى " فبيا قبيؿ االحتالؿ اإليطالى أك "طرابمس الغربلي ( أحمد صدقى الدجانى: 55
 . 541-553ـ, ص 5815ـ(,  الطبعة األكلى, القاىرة سنة5855-5335الثانى )

ىجـك االستعمار, الجزء الثالث, دار النيضة العربية, لمطباعة ( جالؿ يحيى: المغرب الكبير, العصكر الحديثة ك  55
. كانت المنتجات اإليطالية تنقؿ إلى كالية طرابمس الغرب عمى بكاخر 151ـ, ص 5835كالنشر, بيركت. سنة 

خطكط المالحة اإليطالية العامة  التى كاف يديرىا  مصرؼ ركما حيث كانت ليا خطكط أسبكعية منتظمة بيف 
كالمراسى الميبية. ككاف ميناء جنكة فى الجنكب اإليطالى أىـ المكانئ اإليطالية كأكثر المكانئ اإليطالية المكانئ 

عالقة بطرابمس الغرب, ككانت البضائع اإليطالية التى تصدر إلى كالية طرابمس الغرب الدقيؽ كالقيكة كالتكابؿ 
كالكرؽ كالمكركنة كالبطاطا كالمكاد الغذائية  كاألسمحة  كالخردكات كالنبيذ كالمصنكعات اليدكية كالحرير كالمنسكجات

كالخشب كالرخـا كاألعشاب الجافة كاألثاث كالصابكف كالثقاب كالزجاج كالعطكر كمكاد طبية ككيماكية كغيرىا. 
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ككانت إيطاليا تستكرد مف كالية طرابمس الغرب الدكاجف كالجمكد غير المصنعة كالحديد الخردة كغيرىا . ككانت 
يطاليا تأتى فى الترتيب بعد انجمترا كفرنسا كمالطة فى مجاؿ التصدير حيث كانت تحتؿ المرتبة الرابعة  فى إ

% مف تصديرىا بالنسبة لمدكؿ األخرل. كالسبب الكامف كراء ذلؾ يرجع إلى  تشابو منتجات 1التجارة العامة بنحك 
كة التجارة  لكالية طرابمس الغرب مع إيطاليا  قد كالية طرابمس الغرب مع منتجات الجنكب اإليطالى, إال أف حر 

ـ لتحتؿ إيطاليا المرتبة الثانية بعد انجمترا لممزيد .انظر: فرانشسكك  ككرك: 5811نمت نمكا ممحكظا بدءا مف عـا 
: خميفة محمد التميسى, المنشأة العامة لمنشر  كالتكزيع كاإلعالف,  طرابمس, ليبيا أثناء العيد العثمانى, تعريب كتقدـي

, تيسير بف 31-15ـ ص 5834الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى, الطبعة الثانية, سنة 
مكسى: المجتمع العربى الميبى فى العيد العثمانى, دراسة تاريخية اجتماعية, الدار العربية لمكتاب, الجماىيرية 

 .585ـ ص 5833لطبعة األكلى, سنة العربية الميبية  الشعبية االشتراكية  العظمى, ا
كبالتحديد إلى فترة ما  ,( يرجع تكاجد الجالية اإليطالية فى ليبيا إلى فترات تاريخية بعيدة تعكد إلى العصكر الكسطى 54

جنكة كالبندقية كنابكلى, كمف دكف  :أسماه البعض بعيد التجارة الكبرل بيف كالية طرابمس الغرب كالمدف اإليطالية
كاف مف أسبابو القرب الجغرافى بيف كالية  ,فى كالية طرابمس الغرب ,ذا التكاجد المبكر لمجالية اإليطاليةشؾ فإف ى

يطاليا, كالدكر الميـ الذل لعبو البحر المتكسط باعتباره كسيمة كصؿ بيف مكانئ البمديف المكجكدة  طرابمس الغرب كا 
ىمية العالقات التى كانت لكالية طرابمس الغرب مع عمى ساحميو الشمالى كالجنكبى. كالسبب اآلخر يكمف فى أ

فريقى, جعؿ فريقية, كبخاصة فى المجاؿ التجارل,  ذلؾ أف مكقع ليبيا  الجغرافى الممتاز فى الشماؿ اإلالبمداف اإل
, فريقيا عمى العاـل األكركبى كبالعكس, مما سيؿ حركة التبادؿ التجارل بيف القارتيفإمنيا بكابة ميمة تطؿ منيا 

كتصريؼ المنتجات اإليطالية إلى كالية طرابمس الغرب, مما جعؿ مف ىذه الكالية منطقة جذب  لمجالية اإليطالية, 
كما أف الفقراء كالجكعى كالعاطميف عف العمؿ فى إيطاليا قدمك إلى كالية طرابمس الغرب كىـ يركف فييا مأكل ليـ 

ـ. كما أف تمت الكحدة اإلي ـ  حتى فتحت إيطاليا قنصمية ليا بمدينة 5315طالية عـا كحال لمشاكميـ كمعاناتي
كلحماية مصالح أفراد الجالية اإليطالية. كبحسب تعداد النفكس الذل  طرابمس؛  لتتكلى رعاية الشئكف اإليطالية,

 555إيطاليا,  منيـ  551ـ( كاف بطرابمس حكالى 5815-5388أجرل فى زمف الكالى العثمانى  حافظ باشا, )
ـ  فى 5814مف الذككر. أما تعداد عـا  1مف اإلناث, كفى مدينة الخمس كاف يكجد ىناؾ  554كر كمف الذك

 " Medanaـ"  فقد بمغ بحسب تقرير القنصؿ اإليطالى المسيك ميدانا 5813 -5814عيد كالية رجب باشا "
ية إبراىـي ـ فى عيد كال5855نسمة. كقد زاد ىذا العدد حتى كصؿ فى عـا  151ـ"  حكالى 5815-5811

فى مصراتة   1فى الخمس  ك 55بطرابمس  ك 311نسمة منيـ  851ـ" إلى قرابة 5855 -5818أدىـ باشا" 
 Bernabiنسمة بينيـ نائب القنصؿ اإليطالى برنابى     511فى برقة  أما فى بنغازل ,  فقد كاف عددىـ  55ك

e   كانت الجالية اإليطالية فى كالية طربمس الغرب الذل كاف يرعى شئؤف كمصالح إيطاليا كرعاياىا ببنغازل .  ك
مف أكثر الجاليات نشاطا فى مزاكلة األنشطة التجارية كاالقتصادية بصفة عامة  إذ أنيا امتمكت العديد مف 
المؤسسات التجارية كاالقتصادية , كسيطر أفرادىا عمى الحركة التجارية فى البالد كعمى األشغاؿ العامة  كالميف 

ختمفة , كبخاصة فى مدينة طرابمس .  لممزيد انظر:  جالؿ يحيى: المغرب الكبير , الجزء الثالث , كالحرؼ الم
,راقى محمد عبد  55-55كما بعدىا,  فرانشسكك  ككرك: المرجع السابؽ ,   ص  151المرجع السابؽ , ص  

أجيزت بقسـ غير منشكرة ـ , رسالة دكتكراة 5855 -5351المصالح األكركبية فى ليبيا : عبد القادرالكرـي 
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 عمر محـر أحمد عبد الرحمف:كما بعدىا,  551ص ـ,5155التاريخ , كمية اآلداب , جامعة عيف شمس, سنة 
أجيزت بقسـ  ,فريقى, رسالة دكتكراة غير منشكرةجرازيانى كدكره فى مد نفكذ إيطاليا االستعمارل فى ليبيا كالقرف اإل

 كما بعدىا.55, ص  ـ5881فريقية, جامعة القاىرة, سنة التاريخ , معيد البحكث كالدراسات اإل
  ,"التغمغؿ السممى" مصطمح سياسى دخؿ القامكس السياسى  فى أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف51)  

كىك أصطالح قصد بو كاضعكه مف رجاالت االستعمار ذلؾ المجيكد الذل تبذلو  الدكلة االستعمارية كمكاطنكىا  
القطر المراد استعماره, عف طريؽ خمؽ شبكة مف المبادرات كالمصالح االقتصادية التى تساعد عمى فى 

االمتصاص كاالبتالع التدريجى الخفى لمبالد المراد استعمارىا, كالعمؿ عمى ضميا دكف إطالؽ رصاصة كاحدة.  
ىك الميندس الفعمى  ـ(5818 -5815كزير الخارجية اإليطالى )كيعتبر بعض المؤرخيف  بأف تكماس تيتكنى 
تكلى رئاسة  - "فرانشسكك كرسبى"ـ. بينما يرل البعض أف 5811ليذه السياسة  التى كاف قد خطط ليا منذ عـا 

كاف قد بدأ  فعال فى اختراؽ سممى فى  -5381 -5385كالثانية  5385-5331الكزارة اإليطالية مرتيف األكلى 
شيدت فترة كزارتو األكلى  بداية تنفيذه عمى شكؿ اتفاقيات أقاميا  ـ حيث5381كالية طرابمس الغرب  منذ عـا 

مع بعض األعياف  كالزعماء المحمييف بيدؼ الحصكؿ عمى نفكذ سياسى  فى األكساط الشعبية  فى كالية 
فرانسيسكك طرابمس الغرب, كفى كزارتو الثانية  كاف قد حرض بالفعؿ عمى احتالؿ كالية طرابمس الغرب. انظر 

ـ 5813ـ , تعريب كىبى البكرل, الدار العربية لمكتاب, تكنس, سنة 5855-5855يرل: الحرب الميبية مالج
 .11,  مصطفى حامد رحكمة: المرجع السابؽ, ص 55-51ص

  . 551أحمد صدقى الدجانى: المرجع السابؽ, ص  51)
, ية لمغزك اإليطالى لميبياكالعسكر , الخفايا الدبمكماسية لكريـ الكافى: الطريؽ إلى لكزافمحمد عبد ا ( 51

, عمر محـر أحمد عبد 41, ص ـ5811الفرجانى لمنشر, طرابمس, الطبعة األكلى, سنة دار 
 .54الرحمف: المرجع السابؽ ص 

(. كثيقة غير منشكرة, طرابمس, 555ـ( كثيقة رقـ )5855 -5335( كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث, الكثائؽ العثمانية, ) 53
لمدراسات التاريخية, شعبة الكثائؽ العثمانية. ككالة إلدارة فرع مصرؼ ركما فى طرابمس بتاريخ  مركز جياد الميبييف

 . 51ـ, عبد المكلى صالح  الحرير:  المرجع السابؽ ص 5811مايك سنة  51
, كثائؽ غير منشكرة, طرابمس .ـ(5855 -5335(  كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث, الكثائؽ العثمانية, ) 58

ككالة إلدارة  مؤسسة مصرفية فى . العثمانية , شعبة الكثائؽالميبييف لمدراسات التاريخيةاد مركز جي
انظر النص المعرب ـ .  كذلؾ : 5811يكنيك سنة  5( بتاريخ 555طرابمس كبنغازل كثيقة رقـ  )

نية لكثائؽ العثما, امصرؼ ركما فى : عبد السالـ أدىـ: كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث لقرار مجمس إدارة
المرجع , عبد المكلى صالح  الحرير: 581 -581ـ( ص 5814ـ, )بيركت 5855 -5335

  .11-11, مصطفى حامد رحكمة : المرجع السابؽ, ص 51السابؽ ص 
. أحمد صدقى الدجانى: 515( شكقى عطاهلل الجمؿ: المغرب العربى الكبير المرجع السابؽ, ص 51

 .541المرجع السابؽ, ص
 . 41الكافى: المرجع السابؽ, ص  ( محمد عبد الكريـ 55
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دراسة فى التاريخ  ـ,5845 -5855( مصطفى عيسى الصادؽ: حياة الميبييف تحت االحتالؿ اإليطالى, 55

االجتماعى, رسالة ماجستير غير منشكرة, أجيزت بقسـ التاريخ, معيد البحكث كالدراسات األفريقية, جامعة القاىرة, 
 .51ح  الحرير: المرجع السابؽ ص , عبد المكلى صال41بدكف تاريخ, ص

 ـ اسـ "المطبعة5818ـ ككانت تقع بشارع جامع محمكد كاتخذت فى سنة 5813أنشئت عاـ 55) 
ككانت أكؿ مطبعة تدخؿ الحركؼ الالتينية إلى كالية طرابمس الغرب, كقد العالمية لصاحبيا أربيب" 

  Giornale Di Tripoli" ل تريبكلىطبعت ىذه المطبعة أكؿ جريدة  إيطالية  بالكالية "جكرنالى د
  .553انظر: فرانشسكك ككرك: المرجع السابؽ ص

  مطبعة فنكف الطباعة   . 151جالؿ يحيى: المغرب الكبير , الجزء الثالث , المرجع السابؽ , ص ( 54
Tipografia Arti Grafiche   اليا ـ , ككاف مقرىا قرب ميداف بنؾ ركما " الميداف الكاقع ح5818أسست سنة

 .   558قرب مدرسة عثماف باشا بباب البحر" انظر : فرانشسكك ككرك : المرجع السابؽ ص 
ككانت تصدر يكمى السبت   Zanassi  كانت ىذه الجريدة  تصدر بالمغة اإليطالية , كمديرىا البركفسكر زاناسى ( 51

كتكقفت عف الصدكر  فى سنة ـ , 5818يناير سنة  3كاألربعاء مف كؿ أسبكع , كقد صدر عددىا األكؿ  فى 
  .551ـ . لممزيد انظر : فرانشسكك ككرك : المرجع السابؽ ص 5855

ـ ككانت تصدر يكمى السبت كاألربعاء, ككانت  تطبع فى 5818ديسمبر  سنة 55( طبع العدد األكؿ منيا  فى 51
ة مرات, كتكقفت نيائيا سنة كتحرر بالمغة اإليطالية. تعطمت عف الصدكر عد المطبعة العالمية لصاحبيا أربيب,

ـ,عقب دخكؿ القكات اإليطالية طرابمس, ككانت جريدة سياسية إخبارية ترعى المصالح اإليطالية  فى 5855
 .555ظؿ السيادة العثمانية لممزيد انظر: فرانشسكك ككرك: المرجع السابؽ ص 

ـ, رسالة دكتكراة  5815-5334لميبية ( أركيعى محمد عمى قناكل: بشير السعداكل كدكره فى الحركة الكطنية ا 51
., رأفت غنيمى 51ـ, ص 5155غير منشكرة , أجيزت بقسـ التاريخ, بكمية اآلداب, جامعة عيف شمس, سنة 

الشيخ: تاريخ التعمـي فى ليبيا , رسالة دكتكراة غير منشكرة, أجيزت بقسـ التاريخ, كمية اآلداب, جامعة القاىرة, 
مف التفاصيؿ عف الصحافة بكالية طرابمس الغرب  أثناء العيد العثمانى  . كلممزيد554ـ, ص 5815سنة 

 . 555-551انظر : فرانشسكك ككرك: المرجع السابؽ ص 
. عبد المكلى صالح  الحرير: 554ص  , المرجع السابؽ,( رأفت غنيمى الشيخ: تاريخ التعميـ فى ليبيا53

 -.  كذلؾ انظر :51المرجع السابؽ ص 
  Eugene Stanley: War and Private Investor, (N.Y.1967) P.62. 

