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 ثَيشةكى:
يُ ضاغتًسا طُؾتٓاَُ يُنًَهُ يُو غُضناوَ ططيٓطاٍُْ نُ ًََصووٍ ًًًَةُتاًْإ  

ـ يُ َاوٍَ دىزا دةىزا بةُ نىضزغةتإ تًَجةُضِيىوٕ و     تؤَاضنطزووَ، طُيٌَ طُؾتًاضي
 بُضَُُٖناًْإ بىوَتُ غُضناوٍَ ططيٓط بؤ ًََصووٍ نىضزغتإ.

باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ يُ َاوَيةُنٌ ُٖغةتًاضزا غةُضزاٌْ نىضزغةتاٌْ نةطزووَ،      
نةةىْهُ يةةُ ةيُنةةُوَ ظكًَعيَهةةٌ وَنةةى غةةُؾُوٍ ٖاتؤتةةُ طؤضَِثةةاٌْ غًاغةةًًُوَ و 

يٌ غُثاْسووَ، يُةيُنٌ زيهُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ بؤ ؾطَواخنةىاظٍ  َُظُٖبٌ ؾًعُطُض
 ضووٍ يُ نىضزغتإ و ضؤشُٖآلتٌ زَوَيُتٌ غُؾُوٍ نطزووَ. 

ُّٓ تؤشيُٓوَيُ بُ ثًُّ يُنُّ ثؿتِ بُ خىزّ غُؾُضْاَُّ باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ 
وٍ نةىضز،  بُغتىوَ، ضَْطُ بُ قُباضَ، غُؾُضْاَُنُ ًَٖٓسَ ظؤض ُْبَِ، بُآلّ بؤ ًََصو

ُّٓ بابُتاُّْ باغِ نطزووٕ، يُنذاض ططيٓطٔ، ُْخامسُ يُ غةُضزًَََهِ ُٖغةتًاضزا   
 غُضزاِْ نىضزغتاِْ نطزووَ. 

تؤشيُٓوَنُ يُ زَغتجًَهًَو و سُوت بُف ثًَهٗاتىوَ، دًَطُّ غُضجنساُْ، ُٓوَّ 
وَيِ زاوَ غُؾُضْاَُنُ بُ زووض و ًَْعيو ثًَىَْسيٌ بُ نىضزَوَ ُٖبَِ، تا ُٓوثُضِ ُٖ يُ

غُضجنُنُّ خبَُُضِوو، زواتط بُضاوضزّ بهُّ و ضووِْ بهَُُوَ، يُ زَغتجًَهسا و بةُ  
نىضتِ ٓاَاشَ بُ غُضزََِ ٖاتِٓ باظضطاِْ ُْْاغطاو زضاوَ، ُٖضنِ بُؾِ يُنَُةُ  
يُ غُؾُضْاَُنُ وَنى نتًَب باغهطاوَ و ضووْهطاوَتُوَ يُ نُْس بةُف ثًَهٗةاتىوَ و   

 ِ غُؾُضْاَُنُ نطاوَ. ٓاَاشَ بُ غُضناوَناْ
يُ بُؾِ زووََسا ضوآًِْ باظضطإ بؤ نىضز خطاوَتُ ضوو، نُ زَتىاْني بًَةًَني ٓةُو   
بُؾُ دًَطُّ تايبُتِ ُٖيُ، نىْهُ ٓةُو ضوآًْةُ غةُضباضّ ٓةُوَّ تَُاؾةانطزِْ      
بًَطاُْيُى بؤ نىضز زَخاتُ ضوو، ُٖضوَٖا ُْٖسَّ خاَيِ غًاغِ ططيٓط يُو ضوآًْةُ  

ضووٕ زَناتُوَ، يُ بُؾةِ غةًًََُسا ة بةُ ة باغةٌ ثًَىَْةسيٌ نةىضز و       بؤ زاٖاتىو 
غُؾُوّ يُغُضزََِ ضووخاِْ زَوَيُتِ ٓام قؤيؤًْى نطاوَ، نُ باظضطإ بُ وضزّ نُْس 
َّ ظاًْةاضيًِ ْةىٍَ يةُباضٍَ         ٍَ ُٓوَؾةسا ُْٖةس ًَهِ ططيٓطِ خػةتؤتُ ضوو، يُطةُ خاَي

 َريْؿًُٓ نىضزيًُنإ زَضخػتىوَ. 
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ضََسا باظضطةاِْ ْةاوبطاو وَى وآلتٓاغةًَو قةُآل و ؾةاضو ؾةاضؤنُ       يُ بُؾةِ نةىا  
نىضزيًُناِْ ْاغاْسووَ و باغِ زاًْؿتىواًْؿِ نةطزووَ، ُٖضنةِ بُؾةِ ثًَٓذَُةُ     
بُؾًَىَيُنِ طؿتًٌ باغِ يُ باظضطاِْ، نؿتىناٍَ و باخةساضّ نةطزووَ، يةُّ ضووَوَ    

غِ يُ نُْسئ نًًََػا و ُْٖسَّ غُضجنِ ثهطِثهطِّ خػتؤتُضِوو، يُ بُؾِ ؾُؾَُسا با
ُٖتا ضازَيُى ُْٖسَّ بريوباوَضِّ ٓايِٓ بُ ؾًَىَيُنِ نةىضت نةطزووَ، ٖةُضوَٖا يةُ     
زوابُؾسا باغِ يُ غُضناوَناِْ ٓاو خىاضزُْوَّ قُآل و ؾاضَ نىضزيًةُنإ نةطزووَ،   

 ُٖضوَٖا يُباضٍَ تُْسضوغتًًُوَف نؤََُيًَو غُضجنِ خػتىوَتُ ضِوو. 
ثؿة  بةُ نةُْسإ غُضنةاوٍَ دؤضاودةؤض بُغةلاوَ، يةُ        بؤ ٓةُّ تؤشيُٓوَيةُف   

ثًَؿُوَّ َُٖىوؾًإ خىزّ نتًَبِ غُؾُضْاَُّ باظضطاِْ ظًًٓػةًايًًُ بةُ ظَةاِْ    
ًٓٓطًًعّ، ًٓٓذا بُ ظَاِْ ؾاضغِ، َُُٓف بؤ ُٓوَ بىوَ تانى غىوز يُ غُضجنُناٌْ 

 ُ وٍَ وضزٍ بةؤ  وَضطًَطٍِ ؾاضغًـ وَضبططئ، بُ تايبُتٌ يُ ناثٌ زووََسا ثًَسانةىوْ
نةةطاوَ و نةةُْسئ ثةةُضاويَعٍ بةةُ غةةىوزٍ بةةؤ ْىغةةطاوَ، يةةُ ثةةاٍَ ٓةةُوَزا نتةةًَ     
ؾُضَؾٓاَُُْف غىوزّ ىلَ وَضطةرياوَ، يُبُضٓةُوَّ ٖةُضزوو غُضنةاوَنُ يةُ ضووّ      
ًََصوويًةةُوَ يةةُ يةةُى ًَْةةعيهٔ، بؤيةةُ ُٖوَيةةسضاوَ ٓةةُوَّ يةةُباضٍَ نةةىضزَوَ يةةُ   

ُضَؾداِْ بُزيًػِ بُضاوضز بهطَّ، َُُٓف غُؾُضْاَُنُزا ُٖيُ يُطٍَُ نتًَبُنُّ ؾ
ظؤض غىوزّ بُ تؤشيُٓوَنُ طُياْسووَ، ُٖضوَٖا غىوز يةُ نةُْسإ نتةًَ  زيهةُف     
وَضطرياوَ يُواُْ نتًَبةُ بةُ غةىوزَنُّ ٓةُبى بةُنط تةاضاِْ )زيةاض بُنطيًةُ(، نةُ          
غُضناوَيُنٌ ططيٓطٌ غُضزٌََ ٓام "قؤيؤًْى"ةُ، تاضاًْـ ًََصووْىوغٌ زَضبةاضٍ  

بىوَ، ُٖضوَغا غةًاسُتٓاٍَُ ٓةُويًاّ نةُيُبًـ زواٍ باظضطةاٌْ ظًًٓػةًايٌ       ٓام
ظؤضيٍُٓ نىضزغتإ طُضِاوَ و غًاسُتٓاَُنٍُ ظاًْةاضيٌ ظؤض ططيٓطةٌ تًَسايةُ و بةُ     
وضزٍ غُضجنٌ يُ بىاضٍ غًاغٌ، دىططايف، نؤَُآليُتٌ و ٓايين نىضزغةتإ خػةتؤتُ   

نةُْسإ شيَةسَضٍ زيهةُف يةُ     ضوو، غُضباضٍ نُْسئ غُضنةاوٍَ زيهةُ. ٖةُضوَٖا    
 تؤشيُٓوَنُزا  غىوزيإ يٌَ وَضطرياوَ. 
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 دةستجَيك:
طُؾتًاضاٌْ ظًًٓػًايٌ بُض يُ طُؾتًاضاٌْ زيهةٍُ ضؤشٓةاوا يةُى يةُزواٍ يةُى       

ظ( غُضزاٌْ نىضزغةتإ و ًَٓطاًْةإ نةطزووَ،    16-15ى/10-9بُتايبُتٌ يُغُزٍَ )
زَوَيُتٌ عىمسةاٌْ بُغةُض ضؤشٓةاوا     ٓاَاْر يُّ غُضزاْاُْف ُٓوَ بىوَ، تا طىوؾاضٍ

بُطؿةةو و خؤيةةإ بُتايبةةُتٌ نةةُّ بهُْةةُوَ، يُبُضٓةةُوَّ ٓةةُو ؾةةُف طُؾةةتًاضَ 
ًٓتاَيًًُّ نُ غُضيإ يُ ًَٓطإ زاوَ نةىاضيإ بةاَيًؤظّ نؤَةاضّ ظًًٓػةًايًا بةىوٕ،      
بَُُبُغتِ ٖاوثُمياِْ غًاغِ يُطٍَُ ٓام قؤيؤًْى ٖاتىوُْتُ زَضباضّ غىَيتإ ٓةىظوٕ  

يُواُْ دىظاؾا باضبةاضؤ، نةاتطيٓؤ ظيٓةؤ،     1ظ(1477 -1453ى /882-857ُٕ )سُغ
نؤْتاضيِٓ، ُٖضوَٖا باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ بؤ خؤؾِ يُ يُنًَو يةُ ؾةاآلوَناِْ ؾةا    

 .    2ًٓػُاعًًِ غُؾُوّ نٌ ضؤش يُ ُٓضظجنإ َاوَتُوَ
         ِ  يُ ضاغةتًسا ُٖضنةُْسَ ؾةاآلوّ عىمسةاِْ بةؤ ٓةُوضووثا ظيةاتط زَبةىو، وآلتةاْ

بةُ دؤضيَةو زَنُوتٓةُ خؤيةإ تةا َُتطغةِ        3ُٓوضووثايِ يُغُضوبُْسّ ضيًََٓػاْػسا
                                                           

ُْوٍَ عىمسإ قُضَيىيىنٌ غُضزاضٍ خًًٌََ ٓام قؤيؤًْىَ، ثاف ًَُالًٌَْ ْةُوَناٌْ قةُضَ    ُٕ:ٓىظوٕ سُغ -1
يُيىى يُغُض زَغُآلت، تىاًٌْ يةُ ٖةُضَيٌُ زياضبةُنط و زَوضوبةُضٍ غةُضَتا غةُضزاضيٌ خًًََُنةُ بهةات و         

زَغةُآلتٌ دًٗاْؿةاٍ   ظ غُضَتا 1466ى/871ْاونُيُى زابطِيَينَ و بُضَ بُضَ خؤٍ بًَُٖع بهات، تا يُ غاَيٌ 
ظ تىاًٌْ بُغُض غىَيتإ ُٓبىغُعًسٍ ُْوٍَ تةُميىوضٍ  1468ى/873ٓام قؤيؤًْىٍ يُْاوبطز، ثاؾإ يُ غاَيٌ 

يُْط ظاٍَ بٌَ و َُٖىو ًَٓطإ خباتُ شيَط زَغُآلتٌ و يُ تُوضيَع زَوَيُتٌ ٓام قؤيؤًْى ضابطُيٌَُْ، تا يةُ غةاَيٌ   
نةىضٍِ زواٍ ًَُالًًَْةُنٌ نةىضت دًَطةٍُ ططتةُوَ.ا ضِواْةُ        ظ نؤنٌ زوايٌ نطز و يُعكىب1477ٌى/882

 .181-164نتًَ  زياضبهطيُ، ضابًعُ: نىضزغتإ يُ غُزٍَ ثاظزٍَ ظاًًْسا، ٍ
2-- MERCHANT of VINCE and others: A NARRATIVE of ITALIAN TRAVELS 

in PERSIA, Translated by Charles Gery, BURT FRANKLIN PUBLISHER, U.S.A, 

NEW YORK, N.D. p.141 
ضيًَٓػاْؼ: واتُ غُضزٌََ بىوشاُْوَ، غُضَتا ًٓتاَيًا ضؤَيةٌ ثًَؿةُْطٌ ٖةُبىو يةُو بعووتُٓوَيةُزا، نةُ        -3

ضواًْين غُضزٌََ غُزَناٌْ ْاوَضِاغ  بُةوَ بًَٓٓٔ و بطُضِيَُٓوَ بؤ غُضزٌََ بةُٖاناٌْ يؤْةاٌْ و طُؾةٍُ    
ضٍ ؾًعط و ٖىْةُض زا زَغةو ثًَهةطز، يًَتةؤشإ ثًًَةإ وايةُ نةُوتين        ثًَب زَٕ، يُ ًٓتاَيًا ضيؿُناٌْ يُ بىا

ظ يُ ضووٍ غًاغًًُوَ غُضَتاٍ قؤْاخٌ ْىيًَُ. ضيًَٓػاْؼ يةُضؤشٓاوازا زضيَةصٍَ   1453قىغتُْتًًُٓ يُ غاَيٌ 
ٕ نًَؿا و ظؤضيٍُٓ ظؤضٍ بُضٌَُٖ ٖعضٍ و ُٓزَبٌ و ظاْػ  و بىاضَ ؾطَواُْناٌْ زيهُ يُ ضيًَٓػاْػُوَ غُضيا
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عىمساِْ يُغُضخؤيإ ةبسَٕ، زَوَيُتُناِْ ًٓتاَيًاف يُ ناتًَهسا برييإ يةُ غةٓىوضّ   
ضؤشُٖآلتِ عىمساِْ نطزَوَ تا خُضيهِ بهةُٕ، َُٓةُف غةُضَتايُى بةىو بةؤ ٓةُو       

إ زَنطز. ٖاتِٓ طُضِيةسَناتًٓـ يةُ ضؤشٓةاواوَ    غًاغُتُ ْىيًٍَُ ُٓو وآلتاُْ ثًَطَِوي
بىوَ تا ضؤشُٖآلت ثاف يُنَُني دُْطِ دًٗاِْ بُضزَوإ بىو، زواتط ضؤشْاَُْىوغإ 

 . 1ُٓو ناضَيإ ُٓجناّ زا
زَتىاْني بًًََني طُضِيسَ و باَيًؤظاِْ زَوَيُتِ ظًٓػًا غُضَُؾكِ ٓةُو غًاغةُتُٕ،   

ُٓو وآلتاْةُّ غةٓىوضّ ضؤشٖةُآلتِ عىمسةاِْ،      نُ ضؤشٓاوا ططتىوتًُبُض، يُ ناتًَهسا
ُٖضنةًًُى بةةٔ، ضؤشٓةاوا بةةُ ؾةةًَىاظّ خةؤّ غةةُوزايٌ يُطةٍَُ نةةطزووَ، باظضطةةاِْ     
ظًًٓػايـ ُٖضنُْسَ باظضطإ بىوَ، بُآلّ غُؾُضَنُّ يُ َُبُغةتِ غًاغةِ بةُزَض    
 ُْبىوَ، خؤٍ ٓاطُزاضّ باضوزؤخِ غًاغِ ْاونُنُ و َُتطغًًُناِْ عىمساِْ بىوَ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        

َُٖيسا، ُٖتا نؤََُيطٍُ يُ قؤْاخٌ زَضَبُطٌ بةؤ بةىضشواظٍ طىاغةتُوَ و َطؤظةُيٌ غةىوزيَهٌ ظؤضيةإ يةُ        
  ٕ  1388ُٓجناَُناٌْ وَضططت. بؤ ظاًْاضيًٌ ظياتط بطِواُْ: دًُع ا نىضيو: ضْػاْؼ،تطمجُ: اظيتةا ياغةآٌ،تٗطا

 ه.ف، ناخ ٖؿتِ، اْتؿاضات قكٓىؽ.

ه.ف،  1384ايطإ، شإ ؾةًباٌْ، تطمجُ:غةًس نةًاايسئ زٖؿةريٍ، تٗةطإ      بطِواُْ: غؿطْاَُ اوضبًإ بُ  - 1
 ؾطن  اْتؿاضات عًٌُ و ؾطٖٓطٌ، ناخ غىّ.
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 :ا ـ سةفةرنامةكة
ْىوغُضٍ طُؾتٓاٍَُ باظضطةاٌْ ظًٓػةًايٌ بةؤ ًَٓةطإ، باظضطةاًَْهٌ ُْْاغةطاوٍ       

ظ( 1520-1517ى / 926-923ًٓتاَيٌ خةَُيهٌ ؾةاضٍ ظًٓػةًايُ، يةُ غةاآلٌْ )     
ُيًَو يُ ضيعٍ نتًَبُ ناثهطاوَنإ باغٌ نطزووَ، طُؾتٓاَُنٍُ ْىوغًىوَ. َرييَال ط

يُطٍَُ ُٓوٍَ زياض ًًُْ ْاوٍ خؤٍ و بابٌ يإ ْاظْاوٍ نًًُ، ُٖضوَٖا غاَيٌ َةطزٕ و  
. ُّٓ طُؾتُ يةُشيَط غةُضزيَطٍ) طُؾةو باظضطةإ بةؤ      1(2يُزايهبىوًْؿٌ ُْظاْطاوَ)

ُض ناثتُضيَهًـ شَاضٍَ ًَٓطإ( بآلونطاوَتُوَ، نُ بطيَتًًُ يُ بًػ  و زوو ناثتُض، ٖ
خؤٍ بؤ زاْطاوَ، زواٍ شَاضَنُف ْىوغُض بُ نةىضتٌ، بُنةُْس زيَطيَةو نةاثتُضَنٍُ     
ْاغاْسووَ. طُؾو باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ ُٖؾ  غاٍَ و ُٖؾة  َةاْطٌ خاياْةسووَ،    

ظ( نطزووَ، نةُ يُطةٍَُ غةىثاّ ؾةا ًٓػةُاعًًِ      1507ى/913-912باغِ غاَيِ )
ؤتُ غُض عُةٓىيسَويُّ قاضََاِْ، دًَطُّ غُضجنُ يُ غُؾُوّ بىوَ، نُ ًَٖطؾِ نطز

نؤتايًُناِْ طُؾتُنُيسا بُطٍَُ غىثاّ ؾا ًٓػُاعًٌ نُوتىوَ، نُواتُ نُْس غاَيًَو 
بُض يُّ ضيَهُوتُ طُؾتُنُّ زَغ  ثًَهطزووَ. غُباضَت بُ ؾاضَ طُوضَنإ و خةَُيو  

 .2ظاًْاضيٌ زاوَ و زابىُْضيتًإ بُ تايبُتٌ ُٓواٍُْ ثًًَايسا تًَجُضِ بىوَ

                                                           

ًَِطاْةٌ: داغةِ         - 1 ًَعزَّ ة ْةؤظزَّ ظ(، وَضط نىضز و نىضزغتإ يُ ْىوغطاوَناٌْ  ًٓتاَيٌ زا يةُ غةُزٍَ )غة
ُْٖطاو بؤ بآلونطزُْوٍَ ضؤؾٓبريٍ نىضزٍ.  ، بٓه1987ٍُتؤؾًل، ثًَسانىوُْوٍَ: غُآلح ضيَبىاض. غتىنٗؤَيِ، 

ٍَ نةُْس طُؾةتٓاَُنُيُنٌ زيهةُ نةاخ نةطاوَ،         ْىوغُض ٓاَاشَّ بُوَ زاوَ، غُضَتا بُظَاٌْ ًٓتةاَيٌ يُطةُ
 ( ٓاَاشٍَ ثًَساوَ.39يُباضٍَ ناثهطزٌْ طُؾتٓاَُنُ بُظَاٌْ ًٓتاَيٌ بؤ يُنُجماض بُّ ؾًَىَيُ يُ ةثُضَ )

viaggio dun mercamte che fu nella Persia, in: Ramusio. [della Anonimo navigazione 

et viagg] Venetia, nella stamperia dei  Giunti, 1563-    1606,[Vol.3],11,pp.78-91.       
2  - - MERCHANT of VINCE, Op.cit, p.141 

ةييييي مرياةييةري ةة ييةوجاي  يييةير  يةةنيوجا داميييزماوجا  )ييي ز(دا )ييي ا6554ك/ 456مرينشيي ق رةمامييةرين مرينشيي ت ركم نيمة ةن  ييي )ييي  يية ر  
 ك  نةوجضيةةري  ئةممتةك وج امنداوج رين ي( وج داوجموجبيمي حية  ةي ةيددوجوجا  بيوجنينيي َ ريييي ضيةوجن ر دةيق داوج)رييا  ي يةري وج داوج)رييا مييمة)

ي دا ييييان ةي .يييةنل  ييي ةن:م )ييي  بيييي ن ا)يييدوج  ز( دا بيييي دا يييت  يييي)ر ةي ييمييييد  يييةن   ة نيييةةيم بييي6681ك/ 888نييية دوجاَيييةم )يييي  ييية ر  
 ل    664-615 ص5  رسم 6796اا الم ي  ندمجين ي د صبحم  دزان  دمشق  
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يُ ُٖض بًػ  و زوو ناثتُضٍ طُؾةتٓاَُنُزا، يةُ نةاثتُضٍ يُنَُةُوَ  تةانى      
ؾُؾُّ بُ تُواوٍ باغٌ يُ زَظُضَيًٌ نىضزغةتاٌْ نةطزووَ. نةاثتُضَناٌْ زيهةُف     
باغٌ يُ تُوضيَع و باز وَضططتٔ و زَغُآلتٌ ٖةُضزوو غةىَيتاِْ ٓةام قؤيىًْةى ٓةىظوٕ      

ظ ( و غُضَُٖيساٌْ غُؾُوٍ 1490-1478ى /896-883سُغُٕ و يُعكىبِ نىضِّ )
و بآلوبىوُْوٍَ يُ نىضزغتإ نطزووَ، دًَطٍُ باغُ ناثتُضٍ سُظسٍَ تُضخإ نطزووَ 

ُٖضنُْسَ طُؾتُنُف بُ ثًٍُ يُنُّ بُ َُبُغو باظضطاٌْ بىوَ، بؤ  1بُ سُغٓهًَـ
آلت و خؤٍ نىاضنًَىَ و َُبُغو طُؾتُنٍُ زياضنطزووَ، نُ َاوَيُى يُ تةُواوٍ و 

ؾاض و ؾاضؤنُ و قُآلناٌْ ًَْىإ سُيُا و تُوضيَع و يُ تةُوضيَعَوَ تةا زَضبُْةس و تةا     
يًَىاضَناٌْ زَضياٍ َاظَْسَضإ )خةُظَض( بُغةُضبطزووَ و باظضطةاًٌْ نةطزووَ، بةُآلّ      
ْانطٍَ يُ َُبُغو غًاغًـ زابربٍَِ، غُضباضٍ ُٓوٍَ باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ باغٌ يةُ  

نطزووَ، ُٖضوَٖا باغٌ يُوَ نطزووَ، ُٓطُض تؤثةُناٌْ ًَُٓةُ    ناةنٌ باظضطاٌْ خؤٍ
)ظًًٓػًايٌ( بطُيؿتبايُ ٓىظوٕ سُغُٕ، ُٓوا يُ ًَُالًٌَْ يُطٍَُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ 
ُْزَؾها، نُ زَوَيُتٌ  عىمساٌْ َُتطغٌ بُغُض ُٓوضووثا ضؤش بةُ ضؤش يةُ ظيةازبىوٕ    

 . 2زابىو
 
 
 
 

                                                           

1 - Ibid p.141,142,145,149,155, 159,194.  

2 - Ibid, p.143.182 
اقةؿٗإ، ؾطٖٓطػةتإ ٖٓةط،     ،زاْـ ثصوَ. بطيػٌ غؿطْاَُٖاٍ زوضَ قةؿىٍ، اْتؿةاضات زاْؿةهاَ    طَٗٓىن

ُٖضوَٖا يُباضَّ ًَُالًَِْ غىَيتإ حمَُُز ؾاتًشِ عىمساِْ و ٓىظوٕ سُغُٕ،  .17 -18ه.ف،م 1385ايعث
بطُضَيىَ: سػٔ ضوًَى:اسػٔ ايتىاضيذ، بُ اٖتُةاّ: عبساسػةني ْةىآِ، بٓطةاَ تطمجةُ وْؿةطّ نتةاا،تٗطإ،        

،وَظاضَتِ . ضابًعةةُ ؾةةُتاح: نىضزغةةتإ يةةُ غةةُزَّ ثةةاظزَّ ظايًًٓةةسا  525-524،م11ه.ف، ز 1349
 .179-178،ٍ 2005ضؤؾٓبريّ، ُٖويًَط،
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 ب ـ سةرضاوةكاني طةشتهامةكة:
ضطاٌْ ظًًٓػًايٌ ُٖض تُْٗا باغٌ ُٓو َاوَيٍُ ْةُنطزووَ، نةُ خةؤٍ يةُ     باظ   

نىضزغتإ و ًَٓطإ بُ غُضٍ بطزووَ، بططَ يُ طةطيٓطلئ ضووزاوَنةاٌْ ْاونةُنُ يةُ     
ًَىَيُ          َاوٍَ ٓىظوٕ سُغةُٕ تةا نؤتةايٌ طُؾةتُنٍُ زواوَ، غُضنةاوَناٌْ بةُّ ؾة

 زابُف زَبٔ:
 بيهني: -1

ُٓو ضووزاواُْيُ، نُ ثل يُ ضيَطٍُ )بًٓني(ةُوَٕ، طُؾتٓاَُ بؤ خؤٍ تؤَاضنطزٌْ 
يُبُضُٓوَ بًٓني غُضناوَيُنٌ ططيٓطٌ نتًَبُنٍُ ثًَهًَٗٓةاوَ، نةىْهُ ٓةُو ضووزاوَ    
غًاغةةًًاٍُْ خةةؤٍ بًًٓىيةةُتٌ تؤَةةاضٍ نةةطزووٕ، ٖةةُضوَٖا يةةُ ضووٍ دىططاؾًةةاٍ 

ُضَتاوَ ًََصوويًُوَ، ثًَٓاؽ و َةاوٍَ ًَْةىإ ؾةاض و قةُآلناٌْ تؤَةاضنطزووَ. يُغة      
طىتىيُتٌ: "ثًَىيػتُ خىيَُٓضإ زَيًٓا بٔ يةُوٍَ زيىَةُ و بًػةتىوَُ، ٖةُض ٓةُوَّ      

 . 1وتىوَ" نىْهُ بؤ خؤٍ يُطٍَُ يُؾهطٍ ؾا ًٓػُاعًٌ بىوَ يُ ُٓضظجنإ
سُظٍ نطزووَ بطُضٍَِ تا ببًينَ، يُ ؾاضٍ ٓاَُز بُ غىاضٍ طُضِاوَ تا بىضدةُناٌْ  

و قةُآل نىضزيًةُنإ ططيٓطًةُنٌ زيهةٍُ ٓةُو      ، ُٖضوَٖا َاُْوَؾٌ يُ ؾاض 2ببًينَ
غُضناوَيُ، نىْهُ زوو َاْط يُ سُغٓهًَـ و َاْطًَو يُ نًؿُْسووض، ثاظزَ ضؤش يُ 

غُضباضٍ ُٓوٍَ بُ ظؤضيٍُٓ ؾةاض و قةُآل نىضزيًةُناٌْ بةانىضٍ      3بُزيًؼ َاوَتُوَ
 نىضزغتإ تًَجُضِبىوَ ياخؤ َاوَتُوَ.

 
 
 

                                                           

1 -- Ibid, p.141.  

2 -- Ibid, p.145. 
3  - - Ibid, p.147,152. 

)ططّ( وَضطًَطِّ ًٓٓطًًعيِ غُؾُضْاَُنُ يُ ثُضاويَعزا بُّ ؾًَىَيُ ْاغاْسوويُتِ: ؾىيَُٓنُّ ويَطاُْيُنةُ يةُ   
 زؤَيًَهِ تُْطِ ًَْعيو بُزيًػسا. 
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 صةرضاوةي سارةكي و بيضنت: -2
ٍَ ضووزاوٍ تؤَةاض نةطزووَ، ُٖضنةُْسَ يةُ َةاوٍَ        باظض طاٌْ ظًًٓػةًايٌ ُْٖةس

غُؾُضَنٍُ زا ضوويساوَ. نُنٌ بُ ناوٍ خؤٍ ٍُْ زيىَ، بططَ يُ ضيَطةٍُ نُغةاٌْ   
زيهُ بًػتىيُتٌ تؤَاضٍ نطزووَ، تُواوٍ ًَٖطؾٌ غُؾُوٍ بؤ غةُض قةُآلٍ وإ، يةُ    

 1، زواتةةط ْىوغةةًىيُتُوَضيَطةةٍُ ظاضٍ ٓةةُو غةةُضباظاٍُْ نةةُ طُضِابىوْةةُوَ بًػةةتىوَ
ُٖضوَٖا يُ سُيُبسا باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ نُْسئ داض يُطةٍَُ زوو نهةُنٍُ ٓةىظوٕ    

، ثًَسَنٌَ ٓةُو نةاثتُضاٍُْ   2سُغُٕ، نُ يُ شُْ َُغًشًًُنٍُ بىوٕ، قػٍُ نطزووَ
 يُغُض ٓىظوٕ سُغُٕ و يُعكىبٌ نىضِيُتٌ، يُوإ بًػت َ.

 سانياريي خؤي:  -3
ٌ ثؿو بُ ظاًْةاضيٌ خةؤٍ بُغةتىوَ، يُبُضٓةُوٍَ بةُ وضزٍ      باظضطاٌْ ظًًٓػًاي

ٓاطُزاضٍ ُٓوَ بىوَ، نُ ٓىظوٕ سُغُٕ بُضاَبُض زَوَيُتٌ عىمساٌْ ؾةهاوَ، نةىْهُ   
تؤثُناٌْ سهىوَُتٌ ظًًٓػًايٌ ُْطُيؿتىويُتٌ، ُٖضوَٖا يُؾةهطٍ ظيةاتطيٌ ٓةام    

 .3قؤيىًْى يُ ًَٓطإ ثًٌَ ضاُْطُيؿتىوَ
سٌْ ؾةاض و قةُآلنإ باظضطةاٌْ ظًًٓػةًايٌ ظاًْةاضيٌ      غُضَضِاٍ ُٓوٍَ يةُ ْاغةاْ  

يةإ ؾةاضٍ     4ُٖبىوَ. بؤ منىوُْ يُ نؤْسا ؾةاضٍ بةُزيًؼ ُٓغةهُْسَض نةٌَ نةطزووَ     
 .5خُآلت، نُ يُ ؾىيَُٓواض و تُةضَناٌْ زَضنُوتىوَ يُ نؤْسا ؾاضيَهٌ َُظٕ بىوَ

                                                           

1 -- Ibid, p.181. 
2 -- Ibid, p.183. 
3 -- Ibid, p p. 181- 182 

4  - - Ibid, p.157. 

