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َٝؿ١نٞ   :ث
َٝهٗات١ٟ ِضٟٚٚ ي١ نٛضزغتإ    َٜسٟ ٠ٚ١ٟئ غ١ضباضٟ ١ْت٠ٚ١ٜٝ٠ٚ١، ث َٜهٞ ِض٠غ١ْٞ ظ ٞ  ي١ زٜاضٜهطا٠ٚ ِض٠ط١ظ َٝهي  ططٚث

َٝهٞ ب١َياّ نٛضز٠، ن١ َطؤظ ٞ  بي١  ني١  ئاٜٝٓي١،  ٚ ِض٠طي١ظ  فيط٠  ٚ ئاَيؤظ ب١َيهٛ ١ْٝٝ، غاز٠ َٚيات َٜيصاٜ ٚ  زض َٝيصٚ َ  ٔ  ضي١ْسٜ
َٝهييطز٠ٚٚ، ِضٜٚٚييإ جٝيياٚاظ ٖؤنيياضٟ بيي١ جٝاجٝييا ِض٠طيي١ظٟ َٝهٞ ططٚثيي١ غيي١ض بييؤ ١ٖض١ٜنيي١ٜإ نيي١ ت  جٝيياٚاظ ظَيياْ

،٠ٚ١َٜٓ َٜو  ِضاغتٝؿيسا  يي١  ثاضاغت٠ٚٛ، خؤٜإ ١ْضٜيت ٚ زاب ٚ ؾْٛاؽ ظؤضٜـ تاِضاز١ٜ٠نٞ ز٠ط١ِض ٚ  ١ْٖيس  ططٚثاْي١  يي١
َٜهٝؿٝإ ،(فاضؽ ٚ تٛضى ٚ ز١ًٜ٠ّ ٚ ع١ض٠ب) ٠ٚى ٕ(١ْت٠ٚ١ٜٞ) ئ١تٓٝهٞ ٟ  يي١  ئاٜٝٓري ١ْٖس  ٚ جٛي١ني١ ) منْٛٚي١
ٟ  غ١ضباضٟ ئ٠ٚ١ ،(١َغٝرٞ ٞ  ئي٠ٚ١ ٞ  ططٚثي ٘  ١ٖٜي١  ٚاف َطؤٜي ٞ  ناتيسا  ٜي١ى   يي ٟ  يي١  ٜي١،  ئياٜٝ   -ئي١تٓٝه  منْٛٚي١

ٟ  جط١ ئ٠ٚ١ ،(ئ١ض١َٕ ٚ غطٜإ ٚ ئاؾٛض١ٜنإ) ٞ  يي٠ٚ١ ـ  -ئي١ت   ططٚثي َٝو  ٠ٚى ١ٖٜي١  ئيآٜعاٜٝ ٟ  يي١  ب١ؾي  ِض٠طي١ظ
َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ٚ با١ٜخسإ غؤْط٠ٚ١ٜ١ ي١ّ ؾٝع١ٕ، ئآٜعاٜٞ ب١ غ١ض ن١ فاضؽ، َٝهٗات١ ي١ّ ي ٞ  جٝاٚاظاْ٘ ث ٟ  ططْطي  خيؤ
ٞ  ز٠ضخػت  ب١َ١ب١غيت  ١ٜ١ٖ، ٞ  ِضؤَيي ٞ  ٚ غٝاغي ٕ  ٚ ؾاضغيتاْ ٕ  ي١غي١ض  ناضٜطي١ضٜا ٟ  ٚ ِضٚزا٠ٚنيا ٕ  زاٖياتٛٚ  ٚ خؤٜيا

َٝٞ ن١ نٛضزغتاْسا، ي١ نٛضزٜـ َٜص٠ٚ١ٜٕٓ ٚ با١ٜر ج  . تٛ
ٞ  غ١ضز٠   ٕ  َي ٟ ( ظ1258-749/ى656-132) ع١بباغي١ٝنا ٟ  غي١ضباض ٞ  ئي٠ٚ١ َٝه ٟ  يي١  ططْطي١  قؤْياي َٝيصٚٚ  بيؤ  ئػيمَٝسا،  َ

َٝهٞ بيي١ نٛضزْؿيي١ٓٝناْٝـ ْاٚضيي١ ٚ نييٛضز َٜيي ، ١ٖغييتٝاض ٚ طييطْ  ٖيي١ض٠ قؤْيياي  ٚ ِضٚٚزاٚ ئيي١ٚ بيي١ٖؤٟ زاز٠ْط
 ْاٚضيي١ ي١ْاٜٚاْييسا ٚ ئٝػييمّ خاْيي١ٟ ق١َييي١َِط٠ٟٚ غييٓٛضٟ ييي١ طؿيييت بيي١ ؾاضغييتاْٝا١ْٟ ٚ غٝاغييٞ طؤِضاْهاضٜٝيي١

َٝو ٠ٚى نٛضزْؿيي١ٓٝناْٝـ َٝهٞ ِضٜٚاْييسا٠ٚ، خا١ْٜيي١ ييي١ٚ ب١ؾيي َٝهيي١َياٚ ييي١ بطٜتٝبيي٠ٚٛ ال١ْٜيي١ ييي١ٚ طييطْطٝـ الٜيي١ْ  ت
َٝب١ضٟ ييي١ نيي١ ِض٠طيي١ظٟ، بييْٛٚٞ َٝهيي١َياٚبْٛٚٝإ ز٠ضٚاظ٠ٟ ٚ ز٠ضفيي١  جٝيياٚاظ ٖؤنيياضٟ بيي١ ٚ ز٠َٚي١تيي١ ئيي١ٚ غيي  بييؤ ت

                                               
َٝعٟ ي١ (1)  .٠ٚضطريا٠ٚ زنتؤضا٠ ت



َٝهٗات١   من١ْٚٛ ب١( تٛضنُإ ٚ ز١ًٜ٠ّ( )ظ1258-749/ى656-132)ع١بباغٝسا ز٠َٚي١تٞ ي١غ١ضز٠َٞ نٛضزغتإ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١ناْٞ ث
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َٝو ٚ ب١ْسٟ غٓٛض ١ْبْٛٚٞ ب١تاٜب١  ِض٠خػا٠ٚ، ٞ  نٛضزٜؿي٠ٚ١،  ب١ ِض٠ط١ظ٠نإ نؤٟ ي١ب١ضز٠ّ نؤض بؤ ب١ضب١غت  ٖي١ي
َٝه١َياٚبْٛٚٞ ٚ خعٜٔ َٝصٚٚزا ي١ غ١ضئ١جناَٝـ ن١ ِض٠خػاْسٕ، بؤ ظٜاتطٟ ت َٝبْٛٚٞ َ ٟ  ْٝؿت١ج َٝهٗاتي١ ٟ  ث  ١ْتي٠ٚ١

 ٟ ٟ  يي١  جٝياٚاظ ّ  ٚ عي١ض٠ب  ٚ فيياضؽ) منْٛٚي١ ٕ  ييي١...(تيٛضى  ٚ ز٠ًٜي١ َٝه١تؤتي٠ٚ١،  نٛضزغيتا ٟ  ي  ن١َٓٝ١ٜيي١ى َاْي٠ٚ١
َٝٓٝؿييٝسا ييي١ نيي١ باب١تيي١، ئيي١ّ ي١غيي١ض ب١َيط١ٜيي١ تائيي١َطؤ ي١َاْيي١ َٝه١ٚتيي١ٟ ضيي١ْسٜٔ زاَ َٝ ٚ غٝاغييٞ ي  ٚ طٟنيياضط

َٜػت١ ؾٝاٟٚ ن١ ئاضا٠ٚ، ٖات١ْٚٛت١ ؾاضغتاْٞ  .  نطزْٔ ي١غ١ض ١َٖيٛ
َٜص١ٜ٠ٚ١ٜٓزا ي١ّ    َٜ  تٛ ٕ  ٚ ز١ًٜ٠ّ) باض٠ٟ ي١ قػ١ ١َٖٚيس٠زض ٕ  تيٛضى – تٛضنُيا ٟ  ٠ٚى( ظَاْي١نا ٚ  زٚٚ منْٛٚي١  يي١

َٝهٗات١ َٜ ، ١ْت٠ٚ١ٜٝا١ْ ث ٞ  ني١  بهط ٍَ  نٛضزغيتإ،  خعْٜٛي١ ( ظ1258-749/ى656-132) ع١بباغي١ٝناْسا  ي١غي١ضز٠َ  ي١طي١
َٝصٜٚٚٞ ِضٜؿ١ٟ ز٠ضخػت  َٜ  ٚ ِض٠ٜٚإ نؤض َ َٝبٕٛٚ ؾٛ ٞ  ٚ غطٚؾ  ٚ ْٝؿت١ج ٞ  شٜاْٝيإ،  بياضٚطٛظ٠ضاْ  ئ١ط١ضضي
َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ي١ ١ْت١ٚا١ْ ئ١دلؤض٠ باغهطزْٞ َٜو ب١ زٜه١زا تٛ  قػ١نطزٕ ب١تاٜب١  ب١َياّ باغهطا٠ٚ، جؤض٠نإ ي١ جؤض
ٕ  ِضؤَيٞ ي١غ١ض َٜٝٛػي   ٠ٚى  ؾاضغيتاْٝا ٟ  يي١  ٚ ث َٜصٜٓي٠ٚ١ ٞ  ١ْبْٛٚي١  تاٜب١تيسا  تٛ َٝي ٟ  ١َب١غي ،  ج ٚ  ثِطنطزْي٠ٚ١  ئي١
ٞ  ٚ ظاْػيت١ٝ  بؤؾيا١ٜ  َٝه ٞ  خعَي١تهطزْ ٟ  بطيٛن َٝيصٚٚ ٟ  ٚ نيٛضز  َ ٞ  ث٠ٜٛ١ْيس ٍَ  ؾاضغيتاْ ٞ  ي١طي١  زٜهيي١زا، ١ْتي٠ٚ١ناْ
َٝهٞ ٚ ١َب١غ  َٜص٠ٚ١ٜٓن١ٜ١، ئاَاجن َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ئ١ط١ضضٞ تٛ ٟ  بي١  تاٜبي١   طيطفيت  باب١تاْي١  يي١دلؤض٠  ي  ١ٖٜي١،  خيؤ
َٝصْٚٚٛغإ ئاَاش٠ٟ ن١َٞ ب١تاٜب١   ئ١َي١  ن١ ١ْت٠ٚ١ٜٞ، ٚ ِض٠ط١ظٟ ب١َٓاٟ ي١غ١ض زاْٝؿتٛإ جٝانطز٠ٚ١ْٟ بؤ َ
َٝهٞ ٞ  ب١ ن١ ب٠ٚٛ غ١ض٠نٞ ططفت َٜ   ئاغياْ ٞ  ْي١تٛاْط ٕ  ْاٚضي١  زاْٝؿيتٛاْ َٜٓي١،  نٛضزْؿي١ٓٝنا  بؤ١ٜؾي١  ٖي١ض  جٝابهط
َٜص٠ٚ١ٜٓن١ غطٚؾيت َٝصٚٚ َٝتؤزٟ ب١ ثؿ  خٛاغت١ٜٚٛتٞ تٛ َٜٞ  ٟ ٟ  ٚ ؾيٝهاض َٜ ،  بي١ضاٚضزناض ٍَ  بب١غيي  ب١ٖي١ضذا

َٜص٠ٚ١ٜٓن١ ٞ  ٠ٚى تٛ َٝه ٚ  ب١ؾي َٝع٠ني١ ) يي١  ٠ٚضطيريا ّ ( ت َٝؿي١ن١ٝ  يي١ ّ  ٚ تي٠ٚ١ض  زٚٚ ٚ ث ٕ  يٝػييت  ٚ ئي١جنا  غ١ضضيا٠ٚنا
َٜص٠ٚ١ٜٓنيي١ ثٛختيي١ٟ َٝهٗييات٠ٚٛ،( ئٝٓطًٝييعٟ ٚ عيي١ض٠بٞ) ظَيياْٞ بيي١ تٛ َٝهٗاتيي١ٟ بيي١ تاٜب١تيي١ ١ٜنيي١َٞ تيي٠ٚ١ض٠ٟ ث  ث

َٝهٗات١ٟ ب١ ز٠َٚٚٝؿٝإ( ز١ًٜ٠ّ) ٟ  يي١  بياؽ  ني١  تاٜب١تي١، ( تٛضنُإ– ظَا١ْنإ تٛضى) ث َٝيصٚٚ َ  ٔ َٜ   ٚ خيعٜ  ؾيٛ
َٝبْٛٚٝإ َٝصٜٚٚييي١نإ ِضٚٚزا٠ٚ بييي١ ثؿييي  باغهطزْٝؿيييٝإ بيييؤ نيييطا٠ٚ، ْٝؿيييت١ج  َٚياتٓاغييي١ ٚ ط١ضٜيييس٠ ئاَييياش٠ٟ ٚ َ

َٜـ تٜٛص٠ضاْٞ ِضاٟ ٚ َٛغًَُا١ْنإ  . ب١غيا٠ٚ ْٛ
 :ز١ًٜ٠ّ/ ١ٜن١ّ ت٠ٚ١ض٠ٟ

َٝهٞ ز٠ًٜيي١ّ    َٜييطٜ  ًًَٝيي١ت َٝييطاْري ز َٜهٞ ٠ٚى ٚ ئ ًَُاْٞ ِض٠طيي١ظ  بيي١ْاٟٚ ٖيي١ض نيي١ ئٝػييمَٞ، ِضؤشٖيي١َياتٞ َٛغيي
َٝٞ ط١الٕ ْاْٚاْٞ ي١ِضاغتٝؿسا ، (2)ْاغطإٚ ز١َ١ًٜ٠ َٚياتٞ ن١ ْٝؿتُا١ْن١ٜا٠ٚ١ْ َٜ  ب١ث َٝصٚٚزا ي١ ظٜٓس٠طٝإ ؾٛ َ 

َٝهٞ ٕ  ْؤض٠ٟ ب١ ن١ بٕٛٚ ي١ٚا١ْ ئ١ٚاْٝـ ب٠ٚٛ، ئاغاٜٞ ؾت َٝٛاظ  ٚ خؤٜيا ٟ  ٚ ب١ؾي ٕ  جٝياٚاظ  ٖؤنياض ٘  ِضٜٚيا  ْاٚضي١   يي
َٜو نطز٠ٚٚ، نٛضزْؿ١ٓٝنإ َٜص٠ض َٝٞ تٛ َٝصٟٚٚ ٚا١ٜ ث ٞ  غ١ض٠تاناْٞ غ١ز٠ بؤ بًَاٚب٠ٚ١ْٜٚٛإ ٚ ئ١ٚإ نؤضٞ َ  نؤضي
َٜتييي٠ٚ١، ١َُٜنييي١ ٖاٚغيييٓٛضٟ ي١بييي١ض ز٠ط١ِض ٍَ ١ٖض َٜهٞ بييي١َياّ نٛضزٜٝييي١نإ، ْاٚضييي١ ي١طييي١  ،(3)زٜييياضٜهطاٚزا ي١غيييٓٛض

َٝهٞ ز٠غيي١َياتٞ تٛاْٝييإ بيي١َيهٛ نييطز، ظٜييازٟ قيي١باض٠ٜإ ٖيي١ض ْيي١ى زٜهيي١زا ي١غيي١ضز١َ٠ناْٞ  ؾيياض٠ ييي١ ظؤض ب١ؾيي

                                               
١َُٜن١ ي١غ١ض ظاْٝاضٟ بؤ (2)  َدبٛيٞ، َهتب١ ايكٓاٟٚ، ذلُداَني عًٝ٘ عًل االقايِٝ، َعسف١ يف ايتكاضِٝ أسطٔ املكدضٞ، :بِطٚا١ْ ١ٖض
 .353ف ،(1991: ايكاٖس٠) ،3ط
 اخلتتاَظ ٚ ايسابتت  ايكتتسْني ختت ٍ اجلبتتاٍ اقًتتِٝ يػسبتتٞ االقتؿتتاة١ٜ ٚ االدتُاعٝتت١ ٚ ايطٝاضتت١ٝ االستتٛاٍ ذلُتتد، بػتتر ْٝػتتتُإ (3)

ٌ ) ايدٜٔ، ؾ ح داَع١ االةاب ن١ًٝ دلًظ ايٞ َكد١َ َٓػٛز٠ غر َادطتر زضاي١ امل ةٜني، ايعاغس احلاةٟ ٚ ايعاغس/ اهلذسٜني : ازبٝت
 .89ف ،(1994ّ
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َُٜٞ ِضؤشئاٚاٟ نٛضزْؿ١ٓٝناْٞ ـ  ٚ ئاشضبٝحإ ٚ ضٝانإ ١ٖض ٞ  خب١ْي١  ئياضاْٝ َٜطز٠غي١َيات  زٚاٟ ئي٠ٚ١تا  خؤٜاْي٠ٚ١،  ش
َٝؿٝإ ث١هلاٜٚؿتٝإ، ٚ  ْاٚض١ن٘ غٝاغٞ ؾاْؤٟ ي١غ١ض(4)ظ٠ٜاض١ٜٝنإ ز٠ضن١ٚت  َٝو  بؤ ي١ؾهطن ٘  ب١ؾي ٞ   يي  ؾياض٠ناْ
َُٜٞ َٝهطزٚٚ، ضييٝانإ ٖيي١ض َُٜيي١ٜإ ئيي١ٚ ِضؤشئيياٚاٟ ئيي٠ٚ١بٛٚ ز٠غييتَ َٝٓيي١ضٟ ٠ٚى ز١ًٜ٠َٝيي١ناْٝـ طييط ، ١ٖض َٝهٗ  ث
ٕ  غييٛثاٟ غيي١ض٠نٞ ًَيياٚ ب١ْاٚضيي١ن١زا ِض٠ط١ظاْيي١  ييي١ٚ ٜيي١ى ٠ٚى ٚ ئيي١ٚا ٞ  ث١ض٠غيي١ْسْٞ ،(5)بْٛٚيي٠ٚ١  ب  ز٠غيي١َيات

ٕ  ٚ فياضؽ  ز٠َٚي١تٞ ظٜٓسٚنطز٠ٚ١ْٟ ب١ْٝاظٟ ب١يسا، زاطرينطزْٞ بؤ ١َٖٚي١ناْٞ ٚ(ظ934-928/ ى316-323) َٝٓيا  نؤتاٜٗ
( ز١ًٜ٠ّ) ب١نؤضٞ ب١ضز٠ٚاَٝسا ئ١َ١ف ،(6)نطز٠ٚٚ فطاٚاخنٛاظٟ ب١ ز٠غيت ْاٚض١ن١زا ي١ ع١ض٠ب ف١ضَاِْط٠ٚاٜٞ ب١

َٜهٝـ ض١ْس نٛضزْؿ١ٓٝنإ، ْاٚض١ ب١ض٠ٚ َٜص٠ض ٕ  تٛ َٝٝيا ٟ  ني١  ٚاٜي١  ث ٞ  ١َتطغي١ٝ  غي١ضباض ٞ  ٚ غٝاغي  غي١ضباظ١ٜٝناْ
ٞ  ْاٚضي١ن١،  غي١ض  بؤ ظ٠ٜاض١ٜٝنإ ٞ  ٠ٚغيتاْسْ ٟ  نؤضي ّ  ِض٠طي١ظ ٞ  ثؿي   يي١  ز٠ًٜي١ -295()املكتيسض ) خ١يٝفي١  قياًٜبْٛٚ

ٚ (َيطزاٜٚخ ) ز٠غ١َياتٞ  ب٘ زآْإ  ب٘ بٕٛٚ، ٠ٚ(ظ932-907/ ى320 ٟ  يي١ ٘  ني١  ْاٚضيا١ْ ٞ   يي َُٜ ٞ  ٖي١ض ٞ  ٚ فاضغي َُٜ  ٖي١ض
َٝب١ف ب١ضاَب١ض ي١ ،(7)ب١غ١ضزاططتبٛٚ ز٠غيت ضٝانإ  .(8)ْاٚض١ن١ غاَيا١ْٟ باجٞ ي١ ْاٚبطاٚ خ١يٝف١ٟ ١ْنطزْٞ ب

َُٜيي١ناْٞ ِض٠طيي١ظ٠ ئيي١ّ نؤضييٞ    َٜص٠ؾييٝإ ظٜييازبْٛٚٞ ططتؤتيي٠ٚ١ ئاضاْٝؿييٞ ٚ ئاشضبٝحييإ ١ٖض  ْاٚضيي١ن١زا  ييي٘ ِض
 ييييي١( غيييياالضٟ)َريْؿييييٝ  زا١َظضاْييييسْٞ ٚ غيييي١ض١َٖيسإ ي١غيييي١ض ،(9)ٖيييي١بٛٚ طيييي١ٚض٠ٟ غٝاغييييٞ ب١ضئيييي١جناَٞ

ٔ  ذلُيس ) ي١ال١ٜٕ زا(ظ941/ى330)غاَيٞ ٟ  ،(10)غياالض٠ٚ١ٜٝ  ٟ(َػيافط  بي ٕ  ٖاٚغيٓٛض ٘  ز١ًٜ٠َػيتا ٟ   ني َٜيس ٕ  ظ ٚ  خؤٜيا  بيٛ
ٍَ َٜهٞ ئاشضبٝحإ ي١ط١ ٕ  بيؤ  ز٠ضب٠ٚٛ ٜاض١َتٞ ٖؤناض ًَاٚبْٛي٠ٚ١ٜا ١َُٜني١زا،  ب ٞ  ي١ٖ١ض ٞ  ث١ض٠غي١ْسْ ٞ  ز٠غي١َيات  غٝاغي

ٕ  ناضٜط١ضٟ ي١ْاٚض١ن١زا، ز١َٝ١ًٜ٠نإ بًَاٚب٠ٚ١ْٟٛ ْاٚبطاٚ َريْؿٝ  ٞ  غي١ض  نيطز٠  خطاثٝيا ِ ) َيري  ز٠غي١َيات  زٜػي
ـ  ٚ( ايهطزٟ ٞ  تٛاْيا  زٚاتيطٜ ٚ  غي١ضباظ١ٜٝناْ ٕ  َيري٠  ئي١ َٜيط  خػيت١  نٛضز٠ٜيا ٞ  ش  ني١  ب١تاٜبي١   خؤٜاْي٠ٚ١،  ز٠غي١َيات
ٟ  ئ١ٚإ َٝٓي١ض َٝهٗ ٞ  ث ٟ  غي١ض٠ن ِ ) غيٛثا ٚ  بيٕٛٚ، ( زٜػي ٙ  ئي١ ٟ  نيٛضز٠ف   َيري َٝب١غيذي  ثؿي   يي١  ظٜياز٠ضؤ  َتُاْي١  ٚ ث