كمما ىك جدير بالذكر أف العممة  الرسمية التى كانت سائدة فى تمؾ الفترة بكالية طرابمس الغرب ىى الميرة        
العثمانية,   ككانت كحدتيا األساسية تعرؼ بالقرش الفضى , كتتدرج مضاعفاتو النقدية كأجزاؤه عمى النحك 

المجيدل   -5قرشا  11نصؼ الميرة الذىبية كقيمتيا   -5قرش  511الميرة الذىبية العثمانية قيمتيا  -5 التالى :
البشميؾ كيساكل  -1نصؼ المجيدل  كيساكل عشرة قركش  -4قرشا   51عممة فضية  قيمتو الرسمية 

 -3الفضة نصؼ القرش  كىك مف  -1المتميؾ ربع القرش , كيصؾ مف معدف البرنز  -1خمسة قركش   
بارة, كىى نحاسية, كما كانت ىناؾ عمالت غير  41أل  أف كؿ قرش يساكل  ,مف القرش41/5البارة تساكل 

ككصؿ سعره إلى الضعؼ أل أف   عثمانية , كىى القرش الطرابمسى كقيمتو أعمى مف قيمة القرش العثمانى
نقكد كالعمالت المتداكلة فى كالية طرابمس قرشيف عثمانييف يعادالف قرشا طرابمسيا. لممزيد مف التفاصيؿ عف  ال
 .513-515الغرب خالؿ تمؾ الفترة انظر: تيسير بف مكسى: المرجع السابؽ, ص 
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 .55( عمر محـر أحمد عبد الرحمف : المرجع السابؽ,  ص  58

 .11راقى محمد عبد الكريـ عبد القادر: المرجع السابؽ , ص  51) 
., فرانسيس ماككال : حرب إيطاليا مف أجؿ 51-54جع السابؽ , ص عمر محـر أحمد عبد الرحمف: المر ( 55  

., 11ـ,  ص 5885الصحراء , ترجمة  عبد المكلى صالح الحرير , طرابمس , مركز الجياد الميبى , سنة 
ـ  , رسالة ماجستير غير 5845-5855السياسة االقتصادية  اإليطالية فى ليبيا مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل: 

  .51ص ـ, 5111أجيزت  بقسـ التاريخ , معيد البحكث كالدراسات األفريقية, جامعة القاىرة , سنة منشكرة , 
 . 55,  عبد المكلى صالح  الحرير :  المرجع السابؽ ص 541أحمد صدقى الدجانى : المرجع السابؽ, ص 

    .Eugene Stanley: op.cit.p.   68كذلؾ : انظر: 
  .58:  المرجع السابؽ ص عبد المكلى صالح  الحرير(  32
    ,  أحمد صدقى الدجانى : المرجع  41( مصطفى عيسى  الصادؽ : المرجع السابؽ , ص  55

 . 51-58عبد المكلى صالح  الحرير :  المرجع السابؽ ص .541السابؽ, ص       
 55( عبد المكلى صالح  الحرير :  المرجع السابؽ ص  54

ـ , كما أسس مكتب لمبريد اإليطالى فى 5315بمدينة طرابمس عاـ أنشئ مكتب البريد اإليطالى   51) 
ـ  , ككاف المكتباف يقعاف فى النقاط الرئيسية مف المدينتيف, ككانت الخدمة 5811بنغازل سنة 

قباال مف األىالى  بالنظر ل , ما تميزت بو مف دقة فى المكاعيدالتى  يكفرىا المكتباف تمقى إعجابا كا 
  .11: المرجع السابؽ ص ممزيد انظر : فرانشسكك ككركل   كالتزاـ فى العمؿ .

المقرحى, مراجعة  عقيؿ , تعريب ميالد ـ5855-5855غزك اإليطالى لميبيا أكركبا كال كليـ أسكيك:51)   
-, سمسمة الدراسات المترجمة اد الميبييف  ضد الغزك اإليطالىدراسات جي البربار, منشكرات مركز

                                              .45ص  ـ.5833طرابمس سنة  -54
 . 41محمد عبد الكريـ الكافى : المرجع السابؽ , ص  (  51
كدفنيا فى ليبيا"  الجزء  عسر كالدتيابريالية  كالفاشية اإليطاليتيف ":  مخاض األم( محمكد العرفاكل 53

 ,  ات التاريخية,  طرابمس, ليبيالمدراس,  منشكرات مركز جياد الميبييف  األكؿ,  تعريب عمر الطاىر
 . 58, فرانسيسكك مالجيرل : المرجع السابؽ, ص  588-583ـ ,  ص 5885سنة 

بييف ضد الغزك , مركز دراسة جياد المي( صالح الديف السكرل: ليبيا كالغزك الثقافى اإليطالى 58
 . 551ـ  , ص 5833, سنة اإليطالى,  طرابمس

ريطانية بكالية طرابمس الغرب عف حالة الجفاؼ كتدىكر األكضاع االقتصادية بصفة عامة (  تقرير لمقنصمية الب 41
, عقيؿ  51ـ  نقال عف  مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل:  المرجع السابؽ,  ص 5811بكالية طرابمس الغرب عـا 

 .511ـ  , ص 5881محمد البربار: دراسات فى تاريخ ليبيا الحديث, طرابمس,  سنة 
ـ, تعريب عمر 5851 -5815اإليطالية مف  -العالقات العربية :) مذكرات( ك فكتى بكرشينارلكارل 45) 

, سنة ياد الميبييف لمدراسات التاريخيةمراجعة عبد الرحمف المحيسنى,طرابمس , مركز ج, ركنىالبا
 . 511ـ, ص 5831
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   لعيد اإليطالى ,  : لمحات عف األكضاع االقتصادية فى ليبيا  أثناء امحمد مصطفى الشركسى (  45

 . 54ـ ,  ص 5811طرابمس, سنة   
 .51-58: المرجع السابؽ ص مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل (  45

 .48 -43, ص صطفى عيسى الصادؽ: المرجع السابؽم 44)  
 . 41, ص محمد عبد الكريـ الكافى: المرجع السابؽ (  41
ـ,  5818رف التاسع عشر حتى عـا نيككالل اليتش بركشيف: تاريخ ليبيا فى نياية الق  ( 41 ـ تعريب عماد حات

 . 533ـ  , ص 5833منشكرات مركز دراسة جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالى, طرابمس, سنة 
 .48, ص طفى عيسى الصادؽ: المرجع السابؽمص (  41

ت كاف ىذا المطحف مف أكبر المشركعات التى أنشأىا مصرؼ ركما فى كالية طرابمس الغرب كقدر 43) 
أكياس طف مف القمح  1إلى  1مميكف ليرة إيطالية ,  ككاف يطحف  مف  5تكاليؼ إنشائو بنحك 
 . 45كليـ أسكيك : المرجع السابؽ , ص   يكميا . لممزيد انظر :

 .11-48مصطفى عيسى الصادؽ :  المرجع السابؽ, ص    48)
المنصؼ حافظ البكرل:  الغزك  ., كذلؾ : عبد 51فرانسيسكك مالجيرل :   المرجع السابؽ  , ص  (  11

اإليطالى لميبيا, دراسة فى العالقات الدكلية , رسالة ماجستير  غير منشكرة , أجيزت بكمية 
 .555ـ , ص 5815االقتصاد كالعمـك السياسية ,قسـ العمـك السياسية, جامعة القاىرة, سنة 

جراء حفريات أثرية ,  مما يجدر ذكره أف ميمة ىذه البعثة  كانت فى الظاىر التنقيب عف   معدف الفكسفات  كا 
إلى جانب أعماليا  -لكنيا فى حقيقة األمر كانت ميمتيا الحقيقية ميمة تجسسية حيث اشتغمت تمؾ البعثة أيضا 

بكضع المصكرات  كالخرائط الجغرافية  التى كانت الزمة  لمعمميات العسكرية المزمع القيـا بيا مف  -الظاىرية 
طالية  . تكغمت البعثة  فى داخؿ البالد  فكصمت إلى الخمس  كلفت كجكدىا أنظار القادة قبؿ الحككمة اإلي

الكطنييف  كمتصرؼ المدينة الدكتكر رشيد بؾ ,  فيؤالء قد فطنكا إلى أغراضيا الحقيقية  , كفى خداعيـ  
.كبرز فى  Sforzaزا  كحدثت مكاجية صريحة  بيف الزعماء الكطنييف  كبيف أفراد تمؾ البعثة كعمى رأسيـ سفكر 

تمؾ األثناء الزعـي الكطنى بشير السعداكل  الذل أجرل مقابمة مع سفكرزا  كنبيو إلى أف أىؿ البالد  يعرفكف 
البكاعث الحقيقية  الكامنة كراء نشاط تمؾ البعثة ,  حتى ـت أسرىـ مف طرؼ قكات المجاىديف الميبييف كبقكا فى 

ـ  بعد تكقيع معاىدة" أكشى لكزاف "  بيف الدكلة العثمانية 5855ر سنة األسر  حتى أطمؽ سراحيـ  فى نكفمب
يطاليا. لممزيد انظر: زاىية قدكرة : تاريخ العرب الحديث ,  دار النيضة العربية  لمطباعة كالنشر , بيركت ,  كا 

الدكلة  كمابعدىا. كلممزيد مف التفاصيؿ عف معاىدة " أكشى  لكزاف " المكقعة بيف 458بدكف تاريخ,  ص 
يطاليا كأىـ بنكد تمؾ المعاىدة  انظر : كليـا ببييمر: تاريخ الحرب التركية  سبتمبر سنة 58اإليطالية  -العثمانية كا 

مراجعة   -عبد المكلى صالح الحرير  -ـ  ترجمة عبد القادر مصطفى 5855أكتكبر سنة  53-ـ 5855
الجماىيرية  -51-سمسمة الدراسات المترجمة  -اريخية محمد الطاىر الجرارل , مركز جياد الميبييف لمدراسات الت

.,  محمد عبد الكرـي الكافى:  511-85ـ  . ص 5881العربية الميبية الشعبية االشتراكية  العظمى , سنة 
محمد عمى التركى :  حركة الجياد العربى الميبى فى الفترة مف بداية سنة .555-511صالمرجع السابؽ , 

ـ ,  منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية , سمسمة الدراسات 5851ـ إلى مارس سنة 5854
 .  53-51ـ ص 5111,الجماىيرية العربية  الميبية الشعبية  االشتراكية العظمى, سنة  - 51 -التاريخية 
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بالشأف الميبى  أنريكك أنسباتك كاف يعمؿ فى المخابرات اإليطالية , ككاف بحكـ عممو لديو اىتمامات كاضحة ( 15  
لممزيد : انظر : الياشمى محمد بالخير اليانى : الغزك اإليطالى  كبداية حركة المقاكمة المسمحة, منشكرات 

مكسكعة الجياد الميبيى,  الجماىيرية  , جامعة الفاتح , مركز دراسات جياد الميبييف ضد االحتالؿ اإليطالى
 .   51ـ  , ص 5831ى, سنة العربية  الميبية  الشعبية  االشتراكية العظم

,  تعريب عمر الباركنى, منشكرات مركز دراسة يطاليةاإل -:  العالقات العربيةأنسباتك أنريكك    15)
 . 515ـ , ص  5831, طرابمس , سنة ياد الميبييف ضد الغزك اإليطالىج

التكزيع كاإلعالف  , فرانسيس ماككال: الغزاة , تعريب  عبد الحميد شقمكؼ ,الشركة العامة لمنشر ك   15) 
  . 45-41ـ  , ص 5818طرابمس,  طبعة أكلى  , سنة 

 . 515(  أنريكك أنسباتك  :  المرجع السابؽ , ص   14
 . 81(  نيككالل اليتش بركشيف : المرجع السابؽ, ,  ص   11
 . 545أحمد صدقى الدجانى :  المرجع السابؽ,  ص  (  11
 .55ع السابؽ ,  ص عبد المكلى صالح  الحرير :  المرج (  11
لقادر مصطفى , منطقة طرابمس, تعريب عبد اطاف الزراعى اإليطالى  فى ليبيا جيرل ليف فاكلر :  اإلستي  (  13

مس , منشكرات مركز جياد الميبييف ضد الغزك ,  طرابعبد القادر  المحيشى, مراجعة  عبداهلل إبراىيـ عمى
 .   43ـ ,  ص 5833ة األكلى , سنة  , سمسمة الدراسات المترجمة , الطبعاإليطالى 

 .151جالؿ يحيى: المغرب الكبير, الجزء الثالث , المرجع السابؽ , ص   18 )
 . 531نيككالل اليتش بركشيف :  المرجع السابؽ , ص  (  11
 . 515أنريكك أنسباتك : المرجع السابؽ  , ص  (  15
 .  11(  مصطفى حامد رحكمة :  المرجع السابؽ,  ص  15
 .513,عقيؿ محمد البربار: المرجع السابؽ, ص 151جالؿ يحيى: المغرب الكبير, الجزء الثالث, المرجع السابؽ, ص  (  15
 . 41(  محمد عبد الكريـ الكافى : المرجع السابؽ, ص  14
     محمد مصطفى الشركسى:   ,514, المرجع السابؽ صالمغرب العربى الكبير :عطاهلل الجمؿ شكقى  ( 11

  أركيعى : , كذلؾ51أحمد عبد الرحمف: المرجع السابؽ, ص  , عمر محـر81السابؽ ص المرجع   
 .51المرجع السابؽ , ص  محمد عمى قناكل :   

 .41محمد عبد الكريـ الكافى : المرجع السابؽ ص  (  11
 . 18-13مصطفى حامد رحكمة : المرجع السابؽ , ص   ( 11
 .514الكبير  , المرجع السابؽ , ص شكقى عطاهلل الجمؿ : المغرب العربى  (  13
 .85-31(  محمد مصطفى الشركسى : المرجع السابؽ ,  ص  18
 .11-11مصطفى حامد رحكمة : المرجع السابؽ , ص  (  11
 .514, كارلكفكتى  بكرشيانى: المرجع السابؽ, ص 55مفتاح مجيد الشريؼ عبد اهلل : المرجع السابؽ ص  ( 15
ككاف برتبة  ,ـ5813-5814الفترة مف سنة  , فىى كالية طربمس الغربعيف رجب باشا كاليا عم (  15

كالة العثمانييف معارضة لممشاريع اإليطالية فى ليبيا.انظر: أنتكنى جكزيو ال مشير, كيعتبر مف أشد



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 
 

654 

                                                                                                                                                         

. 513ص ـ.5811بيا خالؿ العيد العثمانى الثانى , دار الفرجانى, طرابمس, سنة : ليكاكيا
 .14رجع السابؽ , ص مصطفى حامد رحكمة : الم

. ككاف يعتبر نفسو زعيما  ـ 5855ـ إلى عـا  5818ة مف عـا  عيف إبراىـي أدىـ  باشا كاليا  عمى ليبيا فى الفتر  (  15
فى نفس الكقت  الذل كاف فيو  كاليا  كقائدا لمحامية  العثمانية فى كالية طرابمس الغرب,  فكاف يعقد  المؤتمرات  

كما . ككاف  يخاطب عكاطؼ يـ فى األمكر الكطنية, كيحذرىـ مف بيع أراضييـ لبنؾ ر كيخاطب األىالى كيناقش
مكف كيقب ف يمتؼ األىالى حكلو كحكؿ حككمتو,كأدل كؿ ذلؾ إلى أاألىالى,  كخاصة  مف الناحية اإلسالمية. 