تطمجةُ: حمُةس مجًةٌ ااةال الةس ايطوظبًةاٌْ، اضبًةٌ، َؤغػةُ َىنطيةةاٌْ،         ؾةطؾٓاَُ،   ؾةطؾدإ ايبسيًػةٌ:  
 .569.م2001

5 -- Ibid, P.160. 
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يُ ضاغتًسا بابُتِ ضواْني بؤ خؤّ بابةُتًَهِ ؾُيػةُؾًًُ، يًَةطَزا ضواْةني ثابُْةسَ بةُ       
ظََُٕ ؾىيًََٓهِ زياضنطاو نُغًَهِ زياضيهطاو، ُٓو نُغُف باظضطاِْ ظًًٓػًايًًُ، نةُ  
غُؾُضْاَُنُّ خؤّ ْىوغًىَتُوَ، يُبُضُٓوَ ثل ثابُْس زَبني بُو نؤْتًَهػتُّ طُؾتًاض 

خؤّ زََُٖبُض نىضز زَضبطِيىَ، بؤيُ تُواوّ باغهطزِْ نىضز يةُ ضوآًْةِ   تًايسا بريوضِاّ 
 باظضطاِْ ظًًٓػًايًسا، نات و ؾىيَِٓ زياضيهطاو يًَُْى زَقِ غُؾُضْاَُنُّ ثًَهسيََِٓ.  
ُٓو ظاًْاضيًاُّْ يُ ضوآًْةِ باظضطةاِْ ظًًٓػةًايًسا ٖةُٕ، ظاًْةاضّ طةطيٓطٔ بةؤ        

وغةًَهاًْسا يُبُضٓةُوَّ يةُ ظؤضيٓةُّ ؾةاضَناِْ      ُْتُوَّ نىضز و ثًَىَْسيِ يُطٍَُ زضا
نىضزغتإ بُ تايبُتِ نىضزغةتاِْ بةانىض َاوَتةُوَ، يةُ ٖةَُإ نةاتًـ غةُضّ يةُ         

زاوَو ٓاطةُزاضّ بعاوتةِ ؾةا ًٓػةُاعًٌ      –تُوضيَعّ ثايتُختِ ًَٓطإ ة يُو غُضزََسا  
ضخػةتىوٕ،  بىوَ و ُٖضوَٖا يُ بريوضِاّ غُؾُويـ ظاًْىَ، يُبُضُٓوَ غُضجنِ ططيٓطِ زَ

يُو باضَوَ زَتىاْني بًًَنَي ُٓو خاآلُّْ زَغتًٓؿاِْ نطزووٕ، غُضَتاّ زابطِاِْ نىضز بةُ  
 خػتؤتُضوو.   –ؾًعُ  –قُواضَّ ًَٓطإ ياخىز يُبُضبريوباوَضّ َُظُٖبِ 

باظضطاِْ ُْْاغطاو يُ ناثتُضّ يُنَُسا باغِ يةُوَ نةطزووَ، نةُ ظاًْةاضيًِ ظؤضّ     
ُ      يُباضٍَ ؾاضّ طُوضَ و ًًَ ، 1ًةُت و ُْتةُوَ و خةَُيهإ و زابىْةُضيتِ بًَطاْةُ ُٖية

طىَإ يُوَ زاًًُْ باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ نىوَتُ ُٖض ؾاض و ؾةاضؤنُ و قُآليةُى، ٖةُض    
تًُْا يُ ثًؿُنُّ خؤّ ظاًْاضّ ُْْىوغًىوَ، بططَ غُضجنِ زيهُؾِ يُ بىاضّ غًاغةٌ  

 و ٓابىوضّ و نؤَُآليُتِ و ِٖ زيهُ خػتؤتُ ضِوو. 
ُوَف بًًَنَي باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ يُباضٍَ ضوآًِْ خؤّ بُ غةازَيِ غةُضجنِ   زَبَِ ٓ

خػةةتؤتُ ضِوو، خةةؤّ طىتىويةةُتِ، نةةُ دطةةُ يةةُوَّ بةةُ نطزَْةةٌ بًًٓىيةةُتٌ يةةاخؤ  
بًػتىويُتِ يَُُ ثلٍ ُْْىوغًىوَ، بؤيُ يُ ًٖض ؾةتًَو ظيَةسَضِؤيِ ْةُنطزووَ، بطةطَ     

، وَى باظضطةاًَْهِ ضاغةتطؤ   َُبُغ  و ٓاَاجنةُناٌْ خةؤٍ بةُ غةازَيِ زَضخػةتىوَ     
 .2غُؾُضْاَُنُّ ْىوغًىَتُوَ بُ زَغتُواشَ و وؾٍُ ضَِْطاوضَِْط ُْيطِاظاْسؤتُوَ

                                                           

1 -- Ibid, P.14 . .377غؿطْاَُ،م   

2 -- Ibid, P.14 ..377غؿطْاَُ،م   
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 ا ـ وابةستةبووني ئايهى كورد: 
غةُضَتاّ   –تا ُٓو نات و غُضزََُ ّ باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ ٖاتؤتةُ نىضزغةتإ   

ٓةايِٓ ًٓػةالَسا    ى(يُ، نىضز يُ ضووّ وابُغتُبىوُْوَ يةًَُْى  11ظ /  16غُزَّ )
غىوُْ بىوَ، ثُضَغُْسِْ بريوباوَضِّ غىوُْ يًَُْى نىضز يةُو غةُضزََُزا بابةُتًَهِ    
ؾطَوإ و تؤشيُٓوَّ ظؤضّ زَوَّ، بُ زضيَصايِ غُزَناتٔ يًَُْى ًٓػالَسا ُْى ُٖض يةُ  
نىضزغتإ، بططَ يُ زَضَوَّ نىضزغتاًْـ نُْسئ ظاْاّ ٓايِٓ نىضز َُٖيهةُوتىوٕ و  

ثاف ضووخاِْ زَوَيُتِ  1إ بُغُض زَوضوبُض و نؤََُيطُّ خؤياُْوَ ُٖبىوَناضيطُضيً
ى( ؾا 11ظ/  16يُ ًَٓطإ بُزَغتِ ؾا ًٓػُاعًٌ يُغُضَتاّ غُزَّ ) 2ٓام قؤيؤًْى

ًٓػةةُاعًٌ ْةةاونِ غةةىثانُّ يةةُ ثًةةاواِْ تُضيكُتُنةةُّ ثًَهٗةةاتبىو، يةةُ ضيَطةةُّ 
عزا و َُظُٖبِ ؾًعُّ نطزَ ٓايِٓ تُضيكُتِ غُؾُويًُوَ طُؾٍُ بُ زَوَيُتًَهِ ظكًَ

باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ باغِ يُ خاَيُ طؿةتًًُناِْ عُقًةسَّ ؾةًَذ     3ضَمسِ زَوَيُت 
، يُويَةسا يةُوَ   4ًٓػُاعًٌ نطزووَ، بُتايبُتِ بآلوبىوُْوَّ يُ تُوضيَعّ ثايتُختةسا  

    ٍ  زواوَ ًَْعيهُّ غُز و ثُجنا نُؽ يُشيَط زضَختًَهةِ طةُوضَ نؤبىوُْتةُوَ، يةُباضَ
ٓايِٓ ْىَّ، واتُ ٓايِٓ غُؾُوّ وَعع و وتاضيإ زضاوَتَِ، يُويَسا ثطغةًاضيـ نةطاوَ،   

                                                           

. حمَُُز بايطاقساض: ًٓسضيؼ بُزيًػٌ، وَضطًَطِ،ؾةهىض َػةتُؾا، نةاثٌ    585-576ايبسيًػٌ:مبطِواُْ:  - 1
ٌ  1999يُنُّ، نىضزغتإ، .ز. قةازض  38-14، 4ٍظ، ناثداٍُْ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ، نتًَ  غُْتُضٍ بطايةُت

د الػاا  الاال    حممد حطن: اضوامات الكسد يف احلضازّ االضالمَْ)دزاضْ عن دًز الكسد احلضازِ يف مضس ً بال
 . 2009ن مضبعْ احلاج هاغم، ازبَل 1عود املمالَك ، ضبريٍص، ط

 بطِواُْ سػٔ ضوًَى - 2

ه.ف، تٗطإ،اْتؿاضات 1377وايل ًٖٓؼ:تؿهًٌ زوي  ًٌَ زض ايطإ، ت:نًهاووؽ دٗاْساضٍ ض نٗاضّ  - 3
( ت:اشض 1750-1350.ٖةةاْؼ ضوبةةطت ضوميط:ايةةطإ زض ضاَ عكةةط دسيةةس)تاضيذ ايةةطإ اظ 126خةىاضظٌَ، م 

 .286-283، م1ه.ف،ض1380آٖهٌ، اْتؿاضات تٗطإ، ثايًع 

ؾاياٌْ باغُ ثًَـ غُؾُوٍ تُوضيَع يُ ضووٍ َُظُٖبًًُوَ ظؤضيٍُٓ غةىُْٓ، نةُْسإ ظاْةا طةُوضٍَ يةٌَ       - 4
 ُٖبىوٕ، يُواُْ غُضباضٍ ُٓوٍَ ثايتُخو زَوَيُتٌ ٓام قؤيؤًْى غىُْٓ َُظُٖا بىوَ. بطِواْةُ وايةل ًٖةٓؼ:   

 .153-145م
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واعًعَناًْـ زوونُؽ بىوٕ، نُ يُ ثطغُناٌْ ٓائ ة ضيَباظة ّ ْةىَّ قاَيبىوُْتةُوَ،    
ًَذ         َِ يُواْةُ ضيَٓةىيَِٓ ٓةايِٓ بةُ غةىَيتإ ؾة َّ زَياْطىت، يةُن ظؤض يُ خَُيهِ ُٓو

ف بُ وضزّ ناوَزيَطّ نُغِ يُنُّ زَنات و خَُيهًؿٌ ًٓػُاعًٌ زاوَ، ُٓوّ زيهُ
 .1بؤ ططزبىوُْوَ و نؤبىوُْوَ ٖإ زَزا

يًَطَوَ زَضزَنُوَّ غُضباضّ ُٓوَّ غُؾُوّ زَغةُآلتِ ططتؤتةُ زَغة  و ٓةايِٓ     
ضَمسًِ ضاطُياْسووَ، يًَُْى خَُيهًؿسا باْطُواظ بآلوزَنُُْوَ، بةُدؤضٍَ يةُ زوو ةوَ   

نُوَ بُٖؤّ زَغُآلتُوَ، يُةيةُنِ زيهةُ يةًَُْى خَُيهًةسا.     ُْٖطاويإ ْاوَ، يُةيُ
ُٖضوَٖا ضووِْ نطزؤتةُوَ خةَُيهِ ًَٓةطإ ؾةا ًٓػةُاعًًًإ ظؤض خةؤف ويػةتىوَ،        
بُضازَّ ُٓوَّ ثُضغتىوياُْ، بُتايبُتِ قعيباؾُنإ ة ُْٓساَاِْ غىثانُّ ة. نُ بَِ   

ؤيإ بُخ  زَنةُٕ، يةُ   ًٖض بُضاَبُضيَو زَنُٓ دُْط و يُ ضٍَِ و يُ ثًَٓاو "ؾا" خ
دُْط ٖاواضزَنُٕ و زََئًَ "ؾًَذ ، ؾًَذ" ؾا ًٓػةُاعًٌ بةُ زوو واتةُ ثةُْاّ بةؤ      
زَبُٕ، داضيَهًإ وَنى ؾطيازضَِؽ بُٖاْاياُْوَ ٖاتبًَ ، داضيَهِ زيهُيإ بةُ واتةاٍ   
ثًَػَُبُض و بططَ ظياتطيـ ْاوّ زًََٖٓٔ، َىغةًَُاْإ زََيةًَٔ " ة ايةُ اة ام حمُةس     

زَيةاْىت "ة ايةُ اة ام امساعًةٌ وىل     –ثًَطَِواْةِ غةُؾُوّ    –ٍ ام" نُنِ ضغى
ام" باظضطإ طىتىيُتِ: بًػتىوَُ نُ ًٓػةُاعًٌ يةُّ ضووَوَ َُٓةُّ ثةَِ خةؤف      

ًًُْ2. 
َُُٓف زَضّ زَخات خَُيهِ ًَٓطإ ظؤض بُ تىْسّ ثابُْسّ غُؾُوّ ة ؾًعُطُضّ  

ٓةُّ ثابُْسبىوْةُ يُغةُضزََِ ثًَؿةىو،     ة  و خىزّ ؾا ًٓػُاعًٌ بةىوٕ، بًَطىَةإ   
و ٓام قؤيؤًْى بُو دؤضَ يُ ًَٓطإ  1و قُضَ قؤيؤًْى  3يُغُضزََِ زَغُآلتِ تُميىوضّ 

                                                           

 409غؿطْاَُ: - 1

 .457_456غؿطْاَُم - 2

تُميىوضٍ يُْط: ثاف َطزٌْ تُميىوضٍ يُْط ُْوَناٌْ يُ بُؾٌ ضؤشُٖآلتٌ ًَٓطإ و ُٓؾػاْػتاٌْ ًَٓػتُ  - 3
زَغُآلتًإ ططتُ زَغ ، ؾاٖطوخٌ نىضٍِ تُميىوضٍ يُْط ُٖضاتٌ نطزَ ثايتُخو خةؤٍ، يُغةُضزٌََ وٍ زا   

ظ نؤتايٌ ثٌَ ًَٖٓإ. بطِواُْ: سػني 1468ه/873ًَُثؤيُ، زواداض ٓىظوٕ سُغُٕ يُ غاَيٌ زَغُآلتًإ طُيؿتُ ن
 نُاْإ، اْتؿاضات زاْؿطاَ اقؿٗإ.َري دعؿطٍ: تاضيذ تًُىضيإ و تط



 22 

ضووّ ُْزاوَ، يُةيُنُوَ غٓىوضيَهِ ظؤضّ ًَٓطإ ثًَهُوَ ططَّ بسا، يُةيُنِ زيهُوَ 
 ثًَىَْسيٌ خَُيو و زَغُآلت ثتُوتط بهات. 

ُ ُٓو ضيَباظَ ٓايًًُٓ نةاضّ يةُ دًىبةُضطًـ نةطزووَ،     ُٖضوَٖا يُوَف زواوَ، ن
بُ  2طىتىيُتِ: ُٓوإ نآلوّ غىوض يُغُض زَنُٕ، نُ بًَٓسَ و ًَُٖاّ زواظزَ ًُٓاَِ 

 .3غُضَوَ زياضَ و ضيـ و مسًًًََـ ْاتاؾٔ
باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ ضووِْ نطزؤتُوَ ، نُ ظؤضيُّٓ خَُيهِ ًَٓطإ ٖاتىوُْتُ غُض 

بطِوايإ بُ زواظزَ ًُٓاّ ًَٖٓةاوَ، بةُ نُغًَهًؿةُوَ ثابُْةسٕ، نةُ      ٓايٓعايٌ ؾًعُ و 
ثايُّ يُ ضووّ غًاغِ و ٓايًًُٓوَ ظؤض بُضظَ ، َُٓةُف واّ يًَهةطزووٕ بةُ تىْةسّ     

 وَضّ بططٕ ، تُْاُْت يُ دًىبُضطًؿًإ ضَْطِ زاوَتُوَ. 
يُطةةٍَُ ٓةةُّ بُضُٓجناْةةُف يُبُضٓةةُوَّ ٓةةُو ضووّ يةةُ نىضزغةةتاًْـ نةةطزووَ،  

ىيَػةةتِ نةةىضزّ يةةُباضٍَ ٓةةُّ ضيَبةةاظَوَ يةةُو غةةُضزََُزا خػةةتؤتُ ضِوو، ٓةةُّ  َُٖي
َُٖيىيَػتُؾِ يُ ًَاْةُّ َةري و غةُضزاضَ نىضزَنةإ ضووٕ نطزؤتةُوَ، زيةاضَ يةُو        
غُضزََُزا ظؤضيُّٓ قُواضَ نىضزيًُنإ يةُ نىضزغةتاِْ بةانىض نؤبىوُْتةُوَ، ٓةُّ      

وّ يُ غَِ ؾىئَ زياضّ نةطزووَ و  ثًَىَْسيًُؾِ، واتُ ثًَىَْسيٌ نىضز بُ ٓايِٓ غُؾُ
                                                                                                                                        

قُضَ قؤيؤًْى: خًًًَََهٌ تىضنُاُْ، ثاف ضووخاٌْ زَوَيُتٌ  ًًٓداٌْ، تىاًٌْ يُ ُٖضيٌَُ زياضبُنط دًَطٍُ  - 1
وَ و ضؤَيٌ يُ ًََصووٍ ْاونُنُ و زَوضوبُضٍ ُٖبًَ ، يُ َاوَ غُضزاضيَو قُضَ يىغـ زا غةُضباضٍ  خؤٍ بهاتُ

ى/تةُوضيَع بطةطٍَ، زواٍ يةُْاوبطزٌْ    823ُٓوٍَ ؾُضٍِ تىْسٍ يُطٍَُ تُميىوؤض يُْط نطز، تةىاًٌْ يةُ غةاَيٌ    
يؤًْى زامبُظضيَينَ، زواتط نىضَِنةاٌْ  زَغُآلتٌ دُةٓريٍ تىاًٌْ بُغسا خباتُ شيَط ضنًَؿٌ خؤٍ و زَوَيُتٌ ٓام قؤ

ظ ٓىظوٕ سُغُٕ دًٗاْؿاٍ نةىضِ قةُضَ يىغةؿٌ نىؾة  و     1466ى/871زَغُآلتًإ ططتُ زَغ  تا يُ غاَيٌ 
 263-232نؤتايٌ بُ زَوَيُتٌ قُضَ قؤيؤًْى ًَٖٓا. بطِواُْ سػني َري دعؿطٍ: م

ٍ زواظزَ ًُٓاّ زاَُظضاوَ، نُ يُ ًُٓاٌَ زواظزَ ًُٓاٌَ: َُظُٖبًَهٌ ؾًعُيُ و باوَضِيإ يُغُض بَُٓا - 2
عُيًًُوَ زَغ  ثٌَ زَنات تا زواظزَ ثؿو زيهٍُ، ؾةًَذ غةُؾًُزيين بةاثريٍ ؾةا ًٓػةُاعًٌ باْطُؾةٍُ       
زَنطز، نُ بُ بًػ  ثؿ  زَطاتُ َىغا ناظٌَ ًُٓاٌَ سُؾتُّ، غُؾُوٍ يُطةٍَُ ثُضَغةُْسٕ و نُغةجاْسٌْ    

 .267-258وَيُت. ضوميط:مزَغُآلتًإ نطزياُْ َُظُٖبًٌ ضَمسًٌ زَ
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بُ ٓاؾهطا ضووِْ نطزؤتُوَ، نُ نىضزإ ض َري و ض خَُيهُنُّ يُ ْاخُوَ ضقًةإ يةُ   
ضيَبةةاظّ غةةُؾُويًُ، ٓةةُّ ضم ىلَ بىوُْوَيةةُف، نةةُ يةةُ بُٓنةةُيُنِ بريوبةةاوَضَِوَ  
غُضناوَّ ططتىوَ، يُ تُواوّ نؤََُيطُّ نىضزَواضّ بآلوبؤتُوَ و نُغةجاوَ، نةىضز   

بُ ضواَيُت نآلوّ غىوض يُغُض زًََْٔ، ُٓطًٓا يُ زَيُوَ بًُٖض دؤضَّ َُظٖةُبِ   تًُْا
 ؾا ًٓػُاعًًًإ قبىوٍَ ًًُْ. 

يُ ناثتُضّ نىاضََسا باغِ يُ َريّ سُغٓهًَؿِ نطزووَ، طىتىويُتِ، نةُ ظاواّ  
ؾا ًٓػُاعًًُ و ثًَطَِوّ يُ ؾا ًٓػُاعًٌ ْانات، نىْهُ نىضزَ و نىضزيـ ياخِ و 

، ُٖضنُْسَ نآلوّ غىوض يُغُض زًََْٔ، بُآلّ يُ ْاخُوَ ُٖوازاضّ غُؾُوّ غُضنًَؿٔ
يةُ نةاثتُضّ سُظةسَزا ٓاَةاشَّ زاوَ، نةُ       1ًًُْ، تًُْا بؤ ضِواَيُت ُّٓ ناضَ زَنُٕ

غىَيتإ خةُيًٌ نةىضزَ و خعَةِ ؾةا ًٓػةُاعًًُ، ُٖضنةُْسَ نةىضزإ طىيَِطايةَُيِ         
، يةُ باغةِ ؾةاضّ بةُزيًؼ زا     2زَنةُٕ غُؾُويًأْ، بُآلّ يُ زَيةُوَ ْةُؾطَتًإ ىلَ   

ْىوغًىويُتِ، نُ ًَٓطاًًُْنإ )ثًَطَِواِْ ؾا ًٓػُاعًٌ( نىوُْتُ شيَط ٓةاآلّ ضيَبةاظّ   
غُؾُوّ و نآلوّ غىوض يُغُض زَنةُٕ، تةُواوٍ نةىضزإ يةُ بُضاْبةُض ًَٓطاًًْةُنإ       
ُّ َىغًَُاْلٕ، نىْهُ ًَٓطاًًُْنإ نىوُْتُ شيَط ٓاآلّ غةُؾُوّ، نُنةِ نةىضزإ ٓة    

ٓايُٓيإ قبىوٍَ ًًُْ، ُٖضنُْسَ نآلوّ غىوض يُغُض زًََْٔ، بُآلّ يةُ ْاخةُوَ ضقًةإ    
 .3يُو ٓايُٓيُ 

وَى زَضزَنُوَّ باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ يُو غةَِ ؾةىيَُٓزا بةُ ٓاؾةهطا باغةِ يةُ       
ْاضَِظايِ و ْاتُبايِ بريِوباوَضِّ نىضز و غُؾُوّ نطزووَ، يُ نُْسئ باضّ زيهُ باغِ 

يِ نةىضز بُضاَبةُض ٓىغةتا دًىخةإ وايةٌ زياضبةُنطّ غةُؾُوّ نةطزووَ،         يُ ْاضَِظا
يُبُضُٓوَ نىضزغتاِْ بانىض ُٓو غُضزَّ َةُنؤ و ََُيبُْةسّ قةُواضَ غًاغةًًُناِْ     
نىضز بىوَ، يُبُضُٓوَ غًاغُت و ثًَىَْةسيٌ نةىضز، يةُوَّ ضَغةِ زَنةطَّ، زَتةىاْني       

                                                           

1- Ibid, P.152    .391_390غؿطْاَُ،م. 

2 - Ibid, P.95 .443غؿطْاَُ،م.   

3 - Ibid, P.157 .397غؿطْاَُ،م.   
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باضَوَ ِ باظضطاِْ بؤ غُؾُوّ يُو يُباضٍَ بريوباوَضِّ نىضز بؤ َُظُٖبِ ْىَّ و ضوآًْ
 ُّٓ خاآلُْ خبُيُٓ ضِوو: 

يةةُ ضووّ َىغةةًَُاًًُْوَ نةةىضز يةةُ ًَٓطاًْةةُنإ َىغةةًَُاْلٕ، باظضطةةاِْ     -1
ظًًٓػًايٌ بُبَِ ُٓوَّ باؽ يُوَ بهات، يُبُضنِ نةىضز َىغةًَُاْلٕئ ٓةُّ ضايةُّ     

نةاضيَهِ ٓاغةإ   زَضخػتىوَ، يُ ضاغتًسا ضووْهطزْةُوَّ َىغةًَُاْبىوٕ يةُّ ضووَوَ    
ًًُْ، بُآلّ ُٓو يُةيُنُوَ خةؤّ يةُ بريوبةاوَضِّ نةىضزاِْ نؤَيًىَتةُوَ، يُةيةُنِ       

 زيهُوَ بُ ناوّ خؤّ غُضجنِ يُ ٓؤٍ و بريوِباوَضِّ غُؾُوّ زاوَ. 
َريَ نىضزَنإ يُ غُضَتا ضوويإ يُ غُؾُوّ ْاوَ و ضيَعيإ يُ بريوباوَضِّ ؾةا   -2

ؾًعُ، بؤيُ ُّٓ ُْٖطاوَ يُةيةُٕ َةريَ نىضزَناْةُوَ    ًٓػُاعًٌ ططتىوَ، ُْبىوُْتُ 
ةيُِْ غًاغُتهطزِْ بُ خؤوَ ططتىوَ، ُٖضوَى نةؤٕ ؾةا ًٓػةُاعًًًـ بُضاَبةُض     

 نىضز غًاغُتِ نطزووَ و خىؾهِ خؤّ زاوَ بُ غىَيتإ خُيًٌ. 
وَُْبَِ ُٖض تًُْا َريَ نىضزَنإ زشّ ٓؤيطُضٍ غُؾُوّ بىوٕ بٔ، بططَ َةري   -3

 ايِٓ و خَُيهُ َُٖىويإ َهىضِ بىوٕ يُغُض بريوباوَضِّ ٓايين خؤيإ.و بصاضزٍَ ٓ
نىضز ُٓو بريوباوَضَِّ ُٖيُتِ ْايطؤضَّ، َُُٓف تا ضِازَيُنِ ظؤض َُٖيىيَػتِ  -4

 يُطٍَُ غُؾُوّ يُنالنطزؤتُوَ. 
نىضز بُ ٓاؾةهطا بريوبةاوَضِّ غةُؾُوّ ضَت نطزؤتةُوَ، دةا ٖةُٕ ٖةُض يةُ          -5

 و ُٖٕ زواتط.  غُضَتاوَ زشّ وَغتاوٕ
ٓةةُّ َُٖيىيَػةةتاُّْ نةةىضز و َريَناًْةةإ ضؤَيةةِ ططيٓطًةةإ ٖةةُبىوَ، يةةُو    -6

غُضبُخؤيًُوَ ويػتىوياُْ يُ غٓىوضّ ًَٓطإ يإ غةٓىوضّ عىمسةاِْ ثاضيَعطةاضيِ ىلَ    
بهُٕ، َُُٓف غُضَتاّ يُتبىوِْ نىضز زَضزَخات، نُ زواتط ُٓو ًَُالًًَُْ ًَٖٓةسَ  

ريَ نىضزَنةاِْ ضووٕ نطزؤتةُوَ، زوادةاض يةُ ضيَطةُّ      قىوٍَ بؤتةُوَ ثاؾةهؤيُتِ َة   
ةُوَ نىضز بطِياضّ زاوَ بهًَتُ قَُيَُطَِوّ طُوضَّ 1ُْٖطاوَناِْ "ًٓسضيؼ بُزيًؼ"

 عىمساِْ  
                                                           

 .18-14بطِواُْ:حمُممُز بايطاقساض: ؽ.خ،ٍ - 1
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 :ب ـ كةسايةتيى كورد
يُ نؤّ َةاوَّ غةُؾُضَنُّ باظضطةاِْ ظًًٓػةًايٌ، َاوَيةُنِ ظؤض يةًَُْى       

  َ ُنُؾةةِ بةةُا َضاوضز يُطةةٍَُ  نةةىضزإ طةةُضِاوَ و شيةةاوَ، بؤيةةُ يةةُ غُؾُضْا
ناثتُضَناِْ زيهُ، بُؾًَهِ ظؤضتطّ بؤ نىضز تةُضخإ نةطزووَ، زَتةىاْني بًَةًَني     
يُبُضٓةةُوَّ ظَةةاِْ ظاًْةةىَ، تىاًْىيةةُتِ ضاغةةتُوخؤ ظاًْاضيًةةُنإ وَضبطةةطَّ،  
ُٖضنُْسَ باغِ ُٓوَّ ُْنطزووَ، نُ ظَاِْ نىضزّ ظاًْبَِ، بُآلّ ٓاَاشَّ بُوَ 

ِ     ِ يةُ ٖةُض غةَِ   زاوَ، ؾاضَظايِ باؾ ( ظَةاِْ )عُدةَُِ و تةىضنِ و عةُضَب
، يًَطَزا ضووِْ ُْنطزؤتُوَ، ٓايةا ظَةاِْ عُدةَُِ َُبُغةتِ ظَةاِْ      1ُٖبىوَ

نىضزيًُ يإ ظَاِْ ؾاضغِ، ُٖضنُْسَ بُ بُضاوضز يُطٍَُ ْاونُ ؾاضغًٓؿًُٓنإ، 
 ُٓو باغِ ْاونُ ؾاضغًًٓؿُٓناِْ ُْنطزووَ. 

ىضزَوَ، يُؾُضَِناِْ زا باغِ نطزووَ، نةىضز  يُباضَّ ٓاظايُتِ و خؤضِاططيِ ن
يُ قُآلناًْإ بُ غُختِ بُضططيًإ نطزووَ و دُْطاوٕ، يُ ًَٖطؾِ ٓىغتا دًىخإ 
بؤ غُض َريْؿًِٓ سُغةٓهًَـ ًَٖطؾةبُضإ ُٖضنةًًإ نةطزووَ بةؤ زاطرينطزْةِ       
قُآلنةةُ ًٖهةةًإ يةةُ زَغةة  ْةةُٖاتىوَ، ٓىغةةتا دًىخةةإ زَ ٖةةُظاض غةةُضباظّ  

ُو و ضؤش دُْطاوَ، نُنِ غُضنُوتىوٕ و ُٓغح و ًَْةعَ و تةري و   نؤنطزؤتُوَ، ؾ
 .2نُوإ و تؿُْطُناًْإ ظَؾُضّ بُ نىضزإ ُْبطزووَ

بَُُٖإ ؾًَىَف يُ بُضاَبُض ًَٖطؾِ غُؾُوّ بؤ غُضوإ، بُضططيًإ نطزووَ، 
ُٖضنُْسَ قعيباؾُنإ بُ َُٖىو ًَٖعياُْوَ ًَٖطؾةًإ بةطزووَ و نةىضزإ ُٓطةُض     

، غُؾُويـ 3ٕ يُ زَغ  زابَِ، خؤيإ بُ زَغتُوَ ُْزاوَ و زَضباظبىوٕ قُآلنُؾًا
 يُبُض غُختِ ْاونُنُ، ُْيتىاًْىَ زَغتطرييإ بهُٕ. 

                                                           

1 - Ibid, P.142 .378غؿطْاَُ،م.   

2- Ibid, P.153 .391غؿطْاَُ،م.   

3 - Ibid, P.163 .403غؿطْاَُ،م.   
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ٓاظايُتِ و خؤضِاططيِ و خؤبُزَغتُوَُْزإ يُ ٓاناضَناِْ نىضزٕ، ُٖتا ٓةُبى  
ضطاِْ بُنط تاضاًِْ ًََصووْىوغِ زَضباضَّ ٓام قؤيؤًْى، نُْس زَيُيُى بُض يُ باظ

ظًًٓػًايٌ باغِ يُو ٓاناضاُْ نةطزووَ، نةُ ُٓغةهُْسَضّ نةىضِّ قةُضَ يىغةـ       
 .1ويػتىويُتِ قُآلّ بُزيًؼ زاطري بهات

يةةُباضَّ نةةانِ و ضاغةةتطؤيًُوَ باظضطةةاِْ ظًًٓػةةًايٌ غةةُضجنِ ططيٓطةةِ   
خػتؤتُضِوو، يُو غُضزَّ زا نُّ طُضِيسَ بةُّ ؾةًَىَيُ باغةِ ٓةُو خُغةًَُتاٍُْ      

يُ باغهطزِْ خةَُيهِ ؾةاضّ سُغةٓهًَـ يةُوَ زواوَ، نةىضز      نىضزيإ نطزووَ، 
َطؤظةةِ ظؤض نةةاى و ضاغةةتطؤٕ، ٖةةُضوَٖا يةةُباضٍَ ٓاؾطَتةةاٌْ سُغةةٓهًَؿُوَ    
طىتىيُتِ: شْاِْ ُّٓ ؾاضَ يُ َُٖىو ؾاضَناِْ زيهُّ زياضبةُنط دةىاْلٕ، يةُ    

 .2باغِ ؾاضّ ٓىضؾُف خَُيهُنُّ بُباؾِ و ضاغتطؤ وَغـ نطزووَ
ـ وَغؿِ ثًاواِْ ُٓويَِ نطزووَ، نُ ثًاواِْ ُّٓ ْاونُيُ يُ يُ ؾاضّ تُوضيَعي

، طىَإ يةُوَزا ًًْةُ طُضِيةسَناتِٓ    3ثًاواِْ ًَُُٓ )ظًًٓػًايٌ( باآليإ بُضظتطَ
زيهُف نُ ٖاتىوُْتُ نىضزغتإ يُباضٍَ نُغايُتًِ نىضز غةُضجنِ ططيٓطًًةإ   

ُٓو طُضِيساُْيُ، نُ  خػتؤتُضِوو، زَناتطئ بًَصئ باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ يُ بُضايٌ
 بؤ خؤّ َاوَيُنِ باف يُطٍَُ نىضزإ َُٖيػىنُوتِ نطزووَ و ْاغًىٌْ. 

َُُٓف زَضطُّ بؤ طُضِيسَناتِٓ زيهُف نطزؤتُوَ، نُ يُغةُض نُغةايُتًِ   
 .4نىضز بٓىوغٔ، زياضيُ ُّٓ غُضجناُْ طُضِيسَّ زيهُف خػتؤياُْتُ ضوو

 رَيطرى:  -ج
آلتةةاِْ زَوضوبُضيةةسا بُزضيَةةصايِ غةةُزَ و بابةةُتِ ضيَطةةطّ يةةُ نىضزغةةتإ و و

غُضزَناتٔ، بُ تايبُتِ يُ غُضزََِ خًالؾُتِ عُباغِ تا غُضزََِ عىمساِْ، 
                                                           

 .122-120زياضبهطيًُ:ؽ.خ،ٍ - 1
2 - Ibid, P.145,154 .393،م382غؿطْاَُ،م. .  

3 - Ibid, P172 .412غؿطْاَُ،م.   

( سعيةةطإ 2ز. ؾةةانط خكةةباى:اةنطاز يف ْعةةط ايعًُةةاْ و ايطسايةةُ ايػطبًني.جمًةةُ لةةؼ نطزغةةتاْعايعسز) -4
 ،م1970



 27 

بابةةُتًَهِ طةةطيٓط بةةىوَ، وَْةةُبَِ ضيَطةةطّ ٖةةُض تةةًُْا طُضِيةةسَ و وآلتٓاغةةُ   
 َىغًَُاُْنإ باغًإ يُباضَوَ نطزبَِ، بططَ طُضِيسَ ُٓوضوثايًُناًْـ يًَِ زواوٕ. 

ّ زياضزَيُنُ بؤ خؤّ ثل يُ باضوزؤخِ ْادًَطري و ؾًَُشاو غةُضَُٖيسَزا،  ضيَطط
يُ ناتًَهسا ُٓطةُض زَغةُآلتِ ْاوَْةسيٌ ضوو يةُ َُٖيةسيَط بهةات، ثةاف ٓةُوَّ         
زَغُآلتِ ْاوَْسيٌ ؾا عُباغِ غةُؾُوٍ ثىونايةُوَ ، َريْؿةًُٓ نىضزيًةُنإ     

ْسيًاْةٍُ يُطةٍَُ ْاوَْةس    غُضيإ َُٖيسا و ثل طُؾُيإ نطز. بُ طىيَطَّ ُٓو ثًَىَ
ُٖياْبىو، تىاًْإ ثُضَ بُ ضَوؾِ غًاغِ خؤيإ بةسَٕ، زَغةُآلتِ ْاوَْةس يةُو     
باضوزؤخُ ُْيتىاًْىَ، خؤّ بػُثًًََٓ ، زواداض زياضزَّ ضيَطةطّ يُبةُض ْةُبىوِْ    

 ،1ْاوَْسيَتًٌ بآلوبؤوَ
 ُ وَّ زياضزَّ ضيَططّ يُ زَظُضَ نىضزيًُنإ ثًَىيػتِ بُ يًَهساُْوَ و تؤشيٓة

باضوزؤخِ تايبةُتِ و بابةُتِ و ْاونةُيِ ٖةُٕ، بؤيةُ يةُّ ضووَوَ ْانطيَة  بةُ         
ضوآًًَْهِ طؿتطري غُيطّ زياضزَنُ بهطيَة ، يةًَُْى نةىضزيـ وا زَغةُآلتًَهِ     
يُنجاضنٍُ ْاوَْسٍ ُْبىوَ، تا َُٖىو غٓىوضَنإ نؤْلؤٍَ بهات، بططَ نؤََُيَِ 

اضزَّ ضيَططّ ُٖبىوَ، غُضباضّ ُٓوَّ َريْؿني ُٖبىوٕ، يًَُْى غٓىوضَناًْاْسا زي
وَُْبَِ ُّٓ زياضزَيُ ُٖض تًُْا نىضز ُٓجناَِ زابَِ، بططَ ُْتُوَّ زيهُف، نةُ  

، بابُتِ ضيَططّ طُىلَ يُ ًََصووْىوؽ و طُضِيسَ و 2زضاوغَِ نىضزٕ ُٓجناًَإ زاوَ
َ، ُٖٕ زيجًؤَاتهاض يًَِ زواوٕ و ُٖضيُنُيإ بُ دؤضيَو بريوباوَضِّ خؤّ زَضبطِيى

 3نُ نىضزغتاًْؿِ ُْزيىَ، نُنِ باغِ نطزووَ.
ُٓطُض يُ ضوآًِْ باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ يةُو بابُتةُ بةسويَني، بةُ ثًَهةُواُّْ      
ظؤضيُّٓ طُضِيسَناتِٓ زيهُ، بُتايبُتِ طُضِيسَ و باَيًؤظاِْ ًٓتاَيًِ، باظضطةاِْ  
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ؾةةاضَ ظًًٓػةةًايٌ ظؤض بةةُ ٓةةُضيَين يةةُ نةةىضزاِْ ضواًْةةىَ، بةةؤ خةةؤّ ظؤضيٓةةُّ 
ططيٓطُناِْ نىضزغتاِْ بانىض  طُضِاوَ و نُْسئ َةاْط َاوَتةُوَ و خةُضيهِ    
باظضطاِْ و غُوزاناضٍ بىوَ و يُ ًَْىإ ؾا ضو قُآلنإ زا ضيَطُّ غُختِ بطِيةىَ،  
نُنِ تىوؾِ ضيَطُططتٔ و زظ و دُضزَ ُْبىوَ، يُ ظؤضيُّٓ ؾاض و قُآلنإ نؤتُ 

نُغةُ باظضطاْةُ و خةىزإ زضاو و ثةىوٍ و     و ظاًْىياُْ ُٓو  –خإ  –ناضواْػُضا 
غاَاُْ، نُنِ تىوؾِ ضيَططيِ ُْبىوَ، بؤ خةؤّ باغةِ نةُْسئ ناضواْػةُضايِ     
نطزووَ، ُٓوَتا يُ باغِ سُغٓهًَـ طىتىويُتِ: " ُّٓ وآلتُ ًٖض ضيَطةطّ تًَةسا   
ًًُْ و ثانُ، يُ تُواوّ ُٓو َاوَيُّ يةُ ناضواْػةُضا بةىوّ، نُغةًَو نًَؿةُ و      

ٓةُّ ضوآًْةُف ثًَهةُواُّْ ٖاوًْؿةتُاًًُْناِْ      1نةٌَ ْةُنطزووّ"  ٓاضيؿُّ بؤ 
زيهُيُتِ. بُض يُو ثًَٓر ٖاوًْؿتُاًًُّْ بُ نىضزغتاْسا تًَجُضِبىوٕ، ُٖضنةُْسَ  
ناضّ ُٓوإ وايهطزووَ يُ نىضزغتإ ؾىيَِٓ تًَجُضِيًٓإ بىوَ يإ ثًَِ زا ٖاتىوٕ، 

ُّ بةُ نةؤًًُْتِ نةاضّ    يُّ باضَزا ناضّ ضيَطةطّ يةُ نىضزغةتإ بةُ ثًةُّ يُنة      
طُضِيسَناتُٓوَ ثابُْسَ، ُٖضوَٖا باضوزؤخِ غًاغِ نىضزغتإ و ثًَىَْسيٌ يُطٍَُ 

 ْاوَْس و زضاوغًَهاِْ يُو باضَوَ ضؤَيًإ ُٖبىوَ. 
باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ ٓاَاشَّ زاوَ يُ سُغٓهًَـ خُضيهِ غةُوزايٌ بةىوَ و   

وَتُ ضَِّ، يُ ناتًَهةسا باغةِ   ثاضَّ ةبىوَ، نُنِ ًٖض نًَؿُ و ططؾتًَهِ ُْٖاتى
 .2ُٓوٍَ نطزووَ نُ خَُيهُنُّ و زَوضوبُضّ نىضزٕ

يُ ْىوغًُٓناًْسا ُٓو غُضجنَُإ يُةزا طُآلَيُ زَبَِ، نةُ تةا ضازَيةُنٌ ظؤض    
ُٓو ويَٓانطزْاٍُْ ُٖبىوَ، نىضز ضيَططٕ، نةىْهُ ٓةُو بةُو دةؤضَ ٓاَةاشٍَ بةؤ       

انُ، زياضَ ظاًْىيُتِ، نُ ضيَطط ُٖيُ نطزووَ، ُّٓ وآلتُ يُ ضيَطط و زظ و دُضزَ ث
يُو وآلتُزا دًَطُّ غُضجنًؿُ يًَُْى غُؾُضْاَُنُّ زا باغِ ٖاوًْؿتُاًًُْناِْ 
خؤّ نطزووَ، يُبُضُٓوَ ثًَسَنَِ يإ ُٓواِْ زّ بَِ يإ بؤيإ باؽ نطزبةَِ، يةإ   

                                                           

1- Ibid, P.157 .397غؿطْاَُ،م.   