                                               
ٞ  زٚاٟ بٕٛٚ ز١ًٜ٠َٞ ب١َٓاَي١ٜ١نٞ: ظ٠ٜاض١ٜٝنإ (4) َٝٓاْ ٟ  َريْؿيٝ   ١ٖض٠غيٗ ٕ  يي١  ع١يي١ٚ ٕ  ٚ جٛضجيا ٕ  طربغيتا ٞ  يي١  غيٛزٜا  بؤؾياٜ

َِٝطٟ ٚ غٝاغٞ َٝهٞ زا١َظضاْسْٞ ي١ بٕٛٚ غ١ضن١ٚتٛٚ ٚ ٠ٚضطط  ْاٚض١ن١ ناضط ٞ  ب١ ب١َٓاَي١ٜٞ َريْؿٝٓ ٔ  َيطزاٜٚخ )  غي١ضنطزا١ٜت  بي
َٜتيي٠ٚ١ بؤئيي٠ٚ١ ْا٠ٚن١ؾييٝإ نيي١( ظٜيياض  غيي١قٛق١ٝٝنإ ز٠غيييت ي١غيي١ض ٚ نييطز فيي١ضَاِْط٠ٚاٜٝإ( ظ1041-928/ ى433 -ى316)ييي١ ز٠ط١ِض

ِ  ابساِٖٝ ؛476 ،ف3،ز(1988: برٚت) ،2ايفهس،ط ةاز خًدٕٚ، ابٔ تازٜذ خًدٕٚ، ابٔ: بِطٚا١ْ. ب١نؤتاٖا  ز٠غ١َياتٝإ  ضت ١َ،  عبتداملٓع
 .307 ،ف(2005: االضهٓدز١ٜ)يًهتاب، االضهٓدز١ٜ َسنص ايعباض١ٝ، اخل ف١ عٔ املطتك١ً املػسق١ٝ االض ١َٝ ايدٍٚ تازٜذ يف
 .338ف ،4ز ،(2005: برٚت) املعسف١، ةاز اجلٖٛس، َٚعاةٕ ايرٖب َسٚز املطعٛةٟ، (5)
 اْتػتازات  اٜتسإ،  تازٜذ طٓذ١ٓٝ زقاٜٞ، عبدايععِٝ ؛62ف ،(1935:َؿس) ايؿاٟٚ، َطبع١ هلل، ٚاملتكٞ باهلل ايساقٞ اخباز ايؿٛيٞ، (6)

 .886 ف ،10ز ،(ؽ1378: تٗسإ) اطًظ،
 ابساِٖٝ ؛390ف ،(1995:ايكاٖس٠) ايعسبٞ، ايفهس ةاز ايعباضٞ، ايعؿس يف االض َٞ ايعامل غسٜف، ابساِٖٝ امحد ٚ ذلُٛة امحد سطٔ (7)

 .313ف املطتك١ً، املػسق١ٝ االض ١َٝ ايدٍٚ تازٜذ يف ض ١َ، عبداملٓعِ
٘  ايتازٜذ، يف ايهاٌَ االثر، ابٔ (8) ٘  ٚاعتت   سككت  شزاز ؛760ف ،6ز ،(2006:بترٚت ) ايعسبتٞ،  ايهتتب  ةاز ايتتدَسٟ،  عبدايطت ّ  عُتس  بت

 َكد١َ َادطتر زضاي١ ايطٝاضٞ، تازخيِٗ يف ةزاض١( 946ّ-334ٙ/749-132)ايبٜٛٗٝني دلٞء سيت ايعباضٞ ايعؿس يف ايهٛزة تٛفٝل، ؾدٜل
 .153 ف ّ،1994 ازبٌٝ، ايدٜٔ، ؾ ح داَع١ االةاب ن١ًٝ دلًظ ايٞ
 .393 -388ف ف ايعباضٞ، ايعؿس يف االض َٞ ايعامل ذلُٛة، امحد سطٔ: بِسٚا١ْ ة١ًٜ٠ّ نؤقٞ ي١ض١ز شاْٝازٟ بؤ(9)
 .107ف ،7ز ايهاٌَ، االثر، ابٔ (10)



َٝهٗات١   من١ْٚٛ ب١( تٛضنُإ ٚ ز١ًٜ٠ّ( )ظ1258-749/ى656-132)ع١بباغٝسا ز٠َٚي١تٞ ي١غ١ضز٠َٞ نٛضزغتإ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١ناْٞ ث
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َٝهطزْٝإ َٝعبْٛٚٞ ئ١َ١ف ،(11)نطز ث َٝط١ٟ ب١ٖ َٜت٠ٚ١ ز١َٝ١ًٜ٠ناْٞ ث َٜٓط َٝس٠خٛ ٚ  ي١ز٠غ  ناضٚباضٜـ ٚ ي ٙ  ئي١  َيري
َٝٞ ،(12)ٖييات٠ٚٛ ب١ز٠غيي١َياتٞ نؤتيياٜٞ ئيي١ٚإ ز٠غيييت ي١غيي١ض ٖيي١ض غيي١ضئ١جناَٝـ ز٠ضضييٛٚ، نييٛضز٠   ئيي٠ٚ١ٟ بيي١ث

ٕ  بي٠ٚٛ،  ب١ضز٠ٚاّ ي١ْاٚض١ن١( ظ11/ى5) غ١ز٠ٟ تا ز٠غ١َياتٝإ ٞ  ٠ٚى خؤؾيٝا َٝهٗات١ٜي١ن ٞ  ث  تيا  ٖي١ضَإٚ،  ١ْتي٠ٚ١ٜ
َٝ  ْاٜٚإ ئٝسٟ (13) (يٛظ) ز٠ضن١ٚت  َٓٝ َٝٗات٠ٚٛ نؤتاٜٞ غٝاغٝٝإ ِضؤَيٞ ٚ ْاَ  .(14)ث

   ٍَ َٝؿٞ ي١ط١ ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١( ز١ًٜ٠ّ) ِض٠ط١ظٟ خعٜ  ب١ٜٝٗ٠ٛناْٝـ ي١ؾهطن ٟ  ي١جاضإ ب١ضضاٚتط ؾ  نيطز٠ٚٚ،  ظٜياز
١ٜ٠َٛٝى َٜسٟ ي١ ئ١ٚإ نؤضٞ ب١ؾ َٝو ب١ خؤٜإ ظ ٚ  ط١ٚض٠ناْٞ نؤض١ ي١ ١ٜن َٝيصٚ  ١ٖضٜي١ى  ب١تاٜبي١   ،(15)زاْيطا٠ٚ  َ

ٕ  ٚ قطَٝػيري  ٚ ايسٜٓٛض ٚ ُٖسإ) ؾاض٠ناْٞ ي١ ٟ ( ذًيٛا ٞ  بي١ٖؤ ٟ  ٚ ططْطي ٕ  ١َٖيه١ٚتي١  ن١ٚتٓي١  ظٜياتط  جٛططافٝٝيا
َٝب١غت  ثؿ  ،(16)ِض٠ط١ظ٠ٚ٠ ئ١ّ نؤضٞ ؾاَياٟٚ ب١ض ـ (ع١ْاظٟ ٚ ذػٜٓٛٗٞ) َريْؿ١ٓٝناْٞ ث ّ  ٜي  ٠ٚى ِض٠طي١ظ٠   بي١
َٜطرياٚ بيي١ َٝٓيياْٞ ييي١ نييط َٝهٗ َٜهٞ ،(17)غييٛثاناْٝاْسا ث َٝبْٛٚٝإ ٚ ظٜييازبٕٛٚ بييؤ بييٛٚ زٜهيي١ ٖؤنيياض  ي١ؾيياض٠ ْٝؿييت١ج

َٜطرياٚ، غيي١ضباظٟ  ٠ٚى تيياى ئاغيييت ي١غيي١ض ض نٛضزْؿيي١ٓٝناْسا، َٟ بيي١نط َٜهييٞ ئاغيييت ي١غيي١ض جيياضٜـ ١ْٖييس َٝع ٖ 
ٕ  يي١ ( ظ1014-979/ ى405-369() بيسض ) َيري  خٛاغيت   ٖاٚناضٟ ِض٠ْط١ غ١ضباظٟ، ٞ  يي١  ب٠ٜٛٗٝي١نا َٞ  نيات ٍَ  ًَُمْي  ي١طي١

ٞ  ي١َباض٠ٜي٠ٚ١  نِٛضٜيسا  ٟ(ٖٝمٍ) َٝي ،  ب١َيط١ٜي١ن ٍ ) ئي٠ٚ١تا  زٜاضب َٜهسا  يي١ ( ٖيٝم ٞ  ب١ضاَبي١ض  ؾي١ِض َٜهي َٝع ٖ  ٟ  ِض٠طي١ظ
َٜيي ، ز٠ًٜيي١َٞ ضٛاضغيي١ز ٖيياتبٕٛٚ( بييسض) َييري ٖاٚنيياضٟ بييؤ نيي١ ْيياٚبطاٚ،  َري٠ناْٝييإ ييي١  ي١ٚاْيي٘ ْيي٠ٚ١ز نيي١ ز٠نٛش
ٛ  املًو فدط) ب١غ١ضنطزا١ٜتٞ ب٠ٜٛٗٞ ٟ (ايسٚي٘ بٗاء) ِضٚزا٠ٚف ئ١ّ زٚاٟ ،(18)بٕٛٚ ٟ  ٟ(يايي   ابي ٞ  ٠ٚظٜيط  غيٛثا١ٜن
ٟ  ؾهػيت ٚ( ٖٝمٍ) طرياْٞ ب١زٌٜ ب١ ن١ ،(ٖٝمٍ) غ١ض ْاضز٠( بسض) َري ٖاٚناضٟ بؤ ٞ  غيٛثان١  بي١  ،(19)ٖيا   نؤتياٜ

َٝطؾٞ تا ئ٠ٚ١ٟ ب١َيط١ٟ ّ ( قطَٝػيري  ٚ ذًٛإ) غ١ض بؤ( ظ1045/ى437)غاَيٞ( ٜٓاٍ ابطاِٖٝ) ٖ َٝو  ز٠ًٜي١ ٕ  ب١ؾي  بيٛٚ

                                               
 ،2ط آزاع، ٚ ايفتتازابٞ ةاز نػٝػتتٝإ، ايهطتتٓدز تسمجتت١ ،(11ّ-10)ايكتتسْني يف ايعباضتت١ٝ اخل فتت١ سكبتت١ يف االنتتساة بٛالةٜتتإ، ازغتتاى (11)
 .79ف ،(2013: بٝٛزت)
 .308ف ،5ز ،(2003:برٚت) ايع١ًُٝ، ايهتب ةاز اهلُِ، ٚتعاقب االَِ جتازب َطهٜٛ٘، (12)
َٜي   ظَاْاْي١  تيٛضى  ؾيٛاْهاض٠   ٖؤظٙ ب١ٚ(: يع)يٛظ (13) ٞ  ني١  ز٠طٛتط ٟ  ي١ْاٚضي١ناْ ٞ  ٚ ضيري  ِضؤشئياٚا ٟ  ني١ْاض٠ناْ ٔ  ز٠ضٜيا  يي١  قي١ظٜٚ

ٕ (ييٛظ ) بٛٚ، ب١ْس ِض٠ٚ ٚ نؤض ي١غ١ض شٜاْٝإ ٚ ز٠ط١ِضإ ي٠ٚ١ِضط١زا ٟ (تي١ٚقٛظ )ٜيا َٜي  (ْيؤ )بي١َاْا ٞ  ز ٘  ني١  تٛضنٝيسا  يي١ظَاْ ٟ  يي  شَياض٠
 ،(1986ّ:بترٚت ) اقتساء،  ةاز ْٛزايتدٜٔ،  ذلُتد  حتكٝتل  ايطًذٛق١ٝ، ٚاملًٛى االَساء اخباز ايتٛازٜذ شبد٠ احلطٝ ،. ٖات٠ٚٛ ٖؤظ٠ناْٝا٠ٚ١ْ

َٝهؤَي١ٜ٠ٚ١ٓٝنيي١ غيي١قٛق١ٝٝنإ ٚ نييٛضز ذلُييس، بؿييري ْٝؿييتُإ ؛23ف  ضيياثٞ ،(ظ1127-1029/ ى521-420)غٝاغيي١ٝنإ ث٠ٜٛ١ْسٜٝيي١ ييي١ ي
َٝط) ز٠ّٚٚ،  .73ٍ ،(١ٖ:2006ٚي

 االحبتاخ،  االناةميٞ املسنص ٚايعطهس١ٜ، االةاز١ٜ ٚ ايطٝاض١ٝ اسٛاهلا يف ةزاض١ ايطًذٛقٞ ايعؿس يف اذزبٝذإ ايٓكػبٓدٟ، ايدٜٔ سطاّ (14)
 .104 ف ،(2013: برٚت)
 امحتد  سطٔ ؛144ف ،(1995) ، 2ط ايعسبٞ، ايػساع َؤضط١ االْطاب، ٚ ايتازٜذ يف ةزاض١ االض ّ، تازٜذ يف احلان١ُ االضسات بٛشٚزخ، (15)

 .393ف ايعباضٞ، ايعؿس يف االض َٞ ايعامل ذلُٛة،
 .89ف اإلدتُاع١ٝ، ٚ ايطٝاض١ٝ األسٛاٍ بػر، ْٝػتُإ(16)
ّ  ؛57-56ف ف ،8ز ايهاَتٌ،  االثتر،  ابٔ: بِطٚا١ْ من١ْٚٛ بؤ (17) ٔ  ذػيا ٞ  ٚ ؾياض٠ظٚض  ١ْقؿيب١ْسٟ،  اييسٜ ٞ  يي١  بيانٛض  يٛضغيتاْ  غي١ز٠ناْ

َٝهؤَي١ٜ٠ٚ١ٓٝنٞ)ْا٠ٚضاغتسا َٝصٟٚٚ ي َِٝطاْٞ ،(ؾاضغتا١ْٝ َ ٟ  ئي١بٛبهط،  ِض٠ْيخ  ع١ض٠ب٠ٚ١ٝ ي١ ٠ٚضط ٞ ) ذ١َيسٟ،  ضياثدا١ْ َُٝاْ  ،(2008: غيً
ٍ408، ٍ414. 
 .564 ف ،7ز ايهاٌَ، االثر، ابٔ (18)
َٜص٠ٟ بؤ ؛566 -564 ف ،ف7ز االثر،ايهاٌَ، ابٔ (19)  .264ٍ يٛضغتإ، ؾاض٠ظٚضٚٚ: ١ْقؿب١ْسٟ: بِطٚا١ْ ضٚزا٠ٚن١ زض
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ٍَ ٜيييإ(قطَٝػيييري) ثاضاغيييت  ئييي١ضنٞ نييي١ عييي١ْاظٟ، ٟ(ابٛايؿيييٛى)َيييري غيييٛثاٟ يييي١  زا(ؾييياشجناْٞ) ٖيييؤظٟ ي١طييي١
َٝطزضابٛٚ َٝػيييَ َٜهيييٞ يييي١ ،(20)ث ٠َٛٝؾيييسا زٜهييي١ٟ غييي١ضباظٟ ِضٚٚزاٚ َٝص٠ٚٚنييي١ٟ نييي١ ٖاٚؾ ( ظ1107/ى501) غييياَيٞ بيييؤ َ
َٜت٠ٚ١، َٝهٞ ب١ ز١َٝ١ٜ٠ناْٝـ نٛضز ٚ تٛضى ٚ ع١ض٠ب ب١ؾاْٞ ؾإ ز٠ط١ِض ٚ  ؾ ٕ  ئي١ َٝع٠ٜيا َٝٓا،  ٖ َٝهيس٠ٖ  غيٝ  ) ني١  ث

َٝهٝٗ( 1107 -1086/ ى501-479() َعٜس بٔ قسق١ ايسٚي١  .  ١ٖضَابٕٛٚ ي١ْاٚض١ن١زا  ،(21)َٝٓا٠ٚث
   ٍَ ٌَ ب١غيي١ض ب٠ٜٛٗٝيي١ناْٝـ ز٠غييتططت  ي١طيي١ َٜهٞ ضيي١ْس ٚ َٛقيي  ييي١ٚ ز٠ًٜيي١ّ ِض٠طيي١ظٟ جعٜييط٠زا زٜهيي١ٟ ؾيياض

َٝٞ من١ْٚٛ بؤ ب١ْٚٛٚٙ، بًَاٚ ْاٚضا١ْف َٜو ب١ث ٞ ) ن١ ِضٚزاٚ َِٝطا١ٜٚتي٠ٚ١ ( ايفياضق ٟ  ط  شَاض٠ٜي١ى ( َٝافياضقري ) ي١ؾياض
َٝييص٠ٚٚ ييي١ٚ بيي١َياّ  ،(22)ٖيي١بٕٛٚ ي١ؾيياض٠ن١ ِض٠طيي١ظ٠ ييي١ٚ  ٚ ب٠ٜٛٗٝيي١نإ ز٠غيي١َياتٞ ثٛناْيي٠ٚ١ٟ ٖييؤٟ بيي١ بيي١زٚا٠ٚ َ

 ،(24)ٖيي١ب٠ٚٛ نٛضزغييتاْسا ييي١ ز٠ًٜيي١ّ بْٛٚيي٠ٚ١ٟ نيي١ّ ي١غيي١ض ناضٜطيي١ضٜٝإ (23)غيي١قٛق١ٝٝنإ ٚ يييٛظ ز٠ضنيي١ٚت 
َٜط٠ٟ ٚ  ئاَاش٠ٜي١ى  ٖيٝ   غ١ضضا٠ٚناْٝؿيسا  ي١ ئ٠ٚ١ٟ ب١طٛ ٕ  ١ْني١ٚت٠ٚٛ  ب١ضضيا َٜيص٠ٜا ٞ  ظؤض ِض ٙ  ني١َ ٚ  ٚ  نيطزٚٚ  بي١
َٜ  ٖؤ١ٜؾ٠ٚ١ ١ََِٝضبْٛٚٞ ب١ ز٠نط ٟ  زٜهي١ف  ال١ٜنٞ ي١ تٛاب٠ٚ١ٓ، نٛضزٜسا نؤ١ََيط١ٟ ْاٚبؤت١ٟ ي١ نا  ت  ث٠ٜٛ١ْيس

ٟ  غٓٛض ب١ ٞ  ب١ْيس ٕ  ئ٠ٚ١ْيس٠  ني١  ٖي١ب٠ٚٛ،  ب١ٜٝٗ٠ٛناْي٠ٚ١  ز٠غي١َيات ٚ  ١َب١غيتٝا ًَاٚببٓي٠ٚ١،  غيٓٛض٠ن١زا  بي١  ْي١بٛ  ب
َُٜٞ ِضؤشئيياٚاٟ ْاٚضيي١ٜ١نٞ ضيي١ْس ٚ ب١يييسا ييي١ ظٜيياتط  بييْٛٚٞ ب١تاٜبيي١تٝـ ،(25)ٖاٜٚؿيي  ثيي١يٛثؤٜإ ضييٝانإ ٖيي١ض

َٜططب٠ٚٛ نٛضز١ٜٝنإ َريْؿ١ٓٝ ٟ  ٚ باَياز٠غيت ي١ ِض ٕ  بًَاٚبْٛٚي٠ٚ١  زٚاتيط  بؤٜي١  نٛضزٜٝي١نإ،  ؾياض٠  يي١  ظؤض يي١  ئي١ٚا
َُٜٞ ي١ ت١ْٗا َا٠ٚ١ْٜإ َٝبٝٓٝهطا٠ٚ ز١ًٜ٠ّ ١ٖض  .ت
 :(26) (تٛضنُإ)ظَا١ْنإ تٛضى/ ز٠ّٚٚ ت٠ٚ١ض٠ٟ

                                               
 52ف ،8ز ايهاٌَ، األثر، ابٔ (20)
ٕ  ١َٖسٟ ؛169ف ايتٛازٜذ، شبد٠ احلطٝ ، (21) ٞ  ٖي١ضٚتٞ،  عٛمسيا ٟ  ِضؤَيي  يي١  ْانٛضز١ٜٝناْيسا  َريْؿي١ٓٝ  ٚ ز٠َٚيي١   يي١  نيٛضز  غي١ضباظ

 .224ٍ ،(ظ2008: زٖؤى) خاْٞ، ضاثدا١ْٟ ،(ظ1258-749/ى656-132)ع١بباغٝسا غ١ضز٠َٞ
 .447ف ،(2014: اضطٓبٍٛ) ،1ط ْٛبٗاز، بايٛنٔ، ٜٛضف ٚ اخلٛيٞ فازٚم نسِٜ حتكٝل َٝافازقني، تازٜذ (22)
ٕ  ب١َٓاَي١ٜي١ى : غ١قٛق١ٝٝنإ (23) ٞ  يي١ْؤ  بيٛٚ ٞ  يي١   ني١  ييٛظ،  ٖؤظ٠نياْ ٕ  َٚييات ٟ  ٚ ثيا ٕ  ثيؤض ٞ  تٛضنػيتا َٝه ٟ  شٜياْ  ُْٝطي١  ٚ نؤضي١ض

ًَُاْٞ ز٠طٛظ٠ضاْييس، نؤضيي١ضٜإ َٜتيي٠ٚ١ ْا٠ٚن١ؾييٝإ بييٕٛٚ، ١َظٖيي١ب غييْٛٞ َٛغيي  ٜييإ زقييام بيئ غييًحٛم)طيي١ٚض٠ٜإ بيياثري٠ بييؤ ز٠ط١ِض
ِ  ايػتٛزابٞ،  اَتني  ابساِٖٝ ايعسب١ٝ ايٞ ْك١ً ايطًذٛق١ٝ، ايدٚي١ تازٜذ يف ايطسٚز ٚآ١ٜ ايؿدٚز زاس١ ايساْٚدٟ،: بِطٚا١ْ(تكام  عبتداملٓعٝ