القصيرة عمى  رة كاليتو. لممزيد مف التفاصيؿ عف أىـ أعماؿ إبراىـي أدىـ باشا فى فتعمى اإلنتظـا فى سمؾ الجندية
 .155-158, الجزء الثالث, المرجع السابؽ , ص كالية طرابمس الغرب. انظر: جالؿ يحيى: المغرب الكبير

 515المرجع السابؽ,  ص المغرب العربى الكبير  , شكقى عطاهلل الجمؿ :    14)
 .15راقى محمد عبد الكريـ  عبد القادر: المرجع السابؽ , ص   (11
مطباعة  , دار الفتح لى طرابمس الغرب, بيركت,  لبنافجياد األبطاؿ فحمد الزاكل: ر أالطاى (  11

 .55ـ , ص  5815,  سنة كالنشر, الطبعة الثالثة 
. أحمد صدقى الدجانى:  المرجع السابؽ , 51: المرجع السابؽ , ص محمد مصطفى الشركسى (  11

 .441 -453ص 
 .55بؽ , ص ( الطاىر أحمد الزاكل :  المرجع السا 13
عزيز سامح : األتراؾ  العثمانيكف فى أفريقيا  الشمالية ,  الطبعة األكلى,  تعريب عبد السالـ أدىـ  (  18

. نتيجة لمكقؼ حقى باشا 555ـ.  ص 5818, دار لبناف لمطباعة كالنشر , بيركت , سنة 
ظيار نكاياه الطيبة تجا ه أنشطة ىذا المتياكف مع نشاطات مصرؼ ركما فى كالية طرابمس كا 

المصرؼ ؛ تكسطت الحككمة اإليطالية لدل الباب العالى لتمعب دكرا كبيرا فى اختيار حقى باشا 
ـ(  كىذا المنصب كاف مف أعمى المناصب فى 5855-5818صدرا أعظـ " رئيس كزراء " ) 

لحاكـ الدكلة العثمانية , حيث إنو يمى السمطاف العثمانى فى األىمية كالمكانة , ككاف بمثابة ا
الفعمى  لمدكلة العثمانية , خاصة فى فترات ضعؼ سالطيف آؿ عثماف . عبد المنصؼ حافظ 

 . 44-45, الطاىر أحمد الزاكل : المرجع السابؽ   , ص 555البكرل : المرجع السابؽ , ص
 .513, عقيؿ محمد البربار: المرجع السابؽ, ص 55مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل : المرجع السابؽ, ص   ( 31
.  صدرت األكامر كالقكانيف الخاصة  511 -514المرجع السابؽ , ص  كارلك فكتى بكرشينارل: (  35

 ـ  . 5815ـ  كجددت فى عاـ 5335بكضع حد لبيع األراضى  فى عاـ 
( كثيقة غير 558رقـ)  ـ  كثيقة5855-5335: الكثائؽ العثمانية كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث (  35

, رسالة مف اريخية , شعبة الكثائؽ العثمانيةز جياد الميبييف  لمدراسات الت, مركبمس, طرامنشكرة
يس  ـ بخصكص تأس5811فبراير سنة  54الكالى العثمانى إلى الديكاف الممكى العثمانى بتاريخ 

 . كفتح فرع  لألمالؾ السمطانية
فى إستنبكؿ ضد السياسة  ـ ,  كتزعمتيا جماعة االتحاد كالترقى 5813قامت ىذه الثكرة فى نياية   (  35

ـ ",  حيث طالبت ىذه الجماعة عبد 5818-5311اإلستبدادية لمسمطاف العثمانى عبد الحميد الثانى " 
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تباع النظـ الديمقراطية فى , كاـ, الذل كضعو مدحت باشا5311ى بإعادة العمؿ بدستكر سنة الحميد الثان
, حيث نجحت فى خمع السمطاف عبد الحميد عف ثكرةى؛ اندلعت تمؾ ال,  فمما رفض عبد الحميد الثانالحكـ

, كبتكلية األخير يبدأ عصر جديد  ـ5818إبريؿ سنة العرش ,  ليتكلى بدال منو السمطاف محمد الخامس فى 
لطبعة , افصكؿ مف تاريخ الدكلة العثمانية :ثمانية, ىك عصر االتحاد كالترقى. أحمد زكريا الشمؽلمدكلة الع
 .35 ـ, ص5111الديف, سنة  طبعة عالءماألكلى, 

, طرابمس,  الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعالف, عمى مصطفى المصراتى:  صحافة ليبيا فى نصؼ قرف (  34
 .15. , مصطفى حامد رحكمة : المرجع السابؽ, ص 555 -518.  ص 5111سنة 

كليتى, األسرار السياسية , جيكليتى: مذكرات جي511 : المرجع السابؽ , صعقيؿ محمد البربار (  31
ـ,  تعريب خميفة محمد, مصراتة, الدار الجماىيرية لمنشر 5855-5855,  لحرب ليبيا كالعسكرية

 .48ص ـ, 5831كالتكزيع,  كاإلعالف,  الطبعة الثالثة, سنة 
طرابمس , مركز جياد باكلك مالثيزل : ليبيا أرض الميعاد , تعريب عبد الرحمف ساـل العجيمى,   الطبعة الثانية ,   (  31

 . 551.,عقيؿ محمد البربار:  المرجع السابؽ  , ص 555ـ , ص  5885الميبييف  عـا 
 .14فرانسيس ماككال : المرجع السابؽ , ص  (  31
 .54-55, مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل : المرجع السابؽ,  ص 11المرجع السابؽ , ص  جيكليتى:   ( 33

ىك السمطاف الخامس كالثالثكف  ـ "5853يكليك 5 -5344نكفمبر  5"  السمطاف محمد الخامس38)   
بعد أخيو السمطاف  ـ 5818إبريؿ سنة  51لى الحكـ فى تك  العثمانية إبف عبد المجيد األكؿ لمدكلة
, رش السمطنة العثمانيةعاما عند تكليو ع11. ككاف عمره ـ "5818-5311الحميد الثانى"  عبد

لسادس  كعمو السمطاف د الخامس  كعبد الحميد الثانى  كمحمد اكىك شقيؽ كؿ مف  السمطاف مرا
بف عبد العزيز األكؿ يكلية  5كفاتو فىعمو السمطاف عبد المجيد الثانى, كظؿ فى الحكـ حتى  كا 

نكفمبر 5ـ حتى 5853يكلية 4خمفو السمطاف محمد السادس " عاما, ك  14ـ  كعمره 5853سنة 
 .اف محمد رشاد أل "مرشد اإلسالـ "الخامس بالسمطكلقد لقب السمطاف محمد ـ " 5855سنة 

 -محمد الخامس " :" السمطاف العثمانى  كيكبيديا انظر: 
Ar. Wikipedia. Org/wik. 

 كما بعدىا .  15مصطفى حامد رحكمة : المرجع السابؽ , ص   (  81
س الغرب,  فإنيا قد عقدت  عدة اتفاقيات  إلى جانب سياسة التغمغؿ االقتصادل  التى اتبعنيا إيطاليا فى كالية طرابم  (  85

, كحتى التصطـد بأطماع ىذه الدكؿ ,نفكذىا عمى كالية طرابمس الغرب مع القكل األكركبية الكبرل  كذلؾ لبسط 
مف االتفاقيات السرية مع الدكؿ اإلستعمارية الكبرل مف أجؿ ىذا الغرض . كاف أكليا حيث عقدت  إيطاليا سمسمة 

ـ 5331ة بيف إيطاليا كبريطانيا عـا االتفاقية السري ـ كفييا أيدت إيطاليا النفكذ البريطانى فى مصر فى مقابؿ دع
بريطانيا لمنفكذ اإليطالى فى كالية طرابمس الغرب . كذلؾ عقدت إيطاليا اتفاقية سرية أخرل مع فرنسا فى أكاخر 

قابؿ اعتراؼ فرنسا بالنفكذ اإليطالى فى ـ حيث اعترفت فييا إيطاليا بالنفكذ الفرنسى فى مراكش فى م5811عـا 
فرنسا ( نصت عمى أف  –ـ عقدت اتفاقية أخرل بيف الدكلتيف ) إيطاليا 5815طرابمس كبنى غازل . كفى عـا 

ـ  5815الحقكؽ التى اعترفت بيا فرنسا بالنفكذ اإليطالى فى طرابمس  كبنى غازل تضاؼ إلييا فزاف.  كفى عـا 
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ـ  لمكاصمة التكسع فى أفريقيا , 5331البريطانية المعقكدة فى عـا  -االتفاقية اإليطالية شرعت إيطاليا  فى تجديد 
فقد استغمت إيطاليا حاجة بريطانيا  لصداقتيا كمساندتيا فى مصالحيا االستعمارية فى مصر  كشرؽ أفريقيا, 

ذا ماحدث مايغير ىذا  حيث ـت االتفاؽ  عمى االحتفاظ  باألمر الكاقع  فى بمداف البحر األبيض المتكسط ,  كا 
؛ فإف بريطانيا ستحتفظ بحؽ إيطاليا فى كالية طرابمس الغرب ,  عمى أف تساند إيطاليا بريطانيا فى مقابؿ ذلؾ  الكاقع

فى قضية احتالليا لمصر , كعمى ذلؾ استطاعت إيطاليا كسب حياد بريطانيا نحك أطماعيا  فىكالية طرابمس 
ـ الغرب , عمى أف تساند إيطال يا بريطانيا فى قضايا أخرل خاصة قضية احتالؿ بريطانيا لمصر . كفى عا

ـ عقدت إيطاليا مع ركسيا اتفاقان سريان تعيدت فيو األخيرة بالنظر بعيف العطؼ إلى مصالح إيطاليا فى كالية  5818
ية , أل أف طرابمس الغرب , فى مقابؿ أف تنظر إيطاليا بعيف العطؼ إلى مصالح ركسيا فى المضايؽ الترك

إيطاليا حصمت عمى االعتراؼ بأطماعيا فى طرابمس الغرب مف بريطانيا مقابؿ مصر , كمف فرنسا مقابؿ مراكش 
 كمف ركسيا مقابؿ المضايؽ التركية.

إلى إحتالؿ كالية طرابمس  دت بالفعؿ الطرمكتأسيسان عمى ما تقدـ يتضح لنا مما سبؽ أف إيطاليا قد مي   
, ـ5855ؾ الكالية . كفى أكائؿ عـا اميا إال أف تختار الكقت المناسب لتكجيو ضربتيا إلى تمالغرب . كـل يكف أم

, ألف فرنسا قد انتيت مف مساكماتيا الستيالء عمى كالية طرابمس الغربرأت إيطاليا أف الكقت قد حاف ل
يا شرعت فى احتالؿ , كما أف أسبان, كباشرت احتالؿ المدف فى مراكش كمفاكضاتيا مع المانيا بشأف مراكش

اتفاقياتيا اإلستعمارية  منطقة الريؼ فى مراكش أيضان , فأصبح مف حؽ إيطاليا احتاللكالية طرابمس الغرب بحكـ
ميدت لمغزك . لممزيد عف االتفاقيات السرية التى عقدتيا إيطاليا مع القكل االستعمارية الكبرل,  كالتى السابقة

: , شكقى عطاهلل الجمؿ 511-515ص  ,حافظ البكرل : المرجع السابؽ نصؼ: عبد الماإليطالى لميبيا انظر
     المرجع السابؽ  د رحكمة :ػػمصطفى حام   ,515-515ص   المرجع السابؽ,  ,رب العربى الكبيرػػػػػػػالمغ
 .53-55:  المرجع السابؽ ص عبد المكلى صالح  الحرير ,15 -18ص 

 .155ء الثالث, المرجع السابؽ , ص جالؿ يحيى: المغرب الكبير , الجز    85 )
 31)  .455زاىية قدكرة:  المرجع السابؽ,  ص        

 .15مصطفى عيسى الصادؽ : المرجع السابؽ , ص   (  84
 . 54الطاىر أحمد الزاكل : المرجع السابؽ   , ص    ( 81
 . 538نيككالل اليتش بركشيف : المرجع السابؽ ,  ص   (  81
 . 15 -11مة : المرجع السابؽ , ص مصطفى حامد رحك  (   81
 .54الطاىر أحمد الزاكل :  المرجع السابؽ , ص   (  83

 .15 -11مصطفى حامد رحكمة : المرجع السابؽ , ص  88)   
, تكريتى, بيركتح الاإليطالية , تعريب ىاشـ  صال -: الحرب التركية زينانيد يافكتنا ياخمكفتش  ( 511

 . 551, ص ـ 5811سنة 
101 )   Barclay, T.: The TORki-Italian War, (London1912) P.P.58- 60. 

 . 14جيكليتى  : مذكرات جيكليتى , المرجع السابؽ,  ص   ( 515
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كلممزيد مف .  Barclay, T.: OP.CIT. P.62.   554عبد المنصؼ حافظ البكرل : المرجع السابؽ , ص   (515

 :.Smith, D.Mى كالية طرابمس الغرب انظر: اإليطالى ف-التفاصيؿ عف التنافس االقتصادل األلمانى 
Storia d, Italia del 1861 at 1969 Vol 2, (Roma 1972) p.p.423- 438. 