2- Ibid, P.157 .397غؿطْاَُ،م.   
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غُؾُضْاَُناِْ خىيَٓسبُٓوَ، نىْهُ ٖاوًْؿتُاًْاِْ نىضزيإ بةُ ضيَطةط وَغةـ    
 .1طزووَن

وَنى ضووُْ ُٓو يُ ًَْىإ ؾاض و قُآل نىضزيًُنإ طُضِاوَ و يُ وَضظّ ظغتاًْـ 
َاوَتُوَ، يُّ ضووَوَ ناتًَو يُ بُزيًػُوَ ضووّ يُ سُغٓهًَـ نطزووَ، ضووْةِ  

وآلتًَهِ تصٍ يُ نًا و زؤٍَ و  -نطزؤتُوَ، ُّٓ وآلتُ ًَْىإ بُزيًؼ و سُغٓهًَـ
، دا ُٓطُض ُٓو ضيَطُ غةُختُّ  2طغٓانًؿِ تًَسايُططزَ و تُْطُبُضَ و ؾىيَِٓ ت

ثطٍِ بَِ و تىوؾِ ضيَططّ ُْبىو بَِ، بًَطىَإ َُُٓف بَُيطُيةُنِ ططيٓطةُ زشّ   
ُٓواُّْ ثًًَإ وايُ ُّٓ خُغًَُتُ يًَُْى نىضزاْسا ظطُانُ، باظضطةاِْ ظًًٓػةًايٌ   

َُيهاًَْهٌ بًُٖض دؤضٍَ ضووبُضِووّ ُّٓ زياضزَ ُْبؤتُوَ، بططَ خَُيهُنُّ بةُ خة  
 ناى وَغـ نطزووَ. 

                                                           

1-  Ibid, P180-181 .423-422غؿطْاَُ،م.  

2-Ibid, P.155 .394غؿطْاَُ،م.   
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باظضطاِْ ظًًٓػًايِ ُٓطُض وَنى باَيًؤظيَو بٗاتبىوايُ زَضبةاضّ ؾةا ًٓػةُاعًًِ    
وضِيَهاِْ غُؾُوٍ، ضَْطُ ظياتط ؾؤضِببىوايُتُوَ ًَْى بُضْاَُيُنِ غًاغِ، ُٖضوَى ٖا

بُض يُ خؤّ بُ ٓاؾهطا ٖاوناضّ ٓام قؤيؤًْىيإ نةطزووَ، نةُ زش بةُ عىمساًًْةُنإ     
دُْط ضابطُيَُِْ، نُنِ تةُواوّ ؾةىيَِٓ غةُضؾُْاَُنُّ باظضطةاِْ ظًًٓػةًايِ،      
زَتىاْني بًًََني ظؤضيُّٓ ُٖضَ ظؤضّ ُٓو ؾىيَٓاُّْ يًَةِ َاوَتةُوَ ؾةىيَِٓ ًَُالًَْةِ     

ًةُنإ بةىوَ، بطةطَ زوادةاض يةُو ًَُالًًَْةُزا تةُوضيَعيـ        ًَْىإ غُؾُوّ و عىمساًْ
زَنُويَتُ زَغ  غةىَيتاِْ عىمسةاِْ، يُبُضٓةُوَ ٖاَؿةؤٍ باظضطةاِْ يةُ تةُوضيَع و        
نىضزغتاِْ غٓىوضّ عىمساِْ وايهطزووَ غُضجنِ ططيٓطِ وا خباتُ ضِوو، تةا ضِازَيةُى   

ًَْىإ زَوَيُتِ غةُؾُوّ و  زَتىاْني بًًََني ُٖغتِ بُو نُيًَُٓ نطز بىو، نُ خُضيهُ يُ 
نىضزإ زا ثُيسا زَبةَِ، ٓةُّ غُضجناُْؾةِ بةُ بَُيطةُوَ خػةتؤتُ ِضوو، ضَْطةُ ٓةُّ         
غُضجناٍُْ بُٖؤّ باَيًؤظّ ظًًٓػًايًًُوَ زَغ  نُوتىوٕ، غُضَضِاّ ُٓوَّ باظضطاِْ 
ظًًٓػًايٌ يًَُْى نىضزإ ظؤض شياوَ، ُٖضوَٖا يُطٍَُ غىثاّ ؾا ًٓػُاعًًًـ بةىوَ،  

طؾِ بؤ عُةٓىزَويُّ قاضََةاِْ بةطزووَ، نُواتةُ باظضطةاِْ ظًًٓػةًايٌ يةُ       نُ ًَٖ
ؾىيًََٓو ظؤض َاوَتُوَ بؤ ؾا ًٓػُاعًٌ ظؤض غُخ  بىوَ وَنةى ْاونةُناِْ زيهةُّ    
ًَٓطإ زَغُآلتِ بُغُضزا بػُثًََِٓ، ُٖضوَٖا ظاًْةاضيًِ تةُواوّ يةُباضٍَ طُضِيةسَ و     

َ، نةؤٕ دةىوآلوٕ يُبُضَُٓةُ بايةُخِ     . باغةِ نةطزوو  1باَيًؤظاِْ ثًَـ خؤّ ُٖبىوَ
 -غًاغِ غُؾُضْاَُنُ بؤ ُّٓ زوو خاَيُ زابُف زَنُئ:
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 أ ـ ثَيوةنديي كورد و سةفةوييةكان: 
يُ غُضوبُْسّ ضووخاِْ زَوَيُتِ ٓام قؤيؤًْىزا باظضطاِْ ظًًٓػًايِ يُ نةاثتُضّ  

  ُ ٌْ نةطزووَ،  ُٖؾتُّ زا ظؤض بُ وضزّ باغٌ يُ نؤؾهِ زَغُآلتساضيَتِ ٓةىظوٕ سُغة
نُ ٓىظوٕ سُغُٕ يُ زَضَوَّ تُوضيَع زضوغتِ نةطزووَ، نؤؾةهِ ُٖؾة  بُُٖؾة      
ٌَ نةطاوَ، باظضطةاِْ ظًًٓػةًايِ يةُو بةاضَوَ          ًَٖٓسَ بُ َةُظِْ و ؾةهؤزاضيًُوَ نة
طىتىويُتِ نُ ثاؾاياِْ بُض يُ ٓؤظوٕ سُغُٕ نُْسإ نؤؾةهِ دةىإ و ؾةهؤزاضيإ    

، 1يُواُْ، ْاطُُْ نؤؾةهِ ٓةؤظوٕ سُغةُٕ    يُّ ؾاضَ نٌَ نطزووَ، نُنِ ًٖض يُنًَو
َُُٓف ضَْطساُْوَّ زَغُآلتساضيَتِ ٓؤظوٕ سُغُُْ يُ ْاونُنُزا، يُ ناتًَهسا ٓؤظوٕ 
سُغُٕ بُضاْبُض نىضزغتإ بُ تايبُتِ و ْاونُناِْ زيهةُ بُؾةًَىَيُنِ ْاوَْةسٍ و    

يؤًْةى  . يُّ ناثتُضَوَ باغٌ يةُ زَغةُآلتساضيَتِ ٓةام قؤ   2بططَ ضَٖا سىنُِ نطزووَ
نطزووَ تانى ضووخاِْ، ُٖضوَٖا ةّ نطزؤتُوَ بُ ثًَىَْسيٌ ٓؤظوٕ سُغةُٕ و ثاؾةإ   
تطاْطؤٕ و زواتط دُْطِ ٓؤظوٕ سُغُٕ يُطٍَُ غىَيتاِْ عىمساًِْ باغِ نطزووَ، زاْةِ  
بُوَ ْاوَ نُ تؤثداُْناِْ زَوَيُتِ ُٓوإ ُْطُيؿتىوٕ و ٓؤظوٕ سُغًُْإ بَِ ٓىًََةس  

ُٓو ٓاَازَيًُّ ٓؤظوٕ سُغُٕ ثًؿاِْ زا يةُباضٍَ ٖاونةاضّ و    ، يُ ضاغتًسا3نطزووَ
ثًَىَْسيٌ زَوَيُتِ ظًًٓػًا و ٓام قؤيؤًْى، بُ َُٖإ ؾًَىَ يُ ًَْىإ ؾا ًٓػُاعًٌ و 
زَوَيُتِ ظًًٓػًا زووباضَ زَبًَتُوَ يةُ ناتًَهةسا ظًََٓةُ يةُباضبىو، يةُ ْاونةُناِْ       

ٕ يُنالبًَتةُوَ، يةُ ناتًَهةسا يةُ     َريْؿًُٓ نىضزيًُنإ ثاؾةهؤيُتِ و غةُضبُخؤيًا  
َاوَّ ٓام قؤيؤًْى يُطٍَُ ُٓواِْ ٓؤظوٕ سُغُٕ بُضاَبُض غةىَيتاِْ عىمسةاِْ زؤضِا ،   
نُنةةِ ْاونةةُ نىضزيًةةُنإ )َريْؿةةًُٓ نىضزيًةةُنإ(ّ ُْنُوتةةُ شيَةةط ضِنًَةةـ يةةُو 
قؤْاخُزا، ُِٖضَؾُّ ٓام قؤيؤًْةى بةؤ غةُض عىمساًًْةُنإ زَوغةتًَٓسضا، َُٓةُ تةا        

ِ ٓام بُضزَواّ بىو، َُُٓ دطةُ يةُوَّ غةىَيتاِْ عىمسةاِْ وَى غةُضزٌََ      ضووخاْ

                                                           

1- Ibid, P.173 .414غؿطْاَُ،م.   
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غُؾُويًُنإ ثاف غُضنُوتِٓ ُْنىوَ قىوآليِ ًَٓطإ، نُنِ يُ غُضزََِ غةُؾُوّ  
بُٖؤّ نىضزَوَ، غىَيتاِْ عىمساِْ ُْى ُٖض تُْٗا ُٖضَِؾةُناِْ غةُؾُوّ ضاطةطت،    

ظؤضّ ًَٓةطإ ة نىضزغةتإ ة ّ     بططَ يُ ضؤشُٖآلتِ ًُٓجطاتؤضيًُتُنُيةسا غةٓىوضيَهِ   
خػتُ غُض. زَغُآلتساضاِْ َُغؤٍ يُ غُضزََِ ٖؤةنؤَوَ تانى زوا غةىَيتاِْ ٓةام   
قؤيؤًْى بُّ دؤضَ غٓىوضيإ يُ زَغ  ُْزا، ٖةُضوَى ؾةا ًٓػةُاعًًِ غةُؾُوّ يةُ      

 زَغتِ زا. 
باظضطةةاِْ ظًًٓػةةًايِ نةةاثتُضّ يةةاظزَّ تةةُضخإ نةةطزووَ بةةُ زَغةةُآلتساضيَو  

، زواتط يُ ًَْىإ ُْوَناِْ ٓؤظوٕ سُغةُٕ  1ُ نؤٕ ٓاؾطَتًَو شَٖطّ ثَِ زايُعكىا، ن
، َُُٓ وايهطز ضيَطُ بؤ ؾا ًٓػُاعًًِ  2يُغُض زَغُآلت ًَُالًَِْ تىْس ٖاتُ ٓاضاوَ

ةةُوَ ٖةُْطاو بٓةَِ و    3غُؾُوّ خؤف ببةَِ و بةُٖؤّ ةيةُْططاِْ يةُ "ٓةُضزَبًٌ"     
ُآلتِ ٓةام قؤيؤًْةى بًَٗٓةَِ، باظضطةاِْ     ًَُالًٌَْ ُٓوإ بكؤظيَتُوَ و نؤتايِ بُ زَغة 

ظًًٓػايِ يُ ناثتُضَناِْ زواظزَ تانى سُظسَ باغِ يُ ثُضَغُْسِْ غًاغِ و ضؤسِ 
و تىاًْىيُتِ يُ ضووّ ٓايسيىيؤشّ و  4و غُؾُوّ نطزووَ، نُ زواداض تُوضيَعّ ططتىوَ

يةُنِ ظؤض  غًاغًًُوَ وآلتًَهِ بُضؾطَوإ زامبُظضيََِٓ. تاضَِزَيةُنِ ظؤضيةـ بةؤ َاوَ   
ٓاضاٌَ غًاغِ يُ ًَٓطإ بًَتُ نايُوَ. باظضطاِْ ظًًٓػايِ ُٖضنةُْسَ باغةُنُّ بةُ    
نىضتًؿتُ ، بُآلّ بُ ؾًَىَيُنِ دىإ باغِ يُ ضووزاوَ ططيٓطُناِْ ًَُالًَْةِ ٓةام   
قؤيؤًْى و غُؾُوّ نطزووَ ، يُطٍَُ ُٓوَّ يُ ضووّ ًََصوويًُوَ يُ ٓىظوٕ سُغةُُْوَ  

آلّ بُ ًٖض دؤضيَو باؽ يُ ثًَىَْسيٌ َريْؿةًُٓ نىضزيًةُنإ و   زَغتِ ثًَهطزووَ، بُ
ٓام قؤيؤًْى ُْنطزووَ، بططَ يُو غُضزََُّ خؤّ يُ َريْؿًُٓ نىضزيًُنإ َاوَتُوَ 
غُضجنِ ططيٓطِ خػتؤتُ ضِوو، يُبُضُٓوَ ثًَسَنَِ ظاًْاضيًُ ًََصوويًةُناِْ يةُباضٍَ   

                                                           

1- Ibid, P.183-184 .427-426غؿطْاَُ،م.   

2- Ibid, P.184 .427غؿطْاَُ،م.   

 .1ُٓضزَبًٌ: ؾاضيَهُ نُوتؤتُ نُْاضَناٌْ باؾىوضٍ ضؤشٓاواٍ زَضياٍ خُظَض )قُظوئ( ظ وايل ًٖٓتؼ:م -3
4- Ibid, P.184-185 .428-427غؿطْاَُ،م.   
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َرياِْ تطا بعؤُْوَ بىو بَِ، نةىْهُ   ٓؤظوٕ سُغُٕ و نىضِ و ُْوَناِْ ثل يُ زَضواظَّ
تا ضازَيُنِ باف باؽ يُ شُْ َُغًشًًُنُّ ٓؤظوٕ سُغةُٕ و نىضَِنةُّ يةُو شْةُ     

 . 1َُغًشًًُنُ نطزووَ
يُ ضاغتًسا يُو غُضزََُّ بَُٓاَيُّ غةُؾُوّ يةُ ٓةُضزَبًٌ يةُ ضووّ ضؤسةِ و      

   ُ بُضٓةُوَ تةا   غًاغًًُوَ ثُضَيإ غُْسووَ، ْاونُنُيإ يةُ نىضزغةتإ زووضبةىوَ، ي
ًَٓػتُ يُ غُضناوَنإ باؽ يُ ثًَىَْسيٌ نىضز و غُؾُوّ ُْنطاوَ، بُتايبُتِ بُض يةُ  
ٖاتُٓ غُض تُخ  يُةيُٕ ؾا ًٓػُاعًًُوَ دًَطُّ ٓاَاشَ ثًَساُْ نىضز يُ غُضزََِ 
ٓام قؤيؤًْىزا يةُ ضووّ غًاغةًًُوَ زاثًَؤغةإ زَبىوْةُ، يةُ ةيةُى َريْؿةًُٓنإ        

، ُٖضوَٖا ُٖشَىوٌْ طُؾُغُْسِْ غةُؾُوّ  2ناويهاضّ بىوُْوَضووبُضِووّ ًَٖطف و 
يُ نىضزغتإ زووض بىوَ، بؤيُ ثًَؿبًًِٓ ثًَىَْةسيٌ ْةانطَّ، باظضطةاِْ ظًًٓػةًايِ،     
ًَذ غةُؾِ نةطزووَ، باغةٌ يةُ نةىضز           بًُٖض دؤضَيو نُ بةاؽ يةُ َىضيةسَناتِٓ ؾة

عّ ثايتةُخ   ُْنطزووَ، يُبُضَُُٓ ثًَىَْسيٌ نىضز بُ غةُؾُوّ ثةاف ططتٓةِ تةُوضيَ    
ًَهِ         ًَىَْسيًُنةُف ظؤض نةىوَتُ ثًَؿةُوَ، بطةطَ نىضزغةتإ خةاَي ٖاتؤتُ نايةُوَ، ث
ططيٓط بىوَ يُ زَوَيُتُ ْىيًَُنُّ غُؾُوّ زا. بُ طىيَطَّ ُٓو غُضَجناُّْ باظضطاِْ 
ظًًٓػايِ يُباضٍَ ثًَىَْسيٌ نىضز و غُؾُوّ زَضخيػتىوٕ زوو ثًَىَْةسيٌ ططيٓطُةإ   

 زَغ  زَنُوَّ: 
 ةم: ثاشلؤيةتى رووكةش:يةك

ًَىاظّ دةىزا ٖةُضزوو زَوَيةُتِ قةُضَ قؤيؤًْةى و ٓةام قؤيؤًْةى يُطةٍَُ          بُ زوو ؾ
َريْؿًُٓ نىضزيًُنإ غُوزايًًإ نطزووَ، بُ طؿتًٌ زَوَيُتِ قُضَ قؤيؤًْى زاٌْ بُ 
غُضبُخؤيِ َريْؿًُٓ نىضزيًُنإ ْاوَ، يُ بُضاَبةُضزا َريْؿةًُٓ نىضزيًةُنإ يةُ     

ُوَ نؤَُنِ قُضَ قؤيؤًْىيإ نطزووَ، نُنِ بةُ ثًَهةُواُْوَوَ ٓةام    ضووّ غُضباظيً

                                                           

1 - Ibid, P.178 420غؿطْاَُ،م.   

 532-531زياضبهطيًةةةةةُ: ٍ. نتةةةةةًَ  551، م542. م2نتةةةةةاا زياضبهطيةةةةةُ ّ. ؽ. ز  - 2
 .315،346،ايبسيًػٌ:م
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ظ( َُٖيُُتًَهِ طُوضَ بةؤ غةُض   1468ى/873قؤيؤًْى ثاف ططتِٓ تُوضيَع يُ غاَيِ )
، يةةُو زوو دةةؤضَ 1َريًْؿةةًُٓ نىضزيًةةُنإ ٓةةُجناّ زَات و ظؤضيٓةةُيإ زاطرينةةطز  

ٕ يُْاو بهٔ، بُثًٌَ ُّٓ غُوزايًًُزا ًٖهًإ ُْبىوَ ٖؤّ ُٓوَّ َريْؿًُٓ نىضزيُنا
، يةُ  2غُضَجناُْ ؾا ًٓػُاعًًِ غُؾُوّ ثاف ُٓوَّ زَوَيُتِ ٓام قؤيؤًْىّ ضووخاْس

ًَىَيُنِ ْةُضّ و بةُ تةُطبري ضووّ يةُ ْاونةُنُ نةطزووَ، يُبُضٓةُوَ         غُضَتازا بُ ؾ
 تًَبًًِٓ زَنطَّ يُ غُضَتازا ؾا ًٓػُاعًٌ يُطٍَُ َريْؿًُٓ نىضزيًُنإ ُْدُْطاوَ. 

ظ  1507اِْ ظًًٓػًايِ يُ ناثتُضّ يُنَُسا باغِ يُوَ نطزووَ يُ غاَيِ )باظضط
ى( يُ ناتِ َُٖيُُتِ ؾا ًٓػُاعًٌ بةؤ غةُض ٓاظَضبًذةإ عةُةٓى      913 – 912/ 

زَويُّ قاضََاِْ ُٓو يُطٍَُ يُؾهطّ ؾا ًٓػةُاعًٌ بةىوَ يةُ ٓةُضظجنإ و نةٌ ضؤش      
ِْ ؾا ًٓػةُاعًٌ بةىوَ ض خةؤّ    يُويَٓسَض َاوَتُوَ، ُٓو ٓاطُزاضّ ظؤضيُّٓ ؾُضَِنا

يُوَّ بىوَ ياخؤ بًػتىويُتِ، يُواُْ يُطٍَُ ؾريوإ و ُٖتا يُؾهط نؤنطزُْوَؾِ يةُ  
يُ باغِ ؾاضّ دعيطَزا باظضطاِْ ظًًٓػًايِ طىتىيُتِ: سانُِ ؾاضّ دعيطَ  3تُوضيَع

نىضزَ و يُشيَط ؾُضَاْطَِوايِ ٓىغتا دًىحمَُُز بًط سانُِ زياضبةُنطَ، بةُآلّ ٓةُو    
ُضجنُؾٌ خػتؤتُ ضِوو، نُ ُٖضنُْسَ خُضيهِ زضوغتهطزِْ قُآليُنِ نانٔ، بُآلّ غ

، ُٖضنُْسَ باظضطاِْ ظًًٓػًايِ 4يُطٍَُ ُٓوَف يُشيَط زَغُآلتِ ٓىغتا دًى حمَُُزٕ
ٍَ ٓةُوَّ يةُو         َّ َةريّ دعيةطَ يُطةُ ْاوّ َريّ دعيطٍَ ًَُْٖٓاوَ، بةُآلّ زَضزَنةُو

ُياْسووَ، بُآلّ خُضيهِ خةؤ ضيَهدػةتُٓوَّ   باضوزؤخُزا ثاؾهؤيُتِ بؤ غُؾُوّ ضاط
خؤّ بىوَ، َُُٓف يُ غُضَتاّ ٖاتُٓ غُضناضّ غُؾُوّ بىو، نىْهُ تا ٓةُو ناتةُ   
ؾا ًٓػُاعًٌ بُ تُواوّ بُغُض ُْياضَناِْ غُضُْنُتىوَ، يةُ نىضزغةتاًْـ طةُىلَ    
  ّ  ططؾ  و ٓاضيؿٍُ ضووبُضِووبؤتُوَ، نىْهُ ٓىغتا دًىحمَُُزّ ظاواؾةٌ ؾةُضَاْطَِوا

                                                           

 .400. ضابعُ: 315،346ٍ.. ايبسيًػٌ م551، م542. م2نتاا زياضبهطيُ: ّ. ؽ. ز - 1

 .282-267بطِواُْ: ضوميط:م  - 2

3 - Ibid, P.142 .378غؿطْاَُ،م.   

4- Ibid, P.150 .389غؿطْاَُ،م.   
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ُٖضيَُِ زياضبُنط، يُ غُضوبُْسّ ضووخاِْ زَوَيُتِ ٓةام قؤيؤًْةىزا عُةٓىيسَويةُّ    
قاضََاِْ ُٖيُنُّ قؤغتُوَ و ُٖض غَِ ؾاضّ ٓاَُز و ٓىضؾُ و خُضثىوتِ زاطرينةطز  
و خػتًًُ غُض قَُيَُطَِوَنُّ، ؾا ًٓػُاعًٌ بُ ٓىغتادًىّ حمَُُزّ ضاغجاضز، ُٓو 

َِٓ، غةُضَتا ٓىضؾةُّ يةُشيَط نةٓطِ زَض نةطز و      ؾاضاُْ يُ نٓط عُةٓىيسَويُ بػةًَ 
شَاضَيُنٌ يُنذاض ظؤضيؿٌ يُ خَُيهِ ؾاضَنُّ نىؾ ، يةُ ططتٓةُوَّ ٓاَةُزيـ    
غُضُْنُوت، زواداض ضووّ يُ خُضثىوت نطز، يُويَـ ؾهػةتِ ًَٖٓةا، يةُ ٓةُجناَِ     
إ َُُٓ يُ ٓىضؾُ نؿايُوَ و ضووّ يُ َاضزئ نطز بَِ خىيَٓطِؾنت، خَُيهِ ُٓوّ ثُْاي

خىاغ ، عُةٓىيسَويُ نُ بُضَو ٓىضؾُ نىو، ٖةُوَيِ زا ٓةُوَّ بطةطَّ و خةَُيهًَهِ     
ظؤضّ يُ طىْسَناتِٓ زَوضوبُض، نُ ظؤضيُّٓ ٖةُضَ ظؤضيةإ نةىضزٕ بةىوٕ، نىؾةتىبطِ      

، ُّٓ ًَُالًًَُْ يًَُْى دُضطُّ َريْؿًُٓ نىضزيًةُنإ ضوويةساوَ، بؤيةُ َةريّ     1نطز
ًٓػةُاعًًِ بةؤ زَضُْنةُوتىوَ، يُةيُنةُوَ     دعيطَ بةُ تةُواوّ ظةإ و ًْةاظٍ ؾةا      

ثاؾهؤيُتِ ضاطُياْسووَ، يُةيُنِ زيهُوَ خؤّ ضيَهدػتؤتُوَ، طىَإ يُوَزا ًًْةُ  
يُو ناتُزا، نُ ًَٖؿتا ًَُالًًَُْنإ بُ تُواوَتِ يُنالْةُ بؤتةُوَ، ْةُزَنطا َةريّ     

يُ ٓايٓةسَزا   دعيطَ، تا غُض بهًَتُ ثاٍَ يُنًَهًإ نُ خؤّ ضيَهدػتىوَ و ظاًْىويُتِ
 . 2غاتىغُوزايًِ يُطٍَُ غُؾُوّ ُٖغتًاض زَبَِ و زَنًَتُ قؤْاخًَهِ َُتطغًساضَوَ

باظضطاِْ ظًًٓػًايِ دطُ يُّ غُضجنُ غًاغًًُ ًٖض غُضجنًَهِ زيهُّ يةُباضٍَ  
دعيطَوَ ُْخػتؤتُضوو، يُو باضو زؤخُ ْاغهُزا ؾا ًٓػُاعًٌ بؤ ٓةُوَّ نىضزغةتإ   

عىمساِْ نؤْلؤٍَ بهات، ٖةُض يُغةُضَتاوَ غةَِ خىغةهِ      بُتايبُتِ ًَْعيو غٓىوضّ
خؤّ زا بُو نُغاُّْ يُ نىضزغةتإ ناضبُزَغةنت، يةُ ٖةَُىو طةطيٓطل ٓىغةتادًى       
حمَُُزّ ظاواّ بىو، ٓىغتادًى ؾُضَاْطَِواّ ُٖضيَُِ زياضبةُنط ثةَِ غةجًَطزضا، ظاواّ    

   ُ تِ بًَطاَةُ  زووََِ غىَيتإ خُيًًِ َريّ سُغٓهًَـ بةىو، ُٖضنةِ ظاواّ غةًًََُ
بُط بىو، نُ يُ زشّ نىضزإ يُواُْ دةُْطا و يةُنَِ يةُ ؾُضَاْةسَ غةُضباظيًُناِْ      

                                                           

1- Ibid, P148-149 .397غؿطْاَُ،م.  
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. ٓىغتا دًى حمَُُز ضؤَيِ ططيٓطِ بؤ غُؾُوّ يُْاونةُنُ ٖةُبىو، يةُّ ضووَوَ    1بىو
باظضطاِْ ظًًٓػًايًا يُباضٍَ ٖاوغةُضيَتِ غًاغةِ ؾآًػةُاعًٌ ضووْةِ نطزؤتةُوَ      

بىو و ظوو ُٖغتِ بُ ططؾتُناِْ نطزووَ ، و ُٓوَّ بؤ  ثًاويَهِ ظيطَى و تًَطُيؿتىو
ثاضاغتِٓ ًََُُنُتُنُّ ثًَىيػ  بىو نطزوويُتِ ، يةُ بُضغةُضَنُّ سهىوَةُتِ    
زياضبُنطو سُغٓهًَـ ظؤض ططيٓط بىوٕ، بؤيُ خىؾهِ خؤّ زاوَتُ ٓةُو ؾُضَاْةسَ و   

يُنًَهةُ يةُ   َريَ نىضز يُباضٍَ ٓىغتا دًى ؾُوَ باؽ نطزووَ نُ خَُيهِ ُْٓازؤَيُو 
 .  2ُٖوازاضَ تىْسَناتِٓ غُؾُوّ و بريوباوَضّ ثانُو ؾًساناضّ ؾآًػُاعًًُ

ُٖضنِ بًَطَّ بُطُ يُنَِ يُ ؾُضَاْسَ غُضباظيًُ ططيٓطُناِْ ؾا ًٓػُاعًًُو بُ 
زَ ُٖظاض غُضباظ ًَٖطؾِ نطزؤتُ غُض وإ و زواداض زاطةريّ نةطزووَ.  نةُ     10000

زَيتُْط بىوَ ؾا ًٓػةُاعًًِ بًَةطَّ بةُطِ بةؤ ؾةُضِ       ُْيتىاًْىَ َريّ ُٓوَّ بططَّ،
ٍَ ٓةُوَّ ؾةا ًٓػةُاعًٌ خىؾةهِ خةؤّ زابةىو بةُ َةريّ           ؾَُاخِ ْاضزووَ يُطةُ

، باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ باغِ يُوَ نطزووَ ، َري 3سُغٓهًَـ، بُآلّ يًَؿِ زَيًٓا ُْبىو
ّ خُيًٌ َريّ سُغٓهًَؿِ ؾاضّ ؾاٖاُْ و ؾاضّ طةُوضَّ ٖةُضيَُِ زياضبةُنط َةري    

ْاونُنُو زَوضوبُضيُتِ ٓىغتا دًىّ ٖاوََيعاواّ نُغُخ  ُٖوازاضّ غةُؾُويًُ، بةُ   
ؾُضَاِْ ؾا تُواوّ غُضنطزَناتِٓ ُٖضيَُُنُّ نؤنطزؤتُوَ و بُ زَ ٖةُظاض غةُضباظ   
ًَٖطؾِ نطزؤتُوَ غُض َٔ نًَؿا، يُو ًَٖطؾُزا ٓىغتا دًةى ظؤض ٖةُوَيِ زاوَ زاطةريّ    

ُغةُضيُنُوَ ْةاوَ و بةُ زَوضّ قةُآلنؤ بىوْةُوَ      بهات، ْةُيتىاًْىَ ؾةُو ضؤشيةإ ب   
غُضنُوتىو ُْبىوٕ، باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ باغِ بُ وضزّ باغِ يُ ٓةُجناَِ ؾةُضَِنُ   
ُْنطزووَ نُ تًايسا ٓىغتا دًى ثؿتِ بُ تةؤخ بُغةتىوَ و ًَٖطؾةِ نطزؤتةُوَ غةُض      

نةىوَ  سُغٓهًَـ ُٖضوَٖا يُوَ زواوَ نُ قُآل ظؤض غُختُ و خَُيهِ ظؤض نةىشضاوٕ و  
تؤثُناًْؿِ ببًِٓ ، نُنِ باغِ يُغةُضُٓجناَِ غةىَيتاِْ خةُيًٌ ْةُنطزووَ. وَى     

                                                           

1 - Ibid, P.152 P202 . .452،م390غؿطْاَُ،م  

2- Ibid, P.152. .391غؿطْاَُ،م  
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زَضزَنُوَّ ٓىغتا دًىّ حمَُُز بُُٖض دؤضَّ بىو، ثاضَّ ظؤضّ خُضز نةطزوو تةا بةُ    
 . 1يُؾهطَنُّ بسا ؾاضَنُ بططَّ، نىْهُ يُ ُٖضزوو ة ظؤض نىشضا و ُٖبىوٕ

ُٖضيَُِ زياضبةُنط بةُضزَواّ غةُض بةُ      يُ ناثتُضّ سُظسَزا باؽ يُوَ نطزووَ نُ
ًَٓطإ بىوَ نُ ًٓػُاعًٌ ٖاتةُ غةُضتُخ ، ويػةتِ تةُواوّ وآلتُنةُّ خباتةُ شيَةط        
زَغُآلتِ غىَيتإ خُيًٌ بةؤ خةؤّ نةىوَ ةّ و نةآلوّ غةىوضّ يُغةُضْا، ٓةُويـ        
ثازاؾتِ ظؤضّ غىَيتإ خُيًًًـ بُ زَيدؤؾًًُوَ طُضِايُوَ سُغةٓهًَـ، يُبُضٓةُوَّ   

خُيًٌ بُ طةىيَِ ؾآًػةُاعًًِ ْةُنطزوو ، ًْةاظّ ٓةُوَّ ٖةُبىو تةُواوّ        غىَيتإ 
ُٖضيَُِ زياضبُنط يُشيَط ؾُضَاِْ ٓىغةتا دًةىّ بًًََٗٓتةُ زَض، ثةُياَِ بةؤ غةىيتإ       
خُيًٌ ْاضز نُ ؾاضو قُآل تُغًًُِ ٓىغتادًى بهات، ٓةُويـ بةُ طةىيَِ ْةُنطز يةُ      

ض غةُضباظَوَ يةُ زشّ   ٖة( ٓىغةتا دًةى بةُ زَ ٖةُظا     916/ 915 –ظ 1510غاَيِ )
دُْطِ ضاطُياْس، بُآلّ ُْيتىاِْ ظَؾُضّ ثَِ ببات ُٓو نات باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ يةُ  

نُنِ ؾُضَؾداِْ بُزيًػِ باغةِ يةُوَ    2عًَطاقِ عُدَُُوَ ٖاتبىوَ ُٓو ُٖضيَُُ،
نطزووَ، نُ ؾا ًٓػُاعًٌ زَغُآلتِ ٓام قؤيؤًْىٍ يُْاوبطز، َريَ نىضزَنإ ضوويةإ  

ـ ظيٓساِْ نطزٕ، يُبُضُٓوَّ َُيًو خُيًٌ و َريّ بُزيًػِ ضيَبةُضّ  تًَهطز، ُٓوي
َُٖىواًْإ نطزبىو، ٓاظاز ُْنطإ، يُ ٓاناَسا َُُٓ وايهطز ناضطًَطٍِ سُغٓهًَـ يةُ  

ٖؤظّ بىختِ بُضِيَىَ بربيَ ... ُٖض يُ غةُضَتاّ ًَُالًًَْةُنإ و ططشيًةُناٌْ    ةيُٕ 
، باظضطةاِْ  3ظيٓساِْ غُؾُوّ ضايهطزووَ ًَْىإ غُؾُوّ و عىمساِْ َُيًو خُيًٌ يُ

ظًًٓػًايِ يةُ باغةٌ ُٓضظْةسا طىتىويةُتٌ زَغةُآلتساضَنُّ ثًةاوَيهِ باآلبةُضظَ و        
َىغًَُاُْ و يُ ثًَطَِواِْ ؾا ًٓػُاعًًُ و ْاوّ قُْبُض بُطُ و ثًاويَهِ نُتٍُ ظيُيُ 

 .4ؾا ًٓػُاعًٌ ثًَِ زََيَِ غىَيتإ ًَهُنِ ٓىغتا دًىيُ

                                                           

1 - Ibid, P.151-152.P154 . .393، م391-390غؿطْاَُ،م  

2 - Ibid, P.194-195 .443-442غؿطْاَُ،م.   
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ِْ بُزيًػًًُ يُباضٍَ ُٓضظٕ وَنى ْاونُ باغةٌ يةُوَ نةطزووَ،    ُٖضنِ ؾُضَؾدا
َرياِْ غاغؤٕ يُ ٓاَؤظاّ َرياْةِ بُزيًػةٔ، ٖاتىوُْتةُ ٓةُو ْاونةاُّْ ٓةُضظٕ و       
زَوضوبُضّ، نُ يُ نُْس ٖؤظيَهِ زيهٍُ سُغٓهًَؿُوَ وَضيإ ططتىوَ و خػتىوياُْتُ 

ُ بةُ )سةُظؤ( ْاغةطاوٕ،    غُض قَُيَُطَِوَنُيإ، ُٖضوَٖا يُباضٍَ َرياِْ غاغؤٕ، نة 
ؾُضَؾدإ باغٌ يُوَ نطزووَ، نُ يُ غُضزََِ ٖاتُٓ غُض ناضّ غةُؾُويًُنإ َةري   
عُىل يُطٍَُ َريَناِْ زيهُ يُةيُٕ ؾا ًٓػُاعًًُ زَغتطرينطاوَ و خطاوَتُ نةىجنٌ  
ططتًطُوَ، زواداض يُ تُوضيَع طًاِْ غجاضزووَ، ثاؾإ خًٌََ و ٖؤظَناِْ ُٓويَٓسَض خسض 

يُ ؾىيَِٓ زاْاوَ، يُ ناتًَهسا بطا طُوضَنُّ حمَُُز بُط ةّ ؾا ًٓػةُاعًٌ   بُطًإ
ُٖوَيِ زاوَ بًَتُ دًَطُّ باونِ، باظضطاِْ ظًًٓػًايِ يُو غةُضزََُزا باغةِ يةُوَ    
نطزووَ غاغؤٕ، غُض بُ سُغٓهًَؿُ، بُآلّ ضووِْ ُْنطزؤتُ نَِ سىنُِ نةطزووَ، يةُ   

 .1نُ غاغؤٕ و ُٓضظٕ غُض بُ سُغٓهًَؿٔ ناتًَهسا ؾُضَؾداًْـ باغٌ يُوَ نطزووَ
 دووةم: ملمالنَيى روو بةروو

ٍَ قةُواضَ نىضزيًةُنإ  نُوتؤتةُ         يُ زوو باضَزا ؾةا ًٓػةُاعًٌ ضووبةُِضوو يُطةُ
ًَُالٌَْ، بُضاَبُضيإ َُٖإ غًاغُتِ ٓام قؤيؤًْىّ ُٖبىو، يُباضٍَ يُنًَُاُْوَ، 

خؤّ َريْؿةًُٓنُ ْةاوَ، نُنةِ    ُٖضوَٖا يُباضٍَ زووََسا زاِْ بُ غُضبُخؤيِ ْةاو 
 زواتط ًَٖطؾِ بؤ بطزووٕ، بُبَِ ُٓوَّ زإ بُو غُضبُخؤيًُ بَِٓ. 