 داَعت١  َطبعت١  ايطتًذٛق١ٝ،  احلهاٜت١  يف ايعساقت١  ايٝتصةٟ،  ؛147ف ّ،1960، ايكتاٖس٠  ، ايكًِ ةاز ايؿٝاة، عبداملعطٞ فؤاة ٚ ذلُدسطٓني
 .45ف ،(1965ّ: بػداة) اإلزغاة،  َطبع١ ايطًذٛقٞ، ايعؿس يف ايعسام تازٜذ أَني، سطني ؛20ف ،(1979:بػداة) بػداة،

 .125ف آذزبٝذإ، ايٓكػبٓدٟ، ايدٜٔ سطاّ (24)
 .420ف ايعباضٞ، ايعؿس يف االض َٞ ايعامل ذلُٛة، امحد سطٔ (25)
َٝصٟٚٚ ٚ ض١َه١نإ جٝاٚاظٟ غ١ضباضٟ(: تٛضنُإ) تٛضى (26) َٝٓاْٝإ، َ ٕ  ني١  ٖؤظا١ْٕ، ئ١ٚ ١َب١غ  ب١َياّ ب١ناضٖ  تٛضني١،  ِض٠طي١ظٜا

َٞٝ َٝٓاْٞ غ١ضضا٠ٚناْٝـ ب١ث َٝهٞ ب١ تٛضنُا١ْ ١ٖضضٞ تٛضنُإ، ي١ نؤْي٠ تٛضى ب١ناضٖ ًَٝ َٝهٞ ض١ْس ٜإ ع ًَٝ َٜ ، تٛضى ع  ن١ ز٠ٚتط
َٝصٟٚٚ يٛظ٠نأْ، َٝٓٝاْٞ َ َٝـ ضٛاض٠َٞ غ١ز٠ٟ بؤ تٛضنُإ ب١ناضٖ َٜتي٠ٚ١،  ظاٜيري  ث ٕ ) بي١  ني١  ز٠ط١ض ٘  ٖيات٠ٚٛ، (اْيس  تٛضنُيا ٟ   بي  َاْيا
٠َٛٝ َٜ ، تٛضى ٜإ ٖاٚؾ َٝصٟٚٚ ي١ ز٠قٝـ نؤْئٜ ز َٝٓا٠ٚ، نؤضٝسا ضٛاض٠َٞ غ١ز٠ٟ نؤتاٜٞ ي١( املكسغٞ) ئػمَٝسا َ ٍَ ب١ناضٜٗ  ي١ط١

 ايطتعٝد  امحتد  تسمج١ ايٛضطٞ، اضٝا يف ايرتى تازٜذ بازتٛيد، ؛275-274ف ايتكاضِٝ، أسطٔ: بِطٚا١ْ. غ١قٛق١ٝٝنإ ٚ يٛظ ز٠ضن١ٚت 
َٝػتاؾسا ي١ِضؤشطاضٟ ،104ف اذزبٝذإ، ايٓكػبٓدٟ، ؛33ف ،(1996: ايكاٖس٠) يًهتاب، املؿس١ٜ اهلئ١ ضًُٝإ،  ِض٠ط١ظا١ْ ئ١ٚ ثامشا٠ٟٚ ب١ ئ
 َٜ  .ض١َه١ بًَاٚتطٜٔ نٛضزغتاْسا ي١ ن١ تٛضنُإ، ز٠ٚتط
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َٜهٞ ض١ْس تٛضى      خعض٠ٚ٠ ز٠ضٜاٟ ١ٖضي١ ن١ بٕٛٚ، ْا٠ِٚضاغ  ئاغٝاٟ ْاٚض١ناْٞ ْؿٝ  بٝابإ ٚ ز٠ؾت١نٞ ٖؤظ
َٜص ِضؤش١َٖيات٠ٚ١ ي١( تب ) با١ْناْٞ بؤ ِضؤشئاٚا٠ٚ  ي٘ َٝت٠ٚ١، زض  َياٚضاء ) ِضٚباض زٜٛ ئ١ٚ ْاٚض١ناْٞ ب١ ن١ ئ٠ٚ١ٟ ز٠ب

َٜ ( ايٓٗييط َٝييصٟٚٚ نيي١ ،(27)ز٠ْاغييط َٝبْٛٚٝإ َ َُٜٞ ب١تاٜبيي١  ْٝؿييت١ج َٝـ بييؤ ئيياضإ ٚ ئاشضبٝحييإ ي١ٖيي١ض  ئٝػييمّ ثيي
َٜت٠ٚ١، َُٜي١  ئ١ّ زاْٝؿتٛاْٞ بؤ ئاَاش٠ٟ( ايٝعكٛبٞ) ١ٖض٠ٚى ز٠ط١ِض ٌ )  نيطز٠ٚٚ  ١ٖض ٕ  اٖي  اخيم   نٛضٖيا  ٚ اشضبٝحيا

٘ ) ،(28) ..(اقاٚزاْٝي١  ٚ ٚاالشضٜي١  ايعحِ َٔ ٞ   (االشضٜي َٝه ٞ  ظَياْ ٞ  تيٛضن ٞ  ني١  ٚ نؤْي١  ئاشضبٝحياْ َٝه ٞ  ب١ؾي  زاْٝؿيتٛاْ
١َُٜن١ َٝٞ ١ٖض ١َٝٝف ب١ّ ،(29)زٚإٚ ث َٝ  ث َٝهٔ ٜـ( االشض) ب َٝهٗات١ٟ ي١ ب١ؾ ٘  ٖي١ض  ني١  ظَا١ْنإ، تٛضى ١ْت٠ٚ١ ث  بي

ٍَ ١ٖض (30) (اخلعض) ئ١ط١ض باغهطإٚ، تٛضنُإ  ٕ  ي١ثا ٞ  ئي١ٚا  بهي١ٜٔ،  بياؽ  ٖاِٚض٠طي١ظ٠ناْٝا َٝبْٛٚ ـ  ْٝؿيت١ج  ئي١ٚاْٝ
َُٜٞ ْاٚضيي١ٜ١نٞ ي١ضيي١ْس َٜ  ب١ضضيياٚ ٚئيياضإ ئاشضبٝحييإ ٖيي١ض َْٝٛٝإ نيي١ ،(31)ز٠نيي١ٚ َٝـ بييؤ ْٝؿييت١ج  ئٝػييمّ ثيي

َٜت٠ٚ١  .(32)ز٠ط١ِض
َٜهٞ تٛضى ي١ِضاغتٝسا    ٍَ  ني١  ناضٜطي١ضبٕٛٚ،  ٚ زٜاض ِض٠ط١ظ ٕ  ي١طي١ ٚ  بيؤ  خعٜٓٝيا ٟ  ْيا ٟ  غيٓٛض ٞ  ق١َيي١َِط٠ٚ  خٝمفي١ت

ـ  بيٕٛٚ،  ث١ِضاط١ْيس٠  نٛضزْؿ١ٓٝناْٝؿيسا  ؾاض٠  ب٘ ئٝػمَٝسا، ٞ  زٚاتيطٜ ٕ  ثاْتاٜي١ن ٟ  يي١  بي١ضفطاٚاْٝا  ٚ ؾياض  ظؤضبي١
َٝهٞ نؤضٞ ٚ خعٜٔ زاطط ، ز٠غتب١غ١ض نٛضزغتإ ؾاضؤضه١ناْٞ ٞ  ض١ْس ١ن ئ١ٚاْٝـ ب١ؾ َٝه  بي١  بِطٜي٠ٚٛ،  قؤْياي

َٝو َٝص١ٜٝٚٚنإ نؤض١ ي١ ١ٜن ٚ  ي١ب١ض زاْطا٠ٚ، َ ٟ  ئي١ ٟ  ٚ ناضٜطي١ض ١َٜٓٚاضا١ْ ٟ  يي١  ؾيٛ َٝيصٚٚ ٕ  ئٝػيمَٝسا  َ َٝٝا  بي١ج
َٝؿييت٠ٚٛ َٝييصٟٚٚ نييطز٠ٚ٠، ئ١ٚاْييسا خييعٜ  ي١بيي١ضز٠ّ ز٠ضطيياٟ ِض٠طيي١ظ٠، ييي١ّ ٠ٚضطييطتٔ غييٛز ب١تاٜبيي١  ، (33)ٖ  غييٛز َ
٠َٛٝضططتٔ َٜت٠ٚ١، ئ١ٜٚ١َٛنإ غ١ضز٠َٞ بؤ تٛضى ِض٠ط١ظٟ ي١ ي ٟ  غ١ضباظ ٠ٚى ئ١ٚنات١ٟ ز٠ط١ِض ٞ  ي١ثطؤغي١  فتٛذيات
ٕ  ئٝػيمَٝسا  َٝهييطا، ب١ؾيساضٜا ٔ  َعاٜٚي١ ) ١ٖضي١غيي١ضز٠َٞ ي١ٚاْي١ف  ث ٕ  ابييٞ بي ٞ  ييي١( غيفٝا  زٚاتطٜؿييسا غي١ضز١َ٠ناْ
٠َٛٝضطريا٠ٚ غٛزٜإ ْاٚخؤ ئاشا٠ٚناْٞ زاَطناْس٠ٚ١ْٟ ٚ خ١يٝف١ تاٜب١تٞ نؤؾهٞ ي١ثاضاغت  ٞ  يي١  ،(34)ي  خ١يٝفي١ناْ
َٟ ييي١ نيي١ ١ٜن١َ١ناْيي١ ييي١( ظ775-754/ ى158-136( )املٓكييٛض ابييٛجعفط) ع١باغييٝـ ب١َٓاَييي١ٟ  ناضٚبيياض٠ ييي١ ١ْٖييس

                                               
ٟ  بيؤ  ؛10ف ،2ز ،(1995: بترٚت )،2ط ؾتاةز،  ةاز ايبًتدإ،  َعذِ ايبًدإ َعذِ احلُٟٛ، ٜاقٛت (27)  عطتا،  شبتد٠ : بِطٚاْي١  ظٜياتط  ظاْٝياض

 .9ف ،(ت.ة:ّ.ة) ايعسبٞ، ايفهس ةاز ،(ٚايعجُإْٝٛ ايسّٚ ض دك١ ٚ بٝصْط١)ايٛضطٞ ايعؿٛز يف ايرتى
ٕ  تتازٜذ  ضتر  ةز آذزبابٝذإ ْٝا، زئٝظ زسِٝ: بِطٚا١ْ ظٜاتط ظاْٝاضٟ بؤ ؛18 ف ،(1422ٙ: برٚت) ايع١ًُٝ، ايهتب ةاز ايبًدإ، (28)  اٜتسا
 .864ف ،2ز ،(ؽ1379: تٗسإ) ضّٛ، قاخ اض ّ، تا آغاش اش
 .337 ،2ز ،(1938: برٚت) ،(يٝدٕ افطت) ؾاةز ةاز األزض، ؾٛز٠ سٛقٌ، ابٔ (29)
َٝهٔ ئ١َا١ْف: اخلصز (30) َٜ  تٛضنٔ، ط١ٚض٠ٟ ٠ٚض١ٜهٞ تٛضن١نإ، ١ْت٠ٚ١ ي١ ١ٜن َٝبْٛٚٝإ ؾٛ  َؤيتف  ،االبٛاب١ باب ئ١ٚزٜٛ ْٝؿت١ج

 يف ايترتى  عطتا،   شبتد٠  ؛196 ف ،(1423ٙ:ايكتاٖس٠ ) يًٓػتس،  ايجكافت١  ةاز ٖتاةٟ،  ٜٛضتف  حتكٝل املػسب، ايٞ املػسم َٔ ايعامل سدٚة اجملٍٗٛ،
 .13ف ايٛضطٞ، ايعؿٛز

 .288 ف ،(1981:بػداة) ايسغٝد، ةاز ايهتاب١، ايؿٓاع١ ٚ اخلساز دعفس، بٔ قدا١َ: بِطٚا١ْ (31)
 َؤضطتتت١ سكتتتاز١ٜ، ضٝاضتتت١ٝ ةزاضتتت١ ،(1198ّ-951/ 595ٙ-340) ازإ بتتت ة يف ايهٛزةٜتتت١ ايػتتتداة١ٜ االَتتتاز٠ زضتتتٍٛ، غتتتهس امساعٝتتتٌ (32)

 .48 ف ،(2001: ازبٌٝ)َٛنسٜاْٞ،
ِ  تسمجت١  اض َٞ، خنطتني قسٕٚ ةز اٜسإ تازٜذ اغبٛيس، (33) ٞ  غتسنت  امحتدٟ،  َتر  َتسٜ ٞ  اْتػتازات  ٖفتتِ،  قتاخ  فسٖٓطتٞ،  ٚ عًُت
 .433-419ف ف ايعباضٞ، ايعؿس يف االض َٞ ايعامل ذلُٛة، امحد سطٔ ؛455 ف ،1ز ،(1369:تٗسإ)
ٞ  ايعؿتس  يف اجلتٝؼ  َٓاؾتس،  عبداحلفٝغ ذلُد: بِطٚا١ْ ظٜاتط ظاْٝاضٟ بؤ (34) ٕ ) دلتدالٟٚ،  ةاز ،(232ٙ -132) االٍٚ ايعباضت  ،(2000:عُتا

 .117 ف
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 (177)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

َِٝطٟ ٞ  ٚ  غ١ضنطزٙ ب١ ثؿيت غ١ضباظ١ٜٝناْسا ٚ ناضط ٞ  ب١غيتٛٚٙ،  تيٛضى  غي١ضباظاْ ٔ  ظٖيري ) زاْياْ ٞ  بي ٞ ( اييني  بي١ٚاي
 ي١ؾيياض٠ن١ تييٛضنٝـ بييْٛٚٞ ئ١طيي١ضٟ ئ١َيي١ ،(35)زٜيياض٠ من١ْٜٚٛيي١نٞ ي١َباض٠ٜيي٠ٚ١ زا(ظ755/ى137) ي١غيياَيٞ(ُٖييسإ)

َٜهٞ( ايينٞ ظٖري) ن١ تاٜب١  ب١ ِضٚٚ، ز٠خات١ َٝطابٛٚ غ١ضباظٜؿٞ ناض َٝػَ ٍَ ضْٛه١ (36)ث  بي١ضثطؽ  ١ٖض زاْاْٞ ي١ط١
َٝطَٛإ ؾاض٠نإ، بؤ ٚاي١ٝى ٚ َٝو  ٚ خا١ْٚاز٠ ب ٘  ب١ؾي ٟ  ٚ ْعٜيو  ن١غي١   يي ٕ  ز٠غيت١ ٍَ  تاٜب١تٝؿيٝا  يي١  زابي٠ٚٛ،  ي١طي١

َٝهٞ ٕ  ب١ضثطغٝاض١ٜتٞ( ظ932-907/ ى320 -295()املكتسض) خ١يٝف١ زٚاتطٜؿسا ظ١َ٠ْ ٟ  ٖي١َا ٞ  بي١  ؾياض َٝه  زٜهي١  تيٛضن
ٞ  ز٠َٚي١تٞ ئٝساض٠ناْٞ ٚ غٛثا ْاٚ بؤ تٛضى ِض٠ط١ظٟ خعٜ  ، (37)غَاضز٠ٚٚ( ايينٞ ايكغري حنطٜط) ب١ْاٟٚ  ع١بباغي
 ثاؾإ زا،(ظ9/ى3) غ١ز٠ٟ غ١ض٠تاناْٞ ٚ( ظ8/ ى2)غ١ز٠ٟ نؤتاٜٞ ي١ ب١تاٜب١  ظٜازبْٛٚسابٛٚ، ي١ ِضؤش ي١زٚاٟ ِضؤش

٠َٛٝنٞ ٞ  ب١تاٜبي١    ب١ضفطاٚإ ب١ؾ ِ ) خ١يٝفي١  ي١غي١ضز٠َ ٕ  زا(ظ842 -833/ ى227 -218() املعتكي َٜيص٠ٜا ٟ  ظؤض ِض  ظٜياز
َٝهطزْٝإ غييي١ضباضٟ نييي١ نيييطز، َٜهٞ( غييياَطاء) زضٚغيييتهطزْٞ زٚاتيييط ٚ ي١ب١ييييسا ْٝؿيييت١ج  تاٜب١تٝؿيييٞ ي١ؾيييهط

َٝسضٚغييتهطزٕ َٝطيي٘ شَاض٠ٜييإ، ظٜييازبْٛٚٞ غيي١ضباضٟ بيي١زٚا٠ٚ ي١َيي١ ،(38)ي  ييي٘ غ١ضباظٜؿييٝإ ٚ غٝاغييٞ ز٠غيي١َياتٞ ٚ  ث
 .زاب٠ٚٛ ث١ض٠غ١ْسٕ 

َٝبْٛٚٞ ١ٖضضٞ     ٟ  ْٝؿ١ج ٟ  ئي١ٚا  نٛضزغيتاْٝـ،  يي١  تٛضني١  ِض٠طي١ظ ٚ  غي١ضباض ٟ  ئي١ َٝؿيي  ني١  ز٠قاْي١ ٕ  ث  ئاَاش٠ٜيا
َٝهطا، ٞ  َٝا١ْٟ ي١ ٜـ(ايبمشضٟ) ث ٟ  باغيهطزْ ٞ  يي١  زا(غٝػيط ) ؾياض ٕ ) خ١يٝفي١  غي١ضز٠َ / ى193-170()ايطؾيٝس  ٖياضٚ
َٝبْٛٚٞ ب١ ئاَاش٠ٟ(ظ809 -786 ٞ  ٚ نيٛضِ  بيؤ  ْٝؿت١ج ٕ ) ْي٠ٚ١ناْ ّ  خاقيا ٟ  اخلياز  ني١  ، (39)نيطز٠ٚٚ  تٛضني١  ني١ ( ايػيغس

 َٝ َٝس٠ض َٜططإ ي١ ْاٚض١ن١ ثاضاغت  ب١َ١ب١غيت ث َٟ ي١( ايكعايٝو) ِض َٜٓس٠ض َٝهطابٔ،  ٚ ّ  ْٝؿيت١ج َٝٝي١ف  بي١ َٝي   ث  ب
َٝبْٛٚٞ غ١ض٠تاٜٞ َُٜٞ ي١ ب١تاٜب١  تٛضى ْٝؿت١ج  ي١ٚ ز٠ط١ِضٜت٠ٚ١،( ظ8/ ى2) غ١ز٠ٟ نؤتا١ٜناْٞ بؤ ضٝانإ ١ٖض
َٝص٠ٚٚ َٝٛاظٟ ب١زٚا٠ٚ َ ٕ  تان١ن١غٞ نؤضٞ ب١ؾ ٟ  يي١  ٜيا ٠َٛٝ ٕ  ني١  غي١ضباظ١ٜٝنإ،  ئ١ضني١  ضٛاضضي ٟ  ي١الٜي١  خ١يٝفي١

َٜو ب١ ع١بباغ٠ٚ١ٝ َٝطإ، تٛضن١نإ غ١ضنطز٠ ي١ ١ْٖس َٜو ز٠غَ َٜو ي١ نؤب٠ٚ١ْٜٚٛإ بؤ بٛٚبٔ ٖؤناض  ي١ؾياض٠  ١ْٖس
ٞ  يي١ ( املعتع) خ١يٝف١ من١ْٚٛ بؤ نٛضز١ٜٝنإ، ٞ  زا( ظ867/ ى253) غياَي ٟ  ئي١ضن ٟ  زاَطناْسْي٠ٚ١  عبيسايععٜع ) ئياشا٠ٚ

ٞ ) بي١ ( ُٖسإ) ز٠ٚضٚب١ضٟ ي١( ايعحًٞ زي  ابٞ بٔ ٔ  َٛغي ٞ  ِضاغيَاضز، ( ايهيبري  بغيا  بي ٞ  ن١غي١ضنطز١ٜ٠ن  ب١ٖ١ٜبي١ت
٠َْٛٝيييس ٚ ز٠غييي   بيييٛٚ، ع١بباغيييٞ غيييٛثاٟ ْييياٚ تيييٛضنٞ َٜهٞ ٚ ث َٜٝييي١تٝإ تيييٛضى ظؤضٟ غييي١ضباظ  نييي١ ز٠نيييطز، ٖاٚض

َٜهٞ ٜؿسا(ظ881/ ى267) غاَيٞ ِضٚزا٠ٚناْٞ ي١ ، (40)طريغا٠ٚ١ٜ ُٖسإ ي١ ٚ ئ١جناَسا ئ١ضن١ن١ٟ ب١غ١ضن١ٚتٜٛٚٞ  جاض
َٝٛإ ئاشا٠ٚ زٟ ٍَ ال١ْٜططاْٞ ٚ( ايينٞ نٝغًغ) تٛضنٞ غ١ضنطز٠ٟ ي١ْ ٔ  امحيس ) زاضٚز٠غت١ٟ ي١ط١ ٔ  عبيسايععٜع  بي  بي
٘  ني١  ِضٜٚيسا٠ٚ، ( قطَٝػيري ) يي١ ( زي  ابٞ ٞ   يي ٕ ) يي١  َيا٠ٚى ( نٝغًيغ ) ئاشا٠ٚني١زا  ز٠ضئي١جناَ ـ  ٚ( ُٖيسا  يي١  زٚاتيطٜ
َٝ ( قُٝط٠) َٝس٠ب َٜو ، (41)ْٝؿ١ج َٜص٠ض ٞ  ب١ٜٝٗ٠ٛنإ غ١ضز٠َٞ ن١ نطز٠ٚٚ ب٠ٚ١ ئاَاش٠ٟ تٛ َٝه ٚ  ز٠ضفي١ت  بيؤ  يي١باضبٛ

                                               
ٌ  تتتازٜذ ايطتيٟ،  (35)  ايعؿتتس يف اجلتتٝؼ َٓاؾتس،  عبتتداحلفٝغ ذلُتتد ؛387 ف ،5ز ،(1387ٙ: بترٚت ) ،2 ط ايتترتاخ، ةاز املًتتٛى، ٚ ايسضت