 . 551-551(  عبد المنصؼ حافظ البكرل : المرجع السابؽ , ص  514
-511 , جيكليتى : مذكرات جيكليتى , المرجع السابؽ, ص 15(  نقال عف كلـي  أسكيك : المرجع السابؽ ص  511

. كفقا لركاية أحد الدبمكماسييف الركس فى الفاتيكاف " بأف الرأل العـا اإليطالى قد حمؿ مصرؼ ركما 511
 .43العثمانية"   . انظر كلـي أسكيك : المرجع السابؽ ص  -مسئكلية الحرب اإليطالية 

 .43-41جع السابؽ ص المر كلـي أسكيك :  كما بعدىا.,  41فرانسيسكك مالجيرل: المرجع السابؽ , ص   ( 511
 .55( عبد المكلى صالح الحرير : المرجع السابؽ , ص 511
 .555(  نقال عف عقيؿ محمد البربار : المرجع السابؽ , ص  513
, كترأس المؤتمر سكيبيك ـ5851فى سنة  Florence(  عقد القكميكف  مؤتمرا  فى فمكرنسا   518

ة السالـ التى كانت تنتيجيا الحككمة , كقد عارض المؤتمركف  سياسScipio  SIghele سيفمى,
. مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل :  , كتمى ىذا المؤتمر عدة لقاءات فى مدف إيطالية مختمفةاإليطالية

 .54المرجع السابؽ ص 
كرئيس الرابطة     Idia Nazionaleأنريكك ككردينى, أحد كبار محررل  صحيفة الفكرة الكطنية  (  444 

زك ـ ,  كاف مف المؤيديف بشدة  لفكرة الغ5851لت إلى الحزب  القكمى  عاـ القكمية  التى تحك 
  . 513. انظر : عبد المنصؼ حافظ البكرل : المرجع السابؽ ص اإليطالى لكالية طرابمس الغرب

 .55-58(  الياشمى محمد بالخيراليانى : المرجع السابؽ , ص  555
 .15جيكليتى :  المرجع السابؽ, ص   ( 555
 555ال عف باكلك مالثيزل :  المرجع السابؽ,  ص نق (  555

 ثبج باملصادر واملراجع
 -أوال : الوثائك العربيت غري املنشورة : 

 -ومائق مركز جهاد الميبيين لمدراسات التاريخية ، شعبة الومائق :    -
كثيقة  . (558ـ ( كثيقة رقـ  ) 5855-5335كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث : الكثائؽ العثمانية )    -5

. رسالة اد الميبييف  لمدراسات التاريخية, شعبة الكثائؽ العثمانيةغير منشكرة,  طرابمس  , مركز جي
, بخصكص ـ5811كانكف الثانى سنة 54بتاريخ مف الكالى العثمانى إلى الديكاف الممكى العثمانى 

 تأسيس  كفتح فرع  لألمالؾ السمطانية . 
كثيقة غير  .(555ـ( كثيقة رقـ )5855 -533)الكثائؽ العثمانية,يبيا الحديث, كثائؽ تاريخ ل  -5

, شعبة الكثائؽ العثمانية. ككالة إلدارة  اد الميبييف لمدراسات التاريخية, مركز جي, طرابمسمنشكرة
 ـ . 5811مايك سنة  51فرع مصرؼ ركما  فى طرابمس بتاريخ 
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, كثائؽ غير منشكرة , طرابمس . ـ(5855 -5335لحديث  , الكثائؽ العثمانية, )كثائؽ تاريخ ليبيا ا -5
 ككالة إلدارة  مؤسسة مصرفية  العثمانية .  مركز جياد الميبييف  لمدراسات التاريخية , شعبة الكثائؽ

 ـ . 5811يكنيك سنة  5( بتاريخ 555فى طرابمس كبنغازل كثيقة رقـ  )
 ثانيا:  املراجع العربيت واملعربت :

 . ـ5111, سنة لدكلة العثمانية, الطبعة األكلى,  مطبعة عالء الديفصكؿ مف تاريخ ا: فأحمد زكريا الشمؽ -5
ى أكاخر العيد أحمد صدقى الدجانى : ليبيا قبيؿ االحتالؿ اإليطالى أك " طرابمس الغرب " ف  -5

 ـ .5815ـ(  , الطبعة األكلى , القاىرة سنة 5855-5335العثمانى الثانى )
:  جياد األبطاؿ فى طرابمس الغرب, الطبعة الثالثة, بيركت , لبناف, دار الفتح الطاىر أحمد الزاكل   -5

 .ـ 5815لمطباعة  كالنشر,  سنة 
الياشمى محمد بالخير اليانى:  الغزك اإليطالى  كبداية حركة المقاكمة المسمحة,  منشكرات جامعة    -4

,الجماىيرية  مكسكعة الجياد الميبى  إليطالى, الفاتح , مركز دراسات جياد الميبييف ضد االحتالؿ ا
 ـ  .5831, سنة  العظمى العربية  الميبية  الشعبية  االشتراكية

 .ـ5811بيا خالؿ العيد العثمانى الثانى , دار الفرجانى, طرابمس , سنة أنتكنى جكزيو كاكيا : لي   -1
ياد كنى , منشكرات مركز دراسة جاإليطالية ,  تعريب عمر البار   -أنريككأنسباتك: العالقات العربية-  1

 ـ .5831, طرابمس , سنة الميبييف  ضد الغزك اإليطالى
ميبيف  , مركز دراسة جياد  التعريب عبد الرحمف سالـ العجيمى  , باكلك مالثيزل: ليبيا أرض الميعاد  -1

 .ـ 5885, سنة الطبعة الثانية ,ضد الغزك اإليطالى طرابمس
اجتماعية , الدار العربية , دراسة تاريخية لعربى الميبى  فى العيد العثمانىمع ا: المجتتيسير بف مكسى   -3

 .ـ5833, سنة تراكية العظمى , الطبعة األكلى,الجماىيرية العربية الميبية  الشعبية االشلمكتاب
جالؿ يحيى : المغرب الكبير , العصكر الحديثة كىجـك االستعمار, الجزء الثالث, دار النيضة    -8

 ـ  .5835لعربية ,  لمطباعة كالنشر , بيركت , سنة ا
ريب عبد القادر , تعيطاف الزراعى اإليطالى  فى ليبيا, منطقة طرابمس:  اإلستجيرل ليف فاكلر  -51

اد المحيشى , مراجعة  عبداهلل إبراىيـ عمى ,  طرابمس , منشكرات مركز جي مصطفى عبد القادر
 .  ـ5833, الطبعة األكلى , سنة  مة الدراسات المترجمةالميبييف  ضد الغزك اإليطالى, سمس

,  تعريب ـ5855-5855لحرب ليبيا  مذكرات جيكليتى, األسرار السياسية كالعسكرية :جيكليتى  -55
 .ـ5831, سنة ,  كاإلعالف, الطبعة الثالثةزيع, الدار الجماىيرية لمنشر كالتك , مصراتةخميفة محمد

لعرب فى التاريخ المعاصر  , عيف لمدراسات  كالبحكث اإلنسانية رأفت غنيمى الشيخ :  ا  -55
 ـ  .5113كاالجتماعية , الطبعة األكلى,  سنة 

 ,بدكف تاريخ . زاىية قدكرة : تاريخ العرب الحديث , دار النيضة العربية  لمطباعة كالنشر, بيركت  -55
 .ـ 5811, سنة ريب ىاشـ صالح التكريتى, بيركتعتاإليطالية,  -زينانيد يافكتنا ياخمكفتش: الحرب التركية  -54
شكقى عطاهلل الجمؿ: تاريخ كشؼ أفريقيا كاستعمارىا, الناشر مكتبة األنجمكالمصرية, الطبعة  -51

 ـ . 5831 الثانية,  سنة
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 -الفتح اإلسالمى إلى الكقت الحاضر) ليبيامف جمؿ:  المغرب العربى الكبير شكقى عطاهلل ال  -51
ش  53" ( ,  المكتب المصرل لمتكزيع كالمطبكعات, المغرب األقصى" مراكش -ائرالجز   -تكنس

 .ـ5881كف . الطبعة الثانية,  سنة محطة الزيتكف , حدائؽ الزيت
صالح أحمد ىريدل عمى : دراسات فى تاريخ العرب الحديث , الناشر  دار الكفاء  لدنيا الطباعة    -51

 ـ . 5111-8588,سنة كالنشر كالتكزيع ,  الطبعة األكلى 
يبييف ضد الغزك , مركز دراسة جياد الم: ليبيا كالغزك الثقافى اإليطالىصالح الديف السكرل   -53

 ـ  .    5833, سنة االيطالى, طرابمس
  ـ .5814, سنة بيركت ,ـ(5855 -5335الكثائؽ العثمانية) , كثائؽ تاريخ ليبيا الحديث :عبد السالـ أدىـ  -58
ر,  دار الثقافة  عبد الرازؽ ابراىيـ , شكقى عطاهلل الجمؿ : تاريخ أفريقيا الحديث كالمعاصعبداهلل  -51

 .ـ5881الطبعة األكلى, سنة  ,لمنشر كالتكزيع
ؿ , مكتبة عبد العزيز محمد الشناكل : الدكلة العثمانية دكلة إسالمية مفترل عمييا , الجزء األك   -55

 ـ .5831جامعة القاىرة  , القاىرة , مطبعةاألنجمك المصرية
مكتبة  .عبد العزيز محمد الشناكل : الدكلة العثمانية دكلة اسالمية مفترل عمييا , الجزء الثانى  -55

 ـ .5831, القاىرة , مطبعة جامعة القاىرة األنجمك المصرية
دراسات فى التاريخ الميبيى عبد المكلى صالح  الحرير:  التمييد لمغزك اإليطالى كمكقؼ الميبييف منو , بحكث  ك    -55

د. صالح الديف حسف السكرل ,  مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف :  الجزء الثانى , إشراؼ ـ,5845 -5855
حبيب كداعة الحسناكل, مركز جياد الميبييف  ضد الغزك اإليطالى  , سمسمة الدراسات التاريخية  ,  كد.

 ـ  . 5834ية العظمى, سنة الجماىيرية العربية الميبية الشعبية األشتراك
أدىـ , تعريب عبد السالـ  ,العثمانيكف فى أفريقيا  الشمالية, الطبعة األكلى: األتراؾ  عزيز سامح -54

 ـ. 5818, بيركت , سنة دار لبناف لمطباعة كالنشر
 ـ .5881,  سنة فى تاريخ ليبيا الحديث,  طرابمس عقيؿ محمد البربار :  دراسات -51
اىيرية لمنشر كالتكزيع , الدار الجمى المصراتى: صحافة ليبيا فى نصؼ قرف, طرابمسعمى مصطف -51

  .  5111, سنة كاإلعالف
ـ ", تعريب كىبى البكرل " الدار العربية 5855-5855فرانسيسسكك مالجيرل :   الحرب الميبية   -51

 ـ  .5813لمكتاب , تكنس , سنة 
عبد الحميد شقمكؼ " الشركة العامة لمنشر كالتكزيع  كاإلعالف , فرانسيس ماككال : الغزاة  , تعريب   -53

 ـ   .5818طرابمس , الطبعة األكلى  , سنة 
, ح الحرير, طرابمسعبد المكلى صال تعريب ,ال: حرب إيطاليا مف أجؿ الصحراءفرانسيس ماكك   -58

 ـ .5885مركز الجياد الميبى , سنة 
يد العثمانى ,تعريب كتقدـي : خميفة محمد التميسى ,المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع فرانشسكك ككرك: ليبيا أثناء الع  -51 

 ـ .5834كاإلعالف, طرابمس, الجماىيرية العربية  الميبية  الشعبية االشتراكية العظمى,  الطبعة الثانية , سنة 
عمر  تعريبـ , 5851إلى 5815اإليطالية  مف سنة -كارلك فكتى بكرشينارل:)مذكرات( العالقات العربية   -55

  ـ . 5831مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية , سنة  ,الباركنى , مراجعة عبد الرحمف المحيسنى , طرابمس 
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العسكرية لمغزك اإليطالى  محمد عبد الكريـ الكافى:  الطريؽ إلى لكزاف , الخفايا الدبمكماسية ك  -55
 . ـ5811الطبعة األكلى ,  سنة    , دار الفرجانى لمنشر , طرابمس,لميبيا

ـ إلى مارس سنة 5854ية سنة محمد عمى التركى :  حركة الجياد العربى الميبى فى الفترة مف بدا  -55
 ,(51ريخية, سمسمة الدراسات التاريخية رقـ), منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاـ5851

 .ـ5111, سنة كية العظمىيبية الشعبية  االشتراالجماىيرية العربية  الم
فى ليبيا  أثناء العيد اإليطالى,   : لمحات عف األكضاع االقتصاديةمحمد مصطفى الشركسى -54

 ـ .5811, سنة طرابمس
محمكد العرفاكل: مخاض األمبريالية كالفاشية اإليطاليتيف " عسر كالدتيا كدفنيا فى ليبيا"  الجزء األكؿ,  ترجمة   -51

 . ـ5885ات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية,  طرابمس ليبيا,  سنة عمر الطاىر, منشكر 
 -5855تركية ضد الغزك اإليطالى )أكتكبرالمقاكمة الميبية ال :مصطفى حامد رحكمة -51

بييف ضد الغزك اإليطالى, طرابمس, سمسمة الدراسات ـ(, مركز دراسة جياد المي5855أكتكبر
 ـ .  5833, سنة يبية الشعبية االشتراكية العظمىالم يةالتاريخية, الجماىيرية العرب

ـ,  5818نيككالل اليتش بركشيف:  تاريخ ليبيا فى نياية القرف التاسع عشر, حتى سنة   -51 ـ, تعريب عماد غان
 ـ .5883مراجعة ميالد المقرحى,  طرابمس, مركز جياد الميبييف  لمدراسات التاريخية, سنة 

أكتكبر سنة  53-ـ 5855سبتمبر سنة 58اإليطالية  -ريخ الحرب التركية كلياـ ببييمر: تا  -53
, مراجعة  محمد الطاىر ـ , تعريب عبد القادر مصطفى, عبد المكلى صالح الحرير 5855

الجماىيرية  -51-سمسمة الدراسات المترجمة  -مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية الجرارل, 
 ـ  . 5881, سنة شتراكية  العظمىيبية الشعبية االالعربية الم

المقرحى , مراجعة ميالد ـ, تعريب 5855-5855إليطالى لميبيا أكركبا كالغزك اكليـ أسكيك:   -58
دراسات جياد الميبييف  ضد الغزك اإليطالى, سمسمة الدراسات عقيؿ البربار, منشكرات مركز 

 ـ. .5833,طرابمس  , سنة   -54-المترجمة 
 اجلامعيت :  ثالثا: الرسائل

-5855التركية -أبكبكر سالـ الميدل الشيبانى :  أثر جياد الميبييف فى تطكر العالقات العربية   -5
, أجيزت  بقسـ التاريخ,كمية اآلداب ,جامعة سبيا , غير منشكرة ـ  رسالة ماجستير5855

 . ـ5113الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى , سنة 
ـ , رسالة دكتكراة 5815-5334أركيعى محمد عمى قناكل : بشير السعداكل  كدكره فى الحركة الكطنية الميبية    -5

 ـ .5155غير منشكرة, أجيزت  بقسـ التاريخ  , كمية اآلداب , جامعة عيف شمس , سنة 
-5335رب كبرقة العثمانية ساـل عبداهلل عمر الزنانى :  األطماع االستعمارية اإليطالية فى كالية طرابمس الغ  -5

 ـ .5881ـ,  رسالة ماجستير غير منشكرة ,أجيزت بمعيد البحكث كالدراسات العربية , سنة 5855
ير منشكرة, أجيزت بقسـ التاريخ, كمية ,  رسالة دكتكراة غالشيخ:  تاريخ التعميـ فى ليبيارأفت غنيمى   -4

 ـ .5815, سنة اآلداب, جامعة القاىرة 
 ـ رسالة دكتكراة5855 -5351د عبد الكريـ عبد القادر: المصالح األكركبية فى ليبيا راقى محم - 1

 ـ . 5155, أجيزت بقسـ التاريخ ,كمية اآلداب , جامعة عيف شمس  , سنة غير منشكرة
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رة, عبد المنصؼ حافظ البكرل:  الغزك اإليطالى لميبيا, دراسة فى العالقات الدكلية, رسالة ماجستير غير منشك    -1
 . ـ5815أجيزت بقسـ العمـك السياسية , كمية االقتصاد كالعمـك السياسية , جامعة القاىرة , سنة 

"  5351-5155عمر عبد العزيز محمد عثماف :  عالقات ليبيا  بالدكؿ األكركبية فى عيد األسرة القرمانمية  "    -1
 ـ .5811, جامعة القاىرة ,  سنة , أجيزت بقسـ التاريخ ,كمية اآلدابغير منشكرة رسالة دكتكراة

عمر محـر أحمد عبد الرحمف : جرازيانى كدكره فى مد نفكذ إيطاليا االستعمارل  فى ليبيا كالقرف   - 3
األفريقى , رسالة دكتكراة غير منشكرة ,أجيزت بقسـ التاريخ , معيد البحكث كالدراسات األفريقية, 

 ـ.5881جامعة القاىرة , سنة 
ـ , دراسة فى 5845 -5855ى الصادؽ : حياة الميبييف تحت االحتالؿ اإليطالى  مصطفى عيس  -8

التاريخ االجتماعى , رسالة ماجستير غير منشكرة, أجيزت بقسـ التاريخ , معيد البحكث 
 كالدراسات األفريقية , جامعة القاىرة  بدكف تاريخ.