باظضطاِْ ظًًٓػًايِ يةُباضٍَ ثًَىَْةسيٌ َريْؿةًِٓ بُزيًػةِ بةُ غةُؾُويًُوَ       
غُضَتا باغٌ يُوَ نطزووَ، نُ نىضزيَو ْاوّ غرياز بُطُ، ُّٖ زَغةُآلتساضّ ؾةاض و   

بُط يُ بُضاْبُض ؾا ًٓػُاعًٌ زا ًْىَ ياخًًُ، بؤيُ يةُ  ُّٖ ِٖ قُآلنُ بىو، غرياز 
 . 2ًَٓطإ زا ُٓو بُ ؾُضَاْطَِواّ ُٓو قُآل بُضظَ زَْاغٔ

                                                           

1- Ibid, P.156 365-363.ايبسيًػٌ م396غؿطْاَُ،م.   
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ؾةُضَاْطَِواّ ؾةاض،    1ُٖضوَٖا ضووِْ نطزؤتُوَ، نُ ُٓو نىضزَ واتا غةرياز بةُط  
ضووّ يُ غىَيتإ ؾًَذ ًٓػُاعًٌ ُْْاوَ، يُ بريَُ ُٓو ناتُّ يُ تةُوضيَع بةىوّ، ؾةا    

ُْس داض ْاضزّ بُ ؾىيًَٓسا تا بًَةتُ زَضباض، بُآلّ ُْنىوَ زَضباضّ ؾا، يُبُضٓةُوَّ  ن
ؾا ًٓػُاعًٌ يُنًَو يُ غُضزاضَناِْ نُ ْاوّ ظََإ حمَُُز بةُط بةىو بةُ ؾةُف     
ُٖظاض غىاضَوَ بؤ دُْط ْاضز، غىثانُ بُضٍَِ نُوتٔ، بُآلّ ْاضزيإ بُ ؾةىئَ ظََةإ   

، 2وضيَع، نىْهُ ؾا زَيُويَ  بؤ ةيُنِ زيهُ بًًَٓطيَة  حمَُُز بُط نُ بطُضِيَتُوَ تُ
ُٖضنُْسَ ُٖض ُٓوَْسَ يُ ثًَىَْسيٌ َريْؿًِٓ بُزيًػِ و غُؾُوّ زواوَ، بةُآلّ بةُ   
ؾًَىَيُنِ طؿتًِ غُضجنِ ططيٓطِ خػةتؤتُ ضِوو، نةىْهُ ظاًْاضيًةُ ططيٓطةُناِْ     

اِْ بُزيًػةِ و  باظضطاِْ ظًًٓػًايِ ظاًْاضيًِ ْىٍَ زَخاتةُ غةُض نتةًَ  ؾةُضَؾد    
ًَىَْةسيٌ ًَْةىإ َةريّ         زَوَيَُُْسّ زَنات، ُٖضنةُْسَ باظضطةاِْ ظًًٓػةًايِ يةُ ث
بُزيًؼ و ٓىغتادًى ُْزواوَ، بُآلّ ُٖضوَى ؾُضَؾدإ ٓاَاشٍَ بُ يُْطُضططتين ؾةا  
ًٓػُاعًٌ يُ خىٍ و ًَٖطؾةٌ بةؤ غةُض قاضََةاٌْ زاوَ، زوادةاض بةُٖؤّ ضاثةؤضتِ        

ضبُنط ثًَىَْسيٌ ًَْىإ َريْؿةًِٓ بةُزيًؼ و غةُؾُوّ    ٓىغتادًى حمَُُزَوَ واىل زيا
تًَههى، ٓىغتادًى حمَُُز يُو ضاثؤضتُزا ُٖواَيِ بؤ ؾا ًٓػةُاعًٌ ْةاضزبىو، ُٓطةُض    
ناضطًَطِّ َُٖايؤٕ ؾا ًٓػُاعًٌ ة ّ ثطِ ؾهؤ َريَناِْ نىضزغتإ خباتةُ ظيٓساْةُوَ    

ىَيتاُْناِْ ثًَؿةىوف  ُٓو بَُئًَ زَزا تُواوّ نىضزغتإ خباتُ َؿتِ، نُ ثاؾةا و غة  
، باظضطةاِْ ظًًٓػةًايِ   3ُٓو ناضَيإ بؤ ُْضَِخػاوَ نىضزغتإ ًَِ ثَِ نةُض بهةُٕ  

يُباضٍَ "وغتإ و وإ"ةُوَ زواوَ، يُ غةُضَتازا، نةُ طُيؿةتؤتُ وإ باغةِ يةُوَ      
نطزووَ، ُٓو قُآليٍُ بُزَغتِ ؾا ًٓػةُاعًٌ نةٌَ نةطاوَ، ٖةُضوَٖا زاًْؿةتىواِْ      

نىضزٕ، واًْـ ضؤشَ ضيًَُى يُ وغتإ زووضَ يُويَسا َرييَو،  زَوضوثؿتًؿِ َُٖىويإ

                                                           

ؾاضغٌ ٓاَاشٍَ زاوَ ضَْطةُ غةرياز بةُط بةىو      وَضطًَطٍِ sararas becباظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ ْىوغًىويُ  -1
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ةُ سىنُطِاِْ وإ زَنات و يُ بَُٓاَيةُّ َرياْةُ و نةُْسإ    1نُ ْاوّ "ظَيسّ بُط"
نىضِّ ُٖٕ، نُ يُ زَوضوبُضّ وإ زا سىنِ زَطًَطِٕ و ضووّ يُ ؾا ًٓػُاعًٌ ُْْاوَ و 

ًَو يُ غُضزاضَناِْ، نُ ْةاوّ  ًَهُنِ ؾُضَاُْناِْ ُْبىوَ، ؾا زواّ َاوَيُى يُن
"بًَطاّ بُط"ةُ بُ زَ ٖةُظاض غةُضباظَوَ ٖةُضوَى نةؤٕ وإ و وغةتإ ظؤض ثًَهةُوَ       

يُبُضُٓوَ طُىلَ داضإ يُو غُضزََُزا غُض بُيُى ؾةُضَاْطَِواّ غًاغةِ    2باغهطاوٕ
بىوٕ، يًَطَزا باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ باغِ نطزووَ خاوَِْ وإ ثؿتِ يُ ؾا ًٓػةُاعًٌ  

َ ويَطإ نطاوَ، بؤيُ ثًَسَنَِ ويَطاْهطزِْ وغتإ ثًَىَْسيٌ بُ واُْوَ ُٖبىو بةَِ،  نطزوو
يُ ناتًَهسا ؾا ًٓػُاعًٌ ويػتىيُتِ ضيَطُ بؤ ًَٖطؾهطزُْ غُض وإ خةؤف بهةات،   
نىْهُ باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ يُباضٍَ َُٖيىيَػتِ َري ظَيسّ بُطُوَ ُٖض يُ غةُضَتاوَ  

َ، زواتط باظضطةاِْ ظًًٓػةًايٌ وَى خةؤّ ٓاَةاشَّ     بُضاْبُض ؾا ًٓػُاعًٌ تىْسبىو
ثًَساوَ. يُ تُوضيَع بىوَ باغِ زاطرينطزِْ ُٓو قُآليُّ يُو غُضباظاُْ بًػتىوَ، نُ يُ 
ؾُضِ طُضِاوُْتُوَ بُتايبُتِ يُ ؾُضَاْسَّ تؤثداُْ، نُ ْاوٍ َىغةا بةُط تطابعؤْةِ    

ًٓػًايٌ طُواًٖةسَضٍ  ، َُُٓف زَضيسَخات يُةيُنُوَ ُٖضنُْسَ باظضطاِْ ظ3ًبىوَ
ًَُالًَِْ ُٓو َريَ و غُؾُوّ بىوَ، بُآلّ زواداض ًَٖطؾربزُْ غةُضّ يةُ غةُضباظاِْ    
غُؾُويًُوَ بًػتىوَ، يُةيُنِ زيهُوَ ًَٖطؾهطزٕ بُ زَ ٖةُظاض غةُضباظَوَ، ٓةُوَ    
زَيػُآًََِ، نُ ُٓو َريَ نىضزَ يُ ًَُالًَِْ نىضز و غُؾُوّ زا ثايُيُنِ ؾطَواْةِ  

غةةُضباضّ ٓةةُوَّ غةةُؾُوّ يةةُ ضووّ نةةُى و تؿاقةةُوَ ظؤض يةةُ نةةىضز    ٖةةُبىوَ، 
 ثًَؿهُوتىوتطبىوَ. 

باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ بُ وضزّ باغِ يُو ؾًٌََ و ضووبُضِووبىوْاُْ نةطزووَ، نةُ يةُ    
ًَٖطؾِ غُؾُوّ بؤ غُض ظيَسّ بُط نُوتؤتُوَ، ُٖضنُْسَ بًَطاّ بُط زواداض قُآلنُّ 

                                                           

( نُنةِ وَضطًَةطِّ ؾاضغةِ باغةِ يةُوَ نةطزووَ، نةُ يةُ         zidibecباظضطاِْ ظًًٓػًايِ ْىوغًبىوٍ، ) - 1
 .401م p161وْىوغُ ؾاضغُنإ )ٖاونُضخِ( ْىوغًىياُْ غاضّ تِ نىضز،ًََصو
 .235-233. ضابع574ٍُ)بطِواُْ( ايبسيًػِ م- 2

3- Ibid, P.161 .402-401غؿطْاَُ،م.   
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ظيَسّ بُط و خاُْوازَنُّ زَغتطري بهةات. َُٓةُف   زاطرينطزووَ، بُآلّ ُْيتىاًْىَ 
بًَطاّ بُطِ زَيتُْط نطزووَ، زواّ طُضِاُْوَيإ ؾا ًٓػةُاعًٌ يةُ تةُوضيَع دةُشٕ و     
ؾازيِ غاظنطزووَ. يُ ضاغتًسا ُٓو ًَٖطؾةُ بُضؾطَواْةُّ ؾةا ًٓػةُاعًٌ بةؤ غةُض       

وَ ؾةا  َريَيهِ نىضز بةُ طةىيَطَّ طًَِطاْةُوٍَ باظضطةاِْ ظًًٓػةًايٌ بةُض يةُوَ بةى        
ًٓػُاعًٌ يُطٍَُ طُوضَ و بُضثطغإ بهًَةتُ خؤّ و يُوَّ ٓىضزوطةُ زابٓةَِ، نةىْهُ    
ُٖض زواتط باغٌ يُوَ نطزووَ ؾا ًٓػُاعًٌ نىوَتُ خؤّ و يُوَّ خُضيهِ ضِاووؾهاض 

، َُٓاُْف زَضيسَخُٕ ؾةا ًٓػةُاعًٌ يةُو بُضْاَُيةُّ بةؤ زاطرينطزْةُوَّ       1بىوَ
ضزيًةُنإ ٖةُيبىوَ، يُنةُجماض بةؤ ٓةُو َرياْةُ       نىضزغتإ و ْاوَْسيٌ َريْؿةًُٓ نى 

ًَٖطؾٌ بطزووَ، نُ بُ ٓاؾهطا زش بُ َُظُٖا و زَغةُآلتِ غةُؾُوّ وَغةتاوٕ، يةُ     
ظ ٓةُو ويَُٓيةُّ يةُباضٍَ     16ٍ /  10ضاغتًسا ُٓطُض مباُْوَّ يُ غةُضَتاّ غةُزَّ   

 ُ تةا   َريْؿًًَٓو يُ وإ و زَوضوبُضّ زَغتُإ بهُوَّ، ضَْطُ يُ غُضناوَناِْ زيهة
ضِازَيُى قىضؽ بَِ، نىْهُ باظضطةاِْ ظًًٓػةًايٌ ظؤض بةُ ًَٖةعَوَ باغةِ نةطزووَ،       
ُٖضنُْسَ باغِ ُْنطزووَ، نُ ٓاخؤ ثًَىَْسيٌ يُطٍَُ َريَنةاِْ زيهةُّ زَوضوبةُضّ    
ُٖبىوَ، بُآلّ نىضَِناِْ يُ ْاونةُناِْ زَوضوبةُضّ وإ سةىنُطِإ بةىوٕ، بؤيةُ ٓةُو       

ؾٓاَُف زَغتٓانُوٕ، يةُباضٍَ قةُآلّ "وإ"ةةُوَ،    ظاًْاضيًاُْ بُو ؾًَىَيُ يُ ؾُضَ
بةُ   15ٍ /  9ؾُضَؾدإ بُ دؤضيَو باغِ نطزووَ، نُ يُ ًْةىَّ زووََةِ غةُزَّ    

زواوَ بُضزَواّ دًَطُّ ًَُالًَِْ بىوَ، يُ ًَْىإ َريْؿًِٓ ُٖناضّ و سُغةٓهًَـ و  
زََِ ، ُٖضوَٖا ُٓبى بُنط تاضاًْـ يةُ نتًَبةُ بةُ ْطخُنةُّ زا، يةُ غةُض      2بُزيًؼ

زَغُآلتساضيَتِ قُضَ قؤيؤًْى وَنى َرييَهِ غُضبُخؤ يةُ وإ زواوَ، بةُ بةَِ ٓةُوَّ     
 .  3ْاوّ َريَنُّ بًَٗٓآ

                                                           

1- Ibid, P.163-164 .404-403غؿطْاَُ،م.   

 .249،303،315-246،248ايبسيًػٌ: - 2

 .119-118نتًَ  زياضبهطيًُ،ٍ - 3



 45 

غُضناوَ غُؾُويًُناًْـ بُتايبُتِ ُٓغهُْسَض بُط تىضنُإ يُو بةاضَوَ زواوَ،  
نُ بًَطاَُ بُط بُ ؾُضَاِْ ؾا ًٓػُاعًٌ نىوَتُ ؾةُضِّ )غةاضَِ نةىضز ة ظَبةسّ      

ؾُضَِؾسا طُىلَ يُ غُضزاض و غُضنطزَّ غُؾُوّ نىشضإ، ُٓغةهُْسَضيَو   بُط(، يُو
، ُٖضنةُْسَ ُٓطةُض ؾةا    1بةاؽ نةطزووَ   1056ى/  918ُّٓ ضووزاواٍُْ يةُ غةاَيِ   

ًٓػُاعًٌ غُضَتا زاِْ ْابٌَ بُ غةُضبُخؤيِ َريْؿةًُٓ نىضزيًةُنإ، بةُآلّ زواتةط      
ِ ٓةُو باضَيةُ، ؾةا    ًَٖطؾِ بةؤ بةطزووٕ، َريْؿةًِٓ سُغةٓهًَـ منىوُْيةُنِ ضووْة      

 .2ًٓػُاعًٌ غُضَتا خىؾهِ خؤّ زا بُ غىَيتإ خُيًًِ َريّ سُغٓهًَـ
باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ َُٖإ تًَطِواًْين غُؾُوّ بُضاَبُض غىَيتإ خُيًٌ ُٖيةُ،   

يُبُضُٓوَ يُو ناتُّ ٓىغتادًىّ واىل زياضبُنط ًَٖطف بؤ سُغةٓهًَـ بةطزووَ، ٓةُو    
غٓهًَـ ًَهُنِ ؾا ًٓػةُاعًٌ ْةُبىوَ و ٖةُوَيِ    باغِ يُوَ نطزووَ، نُ َريّ سُ

زاوَ تُواوّ ُٖضيَُِ زياضبُنط يُشيَط ؾُضَاِْ ٓىغتادًى زَضبًََِٗٓ، ؾا ًٓػُاعًًًـ 
بطِياضٍ زاوَ ؾاض و قُآل ضِازَغو ٓىغتا دًى بهةات، ٓةُويـ ضاظّ ْةُبىو ضِازَغةو     

 -915يُ غاَيٌ ) بهات، ٓىغتا دًىف تىضَِ بىوَ و بُ غىثايُنِ زَ ُٖظاض غُضباظَوَ
 .3( ًَٖطؾِ بؤ بطزووَ و ُْيتىاًْىَ زاطريّ بهات1510ه/ 916

ُٓوَّ يًَطَزا ططيٓطةُ باظضطةاِْ ظًًٓػةًايٌ ظاًْةاضيًِ زيهةُّ خػةتؤتُ ثةاٍَ        
ظاًْاضيًُناِْ ؾُضَؾدإ بُتايبُتِ يُ ثًَىَْسيٌ ًَْىإ غىَيتإ خُيًٌ و ٓىغتادًىزا، 

تإ خُيًٌ يُ ْاونةُنُ نةطزووَ. زوادةاض    نىْهُ ٓىغتا دًى ُٖغتِ بُ َُتطغِ غىَي
 .4بؤيُ ٓىغتا دًى ضاثؤضتِ بؤ ؾا ًٓػُاعًٌ ْاضزووَ

 َريْؿًُٓ نىضزيًُنإ. -ا
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2- Ibid, P.202 .452غؿطْاَُ،م.   

3- Ibid, P.202 443ة غؿطْاَُ،م.   

4- Ibid, P.195 . .232. ضابعُ 657ٍايبسيًػٌ:م.443غؿطْاَُ،م  
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باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ باغِ يُ َريْؿًُٓ ططيٓطةُناِْ بةُض يةُ ؾةُضِّ نةاَيسيَطإ      
نطزووَ، ًَٖٓسَّ ططيٓطِ بُ ثًَىَْسيٌ ُٓو َريْؿًٓاُْ يُطٍَُ غةُؾُوّ زاوَ، باغةِ   
يةةُ ثًَىَْةةسيٌ ًَْةةىإ َريْؿةةًُٓنإ  يةةاخؤ ثًَىَْةةسيٌ ْةةاوخؤيِ، تُْاْةةُت يةةُى   
َريْؿًًٓؿِ ُْنطزووَ، ضَْطُ ُٓطُض نًَؿُ يإ ططؾتًَهِ يُو ؾًَىَيُ ُٖبىايُ، يًَِ 
بسوابايُ نىْهُ ًَْعيهُّ َاْطًَو يإ ظياتط يُويَٓسَض َاوَتُوَ، نُنِ ٓاَاشَّ ثةَِ  

ايُخاْةُّ باظضطةاِْ ظًًٓػةًايٌ يةُباضٍَ َريْؿةًُٓ      ُْزاوَ ُٓو خاَيُ ططيٓط و ثطِ ب
 -نىضزيًُنإ باغِ نطزووٕ، زَتىاْني بُّ دؤضَ بًاخنُيُٓ ضِوو: 

 دؤضّ زَغُآلت و بريوضِايإ  -1
 قَُيَُطِؤيإ يُ ضووّ دىططاؾًًُوَ  -2

 ثًَىَْسيًإ يُطٍَُ زَغُآلتِ غُؾُوّ  -3

 ْاوًَٖٓاًْإ ُٖضوَى ؾُضَؾداًْـ باغِ نطزووَ.  -4

ْاوّ َريّ دُظيطَّ بُزيًػةٌ ْةًَُٖٓاوَ، بةُآلّ ٓاَةاشَّ زاوَ، نةُ      ُٖضنُْسَ 
ـ   يةُ َةري خةُيًٌ زواوَ، نةُ      يُطٍَُ غُؾُويًُنإ ْانؤنُ، غُباضَت بةُ سُغةٓهًَ

َريْؿًُٓنُّ يُ ؾاضيَهِ ؾاٖاُْ و ؾاضّ طةُوضَّ ٖةُضيَُِ زياضبةُنطَ و غةُضؤنِ     
ُ يةةُو ُٖضيَُةةُ نةةىضزاِْ ٓةةُو ْاونةةُيُ يُطةةٍَُ غةةُؾُويًُنإ ظؤض ْةةانؤنٔ، نةةىْه

زَغُآلتًَهِ بُضؾطَواِْ ُٖيُ، يُ ضاغتًسا ؾُضَؾداًْـ يُوَ زواوَ، نُ َري خةُيًٌ  
يُطٍَُ َريّ بُزيًؼ ثاف غةُضنُوتِٓ غةُؾُويًُنإ، ضوويةإ يةُ ؾةا ًٓػةُاعًٌ       
نطزووَ و ضيَبُضايَتِ َريَ نىضزَناًْإ نطزووَ. يُو ثًَىَْسيًُزا َُُٓف بةُ ٖةَُإ   

 .  1سُغٓهًَـ زَغُثًََِٓ ؾًَىَ باآلزَغتِ َريّ
ُٖضوَٖا يُباضٍَ قُآلّ نًؿُْسووضطىتىيُتِ َرييَهِ نىضز ؾُضَاْطَِواّ زَنات و 
غُض بُ بُزيًػُ، يُ ضاغتًسا نُّ طُؾتًاض و بططَ ًََصووْىوغًـ باغًإ يُو قُآليةُ  

َةري ؾَُػةُزئ ؾةُضَف نةىضِّ َةري      نطزووَ، ؾةُضَؾدإ ٓاَةاشَّ بةُوَ زاوَ،     
ُزيًؼ يُ َاوَّ سىنُطِاِْ قُضَ قؤيؤًْى ضؤشيَهًإ بؤ ضِاووؾهاض ب ؾَُػُزئ َريّ
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زَضنىوَ عىَُض يازطاضاِْ زيىَ، نُ باضّ زاضاّ يُ نًؿُْسووض زَبى بُزيًؼ ًَٖٓاوَ، 
غُض بُ بُزيًؼ ٖةُضوَٖا   يُوَّ ضووٕ زَبًَتُوَ نًؿُْسووض يُ ضووّ غًاغِ قُآليُنُ

و نُْس نًؿُْسووض َريّ بُزيًؼ قُآلّ يُ ًَُالًَِْ غُؾىّ و عىمساِْ يُ ْاونُنُ، 
قُآليُنِ زيهُّ بُ ضِؤشَنٌ غجاضزووَ، َُٖىو َُٓاُْ ثاؾةهؤيُتِ غًاغةِ قةُآلّ    

 . 1نًؿُْسووض ضووٕ زَنُُْوَ
ُٖضوَٖا يُ باغٌ قَُيَُطَِوّ َريْؿًِٓ سُغةٓهًَـ يةُوَ زواوَ، نةُ ٓةاخيىز و     

ُطِاِْ ٓةُضظٕ يةُ   غاغىٕ و ُٓضظٕ غُض بُ سهىوَُتِ سُغةٓهًَؿٔ، ُٖضنةُْسَ سةىن   
َ، َُُٓف غُضَتاّ ًَُالًَِْ َُيًو خُيًٌ َريّ سُغةٓهًَـ  2ثًَطَِواِْ ٓىغتا دًى

و ٓىغتادًى زَضزَخات، نىْهُ قُآلّ ُٓضظٕ غُض بُوَ يُ ضووّ دىططاؾًًُوَ، نُنِ 
 قُْبُض بُطِ غُؾُوّ سىنُِ طًَطِاوَ. 

 ِ قةُآل و ؾةاضَ و    يُ ؾاضّ بُزيًؼ ٓاَاشَّ بُوَ زاوَ َري غرياز بُط سةىنُطِاْ
يُنًَهُ يُ َريَناِْ ْاونُنُ، طُوضَيًُنٍُ بُ دؤضيَهةُ ضووّ يةُ ؾةا ًٓػةُاعًٌ     
ُْْاوَ يُ باغِ َريّ وإ، غُضباضّ ُٓوَّ باغِ يُ قَُيَُطَِوٍ نطزووَ، نُ ْاونُ و 
قُآلناِْ زَوضوبُضّ واٌْ بُغةُض نىضَِنةاِْ زابةُف نةطزووَ، ٖةُضوَٖا طىتىيةُتِ       

ُّ َرياُْ و ظؤض بُ خؤّ زَْاظَّ، بُْاوّ خؤّ يُ ظيَطِ  و ظيى و ظَيسّ بُط يُ بَُٓاَي
َؼ غهُّ ىلَ زاوَ، ُٓوَّ تًَبًِٓ زَنطَّ يًَطَزا باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ زَضخيػتىوَ، 
نُ َريّ وإ غهُّ بُْاوّ خؤّ ىلَ زاوَ، ُٖضنُْسَ باغِ ثًَىَْةسيٌ يُطةٍَُ َةريَ    

آلْةُّ باغةِ نةطزووٕ، بىوُْتةُ     نىضزَناِْ زيهُ ُْنطزووَ، بةُآلّ ٖةَُىو ٓةُو خا   
 .3ًَُالًَِْ قىوَيِ نىضز و غُؾُوّ

 
 

                                                           

 674، 528ؾطَؾدإ:ٍ - 1

2- Ibid, P.156 . .396غؿطْاَُ،م  

3- Ibid, P. 157- 158. 397غؿطْاَُ،م  398.  
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طىَإ يُوَزاًًُْ غُؾُضْاٍَُ  باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ بُتايبةُتٌ ٓةُو نةاثتُض و    
زغتإ ًَْعيهٍُ ًْىٍَ ظياتط يُ ظاًْاضيًةُنإ، دىططاؾًةاٍ   ؾىيَٓاٍُْ  تايبُتٔ بُنىض

ًََةةصوويني، يةةُ ًََةةصووٍ دًٗةةاٌْ ًٓػةةالٌَ زا وآلتٓاغةةةُ َُظْةةُنإ يةةُ ضيَطةةٍُ  
طُؾتُناًْاُْوَ، دىططاؾًةاٍ ُٖضيَُةُ ًٓػةالًًَُنإ و زَوضوبةُضيإ ْىوغةًىَتُوَ      

ؤض وضزٍ باظضطةةاٌْ ظًًٓػةةًايٌ نةةاضٍ باظضطةةاٌْ بةةىوَ، نُنةةٌ ظاًْةةاضيٌ ظ  1(14)
 غُباضَت بُ دىططاؾًاٍ ًََصوويٌ ُٖضيٌَُ زياضبُنط و زَوضوبُضٍ باؽ نطزووَ.

 اـ ناصاندنى شار و قةآل
باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ يُ طُؾتٓاَُنٍُ زا بةؤ نىضزغةتإ يةُ ضيَطةٍُ سُيُبةُوَ      
زَغو ثًَهطزووَ،  يُنَُني ؾاض باغٌ نطز بًَ  بريَيُ )بريَدو(، زوادةاض ٖةُض بةُ    

طُضِاوَتُوَ سُيُا و بُّ ؾًَىَيُ ْاغاْسوويُتٌ: "يُسُيُبُوَ غةٌَ ضؤشَ   ضيَطٍُ بريَ
ضٍَ زووض ؾاضيَهٌ بهىونُ، نُوتؤتُ نُْاضَناٌْ ضووباضٍ ؾةىضات، ثًَؿةل قُآليةُنٌ    

 .2غُخ  بىوَ. نُْسئ داض زَوضٍَ طرياوَ، ُْتىاْطاوَ زَغو بُغُضزا بطريزضٍَ"
ُآليُنُ نُوتؤتُ باؾةىوضّ َُةيتةُ،   ُٓويًا نُيُبًـ بُّ دؤضَ ْاغاْسوويُتِ: ق

  3نُؾتِ يُ ضووباضّ ًَْعيهًًُوَ ٖاتىنؤّ نطزووَ و غُض بُ دعيطَّ طُوضَيُ
يةةُباضَّ ؾةةاضّ ٓىضؾةةُ ْاغةةاْسوويُتِ زوو ضؤشَ ضٍَ يةةُ بةةريَ زووضَ، ؾةةاضيَهٌ  
طُوضَيُ، يُْاو ؾاض قُآليُنٌ غُخ  و زشواض ُٖيُ، زيىاضَناٌْ طُوضَ و ثةاْىثؤضِٕ،  

ًََصوويًُ، دًَطٍُ ؾايُناُْ، طىْةسَناتين زَوضوبةُضٍ تةا بًًََةٌ خةؤف و      ؾاضيَهٌ 
 4(16زَيطريٕ )

                                                           

 -846ه/ 625 -232سهًِ الس خىؾةٓاو: ايهةىضز و بالزٖةِ عٓةس ايبًةساًْني و ايطسايةُ ااػةًُني )         - 1
 .17-16، م 2009ّ( زاض ايعَإ، 1229

2- MERCHANT of VINCE, Op.cit, p.142. 
 .70، 56، 25يُ ًََصووّ زضاوغًَهاًْسا و: ْاناّ، ٍُٓويًا نُيُبِ: نىضز  - 3

4- Ibid, p.142, 144. 
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ُٖضوَٖا ُٓويًا نةُيُثِ وَنةى قُآليةُى ْاغةاْسوويُتِ، نةُ غةىثانُّ يُطةٍَُ        
  1ٍ قُآلّ وايًإ يُ غُؾُوّ غُْسؤتُوَ 959ؾاضَناِْ زيهُّ نىضزغتإ يُ غاَيِ 

ثٌَ يُ "بريَ"وَ بُضَو ضؤشُٖآلت و تُوضيَع  يُبُضُٓوٍَ باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ ثٌَ بُ
ٖاتىوَ، بؤيُ ثاف ٓىضؾُ  باغٌ قةُآلٍ دَُُيةُيين نةطزووَ، نةُ زوو ضؤشَ ضٍَ يةُ      
ًَهٌ         ًَىيَةو َُٖيهةُوتىوَ، زيىاضَنةاٌْ ثتةُو ْةني، خُْةسَق ٓىضؾُوَ زووضَ يُغةُض ن

نةُيُبٌ  .دًَطُّ غُضجنًؿُ ُٓويًا 2بهىونٌ ُٖيُ، يُ زَوضوبُضٍ قُآل ؾاضيَهٌ يًًَُ
 باغِ ُٓو قُآليُّ ُْنطزووَ.

ُٖضوَٖا ؾاضٍ ٓاَُزيؿٌ بُّ  ؾًَىَيُ  ْاغاْسووَ: "ؾاضيَهٌ طُوضَيُ، غٌَ ضؤشَ 
ضٍَ يُ قُآلٍ دَُُيُيُٓوَ زووضَ، ؾىضَيُنٌ ًََصوويٌ نةُ زَ تةا بًػة  ًًَةُ بةُ      
ٕ زَوضيُوَ غىوضاوَتُوَ، زيىاضَنٍُ  يُ بُضزٍ ضَف نٌَ نطاوَ،  ُٖض زََيًَةٌ بؤيةُيا  

ٌَ غةُز و ؾُغة  بةىضز و نؤؾةو ٖةُٕ"         نةُْس    3نطزووَ، يُ تةُواوٍ  ؾةاضزا غة
غةةُزَيُنًـ بةةُض يةةُوَ  وآلتٓاغةةُ َىغةةًَُاُْنإ يةةُ ؾةةىوضٍَ ثتةةُوٍ  ٓاَةةُز و 

 .  4زيىاضَنٍُ زواوٕ، نُ يُ بُضزٍ ضَف و بُ ؾًَىَيُنٌ غُضغاّ  نٌَ نطاوَ
نةطزووَ و ٖةُتا يةُ    ُٖضنِ ُٓويًا نُيُبِ باغِ يُ قُآلّ ٓاَُز و ؾاضّ ٓاَُز 

ضووّ ًََصوويؿُوَ يًَِ زواوَ، ؾاض و قةُآلّ ٓاَةُز غةُض بةُ ٖةُضيَُِ زياضبةُنط و       
ّ ؾةا  5ََُيبُْسّ ُٖضيَُُنُيُ، يُ باغِ قُآلنُؾسا طىتىويُتِ زيىاضَناِْ يُى طُظ

بًَٓسٕ، يُ شيَطيؿُوَ زَ طُظّ بؤ نطاوَ بُ بٓاخُ، قُآلنُف نةىْهُ بةُ بةُضزّ ضَف    
                                                           

 .191 -14ُٓويًا نُيُبِ ٍ  - 1

2- Ibid, p145. 
ُٖضوَٖا) ؾهٌ ام ضوظبٗإ خٓذِ(يًَُْى قُآلناِْ زياضبُنط ْاوّ ًَٖٓاوَ. تاضيذ عامل اضاّ آًَِ، بُنىؾةـ:  

 94ه.ف ، م1379َػعىز ؾطقِ، اْتؿاضات خاْىازَ، ايطإ ،

3- Ibid, p145. 
.  يػةلْر: دػطاؾًةاٍ تةاضخيٌ     201، م1979ابٔ سىقٌ: قىضَ اةضض، زاض َهتبةُ اسًةاَ، بةريوت،     - 4

 . 117ه.ف، ناخ ؾؿِ، م 1383غطظًَٓٗاٍ خالؾ  ؾطقٌ، َلدِ: حمُىز عطؾإ ،تٗطإ ،

 طُظ: - 5
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ُضَ ٓاَُزيإ يًَٓاوَ، بُ دؤضيَو َُٖىو قىيًُ و ززاْةُناِْ نةاويإ   نٌَ نطاوَ ْاوّ ق
 . 1يُ يُنسيًُ و يُ ناتِ طَُاضؤزاْا يُنسيٌ زَبًٓٔ و ؾطياّ يُى زَنُوٕ

ثاف ٓاَُز  باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ نىوَتُ قُآلٍ ززو، بُّ دؤضَ باغٌ نةطزووَ:" ضؤشَ  
عيو نًَىيَو َُٖيهُوتىوَ، يُ خةىاضَوٍَ  ضيًَُى يُ ٓاَُزَوَ زووضَ، يُ ؾىيًََٓهٌ بًَٓسٍ ًَْ

نُْسإ  طىْس بُضناو زَنُوٕ، "دًَطُّ غُضجنُ ؾُضَؾدإ و ُٓويًا نةُيُبِ باغةِ ٓةُو    
قُآليُيإ ُْنطزووَ، نُنِ باظضطإ ٓاَاشَّ بُوَ زاوَ، ُٓو قُآليُ قُآليةُنِ غةُختُ و   

 .2ضِ و بُضَنُتُيُ ؾىيًََٓهِ بًَٓس َُٖيهُوتىوَ و ؾاضيؿٌ يًًَُ و ظؤض بُثً  و ؾُ
يُ ْاغاْسٌْ َاضزيًٓـ زَبًَصيَ : "ضؤشَ ضِيًَُى يُ قُآلٍ ززو زووضَ، نىاضنةًَىٍَ  
نىاض تا ثًَٓر ًًَُ، نُوتؤتُ غُض نًَىيَهٌ بًَٓس، يُ خىاضَوَ تَُاؾاٍ بهٍُ غُضغاّ 
زَبً ، يُ خىاض  قُآلنُوَف ؾاضيَو َُٖيهُوتىوَ، زيىاضَنةاٌْ تىْةسوتؤٍَ و ثتةُوٕ،    

 .3اضزا نؤؾو و َعطُوتٌ دىإ نٌَ نطاوٕ"يًَُْى ؾ
ؾُضَؾدإ يُ باغِ َاضزئ زا ظيةاتط باغةِ يةُوَ نةطزووَ، نةُ تةُميىوض يةُْط        
ًَٖطؾِ نطزؤتُ غُض قُآلنُ و يُ ُْٖسَّ باضزا سىنُطِاِْ قُآلنُ باغةٌ نةطزووَ ،نةُ    
ًَُالًَِْ يُطٍَُ سُغٓهًَـ ُٖبىو، ٖةُضوَٖا زوادةاض باغةِ يةُوَف نةطزووَ، نةُ       

 . 4إ عىمساِْ يُ َاضزيُٓوَ بؤ باؾىوض نىوَغىَيت
ُٓويًا نُيُبًـ بُّ دؤضَ باغِ نطزووَ، نُ قُآليُنُ يُغُض نةًا َُٖيهةُوتىوَ،   
زوو قؤْار يُ زجيًُوَ زووضَ، يُ تاضيـ نطزٕ ْايُ، ًَٖٓسَ بُضظَ زيةىاضّ بىضدةُناِْ   

ُ 5شووض ُٖوضَنإ زَنةُوٕ، يةُ خةىاضَوَ تةا يىوتهةُّ شووض وّ زوو ؾطغةُر       يةُ   ةة
 .6بىضدُناِْ قُآلوَ ُٖتا َُوزاّ نىاض قؤْار بُ ُٖض نىاض ةّ خؤيسا زَبًٓطَّ

                                                           

 .39-37، 32ُٓويًا نُيُبٌ:ٍ - 1

2 - MERCHANT of VINCE,Op.cit, p.149 .338غؿطْاَُ م .  