 .118 ف االٍٚ، ايعباضٞ
 .63 ف ،5ز ايهاٌَ، االثر، ابٔ (36)
َٜص، ةاز املػٍٛ، بٝد ضكٛطٗا ايٞ االض َٞ ايفتح َٔ ُٖدإ ايدٚضهٞ، ذلُد اةزٜظ (37)  .93 ف ،(2006ّ: ةٖٛى) ضجر
 .49-48 ف ف ،4ز ايرٖب، َسٚز املطعٛةٟ، (38)
 .187ف ،(2000ّ: برٚت) ايع١ًُٝ، ايهتب ةاز عًٞ، ذلُد عبدايكاةز سٛاغ١ٝ ٚق  ايبًدإ، فتٛح (39)
 .421 ف ،5 ز ايطيٟ، تازٜذ ايطيٟ، (40)
 .92 ف ُٖدإ، ايدٚضهٞ، ذلُد اةزٜظ ؛536 ف ،5 ز ايطيٟ، تازٜذ ايطيٟ، (41)



َٝهٗات١   من١ْٚٛ ب١( تٛضنُإ ٚ ز١ًٜ٠ّ( )ظ1258-749/ى656-132)ع١بباغٝسا ز٠َٚي١تٞ ي١غ١ضز٠َٞ نٛضزغتإ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١ناْٞ ث
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ٌَ) ٠ٚى ْاٚض١ٜ١نٞ ي١ض١ْس ٚ تٛضنُا١ْنإ نؤضٞ َٝط  ٚ َٛق ٟ  ٚ( ٖي١ٚي ٕ ( ني١ضنٛى ) ز٠ٚضٚبي١ض َٝبٛٚ  ، (42)ْٝؿيت١ج
َٝبْٛٚٞ ب١َيطيي١ٟ ئ١َاْيي١ ٖيي١َٛٚ َٝساْٝؿييت١ج ١ٜ٠َٛٝنٞ بيي١َياّ ز٠ز٠ٕ، ثٝؿييإ تييٛضى ِض٠طيي١ظٟ ت  ييي١ ثططثطييطٚ ب١ؾيي
َٜهٞ َٝو ب١َياّ ب٠ٚٛ، زٜاضٜهطاٜٚؿسا تاِضاز١ٜ٠ى غٓٛض َٝ  ١ٖضضؤْ ٞ  ي١غي١ض  ب١َيط١ٕ ب ٞ  خيعٜ   غي١ض٠تاناْ ّ  نؤضي  ئي١
 .نٛضز١ٜٝنإ ؾاض٠ بؤ ِض٠ط١ظ٠
١ٜ٠َٛٝنٞ     ٟ  ٜي١ى  تْٛسٚتٝيص٠  ؾياَيا٠ٚ  بي١  ِضاغت١ٚخؤٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ نٛضزغتإ بؤ تٛضنُإ خعٜ  طؿيت ب١ؾ  يي١زٚا

َٝؿٞ ١ٜ١ٖ، غ١قٛق١ٝٝنا٠ٚ١ْ ٚ يٛظ ١ٜن١ناْٞ ٕ  ي١ؾهطن ٟ  غي١ض  بيؤ  ئي١ٚا ٞ  غيٓٛض ٞ  ز٠غي١َيات ٘  ع١بباغي  ٚ طؿييت   بي
َٜسٟ ٟ  تي١ْٗا  ب١تاٜب١تٞ، نٛضز ظ ٞ  ناضٜطي١ض ٕ  غي١ض  ١ْنطزؤتي١  خطاثي ٞ  ٚ الٚاظنيطز ٕ  َريْؿي١ٓٝ  ِضٚخياْ  ٚ نٛضزٜٝي١نا

َٝو بيي١َيهٛ نييٛضز، قيي١َيازاضاْٞ ٚ ٖييؤظ غيي١ضؤى ز٠غيي١َياتٞ غييٓٛٚضزاضنطزْٞ  ز٠ضئ١جنا١َناْٝؿييٞ زٜيياضتطٜٔ ييي١ ٜيي١ن
َٝبْٛٚٞ ٚ بًَاٚب٠ٚ١ْٚٛ ن١ ئ٠ٚ١بٛٚ، ٌَٝ ي١ ٟظؤض شَاض١ٜ٠نٞ ْٝؿت١ج ٕ  تٛضى)ب١َٓاَي١ٟ ٚ  تريٙ ٚ ئ ٕ  ٜيا  بي١ ( تٛضنُيا
َٝه١تؤت٠ٚ١ ئٝػمَسا خا١ْٟ جٝاٚاظ٠ناْٞ ْاٚض١ ٕ  ي١ْاٜٚؿيٝاْسا  ، (43)ي ٟ  يي١  ني١  نٛضزغيتا َٜٗيا   ظٚضبي١ ٕ  ٚ ز  ؾياض٠نا

َٜييس ٚ  طريغييا١ْٚٙ َٜط زاطرينييطز، نٛضز٠ناْٝييإ ٖييؤظ٠ َيياَيٞ ٚ ََٛيييو ٚ ثيياٚإ ٚ ظ  نيي١ غٝاغيي١ت١ٟ ئيي١ٚ غييا١ٜٟ ييي١ش
َِٜ بِط٠ٚ١ٜٟٓ ٚ ز٠ض٠ب١طٞ ظ٠ٟٚ ب١خؿٝ  ي١ ث١ِٜط٠ٜاْهطز، غ١قٛقٞ غَٛيتا١ْناْٞ  غي١ضنطز٠  بؤ ْاٚض١نإ ٚ ١ٖض

٠َٛٝف ب١ٖيي١َإ تٛضنُاْيي١نإ، ٖييؤظ٠ ٚ َٝؿييه١ف ظؤضٜييإ ئاغيياْهاضٟ نيي١ ، (44)ٜيي١نإ(ئيي١تابطٞ) زٚاتييطٜـ ؾيي  بيي١ ث
َٝط١ٚا١ْؾ٠ٚ١ ز٠نطز، تٛضنُا١ْنإ َٝو غ١ض خػتؤت١ ظؤضٜإ ثاَي١ث١غتؤٟ ب١ث  ١َب١غييت  ب١ نٛضز٠نإ ٖؤظ٠ ي١ ب١ؾ

 ٚ بِطاٜيي٠ٚ١ ق١َياٜي١ى  ٚ ز٠ظي١ض  غي١ضنطز١ٜ٠ى  ٚ ب١َٓاَيي١  ٖي١ض  بييؤ زٚاجياض  ني١  ظ٠ٜٚي١ناْٝإ،  ب١غي١ضزاططت   ز٠غي  
َٝسا غ١ضباظٟ ق١ٚاض١ٜ٠نٞ ٟ  ، (45)بٓٝاتٓا٠ٚ ت َٝٗيا   تياٚا ٟ  ي ٘ ( ظ12/ى6) ي١غي١ز٠ ٔ  ٚ  طؤؾي َٝ ٞ  ْي١َا  ني١ي  ْي١ى  تٛضنُياْ

َٝ ، ٖيي١ض ١َٓٝب َٝٓٝؿييت١ج  ضيي١ْسٜٔ نييؤِْيؤَيهطز، نٛضزغييتاْٝإ ططْطيي١ناْٞ ؾيياض٠ ٚ قاميطيي١ ٚ قيي١َيا ظٚضبيي١ٟ بيي١َيهٛ ي
َٝسا ب١َٓاَي١ٜٝإ ز٠غ١َياتٞ َٜع نٛضزٜإ ق١َيازاضاْٞ ٚ َري ي١ب١ضاَب١ضٜؿس ، (46)زا١َظضاْس ت  .خػت٠ٚٛ ث١ضاٚ

َٝطاْيي١ ِض٠طيي١ظٟ زٜيياضتطٜٔ ٠ٚى تييٛضى    ١َٜٓٚاضٟ ٚ ناضٜطيي١ضٟ نٛضزغييتاْسا ييي١ ب َٝييصٟٚٚ ييي١ طيي١ٚض٠ٜإ ؾييٛ  نييٛضزا َ
َٝؿت٠ٚٛ، َٗٝ َٜهٝـ ب١ج َٜص٠ض َٝٛاظ)قؤْاغ زٚٚ ب١غ١ض ِض٠ط١ظ٠ٟ ئ١ٚ نؤضٞ تٛ ٞ  زاب١ؾيهطز٠ٚٚ،  زا(ؾ ٞ ) نؤضي  -تان١ن١غي

َٝهطزْٞ ب١غيياَيٞ ٟ(ظ1018/ى409) غيياَيٞ نيي٘( فييطزٟ َٝٛاظ٠ ئيي١ّ ز٠غييتَ َٝٛاظٟ نيي١ نؤَيي١َيٝـ  بيي٘ نؤضييٞ زاْييا٠ٚ، ؾيي  ؾيي
َٝؿٞ ٟ  ني١  بٝٓٝي٠ٚٛ،  بي١خؤ٠ٚ  ي١ؾهطن ٞ  يي١زٚا َٝهيطز٠ٚٚ  ز٠غييت ( ظ1040/ى432)غياَي ٍَ  ئ١َي١ف  ، (47)ث  ط١ٜؿيت   ي١طي١

                                               
 .13 ف ،(1973: بػداة) ، احلس١ٜ ةاز ،(تساثِٗ اةابِٗ، يػتِٗ، تازخيِٗ،) ايجٛز٠ ايعسام يف ايرتنُإ اٚغًٛ، بٓدز عبدايًطٝف (42)
 .188ف ،(2001: ايكاٖس٠) ، ايعسب١ٝ اآلفام ةاز اخلًفاء، تازٜذ يف االْباء ايعُساْٞ، ابٔ ؛53ف ،8ز ايهاٌَ، األثر، ابٔ (43)
َٝهسضاٟٚ ٚاش١ٜ٠نٞ: ئ١تاب  (44) َٜ ، َري باٚن١ ٚات١ َري ب١َاْاٟ ب  ٚ باٚى ب١َاْاٟ ئ١تا تٛضن١ٝ، ي ٞ  ٠ٚ ني١  ز َٝه ٞ  غػيت١َ  غي١قٛق

َٝهٞ َٓساَي١ناْٝإ غ١ضث١ضؾيت بؤ ن١ ْاغطا٠ٚ، ٞ  ضي١ْس  نٛضزغتإ ي١ نطزْٝإ، غ١ضث١ضؾيت بؤ زاز٠ْا خؤٜإ ْعٜو ن١غاْ  ئ١تابهٝي١ن
ٞ  ؾتبح  ايكًكػتٓدٟ،  :بِطٚا١ْ ١ٖبٕٛٚ، ي١دلؤض٠ ٘  االْػتاء،  ؾتٓاع١  يف االعػت ٘  ٚعًتل  غتسس  ةازايهتتب  ايتدٜٔ،  مشتظ  سطتني  ذلُتد  عًٝت
ٟ  ١ٜن١َٞ ٠ْٟٛٝ ي١ نٛضزغتإ ذلُس، ذلُس قازض ؛198ف ،6ز ،(ت.ة:برٚت) ايع١ًُٝ، ٞ  غي١ز٠ ٞ  ؾ١ؾي١َ ٞ  ٚ نؤضي  ظاٜيٝ ،  زٚاظز٠ٜي١َ

َٝط) نٛضزٟ، ئ١نازميٝاٟ  .143 – 118ٍ ٍ ،(2013: ١ٖٚي
 ،(ظ1258-637/ ى656-16)ئٝػييمَٝسا خٝمفيي١ٟ ضؤشطيياضٟ ييي١ نٛضزغييتإ ٚ نييٛضز قييسٜل، ظضاض ؛551ف َٝافتتازقني، تتتازٜذ ايفتتازقٞ، (45)

َٝط) ،1ض ضؤش١َٖيا ، ضاثدا١ْٟ  .274ٍ ،(١ٖ:2010ٚي
 .118ٍ ظاٜ ، زٚاظز١ٜ٠َٞ نؤضٞ ؾ١ؾ١َٞ غ١ز٠ٟ ١ٜن١َٞ ٠ْٟٛٝ ي١ نٛضزغتإ ذلُس، ذلُس قازض: بِطٚا١ْ ي١َباض٠ٚ١ٜ٠ (46)
 .43ف ايٛضطٞ، ايعؿٛز يف ايرتى عطا، شبد٠ (47)



  َريظا َريظا امحس.ز.ث           ضغٍٛ ابطاِٖٝ ضغٍٛ                   
   

 

 (176)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

١َُٜ ب١ يٛظ ثؤيٞ ١ٜن١ّ  بي١  ني١  ، (48)ْعٜهي١  ز٠غتٓٝؿاْهطز٠ٚٚ(ظ1029/ى420)غاَيٞ( االثري ابٔ) ن١ نٛضز١ٜٝنإ ١ٖض
َٝهٞ ض١ْس ٟ  ١ٜى ١َٖي١ُت ٞ  بؤغي١ض  ٜي١ى  يي١زٚا َُٜي١ناْ ٕ  ١ٖض ٕ  ٚ ضيٝانا ٕ  ئاشضبٝحيا َٝهيطز  ز٠غيتٝا ٞ  ، (49)ث  ئ١ط١ضضي
َٝصٚٚ ّ  تي١باْٝري،  ئ١ٚإ نؤضٞ ١ٜن١َري ب١ضٚاضٟ ي١غ١ض ْٛٚغإ َ ٕ  ي١غي١ض  بي١َيا ٟ  يي١  ز٠ضني١ٚتٓٝا ٞ  ْٝي٠ٛ  ١ٜني١َ
ٞ  يٛظ ؾ١ثؤيٞ ١ٜن١ّ ، (50)ٖاِٚضإ زا(ظ11/ى5) غ١ز٠ٟ ٕ  ْاٚضي١ناْ ٟ  يي١  ئاشضبٝحيا ٞ   ق١َيي١َِط٠ٚ  َريْؿيٝ   ز٠غي١َيات
 زٚٚض بييي١ئاَاجنٞ( ظ1058-1025/ى450-416()ٚازٟ ض٠ ٖٚػيييٛشإ) َيييري ططتييي٠ٚ١،( ظ1071-948/ى463-337)نيييٛضزٟ ض٠ٚازٟ

ٞ  ، (51)نطزْي٠ٚ١  بي١ِضٚٚزا  ز٠ضطاٟ ْاٚض١ن١ ي١غ١ض ١َتطغٝٝإ خػت٠ٚ١ٟٓ ٟ ) غٝاغي١ت ٔ  ذلُيٛز -388( )غيبهتهري  بي
َٜهٞ ي١ظْيي١ٟٚ ز٠َٚييي١تٞ غييَٛيتاْٞ( ظ1030-998/ى421  ضييْٛه١ يييٛظ٠، ثؤييي١ ئيي١ٚ نؤضييٞ بييؤ بيي٠ٚٛ ِضاغييت١ٚخؤ ٖؤنيياض

َٝ  نطزبٛٚ، ظٜازٟ ظؤض شَاض٠ٜإ َٝٝإ ٚ ظاْٝدي ب١َ١تطغٞ ز٠َٚي١ت١ن١ٟ ضاض٠ْٛٚغٞ ي١غ١ض ز٠ؾ  بؤٜي١  ،(52)تطغا٠ٚ ي
 ْاضيياضٟ بيي١ ئيي١ٚاْٝـ يييٛظٜـ ٖؤظ٠نيياْٞ ِضا٠ٚزْٚٚيياْٞ ن١ٚتيي١ ٚ نييطز ب١ْييس غيي١ضنطز٠ٜاْٞ ٟ(تكييام بيئ اضغييمٕ)

َٞ خؤضاغاْٝإ َٝؿ  ب١ج ٖ ٚ  ٚ ٞ  بي١ض٠ ٞ  قَٛيياٜ ٞ  ِضؤشٖي١َيات ٕ  ِض٠ٜٚياْهطز٠ٚٚ،  ئٝػيمَ َٝي٠ٛ   ٖي١ظاض  زٚٚ ني١شَاض٠ٜا  خ
َٝؿتاف ، (53)ز٠بٛٚ ٘  َابٛٚ، ١ٖض ْاٚض١ن١ ي١غ١ض ؾ١ثؤي١ ئ١ٚ خطاث١ٟ باض٠ ئ١ٚ ت١ٚشَٞ ٚ ناضٜط١ضٟ ٖ ٞ   ني َٜه  جياض
َُٜٞ ْاٚض١ٟ ب١ض٠ٚ ز٠ّٚٚ ؾ١ثؤيٞ ٖات  خٛاغٞ ٚ باؽ زٟ ٛ  ن١ٚت١ ئاشضبٝحإ ْاٚض١ٟ ١َٖإ ٚ ضٝانإ ١ٖض َٝي ْ 

 َػيييعٛزٟ) غيييَٛيتإ غييي١ضباظٟ غييي١ضنطز٠ٟ ٟ(فيييطاف تييياد) ي١الٜييي١ٕ ثييي١الَاض٠ٟ ئييي١ٚ زٚاٟ ئٝيييسٟ زاْٝؿيييتٛإ،
ٟ  ب١طؿييت  ، (54)ئ١جناَيسضا  ١َٖي١ُت١ني١  نطزاض  ب٘ غ١ضٜإ نطا١ٜ( ظ1040-1030/ى432-421()ايغعْٟٛ  يي١  ني١َي  يي١َا٠ٚ

 ئيي١ٚاْٝإ ؾيياَياٟٚ بيياضٟ جيياض ي١ضييٛاض ظٜيياتط نٛضزغييتإ ْاٚضيي١ناْٞ( ظ1043-1019/ى435- 410)ييي١ ٚاتيي١ غيياَيسا( 25)
 .غ١قٛق١ٝٝنإ ز٠ضن١ٚت  ٚ غ١ض١َٖيسإ بؤ بٛٚ غ١ض٠تا١ٜى ن١ ، (55)تاقٝهطز٠ٚ٠

َٝهٞ ب١ ْاٚض١ن١ غٝاغٞ ؾاْؤٟ ي١غ١ض غ١قٛق١ٝٝنإ ز٠ضن١ٚت     ٞ  قؤْاي ٞ  ططْطي َٝيصٜٚٚ َٜي ،  َ  ب١غيٛٚز  زاز٠ْط
 خؤٜييإ غٝاغييٞ ز٠غيي١َياتٞ ئاشضبٝحييإ ٚ خؤضاغييإ ٚ ِضٚٚبيياض زٜييٛٚ ئيي١ٚ ْاٚضيي١ناْٞ بيياضٚزؤخٞ ييي١ ٠ٚضطييطتٔ
َٝييسا َٜػيي  ث١ض٠غيي١ْس١ْٜإ ييي١ٚ نييطز( ايغعْييٟٛ َػييعٛزٟ) غييَٛيتإ ييي١ ٚاٟ ئ١َيي١ف ، (56)ث١ض٠ث َٜيي  ٠ٚض ١َٖيٛ  ٚ بطط
َٝت٠ٚ١، ِضٚب١ِضٜٚإ َٜهٞ غ١ضئ١جناَٝـ ب ٟ  ب١ زا(ظ1039/ى431)غاَيٞ ي١ ١ٜنمن١ض٠ٚ٠زا ي١ؾ١ِض ٟ  ْياٚ ٕ ) ؾي١ِض ( زاْيساْكا
 بي١  ي١ظ١ٜٚ١ْنإ غٛثاٟ بْٛٚٞ غ١ضط١ضزإ ٚ ؾهإ ٚ غ١قٛق١ٝٝنإ ب١غ١ضن١ٚت   ن٘ ١ٜنب٠ٚ١ْٚٛ، ِضٚٚب١ِضٟٚٚ
َٝٞ باظ١ْٟ ب١زٚا ؾ١ِض٠ ئ١ّ ، (57)نؤتاٖا  َٝٛاْٝإ ًَُمْ ْ  َٜ ٟ  ئ١ٚ ب١ٖؤٟ زاز٠ْط ٞ  ني١  ئ١جناَاْي١ َٝؿي  ن١ٚتٓي٠ٚ١،  ي

                                               
 .180ص ،(ف1335:تٗطإ) زَٚري، ضاث ثريٚظ، ضاث طُٓاّ، غٗسٜازإ نطسٟٚ، ؛716ف ،7ايهاٌَ،ز (48)
 .75ٍ غ١قٛق١ٝٝنإ، ٚ نٛضز بؿري، ْؿتُٝإ ؛126ف اذزبٝذإ، ايٓكػبٓدٟ، ايدٜٔ سطاّ: بِطٚا١ْ ي١َباض٠ٚ١ٜ٠ (49)
 .180ف طُٓاّ، غٗسٜازإ نطسٟٚ، أمحد ؛718ف ،7ز ايهاٌَ، األثر، ابٔ (50)
 .77ٍ ،غ١قٛق١ٝٝنإ ٚ نٛضز ذل١َ١ز، ب١ؾري ْٝؿتُإ ؛718ف ،7ز ، ايهاٌَ ، األثر ابٔ (51)
 .25ف ايطًذٛق١ٝ، احلها١ٜ يف ايعساق١ ايٝصةٟ، (52)
 .195ف ،(ؽ1379:تٗسإ) ،16اقباٍ،قاخ قاخ اٜسإ، ناٌَ تازٜذ زاشٟ، عبداهلل ؛149 – 148ف ف ايؿدٚز،  زاس١ ايساْٚدٟ، (53)
 .716ف ،7ز ايهاٌَ، األثر، ابٔ (54)
 .131آذزبٝذإ،ف ايٓكػبٓدٟ، ايدٜٔ سطاّ ؛718ف ،7ز ايهاٌَ، األثر، ابٔ :بِطٚا١ْ ظٜاتط ظاْٝاضٟ بؤ (55)
 .38ف ايطًذٛق١ٝ، احلها١ٜ يف  ايعساق١ ايٝصةٟ، ؛784ف ،7ز ايهاٌَ، األثر، ابٔ (56)
  َهتبت١  ، ايجا١ْٝ  ايطبع١ ٚايعسام، اٜسإ ض دك١ سطٓني، ذلُد عبدايٓعِٝ ؛35–33ف ف ايطًذٛق١ٝ، احلها١ٜ يف ايعساق١ ايٝصةٟ، (57)

 .186ف ،11ز ،(ؽ1378: تٗسإ) اطًظ، اْتػازات اٜسإ، تازٜذ طٓذ١ٓٝ زقاٜٞ، عبدايععِٝ ؛29ف ،(1970:  ايكاٖس٠) املؿس١ٜ، ايٓٗك١