ـ  رسالة 5845-5855طالية فى ليبيا مفتاح مجيد الشريؼ عبداهلل :  السياسة االقتصادية  اإلي -51
ماجستير غير منشكرة, أجيزت بقسـ التاريخ  , معيد البحكث كالدراسات األفريقية  , جامعة 

 .ـ 5111القاىرة , سنة 
 -رابعا: املراجع األجنبيت :

1- Barclay, T.: The TURki -Italian War, (London1912) 
2-Eugene Stanley: War and Private Investor, (N.Y.1967). 
3-Smith, D.M.: Storia d, Italia Del 1861 at 1969 Vol 2, (Roma 1972). 

 
 خامسا : املوالع اإلليكرتونيت :

 . Ar. Wikipedia. Org/wik   - 1 
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 املوقف السوفييخي جتاه اضطزاباث بوسنان يف بولنذا
 6591أكخوبز -يونيو 

 د. شزيف حممذ أمحذ عبذ اجلواد
 مدرس بكمية اآلداب جامعة المنيا

 

ت الواليات المتحدة وقد خرج ,5945الحرب العالمية الثانية عام انتيت 
تاجيا الصناعي, تضاعفت ثروتيا بتضاعف إنوأقوي دولة في العالم, و  أغني األمريكية؛

وتصدع اقتصادىا. أما في السياسة  و دول أوروباىذا في الوقت الذي ضعفت في
واتجيت لمتصدي لمخطر  ,فقد تزعمت الواليات المتحدة المعسكر الغربي :الخارجية

 الشيوعي, وحماية الدول التي تعادي الشيوعية.
لشرقي من فقد سيطر االتحاد السوفيتي عمي الثمث ا :خروعمي الجانب اآل

األمر بالسيطرة عمي دول شرق ألمانيا, والقطاع الكبير الذي احتمو من النمسا, بل تجاوز 
 ,بولندا :والتي حررىا من االحتالل النازي, وىي ,الواقعة عمي حدوده الغربية أوروبا

ويوغوسالفيا وألبانيا. ومن ىذا المنطمق  ,وبمغاريا ,ورومانيا ,والمجر ,وتشيكوسموفاكيا
 لشيوعي, وتكونت منيا كتمة شيوعيةت في ىذه الدول حكومات تسير عمي النيج اتأسس

     (5)عدا يوغوسالفيا., تسير في فمك االتحاد السوفيتي
بين الحمفاء, ومن  أثار نظام بولندا مع نظام ألمانيا جداًل شديداً  ؛وبنياية الحرب
Joseph Stalin  منطمق اىتمام ستالين

يرفض الحكومة الموجودة كان  ؛بوضع بولندا (2)
لعناصر التي تسود فييا ا -Loblinنسبة إلي مدينة -المؤقتة  ويؤيد لجنة لوبمن ,في لندن

سكرتير أول لحزب العمال –  Boleslaw Bierut بيروت الشيوعية ويرأسيا بوليسالف
, ولكن 5945 يناير أولوالتي استقرت في فارسوفيا في  -5956إلي  5948البولندي 
بضم أربعة أعضاء من  ؛ساىم في توسيع ىذه المجنة يونيوفي شير دول الغربية لتدخل ا

, حيث م السابق لحزب الفالحيحكومة لندن, وكان منيم ستانيسالس ميكواليتشيك الزع
حصل في التشكيل الجديد عمي صالحيات نائب رئيس الوزراء مع وزارة الزراعة, وكان 

  مؤقتا من الشيوعيين. ىذا تنازالً 
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عمي االعتراف بحدود  5945يوليو  25حصل ستالين في  (3)بوتسدام  وفي
, ومنذ ذلك الوقت اتجو (4)دور والنايس الغربيبولندا الغربية, حسب مجري نيري األ

بشكل  ,ن لبذل كل المحاوالت التي تمكنيم من االستيالء عمي السمطةالشيوعيون البولنديو 
 في انتخابات يناير ُسحق ,ل في الحكومةثاني رج "ميكواليتشيك"كامل, وبعد أن كان 

 (5)ممنفي.ل إلي أن يمجأ, واضطر 5947
تاركًا بولندا تحت  ,5947في شير أكتوبر  ,لقد سافر ميكواليتشيك إلي الغرب

عمي إنشاء  5948سمطة االئتالف الشيوعي االشتراكي, والذي عمل منذ شير ديسمبر 
لكرممين, ىذا عمي الرغم من معارضة ا انحاز لسياسةالذي  ,(6)حزب العمال الموحد
والذي رفض في  ,Wladislaw Gomulka "(7) جومولكا"فالديسالف بعض زعمائو مثل 

في يوغوسالفيا.  (8)االشتراك في الحممة التي نظميا ستالين ضد تيتو 5948أغسطس 
ل بالتيتوية, وجرد من وظائفو في المكتب السياسي, وح جومولكااتيم وانطالقًا من ىذا ُ 

 محمو "بيروت" أكثر الموجيين البولنديين ستالينية.  
وبذلك يظير من سياق األحداث: مدي سيطرة ستالين عمي حزب العمال 
البولندي الموحد, والعمل عمي التخمص من أي معارضة, حيث طرد جومولكا من الحزب 

     (9), بل  وتم سجنو.5949في نوفمبر 
لمتصدي لالتحاد  ,بعد الحرب العالمية الثانية ,اتجيت الواليات المتحدة األمريكية

وحصاره بسمسمة من األحالف الدفاعية, وذلك في محاولة لتخفيف قبضة  ,السوفيتي
 ,5955في عام  ,وفي ىذا االتجاه قرر الكونجرس السوفييت عمي منطقة شرق أوروبا.

تشجيع ل -يجدد ىذا االعتماد في السنوات التالية –مميون دوالر  511رصد مبمغ 
العصيان واالضطراب في منطقة شرقي أوروبا واالتحاد السوفيتي, وكانت ىذه األموال 
  ,تصرف لألشخاص الذين يتم اختيارىم من المقيمين بشرقي أوروبا واالتحاد السوفيتي

أو الفارين منيا, وذلك لتكون منيم عناصر تنضم إلي القوات الحربية التي يستند إلييا 
 (51).حمف شمال األطمنطي
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 Khrushchev سياست خزوحشوف
 الخحزيزيت وأثزىا علي بولنذا: (66)

أصبحت السمطة تمارس بشكل جماعي مع ؛ 5953في مارس  ستالين بعد وفاة
. وسرعان ما تطورت األحداث في االتحاد خروتشوف سكرتير أول الحزب نيكيتا

حيث أدان , 5956في فبراير  ,خالل مؤتمر العشرين لمحزب الشيوعي ,السوفيتي
الستالينية وأساليب ستالين في الحكم, وقد منحو ىذا االتجاه شعبية واسعة,  خروتشوف

 (52)تحاد السوفيتي.وأدي إلي وقوع أزمة حادة في البالد التابعة لال
 -بعد موت ستالين-كان لمحاوالت التخمص من الستالينية في االتحاد السوفيتي

ندي الموحد, وكان ذلك واضحًا خالل المؤتمر انعكاسات واضحة عمي حزب العمال البول
 ,في وظائفو" بيروت", فعمي الرغم من تثبيت 5954مارس  51في  ,الثاني بفارسوفيا

وزارة األمن العام.  ألغيتإال أنو ترك مكانًا لبعض األحرار, و  ,أمينًا أول لمجنة المركزية
 ؛نة المركزية, ومن ىذا المنطمقاستسمم بيروت لمنقد أمام المج :واستمرارًا في ىذا االتجاه

بنيات الدولة في كانت النخبة البولندية تسعي لتحقيق المزيد من اإلصالحات العميقة 
مارس  52في  ,والحزب, ولكن سرعان ما تطورت األمور بمرض بيروت الذي توفي

  Edward Ochab".(53) وشاب"إدوارد أ, ليحل محمو في رئاسة الحزب 5956
ن مؤتمر العشرين قد شجب األخطاء التي وقعت في عيد وعمي الرغم من أ

ستالين, في العالقات بين الدول االشتراكية, إال أن قرارات المؤتمر تركت, في نفس 
الوقت, أثارًا كبيرة في مجال المزيد من تطور النظام االشتراكي ونموه, وكذلك السعي إلي 

خرى. كما حث المؤتمر عمي مزيد من توسيع العالقات األخوية مع البمدان االشتراكية األ
  ( 54)االحترام لتاريخ كل بمد تسير في طريق إعادة البناء لظروفيا الخاصة بيا.

كانت موسكو, بعد المؤتمر العشرين, تولي قدرًا كبيرًا من االىتمام بالتطورات في 
, لحضور 5956مارس  55بولندا. وقد تمثل ذلك في زيارة خروتشوف إلي وارسو, في 

نازة بيروت, وقد بقي لمدة خمسة أيام, لممشاركة في مناقشات االجتماع السادس لمجنة ج
المركزية لحزب العمال البولندي الموحد, وفي نفس الوقت: كان يجري محادثات مع 
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المكتب السياسي, والتي لم  يعرف محتواىا, ولكن ربما شارك في قرار اقتراح "إدوارد 
 21لمحزب البولندي. وقد اجتمع خروتشوف, في  أوشاب" لمنصب السكرتير األول

مارس, مع النشطاء البارزين في الحزب, ثم شارك في مناقشات اجتماع المجنة المركزية, 
  (55)السوفيتية. -والذي كان حدثًا غير مسبوق في تاريخ العالقات البولندية

ادرىا ظيرت بو  ,في بولندا ,ن مظاىر القضاء عمي الستالينيةإف ؛عمي أيو حال
, والتي كان في مقدمتيا 5956 مارسفي  ,في إعادة االعتبار لمعديد من الشخصيات

ومن ىذا المنطمق انقسمت البالد بين  .األمين العام السابق لحزب العمال "لكاو جوم"
الفريق التقدمي والفريق الستاليني الحاكم, وعندما اتجو الفريق التقدمي لتدعيم المطالب 

   (56)دي لو واتيامو بالعمالة لالمبريالية.تم التص :العمالية
لقد سيل موت "بيروت" اتخاذ إجراءات اعترف خميفتو أوشاب بضرورتيا, ومنيا 

ألف مسجون سياسي, وعزل عدد من كبار الموظفين. ولكن  31العفو عن أكثر من 
ر النخبة من المثقفين طالبت بتحقيق المزيد من اإلصالحات, ولكن قامت الصحافة بإظيا

تشددىا, كما أن بعض العمال قاموا بمياجمة أخطار المنظمات االقتصادية, وطالبوا 
   (57)بالتسيير الذاتي عمي الطريقة اليوغوسالفية.

تأثير مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي  األحداث:وبذلك يظير من سياق 
قد الستاليني في بولندا, فقد بدا واضحًا االنفصال عن المعت األحداثالعشرين عمي تطور 

الحزبية. وبدأت الحياة السياسية والفكرية البولندية تتمحور  لألجيزةالخاص بالدور القيادي 
 ( 58)أنصار التغيير. فريقالستالينية, و  إليالمحافظين يشدىم الحنين  فريقحول فريقين: 

 مدافعًا لعد أعطين سوء األوضاع االقتصادية في بولندا إعمي كل حال ف
 أرسل العمال وفداً  ؛األجور ونقص الدعم لخفضوضع السياسي, وكرد فعل ال ستقرارا
االقتصادية والمعيشية. ىذا في الوقت  ليطالب بتحسين األحوال ,سوعنيم إلي وار  وبين

سيؤدي إلي اندالع  ,الذي حذر فيو العمال من أن استمرار األحوال عمي ىذا النمط
 شيئًا,يفعل  مالبولندي ل -البيروقراطي -نظاماالحتجاجات والتظاىرات في بوزنان, ولكن ال
 (59)ولم يتحرك أي خطوة ليرضي ىؤالء العمال.
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 : 6591اضطزاباث بوسنان 
, حيث 5956يونيو 28في  ,قد اندلعت االحتجاجات والتظاىرات في بوزنانل

ت ىذه التظاىرات لممطالبة االقتصادية, وسرعان ما تطور  طالب العمال بتحسين أحواليم
تحاد السوفيتي, ولكن قوات األمن تمكنت من ية الدينية, والتحرر من سيطرة االبالحر 

وعمي الرغم من أن  ,(21)5956يونيو  29و 28في  ,لتظاىراتالقضاء عمي تمك ا
التظاىرات بدأت احتجاجًا عمي سوء األحوال االقتصادية والمعيشية, إال أنيا سرعان ما 

لرغبة في االنفصال والعداء لالتحاد السوفيتي, تطورت من حالة عدم الرضا التام إلي ا
 (25)والرغبة في االستقالل عنو.