3- Ibid, p.149, 150. 
 .632، 615، 313-307، 277ايبسيًػٌ م  - 4

 ؾُضغُر: - 5

 .73-72ُٓويًا نُيُبٌ ٍ - 6
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زواتط دعيطٍَ ْاغةاْسووَ:" نةُ زوو ضؤشَ ضٍَ بةُةٍ  ضؤشُٖآلتةُوَ يةُ َةاضزئ       
زووضَ، ؾاضَنُ وَنى دعيطَيُى ضووبةاضٍ زجيًةُ بةُ زَوضٍ زا غةىوضِاوَتُوَ، يُويَةسا      

ُنٌ غُخنت، دعيطَ ْانُويَتةُ غةُض ضيَطةٍُ    خَُيهُنٍُ خُضيهٌ زضوغتهطزٌْ قُآلي
زياضبُنط ة تُوضيَع، بططَ بُةٍ ضؤشُٖآلتًًةُتٌ"، ٖةُضوَٖا باغةِ يةُوَف نةطزووَ        

. ُٖضنُْسَ باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ  بةُ وضزٍ يةُو ضووزاواْةُ    1نىضزيَو سىنُِ زَنات
ض زواوَ، نُ يُو َاوَيٍُ يُ سُغٓهًَـ بىوَ، بُّ ؾًَىَيُ باغةٌ نةطزووَ، نةُ نةىا    

ضؤشَ ضٍَ يةةُ َاضزيٓةةُوَ زووضَ، ؾةةاضيَهٌ ؾةةاٖاُْيُ و ؾةةاضٍ طةةُوضٍَ ٖةةُضيٌَُ    
زياضبُنطَ، باغِ يُوَ نطزووَ غىَيتإ خُيًًٌ نىضز )ُْوَّ ٓةُيىبِ( ؾةُضَاْطَِوايِ   

. ضووبُضَنُيؿٌ 2نطزووَ، نُ ظاواّ ؾا ًٓػُاعًٌ بىوَ، َريْؿًًَٓهِ غُضبُخؤ بىوَ
ًَىيَهٌ بًَٓةس َُٖيهةُوتىوَ، دًَطُنةٍُ غةُختُ و     نىاض تا ثًَٓر ًًَُ و يُ زاًََين ن

ضووباضٍ َُظٌْ زجيًُ بُضاَبُض نًَىَنُيُ، ؾاضَنُ يُ ًَْىإ نًَةى و ضووبةاض زضوغة     
 .3نطاوَ

ُٓويًا نُيُبِ ُٓوٖا باغِ نطزووَ، نُ غُض بُ زياضبُنطَ، نَُيُى يُ زياضبُنطَوَ 
بُشيَط قةُآلّ نًَؿةا و دعيةطَزا    ظٍَ ياخؤ ضِووباض  –بؤ بُغسا و بُغطَ يُغُض ُٓو ٓاوَ 

 .4ؾؤضِ زَبُٓوَ نُ ظيَِ زجيًُيُ
باظضطاٌْ ْاوبطاو يُ ثًَٓاغٍُ نُؾُْسو طىتىيُتٌ:" يُ سُغةٓهًَؿُوَ ثةاف ثًَةٓر    
ضؤش غةةُؾُض طُيؿةةتُُ نُؾُْةةسو، قُآليةةُنٌ بهةةىونُ، يُغةةُض يىوتهةةٍُ نًَىيَةةو  

زَبًِٓ يُ سُغٓهًَـ تا َُٖيهُوتىوَ، تُواوٍ ُٓو وآلتُ نىيَػتإ و وؾهُ، يُبُضُٓوَ 
 .5بُزيًؼ ضيَطُيُنٌ ثطِ يُ ططزؤَيهُ و تُْطُبُض و َُتطغًساضٍ ُٖيُ"

                                                           

1 - Ibid, p. 150-151. 
2 - Ibid, p. 151. 
3 - Ibid, pp. 151-152. 

 .88، 45، 36ُٓويًا نُيُبٌ:ٍ - 4

5 - Ibid, pp. 155-156. 



 55 

ُٓويًا نُيُبِ بُ وضزّ باغِ ُٓو قُآليُّ نطزووَ، نُ يةُ خةانِ نىضزغةتاُْ و    
غةةىَيتاِْ عىمسةةاِْ ثًَؿهُؾةةٌ َرياْةةِ بُزيًػةةِ نةةطزووَ و خػةةتًُ غةةُض        

ُزيًؼ زايُ، قُآلنُ يًَُْى زؤََيًَهسا يةُ  سهىوَُتُنُّ، ًَٓػتُ يُشيَط زَغتِ خاِْ ب
قُضاؽ ضووباض يُغُض ثاضنُ ضَوَظيَهِ غُوظ ضَْط نٌَ نطاوَ بهةهؤَيُيُ و خُضَْةسّ   
ًًُْ، يُى زَضواظَّ ُٖيُ، يًَُْىَوَ َعطُوتًَو و سُؾتا ُٖؾةتا َةاَيًَهِ تًَسايةُ و    

 .1ًٖهِ زيهُ
ظٕ( ْىوغةًىويُتٌ و  ُٖضوَٖا يُ وَغؿٌ ُٖض غٌَ قُآلٍ )ٓةاخيى و غاغةؤٕ و ٓةُض   

ٌَ قةُآلٍ غةُخ  يةُّ زَظةُضَ بُضنةاو زَنةُوٕ، ٖةَُىويإ غةُض بةُ            ًَ : "غة زََي
 .2سهىوَُتٌ سُغٓهًَؿٔ"

ياقىت سَُُوّ يُباضٍَ ُٓضظُْوَ ْاغاْسوويُتِ، نُ ؾةاضيَهُ نُوتؤتةُ بةانىضّ    
، ٖةُضوَٖا ؾةُضَؾدإ يةُوَ زواوَ ٓةُضظٕ     3ضؤشٓاواّ زَضيانُّ وإ يُ ًَْعيو خُةت

ُ سُغٓهًَؿُ و زواظزَ ُٖظاض َُغًشِ ىلَ زَشّ، نُ باز و غُضاُْ زَزَٕ و يُ غُض ب
باغِ غاغؤًْـ يُوَ زواوَ ظياتط وَى َةري و بَُٓاَيةُّ سةىنُطِاِْ غاغةؤِْ بةاؽ      
نطزووٕ و نُ يُ َرياِْ بُزيًػٔ،  ُٖضوَٖا داضيَهِ زيهةُف َةريّ بُزيًػةِ يةُ     

اغةؤٕ ٓاَؤشطاضيًةُنِ زاوَ بةُ    و عىمساِْ َريّ وآلتةِ غ  4ًَُالًَِْ ؾا تُُٖاغب
 .5َريّ بُزيًؼ

يُ ْاغاْسٌْ بُزيًؼ زَبًَصيَ : "ُْ ظؤض طُوضَيُ، ُْ ؾةىوضَيإ بةُزَوضزا ُٖيةُ،    
بُآلّ يُ ْاوَضِاغو ؾاض قُآليُنٌ دىاًْإ يُغةُض ططزؤَيهُيةُى نةٌَ نةطزووَ، نةُ      

                                                           

 .98-97ُبٌ: ٍُٓويًا نُي - 1

2 - Ibid, p. 156. 
 .150ٕ م1ياقىت اسُىٍ: ّ.غع ز 3

4-    ٌ  ؾةةا تُُٖاغةةب: نةةىضٍِ طةةُوضٍَ ؾةةا ًٓػةةُاعًًٌ غةةُؾُوٍ بةةىو، يةةُ ثةةاف َةةُضطٌ بةةاونٌ غةةاَي
ًَطاْةٌ ططتةُ زَغة  و يةُ غةاَيٌ           1524ى/930) ٍَ نةَُل بةىو، زَغةُآلتٌ ٓ ًَو نُ يةُ زَ غةا ظ( يُ تَُُْ
 . 309 م وميط:ض ظ( نؤنٌ زوايٌ نطز.1576ى/984)

 .689، 605، 310م ايبسيًػٌ: - 5
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بىًْةاتٌ ْةاوَ،   ؾطَوإ و زَيطريَ، بُ طىيَطٍَ ُٖواأل و طًَطِاُْوَف ُٓغهُْسَضٍ طُوضَ 
قُآلنُ نؤؾو و بىضدٌ بًَٓسٍ ُٖيُ، نىضزيَو ْاوّ غرياز بُط بىوَ، سانُِ قةُآل و  
ؾاضَنُ بىوَ، ًَهُنِ ؾا ًٓػُاعًٌ ْةُبىوَ". ؾةُضَؾداٌْ بُزيًػةًـ زووثةاتٌ     

 .1نطزؤتُوَ، نُ بُزيًؼ ُٓغهُْسَضٍ ضؤٌَ بًٓازٍ ْاوَ
   ُ زيًؼ ُٓغةهُْسَضّ  ؾُضَؾداًْـ ظؤض بُ وضزّ باغِ بُزيًػِ نةطزووَ، نةُ بة

ضؤَِ زضوغتِ نطزووَ و يُوَّ ظيَِ زجيًُ َُٖيسَقؤَيِ، ُْٖسَّ ثًًَإ وايُ يُ غةٓىوضّ  
ُٖضيَُِ ٓاظَضباجياُْ و ُْٖسيَهِ زيهُف يًَُْى ُٖضيَُِ ٓةُضًََٓا سًػةابِ زَنةُٕ،    

 . 2بُآلّ دىططاؾًٓاغإ ثًًَإ وايُ يًَُْى ُٖضيَُِ نىاضََُ
ًَىَيُ باغةِ نةطزووَ، ةّ ضِؤشٖةُآلتِ واْةُ،     ُٓويًا نُيُبًـ غةٓىوضّ بةُّ ؾة   

ُٖضوَٖا وغتاًْـ ُٖيُ ةّ بانىضّ ؾًَطواُْ و ةّ قًبًُف ٖاوغٓىوضّ ًَٖعاُْ و يُ 
َُٖإ ٓاضاغتُوَ قؤْاخًَو زووض زَطاتُ غٓىوضّ بُطِ ظضقةِ ةّ ضِؤشٓةاوا بةُ غةَِ     

     ٕ زَطاتةُ   قؤْار زَطاتُ بُطِ سُظؤّ غُض بةُ زياضبةُنط، ةّ بةانىضّ بةُ غةَِ ضؤشا
َُةظططزّ غُض بُ ُٓضظَضِؤَُ ةّ بانىضّ ضِؤشُٖآلتِ غٓذاقًَهِ وإ بُطِ ُٓخالت 

 .3يُ ضؤخِ زَضيا تًُْا ضِؤشُٖآلتِ بَِ ثًَىَْسيًُ نُ ُٓويـ زَضياّ واُْ
يُ باضٍَ قُآلٍ تُزواُْوَ )تُتىإ( ْىوغًىيُتٌ: " يُ بُزيًػُوَ بةُضٍَِ نةُوو و   

قُآليُنٌ بهىونُ يُغُض نًَىٍَ َُٖيهُوتىوَ، زَضيا يُ ضؤشٍ زووَّ طُيؿتُُ تُزوإ، 
 .4ثًَؿًُتٌ"

يُ ْاغاْسٌْ زَضيانةٍُ وإ باغةٌ يةُوَ نةطزووَ، نةُ ٓاوَنةٍُ غةىيَطَ، بةُآلّ         
ًًُْ، زضيَصايٌ غٌَ غةُز ًًَةُ و ثاْةايٌ يةُ      5غىيَطيًُنٍُ وَنى زَضياٍ ُٓزضياتًو

يُ ٓاوضِيَصطُ، بُةٍ ضؤشُٖآلتًًُوَ ثاْلئ ؾىيَٓسا غُز و ثُجنا ًًَُ و زَوضوبُضٍ ثطَِ 
                                                           

   .Ibid, p.157 -5691ايبسيًػٌ: ااكسض ايػابل،م

 .570-569ايبسيًػٌ: م - 2
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4 - Ibid, p.159. 
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نىاض قُآل َُٖيهُوتىوٕ، نُ َُٓإُْ )تةُزوإ، وغةتإ، وإ و ثةًطري( ُٖضنةٌ ٓةُو      
. يةُ  1قُآلياٍُْ بُةٍ ضؤشٓاوايًُوَٕ َُٓاْةُٕ )ٓةُضطًـ، ٓابةٌ طرييةؼ، خةُآلت(     

ْاغاْسٌْ خُآلت ْىوغًىيُ:"وَنى يُ بًٓاناٌْ زَضزَنُوٍَ يُ نؤْسا ؾاضيَهٌ طةُوضَ  
. ؾةُضَؾدإ باغةٌ نةطزووَ، غةاَيٌ     2ىوَ، بُآلّ ًَٓػتُ بىوَتُ قُآليةُنٌ بهةىوى"  ب

 .3ى سانٌُ بُزيًؼ و ُٓخالت َري ؾَُػُزئ بىو824َ
ُٓويًا نُيُبِ بُ وضزّ باغِ يُ زضوغتبىوٕ و بهةىونبىوُْوَ و زاَُظضاْسْةُوَّ   

اَبةُض  ظ ؾاّ ًَٓطإ بُض 1514ى/  920ؾاضّ خُآلت نطزووَ، ثاف ُٓوَّ يُ غاَيِ 
غىَيتإ غُيًِ بُضظّ خَُيهِ خُآلت ٖاتُٓ ةّ غىَيتإ نُ قُآليةُنًإ بةؤ زضوغة     

 .4بهات، بُآلّ غىَيتإ غُيًِ ظؤض نُيؿِ بُ قُآلنطزٕ ُْزَٖات
ٍَ يةُ ٓاضَٓةاى زووضَ، بةُ زَغةو ؾةا         يُ باغٌ وغةتإ طىتىويةُ: "زوو ضؤشَ ِض

ٍُ َاوَتُوَ، وغتإ يُ يًَىاضٍ ًٓػُاعًًٌ غُؾُوٍ ويَطإ بىوَ، تُْٗا ؾاض و باظاضَِن
 . 5نُْساويَهٌ طُوضٍَ زَضيانُ َُٖيهُوتىوَ"

ؾُضَؾدإ يُ ظؤضيُّٓ ُٓو ضووزاواُّْ باغٌ وغتاِْ نطزووَ، ْاوّ واًْؿِ يُطٍَُ 
ًَٖٓةةاوَ، يُبُضٓةةُوَّ وغةةتإ نُوتؤتةةُ باؾةةىوضّ وإ و يةةُ ًَْعيةةو زَضيانةةُنُف  

يُ ْاغةةاْسوويُتِ، نةةُ نُوتؤتةةُ ، "ٓةةُويًا نةةُيُبِ"يـ بةةُّ ؾةةًَى6ََُٖيهةةُوتىوَ
 .7ضؤشٓاواّ غُض بُ ُٖناضّ باغٌ نطزووَ

                                                           

1 - Ibid, p p.159-160. 
2 - Ibid, p.160. 

 237ايبسيًػٌ :م - 3

4 - ٍ161 

5- Ibid, p.161. 
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غُباضَت بُوإ باغٌ يُوَ نطزووَ ضؤشَ ضيًَُى يُ وغةتإ زووضَ، نُوتؤتةُ غةُض    
نًَىٍَ ثطَِ يُ بُضزٍ غُخ ، ضووبُضَنٍُ ظياتط يُ ًًًََهُ، بُآلّ ؾىيَُٓنٍُ تُْط و 

 .1بىوَ، غهُّ بُْاوّ خؤّ يًَساوَ باضيهُ، سانُُنُّ نىضز بىوَ وْاوّ ظيسّ بُط
ؾاضٍ خىٍ بُّ دؤضَ ْاغاْسووَ:" يُ ؾاضٍ َُضَْسَوَ، ُٓطُض غٌَ ضؤش زضيَصَ بةُ  
غُؾُض بسٍَ بُ زَؾتًَهٌ طُوضَ و زَيطري زَطُي ، نُ نًَىٍ بًَٓس يُّ ًَْىاُْزا ُٖيُ، 

ؾةاضيَهٌ   يًَطَزا ؾىيًََٓهٌ طُوضَ بُ ْاوٍ خىٍ بُضناو زَنُوٍَ،  يُ ضؤشطاضٍ نؤْةسا 
.يُ وَغؿٌ ُٓظضجنإ باغٌ ُٓوٍَ نطزووَ، نُ قُآليُنُ نُوتؤتةُ غةُض   2طُوضَ بىوَ"

 .4و ُْٓازؤأل و ًَٓطإ 3غٓىوضٍ تطابعوٕ
ياقىت سَُُوّ و ًٓنب بُتىوتُ باغةِ ٓةُظضجناجنًإ نةطزووَ، نةُ ؾةاضؤنُيُنِ      

 .5ُ ُٓضظَضؤّٓاوَزاُْ يُ وآلتِ ُٓضًًَٓايُ يُ ًَْىإ وآلتِ ضؤّ و خُآلت، ًَْعيهُ ي
ُٖضوَٖا يُ ْاغاْسٌْ خُضثىوت زَبًَصيَ : "ؾاض و قُآليُنٌ غُضبُخؤيُ و يةُشيَط  
قَُيَُطِؤٍ ًَٓطإ زايُ"، باظضطاٌْ ظًًٓػةًايٌ ُٖضنةُْسَ نةؤتُ ؾةاضٍ َُةتًةُف،      
باغٌ ُٓوٍَ ْةُنطزووَ، نةُ خةُضثىوت زوو ضؤشَ ضٍَ يةُ باؾةىوضٍ َُةتًُيةُ، بةؤ        

اوَ، نُ غُض بُ غىَيتاٌْ زَوَيُتِ ََُايًهةُ يةُ ًَػةط    َُةتًُف ٓاَاشٍَ بُوَ ز
 .6ظ(1516-1250ى/ 648-922)

                                                           

1 - Ibid, p.161. 
2 - Ibid, p.164. 
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 .40. ضابعُ 298: مابٔ بطىطُ. 150-149م 1اسُىٍ: ّ. ؽ.ز - 5
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ُٓويًا نُيُبِ زََيَِ، َٔ خًَطا ضؤيؿتِ بُ زوو ضؤشَ ضَّ يُ َُةتًُوَ طُيؿتُُوَ 
 .1خُضثىوت، قُآليُنُ يُ قُضاؽ ضِووباضٍ ؾىضات و غُض بُ ُٖضيَُِ زياضبُنطَ

 َنُوٍَ:يُ ْاغاْسٌْ ؾاض و قُآل بؤَإ زَضز
ظ( 16ى/10يُنُّ: ُٓو ؾاض و قُآلياٍُْ باغٌ نةطزووٕ، يةُ غةُضَتاٍ غةُزٍَ )    

قُواضٍَ غًاغًًإ يُ ؾًَىٍَ َريْؿني بىوَ، نُ ضازٍَ غُضبُخؤيًإ بُثًٌَ زَغُآلت 
 و ًَٖعياُْوَ بىوَ.

زووَّ: ُٓو ؾاض و قُآلياُْ يُ ططيٓطلئ ؾاض و قةُآلناٌْ نىضزغةتإ بةىوٕ، نةُ     
 .2َباَيؼ و دًَطٍُ خًًََُ نىضزيًُنإ بىوٕٓاوَزإ و قُض

غًًَُّ: باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ يُ ثًَىاُْ و ؾىيَِٓ ؾاض و قةُآلنإ زا، بةريّ تًةص و    
وضزبني بىوَ، نىْهُ ثًَىاُّْ غُضجنُناِْ ظؤض يةُ ٖاوغةُضزََُناِْ خةؤّ ًَْةعيهٔ،     

 . بططَ ًَٖٓسَ دًاواظيًإ ًًُْ و غُضجنٌ ططيٓط و ثطِ بايُخٌ زَضخػتىوَ
 ب. ثَيكهاتةى كارطَيِري:

ٓةةُو غةةُضجناُّْ باظضطةةاِْ ظًًٓػةةًايٌ يةةُباضٍَ ثًَهٗاتةةُّ ناضطًَطِيًةةُوَ      
خػتىويُتًًُ ضِوو، ظاًْاضيِ ٓاغايني ضَْطُ ًَٖٓةسيَهًإ ثًَىَْسيةساض بةٔ بةُ ضَِوؾةٌ      
غًاغًًُوَ، بُآلّ بُ ؾًَىَيُى بؤ خؤّ يُ زووتةؤّ غةُؾُضَنُّ ٓةُّ غُضَجناُْؾةٌ     

 خػتؤتُ ضِوو.
ُباضَت بُ ُٖضيٌَُ زياضبُنط ٓاَاشٍَ بُوَ زاوَ، نُ ؾُف ؾاضٍ طُوضَ و ثًَٓر غ

قُآلٍ ؾطَواٌْ ُٖيُ، ؾاضَنإ بطيَتني يُ ٓىضؾُ، ٓاَُز، َاضزئ، دعيطَ، سُغةٓهًَـ  
، يةُ  4، قُآلناًْؿٔ َُٓإُْ، دَُُيُئ، ززو، ٓةُضظٕ، ٓةاخيى و غاغةؤٕ   3و غعًَطت

َ زاوَ زياضبةةُنط يُنةةَُني ٖةةُضيٌَُ شيَةةط نؤتةةايٌ نةةاثتُضٍ زووَّ زا ٓاَةةاشٍَ بةةُو
                                                           

1 - ٍ25 ،36. 
 . 567ايهتاا ايطابع م ،325يهتاا ايجايح ما بؤ ظاًْاضيٌ ظياتط بطِواُْ:ايبسيًػٌ: - 2

ًَعيهةُ. ايبسيًػةٌ: ااكةسض ْؿػةُ ،         - 3 ًَطت: قُآل و ؾاضؤنُيُنٌ غُض بُ سُغةٓهًَؿُ و يةُ َةاضزئ ْ غع
 . 319، 310م
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زَغُآلتٌ ؾا ًٓػُاعًًٌ غُؾُويًُ نُ ثًٌَ زَطٍُ، ؾُف ؾاضٍ طُوضَ و ثًَٓر غُز 
 قُآلٍ ُٖيُ.

ُٖضوَٖا باغِ نطزووَ ُٓو ؾاضَ )ٓاَُز( و َُٖىو وياليُتُناِْ زياضبُنط يةُشيَط  
 . 1زَغُآلتِ ٓىغتا دًى حمَُُزَ

نطزووَ ًَٓػةتُ غةُض بةُ سهىوَةُتِ غةىَيتاِْ      يُباضٍَ ؾاضّ بريَوَ باغِ يُوَ 
 . 2قاٖريَيُ ُٖضنُْسَ ثًَؿل غُض بُ ًَٓطإ بىوَ

غُباضَت بُ ؾاضٍ ٓىضؾُ باغٌ يُوَ نطزووَ، يُنُّ ؾاضّ ُٖضيَُُنُيُ، نُ يُشيَط 
قَُيةةَُطَِوٍ ؾةةا ًٓػةةُاعًًُ و ؾةةاضٍ طةةُوضَ و ََُيبُْةةسٍ ُٖضيًََُهةةُ نةةُ ْةةاوٍ  

 .3زياضبُنطَ
ْسٌْ نُؾُْس و ٓاَاشٍَ بُوَ نطزووَ، نُ َرييَهِ نىضز بُضِيَىٍَ ُٖضوَٖا يُ ْاغا

و قُآلناٌْ ٓاخيى و غاغؤٕ و ُٓضظٕ غُض بُ  4زَبات، نُ يُشيَط ؾُضَاْطَِوايٌ بُزيًػُ
، ؾاضٍ خُضثىوتًـ يُطُأل قُآلنٍُ ًَُٖؿُ يُشيَط قَُيَُطَِوٍ ًَٓطإ زا 5سُغٓهًَؿٔ

، ؾاضٍ تةُوضيَعيـ  7ََُايًهِ ًَػط بىوَ، ؾاضٍ َُةتًُف غُض بُ غىَيتاٌْ 6بىوَ
 .8تُوضيَعيـ ثايتُخو ًَٓطإ بىوَ

يُطُأل ُٓوٍَ باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ باغةٌ ٓةُو ؾةاضاٍُْ نةطزووَ، نةُ يةُ ضووٍ       
ًٓساضيًُوَ غُض بُ زَوَيُتٌ ًَٓطإ يإ ًَػطٕ، ُٖضوَٖا باغٌ غٓىوضٍ ًَٓطاٌْ يةُةٍ  

                                                           

1 - Ibid, p.145. 
2 - Ibid, p.142 379غؿطْاَُ م .  

3 - Ibid, p.145. 
4 - Ibid, p.155. 
5 - Ibid, p.156. 
6 - Ibid, p.195. 
7 - Ibid, p.197. 
8 - Ibid, pp.164-173. 
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بُ غىَيتاٌْ ََُايًهِ ًَػطَ  زياض بُنطَوَ نطزووَ، يُ سُيُبُوَ بؤ ؾاضٍ بريَ غُض 
 .1و بُةٍ ضؤشُٖآلت تُواوٍ ؾاض و قُآلنإ يُشيَط ؾُضَاٌْ ًَٓطإ زا بىوَ

ثًَؿةل باضَطةُّ زاضيىؾةِ     ُٖضوَٖا باغِ تُوضيَعّ ثايتُختِ ًَٓطاِْ نطزووَ، نُ
ؾاّ ًَٓطإ بىوَ و ؾىيَِٓ ؾاناِْ ًَٓطاُْ، يُواُْف ٓىظوٕ سُغُٕ و يُعكىبِ نةىضِّ.  
ُٖضوَٖا يُوَ زواوَ َاوَيُى خُضثىوت بُ زَغ  نىضِيَهِ عُةٓىيسَويُ بىوَ و يُوَّ 
سهةةىوَطِاِْ نةةطزووَ، يةةُباضٍَ ؾةةاضّ َىوغًًَؿةةُوَ، ْاضِاغةةتُوخؤ باغةةِ نةةطزووَ 

 . 2بؤ غُؾُوّ ْىاْسووًََهُنِ 
 ُٖضوَٖا باؽ يُوَ نطزووَ َُضعُؾِ ثايتُختِ عُةٓىيسَويُيُ 

 ج ـ دانيشتووان: 
يُطُأل ُٓوٍَ باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ ثل ططيٓطٌ بُ خَُيهٌ َُغةًشٌ زاوَ، بةُآلّ   
ٓاَاشٍَ بُ زاًْؿتىواٌْ ظؤضيٍُٓ ُٓو ؾةاضاُْ زاوَ، نةُ ثًًَةسا تًَجةُضِ بةىوَ، بطةطَ       

يُباضٍَ غةُضشًََطٍ َُغةًشٌ و دىويةُنإ، تُْاْةُت ظيَةسَضِؤيٌ ظؤضٍ      ُْٖسٍَ داض 
 نطزووَ.

يُباضٍَ زاًْؿتىواٌْ ؾاضٍ ٓىضؾُ باغٌ ُٓوٍَ نطزووَ، نُ زَ تا زواظزَ نًًََػاٍ 
، َُُٓف ٓاَاشَيُ، نُ 3َُضَُِضٍِ تًَسايُ، ُْٖسٍَ نًًََػاٍ ؾاضَنُ بىوُْتُ َعطُوت

 نُ َُغًشٌ و َىغًَُإ يُ ٓىضؾُ شياوٕ.
غُباضَت بُ ؾاضٍ ٓاَُز يُطُأل ُٓوٍَ نًًََػا ططيٓطُناٌْ باؽ نطزووَ، يُباضٍَ 
زاًْؿتىواٌْ ؾاضَنُ ْىوغًىيُتٌ: "يُّ ؾاضَزا زاًْؿتىواُْنٍُ غُض بُ ؾطَ ٓةايٓٔ،  
ُٓواٌْ زيهُ يُ َىغًَُاْإ ظياتطٕ، نُ بطيِتني يُ َُغةًشٌ و يؤْةاٌْ و ُٓضَةٌُْ و    

و بؤ ُٓجناَساٌْ ضِيَىضَِمسٌ ثُضغةنت و غةطووتٌ ٓةايين    دىويُنإ، ثًَطَِواٌْ ُٖض ٓايًَٓ
خؤيإ ثُضغتطٍُ دىزايإ ُٖيُ، َىغةًَُاْإ ٓاظاضيةإ ْةازَٕ". باظضطةاِْ ْةاوبطاو      

                                                           

1 - Ibid, p.142. 
2 - Ibid, p195-198, 197, 196 .407غؿطْاَُ م     

3 - Ibid, p.144. 
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َِ ٓةُوَ بةعاْني، نةُ         ٓاَاشَّ بُوَ زاوَ َُغًشِ و يؤْةاِْ و ُٓضَةُِْ ٖةُٕ، زَبة
( غةُباضَت  ُٖضزوونًإ َُغًشًني، نُنِ طُؾتًاضيَهِ زيهُّ ضؤشٓةاوايِ )ًْبةؤض  

بَُُ طىتىويُتِ: "َُغًشًًُناِْ زياضبُنط بُ ظؤضّ يُعكىبِ ياخؤ نًساْني، بةُآلّ  
 .1دطُ يَُاُْ ُٓضٌَُْ و بطٍَِ ُْغتىوضيـ ُٖٕ"

ُٓويًا نُيُبِ باغِ يُوَ نطزووَ زاًْؿتىواُْنُّ نىضز و تىضنُةإ و عةُضَا و   
ِ و عةُضَبِ و  عُدَُٔ، ُٖضوَٖا ُٓضًَُْؿٌ تًَسايُ، خةَُيو بةُ نةىضزّ و تةىضن    

ُٓضَُِْ زَٓاخعٔ. باغٌ يُوَف نطزووَ ظؤض غُضيب زؤغة  و قػُخؤؾةٔ، ظؤض بةُ    
 . 2تُْط ْاَؤغِ خؤياُْوَٕ

باظضطاٌْ ْةاوبطاويـ زاًْؿةتىواٌْ َاضزيًٓؿةٌ بةاؽ نةطزووَ، نةُ ُٓضَةًٌُْ        
 3َُغًشٌ و دىويُنإ يُ َىغًَُاْإ ظياتطٕ

ُْزواوَ، بةُآلّ ٓاَةاشَّ زاوَ،   ُٓويًا نُيُبِ ضاغتُوخؤ يُ زاًْؿتىواِْ َاضزئ 
نُ ْاو ؾاضَنُ ظياتط َُغًشني و زَضَوَؾِ نُْسإ طىْسّ نىضزّ تًَسايُ، غةُضباضّ  

نؤنةُضٍ   –تُّ  –ُٓوَّ طىْسّ تىضناًْـ ُٖٕ، ُٖضوَٖا يُوةتط ٖؤظّ عاضَباِْ 
ُٕٖ4 . 

ّ دًَطُّ غُضجنُ باظضطاِْ ْاوبطاو ظياتط ططيٓطِ بُ ثًَهٗاتُّ زاًْؿتىوإ يُ ضوو
ٓايًًُٓوَ زَزات، يُبُضُٓوَّ خؤّ َُغًشِ بىوَ، بُ ةويةُوَ طةطيٓط بةىوَ ٖةُض     
ؾاضيَو نُْسّ َُغًشني و نُْسّ َىغًَُأْ، غُضباضّ ُٓوَّ نُّ ةّ نطزؤتُوَ بةُ  

 زاًْؿتىواِْ طىْسَناتٔ، نىْهُ بؤ خؤّ ظياتط يُ ؾاض و قُآلنإ َاوَتُوَ. 

                                                           

Ibid, p.147. -1  

ًةُوَ، ؾةىنىض َػةتُؾا،    نىضز و نىضزغتإ يُ ًْطاٍ نُْس طُضِيسَيُنٌ ضؤشٓاوايًُوَ: وَضطًَطِاْةٌ يةُ تىضنً  
 50،ٍ 2010زَظطٍُ ٓاضاؽ، ُٖويًَط، 

2 - ٍ64-65. 

3 - Ibid, pp.150-152. 
4 -  ٍ72 ،74. 
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َُٖإ ثًَهٗاتٍُ َةاضزيين ُٖيةُ،    يُ دعيطَؾسا غُضباضٍ نىضز زاًْؿتىواُْنٍُ
طُيٌَ ُْشازٍ زيهُ يًٌَ ًْؿتُدًَٔ، يًَُْى سُغٓهًَؿـ زا شَاضَيُنٌ ظؤض َىغةًَُإ  

 .1و َُغًشٌ و دىويُناٌْ تًَسايُ
يُ باغِ دعيطَؾسا ُٓويًا نُيُبِ ٓاَاشَّ زاوَ بُ ؾًَىَ ظاضَناِْ ظَاِْ نىضزّ 

 . 2و تًَهًػتًَهِ بُ منىوُْ ًَٖٓاوَتُوَ
ضٍَ زاًْؿتىواٌْ بُزيًػُوَ ْىوغًىيُتٌ: "زاًْؿتىواٌْ ُّٓ ْاونُيُ نةىضزٕ  يُبا

و يُ يُى ُْشازٕ، َُغًشٌ و ُٓضٌَُْ بُؾطَواٌْ ُٖٕ، يُ زاًْؿةتىواٌْ زَضيانةٍُ   
وإ ٓاَاشٍَ بُوَ زاوَ، زاًْؿتىواُْنٍُ يُ زَوضوبُضيسا نةُ ثةطَِ يةُ طىْةس، ثًَؿةل      

زَضيانُيُ ثطَِ يُ قُآلٍ غُخ  نُ نىضز و  ظؤضيُٓيإ ُٓضٌَُْ بىوٕ، زَوضوبُضٍ ُّٓ
 .3ُٓضَُٕ يًٌَ زَشئ"

ؾةةُضَؾدإ بةةُ وضزّ باغةةٌ ضَنةةَُيُى و زاًْؿةةتىواُْنُّ نةةطزووَ، طىتىيةةُتِ 
زاًْؿتىواِْ بُزيًػِ ظؤضيُٓيإ ُٓضَةُٕ و َىغةًَُأْ، َىغةًَُاُْنإ ثًَةطَِوّ يةُ      

يإ نَُُ و باونإ َُظُٖبِ ًُٓاَِ ؾاؾعِ زَنُٕ، دطُ يُ نُْس نُغًَو نُ شَاضَ
ثًَِطَويًإ يُ تىضنِ زَغةُآلتساض نةطزووَ، َُٓاْةُ ثًَةِطَوّ يةُ َُظٖةُبِ سُْةُؾِ        
زَنُٕ، ُٖضوَٖا ضووِْ زَناتُوَ، نُ زاًْؿتىواِْ بُزيًؼ بُتايبُتِ َىغةًَُاُْنإ  
ًَْعيهُّ تُواوّ نىضزٕ. يُّ ضووَوَ ُٓويًا نُيُبِ ٓاَاشَّ زاوَ ظؤضيُّٓ يُ خًًََةِ  

 .4َُغًشِ و عاضَباًْـ ُٖٕ ضؤشَنني و
يُباضٍَ زاًْؿتىواٌْ وغتإ باغٌ يُوَ نطزووَ، طىْساٌْ طُيٌَ ظؤضَ، ٖةَُىويإ  
نىضزٕ، ُٖضنٌ واًْؿُ ثًَؿل زاًْؿتىواٌْ ًَْى قُآل ُٓضَةٌُْ بةىوٕ، بةُآلّ ًَٓػةتُ     
َُٖىويإ نىضزٕ و قُآلنُف نىضزيَو بُْاوّ )ظيةسّ بةُط( بةُضِيَىٍَ زَبةات، نةُ      

                                                           

1 - Ibid, pp.150-152. 
2 - ٍ91-92. 