َٝهٗات١   من١ْٚٛ ب١( تٛضنُإ ٚ ز١ًٜ٠ّ( )ظ1258-749/ى656-132)ع١بباغٝسا ز٠َٚي١تٞ ي١غ١ضز٠َٞ نٛضزغتإ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١ناْٞ ث
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ـ  ١َْاْطٛٚ، ٚ  ثٛنا١ْٚٙ ب١ض٠ٚ ي١ظ١ْٟٚ ز٠َٚي١تٞ ب١ختٝاضٟ ئٝسٟ ٞ  غي١قٛق١ٝٝناْٝ ( طغطيبيو ) ب١غي١ضنطزا١ٜت
ٕ  ئٝػيمَٝسا  ِضؤش١َٖياتٞ ْاٚض١ناْٞ ظؤضب١ٟ ب١غ١ض ز٠غ  تٛاْٝٝإ ٕ  ٚ بطيط ٟ  ٖي١شَْٛٚٝا َُٜي١  ، (58)نيطز  ظٜياز  ١ٖض

َٝو نٛضز١ٜٝناْٝـ ٟ  ي١ب١ضْا١َٟ بٕٛٚ ب١ؾ ٞ  بؤٜي١  زاٖياتٟٛٚ،  نياض ِ ) ب١غي١ضنطزا١ٜت ٍ  ابيطاٖٝ  بيطاٟ،  زاٜيو  ٟ(ٜٓيا
َٝؿٞ( ظ1042/ ى434) غاَيٞ َُٜٞ غ١ض نطز٠ ي١ؾهطن َٜهسا ض١ْس ب١غ١ض ز٠غيت ٚ ضٝانإ ١ٖض ّ  ، (59)طط  ؾاض ـ  بي١  ئيٝ

َٝؿييا، خييؤزا بيي١الٟ ٖيي١ض ْيي١ى( ظ1074-1030/ى467-422()بييرَطاه ايكييائِ)  خ١يٝفيي٘ غيي١ضجنٞ ٚناضا١ْؾييٞ  ئ٠ٚ١ْييس٠ ِضان
َٝؿيييت ٚ ْٝؿيياْسا فطاٚاخنٛاظ١ٜناْٝؿييٞ بيي١ بيي٘ ِض٠ظا١َْييسٟ بييٛٚ ز٠غت٠ٚ١غييتإ  ، (60)نييطز خ١الفيي١تٞ ثاٜتيي١خيت باْطٗ

ّ  ِضؤشٖي١َيا   ي١ فطاٚاخنٛاظ١ٜٝناْٞ ٚ ج١ْط١نإ ب١ غ١ضقاَيٝٞ ب١َياّ ٟ  ئي١ ٟ  زاٚاٜي١ ٞ  يي١  تيا  زٚاخػي ،  خ١يٝفي١  غياَي
 (61)زاطط  ب١يساف ي١ ناضٚباض ب١غ١ض ز٠غتٝإ( ظ1055/ ى447)
ٕ  بيؤ  يٛظ٠نإ نؤضٞ بعاٚتٞ ؾ١ثؤيٞ   ّ  نٛضزغيتا ٍَ  بي٠ٚٛ  ٖياٚز٠ ٞ  ي١طي١ ٘  ز٠غي١َيات  بؤٜي١  ناْيسا،  نٛضزٜٝي١  َريْؿيٝٓ

َٟ  غٝاغ١تٞ ٕ  يي١  ١ْٖيس ٚ  َري٠نيا ٠َْٛٝيس٠زا  يي١ ْ  ٚ ٟ  ب١ٖي١ضزٚ َٜ   بياض َٜ   ٚ ئي١ض ٞ  زا ْي١ض َٝيِطا٠ٚ،  ِضؤَيي  ي١َباض٠ٜي٠ٚ١  ط
َٜهيييٞ غٝاغييي١تٞ َٜتييي٠ٚ١، خيييطاث( ظ1058-1025/ى450-416()ض٠ٚازٟ ٖٚػيييٛظاْٞ) ٠ٚى َري َٝهبسض  ب١ئ١جناَيييساْٞ  نييي٘ ي
ٍَ ٖاٚغ١ضطريٟ ثِطؤغ١ٟ َٝو نطٞ ي١ط١ ٕ  بؤ ز٠ضطاٟ يٛظ َري٠ناْٞ ي١ ١ٜن َٝبْٛٚٝا ٟ  ْٝؿيت١ج ٟ  ي١غيٓٛٚض  ق١َيي١َِط٠ٚ
َٜهٞ ئ١َيي١ ١ٖضضيي١ْس٠ ، (62)نطزْيي٠ٚ١ بييؤ خؤٜييسا َٝٓيياٚ ييي١ بييٛٚ ْاضيياضٟ بيي١َيهٛ ْيي١بٛٚ، ئيياض٠ظٚٚ ٚ ب١خٛاٜؿيي  نيياض  ث
ٞ  ٟ(ايسٚي١ ْكط) ب١َياّ ئ١ٚإ،  ؾِط٠خؤضٟ ١َتطغٞ ي١ ْاٚض١ن١ ثاضاغت  ٞ ( ظ1061 -1011/ى453-401) َي١ِضٚاْ َٝهي  ِضؤَي
َِٝطا ططْطٞ َٝبٕٛٚ ي١ ب١ضططتٔ  ي٘ ط ٞ  زٚاٟ ب١تاٜبي١   جعٜط٠زا، ْاٚض١ناْٞ ي١ بًَاٚب٠ٚ١ْٜٚٛإ ٚ ْٝؿت١ج  ظٜيازبْٛٚ
َٜييص٠ٟ َٝو زا١َظضاْييسْٞ بريؤنيي١ٟ بييْٛٚٞ ط١َياَييي١ ٚ ي١ْاٚضيي١ن١زا تٛضنُييإ ِض  َييري٠ ئيي١ّ ٚاٜهييطز ، (63)الٜييإ َريْؿييٝٓ
َٜو ظٜيياتط بيي١ نييٛضز٠ َٝٛاظ َٝتيي٠ٚ١، ِضٚبيي١ِضٜٚإ ي١ؾيي َٜطاٟ ١َٖٚيٝييسا غيي١ض٠تاف ب َٝهٗيياتٔ ٚ ئاؾيييت بيي١ض  بييؤ ي١طيي١َيٝإ ث

َٝؿت  َٗٝ َٜ ، ْاٚض١ن١ ب١ج َٜهبه١ٚ ١َٓٝن١ؾٝإ ض َُٝاْٞ) غ١ض، ١ْبطز٠ ن١ب١َي ٟ  ني١ (  نِٛضٟ غً َٝطري ٞ  جي ٚ  بياٚن ٘  بيٛ  يي
َٝطييطتٔ، غيي١ضنطز١ٜ٠نٞ ٚ َييري ضيي١ْس َٝٛاْساض١ٜنييسا ييي١( عُييط ابيئ جعٜييط٠) ؾيياضٟ    (ْكييطايسٚي٘) زٚاتييطٜـ ي

 يي١  ٖي١ض  نيٛضز٠  َري٠ ئ١ٚ ي٠ٚ١ جط١ ، (64)ئاظازنطز ط١ٚض٠ٜاْٞ َريٟ ٟ(َٓكٛض) ي١ْاٚض١ن١ ي١ب١ضاَب١ضنؿا٠ٚ١ْٜإ
َٝٓاٚ َٝعٟ ْاٚض١ن١ ي١ زٚٚضخػت٠ٚ١ٜٓإ ث َٝٝإ ثاض٠ ب١ب١خؿٝ  ٜٚػيت خػت١ط١ِض ثاض٠ؾٞ ٖ ٚ  ٚ بها  قاًٜٝإ ث  يي١

                                               
ِ  ضياث  نيبري،  اَيري  اْتؿياضا   ،آزاّ أمحتد  تسمج١ اض ّ، تازٜذ آزبسٟ، ؛37-36ف ف ، ايطًذٛق١ٝ  سها١ٜ يف ايعساق١ ايٝصةٟ، (58)  ،ثيٓح
 .211ف ،(ؽ1385: تٗسإ)
 .216ف االنساة، ثٛالةٜإ، ازغاى ؛168ف ايؿدٚز، زاس١ ايساْٚدٟ، (59)
 .187ف( 2004ّ: برٚت) ايع١ًُٝ، ايهتب ةاز ضًذٛم، اٍ ةٚي١ تازٜذ األؾفٗاْٞ، (60)
 ضيٗاضّ،  غَٗط،ضياث  ضياثدا١ْ  نيبري،  اَيري  اْتؿياضا   َؤغػي١  ْيٛائٞ،  عبساحلػري باٖتُاّ طعٜس٠، تاضٜذ ايكصٜٚ ، َطٛيف اهلل محد (61)
َٜص٠ٟ بؤ ،429ص ،(ف 1381:تٗطإ) ٌ  ذلُتد : بِطٚا١ْ باب١ت١ ئ١ّ زض ٕ  يف ايطت دك١  طكتٛؽ،  ضتٗٝ ٕ  خساضتا  ايٓفتائظ،  ةاز ٚايعتسام،  ٚاٜتسا

  .59ف ،(2010: برٚت) االٚيٞ، ايطبع١
 .718ف ،7ز ايهاٌَ، األثر، ابٔ (62)
 .96ف ،(2002ّ:برٚت) ايٓفائظ، ةاز ،(1117ّ-511ٙ/1078-471)ايػاّ ب ة يف ايط دك١ تازٜذ طكٛؽ، ضٌٗٝ ذلُد (63)
 .722ف ،7ز ايهاٌَ، األثر، ابٔ (64)
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ٚ  ١ْٖطاٚا١ْؾسا ٞ  ضيْٛه١  بيٛٚ،  غي١ضن١ٚتٛ ٞ  تانؤتياٜ ٞ  ٚاتي١  خؤؾيٞ،  في١ضَاِْط٠ٚاٜ ٚ ( ظ1061/ى453)تاغياَي َٜططبيٛ  يي١  ِض
َٝبْٛٚٞ  (65)ي١ْاٚض١ن١زا تٛضنُا١ْنإ ْٝؿت١ج

َٝهٞ بيي١ غٝاغييٞ ؾيياْؤٟ ي١غيي١ض غيي١قٛق١ٝٝنإ ز٠ضنيي١ٚت  ي١ِضاغييتٝسا     َٝييصٜٚٚٞ قؤْيياي  بييؤ ضاض٠ْٛٚغػيياظ َ
َٜ ، ئٝػمَٞ ِٞضؤش١َٖيات ١ْت٠ٚ١ناْٞ ٟ  ب١ٖؤٟ زاز٠ْط ٞ  ثطؤغي١ َٝؿي ٚ  ي١ؾهطن ٙ  ئي١ ٞ  ٚ  ِض٠طي١ظ ٞ  غي١ثاْسْ  ٖي١شَْٛٚ

َٜهٞ ب١غيي١ض خؤٜييإ َٝييطإ ٚ ْا٠ِٚضاغيي  ئاغييٝاٟ ثيياْٛثؤِضٟ غييٓٛض َٝهٞ نيي١ بطييٛنسا، ئاغييٝاٟ ٚ ئ  ٚ غٝاغييٞ بيياضٚزؤخ
َٜٝيييإ ئييياَيؤظٟ نؤ١ََياٜييي١تٞ َٝٓيييا ْٛ  ِضؤشٖييي١َيا  ١ْتييي٠ٚ١ناْٞ ضاض٠ْٛٚغيييٞ ي١غييي١ض ظؤضٟ ناضٜطييي١ضٟ نييي١ ئييياضا٠ٚ، ٖ
َٝؿت٠ٚٛ َٗٝ َٝو نٛضزٜـ ن١ زٜاض٠ ، (66)ب١ج ٚ  بي٠ٚٛ  ١ٜن ٟ  يي١  ني١  ١ْت١ٚاْي١،  يي١ َٝيصٚٚ ٟ  ظؤض زٚضْٚعٜهٝيسا  َ ١َٜٓٚاض  ؾيٛ

َٝصٟٚٚ ِض٠ٚؾٞ ي١غ١ض جٝاٚاظٟ ٠َٛٝزٜاضن١ٚت٠ٚٛ، نٛضزغتإ َ ٕ  ز٠ضني١ٚت   نؤ١ََيا١ٜتٝي٠ٚ١  ي١ِضٟٚ ب١تاٜب١  ي  ئي١ٚا
َٝهٞ بييي١ َٜٞ ؾييي١ثؤي َٜييي ، نٛضزغيييتإ بيييؤ تٛضنُيييإ  نؤضيييٞ ْيييٛ  غيييَٛيتا١ْناْٞ فطاٚاخنٛاظٜٝييي١ناْٞ ئاَاجنييي١ زاز٠ْط

ٍَ ن١ٖ١ض ِض٠ط١ظ٠، ئ١ّ ب١نؤضٞ ب١ضز٠ٚاَٝسا غ١قٛقٝـ ِ ) ١َٖي١ُت١ناْٞ ي١ط١ ٍ  ابيطاٖٝ ٞ  بؤغي١ض  ٠ٚ٠(ٜٓيا  ؾياض٠ناْ
َُٜٞ َٝو ضيييٝانإ ٖييي١ض َٝهطإ ٚ  بًَاٚبْٛٚييي١ٚٙ ي١ْاٚضييي١ن١زا تٛضنُاْييي١نإ يييي١ نؤَييي١َي  ْاٚضييي١ناْٞ ، (67)ْٝؿيييت١ج

ٍَ بْٛيي٠ٚ١، تٛضنُييإ نؤضييٞ ؾيي١ثؤيٞ ٖيي١َإ ِضٚبيي١ِضٟٚ ئاشضبٝحيياْٝـ ( اضغييمٕ اييي ) غييَٛيتإ ؾيياَيا٠ٚناْٞ ي١طيي١
١َُٜن١ بؤغ١ض( ظ1064/ى456)غاَيٞ َٝو ١ٖض  ي١ب١َٓاَيي١  ظؤض شَاض١ٜ٠نٞ ن١( طغطهري)ب١ْاٟٚ تٛضنُإ ي١َري٠ناْٞ ١ٜن
ٕ  زشٟ خؤب١ختهاضٜيسا  ي١ج١ْطٞ ب١ؾساضٜهطزٕ ب١ْٝاظٟ ي١ط١َيسابٕٛٚ ٖؤظ٠ن١ٟ ئ١ْساَاْٞ ٚ َٝبيا٠ٚضا  نؤضيٝاْهطز  ب
ٞ  ثٝؿإ ، (68)ْاٚض١ن١ بؤ ٞ  ْي١زاْ َٜطاٜي١َي ٞ  ٚ طٛ ٞ  ب١ضبي١ض٠ناْ َٟ  خي١َيه ٞ  ١ْٖيس ١َُٜني١  ي١ؾياض٠ناْ ٞ  بيؤ  ١ٖض  غيَٛيتاْ

َٜتييي٠ٚ١ ئييي٠ٚ١ٟ ْييياٚبطاٚ، َٜٓط َٝس٠خٛ َٝبْٛٚٞ نييي١زشٟ ي  ْاٚضييي١ناْٝاْسا، يييي١ بيييٕٛٚ تٛضنُاْييي١نإ ٖيييؤظ٠ ْٝؿيييت١ج
 ب١غ١ض ز٠غ  ي١ٖ١َٚيٞ ٖؤظا١ْ ئ١ٚ ن١ ِضٚٚ خػتؤت١ ئ٠ٚ١ٟ ي١ٖؤْطا١ٜ٠ٚنسا ي١ض١ْس ف(تربٜعٟ قططاْٞ)٠ٚى١ٖض

ٕ  ْاٚضي١ن١  ب١ثٝت١ناْٞ ظ١ٜٚ٠ زاططت  ٕ  زابيٛٚ َٝهٝا َٜٓ ٞ  بيؤ  ٚؾيٛ ٕ  زاْٝؿيتٛا١ْ  نؿيتٛناَي َٝؿيتؤت٠ٚ١،  ِض٠غي١ْ١نا ٖ١ْ 
 (69)نطز٠ٚٚ خ١َيو ب١ ب١ضاَب١ض تٛضنُا١ْنإ ظؤضزاض١ٜٟ ٚ غت١ّ ي١ٚ طٛظاضؾيت

َٝو نٛضزغييتإ ٚ بطييٛٚى ئاغييٝاٟ ْاٚضيي١ناْٞ بيي١ض٠ٚ تٛضنُييإ نؤضييٞ ٚ بييعاٚ  ظٜييازبْٛٚٞ     ئ١جناَيي١ ييي١ ب١ٜيي١ن
َٜيي ،( ظ1070/ ى463)َيي١الظططز ؾيي١ِضٟ ططْطيي١ناْٞ َٜو زاز٠ْط َٝهٗاتيي١ٟ ٚ غٝاغييٞ ١ْخؿيي١ٟ نيي١ بيي١جؤض  زميييٛططاي ث
َٝب١خؿيطا  تٛضنٞ غُٝا١ٜنٞ ٚ طؤِضٟ ْاٚض١ن١ٟ ٕ  يي٠ٚ١ف  ظٜياتط  ، (70)ث ٕ  ايي  )غيَٛيتا َٜيت ( اضغيم  ضي١ْس  ب١ضثطغيٝاض
َٜهٞ َٝؿي ن١ غَاضز، ب١تٛضى ٟ(َمظططز ٚ خم ) ٠ٚى نٛضزٟ ؾاض َٜطز٠غيت ي١ ث ٕ  ١َضٚاْٝيسا  َريْؿٝ  ش  ، (71)بيٛٚ

                                               
 .61ف ، ايط دك١ تازٜذ طكٛؽ، ضٌٗٝ ذلُد (65)
 .209ف االنساة، بٛالةٜإ، ازغاى (66)
 األٚقتتاع احلتتازثٞ، ضتتًُٝإ بتتٔ ْاؾتتس بتتٔ عبتتداهلل ؛53ف ،8ز ايهاَتتٌ، األثتتر، ابتتٔ ؛186ف ضتتًذٛم، اٍ ةٚيتت١ تتتازٜذ االؾتتفٗاْٞ، (67)

 .133ف ،(2007: برٚت) ، ايعسب١ٝ ةاز ، يًٗذس٠ ٚايطاب  ايطاةع ايكسٕ يف  ايفسات١ٝ  اجلصٜس٠ اقًِٝ يف احلكاز١ٜ
 .228ف ،2ز ،طُٓاّ غٗسٜازإ نطسٟٚ، امحد ؛194ف ،8ز ايهاٌَ، األثر، ابٔ (68)
 .229ف ،2ز طُٓاّ، غٗسٜازإ نطسٟٚ، امحد (69)
 ذلُتد  ؛355ف ،(1986:برٚت) احلدٜح، ايهتاب ةاز ابٛاحلطٔ، َٓؿٛز تسمج١ ايٛضٝط، ايعؿس يف االض َٞ ايػسم اًٜٝطٝف، ْٝهٝتا (70)

 .67ف ،(2007ّ:عُإ) ةجيً٘، ةاز ،(1237ّ-634ٙ/1077-470)ايؿػسٟ اضٝا يف ايسّٚ ض دك١ ايصٜبازٟ، طٝب ؾاحل
 .40ف ،(1983:برٚت) ،3ط اجلدٜد، ايهتاب ةاز اخلػاب، حيٝٞ عًٝ٘ ٚعًل ي٘ ٚقدّ ايعسب١ٝ ايٞ ْكً٘ ضفسْاَ٘، خطسٚ، ْاؾس (71)



َٝهٗات١   من١ْٚٛ ب١( تٛضنُإ ٚ ز١ًٜ٠ّ( )ظ1258-749/ى656-132)ع١بباغٝسا ز٠َٚي١تٞ ي١غ١ضز٠َٞ نٛضزغتإ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١ناْٞ ث
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َٜطز٠غيييت ؾيياض٠ زٚٚ ن١ئيي١ّ نييطز٠ٚ بيي٠ٚ١ ئاَيياش٠ٟ ٜييـ(ايفيياضقٞ)  بيي١زٚاٟ ، (72)ز٠ضضييٕٛ ١َِضٚاْٝييسا َريْؿييٝ  ي١ش
 ؾيياض٠ن١زا ييي١ تٛضنُاْٝؿييٞ شَاض٠ٜيي١ى طييط ، زا(آَييس) ز٠ٚضٚبيي١ضٟ ْاٚضيي١ٜ١نٞ ضيي١ْس ب١غيي١ض ز٠غيييت ئيي٠ٚ١ف

َٝهطز، ٙ ) غَٛيتإ غٝاغ١تٞ ْٝؿت١ج ٟ  ظؤضٟ ثؿتب١غيت   يي١  ف(ظ1092-1072/ ى485-465()ًَهؿيا  يي١  تيٛضى  ب١ِض٠طي١ظ
َٝٓاْٞ َٝهٗ ٟ  ث َٝيع ٞ  ظ٠ٟٚ ب١خؿيٝ   ٚ غي١ضباظٜسا  ٖ ٕ  ز٠ض٠بي١ط َٝٝيا ٟ  بي١  ث َٜو  بِطٜٓي٠ٚ١ ٕ  طْٛيس َٜو  ضي١ْس  ٜيا  ٚ طْٛيس

َٝهطزْٝإ، َٜص٠ٟ ْؿٝت١ج ٞ  زٚاٟ ب١تاٜبي١   نيطز،  ظٜياز  نٛضزْؿ١ٓٝنإ ْاٚض١ ي١ تٛضنُاْٞ ِض ٕ  ِضٚٚخياْ  َريْؿي١ٓٝنا
ٞ  يي١  ني١  نطز ٖاِٚض٠ط١ظ٠ناْٞ ي١ زاٚاٟ غَٛيتا١ْ ئ١ٚ ٍَ ) ْاٚضي١ناْ َٝدي ( آَيس  ٚ ئي١ْازؤ ٟ  ظ٠َٝٓي١  ، (73)ْٝؿيت١ج  غياظ