 53ولقد ذىب ضحية اضطرابات بوزنان, تبعًا لتصريح المدعي العام البولندي, 
قاموا  64قيد المحاكمة, منيم  321جريح, و 311قتياًل, منيم عدد من جنود البوليس, و

 ( 22)مسجون ىارب. 33بأعمال سمب ونيب, و
بفصل عدد من كبار  "أوشاب" ت حكومةقام :وانطالقًا من ىذه األحداث

المسئولين الموالين لستالين, حيث تعرض النظام لالنييار االقتصادي, كما انتشرت 
يشير إلى  كان مما مستقمة عن الحزب والنقابات, ,مجالس العمال في جميع أنحاء البالد

  (23)ة التغيرات اإلدارية.لمواكب ,الحاجة إلجراء إصالحات سياسية
وعقب ىذه األحداث: صرحت الحكومة البولندية أن بعض الصعوبات االقتصادية ىي 
التي أوجدت التذمر بين العمال, والذي حدث خالل انعقاد المعرض الدولي الخامس والعشرين 

ن ىذا بمدينة بوزنان الصناعية, حيث يوجد عدد كبير من األجانب والصحفيين البولنديين. وم
المنطمق أشارت الحكومة البولندية إلي األمريكيين و البريطانيين؛ بوصفيم أعداء لمدولة 

 .ةوالشعب, والذين استغموا الوقت المناسب وبدقة متناىي
االقتصادية في بولندا قد  أن سوء األوضاع ,من سياق األحداث ,وبذلك يظير 

بولندا عمي سياسة تصنيعية ضخمة  دورًا في ىذا التذمر, ىذا باإلضافة إلي إقدام لعب
  (24)الكيان السياسي واالقتصادي لمدولة. ,خالل التذمر ,فوق قدراتيا, والتي ىددت
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, سوء األوضاع االقتصادية 5956يونيو  28لقد أظيرت حوادث بوزنان, في 
التي كانت تمر بيا البالد, وكان ذلك راجعًا إلي تصنيع البالد بسرعة زائدة عن حدود 

وبدون  (25)كانيات القائمة, فقد كان التصنيع السريع عممية سيئة التخطيط في الغالباإلم
االىتمام بتوفير المواد الخام. ىذا باإلضافة إلي أن برنامج التسميح, الذي بدأ في عام 

, وبذلك ظمت بولندا تعاني الضيق إلي 5953, وصل إلي حافة اإلفالس في عام 5955
 (26).5956 أن قامت ثورة جومولكا في

ومن منطمق اىتمام موسكو بالوضع في بولندا: زار رئيس الوزراء نيكوالي 
 -لالحتفال بالعيد الوطني في بولندا -5956وارسو في يوليو  (Nikolai Bulganin)بولجانين

وذلك خالل االجتماع السابع لمجنة المركزية لحزب العمال البولندي الموحد, حيث حذر من 
قات دول الكتمة االشتراكية؛ تحت راية ما يسمي "الخصوصيات محاوالت إضعاف عال

الوطنية", وضد محاوالت تقويض قوة دول الديمقراطيات الشعبية, تحت قناع نشر 
 (27)الديمقراطية, ىذا باإلضافة إلي انتقاده االتجاىات الرجعية في الصحافة البولندية.

الحزب السوفييتي, الذي  ولقد أكدت أحداث بوزنان رأي مولوتوف وفصيمو, داخل
ظل ينادي بو قبل المؤتمر العشرين, في أن إعطاء القميل من الحرية لمدول التابعة يمثل 
خطرًا عمي السوفييت, وعمي الرغم من ذلك: فقد كان خروتشوف ال يزال بإمكانو حشد أغمبية 

أن المجنة المركزية لييئة الرئاسة, بشأن التحرر اُلمحكم في الدول التابعة. ىذا باإلضافة إلي 
, أصدرت قرارًا لشرح وتبرير تشويو سمعو ستالين, 5956يونيو  31لمحزب السوفييتي, في 

والذي أكد مرة أخري صحة الحممة ضد عبادة الفرد, ىذا في الوقت الذي نفت فيو المجنة 
المركزية وجود أزمة في االشتراكية الدولية. وبذلك يظير, من سياق األحداث, خوف 

 (28)فييت من انتقال أحداث بوزنان لألحزاب الشيوعية في البمدان التابعة.السو 
 وفي تمك األثناء, ومن واقع الحرب الباردة بين المعسكرين العالميين,  عممت
الواليات المتحدة األمريكية عمي استغالل األزمة, لكي تخترق الكتمة الشيوعية, ومن ىذا 

اولة لتخفيف الضغط عمي دول أوروبا الشرقية, المنطمق: انتيزت أحداث بوزنان في مح
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بعد  –فقد كانت السياسة األمريكية تري: أن تحَّكم السوفييت في أوروبا الشرقية ساىم 
بشكل بارز في اختالل موازين القوي في تمك المنطقة, ومن ىذا  -الحرب العالمية الثانية

المتحدة األمريكية, ىذا باإلضافة تيديدًا عمي الواليات  ُيشكلالمنطمق: أصبح ىذا االتجاه 
, كحمف مجابو لحمف الناتو, ساعد في (29)5955إلي أن تشكيل حمف وارسو في مايو 

بسط النفوذ العسكري السوفيتي, والتحكم في اإلمكانات العسكرية لجبية أوروبا الشرقية. 
ومن منطمق تأسيس تيتو لنظام حكم شيوعي مستقل عن موسكو, والتحدي الناجح 

كرممين: أظير الغرب استعداده لمساعدة القيادات الشيوعية الوطنية في تحقيق لم
 (31)استقالليا, في البمدان التابعة لمسوفييت.

عمي أيو حال: فإن الدعاية الغربية حاولت استغالل النقد الذي وجو لستالين في 
ية, وكذلك إقناع عبادة الفرد, وذلك لمياجمة االتحاد السوفيتي وغيره من البمدان االشتراك

الجماىير بأن عقيدة الفرد تنبع من طبيعة االشتراكية.  ومن ىذا المنطمق: شجعت القوي 
الغربية, وعمي رأسيا الواليات المتحدة, أحداث بوزنان, ولقد حاولت استغالل المتاعب 
واألخطاء االقتصادية التي تمر بيا بولندا. فقد رصد الكونجرس األمريكي اعتمادات 

مميون المخصصة كل عام, وذلك  ةالمائمميون دوالر, بخالف  25ة, بمبمغ إضافي
ألعمال التجسس و التخريب في البمدان االشتراكية, حيث اعترفت الصحافة األمريكية 

 (35)بأن القصد من ىذه األموال: كان تمويل بعض األعمال التي تحققت في بوزنان.
ي بولندا اتجيوا لتيدئة األمور مع وبذلك يظير من سياق األحداث أن المسئولين ف

العمال في الداخل, وكذلك تفادي النقد الموجو من المعسكر الغربي من الخارج, والذي اتخذ من 
مادة خصبة لمدعاية ضد المعسكر الشرقي. ومن ىذا المنطمق جاءت  تىذه االضطرابا

حزب العمال البولندي اضطرابات بوزنان عمي رأس مناقشات االجتماع السابع لمجنة المركزية ل
الموحد, والذي أعمن السير في إقصاء المستويات اإلدارية في الحزب, لمسئوليتيا عما حدث؛ 
وذلك لعدم رفعيا شكاوي العمال لسكرتارية الحزب. وجدير بالذكر؛ أن النتائج التي ظيرت بعد 

بات, ولكنيم اجتماع حزب العمال البولندي, لم تحَّمل الغرب كل الوزر في قيام االضطرا
اعترفوا بسوء الحالة االقتصادية, والتي استغميا الغرب لقيام ىذه االضطرابات. وبذلك اتجو 
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الحزب والحكومة لمنح األفراد الحرية التجارية الخاصة, بداًل من سيطرة الحكومة التامة عمي 
ناعات الثقيمة, كافة أوجو الحياة االقتصادية, وكذلك االتجاه لمصناعات الخفيفة بدياًل عن الص

 (32)وبذلك يتضح اتجاه بولندا إلي الالمركزية االقتصادية.
عن طريق  ,نتائج احتجاجات عمال بوزنان في حصوليم لقد جاءتو 
%, ولكن ىذا االتجاه من التيدئة 21عمي مطالبيم, فقد زيدت أجورىم إلي  ,االضطراب

عقب موت  -نديالبول سكرتير حزب العمال -ابلسياسة ادوارد أوش لم يكن امتداداً 
السكرتير األول لمحزب, ولكن جاء بيدف القضاء عمي حركة  "يروت"بوليسيالف ب

  (34)إلي دول الديمقراطيات الشعبية. ,داخل بولندا أو خارجيا ,ومنع انتشارىا (33)التذمر
يؤيدىا  بذلك يتضح أن أحداث بوزنان قد أظيرت ضرورة تغيير السياسة التيو 
إلى  "جومولكا" ومن ىذا المنطمق: أعيد إدخالن يستندون لتأييد موسكو. الذي ,نالمحافظو 

وتيديدات بالتدخل  ,, وبعد مناقشات متوترة وصعبة5956الحزب في أغسطس 
تسي تونج إلى  وأعطى المسئولين السوفييت, والذين دعاىم كل من تيتو وما ,العسكري
 (35).لالشتراكية"والموافقة عمى تعريف "الطريقة البولندية  ,االعتدال

 ثورة جومولكا : 
: كانت المجنة المركزية لحزب العمال البولندي 5956في التاسع عشر من أكتوبر 

عمى وشك انتخاب جومولكا سكرتيرًا أول. ومن ىذا المنطمق أمرت القيادة السوفيتية قواتيا, 
البولندية. ولكن لتخويف القيادة  (36)المرابطة في شمال وغرب بولندا, بالتحرك نحو وارسو

 ردت القوات البولندية, الموالية لجومولكا, باتخاذ مواقع دفاعية حول العاصمة.
وبذلك يظير من سياق األحداث أن القيادة السوفيتية كانت في موقف صعب بشأن 

, عمى مغادرة 5956التعامل مع البولنديين, وذلك في ظل إصرار القيادة البولندية, في سبتمبر 
 (37)السوفييت لبولندا, والذي كان يمثل إىانة لمسوفييت من وجية نظرىم. المستشارين

عمي كل حال: فقد قامت حركة قوية لحل المكتب السياسي, وجعل جومولكا رئيسًا 
 59لمحزب, وسرعان ما تطور الموقف بسرعة كبيرة؛ جعمت خروتشوف يجئ إلي وارسو, في 

, وبالرغم من محاوالت (38)السياسي السوفيتي أكتوبر, عمي رأس وفد يضم معظم أعضاء المكتب
 التدخل السوفيتي, إال أنيا لم تجد نفعًا, فقد تم حل المكتب السياسي البولندي لصالح جومولكا.



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 994 

 ولكن لماذا أخفق السوفييت في استخدام القوة الروسية الموجودة في بولندا؟        
النظام الجديد؛ وذلك ألن الفرصة ألن العمال البولنديين كانوا عمي استعداد لتأييد 

أصبحت مواتية ليم في السيطرة عمي المصانع, وعمي أحواليم العمالية. فقد أعمن العمال 
مرابطتيم في المصانع, استعدادًا لمقيام بالتظاىرات تأييدًا لجومولكا. وبذلك وجد السوفييت أن 

شيوعيًا, ومخمصًا لحمف وارسو  الشعب البولندي يسير وراء جومولكا, كما أن جومولكا ال يزال
 (39)والتحالف الروسي, فمم يجد السوفييت أماميم, في النياية, سوي قبول الثورة البولندية.

دون دعوة لمتابعة  ئ,عمي نحو مفاج ,وارسو إلين السوفييت و لقد وصل المسئول
فقد تم  ,, وعمي الرغم من التحفظات السوفيتيةأمكن إنفييا  والتأثير األحداثمجريات 

لكا عمي الحاجة لسياسة و أول لمحزب. وبالرغم من تأكيد جوم الكا سكرتير و انتخاب جوم
وبذلك يتضح أن  انو أكد عمي بقاء بولندا عمي والئيا لحمف وارسو. إال ,داخمية مستقمة
دون إثارة السوفييت؛ وذلك  ,تحقيق االستقالل القومي إليلكا كانت ترمي و مطالب جوم

في  ,لمبالد اإلقميميةلممحافظة عمي السالمة  ,ا مع موسكو كان ضرورياً ن تحالف بولندأل
 (41)البولندية. اإلقميمية األراضيالغربية في بعض  ألمانيا تدعيوضوء الحق الذي 

  لممفاوضدددددددددددات التدددددددددددي جدددددددددددرت بدددددددددددين الوفدددددددددددد السدددددددددددوفيتي بدقدددددددددددة عندددددددددددد النظدددددددددددرو 
ل مددددا يحدددددث الدددددفاع عددددن كدددد مدددديو عئددددا وزماليتضددددح مدددددى تصددددميم جومولكدددد ,لبولندددددييناو 

فقددددد أكدددددوا لموفددددد السددددوفيتي أن التدددددابير واإلجددددراءات المتخددددذة لددددن يكددددون ليددددا  ,فددددي بولندددددا
عمددددى عالقددددات بولندددددا باالتحدددداد السددددوفيتي والحددددزب الشدددديوعي, ولكددددن ظيددددر  يتددددأثير سددددمب

مدددددن إزاحدددددة الدددددزمالء البولندددددديين مدددددن المكتدددددب  تيالسدددددوفيجميدددددا خدددددالل المفاوضدددددات قمدددددق 
 Rokossovskii) Konstantinنيم روكوسوفسدددددددددددكى والددددددددددذي كدددددددددددان مددددددددددن بيدددددددددد ,السياسددددددددددي
(Marshal .(45)ذو األصول البولندية الذي لم يتخل عن جنسيتو السوفيتية 
أثار حفيظة  ,البولندية األراضيداخل  ,لكن حدوث المناورات السوفيتيةو 
 , ولكن جومولكا كان مصمماً دةحشات بين الوفدين تأخذ طابع ال, وأخذت المناقجومولكا
ولن  ,يتركوا استقالليم ه أنيم لنؤ لحفاظ عمى استقالل بولندا, حيث أكد ىو وزمالعمى ا

   (42).البولندية شخص بالتدخل في الشئون الداخمية ألييسمحوا 
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 ؟ ولكن لماذا لما يمجأ السوفييت لمعمل العسكري في بولندا
عاديًا, بأن الجيش البولندي كان م "المارشال روكوسوفسكي"ربما يرجع ذلك لتحذير 

"كانت قد تألفت قيادة  :لكا ويقاتل معو. كما ذكر خروتشوف في مذكراتوو وسيقف وراء جوم
من الرفاق الذين نثق بيم. فكان لدينا  وآخرين ,ومولكا وسيرناكيوفكزجبولونية مقبولة من الرفاق 

 (43)".سباب ما يحممنا عمي االعتقاد بأن الموقف في بولونيا كان يتجو نحو االستقرارمن األ
مدى صالبة البولنديين في مفاوضتيم مع  :وبذلك يظير من سياق األحداث

يت يحاولون استخدام يمن اجل تحقيق استقالليم, ىذا في الوقت الذي كان فيو السوف يت,السوفي
دون الصدام المباشر مع البولنديين, وقد ظير ذلك جميا بعد  ,الضغوط السياسية والعسكرية

يوعي السوفيتي إلى موسكو, حيث تم إرسال خطاب رسمي إلى المجنة عودة وفد الحزب الش
المركزية لحزب العمال البولندي الموجو من المجنة المركزية لمحزب الشيوعي السوفيتي, والتي 

ما إذا كان سيرسل المستشارين  :نصت عمى أن األمر يرجع إلى الجانب البولندي في أن يقرر
 (44)مون الجنسية السوفيتية لمعودة إلى االتحاد السوفيتي.والجنراالت الذين يحم السوفييت

, أن شعار ثورة 5956وبصفة عامة يظير من التطورات, بين شيري يونيو وأكتوبر 
 والتي تمثمت في اآلتي:بوزنان "الحرية والخبز" قد جسَّد تمك المسممات من الشعب البولندي, 