3 - Ibid, pp.158-159. 
 .113 -108. َُٖإ غطناوَ ٍ 576ايبسيًػٌ: م  - 4
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ّ خؤّ يًَساوَ. ُٖضوَٖا ؾاضٍ ٓاضَٓاى يُغُض زَضيانُيُنُ، نُ يُغةُض  غهُّ بُْاو
. زاًْؿةتىواٌْ تةُوضيَعيـ بةُ ثًةٍُ     1زووضطُيُى َُٖيهُوتىوَ، َُٖىويإ ُٓضَُْني

يُنُّ ًَٓطاٌْ و تىضنُإ يًٌَ ًْؿتُدٌَ بةىوٕ، غةُضباضٍ ُٓواْةُ ضيَصَيةُنٌ ظؤضيةـ      
 . 2ًْؿتُدًَٔ ُٓضٌَُْ و َُغًشٌ ُٖٕ، ُٖضوَٖا دىويُنُيـ يًٌَ

 يُ ططيٓطلئ ُٓو خاآلٍُْ غُباضَت بُ زاًْؿتىوإ بؤَإ زَضزَنُوٍَ:
يُنُّ: ظؤضيٍُٓ زاًْؿتىواٌْ قُآل و ؾاضَنإ يُ ضووّ ُْتُوَيًُوَ نىضز بةىوٕ و  

 يُ ضووّ ٓايًًُٓوَف َىغًَُإ و َُغًشٌ و دىويُنُ بىوٕ.
ٕ َريّ نىضزاْةُوَ بةُضِيَىَ   زووَّ: ظؤضيُّٓ ُٓو ؾاض و قُآلياُّْ ضاغتُوخؤ يُةيُ

بطاوٕ باغِ نىضزاًْإ نطزووَ، نُ يًَِ ًْؿتُدٌَ بىوٕ، نُنِ نَُل يةُ ؾةاضَناِْ   
 زيهُ ٓاَاشَّ بُوَ زاوَ. 

غًًَُّ: يُباضَّ زاًْؿتىواِْ طىْسَناتُٓوَ، ٓاَاشَّ بةُوَ زاوَ، نةُ ظؤضيٓةُيإ    
نةُيُبِ يةُباضٍَ   نىضزٕ، َُُٓف َُٖإ ُٓو غُضجناُْيُ، نُ ؾةُضَؾدإ و ٓةُويًا   

 ٖؤظَ نىضزيًُنإ خػتىوياُْتُ ضِوو.
 

                                                           

1 - Ibid, p.160.161. 
2- Ibid, p.171  ٓاَاشٍَ بُوَ ُْزاوَ، ًَٓطاٌْ ض ضَطُظيَهٔ، طىَإ يُوَزا ًًُْ نُ بُض يُ باظضطاٌْ ْاوبطاو

ؾاآلوّ ٖؤظَ غُجلىقًًُنإ بةؤ ٓاظَضبًذةإ ظؤضيٓةُّ زاًْؿةتىاُْنُّ نةىضز بةىوٕ، تةُوضَيعيـ ثايتةُختِ         
ظ(بىوَ،زواتطيـ بؤتُ ثايتُختِ َريْؿًِٓ ُٓلةُزيًِ  1070-954ى/463-343َريْؿًِٓ ضوازّ نىضزّ )

ظ(، ََُيبُْسّ ُْتُوَّ زيهُ ُْبىوَ،ٍ َبُضُٓوَ زَبَِ ًَٓطاِْ َُبُغتِ نةىضز  1226-1107ى/501-624)
بًَ . بطِواُْ بةؤ: سػةاّ ايةسئ عًةٌ ايٓكؿةبٓسّ: اظضبًذإ)زضاغةُ يف اسىاكاايػًاغةًُ واسهةاضيُ(،اططوسُ         

زنتىضاه،داَعُ . ًْؿتُإ بؿري:ا يهطز و ايػالدكُ، اططوسُ 38-37،م1984زنتىضاه)ؽ.ّ(،داَعُ بػساز،
. الس عبسايععيع حمُىز: اةَاضَاكعباًُْ ايهطزيةُ يف  271-38،267-37، 24 -23،م2000قالح ايسئ،

 . 74- 72، 35، م2002اظضبًذإ واضبًٌ.،َؤغػُ َىنطياِْ،اضبًٌ،
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باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ يُطٍَُ ُٓوَّ نةاضّ غةُضَنًِ باظضطةاِْ بةىوَ، يُبُضٓةُوَ      
ٖةُبىوَ، ُٖضنةُْسَ بُؾةًَىَيُنِ طؿةتًٌ     بابُتِ ٓابىوضّ نُّ تا ظؤض بايُخِ خؤّ 

ُٖضزوو بابُتِ باظضطاِْ و نؿتىناَيِ باغِ نطزووَ، يُو ؾاضَ نىضزيًاُّْ غةُضزاِْ  
نطزووٕ تا ضِازَيُى غُضجنِ خؤّ خػتىوَتُ ضِوو، باغِ يُ ناةنِ ٓابىوضيِ نةطزووَ  
ض و يُ ؾاضّ تُوضيَعيـ غةُضجنِ ططيٓطةِ يةُباضٍَ باظضطةاِْ و نؿةتىناٍَ و زوادةا      
زَضَبُط و باز زاوَ، ُّٓ غُضجناُْف بؤ باضوزؤخِ ٓابىوضيِ نىضزغتإ بُؾةًَىَيُنِ  

 طؿتًٌ دًَطُّ بايُخُ. 
 أ. بازرطانى: 

يُ ضاغتًسا باظضطاًٌْ ظًًٓػًايٌ غةُضباضٍ نةاةنٌ باظضطةاًٌْ تايبةُتٌ خةؤٍ،      
غُضجنٌ يُ نةاةنٌ باظضطةاٌْ يةُ نىضزغةتاًْـ زاوَ تةا ِضازَيةُى ٓةُو ٓاَاشاْةٍُ         

زووَ، نُ ناةنٌ باظضطاٌْ بُٖؤيُوَ ُٓجناّ زضاوَ، يُطةُأل ٓةُوٍَ نىضزغةتإ تةا     نط
ضِازَيةةُى بىوَتةةُ ؾةةىيَين ًَُالًَْةةٌ ٓةةام قؤيؤًْةةى و غةةُؾُويًُنإ يةةاخؤ ؾةةىيَين 
تًَجُضِبىوٌْ يُؾهطنًَؿُناٌْ ؾا ًٓػُاعًًٌ غُؾُوٍ بىوَ، نُنةٌ ُْبىوَتةُ ٖةؤٍ    

 ثُنهُوتين ناةنًٌ باظضطاٌْ.
ًٓػًايٌ زوو َاْط يُ سُغٓهًَـ َاوَتُوَ و باغٌ ُٓوٍَ نةطزووَ  باظضطاًٌْ ظً

خَُيهُنٍُ يُ ضووٍ َازيًُوَ تىاْايُنٌ باؾًإ ُٖيُ و خةُضيهٌ نةاضٍ باظضطةاْني،    
خَُيهُنٍُ بُ ضاغو ظؤض باف و ؾايػتُٕ و خُضيهٌ غُوزايًهطزْٔ و يُ بُؾةًَهٌ  

يةإ   –ناضواْػةُضا   –خإ زيهٍُ زَوضوبُضٍ ؾاض خاْىو و باظاضِيَهٌ طُوضَ و نُْس 
ٌَ نطزووَ، تةانى باظضطاْةإ تًايةسا يُغةًَُٓوَ و مبًَٓٓةُوَ، طىَةإ يةُوَزا ًًْةُ          ن
زضوغتهطزٌْ خاْىو و ناضواْػةُضا يةُ ؾةاضَنإ زا يةُ ثًَٓةاو بعووتٓةُوَ و نةاةنٌ        
باظضطاٌْ بىوَ، َري و َريظازٍَ نىضز نُْسئ خإ و ناضواْػُضايإ نةٌَ نةطزووَ تةا    

 ناةنٌ باضظطاٌْ بسَٕ. ياضَُتًٌ
باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ ٓاَاشٍَ بُوَ زاوَ يُ سُغٓهًَـ ؾىيَِٓ تايبُتِ بؤ خةإ ة   
ناضواْػُضا ة زضوغ  نطاوَ، ُٓو ؾىيَُٓف باظاضِيَهِ طُوضَّ يةُ خةؤ ططتةىوَ، طةُض      
بتُوَّ يُ باظاضَِوَ بهًتُ ؾاض زَبَِ ُٓو ثةطزَ َُظْةُ بةربِّ، نةُ يُغةُض ضووباضَنةُ       
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، َُُٓف زَضيسَخات ناةنِ باظاضِطُضيِ يُ سُغةٓهًَـ ظؤض بةًَُٖع   1وَ زضوغ  نطا
 بىوَ، تانى ُٓو ثطزَ َُظُْ باظاضِ و ؾاض ثًَهُوَ ببُغتًَتُوَ. 

دًَطُّ ٓاَاشَثًَساُْ يُباضٍَ ناةنِ باظضطاِْ ُٓويًا نُيُبِ ٓاَاشَّ زاوَ، نُ 
ضيَطُّ نَُيُى بؤ  غُضباضّ ُٓوَّ باظضطاِْ بُ 2( ٓاقه203955َُريّ سُغٓهًَـ )

 .3بُغسا و ؾاضّ زيهُ زَنطَّ
باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ َاوَيُى يُ خاٌْ نُؾُْس و َاوَتُوَ و يةُوَف زواوَ، نةُ   
طىْسْؿًٓاٌْ نىضز ْإ و خىاضزٌََُْ و دؤ و ٓايًو بُ بُٖاٍ ططإ زَؾطؤؾةٔ، ٓةُّ   

ُغًَو ٓاضيؿُ وآلتُ يُ بىوٌْ ضيَططإ ثانُ، يُبُضُٓوَ َاوَيُى يُو )خإ(ةُ بىوَ، ن
و ططؾو بؤ نٌَ ُْنطزووَ. يُوَف زواوَ، نُ يُطٍَُ ياوَض "نةاضوإ باؾِ"يًةةُنُّ   

ْطخِ زوو ُٖظاض طُىلَ َُٓال و ُٓوةّ نطزووَ، غُضباضّ ُٓو نُيىثٍُ و ناآلياُّْ بُ 
، ٖةًض  زوو قات بىوَ و يُ سُغٓهًَـ َاوَ، ُٓو غةَِ ٖةُظاض زوونةاِْ يةٌَ بةىوَ     

 .4بىوَططؾتًَهِ بؤ زضوغ  ُْ
ُٖضوَٖا يُوَ زواوَ، نُ طىْسْؿًٓاٌْ وإ و وغتإ بةُ ضيَصَيةُنٌ ظؤض ٖةُْطىئ    
بُضُّٖ زًََٖٓٔ، نُ داضداض يُطُأل ثةُْري و ضؤٕ بةؤ ؾطؤؾةنت بةؤ تةُوضيَعيٌَ زًََْةطٕ،       
ُٖضنُْسَ ؾاضٍ وغتإ ضووبُضِووٍ ويَطاْهطاٍ ؾا ًٓػةُاعًٌ بؤتةُوَ، بةُآلّ ؾةاض و     

 .5باظاضَِنٍُ َاوَتُوَ

                                                           

- Ibid, pp.152-155.-1    ، مضطفٓ امحد النحااز: غاسفنان    . 586، 350البدلَطُ: املضدز الطابق
،  2007ُ ً منوحى التازخيُ من الال  كتابى غاسفنامى، داز ضابريٍص، مطبعاْ حااجُ هاغام، ازبَال،       البدلَط

 . 189-188. 1ط

 :ٖاقضْ - 2
3 - ٍ36-37 ،54 

4 - MERCHANT of VINCE, Op.cit, p.157. 

5 - Ibid, p.161. 
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يًا نُيُبِ يُباضٍَ زاُْويًََُ و نؿتىناَيِ وإ طىتىيةُتِ ًَةىَ و بُضٖةَُِ    ُٓو
ظؤضَ و ُٖضظاُْ، سُوت دؤض طُمنِ ُٖيُ، سُوت دؤضَ دؤّ ُٖيُ يُ ضَف و غةجِ و  

 .1نُوض و قَُيُ، ثاقًُ و ْؤى و زاُْويًَُّ يُنذاضّعؤضَ 
      ٕ ؾةاضٍ   يُطُأل َُٓاُْف باظضطةاٌْ ظًًٓػةًايٌ باغةٌ يةُوَ نةطزووَ، باظضطاْةا

بُزيًؼ بُدٌَ زئًََ، بؤ غُوزايًهطزٕ زَنةُٓ سُيةُا و تةُوضيَع و بُغةطَ، نةىْهُ      
 .2بُزيًؼ ؾتًَهٌ يٌَ ًًُْ بؤ نطِئ باف بًَ ، ناآل يًَطَ ْاؾطؤؾطٍَ

يُ تُوضيَعيـ ناةنٌ باظضطاٌْ يُوثُضٍِ طُضٌَ زايُ، باظضطاْةإ يةُ ناضواْػةُضا    
سا و ناؾإ و يُظزَوَ ضوويإ تٌَ نطزووَ، زًَََُٓٓوَ، نُ يُ نُْسئ ؾاضٍ وَنى بُغ

يُويَسا نىتاَيٌ ٓاوضيؿِ و ٌٖ زيهُ، ُٖضوَٖا َةطواضٍ و َػةو، ةظَوَضز و...ٖتةس    
بُضناو زَنُوٍَ، نُ دؤضَناٌْ نىتاَيٌ يُ سُيُا و بؤضغا و قىغةتُْتًًًُٓ ٖةاوضزَ   

  ِ عىمسةاٌْ   زَنُٕ و ٓاوضيؿٌُ غىوض يُ تُوضيَعَوَ بؤ سُيُا و باظاضَِنةاِْ زَوَيةُت
 .3زَبُٕ، يُ بُضاَبُضزا نىتاٍَ و ظيى وَضزَططٕ

يُ غُضجنُناٌْ باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ بؤَإ زَضزَنُوٍَ، نُ ناةنٌ باظضطاٌْ بةُ  
ؾًَىَيُنٌ غطوؾو بُضِيَىَ نىوَ، َري و غُضزاضاٌْ نىضز خإ و ناضواْػةُضايإ نةٌَ   

إ بُو ناةنًًُ، ُْٖسٍَ ؾاض نطزووَ و بايُخًإ ثًَساوَ، َُُٓف ٓاَاشَيُنُ بؤ بطَوز
و قُآلٍ نىضاٌْ يُغُض ضيَطٍُ سُيُا ة تُوضيَع بىوَ، نُ خؤٍ يُ خؤيةسا ططيٓطًةٌ    
ؾىيَين نىضزغتإ يُ ناةنٌ باظضطةاٌْ زا زَضخػةتىوَ، نةىْهُ ٓةاضاٌَ و ٖةًَُين      
ًَىَيُنٌ طؿةتًٌ نةاةنٌ باظضطةاٌْ َػةؤطُض نةطزووَ، َُٓةُف          نىضزغتإ بةُ ؾة

 بُةٍ "باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ"يُوَ. خاَيًَهٌ ُٓضيًًَُٓ
 
 
 

                                                           

1 - ٍ219-220. 
2 - Ibid, p.158. 

3 - Ibid, p.173. 
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  :ا. نؿتىناٍَ و باخساضّ
بُضُٓجناَُناِْ باظضطاِْ ْاوبطاو يُباضٍَ نؿتىناٍَ و باخساضيًُوَ ظيةاتط غةُضجنِ   
نُغًَهِ طُضِيسَيُ، بُآلّ بؤ غُضزََِ خؤّ ططيٓطةِ ُٖيةُ، ٓةُّ غةُضجناُْف تةا      

وَ بُْسَ،  ُٓويـ تا ضِازَيُى ضِازَيُنِ ظؤض يُباضٍَ بصيَىّ خَُيهِ ؾاض و طىْسَناتُٓ
باغِ يُ ناةنِ نؿتىناٍَ و باخساضّ نطزووَ و بةُ ًَةىَ و ًَىَدةات و بُضٖةٌَُ     
نىضزغتإ غُضغاّ بىوَ، نُْسئ داض ُٖغو خؤٍ زَضبطِيىَ و باغٌ نةطزووَ، ضَِظ و  
باخًٌ طُوضَ و دىإ يُ زَوضوبُضٍ ؾاضٍ ٓىضؾُ ُٖيُ، نُ بُ ؾاضَنُوَ بُغلاوَتُوَ 

ض ًَىَيُنٌ بتُوٍَ زَغت  زَنُوٍَ، ُٖضوَغا ٓاَاشٍَ بؤ ُٓوَف نطزووَ، نةُ  و ُٖ
يُ خىاضَوٍَ قُآلٍ ززو نُْسإ طىْس بُضناو زَنُوٕ، نُ ثطَِ يُ ًْعُُت، يُ ؾةاضٍ  
دعيطَؾسا ُٖض ًْعُُت و ًَىَيُنٌ بتُوٍَ بُ ضيَصَيُنٌ ؾطَوإ زَغت  زَنُوٍَ، يةُ  

اووُٖوانٍُ طىجناوَ، بؤيةُ ٖةَُىو ًَةىَ و    ؾاضٍ وإ و وغتاًْـ بُ َُٖإ ؾًَىَ ٓ
ًَىَداتًَو ُٖيُ، بُضيَصَيُنٌ ؾطَوإ يُويَسا ُٖٕ و يُ ؾاضٍ غعًَطتًـ ؾٓسم و طىيَع 

 .1بُناض بطاوٕ
ُٓويًا نُيُبِ يُباضٍَ ًَىَّ ٓاَُز طىتىيُتِ: "ٓةُو ناَيُنةُ بُغةتًًًَٓاُّْ     

َيةُنِ بؤتةإ بًطةاتَِ،    يًَطَ ُٖيُ، بؤ خؤؾِ و ؾرييِٓ و ٖاوتةاّ ًًْةُ، َُطةُض نا   
"ُٖضوَٖا غُباضَت بُ ضَِظ و باخُناِْ بُزيًؼ باغِ يُوَ نطزووَ زَ ُٖظاض بار يةُ  
بُزيًؼ ُٖيُ، خَُيهُنُّ غاَيِ ُٖؾ  َاْط يًَُْى باخُزا زَشئ، بةاخِ وا ُٖيةُ   
غاَيِ زوو ُٖظاض قطوف زاٖاتًًُتِ، ُٓو ضَِظ و باخاُْف يىوت  ثطِ زَنات يةُ بةؤِْ   

ُ    ُٓو ضخؤف،  غةُضنُثط و   اضَِوٍ ضَِظاُْف يةُ ٖةُضزوو ةوَ زاضّ ًََىيةإ خطاواُْتة
ًَٖؿىوّ تطيًَإ ثًَسا ؾؤضِبؤتُوَ، ضؤيؿنت بُ شيَطياْسا زَيةِ َطؤظةإ زيًََٓتةُ دةؤف و     

 .2خطؤف
ُٖضوَٖا باظضطاٌْ ْاوبطاو باغٌ زَغًَىزاًْؿةٌ نةطزووَ، نةُ زَؾةو َةاضزئ و      

ًَُ يُ نًؿُْسووض و َةاضزئ و ٓةُضظجنإ ثؿةتًإ    ُٓضظجنإ زوو زَؾو ؾطَوأْ، زاُْويَ
                                                           

1- Ibid, p.145,149,151,157,161. 
2- ٍ62 ،119 . 
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ثٌَ بُغلاوَ، نُنٌ باضيين بةُؾطٍ ظؤض وايهةطزووَ، زاُْويًََةُنطزٕ يةُ بةُزيًؼ زوا      
 .1بهُويَ ، يُ زَوضوبُضٍ تُوضيَعيـ طُمن و دؤٍ ظؤض نطاوَ

دًَطُّ غُضجنُ ُٓبى بُنط تاضاِْ ًََصووْىوغِ زَضباضّ ٓام قؤيؤًْى يُوَ زواوَ يُ 
ز زَغًَىزإ نطاو، ُٖضوَٖا ْاونةُناِْ )ٖةُتار، ًََٗةطّ، نةَُىو ؾةطُظَى،      ٓاَُ

َىوف، بريَ و ْىغًَنب زَغًَةىزاِْ يًَهةطاوَ، ظؤضيٓةُّ زَظةُضَناِْ نىضزغةتإ بةُ       
ؾًَىَيُنِ غُضَنًِ ثؿتًإ بُ زاُْويًََُ بُغتىوَ يُواُْ بُزيًؼ، خًةعإ، دعيةطَ و   

 .2ِٖ زيهُ
ضّ زياضبُنط ة ٓاَُز ة ُٓويًا نةُيُبِ ٓاَةاشَّ      يُباضٍَ بُضَُِٖ زاُْويًََُ ؾا 

زاوَ، نُ ؾاضَنُ نُوتؤتُ ًَْى بُضزَآلٕ و ضَقةًَُْو، بةُآلّ ْاونةُناِْ زَوضوثؿةتِ     
سُوت دؤض طُمنِ زَْةو زضؾة  و دةؤ و ثاقًةُّ تًَةسا زَنةًَٓطَي ، نةُ غةَُاضّ         

 . 3ؾُضِٕ زَٓاقهُيُ بُٖؤّ ٓاوَزاِْ وآلتُنُيُوَ نًًََطُ و ظَويًُناِْ ظؤض بُثً  و
 باج و سيستةمى زةوى:  -ج

باظضطاِْ ْاوبطاو يُباضٍَ بادُوَ زواوَ و يُّ ضووَوَ ظياتط يةُ ؾةاضّ تةُوضيَع يةُ     
دؤضَناِْ باز زواوَ، وَُْبَِ يُ نىضزغتإ ثًَطَِوّ يُو دؤضَ باداُْ ُْنطا بَِ، نُنِ 

اٌْ ٓةةُو ظيةةاتط يةةُوَّ باغةةِ نةةطزووَ، بُتايبةةُتِ ُْٖةةسَّ يةةُو باداْةةُ بةةُ خةةَُيه 
 َُغًشًًُوَ بُْسَ ُٓويـ يًَِ زواوَ. 

 

                                                           

كتاااب دٍازبكسٍااْ، حضااخَى: واااحٓ لٌرااا  ً فااازًا ضااٌمس، كتا ا:ااى روااٌزِ،       ابااٌبكس روسا:ااُ:  -  1
 .393، 387  2، ج105،263، 1ج ي.ش.1356روسان.

. 371. م2ز 255-254، م247-246، م210، م173م 1زابااااااااٌ بكااااااااس روسا:ااااااااُ: - 2
 .584-580، م373-370ايبسيًػٌ:م

3 - ٍ61 . 
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 ٕ بةةادٌ  1يةةُباضٍَ بةةادٌ ثُْازَضاْةةُوَ يةةُوَ زواوَ ؾًَطواْؿةةا ثازؾةةاٍ ؾةةًَطوا
 .3بُ ؾا ًٓػُاعًٌ زاوَ 2ثُْازَضاٍُْ

ُٖضوَٖا باغِ يُوَ نطزووَ، ٓىغتا دًى حمَُُز نىوَتُ غُض َاضزئ و ُٓويَِ بَِ 
ٕ   خىيَٓطِؾنت ططتىوَ و خَُيهُنُّ بُؾةًَىَّ   ، ثًَسَنةَِ ٓةُّ   4ثةُْازَضإ تُغةًًِ بةىو

خؤضِازَغنت بىوُْف ُٖض ُٓو ؾًَىاظَّ بادِ ثُْازَضاُْ بَِ، نُ يةُو غةُضزََُزا بةاو    
بىوَ، دًَطُّ غُضجنُ ُٓبىبُنط تاضاِْ ًََصووْىوغًـ باغِ يُو بادةُ نةطزووَ، نةُ    
ّ َُيًو خُيُؾِ سُغٓهًَـ زاوَيُ بُ ٓىظوٕ سُغُٕ تةا واظ يةُ زاطرينطزْةِ قةُآل    

 .5نًَؿا بًََِٓ
باظضطةةاٌْ ظًًٓػةةًايٌ ٓاَةةاشٍَ زاوَ بةةُوٍَ يةةُ غُضتاغةةُضٍ ًَٓةةطإ ضيَةةىضَِمسٌ 

، بُضِيَىَ زَنًَ ، طىَإ يةُوَزا ًًْةُ يةُو َاوَيةُزا زَوَيةُتِ غةُؾُوٍ       6تًىيساضٍ
                                                           

طوإ: وياليُتًَهُ غُض بُ ُٖضيٌَُ ٓاظَضباجيإ يُ نُْاضٍ ضؤشٓاواٍ زَضياٍ قُظوئ َُٖيهُوتىوَ، غةُض  ؾًَ - 1
 .335، م3بُ زَضبُْس )باا اةبىاا( بىوَ. ياقىت اسُىٍ: ااكسض ايػابل، ز

ٓطاوَ، نةُ  بادٌ تُْاٌٖ ياخؤ ثُْازَضاُْ )َاٍ اةَإ(: بادِ ثُْازَضاُْ بُغُض ُٓو ؾاض و قُآلياُْ غُثًَ - 2
يإ بُضططيًإ نطزووَ و طرياوٕ ياخؤ ُٓوَتا خؤيإ بُزَغتُوَ زاوَ، يُ ُٖضزوو باضزا يُ ثًَٓاو ثاضاغتِٓ غةُض  
و َاَيِ و طًاًْإ بادًإ زاوَ، ُّٓ بادُف يُ غُضزََِ تُميىوضٍ يُْط ٖاتؤتُ ٓاضاوَ.داغِ َٗاوٍ سػةني:  

ّ ضغةايُ َادػةتري )ؽ.ّ( ، داَعةُ    1405_1385يػًاغةًُ  تاضيذ ايػعو ايتًُىضٍ يًعطام و ايؿاّ و اثاضه ا
 .405ّ، م1976بػساز،

3 - MERCHANT of VINCE,Op.cit, p.202. 
4 - Ibid, p.149. 

 241م 1ز - 5

تًىيساضٍ: يُ زوو بُف ثًَهٗاتىوَ، تًىٍ وؾُيُنٌ تىضنًًُ، ضاغجاضزٌْ َىَيو ياخؤ عُقاض يُةيُٕ ثاؾا  - 6
َطُيٌَُْ، نُ خاوَُْنٍُ بؤٍ ُٖبىوَ باز و خُضدُنٍُ بُ ؾًَىَيُنٌ ناتٌ بؤ خؤٍ و زَوَيُتُوَ بُ نُغاٌَْ ز

بٌَ، بُؾٌ زووٌََ )زاض( واتُ ُٖبىوٕ، خاوَٕ زَطُيٌَُْ، بُغُضيُنُوَ واتةُ خةاوَٕ ظَوٍ.  ا.ٍ.ؽ. اتةىٕ:    
خ زوّ، ه.ف، نةا 1340َايو و ظاضع زض ايطإ، تطمجُ: َٓىنٗط اَريٍ. بٓطاه تطمجُ و ْؿط نتةاا، تٗةطإ،   

ه.ف، نةاخ  1376. حمُس َعني :ؾطٖٓط ؾاضغٌ، دًس زوّ، َىغػُ اْتؿةاضات اَرينةبري، تٗةطإ،     206م
 . 1987ياظزِٖ، م
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ثًَىيػو بُو دؤضَ غًػتَُُ ُٖبىوَ، نُ ظَوٍ بُ غُضزاضإ و ْؤنُضاٌْ ببُخؿٌَ بُ 
 ٌَ وَضططٍَ.بٌَ ُٓوٍَ بادًإ ي

يُوَ زواوَ َُٖىو ضَغِ و بادُناِْ تايبُت بُ ضيَطُ و طىَطط و زاضايِ يُةيُٕ 
نُغًَهِ تايبُتُوَ غُضثُضؾتِ زَنطَّ و بُضِيَىَ زَبطَّ، ضَمسُناًْـ دؤضيةإ ٖةُٕ،   
ًَهِ ٖةُبىو بةَِ، بةُ طةىيَطَّ زَغةتهُوت و         ًَو، نُ يُ بةاظاضِزا زونةاْ ُٖض باظضطاْ

ياخؤ ثًؿُناضإ ُٖض يُنًإ بُطىيَطَّ ُٓو باضوزؤخُّ ُٖيُتِ، ناضَنُّ ضَمسِ زاوَ 
ثىيًإ زاوَ، ٓاؾطَتاٌْ بَِ غُضثؤؾًـ ُٓطُض يُ ؾىيَُٓ طؿتًًُناْسا ٖاتؤنؤيإ نطز 
بَِ، بُثًٌَ ُٓوٍَ تا نةُْس دةىأْ ثاضَيةإ زاوَ، ُٖضنةُْسَ دىاْلبةىو بةٔ ثةاضَّ        

 .1ظياتطيإ زاوَ
ًًُى ُٖض ناآليةُى بًًََٗٓتةُ تةُوضيَع، يةُ     غُباضَت بُ طىَططًـ ُٓطُض َُغًش

غُزا زٍَ نُيىثُيُنٍُ وَنى طىَطط يةٌَ زَغةًَٓٔ، نُنةٌ ُٓطةُض َىغةًَُإ ٓةُّ       
ناضٍَ ُٓجناّ بسايُ، يُ غُزا ثًَٓذٌ يٌَ زَغُْٔ، بُآلّ ُٓطةُض ناآلنةٍُ يةُ تةُوضيَع     

طةطَ ناآلنةٍُ   زاٌَُْْ، تُْٗا ثًًَسا تًَجُضِ ببًَ ، ُٓوا ُٓو ضيَصَيةٍُ يةٌَ وَضْةاططٕ، ب   
 .2زَنًَؿٔ، ضيَصَيُنٌ زياضيهطاوٍ يٌَ زَغُْٔ

ُٖضنِ يُباضٍَ غًػةتَُِ ظَويؿةُوَيُ زَوَيةُتِ غةُؾُوّ تةا ضِازَيةُنِ ظؤض       
غًػةةتَُِ ًْىيةةساضّ ثًَةةطَِو نةةطزووَ، ظَوّ بةةُو نُغةةاُْ زاوَ، نةةُ غةةىوزيإ بةةؤ 

ضاَبةُض  بُزَوَيُتُنُّ ُٖبىوَ، ُٖضنِ غىوز و زاضايِ ظَويًُنُ بؤ خةؤّ بةىوَ يةُ    
 .5زضيَصَّ نًَؿاوَ 4يُوَ تانى غُضزََِ قاداض3غاآلُْ ًًٓداٌْ

 

                                                           

1 - MERCHANT of VINCE,Op.cit, p.172. 
2 - Ibid, p.172-173. 

 ًًٓداٌْ:  - 3

 قاداضٍ - 4

 َايو و ظاضع زض ايطإ- 5
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باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ ُٖضوَى ْاوَنُّ بُ خؤوَيةُتِ، ًَٖٓةسَ باغةِ بةاضوزؤخِ      
ُٓو يُ باضوزؤخًَو ٖاتؤتةُ نىضزغةتإ    نؤَُآليُتِ نىضزغتاِْ ُْنطزووَ، ُٖضنُْسَ

ًَُالًَِْ زَغُآلت يُ ٓاضازابىوَ، يُبُضُٓوَ ُْٖسَّ غُضجنِ طؿةتًٌ نؤَُآليةُتِ و   
ٓايِٓ خػتؤتُ ضوو، ُٓو غُضجناُْف ياخؤ ُٓوَتا بُ ٓاؾهطا خػتؤيُتًًُ ضِوو يةاخىز  
       ّ  يُ زووتؤيِ باغِ زيهُ ضووْةِ نطزؤتةُوَ. يةُ طةطيٓطلئ ٓةُو خاآلْةُّ ٓاَةاشَ

 ثًَهطزووٕ َُٓإُْ: 
 أ. ئاشتةوايى نَيوان ثَيِرةوانى نةتةوة و ئايهة جياوازةكان: 

باظضطاِْ ْاوبطاو يُو ؾةاضَ نىضزيًاْةُّ َاوَتةُوَ، غةُضجنِ ططيٓطةِ يةُباضٍَ       
ثًَهٗاتُّ زاًْؿتىواُْنُيُوَ خػةتؤتُضِوو، يةُ ؾةىيَُٓواضَ ٓايٓةُناًْـ زواوَ، يةُ      

ى يُ ةيُٕ َىغًَُاْإ و َُغةًشًًُناُْوَ ضيَةعّ   ؾاضّ ٓىضؾُ يُوَ زواوَ، نُ ناًًُْ
، َُُٓف يُطٍَُ ُٓوَّ غةُضَتا ةّ َُغةًشًًُنإ   1ىلَ ْطاوَ و بُ ثريؤظ غُيط نطاوَ

ثريؤظ بىوَ، بُآلّ ُْبىوَتُ نًَؿُ و ططؾ  ثةريؤظّ ناًًُْنةُ ةّ ٖةُضزوو ثًَطَِواْةِ     
 ٓايِٓ وَى يُى بىوَ. 

ػاّ ىلَ ٖةُبىوَ، نةُ تًايةسا ثريؤظتةطئ     ُٖضوَٖا يُ ؾاضّ ٓاَُزيـ نُْسإ نًًََ
، ٓةُّ ُْضيتةُف   2زضولُ ٓايُٓناِْ َُغًشِ ىلَ بىوَ، َىغًَُاْإ  ضيَعيةإ ىلَ ْةاوَ  

ُٖض يُ ظووَوَ يُ زياضبُنط ُٖبىوَ، ُٓويًا نُيُبِ ٓاَاشَّ بُوَ زواوَ، ثاف ُٓوَّ 
    ِ سةُوت خةاٍَ    زووباضَ َىغًَُاْإ قُآلنُيإ يُ طةاوضإ غةُْسَوَ، بةُثًَِ ثةُمياًَْه

خؤيإ بُ زَغةتُوَزا، يةُو خاآلْةُ نًًََػةاناِْ ْةاو قةُآل ْةُِضوخًَٓطَي  و ْعضطةُ و         
، ٖةُض يةُ   3طؤضِغتاُْناًْإ تًَو ُْزضَّ و ضيَطُ بُ ًََعَضَ ضَْطاو ضَْطُناًْإ بسضَّ

ؾاضّ ٓاَُز باظضطاِْ ْاوبطاو باغِ يُوَ نطزووَ، طُىلَ يُ ثًَطَِوِْ ٓايٓةُنإ يةُوَّ   
ُ شَاضَّ ُٓواٌْ زيهُ يُ َىغًَُاْإ ثلَ، ُٓواًْـ َُغًشِ و يؤْةاِْ و  زَشئ، ن

                                                           

1-  Ibid, p. 144. 
2 - Ibid, p. 146-177 384غؿطْاَُ م. .  

3 -  ٍ32-33 . 
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ُٓضَُِْ و دىوَنأْ. ثًَطَِواِْ ُٖض ٓايَِٓ ثُضغتطُّ خؤّ ُٖيُ، نةُ تايبُتةُ بةُ    
 . 1ٓايُٓنُّ َىغًَُاْإ ًٖض ٓاظاضيَهًإ ْازَٕ

ُٖضوَٖا يُ ؾاضّ َاضزًْـ ثًَطَِواْةِ ُٖضغةَِ ٓةائ  َىغةًَُإ و َُغةًشِ و      
ىويُنإ نىوُْتُ ثُضغتطُّ تايبُتِ خؤيإ و يُ ثُضغتطُّ خؤيإ خةُضيهِ ضِيَةى   د

ضَمسٌ ٓايين بىوُْ و ًٖض يُنًإ َاؾِ ُٓوّ زيهُّ ظَوت ُْنطزووَ. يةُ دعيةطَف   
 ٕ ، ٖةَُىويإ ثًَهةُوَ شيةاوٕ، ُٖضنةُْسَ     2يُ ثاٍَ نىضز ظؤض ُْشازّ زيهُف ٖةُبىو
ُْتُوَّ زيهُ بىوٕ، يإ ُٖض ْةُشازيَهِ   ضووِْ ُْنطزؤتُوَ، ُٓو ُْشازاُْ تىضى ياخؤ

 زيهُٕئ!.
يُ باغِ خَُيهِ ؾاضّ سُغٓهًَـ ة يـ باغِ نطزووَ شَاضَيةُنِ يةُنذاض ظؤض    
يُ َىغًَُاْإ و َُغًشِ و دىويُناٌْ ىلَ زَشئ، خَُيهُنُّ بُبَِ ططؾة  ثًَهةُوَ   

 . 3َُٖيسَنُٕ و يُ ضووّ َازيًُوَف بُ تىاْإ
نىضز و ُْتُوَناِْ زيهةُ و َُغةًشِ يُتةُى يُنةسا     يُ بُزيًؼ و زَوضوبُضيسا 

شياوٕ، باغِ يُوَ نطزووَ، يُتُى نىضز ُٓضَُِْ يُوَّ زَشئ و ظؤضٕ، يُوَ زواوَ يُ 
ضووّ بصيَىّ يُ َىغًَُاْإ خطاثلٕ، بُآلّ ُٓضَُِْ ُّٓ ؾاضَ يُناو ُٓضَُِْ ؾةاضاِْ  

 . 4زيهُّ ًَٓطإ باؾل زَشئ
غُضجنُ، نُ ُٓضَُِْ ًَْى نىضزغةتإ يةُ ُٓضَةُِْ     يُ ضاغتًسا ُّٓ خاَيُ دًَطُّ

ؾىيَٓاِْ زيهُّ ًَٓةطإ باؾةل زَشيةٔ، َُٓةُف يًَبةىضزَيِ و ٓاؾةتُوايِ نةىضز و        
 َريَناًْإ زَغُآًََِ.