َٝهٞ ضيي١ْس غيي١ض١َٖيساْٞ َٝٞ َريْؿييٝٓ  بيي١(َيياضزٜٔ ٚ َٝافيياضقري ٚ آَييس) ٠ٚى ؾيياض٠ناْٞ ييي١ تٛضنُيياْٝـ خييؤج
َٜ  ْاٚض١ن١زا ب١غ١ض ئ١ٚإ ز٠غيت باَيا ز٠ضئ١جناَٞ َٝهٗات١ٟ طؤِضٜ  ٖؤٟ ب١ْٚٛت١ ئ١َا١ْف ١َٖٛٚ ، (74)زاز٠ْط  ث
َٜهٞ باغهطزْٞ ي١ ئ٠ٚ١تا زاْٝؿتٛإ زميٛططاي ٟ  يي١   جط٘( ظ13/ ى7) ي١غ١ز٠ٟ زا(خم ) ٠ٚى ؾاض  ٚ تيٛضى  ِض٠طي١ظ
َٜهٞ ض١ْس َٜي   ن١ٚاتي١  ، (75)ْي١نطا٠ٚ  ي١ؾياض٠ن١  نيٛضز  َا٠ٚ١ْٟ ب١ ئاَاش١ٜ٠نٞ ٖٝ  زٜه١، ِض٠ط١ظ َٜي   ز٠نط  ني١  بٛتط

َٝهطزْٞ بيي١ غٝاغيي١ٝناْٝإ ئاَاجنيي١ غيي١ضباضٟ غيي١قٛق١ٝٝنإ  ْاٚضيي١ ٚ بطييٛٚى ئاغييٝاٟ بييؤ تٛضنُاْيي١نإ نؤضييَ
 ٖيييي١َٚيٞ فطاٚاخنٛاظٜٝيييي١ناْٝإ ٖيييي١ْطا٠ٚ ٚ ضيييياالنٞ بيييي١ زإ بيييي١ضز٠ٚاَٞ ٚ ثتيييي١ٚنطزٕ بييييؤ نٛضزْؿيييي١ٓٝنإ،
َٝهطزْٞ  .زا٠ٚ ْاٚض١ن١زا ي١ تٛضنٝإ ْٝؿت١ج

َٝبْٛٞ من١ْٚٛ بؤ    ًَٞ غ١ضزاضٟ( ايكطابًٞ) ْٝؿت١ج َٝ ٞ  خ ٔ  ي١ؾياض٠ظٚٚضزا، ( غيًغط ) تٛضنُياْ ٍَ  ب١غي١ض  ز٠غيتططت  َيا
 طؿيي  نيي١ّ ْاٚضيي١ٜ١نٞ ضيي١ْس ييي١ جطيي١ نيي١ زا،(ظ1107/ ى500 ييي١.ّ) عيي١ْاظٟ ٟ(بييسض بيئ غييطخاب) َييري َٚييَٛيهٞ

َٜٓي١  ن١ ْٝؿ٠ٚ١،(76) (خفتٝإ) ق١َياٟ ب١ زاطرينطز ْاٚبطاٜٚإ َريٟ ق١َي١َِط٠ٟٚ ٞ  ٚ خ١ظ َٝه َٞ  زاٖيات ٟ  بي ٟ  شَياض  َيري
َٝسا ْاٚبطاٟٚ ١ًَٝن١ٟ ٚ(ايكطابًٞ) َا٠ٚ١ْٟ ، (77)بٛٚ ت َٜص٠ٟ نٛضزغتإ ي١ ع َٝؿا٠ٚ زض ٟ  تا ن ٚ  تيا  ،(ظ14/ى8) غي١ز٠  ئي١
ٞ  ِضاز٠ٟ ٕ  ْاٚضي١ٜ١ن َٝيٛا َٝط  ْ ٞ  بي١  ؾياض٠ظٚٚض  ٚ ٖي١ٚي ٞ ) ٚالٜي١ت َٜو  ني١  نيطا٠ٚ،  ْاٚظ٠ْيس ( ايكطابًي َٜيص٠ض ٞ  تٛ َٝي  ٚاٜيي١ ث

َٝييٛإ ز٠ضب١ْييسٟ ٜييإ طؤ١َغييَإ ز٠ضب١ْييسٟ ١َب١غيي  َٜٝيي١ ٚ ضاْٝيي١ ْ  ز٠ضب١ْييسٟ ئ٠ٚ١ٜيي١ زضٚغييي نيي١ ، (78)ق١َيازظ
َٝ ، طؤ١َغَإ ٚ  ْٝٛإ ْاٚض١ناْٞ ي١ تٛضنُإ َا٠ٚ١ْٟ ب١َيط١ٟ ب١ ب َٝط  ؾياض٠ظٚض ٞ  ٖي١ٚي َٝػتاؾي ٍَ  تائ َٝي ،  ي١طي١  زاب
 .  ثؿس٠ضزا ٚ  ضاْٝ٘ ز٠ظ١ضٟ ي١ تٛضى ِض٠ط١ظٟ بْٛٚٞ ي١غ١ض ظاْٝاض١ٜى ٖٝ  ١ْبْٛٚٞ ب١ضز٠غ 

َٜهٞ ن١ تٛضنُاْٝـ( ئ١ٜٛاقٞ -ئ١ٜٛاْٞ) ٖؤظٟ     ٟ  ي١ ْاٚزاضب٠ٚٛ، ٚ ط١ٚض٠ ٖؤظ َٝي٠ٛ ْ  ٞ ٟ  ١ٜني١َ ( ظ12/ ى6)غي١ز٠
َٝو بيي١ ٚ ز٠ضنيي١ٚتٔ نٛضزغييتإ ييي١ َُٜٞ ز٠ظيي١ضٟ طيي١ي  ق١غييطٟ ٚ خاْيي١قري ٚ ُٖييسإ) ٚ ضييٝانإ ٚ ئاشضبٝحييإ ٖيي١ض

ٔ  ٚ ثاٚاْهطز خؤٜإ بؤ ب١ضفطاٚاْٝإ ثاْتا١ٜنٞ بًَاٚب٠ٚ١ْٚٛ، زا(ؾرئٜ َٜٗيا   ضي١ْسٜ ٕ  ٚ ز  نيٛضز  ز٠غييت  يي١  قي١َياٜا
                                               

َٝصٟٚٚ (72) َٝط) َٓاض٠، ضاثدا١ْٟ ذل١َ١ز، ئانؤبطٖإ ٚ ثؿس٠ضٟ قازضذل١َ١ز. ٚ ئا١َز، ٚ َٝافاضقري َ  .108ٍ ،(١ٖ:2007ٚي
 .358ف اإلض َٞ، املػسم اًٜٝطٝف، (73)
 .68ف ايسّٚ، ض دك١ ايصٜبازٟ، ؾاحل ذلُد (74)
َٜص، ةاز ،(1243ّ-641ٙ/1100-493 ٚاحلكتتتازٟ ايطٝاضتتتٞ تازخيٗتتتا يف ةزاضتتت١) ختتت ط َدٜٓتتت١ ايبتتتابرٟ، عبتتتدايسمحٔ سهتتتِٝ (75)  ضتتتجر
 .219ف ،(2005ّ:ةٖٛى)
ِ  احلُتٟٛ،  ٜتاقٛت . غيٛضخاب  َري ََٛيه١ناْٞ ي١ ب٠ٚٛ، ؾاض٠ظٚض ْاٚض١ٟ ئا٠ٚزاْٞ ٚ ط١ٚض٠ ق١َيا١ٜنٞ: خفتٝإ (76)  ،2ز ايبًتدإ،  َعذت

 .380ف
 .476 ف ،8ز ايهاٌَ، االثر، ابٔ (77)
 .275ٍ نٛزةضتإ، ٚ نٛزة ؾدٜل، شزاز (78)



  َريظا َريظا امحس.ز.ث           ضغٍٛ ابطاِٖٝ ضغٍٛ                   
   

 

 (126)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

َٝدٛزإ زٚاٟ ي١ ب١تاٜب١  ظ٠ٚتهطز، ٞ  غ١ضط١ضزاْٞ ٚ( ع١ْاظٟ) َريْؿٝ  الٚاظبْٛٚٞ ٚ ْاٚض١ن١ َا٠ٚ١ْٟ ب  بيْٛٚ
َٝو نٛضز، َٜ ، تٛضنُإ ت١ٚشَٞ ٚ ت١نإ ي١ ب١ض ١َْا ن١غ َٝباناْي١  ، (79)بًَاٚب٠ٚ١ْٚٛ ْاٚض١ن١زا ب١ ئٝسٟ بطط  ٖي١ض  ب
َٝٓٝإ( ؾيياض٠ظٚٚض ٚ ذًييٛإ ٚ ُٖييسإ) تييا ٠ٚ٠(ايييسٜٓٛض) ييي١ َٝبْٛٚٞ ِضاز٠ٜيي١ٟ تائيي١ٚ ز٠نييطز، تيي١ضات  ئيي١ٚإ ْٝؿييت١ج

٠َْٛٝييس٠زا ١ٖضييي١ٚ ، (80)ز٠ضنييطز٠ٚٚ ْيياٟٚ( ئيي١ٜٛائٞ) َٚييياتٞ بيي١ْاٟٚ ١ًَ١َن١تيي١ ئيي١ٚ بييٛٚ، ناضٜطيي١ض  بيئ قفحييام) ْ
ٞ  ي١ؾياض٠ظٚض  تٛضنُاْٞ( ق١فحاقٞ) ٖؤظٟ ٠ٚى( تاف اضغمٕ ٕ ) ي١ْاٚضي١ناْ ٟ  ٚ ذًيٛا ٔ  ق١غيط  ٚ ٚقطَٝػيري  ؾيريٜ

َٜتي١ٚ،  نيا   ئ١ٚ بؤ ١ٖض زاطط  ٖؤظ٠نٛضز٠نإ ظ٠ٜٚٛظاضٟ ب١غ١ض ز٠غتٝإ  ن٘ ،(ن١ضنٛى ن١ضخٝ  ٞ  تيا  ز٠ط١ِض  غياَي
َٝطؾٞ( ظ٠ْطٞ ايسٜٔ عُاز( )ظ1139/ ى534)  تٛضنُاْٝـ ق١فحاقٞ َريْؿٝ  زا١َظضاْسْٞ زٜاض٠ ، (81)غ١ضٜإ نطز٠ ٖ
َٜص٠ٜإ ظؤضبْٛٚٞ ي١غ١ض ب١َيط١ٜ١ ، (82)ؾاض٠ظٚٚض ْاٚض١ناْٞ ي١ ٞ  ي١ْاٚض١ن١زا، ِض َٝبْٛ ٞ  ْٝؿيت١ج ٞ  تٛضنُياْ  ئي١ٜٛاٜ

َُٜٞ َٝهٝؿييٝإ ٚ ضييٝانإ ي١ٖيي١ض َٝط)ييي١ ب١ؾ َٝبٛٚ( ٖيي١ٚي  ز٠غييتٝإ بيي١َيهٛ ٠ٚ١ْغييتإ ١ٖضب٠ٚ١ؾيي٠ٚ١ ، (83)ْٕٝؿييت١ج
َُٜٞ ط١ٜؿت١ ٞ  ٚ ئاشا٠ْٚا٠ٚ١ْ ناضٟ غ١ضقاَيٞ ٚ ئاشضبٝحإ ١ٖض ٞ  ٚ تاَيياْ ٕ  ي١ٚاْي١ف  بيٕٛٚ،  ضي١ت١ٜ  ب١غي١ض  ز٠غيتٝا

َٝييٞ بيي١ زاطييط ،( خييٟٛ ٚ أضَٝيي١ ٚ  ؾييٓ٘ أ) َٝهٝـ ، (84)زاْٝؿييتٛإ ييي١  غيي١ضاْ٘ ٚ بيياد ٠ٚضطييطت  ن١ٚتٓيي١ ظؤض٠ًَ  ب١ؾيي
ٟ  يي١  ١ٖض ٚ( قؿٝاٍ) ي١تٛضنُاْٞ َٝط ) ز٠ٚضٚبي١ض ٕ ( ٖي١ٚي َٝبٛٚ ٟ  ، (85)ْٝؿيت١ج ٕ ) ي١ْاٚضي١ ـ (يٛضغيتا  ثؿتاٚثؿي   ٜي

َٝهٞ ض١ْس ًَٝ َٝبٕٛٚ تٛضنُإ ع ٟ  ، (86)ْٝؿت١ج ّ  ئٝيس ٟ  ئي١ ًَي١ َٝ ٚ ) بيؤ  ن١ضنٛني٠ٚ١  ١ٖضيي١  ني١  ٖ  ٚ زاقٛقيا  ٚ خٛضَياتٛ
َٜٗا  ض١ْس ٚ( خاْكري ٚ جًٛالء َٜصبؤت٠ٚ١، زٟ ْاٚض١ٟ ٚ ز ٟ  بْٛٚي١  زض ٞ  ١ََيب١ْيس َْٚٛٝ ٕ  ْٝؿيت١ج  تيا  ، (87)تٛضنُيا
َٜت٠ٚ١ غات٠ٚ١ ئ١ٚ بؤ َا٠ٚ١ْٜإ ئُٝطؤف  .ز٠ط١ِض

١ٜ٠َٛٝ بيي١ّ    نٛضزغييتاْسا ب١غ١ضْاٚضيي١ناْٞ تٛضنُييإ ِض٠طيي١ظٟ بيي١ظاَيبْٛٚٞ( ظ12/ى6)غيي١ز٠ٟ ١ٜنيي١َٞ ْٝيي٠ٟٛ ؾيي
َٜت٠ٚ١، ٠َٟٛٝ ن١ ز٠ْاغط ٠َٟٛٝ ي١ غٝاغٞ ز٠غ١َياتٞ ي١ضٛاضض َٝط ٚ ظْطٞ)ئ١تابه١ٝناْٞ ؾ ٞ  ٚ ١ٖٚي  ٚ آَيس  ٚ قي١فحاق

َٝٓيياْٞ ييي١ ظؤض تاِضاز٠ٜيي١نٞ نيي١ ، (88)ْٛاْييس٠ٚ خؤٜييإ(ئ١ضتكٝيي١نإ ٚ نٝفييا ذكيئ َٝهٗ َٝييعٟ ث  ثؿييٝتإ غيي١ضباظٜاْسا ٖ

                                               
 .276 ٍ نٛزةضتإ، ٚ نٛزة ؾدٜل، شزاز ؛186ف ضًذٛم، اٍ ةٚي١ تازٜذ االؾفٗاْٞ، (79)
ٞ . ة حتكٝل ٚ ةزاض١ االنساة، ةٚي١ تازٜذ االتساى ٚ االنساة ةٚي١ تازٜذ دلٍٗٛ، َؤيف (80) ٞ  َٛضت  داَعت١  َطبعت١  اهلطتٓٝاْٞ،  َؿتطف

 .304 ف ،(2010: ةٖٛى) ةٖٛى،
ٍ  ئازٜإ ؛107ف ،9ز ،476ف ،8ز ايهاٌَ، األثر، بٔا (81) ٞ  تازخيٗتا  يف ةزاضت١  ةاقتٛم  ٖسشاْتٞ،  مجتا ٟ  ٚ ايطٝاضت -638/ 656ٙ-16) احلكتاز

 .24 ف ،(2009ّ:ازبٌٝ) ايدٜٔ، ؾ ح داَع١ االةاب ن١ًٝ دلًظ ايٞ َكد١َ َٓػٛز٠ غر َادطتر زضاي١ ،(1258ّ
 .117نؤضٞ،ٍ ؾ١ؾ١َٞ غ١ز٠ٟ ١ٜن١َٞ ٠ْٟٛٝ ي١ نٛضزغتإ ذلُس، قازض:  بِطٚا١ْ ي١َباض٠ٚ١ٜ٠ ظاْٝاضٟ بؤ (82)
 .450ف ،10ز ،254ف ،9ايهاٌَ،ز األثر، ابٔ (83)
 .417ف ،10 ز ايهاٌَ، االثر، ابٔ (84)
 .196ف ،1ز ،(ؽ1383:تٗسإ)،22ضاث مشؿاز، ضاث اٜسإ، اةبٝات تازٜذ ؾفا، اهلل ذبٝح ؛443،ف10ايهاٌَ،ز األثر، ابٔ (85)
ٕ  ايداٚةٟ، غسٜف زَكإ ؛433ف االض َٞ، ايعامل ذلُٛة، امحد سطٔ (86) ٟ  يٛزضتتا  اسٛاهلتا  يف ةزاضت١ ( 1424ّ -1155/ 827ٙ-550) ايهتي

 .54ف ،(2010:ازبٌٝ) َٛنسٜاْٞ، َؤضط١ احلكاز١ٜ، ٚ ايطٝاض١ٝ
 .17ف ايعسام، يف ايرتنُإ اٚغًٛ، بٓدز عبدايًطٝف (87)
٠َٜٛ، ئ١تابهٝيي١نإ ي١غيي١ض بييؤ ظاْٝيياضٟ (88)  ،(1409ّ -1072/ 812ٙ -465) ايػتتاّ ٚ اجلصٜتتس٠ يف  األزتكٝتت١ اإلَتتازات خًٝتتٌ، عُاةايتتدٜٔ بطيي١ِض

 .111ٍ نؤضٞ، ؾ١ؾ١َٞ غ١ز٠ٟ ١ٜن١َٞ ٠ْٟٛٝ ي١ نٛضزغتإ ذلُس، ذلُس قازض ؛57ف ،(1980: برٚت) االٚيٞ، ايطبع١ ، ايسضاي١ َؤضط١



َٝهٗات١   من١ْٚٛ ب١( تٛضنُإ ٚ ز١ًٜ٠ّ( )ظ1258-749/ى656-132)ع١بباغٝسا ز٠َٚي١تٞ ي١غ١ضز٠َٞ نٛضزغتإ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١ناْٞ ث
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى  (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                        (126)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 بي١  ١ٖض ظؤض َا١ٜ٠ٚنٞ بؤ ْاٚض١ن١زا ي١ َا٠ٚ١ْؾٝإ ق١ٝنإ ئٛضتٛ ب١تاٜب١تٝـ ، (89)ب١غتٛٚٙ تٛضنُإ ب١ِض٠ط١ظٟ
َٜ  ئ١ٚإ ِضؤَي١ٟ ئ١َ١ ب١ضئ١جناَٞ َٜص٠ؾٝإ بْٛٚٞ ظؤض ب١ٖؤٟ ، (90)ز٠ظاْط ٞ  ِض َُٜي١ناْ ٕ  ي١ٖ١ض ٕ  ٚ ئاشضبٝحيا  ٚ ئياضا

 خػيييت١ ْاٚض١ن١ؾيييٝإ غٝاغيييٞ ز٠غييي١َياتٞ ٚ ٠ٚضطيييط  تٛضنٝيييإ تييي١ٚاٚ غيييُٝا١ٜنٞ زٟ نٛضزْؿييي١ٓٝناْٞ ْاٚضييي١
َٜطز٠غيي١َياتٞ  زٜيياض٠ من١ْٜٚٛيي١نٞ(92) (ظ1225-1136/ى622-531( )االًٜسطعٜيي١) ئ١تابهٝيي١ٟ غيي١ض١َٖيساْٞ ، (91)خؤٜاْيي٠ٚ١ ش
َٜهٞ ن١ ي١َباض٠ٚ١ٜ٠، ٞ  خػت١ ئاضإ ٚ ئاشضبٝحإ ي١ فطاٚاْٞ غٓٛض َٜطز٠غي١َيات ٟ  ٜياقٛ  ) ، (93)خؤٜي٠ٚ١  ش ـ (احلُيٛ  ٜي

ٙ  بؤ ئاَاش٠ٟ ٘  ئي٠ٚ١نطزٚ ٕ   ني ٕ  تٛضنُاْي١نا ٞ  ب١غي١ض  ز٠غيتٝا َٜه ٞ  ِضٚبي١ض َٝيط   فطاٚاْي َٝس٠ؾي   ٚ َ ٞ  ٚ ث  ناْٝا٠ٚنياْ
١َُٜنيي١زا َٝط١ييي١ناْٞ ثيياٚاْٞ ٚ ييي٠ٚ١ِضطا نطزٜٚٚا١ْتيي١ ططتيي٠ٚٛ، ١ٖض  بيي١ضفطاٚاْٞ نؿيياْٞ ي١ِضاغييتٝسا ، (94)خؤٜييإ َ
َٜييو بيي١ ئاشضبٝحييإ بييؤ تٛضنُاْيي١نإ َٝهٗاتيي١ٟ بييٛٚ، جؤض  قيي١باض٠ٟ ظؤضٟ ، (95)طؤِضٜيي٠ٛ ١ْتيي٠ٚ١ٜٞ ِضاغييت١ق١ٟٓٝ ث
َٝهٗاتيي١ٟ َٝػييتاف تٛضنُيياْٝـ ث ١َُٜنيي١زا، ييي١ تائ  ئيي١ٚ ظاز٠ٟ نييٛضز، ي١ٚاْيي١ف زٟ ب١ْ١تيي٠ٚ١ناْٞ بيي١ضاٚضز بيي١ ١ٖض
َٝو ٚ ١ٖي١َٛضج١  .  زٚاتط٠ ِضٚزاٟٚ نؤ١ََي

َٝطف      َٝعٟ زٚٚ ٠ٚى(97)١َيؤي١ناْٝـ ٚ(96)خٛاضظ١َٝنإ ث١الَاض٠ناْٞ ٚ ٖ  نٛضزغيتإ،  غي١ض  بيؤ (98)ظَإ تٛضى ٖ
ٍَ بِطٚ ج١ض  ناض٠غاتٞ ٚ ب١ضئ١جناّ ض١ْسٜٔ ن١ َٜ   ز َٝٓيا،  نيٛضزا  ب١غي١ض  ٖي١ش ٖ  ٔ ٞ  ضي١ْسٜ ٟ  ب١ضئي١جناَ  جٝياٚاظ

َٝه١ٚت٠ٚ١، ٞ  ٚ ٖؤظ ز٠ٜإ ١َٖي٠ٛزابْٛٚٞ غ١ضباضٟ نؤ١ََيا١ٜت٠ٚ١ٝٝ ي١ِضٟٚ ي ًَٝي ٞ  زٚٚض بيؤ  نيٛضز  ع  بي١  خيؤٟ،  يي١َٚيات
َٝط١ٚا١ْؾ٠ٚ١ َٝه١ٚت٠ٚ١، ظَاْٞ تٛضى زٜه١ٟ ب١َٓاَي١ٟ ٚ ٖؤظ ز٠ٜإ ث١ٜسابْٛٚٞ ث ٟ  بي١  ي ٞ  ٖؤنياض َٝه ٞ  ؾي١ثؤي َٜ  ْيٛ