 استقالل بولندا عن روسيا. -

 القول.حرية الدين والفكر و  -

 إزالة جياز الحزب الشيوعي من الممارسة المباشرة لمحكومة. -

 توسيع حقوق البرلمان. -

 إلغاء الشرطة السرية واستعادة المحاكم المستقمة. -

 إقامة العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية مع الغرب. -

لغاء التسميم اإللزامي. -  السماح بالمزارع الفردية في الزراعة وا 

عادة الحرف اليدوية.  الحكم الذا -  تي لمعمال, وا 
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وبذلك يتضح مما سبق أن ثورة أكتوبر لم ُتولد من الصيغ العقائدية الجاىزة, 
ولكن من المعاناة اليومية خالل سنوات طويمة من شن النضال ضد كل أشكال العنف 

 (45)السياسي, واالستغالل االجتماعي, والتدىور االقتصادي.
قيادة المجنة المركزية لمحزب: تحدث عن عبث المحاوالت وعقب اختيار جومولكا ل

إلبعاد بولندا عن حمفيا األخوي مع االتحاد السوفيتي فقال:  " لو خيل ألحد الناس أن في 
إمكانو إثارة مشاعر العداء لمسوفيات في بولنده. فإنو سيكون جد مخطئ. فمن نسمح ألحد بان 

  (46)وبقبضة البناء االشتراكي في بولنده ". يضر بالمصالح الحيوية لمدولة البولندية,
 ,وبينما طالبت الجماىير البولندية بعودة الجيوش الروسية إلي األراضي السوفيتية

والحرية التامة لبولندا, إال أن الساسة البولنديين كانوا يفضمون الحرية الفردية الداخمية, 
وخطرًا عمي بولندا, وذلك  ,ويرون أن انسحاب القوات السوفيتية يمثل صعوبة كبيرة

وقوعيا في -الرتباطيا بالتزامات حمف وارسو, وكذلك مالصقتيا لحدود روسيا من جية
لكا عمي ضرورة و وألمانيا من جية أخري جعميا في موقف صعب. ولقد أكد جوم -الوسط

أثناء خطابو لمجماىير في ميدان  ,5956أكتوبر  24في  ,ىذه الصداقة مع السوفييت
  (47)تيا العدائية ضد روسيا.ابوارسو, وذلك ردًا عمي ىتافالحضارة 

وبالنظر غربًا كانت بولندا بصفة خاصة قمقة من الواليات المتحدة, باعتبارىا زعيمة 
أن بولندا ال  5956التحالف الغربي, ومصدرا لممساعدات المحتممة, ولكن أثبتت التجربة منذ 

المتحدة, لتكون بدياًل عن االتحاد السوفيتي. يمكن أن تحصل عمي ما يكفييا من الواليات 
ولكن الفرصة الحقيقية لبولندا في التحول الجذري, وغير المتوقع, في موازين القوي العالمية, 
وىو ليس من خالل توازن محفوف بالمخاطر, وسط ظروف تصاعد التوتر, ولكن من خالل 

الممكنة بين الشرق والغرب, والتي سوف تعطي  االسترخاء في أوروبا, والمفاوضات واالتفاقات
  (48)لمبولنديين المزيد من الفرص التخاذ قرارىم بأنفسيم.

لكا قد أعيد اعتباره واستعاد مركزه, كما و أن جوم األحداثوبذلك يظير من سياق 
 ,وارسو إليالمفاجئ  الوفد السوفيتيرغم حضور ب ,صحب ذلك تدعيم المبادئ االستقاللية
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تخفيف حدة االندفاع نحو السياسة االستقاللية. وجدير  و:, وىمأربيمدون تحقيق  وعودتيم
لو بعد أن قدم الوعود بحرية  ,الشعب تأييدلكا في ذلك جاء من و بالذكر أن نجاح جوم

, وبذلك فان اإلضراباالنتخابات, والمناقشة في البرلمان وحرية الصحافة, وحق العمال في 
        (49)دون اندفاع في تمك السياسة. ,التحرر في االستقالللكا كان متجيًا نحو و جوم

يجب أن نشير إلي االنتصار الكبير الذي حققتو بولندا في استقالليا  :وفوق كل ما ذكر
دون القطيعة مع االتحاد السوفيتي, ويرجع ذلك إلي أن الموجيين الجدد في بولندا  ,القومي

 ,فسر ىذا االتجاه بالخوف من التدخل السوفيتيوربما يُ حافظوا عمي عالقاتيم الطيبة بموسكو, 
في حال االنقالب في سياسة بولندا الخارجية, ىذا باإلضافة إلي أن بقاء العالقات مع السوفييت 

  (51)نيس. -دورعمي خط األ ,يساعدىم في ضمان الحدود البولندية الغربية
يين في النضال من أجل والخالصة أن: ثورة أكتوبر قد ساىمت في توحيد البولند

االستقالل, والحرية والعدالة االجتماعية. وجدير بالذكر أن قبول موسكو لسياسات تيتو: 
خمق صعوبات في العالقات الخارجية لالتحاد السوفيتي في الدول التابعة, وفي ىذا 
ا االتجاه قبل السوفييت بيذا الوضع الجديد في بولندا, لتفادي حدوث ثورة في الحزب, ىذ
عادة بناء النظام, وذلك في ظل تمسك  في الوقت الذي يعَّد ىذا التغيير بمنزلة تجديد وا 

 القادة البولنديين بالمحافظة عمي المبادئ االشتراكية.
التي تم طردىا -وتجدر اإلشارة إلى أن وضع بولندا كان مختمفًا عن يوغوسالفيا

رممين, ولم تتجو لالستقالل وذلك ألن بولندا لم تتحدى الك -5948من الكومينفورم 
الكامل في الشئون الخارجية. ىذا باإلضافة إلي الناحية االستراتيجية واالقتصادية, حيث 
تقع بولندا في الوسط بين االتحاد السوفييتي وألمانيا من جية, وكذلك الحتياجيا لممعونات 

ن البولنديين االقتصادية من السوفييت من جية أخري. وبذلك يتضح مدي حاجة المسئولي
 لمصداقة مع السوفييت.
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  هوامش الدراسة:
, المركز الدولي لمبحث والنشر, 5961 -5855عبد الحميد البطريق: التيارات السياسية المعاصرة  (5)

 .455-449, ص ص 5981القاىرة, 

 أميًنا عاًما 5922(: سياسي سوفيتي, وزعيم شيوعي. انتخب عام 5953 -5879جوزيف ستالين )( 2)
لمحزب الشيوعي السوفيتي, وبعد موت لينين خمفو في إدارة شئون الحكم, ولكنو سرعان ما جعل حكمو 

نصب ستالين نفسو رئيًسا لموزراء بدال من مولوتوف. وعندما  5945مطمًقا بتصفية معارضيو. وفي عام 
ق ليم النصر عام , انضم ستالين لجبية الحمفاء حتى تحق5945ىاجم ىتمر االتحاد السوفيتي في يونيو 

 أنظر:. لمزيد من التفاصيل 5953. استمر ستالين في حكمو لالتحاد السوفيتي حتى مارس 5945
 . 962 ص, 5995محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة, دار الجيل, بيروت,

جدد  قد, و 5945أغسطس  2 -يوليو 57في الفترة من  ةلمانياألعقد ىذا المؤتمر بمدينة بوتسدام ( 3)
التي ستحكم ألمانيا بمقتضاىا, واالتفاق عمي محاكمة مجرمي الحرب  إقرار الشروط الحمفاء فيو

 .438عبد الحميد البطريق: مرجع سابق,  نظر:أ. لممزيد التعويضاتاأللمان, ومسألة 

لخط في ( ىو الخط الذي يفصل الحدود بين ألمانيا الديمقراطية وبولندا االشتراكية, وقد تقرر ىذا ا4)
عبد الوىاب الكيالي: موسوعة  ولمزيد من التفاصيل أنظر: 5947اتفاقية موسكو في أغسطس 

   .384, ص 5, ط5, ج5979السياسة, المؤسسة العربية لمدراسات والنشر, بيروت, 
, تعريب نور الدين حاطوم, دار الفكر, 5945جماعة من المؤلفين الغربيين: تاريخ عصرنا منذ ( 5)

 .265-261صص , 5975-5971دمشق, 

جالل يحي: العالم المعاصر منذ الحرب العالمية الثانية, الّدُول الغنية الرأسمالية الغربية واالشتراكية ( 6)
 . 445, ص 5978واليابان, الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة, 

, 5948ي حتي (: سياسي بولندي, األمين العام لحزب العمال البولند5985-5915) جوممكا( 7)
لحزب العمال البولندي  . انتخب السكرتير األول لمجنة المركزية5954 -5955سجن بتيمة ممفقة 

 : أنظر .5971وحتي عام  ,عمي الرغم من التيديدات السوفيتية 5956الموحد أكتوبر 
=- Ripp (Zoltán) : Hungary's Part in the Soviet-Yugoslav Conflict,1956-58, 

Contemporary European History, 1998, P. 223. 

رية استدعى تيتو ألداء الخدمة العسك وقد في كرواتيا, 5892مايو  25يوسيب بروز تيتو: ولد في ( 8)
وخالل الحرب العالمية األولى أسر بواسطة القوات الروسية, ولكنو  .في زغرب عاصمة كرواتيا
انضم تيتو عقب عودتو إلى  .5957وسية واشترك في الثورة الر  ,استطاع اليرب من المعتقل
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 اعام اأصبح تيتو سكرتير  5937خالل و  ,لمحزب الشيوعي اليوغوسالفي 5921زغرب في 
 رئيًسا لموزراء, وظل تيتو رئيًسا لموزراء 5945ل نياية الحرب اختير تيتو في مارس يقبب. محز ل

تم انتخابو رئيًسا لمجميورية إلى أن  ,5945نوفمبر  29بعد إعالن الجميورية اليوغوسالفية في 
تيتو في الميدان, ترجمة:  يوسيب بروز تيتو: :نظرأ لمزيد من التفاصيل .5953في يناير عام 

       .57-53ص ص  ,5968السيد فرج, دار المعارف, القاىرة, 
 .262مرجع سابق, ص  جماعة من المؤلفين الغربيين:( 9)
مر األسكندراني, مؤسسة سجل سية األزمات, ترجمة: عرتشارد ميممر: داج ىمرشولد ودبموما( 51)

  .257, ص5962, القاىرة, العرب
(: زعيم شيوعي ورجل دولة سوفييتي, ولد 5894-5975) Nikita Khrushchevنيكيتا خروتشوف ( 55)

كورسك الواقعة عمي الحدود الفاصمة بين روسيا وأوكرانيا. حكم خروتشوف االتحاد  في مقاطعة
رساء الدعائم األولي لسياسة 5964-5953ن السوفييتي م , وتميز حكمو بالمعاداة الشديدة لمستالينية, وا 

االنفراج الدولي و التعايش السممي.لمزيد من التفاصيل أنظر: عبد الوىاب الكيالي: موسوعة السياسة, 
  .653-655, ص ص 5, ط2, ج5985المؤسسة العربية لمدراسات والنشر, بيروت, 

حتي أيامنا, ترجمة:  5789جورج دريفوس وآخرون: موسوعة تاريخ أوروبا العام, أوروبا من عام فرنسوا ( 52)
 .457-456, ص ص 5995, 5, ط3باريس, ج-حسين حيدر, منشورات عويدات, بيروت

 .262, ص ( جماعة من المؤلفين الغربيين: مرجع سابق53)

-5955: السياسة الخارجية السوفياتية بين عامي واي بوجوش وآخرون -مجموعة من كبار الكتاب السوفيات( 54)
 . 54, ص5968, تعريب وتعميق: خيري حماد, دار الكاتب العربي لمطباعة والنشر, القاىرة, 5965

(15) Persak (Krzysztof): The Polish – Soviet Confrontation in 1956 and 

the Attempted Soviet Military Intervention in Poland, Europe-Asia 

Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006, P.1287. 
رياض الصمد: العالقات الدولية في القرن العشرين, الجزء الثاني لفترة ما بعد الحرب العالمية ( 56)

. 227, ص5, ط5983لبنان , -الثانية, المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع, بيروت
يل: التاريخ الدبموماسي, تاريخ العالم من الحرب العالمية الثانية إلي ج. ب. دروز وأنظر كذلك: 

 .  329, ص2, ط5978اليوم, تعريب نور الدين حاطوم, دار الفكر, دمشق, 

 . 463( جالل يحي: مرجع سابق, ص 57)
اب, ترجمة: أمل رواش, الييئة المصرية العامة لمكت فالديمير تيسمانيانو: تاريخ أوربا الشرقية,( 58)

 . 93, ص5996
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(19) Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Vol. XXV, 

Eastern Europe, United States Government Printing Office, 

Washington ; 1990, Telegram from the Embassy in Poland to the 

Department of State, Warsaw, July 2, 1956, P.185. 
(20) Ibid., Memorandum of a Telephone Conversation Between the 

Secretary of State and the Director of Central Intelligence 

(Dulles), Washington, June 28, 1956, P.181. 
(21) Ibid., Telegram from the Embassy in Poland to the Department of 

State, Warsaw, July 3, 1956, PP.187-188. 
, 72رقم  , فيممبولونيا البمدان, محافظ المصرية, أرشيف الخارجية وزارة القومية: وثائق الوثائق دار( 22)

 وزارة وكيل إلي السفير , منية بمدينة وارسومصر ال سفارةال, 3, ممف رقم 518محفظة رقم 

  , سري.25/7/5956, بتاريخ نتائج النيائية الضطرابات بوزنانالخارجية, بشأن: ال
(23) Granville (Johanna): Reactions to the Events of 1956: New Findings 

from the Budapest and Warsaw Archives, Journal of Contemporary 

History, Vol. 38, No. 2 (Apr., 2003), P. 266. 

, 72رقم  , فيممبولونيا محافظ البمدان, يفالمصرية, أرش الخارجية وزارة القومية: وثائق الوثائق دار( 24)
 وزارة وكيل إلي السفير , منية بمدينة وارسومصر ال سفارةال, 3, ممف رقم 518محفظة رقم 

وأنظر كذلك: نفس  .جداً  , سري29/6/5956, بتاريخ ضطرابات البوزنانالخارجية, بشأن: ا
وارسو, من السفير إلي وكيل وزارة الفيمم والمحفظة والممف, تقرير السفارة المصرية = =بمدينة 

, سري جدًا. وأنظر كذلك: ك. م. 31/6/5956الخارجية, بشأن: اضطرابات البوزنان, بتاريخ 
وورىاوس:السياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية, ترجمة: حسين القباني, 

 .91.ت, صالمؤسسة المصرية العامة لمتأليف واألنباء والنشر, القاىرة, د
( لمزيد من التفاصيل عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية في دول أوروبا الشرقية خالل الفترة 25)

, وكذلك عمميات التصنيع في بولندا والتي أدت زادت إلي أربعة أضعاف 5956-5949من 
 أنظر:   5956-5949وبشكل أكثر تحديدًا في الفترة ما بين عامي 

 * BRZEZIŃSKI (ZBIGNIEW) & DZIEWANOWSKI (M. K.): WHY 

POLAND HAS HAD A SUCCESSFUL REVOLUTION WHILE THE 

OTHER SATELLITES DID NOT, The Polish Review, Vol. 4, No. 3 , 

1959, PP. 10-11. 