                                                           

1 - Ibid, p. 147 385، غؿطْاَُ م.  
2 - Ibid, p. 150-151 389غؿطْاَُ م .  
3- Ibid, p. 152. 
4 - Ibid, p. 158 



 79 

ُٓويًا نُيُبِ باغِ نطزووَ، ياظزَ طُضَِنِ عاضَبةإ و َُغةًشِ يةُ بةُزيًؼ     
ًًُْ، َُغًشًًُناِْ بةُزيًؼ  ُٖٕ، بُآلّ يُّ ؾاضَزا دىويُنُ و ؾُضَْط و يؤْاِْ 

 .1باظضطاِْ ظؤض قىضؽ و زَوَيَُُْسٕ
باظضطاِْ ْاوبطاو يُباضٍَ قُآلّ تُزوإ و قُآلناِْ غُض زَضيانُّ وإ طىتىيُتِ: 
"طىْسَناتِٓ زَوضوبُضّ ظؤضيُٓيإ ُٓضَُْني و قُآلناًْـ نىضزٕ و ُٓضَُِْ تًَسإ و 

     ُ ّ ُٓضَةُِْ و ْةاو قُآلنُؾةِ    ثًَهُوَ زَشيةٔ. ؾةاضّ واْةًـ ظؤضيٓةُّ خَُيهُنة
َُٖىويإ نىضزٕ، زواداض يُباضٍَ خَُيهِ ؾاضّ تُوضيَع باغِ نطزووَ، ظؤض يُ ًَٓطاِْ 
و تىضنُاِْ ىلَ زَشئ، ظؤضيَو يُ ُٓضَُِْ يُ تُوضيَعٕ، ًٓسّ يُ تُوضيَع بُ زواوَ يُى 
يُ َُغًشِ نًًُ ْابًٓني، ُٖضنِ يُ ٓايِٓ َُغًشِ ُٖيُ ْايسؤظيًُوَ، دىويُنُف 

 . 2تُوضيَع ُٖٕ
 ثةرستطة ئايهييةكان و ثاراستهيان -ب

ُٓو ضؤؾٓبريّ و ثاؾداُْ َُغًشًًُّ باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ ُٖيبىوَ، وايهطزووَ 
غُضباضّ ُٓوَّ ُْٖسَّ غُضجنِ بريوباوَضِّ َُغًشِ زاوَ، يُ َُٖإ ناتسا يةُ ٖةُض   

      ُ ّ يُطةٍَُ نًًََػةاّ   ؾاض و قُآليةُى نًًََػةاّ بُضنةاو نةُوتبَِ يًَةِ زواوَ و بًٓانة
ٖاوؾًَىَ يُ وآلتُنُّ بُضاوضز نطزووَ، ُٖضوَٖا يُو ؾةاض و قُآلياْةُزا ٖةُوَيِ زاوَ    
شَاضَّ زاًْؿتىواِْ َُغًشِ بةُضاوضز بهةات يُطةٍَُ َىغةًَُاْإ يةاخىز ٖةَُىو       
ثًَطَِواِْ ٓايِٓ زيهُّ يُطٍَُ َىغًَُإ بُضاوضز نطزووَ، بُ واتُ ْةُٖاتىوَ قةُباضَّ   

بُ دىزا ثًؿإ بسات و يُطٍَُ يُنسيًإ بُضاوضز بهات، نةىْهُ ضواْةني    ُٖض يُنُيإ
بُو ؾًَىَيُّ زوايِ ظياتط يُ بابُتًًاُْ ًَْعيهُ، يُ بابُتِ ثُضغةتطُ ٓايًًٓةُناًْـ   
ًَىَيُنِ طؿتًٌ يةُ ُْٖةسَّ ؾةاض و قةُآل ٓاَةاشَّ بةُ دىويُنةُ زاوَ، بةُآلّ          بُ ؾ

   َ عطُوتةُناًْـ ثةل ٓاَةاشَّ بةُو     ٓاَاشَّ بُ ثُضغتطُنُيإ ْةُزاوَ، يةُ باغةِ 
َعطُوتاُْ زاوَ، نُ يُو ؾاض و قُآليةُزا نًًََػةاف ٖةُٕ، ٖةُضوَٖا باغةِ ُْٖةسَّ       
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نًًَػاّ نطزووَ، نُ بىوُْتُ َعطُوت و باغةِ نةطزووَ ًَٖؿةتا ؾةىيَُٓواضّ نًًََػةا      
بُغُضيُوَ َةاوَ، ٖةَُىو َُٓاْةُف وابُغةتُطٌ ٓاؾةهطاّ بريوبةاوَضِّ َُغةًشِ        

 ايٌ ثًؿإ زَزَٕ. باظضطاِْ ظًًٓػً
يُباضٍَ ًََصووّ ؾاضّ ٓىضؾُوَ بُؾًَىَيُنِ ٓايِٓ يًَِ زواوَ، ٖةُض تةًُْا ٓةُو     

طًَطِاُْوَّ باغِ نطزووَ، نُ يُ ًََصوو و نىيتىوضّ َُغًشًًُوَ ًَْعيهُ، باغِ يةُو  
نطزووَ، ٓىضؾُ غُض بُ قَُيَُِطؤّ ْةَُطوز بةىوَ، يةُ ؾةاضَنُ قُآليةُى ُٖيةُ، نةُ        

ثتُ و قامئ و ًََصووّ ُٓو ناتًإ بُغُضَوَ، يُْاو قُآلنةُف زا زوو   زيىاضَناِْ ظؤض
غتىوِْ ظؤض دىإ بُضناو زَنُوٕ، نُ بُضظايًإ وَنى غةتىوُْناِْ طؤضَِثةاِْ غةإ    
َانؤ )َُضقىؽ(ةُ، زََئًَ، َُْطوز بتُناِْ خؤّ يُغُض ُٓو غتىوْاُْ زاْاوَ، ٖةُض  

نىضَِنُّ خؤّ ة ًٓػةشام ة بةؤ خةىزا       يُو ؾاضَزا ًٓرباًِٖ باونِ ًَُُٓ ويػتىيُتِ
، يُ ضاغتًسا باظضطاِْ ْاوبطاو ُٖض ُّٓ زوو خاَيُّ يةُباضٍَ ًََةصووّ   1بهاتُ قىضباِْ

ًَهةِ ٓايًًٓةُوَ ىَل ضواًْةىَ، ُٖضنةِ يةُباضٍَ          ٓىضؾُ باؽ نةطزووَ، نةُ يةُ تًَِطواْ
َ، ٓاوَنٍُ نًًََػاناِْ ٓىضؾُوَ طىتىيُتِ، ُٖض يُو ؾىيَُٓزا ناًْاويَهِ ظوآلٍَ ُٖبىو

ًَٖٓسَ ظؤض بىوَ، سُوت ٓاؾِ ثَِ طُضِاوَ، َُغًشًًُنإ يُويَسا نًًََػايُنًإ بُْاوّ 
سُظضَتِ ًٓرباًِٖ نٌَ نطزووَ، نةاتًَهًـ ًَٖةع و تىاْةاّ َُغةًشِ ثىوناوَتةُوَ،      
َىغًَُاْإ ُٓو نًًََػايُيإ نطزؤتةُ َعطةُوت تةا ٓةَُِطؤف بةُ ناًْاوَنةُ زََيةًَٔ:        

ٖةُضوَٖا باغةِ يةُوَ نةطزووَ يةُ ٓىضؾةُ زَ زواظزَ نًًََػةاّ         "ناًِْ ًٓةرباًِٖ"، 
 . 2َُضَُِضِّ تًَسايُ وؾُ و زَغتُواشَّ َٔ يُ تىاْايإ ًًُْ وَغؿًإ بهُّ

دًَطُّ غُضجنُ يُ ؾاضّ ٓىضؾُ دطُ يُو َعطُوتُّ ثًَؿل نًًََػا بىوَ، باغِ يةُ  
    ُ اْإ بةُ تىاْةإ و   ًٖض َعطُوتًَهِ زيهُ ُْنطزووَ، يُطةٍَُ ٓةُوَف يُويَةسا َىغةًَ

خىزإ زَغُآلتٔ، ُّٓ غةُضجنُف يةُو غةُضزََسا بُْةسَ بةُ وابُغةتُبىوًِْ ٓةايين        
باظضطاِْ ْاوبطاو، يُباضٍَ نًًََػاناِْ ؾاضّ ٓاَُز بةُ وضزّ باغةِ يةُ نًًََػةاناِْ     
نطزووَ، غُضَتا غُضغاٌَ خؤّ بؤ باَيُخاُْ و تُةضَناِْ ُٓويَٓةسَض زَضبطِيةىَ، نةُ    
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ىَ ُْٓساظيًُ دىاْاُّْ بةؤ بةىضز و نؤؾةهُناِْ نةٌَ نةطاوٕ، بةؤ       زََُٖبُض ُٓو ؾًَ
نُغَِ يُ ُْٓساظياضّ ُْظاَِْ زَيدؤف زَبَِ، دىاًِْ باَيُخاُْناًْـ ًْؿاُْ و ًَُٖةاّ  
غةةُضزََُ زَغةةُآلتساضَنإ ثًؿةةإ زَزَٕ، يةةُ ٓاَةةُز ظؤض نًًََػةةاّ غةةُضْطِانًَـ و 

، نُ ظؤضيُٓيإ يُ َةُضِ َةُضِ   غُضغاَهُض و نؤؾو و باَيُخاُّْ دىإ بُضناو زَنُٕ
نًض نطاوٕ، ُٓو نًًََػاياُْف زَتىاْني بًَةًَني وَنةى نًًََػةاناِْ ظًًٓػةًإ ظؤض يةُو      
نًًََػاياُْ تايبُت بُ ياضاِْ عًػإ، ُٖضوَى يُ ضؤشطاضّ زَغُآلتِ َُغًشِ َُُٓ 

 . 1ًْؿإ زَزَٕ
ُز يةُوَ زواوَ،  ُٓويًا نُيُبِ يُباضٍَ نًًََػا و ضيَىضَِمسِ َُغةًشًًُناِْ ٓاَة  

ًَٓػتُف نًًََػاناِْ ُٓوَّ وَنةى خةؤّ َةاوٕ و قُؾةُ و َةُتطإ و ثُتطيهةُناًْإ       
 .  2بادًإ ىلَ ْاغُْسضَّ

باظضطاِْ ْاوبطاو باغِ ُٓوَؾٌ نطزووَ، نُ نًًََػاّ دُضدًؼ ثاى تةا ًَٓػةتُف   
    ُ  يُنًَو يُو نُناُّْ تًَسايُ، نُ َُغًشًًُ ثانُنإ بُ ناضيةإ ًَٖٓةاوَ و خةؤّ بة
ناوّ خؤّ زيىيُتِ، ُٖضوَٖا طًَهؤّ "زغجًٓا خاتىوٕ"يـ ُٖض يُو نًًََػةايُزايُ،  
ُٖضوَٖا باغِ نًًََػاّ يُسًاّ ثانِ نطزووَ، نُ ًَٖٓسَ دىإ نٌَ نطاوَ غُضغةاَ   
ٌَ نةطاوٕ، يُواْةُ نًًََػةاّ          زَنات، َُُٓ و نُْسئ نًًََػةاّ زيهةُ بةُو دةؤضَ نة

ُ، يًَُْى نًًََػانُؾسا نُْسئ طىَُظّ وا َُضيَُِ ثانًعَ، نُ ؾُغ  ًَشطابِ ُٖي
نةةٌَ نةةطاوٕ، ثةةل يةةُ غةةَِ غةةُز غةةتىوٕ ضايططتةةىوٕ، يُويَةةسا غُضاْؿةةؤ "غىغةةًِ 

، ٓةُّ نًًََػةاياُْ تةا غةُضزََِ باظضطةاِْ      3تُعًُس"نٌَ نطاوَ، نُ غُضّ ْةُطرياوَ 
ظًًٓػًايٌ َاوٕ، ُٓطُض ْا باغِ زَنةطز، نةُ نةطاوٕ بةُ َعطةُوت يةاخىز ًَٓػةتُ        

ضيإ َاوَ، نىْهُ ُٖض نًًََػايُى نطا بَِ بُ َعطُوت ُٓو ٓاَاشَّ ثًَةساوَ،  ؾىيَُٓوا
يُبُضُٓوَ ُٖض يُباضٍَ نًًََػاّ َُضميِ ثانًعَوَ طىتىيُتِ يُّ ضؤشاُْزا ُٓو غُضزَّ 
ةّ ضؤشُٖآلتِ نًًََػانُيإ نطزؤتُ َعطُوت، ُٖضنِ بُؾُنُّ زيهُيةُ وَى باغةِ   
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اًْاوّ دىإ و ضَواِْ تًَسايُ، نًًََػةانُ ًَٖٓةسَ   نطز، ًَٓػتُ قُؾُنإ يًَِ زَشئ، ن
َةةُظٕ و بًَٓةةس و زَيؿًَٓةةُ، ٖةةُض زََيًَةةِ بُُٖؾةةتُ، بةةُضزَناتِٓ يةةُنذاض دةةىأْ،   
غتىوُْناِْ ًَٖٓسَ ظؤضٕ، شَاضزًْإ غُختُ، ظؤض يُ نًًََػاّ غإ َاضنى )َُضقىغِ 

 .1ثانِ ظًًٓػًا زَنَِ
طىتىيةُتِ يةُ ْاوَضِاغةتِ ؾةاضزا     ُٓويًا نُيُبِ يُباضٍَ ثُضغتطُناِْ ٓاَةُز   

ثُضغتطُّ نةؤٕ و َعطةُوتِ َةُظٕ ٖةؤّ ؾةاْاظّ ٓاَةُز )َعطةُوتِ طُوضَ(يةُ،         
َعطُوتِ طُوضَ يُ غُضزََِ )َىغا ثًَػَُبُض( بًٓات ْةطاوَ، يةُنًَو يةُ نؤَيُطةُ     
غجًُناِْ شووضّ بُعًػطّ يًَِ ْىوغطاوَ، ُّٓ قُآليُ نُوتبًَتُ زَغتِ ٖةُض نةُؽ   

. وَى ثًَسَنةَِ ٓةُويًا نةُيُبِ    2تطُ َاوَتُوَ ْىيَةصّ ىلَ زَنةطَّ  ًَٓطَ ُٖض بُ ثُضغ
يُطٍَُ ُٓوَّ باغِ نطزووَ نُ ثُضغتطُيُ، بُآلّ يُ ضيَعّ َعطُوتُناِْ ٓاَُز باغِ 
نطزووَ، نُ ُٖض نُغِ زوو ضَنات ْىيَص يًَطَ بهات، زَيِ خُبُض يًَِ قبىوٍَ نطزووَ، 

يػُآًََِ نُ نًًََػةا بةىوَ و نةطاوَ بةُ     يُوَف زواوَ نُ طُيًَو ًْؿاٍُْ وا ُٖيُ زَ
َعطُوت، َٓاضَ نىاض طؤؾُنُّ زياضَ نُ يُ ثًَؿسا بةؤ ظَْطداْةُ زضوغة  نةطاوَ،     
ًَىَّ نؤْةُ، ْةاوَوَّ بةُ نًهةطا و قُْةسيٌ ضاظاوَتةُوَ،         ًَٓبُض و ًَشطابُنُّ ؾة

 . 3نؤَيُنُّ وضز و زضؾتِ ُٖٕ، نُ غَِ ْٗؤّ يُغُضيُى زاْطاوٕ
ًَىَ          وَُْبَِ ُٖض تًُْا  بةُ نًًََػةانإ غُضغةاّ بةىو بًَة ، بطةطَ بةُ ٖةَُإ ؾة

غُضغاَِ خؤّ بؤ َعطُوتًـ زَضبطِيىَ ُٓوَ ُْبَِ بُ وضزّ باغِ ُْنطزووَ، يُباضٍَ 
َعطُوتِ َاضزئ طىتىويةُتِ يةُْاو ؾةاضزا نؤؾةو و َعطةُوتِ دىاًْةإ زضوغة         

 .4نطزووَ
ًشِ ُٓضَةُْني و  يُ باؾِ ؾاضّ ٓاضَٓاى طىتىويُتِ زاًْؿتىواِْ َُٖىوّ َُغ 

يُى َىغًَُاًْـ يُوَّ بُضناو ْانُوَّ، طُىلَ نًًََػاّ يًًَةُ، ٖةَُىوّ ثُضغةتطُّ    
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ُٓضًًَُُْنأْ، يُواُْ نًًََػاّ سُظضَتِ يُسًا، يُ ٖةَُىو نًًََػةانإ طةُوضَتطَ و    
َٓاضَنُّ بُ ؾًَىَّ بىضز نٌَ نطاوَ ًَٖٓسَ بًَٓسَ، زَضِواًَْتُ تُواوّ ؾاض، ظَْطُنُّ 

 . 1طُوضَيُ ، زَْطِ زَطاتُ طىيَِ َُٖىوإًَٖٓسَ 
يُ باؾِ ؾاضّ تُوضيَع باغِ نطزووَ نُْسئ نؤؾو بُضنةاو زَنةُوٕ، نةُ يةًَُْى     
ُٖض نؤؾهًَهسا َعطُوتًَو يُطٍَُ طُضَاويَهِ غُضبُخؤ ُٖٕ و َعطُوتةُناًْإ بةُو   
دؤضَ زضوغ  نطزووَ، نُ خَُيهِ ضووّ تَِ بهُٕ، يةُ ًٖهةِ نةُّ ًًْةُ، نةُْسئ      

ُوتًإ يُْاو ؾاضزا نٌَ نطزووَ، ظؤض نانًإ بًٓازْاوَ، َعطُوتِ )عُاضت عةاىل  َعط
قاثى( ظؤض طُوضَيُ بُؾٌ ْاوَضِاغتًإ ُْططتىوَ، يةُو بُؾةُّ َىغةًَُاْإ خةُضيهِ     
ثُضغتٓٔ، ًَشطاا و تاقُنُّ ًَٖٓسَ بًَٓسٕ، ُٓطةُض ثةل ٖةَُيباويَِ ْاطاتةُ ًَهةٌ      

ًَهِ ظؤضّ يةُ بةُضزّ بةُْطر نةٌَ نةطاوَ،      ًَٖؿتا ُٓو بُؾُف تُواو ْةُنطاوَ، بُؾة  
َُضَُِضَِناِْ ظؤض ضوؤْ، غاف و يىوؽ و دةىأْ، زضيَةصايًإ ثًَةٓر تةا ؾةُف ثةَِ       

 .2زَبًَ ، ُٓو َعطُوتُ غَِ زَضطُّ ُٖيُ
  :ج. ئافرةت

باظضطاِْ ْاوبطاو يُو َُٖىو ؾاضَ نىضزيًُ طُضِاوَ و َاوَتُوَ، يُطٍَُ ٓةُوَّ بةُ   
نةةطزووَ، بةةُآلّ غةةُضجنًَهِ واّ يةةُباضٍَ ٓاؾطَتةةُوَ  طؿةةتًٌ باغةةِ خَُيهُنةةُّ 

زَضُْبطِيىَ، ُٖتا باغِ خاُْوازَّ َريَ نىضزَناًْؿِ ُْنطزووَ، تةًُْا ٓةُوَ ْةُبَِ    
يُباضٍَ َريّ سُغٓهًَؿُوَ طىتىويةُتِ غةىَيتإ خةُيًٌ يُطةٍَُ خةااىٕ خةاتىوِْ       

 ٕ ُ ٓةُويًا  ، دًَطةُّ غةُضجن  3ٖاوغُضّ، نُ خىؾهِ ؾا ًٓػُاعًًُ يًَُْى قُآل شيةاو
نُيُبِ يُباضٍَ شْاِْ بُزيًػُوَ زَبًَصيَ  شًْإ ظؤض بُ ْاَؤؽ و دةىإ و ْةاظًَْٓٔ   

 ئ!. 4ْاظامن ضيَطُ زَزَٕ ٓاؾطَتًإ بًَتُ باظاضِ يإ ْا

                                                           

1 - Ibid, p. 160. 400غؿطْاَُ م   
2 - ٍ408 

3 - Ibid, p. 152-153. 

4 - ٍ113 



 84 

نُنِ باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ تًُْا يُ باغِ ؾاضّ تُوضيَع باغِ ٓاؾطَتِ نةطزووَ و  
وضِيَتُوَ، بُو َُضدُّ بةاز بةسا، يةُ ضووّ    زََيًَ  بَِ غُضثؤف زَتىاَِْ يُ باظاضِ بػى

ضَْطًؿُوَ ٓاؾطَتِ ُٓوَّ، تُوضيَع، غجني، دًىبةُضطًإ وَنةى دًىبةُضطِ ًَٓطاًًْاْةُ     
غًُٓيإ واآليُ، تُْاُْت دًىبُضطِ ثًاواًْـ يُبُضزَنُٕ، غُضباضّ َُٓاْةُ ظؤض بةُ   

ووضَ يةُ  خطاثِ باغِ ٓاؾطَتِ تُوضيَعّ نةطزووَ، نةُ يةُ ضاغةتًسا ٓةُّ باغةهطزُْ ز      
ضاغتًًُوَ، نىْهُ باغهطزِْ ٓاؾطَت بُو دؤضَّ نُ زاوئَ ثاى ُْبٔ، بًُٖض دؤضيَو 

 .1ناضيَهِ بابُتًًاُْ ًًُْ و ضوآًًَْهِ َُٖيُيُ
 ضةند سةرجنَيكى ديكة: -د

باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ يُطٍَُ ُٓوَّ باغِ ُٓو َريَ نىضزاُّْ نطزووَ نُ دًَطةُّ  
بابُتِ نات بُغُضبطزِْ ْةُنطزووَ، نةُ َرياْةِ     غُضجنِ بىوٕ، نُنِ باغِ ُْٖسَّ

نةةىضز خةةُضيهًإ بةةىوَ، ضَْطةةُ َُٓةةُ ثًَىَْةةسيٌ بةةُوَوَ ٖةةُبىوبَِ يةةُ ًَْعيهةةُوَ 
ُْيٓاغًىٕ، ُٓوَتا يةُباضٍَ ضاووؾةهاضَوَ زواوَ، نةُ ؾةا ًٓػةُاعًٌ بطِيةاضّ زاوَ       

ويِ يةُ  نؤؾو يُ ؾاخِ ُٓو ٓاشَآلُْ نٌَ بهُٕ، نُ يُ ضاووؾهاض زَياْهىشَّ، يًَٗاتى
ضِاوزا َُظْايُتًِ ؾا ًٓػُاعًًٌ ًْؿإ زاوَ و نؤؾهاًْـ يُ تُوضيَعّ ثايتُخ  يةُ  

. ُٖضوَٖا ؾةُضَؾداًْـ يةُوَ زواوَ نةُ    2ؾاخِ ٓاشٍََ غاظنطاوٕ تا خَُيهِ بًبًَِٓ
َرياٌْ نىضز بؤ نات بُغُضبطزٕ خُضيهِ ضاووؾهاض بىوٕ و ُّٓ ناضَيإ بؤيُ ٓةُجناّ  

ًةةإ يةةُ غةةًَطَططتٔ و ضِاو تةةاقِ بهُْةةُوَ، ْةةُى يةةُ ضووّ زاوَ بةةؤ ٓةةُوٍَ يًَٗاتىوي
     ِ ٖةُضوَٖا   3ٓابىوضيًُوَ غىوزّ ىلَ وَضططٕ وَنةى ٓةُو نةاضَّ ضاونةِ خُضيهًًةُت

ُٓبىبُنط تاضاًْـ باغِ يُوَ نطزووَ ُٓغهُْسَضّ نىضِّ قُضَ يىغةـ يُطةٍَُ َةريَ    
 4نىضزَنإ بؤ ضِاووؾهاض زَنىو

                                                           

1 - Ibid, p. 168-172. .412م 4، بطِواُْ غؿطْاَُ ثُضاويَعٍ شَاضَ   

2 - Ibid, p. 164-166. 
 220-219م امحد النحاز ٓمضطف  الػسفنامْ - 3
 .119زياضبهطيًًُ ٍ - 4
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ووَ، نُ طىْسًْؿاِْ نىضز، ًَىَ و ْةإ و  يُباضٍَ خىاضزًْؿُوَ باغِ ُٓوٍَ نطز
، زياضَ ُٓو ًَىَ و زاُْويَآلُّْ ُٖٕ، ٖةُض ُٓواْةُ   1خىاضزِْ ٓاغايِ ضؤشاُْيإ ُٖيُ

بؤ خىاضزٕ غاظزَنُٕ، نُنِ يُ باغِ ؾاضّ تُوضيَع طىتىيُتِ، ظؤضيٍُٓ خَُيهُنةٍُ  
ياْةُوَ،  َُٖىو طؤؾ  زَخؤٕ، بُتايبُتِ طؤؾتِ َُضِ، نُ ظؤض بُ تاّ و ْاغةهُ بُة 

بُآلّ طؤؾتِ طا ظؤض ْاخؤؾُ، خَُيهِ ظؤض نةُّ زَخيةؤٕ، َاغًػةـ يًَةطَ ظؤضَ، يةُ      
زَضيانُيُى نُ ضؤشَ ضيًَُى زَبَِ، يُوَّ زَيًَٗٓٔ، بىوًَْهِ ْا دؤضّ ُٖيُ، ُٖضوَٖا 
ًَىَيُنٌ ظؤض زَخؤٕ، غُضباضّ ظَيتىٕ، نُ ظؤض بُ تاَُ، ٖةُضوَٖا يةُ تةُوضيَع ظؤض    

ْسإ دؤض غُوظَ و نُيُّ و ثًةاظ و...ٖتةس، غةُضباضّ بةطْر و     طًاّ يًًَُ، يُواُْ نُ
. ُٖضوَٖا يُ ناثتُضّ ُٖشزَزا باغِ ُْوضؤظّ نطزووَ و ْاوّ ًَٖٓاوَ، نُ 2زاُْويًََُ 

ؾا ًٓػُاعًٌ تا ُْوضؤظ، واتُ غاَيِ ْىَّ يُ نؤؾهُنُّ يُ خىّ َاوَتُوَ، زواتط بؤ 
 .3وَؾُضِّ ثالاوَّ ٓام قؤيؤًْى ضووّ يُ بُغسا نطزو

 

                                                           

1 - Ibid, p. 155-156. 
2 - Ibid, p. 170-172. 
3 - Ibid, p. 197. 
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 أـ دابيهكردنى ئاو: 
يةةُنًَو يةةُو غةةُضجنُ ططيٓطاْةةٍُ باظضطةةاٌْ ظًًٓػةةًايٌ يةةُ طُؾةةتٓاَُنُيسا   
زَضخيػتىوَ، ثطغٌ زابًٓهطزٌْ ٓاوَ، بةُ ثًةٍُ يُنةًَُـ زابًٓهطزْةٌ ٓةاو وَنةى       

 ُنٌ بصيَىٍ شيإ باغٌ يًَىَ نطزووَ.غُضناوَي
غُباضَت بُ طىْسْؿًٓاٌْ زَوضوبُضٍ قُآلٍ دَُُيُئ زَبًَصيَ : "نُ ْاونُيُنٌ 
ُٖشاضَ و وؾو و بطيٓط و بٌَ ٓاوَ، بُآلّ يُ ُٓؾهُوتُناٌْ نةًا سةُوظٍ َةُظًْإ    

ضوَٖا . 1َُُٖٖيهؤَيًىَ و يُ بُٖاض ثطٍِ ٓاو زَنُٕ و يُ تُواوٍ غاأل بُناضٍ زًََٖٓٔ"
يُباضٍَ ؾاضٍ ٓاَُزَوَ باغٌ ُٓوَ زَنات،نُ ٓةاوٍ طةُيٌَ ظؤضَ، يُبُضٓةُوَ طةُيٌَ     
ناٌْ و غُضناوٍَ يٌَ َُٖيكىآلوَ، ُْٖسيَهٌ يةًَُْى ؾةاضَ و ُْٖةسيَهٌ يةُ زَؾةتُ و      
ُْٖسيَهٌ يُ نًَىَناُْ و بُطؿو ثطَِ يُ غُضناوَ، يُو ؾاضَزا نؤََُيٌَ ضووبةاض بةُو   

بُٖاضإ زا بُ ؾًَىَيُنٌ غُضغاَهُض و خًَطا ٓاو َُٖيسَنؿةٌََ و  ؾاضَزا تًَسَثُضِٕ، يُ 
بُضَو سُغٓهًَـ و دعيةطَ زَضِوات، ٓةُويًا نةُيُبِ ظؤض بةُ وضزّ يةُ غُضنةاوَ و       
ضووباضَناِْ ؾاضّ ٓاَُز زواوَ، يُ باغِ ناًْاوَنةاِْ باغةِ يةُ ناًْةاوّ )عةُئ      

بةُضزَ و نةاِْ زضظّ    سَُطَ و عُئ عُىل ( و ٓاوّ ناِْ قُآلتِ ًْىَ نةاِْ نةىاض  
ثرييَصٕ. يُباضٍَ ناِْ نىاض بُضزَ زَبًَصيَ :"ٓاوَنُّ ُٓوَْسَ غاضزَ، نةُؽ ْةاتىاَِْ   
نىاض بُضزّ يُى يُ زواّ يُى يًَُْى ٓاوَنةُ زَضبًَٓةَِ، بؤيةُ ْةاوّ نةىاض بةُضزَيإ       
يًَٓاوَ، ُٓو ٓاوَ ثانُ ةّ َُيساِْ ْػىح ثاؾا بُ بٔ زيىاضّ قُآل زَضِوات...يُباضٍَ 
غُضناوٍَ ضووباضَناًْؿُوَ باغِ يُ ؾُتىٍ عُضَا و زجيًُ نطزووَ، ًَْىاًْإ يُطٍَُ 
ؾىضات ًَْعيهٍُ ثُجنا تانى ُٖظاض ؾطغُخُ، نُ يُ نًاناِْ زياضبُنطَوَ َُٖيسَقىَئًَ، 
نُ نىاض غُضناوَيإ ُٖيُ. يةُباضٍَ ٓةاو خىاضزُْوَؾةُوَ زََيًَة : "ٓةاوّ سةَُطَ       

طَّ، ٓاوّ ؾُتًـ بةؤ خؤؾةِ و ثةانِ بةَِ ويَُٓيةُ و      يُنذاض بُ ٓاغاٌْ ُٖضؽ زَن
َُٖىو دؤضَ ُْخؤؾًًُنٌ غًٓط و زَغُظيَو يًَُْى زَبات، يُ ظغتاْسا غةُٖؤَيًَهِ  

 . 2بًىضيِٓ ُٖيُ
                                                           

1 - Ibid, p.145. 

2 - ٍ46-47ٍ .52-53ٍ .62. 
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باظضطاٌْ ْاوبطاو بؤ زابًٓهطزٌْ ٓاو يُ ؾاضٍ َاضزئ باغٌ يُوَ نطزووَ، ٓةاو بةُ   
ىيَطَ، بُآلّ يةُ ضاغةتًسا دًَطةٍُ    طىيَطٍَ ثًَىيػ  ًًُْ، نىْهُ ٓاوٍ ُّٓ ْاونُيُ غ

غُضغىوضَِاُْ باوَضِ بُوَ بهطيَ ، ٓاوٍ َاضزئ غىيَط بًَ ، نىْهُ نُْس غاَيًَو بةُض  
يُوَ ُٓبىبُنط تاضاٌْ ًََصووْىوغٌ زَضباضٍ ٓام قؤيؤًْةى باغةٌ يةُوَ نةطزووَ، نةُ      
       ُ و  َاضزئ و زَوضوبةُضٍ ََُيبُْةسَيهٌ تةصٍ بةُثً  و ؾةُضٍِ زاُْويًََةُ و ًَىَداتة

 ، يُبُضُٓوَ ْانطٍَ ٓاوٍ َاضزئ غىيَط بًَ .1زَؾتُنُؾٌ دًَطٍُ غُضغىضَِإ بىوَ
ُٓويًا نُيُبِ يُباضٍَ دعيطَ زَبًَصيَ : "بُض يُوَّ خىزاّ َُظٕ ُّٓ زًْايُ نةٌَ  

 .2بهات، ُّٓ دعيطَيُ ٓاوَزإ بىوَ و بُُٖؾتًَهُ يُ ًَْىإ ؾُتىيعُضَا و ؾىضاتسا
باضٍَ ٓاوّ قُآلّ َاضزيُٓوَ زََيًه : "يًَُْى قةُآلزا  ُٖضوَغا ُٓويًا نُيُبِ يُ

طُيًَو ُٓؾهُوت و نُئًَ و قىشبِٓ ُٖيُ، ٓاويؿِ بُؾٌ زَ غةاَيِ خةؤّ تًَسايةُ،    
ُٖض باضاًَْو يُ ٓامسإ بًَتُ خىاضٍَ، ٓاوّ غُض بُضظايِ و يىوتهةُناِْ نةؤضِيَهِ بةُ    

 . 3تُ ًَْى َُٓباضاوَناِْخؤضِايٌ ْانًَ ، بططَ َُٖىوٍ بُ دؤطُ بُضزيُٓناًْسا زيَ
يُباضٍَ سُغٓهًَؿُوَف باغٌ يُوَ نطزووَ، غُضباضٍ ُٓوٍَ غةىوزيإ يةُ ٓةاوٍ    
ضووباض وَضططتىوَ، ُٖضوَٖا يُ ُٓؾهُوتًـ سُوظيإ َُٖيهُْسووَ تا ٓاوٍ تٌَ بهُٕ، 

 .4ؾُضَؾداًْـ يُ ٓاوٍ غاظطاضٍ سُغٓهًَـ زواوَ
زياضبُنطَوَ )ٓاَُز( زيَةةتُ خةىاضٍَ   ُٓويًا نُيُبِ باغِ نطزووَ، ُٓو ظيًَُّ يُ 

 .5بُ سُغٓهًَـ تًَسَثُضَِّ
باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ ُٓوَْسٍَ يُ بُزيًؼ َاوَتُوَ غةُضجنٌ زاوَ، ؾةاضيَهٌ ثةطِ    
ًَىيػة  ًًْةُ، ُٖضنةُْسَ         ٓاوَ، يُ قُآلنُؾٌ زا ناٌْ ُٖيةُ، بةُآلّ بةُ طةىيَطٍَ ث

ضٍ زَنةُٕ و يةُ ٖاويٓةسا    بُغًاُْ يُطُأل َُُٓف يُ ظغتإ بُؾط َُٖيةسَططٕ و ٓةُْبا  
                                                           

1 - Ibid, p.147,148,150 .  105،263،م2،ز55،255،م1زابىبهطايطٗطاٌْ:ااكسض ايػابل،    

2 - ٍ69 

3 - ٍ73 

4- Ibid, p.154-155. 