َٜي ،  تٛضنُإ ٟ  زاز٠ْط ٚ  ١ْخامسي١ ٟ  ئي١ ٕ  ٖيؤظ٠  ي١غي١ض  ثاَي١ث١غيتؤ١ٜ ٕ  تٛضنُاْي١نا ٟ  بي٠ٚٛ  ني١  نيطز،  زضٚغيتٝا  ٖيؤ

                                               
 زضتتاي١ ،(1173ّ-1127/ 569ٙ-521)سًتتب ٚ املٛؾتتٌ يف ايصْهٝتت١ االتابهٝتت١ يف اجلتتٝؼ تٓعُٝتتات ايسٚاْتتدٚشٟ، خٛزغتتٝد سطتتٔ ٜٛضتتف (89)

 .34ف ،2009 املٛؾٌ، داَع١ ايرتب١ٝ ن١ًٝ َٓػٛز٠، غر َادطتر
-172ف ف ،1995 ، ايجاْٝت١   ايطبع١ ايعسبٞ، ايػساع َؤضط١ االْطاب، ٚ ايتازٜذ يف ةزاض١ االض ّ تازٜذ يف  احلان١ُ االضسات بٛشززخ، (90)

173. 
 .572ف ،2ز ،(آزإ) َاة٠ االض ١َٝ، املعازف  ةائس٠ فساٟ، (91)
ٞ  يي١  غ١قٛق١ٝٝنإ الٚاظٟ ئ١جناَٞ ي١ بٛٚ تٛضنُاْٞ ئ١تابه١ٝنٞ (92) َُٜ ٕ  ٖي١ض ٔ  مشيؼ  غي١ض١َٜٗيسا،  ئاشضبٝحيا ٟ  اييسٜ -531)االًٜيسطع
١َٜٓضٟ  ب٘( ظ1175-1136/ى َٜ  زا١َظض  ٖيات٠ٚٛ،  ب١ز٠غ١َياتٝإ نؤتاٜٞ ١َيؤي١نإ غ١ضز٠غيت ي١ ْاغطا٠ٚ ئ١ٜٚؿ٠ٚ١ ١ٖضب١ْاٟٚ ٚ زاز٠ْط

 .383ف ،5ز ،( ااالًٜدنص١ٜ) َاة٠ االض ١َٝ، املعازف  ةائس٠ بٛشٚزٕ، ؛381ف ،9ز ايهاٌَ، االثر، ابٔ: بِطٚا١ْ
 .205 ف اذزبٝذإ، ايٓكػبٓدٟ، (93)
 .225ف ،5ز ايبًدإ، َعذِ (94)
 .156اذزبٝذإ،ف ايٓكػبٓدٟ، (95)
َٝو بيي١: خٛاضظَٝٝيي١نإ (96)  ِضاط١ٜاْييس غيي١ضب١خؤٜٝإ ٚ ٠ٚضطييط  ئيي١ٚإ الٚاظٟ ييي١ غييٛزٜإ ٚ غيي١قٛقٞ ئ١تابهٝيي١ناْٞ ييي١ بييٕٛٚ ؾيي

ٟ ( ظ1230-1097/ ى628-490) غاَيٞ ي١ ذٛنُِطاْٝٝإ َٜيص٠ َٝؿيا  زض ٕ  ز٠غييت  ي١غي١ض  ن ٕ  بي١  نؤتاٜيا  ١َيؤيي١نا ٟ  ٖيات٠ٚٛ،  ذٛنُٝيا  ١ٖضبي١ْاٚ
ٔ  تازٜذ خًدٕٚ، ابٔ ؛410ف ،8ز ايهاٌَ، االثر، ابٔ. بِطٚا٠ٚ ب١غ١ضزا ْا٠ٜٚإ ئ١ٚ خٛاضظَٝؿ٠ٚ١  تٛفٝتل  ْتاف   ؛639ف ،3ز خًتدٕٚ،  ابت

ٍ  َت   ع قتٗا ْػأتٗا) اخلٛازش١َٝ ايدٚي١ ايعبٛة،  داَعت١  َطبعت١  ،(1230ّ-1097/ 628ٙ-490 االةازٜت١  ٚ ايعطتهس١ٜ  ْعُٗتا  االضت ١َٝ  ايتدٚ
 .31-17 ف ف ،(1978: بػداة)بػداة،

ٕ  ايعًٝتاٟٚ،  ذلُتد  عبتداهلل : بِطٚا١ْ نٛضزغتإ غ١ض بؤ ١َيؤٍ ث١الَاضٟ ي١غ١ض بؤظاْٝاضٟ (97) ٍ  عٗتد  يف نٛزةضتتا  ّ،(1335-1220) املػتٛ
 .53ف ،(2005ّ: ايطًُٝا١ْٝ) ايطٝاضٞ، ايتازٜذ يف ةزاض١

 .50ف ايرتى، تازٜذ بازتٛيد، (98)



  َريظا َريظا امحس.ز.ث           ضغٍٛ ابطاِٖٝ ضغٍٛ                   
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َٜ  ، (99)زٟ ْاٚض١ٜ١نٞ ض١ْس ٚ بطٛى ئاغٝاٟ ٚ ئاشضبٝحإ ب١ض٠ٚ نؤضٝإ َٝٛاظ٠ف  ١ٖضب١ّ ز٠نط  ؾياض  خعٜبٓي١  ؾي
َٝ  ضْٛه١ نٛضزْؿ١ٓٝنإ، ْاٚض١ ٚ ٍ  ١ْٖات٠ٟٚٛ ١ٖشَاض ي١ ثؤِض٠ٟ ٚ ثإ ي١ؾهط٠ ئ١ٚ ْاطٛجن ٚ  َي١يؤ َٝهٗياتٛ  يي١  ث

َٝمتٞ ٚ ِض٠ط١ظ َٝط١ٜاْسْٞ زٚاٟ ١َٖٟٛٚ ، (100)جٝاٚاظ ع ٛ  ط١ِضابٓي٠ٚ١،  خؤٜإ َٚياتٞ بؤ غ١ضباظٜإ ئ١ضنٞ ب١ج  بي١َيه
َٝسا ٚ  بًَاٚب١ْٚٛٚٙ َٚياتاْسا ب١ض٠ناْٞ نْٛٛن١ي١ ١َٖٛٚ ب١ ٞ ) ئي٠ٚ١تا  طريغيا٠ٚ١ْ،  ت ٟ ( اهلُيصاْ  نيطز٠ٚٚ  بي٠ٚ١  ئاَياش٠
ٍ ) ني١  ثاَْؤض٠ٟ غٛثا ئ١ٚ ن١ ٔ  جيم ٕ  يي١ ( ظ1230-1220/ ى628-617()َٓهيربٜيت  اييسٜ َٝٓيابٛٚ،  تٛضنُاْي١نا َٝهٝٗ  زٚاٟ ث

ٕ  زٜاض٠  ، (101)بًَاٚب١ْٚٛٚٙ ْاٚض١ن١زا ب١ ئٝسٟ زا،(خم ) ؾاضٟ ز٠ضٚاظ٠ٟ ي١ غٛثان١ٟ ؾهػيت ٚ  ْي١ى  نٛضزغيتا  يي١
ٞ  ب١َيهٛ ب١ز٠ض١ْب٠ٚٛ، ؾ١ثؤي١ف َٝ ٚ  بي١ث ٟ  ئي١ ٕ  ني١  ز٠ن١ْي٠ٚ١،  ثؿِياغي   ئي٠ٚ١  ي١ب١ضز٠غيذي  ب١َيطاْي١ َٝهٝا  يي١  ب١ؾي
َٜه١ضٟ ب١ْٚٛ نٛضزغتإ ٘  ٖي١ض  َي١يؤٍ،  ناضب١ِض ٞ   يي َٝػيَاضزْ ٕ  ث ٙ  بي١  ؾياض٠نا ٞ  ٚ نيٛضِ  ٚ  غي١ضنطز ٞ  ْي٠ٚ١ناْ  َاَيبيات
َٝهٞ ب١خؿييٝ  ٠ٚى ، (102)ْعٜهيي١ناْٝإ ن١غيي١ بيي١ ييي٠ٚ١ضطا ٚ ظ٠ٟٚ ب١خؿييٝ  ٚ تييازابِطٜٔ خؤٜييإ،  ييي٘ ظؤض ب١ؾيي

َُٜيي١ ظ٠ٜٚٛظاض٠نيياْٞ   ت١ْاْيي١  ، (103)َيي١يؤيٞ خاْيي١ٚاز٠ٟ بيي١ جعٜييط٠ ٚ ئيياضإ ٚ ئاشضبٝحييإ نٛضزْؿيي١ٓٝناْٞ ١ٖض
 ١ََيب١ْيييسٟ بييي١ نيييطزٟ ٚ  ط١ِضاٜييي١ٚٙ  (َطايييي٘) ؾييياضٟ بيييؤ( ظ1258/ى656) ب١ييييسا زاطرينطزْيييٞ زٚاٟ( ٖٛالنيييٛ)

َٝبْٛٚٞ، َٜٓيي١ٟ طيي١ٚض٠تطٜٔ ْٝؿييت١ج َٜييط ٚ بيي١ٖا طييطإ ن١يٛثيي١يٞ ييي١ ز٠غته١ٚت١ناْٝؿييٞ خ١ظ  ز٠غيي  ظٜييٟٛ ٚ ظ
َٝٛإ ب١ضظٟ ضٝا١ٜنٞ ي١غ١ض ب١غ١ضزاطرياٜٚؿٞ، ْ ( َٞ ٞ  زضٚغيتهطز، ( غيًُاؽ  ٚ ٚضَي َٝه ٞ  ب١ؾي  بيؤ  ز٠غته١ٚت١ناْٝؿي

َِٝطٟ غييي١ضز٠َٞ  يييي٘ ، (104)ْييياضز َييي١ْغؤيٝا َٜيييص٠زإ بييي١ْٝاظٟ زا(ظ1335 -1258/ ى736 -656)ئًٝداْٝييي١ناْٝـ نييياضط  زض
َٟ ؾاضٟ خؤؾطٛظ٠ضاْٞ ٚ  ب١َا١ْٚٙ ٟ  ئاٚانطإ، ْٛ ٟ  ْعٜيو  ٟ(ايػيًطا١ْٝ ) ؾياض ٕ  ضيٝا َٝػيتٛ ٕ )بي١  ني١  ب -ئابياز  غيَٛيتا
ّ  ، (105)زضٚغتهطا٠ٚ( ظ1316-1303/ ى716-703() اقايتٛ) غَٛيتإ ي١غ١ضز٠َٞ ز٠ضنطز٠ٚٚ، ْاٟٚ( ضُطُاٍ  باض٠ٜي٠ٚ١  يي١

َٝطٟ ١ََيب١ْسٟ ب١ نطا ن١ زٜاضٙ، من١ٜ١ْٚٛنٞ ١ٜ٠َٛٝ نٛضزغتإ، ٚال١ٜتٞ ناضط  ئاَاش٠ٟ(ظنٞ ئ١َري) ١ٖض٠ٚى ب١َؿ
َٝٛإ نطز٠ٚٚ َٝط) ْ ٘  ٚ ١ٖٚي ٚ   (َطايي ٘  بيٛ ٟ   بي ٍ  ئيٛضزٚ ٞ  ٚ َي١يؤ َٜي ٕ  ِض ٟ   ، (106)ٖاَٛؾيؤٜا ٟ  َاْي٠ٚ١ ٕ  ثامشيا٠ٚ  غي١زا
َٞ ي١نٛضزغييتاْسا، َيي١يؤيٞ ْيياٟٚ ٚ  ٚؾيي٘ َٝهيي١َياٚبٕٛٚ ٚ بييٕٛٚ ْٝؿييت١ج َٝٓٝ ، تٛضنُييإ ٖييؤظٟ ز٠ٜييإ ت  ييي١ّ ز٠غيي١مل

 َٜتيي٠ٚ١ز٠ط١ِض ب١َٓانيي١ٜإ ٚ  بٓطييٝٓ٘ ظاضا٠ٚ ٚ  ٚؾيي٘ ضيي١ْسٜٔ  نيي٘ نييطز٠ٚ بيي٠ٚ١ ئاَيياش٠ٟ(َٝٓٛضغييهٞ) باض١ٜ٠ؾيي٠ٚ١
َٜٔ ضيي١ْسٜٔ ْيياٟٚ ث٠ٜٛ١غييتهطزْٞ ييي١ ١َيؤيٝيي١نإ، غيي١ضْا٠ٚ  ظاضا٠ٟٚ بيي١ ضييٝا ٚ طْٛييس ٚ ِضٚٚبيياض ٚ  ْاٚضيي٘ ٚ ؾييٛ

                                               
 .147-146-131ف ف ايٛضطٞ، ايعؿٛز يف ايرتى عطا، شبد٠ (99)
 نًٝتت١ املٓػتتٛز٠، غتتر ةنتتتٛزاٙ  ايسضتتاي١ ،(1335ّ -1218/ 736ٙ -615) َتتابني ايفتترت٠ يف املػتتٛيٞ اجلتتٝؼ غُٓٝتتات، َصعتتٌ ذلُتتد قاضتتِ (100)

 .39ف ،2003 االزة١ْٝ، اجلاَع١ ايعًٝا، ايدزاضات
 .311-310 ف ف ،1ز ،2َر ،(1960: ايكاٖس٠) ، ايعسب١ٝ ايهتب اسٝاء ةاز ايتٛازٜذ، داَ  (101)
  االةاز٠ ايفتتح  ،(1335ّ-736ٙ/1258-656) االخلاْٝني املػٍٛ عٗد يف ايعسام خؿباى، سطني دعفس ؛602 ف طصٜدٙ، تازٜذ ايكصٜٚ ، (102)

 .105 -104ف ف ،(1968ّ:بػداة) ايعاْٞ، َطبع١ ، االدتُاع١ٝ االسٛاٍ  االقتؿاة١ٜ االسٛاٍ
  زضتتاي١ ،(1335ّ-736ٙ/1258-656)  اجلصٜتتس٠ ٚ املٛؾتتٌ يف املػتتٍٛ خًٝتتٌ، ذلُتتٛة عتت ء ؛338ف ،1ز ،2َتتر ايتتتٛازٜذ، دتتاَ  اهلُتتراْٞ، (103)

 .186ف ،(1985ّ:املٛؾٌ) املٛؾٌ، داَع١ االةاب ن١ًٝ دلًظ ايٞ  َكد١َ َادطتر
 .300ف ،1ز ،2َر ايتٛازٜذ، داَ  اهلُراْٞ، (104)
 .146 ف ،(ؽ1314:تٗسإ) مس ، َطبع١ خاٚز، َؤضط١ ْػسٜات ايتٛازٜذ، يب ايكصٜٚ ، (105)
 .117 نٛزةضتإ، ٚ نٛزة تازخيٞ خٛالق١ٜ١نٞ (106)



َٝهٗات١   من١ْٚٛ ب١( تٛضنُإ ٚ ز١ًٜ٠ّ( )ظ1258-749/ى656-132)ع١بباغٝسا ز٠َٚي١تٞ ي١غ١ضز٠َٞ نٛضزغتإ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١ناْٞ ث
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ٟ  ض١ي١تٛٚ ضؤَٞ)من١ْٚٛ بؤ ١َيؤيٞ، ٚ  يٛتهي١ ٟ  ٚ تي١ض٠غ  ٚ ضيؤياْتٛ ٕ  ٚ طياز٠ض  ْياٚ ٕ  ٚ ضي١يا ٕ )بٛٚنيا  ٚ( بؤنيا
 .(107) (ٖتس....غَٛيسٚٚظ ٚ نؤْس٠َيإ ٚ ض١يٝو ٚ غٛجنام ٚ ت١ت١ٖٛٚ ٚ ئ١ختاضٞ

ٌ  ٚضزتيط  ٜاخٛز ظَا١ْنإ تٛضى ب١دلؤض٠   َٝي ٍ  ٚ ع ٟ  ٚ طي١ ٟ  ني١  جٝاجٝيا  ١ْتي٠ٚ١ ٕ  ٚ ييٛظ  ٚ تيٛضى  بي١ْاٚ  تٛضنُيا
١ََِٝض٠ٜٛ، نٛضزغتاْسا ب١ ط١ٚض٠ناْٝإ ؾ١ثؤي١ ٖاتٕٛٚ ئاظ٠ضٟ ٚ ١َيؤٍ  يي١  ؾيؤضب٠ٚ١ْٚٛ،  جٝياٚاظ  ْاٚض١ٟ ب١ض٠ٚ ت
َٟ َٜٔ ١ْٖس َٝو شَاض٠ ب١ ؾٛ َٝبٕٛٚ، ط١ي َٟ ْٝؿت١ج َٝٛزاض ب١َٓاَي١ ي١ ١ْٖس َٝهٞ ض١ْس ط١ٚض٠نإ ٚ ْ ٞ  ز٠غ١َيات َٝ  خيؤج

 نٛضزغيييتإ ْاٚج١ضطييي١ٟ يييي١ خؤؾيييٝإ ز٠غييي١َياتٞ ْا٠ْٚيييسٟ ِضاط١ٜاْيييس٠ٚٚ، ز٠َٚيييي١تٝإ ٚ ئييي١تاب  ٚ َريْؿيييري ٚ
َٝهٗات١ٟ َا٠ٚ١ْٟ بؤ بٕٛٚ ب١َيط١ ئ١َا١ْف ١َٖٛٚ ، (108)زا١َظضاْس٠ٚٚ  .  نٛضزغتاْسا ي١ تٛضنُأْ ١ْت٠ٚ١ٟ ث

 : ئ١جناّ
َٝهساْيي٠ٚ١ ٚ غ١ضضييا٠ٚنإ ْيياٚاخ  ثؿييهٓٝ  ٚ طيي١ِضإ زٚاٟ     بيي١ ث٠ٜٛ١ْييسٜإ نيي١ ِضٚزا٠ٚنييإ، ؾييٝهطز٠ٚ١ْٟ ٚ ي

 :ط١ٜاْسٜٔ خٛاض٠ٚ٠ٟ ئ١جناَا١ْٟ ب١ٚ ١ٖبٛٚ، تٛضنُا٠ٚ١ْ ٚ ز١ًٜ٠ّ ِض٠ط١ظٟ خعٜ 
َٝييطٚبريٟ ثييِط غطٚؾيييت ٚ جييٛططاي ١َٖيه١ٚتيي١ٟ -1 َٜييصاٜٞ بيي٘ نٛضزْؿيي١ٓٝنإ، ْاٚضيي١ خ َٝييصٚٚ زض  ٖؤنيياضٟ َ

َٝـ غ١ضْخ َٝسا ٚ نؤض ٚ خعٜٔ بؤ بٕٛٚ ِضان  .نٛضزغتاْسا ي١ جٝاٚاظ ِض٠ط١ظٟ َا٠ٚ١ْٟ ت
َٜو ي١ ظٜاتط ١ْت٠ٚ١نإ خعْٞ ثاَي١ٓض٠نإ جٝاٚاظٟ غ١ضباضٟ -2 َٝٛاظ  بٝٓٝي٠ٚٛ،  خيؤ٠ٚ  ب١ جٝاٚاظٟ ئاغيت ٚ ؾ
َٝؿييٞ ؾيي١ثؤيٞ ٚ ٖييؤظ ٚ ب١َٓاَييي١ ٚ تيياى ئاغيييت ي١غيي١ض منْٛٚيي١ بييؤ  نؤضييٞ منْٛٚيي١ٟ ييي١ بيي١ضفطاٚاْٝـ، ي١ؾهطن

َٝؿٞ ٚ تٛضنُا١ْنإ ٚ يٛظ ٖؤظ٠ناْٞ ٕ  ي١ؾهطن ٞ  يي١  ني١  غي١قٛق١ٝنإ،  ٚ ب٠ٜٛٗٝي١نا ٞ  ثاْتٝي١ن  ْاٚضي١  بي١ضفطاٚاْ
 .بًَاٚب٠ٚ١ْٚٛ نٛضز١ٜٝنإ

َٟ ٚ ال١ٜى ي١ ع١بباغٞ ز٠َٚي١تٞ غٝاغ١تٞ -3 ـ  َري٠ ي١ ١ْٖس ٞ  نٛضز٠نياْٝ ٞ  ٚ نيؤض  يي١  ضؤَيي َٝهطزْ  ْٝؿيت١ج
َٝو َٝهٗات١ٜ١زا زٚٚ ئ١ٚ ٖؤظ٠ناْٞ ي١ ب١ؾ َٝعٟ ب١ ب١غذي ثؿ  ي١ ١ٖب٠ٚٛ، ث  ز٠ض٠ب١طٞ ظ٠ٟٚ ب١خؿٝ  ٚ َطؤٜٞ ٖ

َٜو ن١ غ١ضنطز٠ناْٝإ، ب١ َٝبٕٛٚ بؤ بٛٚ ٖؤناض  .َا٠ٚ١ْ ٚ ْٝؿت١ج
4- َِٜ ٞ  ب١ض ن١ٚت١ْٚٛت١ ١ْ ئاِضاغت١ ١ٜى ب١ نٛضزْؿ١ٓٝنإ ْاٚض١ ٚ ١ٖض ٞ  ؾي١ثؤي ٛ  ١ْتي٠ٚ١نإ،  نؤضي  بي١َيه

 ييي١ ٚ غييٓٛض١ٜنإ ْاٚضيي١ منْٛٚيي١ بييؤ بييٕٛٚ طييطْ  ئابٛٚضٜٝيي٠ٚ١ ٚ غيي١ضباظٟ ِضٟٚٚ ييي١ نيي١ ْاٚضييا١ْٟ ئيي١ٚ ظٜيياتط
َُٜٞ َٝٝسا ظٜاتط جعٜط٠ ٚ ضٝانإ ١ٖض  .طريغا٠ٚ١ْ ت