زكي, إدارة  , ترجمة: وىيب4(, ج5961-5957د. ف. فممنج: الحرب الباردة وأصوليا )( 26)
  .41, ص5966بالقوات المسمحة, المطبوعات والنشر 

(27) Persak (Krzysztof): Op. Cit., P.1290. 
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(28) Central Intelligence Agency, Soviet Staff Study (The Tie that binds 

– Soviet Intrabloc Relations Feb 1956 - Dec 1957), 29 July 1958, 

Secret, confidential, P.14.                           

االتحاد السوفيتي, ألبانيا,  :بين كل من 5955مايو  54تم التوقيع عمي معاىدة حمف وارسو في ( 29) 
الديمقراطية, ىذا باإلضافة إلي  بمغاريا, بولونيا, المجر, رومانيا,تشيكوسموفاكيا, الجميورية األلمانية
. وتجدر 5955يونيو  6افذة في حضور رئيس وزراء الصين بصفة مراقب. وقد أصبحت ىذه المعاىدة ن

ولممزيد من اإلشارة إلي أن ىذا الحمف جاء رًدا عمي انضمام ألمانيا الغربية إلي حمف األطمنطي. 
بطرس بطرس غالي, محمود خيري عيسي: المدخل في عمم السياسة,  نظر:أالتفاصيل عن حمف وارسو 

  .425-423, ص ص9, ط5991المصرية, القاىرة,  األنجمومكتبة 
  (30) F.R.U.S, 1955-1957, Vol. XXV, Eastern Europe, National Security 

Council Report, Washington, July 3, 1956, PP.190-192. 
 .  56-55واي بوجوش وآخرون: مرجع سابق, ص ص  -( مجموعة من كبار الكتاب السوفيات35)
, 72رقم  , فيممبولونيا البمدان, محافظ رية, أرشيفالمص الخارجية وزارة القومية: وثائق الوثائق دار( 32)

 وزارة وكيل إلي السفير= =, منية بمدينة وارسومصر ال سفارةال, 3, ممف رقم 518محفظة رقم 

  , سري.25/7/5956, بتاريخ نتائج النيائية الضطرابات بوزنانالخارجية, بشأن: ال
أكتوبر أصدرت المحكمة أحكامًا خفيفة جدًا كان  8, وفي 5956سبتمبر  28بدأت محاكمات بوزنان في ( 33)

 .45-41مرجع سابق, ص صد. ف. فممنج: أشدىا الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف. أنظر: 
, 72رقم  , فيممبولونيا البمدان, محافظ المصرية, أرشيف الخارجية وزارة القومية: وثائق الوثائق دار( 34)

 وزارة وكيل إلي السفير , منية بمدينة وارسومصر ال ةسفار ال, 3, ممف رقم 518محفظة رقم 

 .جداً  , سري5/7/5956, بتاريخ ضطرابات البوزنان الخطيرةالخارجية, بشأن: ا
 . 463جالل يحي: مرجع سابق, ص ( 35)
 (. 5أنظر شكل رقم ) (36)

(37) Granville (Johanna): Op. Cit., P. 266. 

 , فياتشيسالف مولوتوف (Nikita Khrushchev)( تألف الوفد من نيكيتا خروتشوف 38)

(Vyacheslav Molotov) ,نيكوالي بولجانين(Nikolai Bulganin)  لزار كاغانوفيتش ,
(Lazar Kaganovich)انستاس ميكويان ,(Anastas Mikoyan),  وكان يرافقو القائد األعمى

 ين. أنظر:  , والجنراالت اآلخر  (Ivan Konev)لحمف وارسو المارشال إيفان كونيف
- Kramer  (Mark): The Soviet Union and the 1956 Crises in Hungary and 

Poland: Reassessments and New Findings, Journal of Contemporary 

History, Vol. 33, No. 2 (Apr., 1998), P.169.  
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 وأنظر كذلك:  .45, صمرجع سابقف. فممنج: د.   (39) 
- Kemp-welch (Tony): Dethroning Stalin: Poland 1956 and its Legacy, 

Europe-Asia Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006, PP.1272-1273. 

 . 94صتيسمانيانو: مرجع سابق, فالديمير  ( 41)
في شير  ,عين المارشال الروسي روكوسوفسكي قائدًا أعمي لمجيش البولندي ووزيرًا لمدفاع القومي البولندي( 45)

-5789. أنظر: ىارولد تمبرلي, أ.ج. جرانت: أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين 5949نوفمبر 
 .494, ص5965, ترجمة: محمد عمي أبودرة ولويس اسكندر, مؤسسة سجل العرب, القاىرة, 2,ج5951

(42) Jan Svoboda’s Notes on the CPSU CC Presidium Meeting with Satellite 

Leaders, October 24, 1956, DOCUMENT NO. 5 , See: [Source: SUA, 

Fond 07/16, Svazek 3. Originally published in English in the Cold War 

International History Project Bulletin no. 5 (Spring 1995): 53-55. First 

published in Hungarian by Tibor Hajdu, “Az 1956 október 24-i moszkvai 

értekezlet,” in Évkönyv 1992, I., ed. János M. Bak et al. (Budapest: 1956-

os Intézet, 1992), 149-156. Translated by Mark Kramer.]  
نيكيتا خروشوف: خروشوف يتذكر, مقدمة وتعميق ومالحظات : ادوار كرانشكو, دار النيار لمنشر, ( 43)

لمزيد من التفاصيل عن خطبة خروتشوف السرية في المؤتمر العشرين . و 452, ص 5975بيروت, 
 Kemp-welch -. وأنظر : 587-527أنظر: ص ص لمحزب الشيوعي لالتحاد السوفيتي 

(Tony): Op. Cit., P.1273.  
(44)  Jan Svoboda’s Notes on the CPSU CC Presidium Meeting with 

Satellite Leaders, October 24, 1956, DOCUMENT NO. 5 , Op. Cit. 

(45) Strzetelski (Stanislaw): The True Force Behind the October Revolution in 

Poland, The Polish Review, Vol. 2, No. 2/3, 1957, P.27. 

 . 56واي بوجوش وآخرون: مرجع سابق, ص -( مجموعة من كبار الكتاب السوفيات46)
, محفظة 72رقم  , فيممبولونيا البمدان, محافظ المصرية, أرشيف الخارجية وزارة القومية: وثائق قالوثائ دار( 47)

الخارجية, بشأن:  وزارة وكيل إلي السفير , منية بمدينة وارسومصر ال سفارةال, 3, ممف رقم 518رقم 
  .جداً  ري, س25/51/5956, بتاريخ موقف في بولندا بعد تولي فوادسولف جوموكا رئاسة الحزبال

(48) Campbell (John C.), Poland's International Position Since 1956, The 

Polish Review, Vol. 4, No. 3, 1959, PP.53-54. 

, 85رقم  يوغوسالفيا, فيمم البمدان, محافظ المصرية, أرشيف الخارجية وزارة القومية: وثائق الوثائق دار( 49) 
الخارجية,  وزارة وكيل إلي السفير بمجراد, منبمدينة  مصرجميورية  , سفارة4, ممف رقم 525محفظة رقم 

 , سري.29/51/5956التطورات األخيرة في العالقات بين يوجوسالفيا والكتمة الشرقية, بتاريخ بشأن: 
 .331: مرجع سابق, ص ج. ب. دروزيل. وأنظر كذلك: 228( رياض الصمد: مرجع سابق, ص51)
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 (6) ملحق رقم

 
* Source: Memorandum from Khrushchev to Gomulka Recalling Soviet 

Advisors, October 22, 1956, translated from the Polish to English  by L.W. 

Gluchowski, http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116957. 
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 (4شكل رقم )

 
* Source: Persak (Krzysztof)  : The Polish – Soviet Confrontation in 1956 

and the Attempted Soviet Military Intervention in Poland, Europe-Asia 

Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006, P.1295. 
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 ثبج املصادر واملزاجع

   أوالً: الوثائق )وثائق غري منشورة(:
 ثائق القومية :  دار الو  -وثائق وزارة الخارجية المصرية* 

 أرشيف البمدان )عواصم الدول( :
 : 44(: رول ) فيمم ( رقم فاروسوفيا) بولونيامحافظ   -أ

               4ج254/7/5)حصر( 3الممف رقم: ( : 444محفظة رقم ) -
 . 5956-5955" عن بولونيا"  وارسو مصر فيلسفارة التقارير السياسية        

 : 44مجراد(: رول ) فيمم ( رقم محافظ يوغوسالفيا )ب  -ب

               256/7/3)حصر( 4الممف رقم: ( : 444محفظة رقم ) - 
 .5956-5948التقارير المختمفة لمسفارة المصرية في بمجراد" عن يوغوسالفيا"        

 :   األمريكية وثائقال *
1. Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Vol. XXV, 

Eastern Europe, United States Government Printing Office, 

Washington ; 1990.  

2. Central Intelligence Agency, Soviet Staff Study (The Tie that 

binds – Soviet Intrabloc Relations Feb 1956 - Dec 1957), 29 July 

1958, Secret, confidential. 

 :   البولندية وثائقال *
- Memorandum from Khrushchev to Gomulka Recalling Soviet 

Advisors, October 22, 1956, translated from the Polish to English  

by L.W. Gluchowski, 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116957. 

 :  السوفيتية  وثائقال *
Jan Svoboda’s Notes on the CPSU CC Presidium Meeting with 

Satellite Leaders, October 24, 1956, DOCUMENT NO. 5 , See: 

[Source: SUA, Fond 07/16, Svazek 3. Originally published in 

English in the Cold War= =International History Project Bulletin 
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no. 5 (Spring 1995): 53-55. First published in Hungarian by Tibor 

Hajdu, “Az 1956 október 24-i moszkvai értekezlet,” in Évkönyv 

1992, I., ed. János M. Bak et al. (Budapest: 1956-os Intézet, 1992), 

149-156. Translated by Mark Kramer.]  
ا: املذكزاث الشخصيت:

ً
 ثاني
ومالحظات : ادوار كرانشكو, دار نيكيتا خروشوف: خروشوف يتذكر, مقدمة وتعميق  .5

 .5975النيار لمنشر, بيروت, 
ا: املزاجع العزبيت:

ً
 ثالث
 األنجموبطرس بطرس غالي, محمود خيري عيسي: المدخل في عمم السياسة, مكتبة  -5

 .9, ط5991المصرية, القاىرة, 

ية جالل يحي: العالم المعاصر منذ الحرب العالمية الثانية, الّدُول الغنية الرأسمال -2
 . 5978الغربية واإلشتراكية واليابان, الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة, 

رياض الصمد: العالقات الدولية في القرن العشرين, الجزء الثاني لفترة ما بعد الحرب العالمية  -3
 . 5, ط5983لبنان , -الثانية, المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع, بيروت

, المركز الدولي 5961 -5855لبطريق: التيارات السياسية المعاصرة عبد الحميد ا -4
 .5981لمبحث والنشر, القاىرة, 

ا: املزاجع املرتمجت: 
ً
 رابع

ج. ب. دروزيل: التاريخ الدبموماسي, تاريخ العالم من الحرب العالمية الثانية إلي  .5
 . 2, ط5978اليوم, تعريب نور الدين حاطوم, دار الفكر, دمشق, 

, تعريب نور الدين حاطوم, 5945ة من المؤلفين الغربيين: تاريخ عصرنا منذ جماع .2
 .5975-5971دار الفكر, دمشق, 

, ترجمة: وىيب زكي, 4(, ج5961-5957د. ف. فممنج: الحرب الباردة وأصوليا ) .3
 .5966إدارة المطبوعات والنشر بالقوات المسمحة, 
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, مؤسسة االسكندراني, ترجمة: عمر رتشارد ميممر: داج ىمرشولد ودبموماسية األزمات .4
 .5962سجل العرب , القاىرة, 

حتي  5789فرنسوا جورج دريفوس وآخرون: موسوعة تاريخ أوروبا العام, أوروبا من عام  .5
 .5995, 5, ط3باريس, ج-أيامنا, ترجمة: حسين حيدر, منشورات عويدات, بيروت

ل رواش, الييئة المصرية العامة فالديمير تيسمانيانو: تاريخ أوربا الشرقية, ترجمة: أم .6
 . 5996لمكتاب, 

ك. م. وورىاوس: السياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية, ترجمة:  .7
 حسين القباني, المؤسسة المصرية العامة لمتأليف واألنباء والنشر, القاىرة, د.ت.

الخارجية  واي بوجوش وآخرون: السياسة -مجموعة من كبار الكتاب السوفيات .8
, تعريب وتعميق: خيري حماد, دار الكاتب 5965-5955السوفياتية بين عامي 

 . 5968العربي لمطباعة والنشر, القاىرة, 

-5789ىارولد تمبرلي, أ.ج. جرانت: أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين  .9
, ترجمة: محمد عمي أبودرة ولويس اسكندر, مؤسسة سجل العرب, 2,ج5951
 .494, ص5965, القاىرة

 .5968يوسيب بروز تيتو: تيتو في الميدان, ترجمة: السيد فرج, دار المعارف, القاىرة,  .51

 
ا:
ً
 الذورياث األجنبيت: خامس

1. Johanna Granville : Reactions to the Events of 1956: New Findings 

from the Budapest and Warsaw Archives, Journal of Contemporary 

History, Vol. 38, No. 2 (Apr., 2003). 

2. John C. Campbell: Poland's International Position Since 1956, The 

Polish Review, Vol. 4, No. 3, 1959. 

3. Krzysztof  Persak: The Polish – Soviet Confrontation in 1956 and the 

Attempted Soviet Military Intervention in Poland, Europe-Asia 

Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006. 
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4. Mark Kramer : The Soviet Union and the 1956 Crises in Hungary and 

Poland: Reassessments and New Findings, Journal of Contemporary 

History, Vol. 33, No. 2 (Apr., 1998), P.169.  

5. Stanislaw Strzetelski : The True Force Behind the October Revolution 

in Poland, The Polish Review, Vol. 2, No. 2/3, 1957. 

6. Tony Kemp-welch: Dethroning Stalin: Poland 1956 and its Legacy, 

Europe-Asia Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006. 

7. ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI & M. K. DZIEWANOWSKI: WHY 

POLAND HAS HAD A SUCCESSFUL REVOLUTION WHILE 

THE OTHER SATELLITES DID NOT, The Polish Review, Vol. 4, 

No. 3, 1959. 

8. Zoltán Ripp: Hungary's Part in the Soviet-Yugoslav Conflict, 1956-58, 

Contemporary European History, 1998. 

ا:
ً
 املوسوعاث: سادس

 الي: موسوعة السياسة، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، عبد الوهاب الكي -
   .4، ط4، ج4444    
  . 4، ط4، ج4444موسوعة السياسة، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت،   -
 .4444بيروت،  دار الجيل، محمد شفيق غربال:الموسوعة العربية الميسرة،  -

                       
 