5 - ٍ88 
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بُناضٍ زيَٓٔ، يُ ضاغتًسا ؾُضَؾدإ غُباضَت بةُ غةُضَتاٍ ٓةاوَزاٌْ يةُ بةُزيًؼ      
، يةُ باغةٌ قةُآلٍ وإ يةُوَ     1باغٌ ضووباض و ناًًُْنٍُ و ٓاوَ غاظطاضَنٍُ نطزووَ

 .2زواوَ، ناًًُْى ُٖيُ  َُٖىو زاًْؿتىواٌْ قُآل غىوزٍ يٌَ وَضزَططٕ
ووباض و ناًْاوَناِْ باغِ نطزووَ، نُ يةُ بةُزيًؼ بةُ    ُٓويًا نُيُبِ يُباضٍَ ض

ؾًَىَّ ٓاوزاض و دؤطُيُوَ بًػ  ناًْاوّ ُٖيةُ، دطةُ يَُاْةُ يةُ ٖةَُىو زؤٍَ و      
 . 3ؾًىَناًْؿِ ناِْ َُٖيسَقىَئًَ، ُّٓ ناًْاواُْ ظؤض طُوضَ ْني

 ب ـ تةندروستى:
نطزووَ، بُآلّ ُٖضنُْسَ بُ ؾًَىَيُنٌ نىضت باغٌ يُ ُْٖسٍَ ةيٌُْ تُْسضوغو 

ُّٓ غُضجنُ ططيٓطٍُ ثًَساوئ، يُو غُضزََُزا ططيٓطًةإ بةُ دةؤضَ تُْسضوغةتًًُى     
زاوَ، نُ بُ بريوباوَضٍِ ٓايين تًَهٍَُ بىوَ، باغةٌ يةُ ُْخؤؾةٌ طةُضِ و طةىيٌ و تةا       
نطزووَ، يُ ؾاضٍ ٓىضؾُ ُّٖ َىغًَُإ و ُّٖ َُغًشًًُنإ نةاٌْ ًٓرباًًُٖةإ بةُ    

إ تًَسا ُْططتىوَ، نىْهُ باوَضِيإ وا بىوَ، ُٓو  نُغٍُ تةازاض  ثريؤظ ظاًْىَ و َاغًً
بًَ ، بُ بطِواوَ خؤٍ خباتُ ًَْى ناًًُْنُ ناى زَبًَتُوَ، يُبُضُٓوَ ُٓو ناًًُْيإ ظؤض 
يُْو ثريؤظ بىوَ، ُٖضوَغا ؾُف ًٌَ يُ زَضَوٍَ ؾاض ناًًُْنٌ زيهُ ٖةُبىو، نةُ   

َُضدٍُ بًُاضإ بُ باوَضَِوَ بهُٓ ًَْىٍ، ُْخؤؾاٌْ طُضِ وطىيًٌ ناى نطزؤتُوَ، بُو 
غُضَتا زَبٌَ ثًَٓر ضؤش بُ ضِؤشوو بٔ و ٓاوٍ ظؤض خبؤُْوَ و خؤيإ بُ ٓةاوٍ ناًًُْنةُ   
بؿؤُْوَ، زواتط ْابًَ  ثًَٓر ضؤشٍ زيهُ خؤيإ بؿؤٕ، ثاؾإ َاوٍَ زَ تا زواظزَ ضؤش 

، يَُةُوَ  4ؤف ْانُوٕٓاوٍ ُٓو ناًًُْ خبؤُْوَ ياخؤ ناى زَبٔ، ياخىز بُ تىْسٍ ُْخ
بؤَإ زَضزَنُوٍَ بؤ ناضَغُضٍ ُْخؤؾٌ ثُْايإ بؤ ُٓو ناًًُْ بطزووَ، نُ يةُ بةطِوا   

 بىوًْاُْوَ غُضناوٍَ ططتىوَ.

                                                           

1 - Ibid, p.158  :ٌ308ااكسض ايػابل: م ايبسيًػ  

2 - Ibid, pp.161-162. 

3 - ٍ117 

4 - Ibid, p. 144. 
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ُٖضوَٖا باغٌ يُوَ نطزووَ، نةُ يةُ تةُوضيَع يةُ زَوضوبةُضٍ باآلخاْةٍُ ٓةىظوٕ        
طاوَ، نةُ  سُغٌُْ غُضزاضٍ ٓام قؤيؤًْى، غُضَضِاٍ َعطُوت ُْخؤؾداُْيُى نةٌَ نة  

نُيىثُيٌ ثًَىيػتًٌ تًَسايُ و طُيٌَ َُظُْ و يُ َعطُوتُنٍُ تًُْؿو طُوضَتطَ، يُ 
َاوٍَ ٓىظوٕ سُغُٕ و يُعكىبٌ نىضٍِ ُٖظاضإ خَُيهٌ بًَٓةُوا يةُو ُْخؤؾةداُْيُ    

، طىَإ يُوَزا ًًُْ َرياْةٌ  1بىوٕ و ظجنريَناًْإ تا غُضزٌََ يُعكىبًـ ثاضاغتبىو
نةًَهطزٌْ ُْخؤؾةداُْ زاوَ، بُتايبةُتٌ َةري ؾَُػةُزيين      نىضزيـ ططيٓطًإ بةُ  

 . 2ضؤشَنٌ يُ بُزيًؼ يُ طُضَِنٌ نؤى َُيسإ ُْخؤؾداٍُْ نٌَ نطزووَ
يُباضٍَ غُضجنِ باظضطاِْ ظًًٓػًايٌ بؤ زابًٓهطزِْ ٓاو و تُْسضوغتًًُوَ بؤَةإ  

 -زَضزَنُوَّ: 
و ُٓو زابًٓهطزْاٍُْ ظؤض ططيٓطِ بُ زابًٓهطزِْ ٓاو بؤ خىاضزُْوَ زاوَ  -يُنُّ:

باؽ نطزووَ، نُ يُ وآلتِ خؤيسا ُْبىوٕ، بُتايبُتِ َُٖيططتِٓ ٓاو و ُْٓباضنطزِْ بؤ 
 وَضظّ ٖاوئ. 

غةةُضباضّ ٓةةُوَّ بريوبةةاوَضّ خةةَُيهاِْ يةةُ ضووّ تُْسضوغةةتًًُوَ       -زووَّ:
 زَضخػتىوَ بُ تايبُتِ يُ ٓىضؾُ، ُٖضوَٖا باغِ ُْخؤؾداُْؾِ نطزووَ. 

  

                                                           

1 - Ibid, p.173.178. 
 .623ايبسيًػٌ:ااكسض ايػابل،م - 2
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 ئةجنام
 
 ناضئ بُضُٓجناَُناٌْ باغُنُ يُّ خاآلُْزا خبُيُٓضِوو:زَ
باظضطةةاٌْ ظًًٓػةةًايٌ يةةُ َاوَيةةُنٌ ُٖغةةتًاضزا غةةُضزاٌْ نىضزغةةتاٌْ نةةطزووَ،    -1

طُؾتُنٍُ بُ ثًٍُ يُنُّ بُ َُبُغو باظضطاٌْ بىوَ، نُواتةُ زَنةاضئ بًَةصئ زضيَةصٍَ ٓةُو      
نَُهطزْةُوٍَ طىؾةاضٍ زَوَيةُتٌ عىمسةاٌْ     طُؾتاُْيُ، نُ باَيىيَع و باظضطاْاٌْ ظًًٓػًايٌ بؤ 
 زََُٖبُضيإ، بؤيُ ٖاتىوُْتُ نىضزغتإ و ًَٓطإ.

باظضطةةاٌْ ظًًٓػةةًايٌ ضووْةةٌ نطزؤتةةُوَ يةةُ ضووٍ َىغةةًَُاًًُْتًًُوَ، نةةىضزإ يةةُ  -2 
ُْتُوَناٌْ زيهٍُ ًَٓطاًًْإ َىغًَُاْلٕ و ثل بُ بةاوَضٍِ ًٓػةالَُوَ ثابُْةسٕ، يةُ غةُضَتازا      

نإ يُبُض باْطًَٗؿو ؾا ًٓػُاعًًٌ غُؾُوٍ ضوويإ يٌَ ْا و بُ ضوونةُف نةآلوٍ   َريَ نىضزَ
غىوضيإ يُغُض زَْا، بُآلّ يُ زَيُوَ نىضز يُطةٍَُ غةُؾُوٍ ْةُبىوَ، َةريَ نىضزَنةاًْـ ٓةُّ       
 ُْٖطاوَيإ وَنى غًاغُتهطزٕ ْاوَ، بططَ خَُيهُنُؾٌ َُظُٖبٌ غُؾُويًإ قبىوٍَ ُْبىوَ.

ايٌ بُ ثًَهُواٍُْ ٖاوْؿتُاًًُْناٌْ زيهٍُ، بُ ؾةًَىَيُنٌ ٓةُضييَن   باظضطاٌْ ظًًٓػً -3
باغٌ نىضزٍ نطزووَ، يُطٍَُ ُٓوٍَ ٖاوًْؿةتُاُْناٌْ تةًُْا بةُ نىضزغةتإ تًَجةُضِيىوٕ، ٓةُو       
َاوَيُنٌ باف يُ نىضزغتإ َاوَتُوَ و بُ ناوٍ خؤٍ بًًٓىيُتٌ نىضزغتإ تصيًُ يُ تةُْاًٌٖ  

ُضَناٌْ ثطِ يةُ ؾةار و ٖةُضزٕ، بةُآلّ زووضَ يةُ نةاضٍ ضيَطةطٍ و        و ٓاضاٌَ، يُطٍَُ ُٓوٍَ زَظ
 دُضزَيٌ.
َريَ نىضزَنإ ثاف ضووخاٌْ زَوَيُتٌ ٓام قؤيؤًْى تىاًْىياُْ خؤيإ بةًَُٖع بهُْةُوَ و    -4

زووباضَ غُضبُخؤيٌ خؤيإ بجاضيَعٕ، ُٖضنُْسَ ؾا ًٓػُاعًٌ غةُضَتا ويػةتىيُتٌ بةُ ٖةًَُين     
ُّٓ غًاغُتٍُ غُضٍ ُْططت، ُٖضنُْسَ خىؾهٌ خؤٍ زا بُ غةىَيتإ  نؤْلَؤَيًإ بهات، نُنٌ 

ًَةعٍ يُطةٍَُ بةُناضًَٖٓإ، بةُآلّ ْةُيتىاٌْ بةُ ٓاَةاجنٌ          خُيًًٌ َريٍ سُغٓهًَـ، زوادةاض ٖ
 غُضَنًٌ خؤٍ بطات.

دىططاؾًةةاٍ ًََةةصوويٌ نىضزغةةتإ ظيةةاتط يةةُ ًْةةىٍَ تةةُواوٍ ٓةةُّ ططيٓطًًةةٍُ يةةُ    -5
بطيَتًًُ يةُ ْاغةاْسٌْ قةُآل و ؾةاضَ نىضزيًةُنإ و ثًَهٗاتةٍُ       طُؾتٓاَُنُزا ثًَهًَٗٓاوَ، نُ 
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ناضطًَطٍِ و زاًْؿتىواٌْ بانىضٍ نىضزغةتإ، ظاًْةاضيٌ وضز و ظؤض ططيٓطةٌ يةُو بةاضَوَ زاوَ و      
 زَضخيػتىوَ َريْؿًُٓ نىضزيًُنإ خىزإ غُضبُخؤيٌ خؤيإ بىوٕ.

بُ ثًةٍُ يُنةُّ نىضزبةىوٕ،    يُضووٍ زاًْؿتىواُْوَ ثًَهٗاتٍُ ًْؿتُدًًَاٌْ نىضزغتإ  -6
ثاؾإ َُغًشٌ و دىويُنُ يًٌَ ًْؿُدٌَ بىوٕ و نىضزغتإ ََُيبُْسٍ ثًَهُوَ شيإ و يًَبةىضزٕ  

 بىوَ.
ناةنٌ باظضطاٌْ يُ نىضزغتإ يُ مجىدىوٍَ زابىوَ، بُ تايبُتٌ يةُو ؾةاض و قُآلياْةٍُ     -7

وَ و ضيَطةٍُ باظضطةاًْـ   نُوتىوُْتُ غُض ضيَطٍُ تةُوضيَع ة سُيةُا، نىضزغةتاًْـ ٓةاضاّ بةى      
 ثاضيَعضاوَ، َريَ نىضزَناًْـ ناضواْػُضايإ نٌَ نطزووَ، تا باظضطاْإ يًٌَ يُغًَُٓوَ.

بُؾًَىَيُنٌ ؾطَوإ يُ نىضزغتإ ًَىَ و ًَىَدةات نةطاوَ، ٖةُضوَٖا طةطيٓطًـ بةُ       -8
إ نؿةةتىناٍَ زضاوَ، بةةؤ ٓةةُوَف ثؿةةتًإ بةةُ ضووباضَنةةإ و غُضنةةاوَ و ناًًْةةُناٌْ نىضزغةةت

 بُغتىوَ.
يُتُى ُْتُوٍَ نةىضز نةُْسإ ُْتةُوَ و ثًَطَِواْةٌ ٓةايين ٓةايٓعايٌ زيهةُ يةُ ؾةاضَ           -9

نىضزيًُنإ شياوٕ، ُٖض يُنُيإ ثُضغتطٍُ تايبُتًٌ خؤيإ ُٖبىوَ، َىغةًَُإ يُطةٍَُ ٓةُوٍَ    
زَغُآلتساضبىوٕ، نُنٌ ٓةاظاضٍ ثًَطِواْةٌ ٓةايين زيهةُيإ ْةُزاوَ، باظضطةاٌْ ظًًٓػةًايٌ بةُ         

ًَىَيُنٌ ُٓضييَن باغٌ يَُُ نطزووَ، ُٖضوَٖا باغٌ يُ ظؤضيٍُٓ نًًََػاٍ ُٓو ؾاضاُْ نطزووَ، ؾ
نُ بًًٓىيُتٌ و َاوَيُنٌ باف يًٌَ َاوَتُوَ، ُٓو نًًََػاياُْؾٌ يُطٍَُ نًًََػا ظًًٓػةًايًُنإ  
ٌ بُضاوضز نطزووَ و بُ دىاًٌْ و قُؾُْطًإ غُضغاّ بىوَ، غُضباضٍ ٓةُوَف باغةٌ َعطُوتًؿة   

 نطزووَ.
باظضطاٌْ ظًًٓػًايٌ باغٌ دُشٌْ ُْوضؤظٍ نطزووَ، ُٖضنةُْسَ بةُ ؾةًَىَيُنٌ نةُّ      -10

 باغٌ نطزووَ، بُآلّ َُُٓ ضووٌْ زَناتُوَ، نُ ُْتُوَناٌْ ًَٓطإ يازٍ ُٓو دُشُْيإ نطزؤتُوَ.
زاًْؿتىواٌْ بانىضٍ نىضزغةتإ بةؤ زابًٓهطزْةٌ ٓةاو ثؿةتًإ بةُ نةُْس ضيَطُيةُى          -11
، يُواُْ َُٖيططتين ٓاو و َُٓباضنطزٌْ يةُ سةُوظٍ طةُوضٍَ ًَْةى ُٓؾةهُوت و غةىوز       بُغتىوَ

وَضططتٔ يُ ٓاوٍ ناٌْ و ضووباض، ُٖضوَٖا ٖةَُيططتين ٓةاو يةُوَضظٍ ظغةتإ و بةُناضبطزٌْ يةُ       
 وَضظٍ زيهُ.  
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 سةرضاوةكان
 

 يةكةم: صةرضاوة:
 ظ(1482ى/ 886اٌْ اةقؿٗاٌْ )وؾاَ بعس روساٌْ: ابىبهط روسابىبهط  

ٌ  ُ، تكشًح: جناتٌ يىغةاٍ و ؾةاضوم غةىَط، نتاخباْة    ُة نتاا زياضبهطي ضٍ، روا
 ه.ف 1356إ روس

 ّ(1603ه/1010)ت  ايبسيًػٌ: اةَري ؾطؾدإ بٔ لؼ ايسئ بٔ ؾطؾدإ
َؤغػةُ َىنطيةاٌْ، اضبًةٌ،     حمَُُز مجًٌ ااال ايطوظبًةاٌْ،  ة ؾطؾٓاَُ، تطمجُ:

 . 2، ط2001
 ّ(1577ه/ 985)وؾاَ بعس  ضوًَى ضلطان سُغُٕ اَري سُغُٕ ضوًَى:

 سُغُٕ ايتىاضيذ، بُ اٖتُاّ: عبساسػةني ْةىآِ، بٓطةاَ تطمجةُ وْؿةطّ نتةاا،      
 .11ه.ف ز 1349تٗطإ، 

 ّ(977ه/ 367)ت  ابى ايكاغِ حمَُُز بٔ عًٌ ايٓكً  ابٔ سىقٌ:
 . 1979، زاض َهتبُ اسًاَ، بريوت، االزضة قىضَ 

ِ   فضال ام ضوظبٗةإ بةٔ    فضلام ضوظبٗإ خٓذِ:  فضل  ام خٓذةِ اةقةؿٗاْ
 ّ(1520ه/ 927 )وؾاَ
، ايةطإ  َتاضيذ عامل اضاّ آًَِ، بُنىؾـ: َػعىز ؾطقِ، اْتؿةاضات خةاْىاز   -
 ه.ف.1379،

ه  626)ت (بى عًٌ عبةسام يةاقىت بةٔ عبةسام    )ؾٗاا ايسئ ا ياقىت اسُىٍ
/1228)ّ 

 احَاإ الارتاث  طعؿةًٌ زاض  طلٔ اايحمَُةُز عبةسا   َعذِ ايبًسإ، قةسّ كةا:   -
 .1997بريوت،  ايعطبٌ،
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َٓىنٗط اَريٍ، ؾةطن    تطمجُ: )ؾـ غؿطْاَُ( ًْعيإ زض ايطإ ة غؿطْاَُٖاٍ و
 ه.ف، تٗطإ. 1381ناخ زوّ،  غٗاٌَ اْتؿاضات خىاضظٌَ،

نتًَ  زياضبُنطيًُ، وَضطًَطِاٌْ: غُآلسُزئ ٓاؾةو، بٓهةٍُ    :ة ُٓبىبُنط تاضاٌْ
 ٌ، ناخ يُنُّ.، غًًَُا2007ْشئ،

، ، نةةاخ طًؿةةٔ، 1ةةة اغةةهٓسض بةةًط تطنُةةإ: تةةاضيذ عةةامل اضاّ عباغةةٌ دًةةس
 .31ه.ف،م1350تٗطإ

 ة ُٓويًا نُيُبِ : نىضز يُ ًََصووّ زضاوغًَهاًْسا و:ْاناّ،
ُ  –عُٓ  -زيط ايعوض–ناغباضو باي  ايٌ سًب  االٍطالُضسًُ  - بػةساز   -ايؿًىدة
، داز 2008علَواا االب د.بطاسع حاداد    عسبوا عان االٍطالَاْ ً علاق    : 1579غُٓ 

 العسبَْ للمٌضٌعات،
 ة ؾُضَؾٓاَُ و: ُٖشاض

 

-MERCHANT of VINCE and others: A NARRATIVE of ITALIAN 

TRAVELS in PERSIA, Translated by Charles Gery, BURT FRANKLIN 

PUBLISHER, U.S.A, NEW YORK, N.D                                    .              
    

 زووَّ: شيَسَض: 
با:َاْ الكسدٍاْ يف اشزبَحاان ً ازبَال ً..،     راهل امحد عبادالعصٍص حمماٌد: االماازّ    -

 .2002مٌضطْ مٌكسٍا:ٓ، ازبَل،
ا.ٍ.ؽ. اتىٕ: َايو و ظاضع زض ايطإ، تطمجُ: َٓىنٗط اَريٍ. بٓطةاه تطمجةُ و    -

 ه.ف ،ناخ زوّ.1340ْؿط نتاا، تٗطإ، 
ِ حطني: حازٍخ الغصً التَمٌزِ للعساا ً الػاا  ً اااازي الطَاضاََْ    مواًداغِ  -

 .1976  زضالْ ماجطتري )غ . ( جامعْ بغداد،1405 -1385
الطَاضااََْ  )دزاضااْ يف احٌاهلااا  حطااا  الاادٍن علااُ الن:ػاابندٔ: اشزبَحااان    -

 .1984جامعْ بغداد، )غ . (،ّ ًاحلضازٍْ(، ارسًحْ دكتٌزا
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 -232البلدا:َني ً السحالْ املطلمني )د ً بالدهم عند الكٌزة سهًِ الس خىؾٓاو: 
 .2009  ( داز الصمان ،1229 -846ي/ 625
ضابًعُ ؾُتاح: نىضزغتإ يُ غُزَّ ثةاظزَّ ظايًًٓةسا، وَظاضَتةِ ضؤؾةٓبريّ،      -

 .2005 ُٖويًَط،
صابخُ فاسشات، دمػاق،     حمَُةُز ضتا:لُ لني باٌ : الادً  االضاالمَْ، حس اْ:      -

1974. 
ىضزغتإ يُ ًْطةاٍ نةُْس طُضِيسَيةُنٌ ضؤشٓاوايًةُوَ:وَضطًَطِاٌْ يةُ      نىضز و ن ة

   2010تىضنًًُوَ: ؾىنىض َػتُؾا، زَظطٍُ ٓاضاؽ، ُٖويًَط، 
-  ٌ غةةطظَني ٖةةاٍ خالؾةة  ؾةةطقٌ َلدِ:حمُةةىز    يػةةلْر: دػطاؾًةةاٍ تةةاضخي

 ه.ف ، ناخ ؾؿِ . 1383عطؾإ،تٗطإ، 
التاازخيُ مان الاال  كتاباى     مضطفٓ امحد النحاز: غسفنان البدلَطُ ً منوحاى   -
   .2007، داز ضبريٍص، مطبعْ حاجُ هاغم، ازبَل، ُؾطؾٓاَ
 زاْؿةطاَ.  اْتؿةاضات.  بطضغةٌ غةؿطْاَُٖاٍ زوضَقةؿىٍ،    َٓىنط زاْـ ثصوَ: -

 ه.ف.  1385ؾطٖٓطػتإ ٖٓط، ثايع اقؿٗإ،
ة َرييَال طُيًَو: نىضز و نىضزغتإ يةُ ْىوغةطاوَناٌْ  ًٓتةاَيٌ زا يةُ غةُزٍَ      

داغِ تؤؾًل، ثًَسانىوُْوٍَ: غُآلح ضيَبةىاض، بٓهةٍُ    ْؤظزَظّ( وَضطًَطِاٌْ:-َّ )غًَعز
 .  1987ُْٖطاو  بؤ بآلونطزُْوٍَ ضؤؾٓبريٍ نىضزٍ، غتؤنٗؤَيِ، 

حمَُُز َعني: ؾطٖٓط ؾاضغٌ، دًس زوّ، َىغػُ اْتؿاضات اَرينةبري، تٗةطإ،    -
 ه.ف، ناخ ياظزِٖ.1376
 زنتةىضاه، داَعةُ قةالح ايةسئ،     رسًحاْ اًْؿتُإ بؿري: ايهطز وايػةالدكُ،  -
 .2000اضبًٌ،

زٖؿريٍ، تٗةطإ   ضَاالدٍنغًس  ة غؿطْاَُ اوضبًإ بُ ايطإ، شإ ؾًباٌْ، تطمجُ:
 ه.ف، ؾطن  اْتؿاضات عًٌُ و ؾطٖٓطٌ، ناخ غىّ. 1384
نًهةاووؽ دٗاْةساضٍ ض نةٗاضّ     وايل ًٖٓؼ:تؿهًٌ زوي  ًٌَ زض ايةطإ، ت:  ة
 خىاضظٌَ. ه.ف، تٗطإ،اْتؿاضات1377



 98 

( 1750-1350)تةاضيذ ايةطإ اظ    ايطإ زض ضاَ عكط دسيس ٖاْؼ ضوبطت ضوميط: ة
 .1ه.ف،ض1380، اْتؿاضات تٗطإ، ثايًع آٖهٌاذز  ت:

، ؾهىض َػتُؾا، ناثٌ يُنُّ، ٌْة حمَُُز بايطاقساض: ًٓسضيؼ بُزيًػٌ، وَضطًَطِا
ٌ ظ، ناثداٍُْ وَظاضَتةٌ ثةُضوَضزَ، نتةًَ  غةُْت    1999نىضزغتإ، ، 4ُضٍ بطايةُت

ٍ14-38. 
اضوامات الكسد يف احلضازّ االضالمَْ)دزاضاْ عان دًز   قازض حمَُُز سُغُٕ:  .ز ة

ن مضابعْ  1الكسد احلضازِ يف مضس ً بالد الػا  الاال  عواد املمالَاك ، ضابريٍص، ط    
 .2009احلاج هاغم، ازبَل 

ٕ  تطمجةُ:اظيتا ياغةآٌ،   ضْػةاْؼ،  دًُع ا نىضيو: ة: ه.ف، نةاخ   1388 تٗةطا
 ؿتِ، اْتؿاضات قكٓىؽ.ٖ

 .دهٌ، الكسد يف العسفْ االضالمَْ، حَدز لػكسِ:ة 
 ة سػني َري دعؿطٍ: تاضيذ تًُىضيإ و تطنُاْإ، اْتؿاضات زاْؿطاَ اقؿٗإ،

 ه.ف1375َٓىنٗط ثاضغا زوغ : ؾاَ امساعًٌ اوٍ، ؾطن  غٗاٌَ تٗطإ،  ة
 زوضيات:

جملااْ  ااظ  الااْ الغااسبَني.االكااساد يف : ااس العلمااإ ً السح د. غاااكس الضاابا،: -
 1970( حصٍسان 2) العدد. كسدضتان
 ٌٍضا  حايب،  . رالَيت: الرتاث الكسدِ يف مؤلفات االٍطالَني، حس ْ: دَرييال  -

 ، بُغسا.1981 )زَغتٍُ نىضز( ٍ ظاًْاضيٌ عريامطؤظاضٍ نؤضِ
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 ثاشلؤ
 صةدةي شاسدةيةمي سايين

 ناديارَيلي خةَللي ظيهيضيايي
 

ًَهٌ ُْْاغةطاوٍ ظًًٓػةايٌ يةُ غةاآلٌْ        ُّٓ ض اثؤضتُ بُغةىوزَ يُةيةُٕ باظضطةاْ
ظ ْىوغةةطاوَ، يةةُو ناتةةٍُ بةةُزواٍ يُؾةةهطٍ ؾةةاٍ ًَٓةةطإ "ؾةةا    1520 -1517

بةىو.   Cara maniaًٓػُاعًٌ"زا بىوَ، خُضيهٌ ؾُضِنطزٕ يُطٍَُ َةريٍ ناضاًْةا   
قىيًةُناٌْ  ُٓو نابطايُ غُضزاٌْ َةاضزئ، وإ و بةُتًًؼ زَنةات و باغةٌ قةُآل و      

ؾاضَنإ زَنات، ُٖضوَغا باغٌ ُٖيىَُضدٌ باظضطاٌْ زَظُضَنُ زَنةات. يةُباضٍَ   
نىضزاُْوَ زَبًَصيَ : )ًَهُنٌ قبىوٍَ ْانُٕ و بُ خطاثٌ بُخًَىنطاوٕ، ُٓطُضنٌ نةآلو  

ضاغةتُقًُٓ ْةني،     sophianiو داَاٍُْ غىوض يُغُض زًََْٔ، بُآلّ يُ زَيُوَ غةؤيف  
ُْبٌَ. نىضزإ يُناو ًًًَُتاٌْ زيهٍُ ًَٓطإ ظؤضتط ثابُْسٕ بُ  تًُْا بُنآلو و داَاُْ

نةىضزإ   sophianaًٓػالَُوَ، بُآلّ ؾاضغُنإ غُض بُ ٓايٓعايُنٌ زيهُٕ بُْاوٍ 
ْاخىاظٕ بهُٓ ًَْى ُٓو ٓايٓعايُوَ ُٓطُضنةٌ نةآلو و داَاُْؾةًإ غةىوضَ، وا زيةاضَ      

ٍُٓ نةىضزإ غةُض بةُ ٓةايٓعاٍ     ( ظؤضي81 – 80يُزَيُوَ طىٍَ ْازَُْ ضؤشٍ َطزٕ. ٍ 
 Cuius غىُْٕ، بُؾًَهٌ نًَُؿًإ غُض بةُ ٓةايٓعاٍ ؾةًعُٕ، ثًَةطَِوٍ زضولةٌ      

region, eius et religio    ُواتُ يُ ٓايٓسا ثًَطَِوٍ ؾُضَاْطَِواناًْإ زَنةُٕ. ية(
ظ يُ ناتٌ ؾةُضَِناٌْ ًَْةىإ ًُٓجطاتةؤضٍ عىمسةاٌْ و ًَٓطاْةٌ، ظؤضيٓةٍُ       16غُزٍَ 

جؿتًإ يُ ٓايٓعاٍ غىُْ زشٍ زَوَيُتٌ غُؾُوٍ زَنةطز. خاَيًَةو دًَطةٍُ    نىضزإ ثاَي
بايُر و غُضجنساُْ ُٓويـ ُٓوَيُ، نُ ُٓو نابطايُ يُ باضٍَ نىضزغةتاُْوَ زَبًَةصيَ :   
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)ُٓو وآلتُ وَى ؾاٌَ ؾةُضيـ وايةُ، ضَيطةطٍ و زظٍ ًًْةُ، يةُّ َاوَيةُ ةٍ ٓةُو        
ا( ٖةُضوَٖا زَغة    80زّ... ٍ )خإ(ةُ بىوّ، نُؽ ؾتًَهٌ خطاثةٌ يُطةٍَُ ْةُنط   

ًْؿاٌْ ُٓوَ زَنات، نُ ؾا ًٓػُاعًٌ يُ ؾهطيَهٌ ؾُف ٖةُظاض نُغةٌ ضَواْةٍُ    
غُض بُزيًؼ زَنات، بُآلّ بُ َاوَيُنٌ نُّ ْاناض زَبٌَ يُؾهطَنٍُ باْط بهاتُوَ 

"( بُؾًَىَيُنٌ طؿتًٌ ْةاوَضِؤنٌ ٓةُّ   81و بؤ بُضَيُنٌ زيهُ ضَواٍُْ بهات " ٍ 
 بُٖؤٍ زَغتًٓؿاْهطزٌْ نُْس ظاًْاضيًُنٌ بُنَُيو تًًَسا. باغُ غىوزبُخؿُ
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 غُضجنٌ باظضطإ يإ َاُْوٍَ        ْاوٍ ؾاض و قُآل 
 بريَ                     ضيَطٍُ باظضطاٌْ يُغُض ضيَطٍُ سُيُا. 
 ٓىضؾُ                   ؾىيَين ؾىيَُٓواضٍ َُْطوز. 
 قُآليُنُ يُ بُزيًؼ، ْاونُيُنٌ وؾهُ.          دَُُيُئ     

قُضَ ٓاَُز             ثًَطَِواٌْ َُٖىو ٓايُٓنإ بُ ٓاؾتُوايٌ زَشئ و ثةطَِ يةُ   
 نًًََػا.

 ززو                     غٌَ ضؤش يًٌَ َاوَتُوَ .    
 ًُ.َاضزئ                يُغُض نًَىٍَ َُٖيهُوتىو، نؤؾو و َعطُوتٌ دىاٌْ يًَ

 دعيطَ                  ُٖض ًَىَ و خىاضزًًُْى بتُوٍَ زَغ  زَنُوٍَ.
سُغٓهًَـ             ؾاضٍ ؾاٖإ، زوو َاْط يًٌَ َاوَتُوَ.ثطزٍ سُغةٓهًَـ  

 غُضغاٌَ نطزووَ.
 ٓاخيى                  قُآليُنُ، يُضووٍ ًٓساضيًُوَ غُض بُ سُغهًَؿُ.

 ُضووٍ ًٓساضيًُوَ غُض بُ سُغٓهًَؿُ.غاغؤٕ                قُآليُنُ، ي
 ُٓضظٕ                 قُآليُنُ، يُضووٍ ناضطًَطِيًُوَ غُض بُ سُغٓهًَؿُ.

 غعًَطت               ؾٓسم و ططيَع ظؤض بُناضبطاوٕ  
 نًؿُْسووض            يُى َاْط َاوَتُوَ.
 بُزيًؼ               ثاظزَ ضؤش َاوَتُوَ

 زشيَهُ يُغُض نًَىٍَ بُضاَبُض زَضيانٍُ وإ.تُزوإ             
 وغتإ             ويَطاُْيُ بُزَغو غُؾُوٍ.

 وإ                قُآليُنُ نىضز و ُٓضًٌَُْ ئًَ
 ثًطريٍ         قُةيُنُ بُةٍ ضؤشُٖآلتٌ زَضيانٍُ وإ.
 ٓابٌ طرييؼ     قُآليُنُ بُةٍ ضؤشٓاواٍ زَضيانٍُ وإ.

 يُ ؾىيَُٓواضٍ زَضزَنُوٍَ ؾاضيَهٌ طُوضَيُ. ُٓخالت       
 ُٓةتاَسيا     سىنُطِإ و زاًْؿتىواُْنٍُ تىضنُأْ. 
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 خىٍ           يُ نؤْسا ؾاضيَهٌ طُوضَ بىوَ، ؾىيَين ضاووؾهاضٍ ؾا ًٓػُاعًًُ.
 تُوضيَع          ثايتُخو ٓام قؤيؤًْى و ؾآًػُاعًٌ.

هُوتىوَ و ؾاضيَهٌ بهةىونُ و بةاظاضِيَهٌ   َُضَْس         يُ زَؾتًَهٌ دىإ َُٖي
 ُٖيُ. 

 نَُىوؾطىظَى  باظضطاٌْ ْاوبطاو بُ قُآلنٍُ غُضغاّ بىوَ.
 ُٓضظجنإ      يُ زَؾتًَهٌ دىإ َُٖيهُوتىوَ، ؾاضيَهٌ طُوضَيُ.

 تىقات         ؾاضيَهٌ طُوضَيُ.
ا َةريٍ ٓةام   َُةتًُ    ؾاضيَهُ غُض بُ غىَيتاٌْ قاٖريَيُ، يةُوٍَ )َُٓيىَْةس( زو  

 قؤيؤًْىٍ بُ بُْسنطاوٍ زيىَ.
 غًىاؽ       ؾاضيَهٌ طُوضَيُ.

 ٓاضَٓاى      زاًْؿتىواُْنٍُ َُٖىويإ ُٓضَُْني.
 خُضثىوت       ٓىضزوطٍُ ؾا ًٓػُاعًٌ.

 سُيُا         ضيَطٍُ باظضطاٌْ.
 زياضبُنط      ُٖضيٌَُ طُوضٍَ غُض بُ ًَٓطإ.
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 قَُيَُطِؤ  ياخؤ زَغُآلتساضيَو         َري ياخؤ زَغُآلتساض
 عُةٓىيسَويُ         ٓاَُز، ٓىضؾُ، خُضثىت

 ٓىغتادًى            ؾَُاْطَِواٍ زيابُنط يُةيُٕ ؾا ًٓػُاعًٌ.
 خَُيهُنٍُ          َاضزئ
 سانًَُهٌ نىضز     دعيطَ

 .غىَيتإ خُيًٌ     سُغُٕ نًَؿا و زَوضوبُضٍ )ٓاخيى، غاغؤٕ، ُٓضظٕ(
 قُْبُض بًَط      يُةيُٕ ؾا ًٓػُاعًٌ، ُٓضظٕ.

 َرييَهٌ نىضز     نًؿُْسووض
 غرياز بُط      بسيًؼ

 ظيَسٍ بُط      وإ و زَوضوبُضٍ )يًَساٌْ غهُ و خىيَٓسُْوٍَ خىتبُ(
 

 پۆزیتیڤیسم
 توڵهده

 ئیمپێرسیۆنیسم
فیلسهفهئایدیالیسمی
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 هةكانويَ
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 زاىدَيجةنطي ضاَل

 حضو كيفا
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 شا ئيضماعيلي صةفةوي
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 صهووري دةوَلةتي صةفةوي
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 شاري ئامةد

 ئورفة
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 شووراي شاري ئامةد

 ثزدةكةي حضو كيفا
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 شووراي شاري ئامةد

 صهووري دةوَلةتي ئاق قويونلو
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 شاري مادريو

 مارديو
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 مارديو

 مارديو



 115 

 حضو كيفا

 س 1066صهووري دةوَلةتي عومساني و  صةفةوي صاَلي 
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 نةمزوود ) شوَيهةوارةكاني ئورفة(
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 ثةيلةري شا ئيضماعيل لة )ئةردةبيل(