ٟ  ٚ خؤطٛجناْسٕ ن١يتٛضٟ -5 ٞ  ث٠ٜٛ١ْيس ٞ  ضي١ْس  ٚ نؤ١ََياٜي١ت َٜه ٟ  زٜهي١،  ٖؤنياض ٟ  ي١غي١ض  ناضٜطي١ض  َاْي٠ٚ١
َٝهٗاتيي١ٟ َٝٝيي١ف  بيي١ّ زاْييا٠ٚ، تٛضنُاْيي١نإ ٚ ز٠ًٜيي١ّ ث َٝيي  ث َٜييص٠ف ٚ نيي١َي َا٠ٜٚيي١نٞ بييؤ ز١ًٜ٠َيي١نإ ب  بيي١ ب١ِض
َٝهيسا  يي١  ئ١َ١ َا٠ٚ١ْٚ، ن١َي نٛضزغتإ ي١ تٛضنُا١ْنإ ب١ ب١ضاٚضز َٝو  نات َٝي   ١ٖضضيؤْ ٕ  ب ٟ  ني١  تٛضنُيا َٝيصٚٚ َ 
َٜت٠ٚ١ قؤْايا١ْ ئ١ٚ بؤ خعٜٓٝإ ٟ  ي١غ١ض تٛاْٝإ ز٠ط١ض ٟ  ب١ضش٠ٚ٠ْيس ٕ  ٖيؤظ٠  ظ٠ٜٚيٛظاض ٟ  نٛضزٜٝي١نا َٜعطياض  يي١  ثاض
 . ب١َيط١ٜ١ ي١َباض٠ٚ١ٜ٠ ئ١َطؤ تا ن١ٜ١َٓٝ١نٝؿٝإ َا٠ٚ١ْٟ به١ٕ، خؤٜإ َا٠ٚ١ْٟ

َٝو -6 َٝ  ١ٖضضؤْ َٝهٞ نطزؤت١ نٛضزغتاْٞ ١ْت١ٚا١ْ جؤض٠ ئ١ٚ نؤضٞ ب  جطي١  تائٝػتاف ن١ ِض٠ط١ظ، فط٠ َٚيات
ٞ  ضي١ْس  غ١ض٠نٞ ٚ ِض٠غ١ٕ ِض٠ط١ظٟ ٠ٚى خؤٟ نٛضز خٛزٟ ي١ ٞ  ن١َٓٝ١ٜي١ن َٝيسا  ١ْتي٠ٚ١ٜ  بي١  ئ١َاْي١ف  ز٠شٜئ،  ت

                                               
َٝط) َٛنطٜاْٞ، ز٠ظطاٟ غَٛيتاْٞ، ئ٠ْٛ١ض.ٚ ،(ٚتاض ؾ١ف نؤ١ََي١ٟ) نٛضز ٚ َٝٓٛضغهٞ َٝٓٛضغهٞ،: بِطٚا١ْ (107)  .37ٍ ،(2002: ١ٖٚي
َٝصٟٚٚ) ع١ج١ّ نٛضزٚ ئ١َري، َػت١فا ١ْٚؾريٚإ (108) َٝطإ نٛضز٠ناْٞ غٝاغٞ َ ١َّٝٝ، ضاثٞ ،(ئ َُٝاْٞ) غ  .14ٍ ،(2005: غً
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َٜ  بيياضٟ زٚٚ ٖيي١ض َٜ  ٚ ئيي١ض َٝييصٟٚٚ ز٠َٚي١َ١ْييسنطزْٞ ٖؤنيياضٟ بْٛٚيي١ ْيي١ض  بابيي١تٞ نيي١ نٛضزغييتإ، ؾاضغييتاْٞ َ
َٝع٠ن١ٜ١ غ١ض٠نٞ َٜصٟ ٚ ِض١ٖ٠ْس٠نا٠ٚ١ْٝ ١َٖٛٚ ب١ ٚ ت َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ب١ض خطا١ْٚ ب١زض     .     ي
 :غ١ضضا٠ٚنإ يٝػيت

 :ِض٠غ١ْ١نإ غ١ضضا٠ٚ -

 (.630ٙ/1232ّت)ايػٝباْٞ ذلُد بٔ ذلُد احلطٔ ابٞ عصايدٜٔ:  االثر ابٔ

 (.2006:برٚت)ايعسبٞ، ايهتب ةاز ايتدَسٟ، عبدايط ّ عُس ب٘ ٚاعت  سكك٘ ايتازٜذ، يف ايهاٌَ -

 (.597ٙ/1200ّت)ساَد بٔ ذلُد بٔ ذلُد ايدٜٔ عُاة:  االؾفٗاْٞ

 (.2004ّ: برٚت) ايع١ًُٝ، ايهتب ةاز َساة، حيٝٞ ي٘ ٚقدّ قساٙ ضًذٛم، اٍ ةٚي١ تازٜذ -

 (.892ّ/ 279ٙ. ت)دابس بٔ حيٞ بٔ امحد احلطٔ ابٞ: ايب ذزٟ

 (.2000ّ: برٚت) ،1 ط ايع١ًُٝ، ايهتب ةاز عًٞ، ذلُد عبدايكاةز سٛاغ١ٝ ٚق  ايبًدإ، فتٛح -

 (.622ٙ/1225ّبعد. ت)ْاؾس بٔ عًٞ ابٛاحلطٔ ؾدزايدٜٔ: احلطٝ 

 (.1986ّ:برٚت) اقساء، ةاز ْٛزايدٜٔ، ذلُد حتكٝل ايطًذٛق١ٝ، ٚاملًٛى االَساء اخباز ايتٛازٜذ شبد٠ -

 (. 367ٙ/977ّت)ايٓؿٝيب ايكاضِ ابٞ: سٛقٌ ابٔ

 (.1938: برٚت) ،(يٝدٕ افطت) ؾاةز ةاز األزض، ؾٛز٠ -

 (.808ٙ/1405ّت)خًدٕٚ بٔ عبدايسمحٔ ابٛشٜد: خًدٕٚ ابٔ

ِ  ايعتسب  اٜاّ يف ٚاخلي املبتداء ٚةٜٛإ ايعي نتاب املطُٞ خًدٕٚ ابٔ تازٜذ - ٔ  ٚاييبتس  ٚايعذت ِ  َٚت  عاؾتسٖ
 (.1988: برٚت) ،2 ط ايفهس، ةاز غشاة٠، خًٌٝ احملكل االني، ايطًطإ ذٟٚ َٔ

 (.603ٙ/1307ّت)ايساْٚدٟ ضًُٝإ بٔ عًٞ ذلُدبٔ: ايساْٚدٟ

 ٚ ايػتتٛزابٞ اَتتني ابتتساِٖٝ ايعسبٝتت١ ايتتٞ ْكًتت٘ ، ايطتتًذٛق١ٝ ايدٚيتت١ تتتازٜذ يف ايطتتسٚز ٚآٜتت١ ايؿتتدٚز زاستت١ -
 (.1960ّ: ايكاٖس٠) ، ايكًِ ةاز ايؿٝاة، عبداملعطٞ فؤاة ٚ ذلُدسطٓني عبداملٓعِٝ

 (.335ٙ/946ّ ت)حيٝٞ بٔ ذلُد بهس ابٞ: ايؿٛيٞ

ٞ  اخباز - ٞ  ٚ بتاهلل  ايساقت ٔ  ايعباضت١ٝ  ايدٚيت١  اٚتتازٜذ  هلل املتكت  ةٕ، ٖٝتٛزخ .ز بٓػتسٙ  عت   ،333-322 ضت١ٓ  َت
 (.1935: َؿس) ايؿاٟٚ، َطبع١
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 (.922ّ/ 310ٙ.ت)دسٜس بٔ ذلُد دعفس أبٛ: ايطيٟ

 (.1387ٙ: برٚت) ،2 ط ايرتاخ، ةاز املًٛى، ٚ ايسضٌ تازٜذ -

 (.580ٙ/1184ّسدٚة يف ت)ذلُد، بٔ عًٞ ذلُدبٔ: ايعُساْٞ ابٔ

 (.2001: ايكاٖس٠) االفام، ةاز ايطاَسائٞ، قاضِ ،حتكٝل اخلًفاء تازٜذ يف االْباء -

 (.572ٙ/1176ّ)االشزم بٔ عًٞ ٜٛضف امحدبٔ: ايفازقٞ

 (.2014: اضطٓبٍٛ) ،1ط ْٛبٗاز، بايٛنٔ، ٜٛضف ٚ اخلٛيٞ فازٚم نسِٜ حتكٝل َٝافازقني، تازٜذ -

 (.337ٙ/948ّت) ايبػداةٟ فسز ابٞ: دعفس بٔ قدا١َ

 (.1981:بػداة) ايسغٝد، ةاز ايهتاب١، ايؿٓاع١ ٚ اخلساز -

 (.821ٙ/1418ّت)عًٞ امحدبٔ: ايكًكػٓدٟ

: بترٚت ) ايعًُٝت١،  ةازايهتب ايدٜٔ، مشظ سطني ذلُد عًٝ٘ ٚعًل غسس٘ االْػاء، ؾٓاع١ يف االعػٞ ؾبح -
 (.ت.ة

 (.346ٙ/957ّت)احلطني بٔ عًٞ ابٞ: املطعٛةٟ

 (. 2005ّ:برٚت) ، املعسف١ ةاز سًيب، طع١ُ ٚعبداجملٝد ايٓعطإ ذلُدٖػاّ ب٘ اعت  اجلٖٛس، َٚعاةٕ ايرٖب َسٚز

 (.421ٙ/1030ّ ت) ٜعكٛب بٔ ذلُد بٔ امحد عًٞ ابٞ: َطهٜٛ٘

 (.2003ّ: برٚت) ايع١ًُٝ، ايهتب ةاز سطٔ، نطسٟٚ ضٝد حتكٝل اهلُِ، ٚتعاقب االَِ جتازب -

 (.380ٙ/990ّت)ايبػازٟ ذلُد ايدٜٔ مشظ ابٛعبداهلل: املكدضٞ 

 (.1991: ايكاٖس٠) ،3ط َدبٛيٞ، َهتب١ ايكٓاٟٚ، ذلُداَني عًٝ٘ عًل االقايِٝ، َعسف١ يف ايتكاضِٝ أسطٔ -

 (:372ٙ/982ّت) دلٍٗٛ املؤيف

 (.1423ٙ:ايكاٖس٠) يًٓػس، ايجكاف١ ةاز ٖاةٟ، ٜٛضف حتكٝل املػسب، ايٞ املػسم َٔ ايعامل سدٚة -

 (:1257ّ/ 655ٙبعد. ت)  دلٍٗٛ َؤيف
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ٞ . ة حتكٝتل  ٚ ةزاض١ االنساة، ةٚي١ تازٜذ االتساى ٚ االنساة ةٚي١ تازٜذ - ٞ  َٛضت  َطبعت١  اهلطتٓٝاْٞ،  َؿتطف
 (.2010: ةٖٛى) ةٖٛى، داَع١

 (.481ٙ/1088ّت)املسٚشٟ ايكباةٜاْٞ ايدٜٔ ابَٛعني: خطسٚ ْاؾس

 (.1983:برٚت) ،3ط اجلدٜد، ايهتاب ةاز اخلػاب، حيٝٞ عًٝ٘ ٚعًل ي٘ ٚقدّ ايعسب١ٝ ايٞ ْكً٘ ضفسْاَ٘، -

 (.718ٙ/1318ّت)اهلل فكٌ زغٝدايدٜٔ: اهلُراْٞ

ٞ  عبتد  فتؤاة  ٚ ٖٓداٟٚ َٛضٞ ذلُد ٚ ْػأت ؾاةم ذلُد ايعسب١ٝ ايٞ ْكً٘ ايتٛازٜذ، داَ  -  ايؿتٝاة،  املعطت
 (.1960ّ:ايكاٖس٠) ايعسب١ٝ، ايهتب اسٝاء ةاز

 (.626ٙ/1229ّت)عبداهلل بٔ ايدٜٔ غٗاب: احلُٟٛ ٜاقٛت

 (.1995: برٚت)،2ط ؾاةز، ةاز ايبًدإ، َعذِ -

 (.743ٙ/1342ّت)احلطٝ  عبداهلل بٔ ذلُد بٔ ذلُد: ايٝصةٟ

 داَعت١  َطبعت١  اَتني،  ٚسطتني  سطٓني ذلُد عبدايٓعِٝ ٚحتكٝل تسمج١ ايطًذٛق١ٝ، احلها١ٜ يف ايعساق١ -
 (. 1979:بػداة) بػداة،

 (.905ّ/ 292ٙ.ت) دعفس بٔ ٜعكٛب بٔ امحد: ايٝعكٛبٞ

 (.1422ٙ: برٚت) ايع١ًُٝ، ايهتب ةاز ايبًدإ، -
 :نٛضزٟ ٚ فاضغٞ ظَاْٞ ب١ غ١ضضا٠ٚنإ

 (.750ٙ/1349ّت)ايكصٜٚ  ْؿس بٔ امحد بٔ ابٛبهس: املطتٛقٞ محداهلل 
ٕ ) ضيٗاضّ،  غَٗط،ضياث  ضياثدا١ْ  نيبري،  اَيري  اْتؿاضا  َؤغػ١ ْٛائٞ، عبساحلػري باٖتُاّ طعٜس٠، تاضٜذ -  1381:تٗيطا
 (.ف
 (.948ٙ/1545ّ)احلػٝ  عبدايًطف بٔ حيٝٞ: ايكعٜٚ  
 (.ف1314:تٗطإ) مس ، َطبع١ خاٚض، َؤغػ١ ْؿطٜا  ايتٛاضٜذ، ي  -

 :فاضقٞ ئ١ظض٠قٞ ئٝبٓٛ
َٝصٟٚٚ - َِٝطاْٞ ٚ َٝافاضقري َ ٟ  قازضذل١َي١ز  ئا١َز،٠ٚضط ٕ  ٚ ثؿيس٠ض ٟ  ذل١َي١ز،  ئانؤبطٖيا  َٓياض٠،  ضياثدا١ْ
َٝط)  (.١ٖ:2007ٚي

َٜس٠ض٠نإ  (.املطاجع) ع١ض٠بٞ ظَاْٞ ب١ ش
 :ض َ٘ عبداملٓعِ ابساِٖٝ

 (.2005ّ:االضهٓدز١ٜ)يًهتاب، االضهٓدز١ٜ ايعباض١ٝ،َسنص اخل ف١ عٔ املطتك١ً املػسق١ٝ االض ١َٝ ايدٍٚ تازٜذ يف
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 :ايدٚضهٞ سطٔ ذلُد اةزٜظ
َٜص، ةاز املػٍٛ، بٝد ضكٛطٗا ايٞ االض َٞ ايفتح َٔ ُٖدإ -  (.2006ّ: ةٖٛى) ضجر

 :ثٛالةٜإ ازغاى
 ازاع، ةاز ٚ ايفازابٞ ةاز نػٝػٝإ، ايطهٓدز تسمج١ ،(11ّ-10)ايكسْني يف ايعباض١ٝ اخل ف١ احلكب١ يف االنساة -
 (. 2013:برٚت) ،2ط

 :زضٍٛ غهس امساعٌٝ
 َٛنسٜتاْٞ،  َؤضطت١  سكتاز١ٜ،  ضٝاض١ٝ ةزاض١ ،(1198ّ-595ٙ/951-340)ئازإ ب ة يف ايهسة١ٜ ايػداة١ٜ االَاز٠ -
 (.2001ّ:ازبٌٝ)

 :بازتٛيد
 (.1996:ايكاٖس٠)يًهتاب، املؿس١ٜ اهلئ١ ضًُٝإ، ضعٝد امحد تسمج١ ايٛضطٞ، اضٝا يف ايرتى تازٜذ -

 :بٛشٚزخ
 (.1995) ، 2ط ايعسبٞ، ايػساع َؤضط١ االْطاب، ٚ ايتازٜذ يف ةزاض١ االض ّ، تازٜذ يف احلان١ُ االضسات - 

 :اخلؿباى سطني دعفس
 االستتتٛاٍ االقتؿتتتاة١ٜ االستتتٛاٍ االةاز٠ ايفتتتتح ،(1335ّ-736ٙ/1258-656)االًٜدتتتاْني املػتتتٍٛ عٗتتتد يف ايعتتتسام -

 (.1968ّ:بػداة) ايعاْٞ، َطبع١ االدتُاع١ٝ،
 :ايٓكػبٓدٟ ايدٜٔ سطاّ

: بترٚت ) االحبتاخ،  االناةميٞ املسنص ٚايعطهس١ٜ، االةاز١ٜ ٚ ايطٝاض١ٝ اسٛاهلا يف ةزاض١ ايطًذٛقٞ ايعؿس يف اذزبٝذإ -
2013.) 
 :غسٜف ابساِٖٝ امحد ٚ ذلُٛة امحد سطٔ

 (.1995ّ:ايكاٖس٠) ايعسبٞ، ايفهس ةاز ايعباضٞ، ايعؿس يف االض َٞ ايعامل -
 :اَني سطني

 (.1965ّ:بػداة, )االزغاة َطبع١ ايطًذٛقٞ، ايعؿس يف ايعسام تازٜذ -
 :ايبابرٟ شبر عبدايسمحٔ سهِٝ

َٜص، ةاز ،(1243ّ-641ٙ/1100-493 ٚاحلكازٟ ايطٝاضٞ تازخيٗا يف ةزاض١) خ ط َد١ٜٓ -  (.2005ّ:ةٖٛى) ضجر
 :ايداٚةٟ غسٜف زَكإ

 َٛنسٜتتاْٞ، َؤضطتت١ احلكتتاز١ٜ، ٚ ايطٝاضتت١ٝ اسٛاهلتتا يف ةزاضتت١( 1424ّ -1155/ 827ٙ-550) ايهتتيٟ يٛزضتتتإ  -
 (.2010:ازبٌٝ)

 :عطا شبد٠
 (.ت0ة:ّ.ة) ايعسبٞ، ايفهس ةاز ،(ٚايعجُإْٝٛ ايسّٚ ٚض دك١ بٝصْط١)ايٛضطٞ ايعؿٛز يف ايرتى -

 :ايعًٝاٚاٟ ذلُد عبداهلل
 (.2005ّ:ايطًُٝا١ْٝ) ايطٝاضٞ، تازٜذ يف ةزاض١ ّ،(1335-1220) املػٍٛ عٗد يف نٛزةضتإ -

 :احلازثٞ ضًُٝإ بٔ ْاؾس بٔ عبداهلل
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ٞ /يًتٗذس٠  ٚايطتاب   ايطتاةع  ايكتسْني  يف ايفساتٝت١  اجلصٜتس٠  اقًِٝ يف احلكاز١ٜ االٚقاع  يًُت ةٟ،  عػتس  ٚايجايتح  ايجتاْ
 (.2007ّ:برٚت) يًُٛضٛعات، ايعسب١ٝ ايداز عاغٛز، عبدايفتاح ضعٝد حتكٝل

 :اٚغًٛ بٓدز عبدايًطٝف
 (.1973: بػداة) ، احلس١ٜ ةاز ،(تساثِٗ اةابِٗ، يػتِٗ، تازخيِٗ،) ايجٛز٠ ايعسام يف ايرتنُإ -

 :سطٓني ذلُد عبدايٓعِٝ
 (.1970ّ:ايكاٖس٠) ،2 املؿس١ٜ،ط ايٓٗك١ َهتب١ ايطعاة٠، َطبع١ ٚايعسام، اٜسإ ايط دك١

 :خًٌٝ ايدٜٔ عُاة
 َؤضطتت١ ٚايتتترت، يًؿتتًٝبٝني االضتت ١َٝ املكاَٚتت١ عًتتٞ(1409ّ-812ٙ/1072-465)ٚايػتتاّ اجلصٜتتس٠ يف االزتكٝتت١ االَتتازات
 (.1980ّ:برٚت) ايسضاي١،
 :طكٛؽ ضٌٗٝ ذلُد

 (.2002ّ:برٚت) ايٓفائظ، ةاز ،(1117ّ-511ٙ/1078-471) ايػاّ ب ة يف ايط دك١ تازٜذ -
 (.2010: برٚت) ،1ط ايٓفائظ، ةاز ٚايعسام، ٚاٜسإ خساضإ يف ايط دك١ -

 :َٓاؾس عبداحلفٝغ ذلُد
 (.  2000:عُإ) دلدالٟٚ، ةاز ،(232ٙ -132) االٍٚ ايعباضٞ ايعؿس يف اجلٝؼ -

 :ايصٜبازٟ طٝب ؾاحل ذلُد
 (.2007ّ:عُإ) ةجيً٘، ةاز ،(1237ّ-634ٙ/1077-470)ايؿػسٟ اضٝا يف ايسّٚ ض دك١

 :ايعبٛة تٛفٝل ْاف 
 ّ،1231-628ٙ/1097-490(ٚاالةازٜت١  ايعطتهس١ٜ  ْعُٗتا  ايدٚالالضت ١َٝ  َت   ع قتٗتا  ْػتأتٗا ) اخلٛازشَٝت١  ايدٚي١ -

 (.1978ّ:بػداة) بػداة، داَع١ َطبع١
 :اًٜٝطٝف ْٝهٝتا

 (.1986ّ:برٚت) احلدٜح، ايهتاب ةاز ابٛاحلطٔ، َٓؿٛز تسمج١ ايٛضٝط، ايعؿس يف االض َٞ ايػسم -
َٜس٠ض٠نإ  :فاضغٞ ظَاْٞ ب١ ش

 :نػطٟٚ امحس
 (.ف1335:تٗطإ)ز٠َٚري، ثريٚظ،ضاث نبري،ضاث اَري َطبٛعاتٞ َٛغػ١ طُٓاّ، ؾٗطٜاضإ -

 :ٚاالخطٜٔ ٚملبتٕٛ بطتٛيس ٚ آضبطٟ
 (.ف1385:تٗطإ) نبري، اَري اْتؿاضا  َؤضط٘ آزاّ، امحد تسمج٘ اغمّ، تاضٜذ -

 :اؾبٛيط بطتٛيس
ِ  تطمجي١  اغمَٞ، خنػتري قطٕٚ زض اٜطإ تاضٜذ - ٞ  ؾيطن   امحيسٟ،  َيري  َيطٜ ٞ  اْتؿياضات  فطٖٓطيٞ،  ٚ عًُي

 (.1369:تٗطإ) ٖفتِ، ضاث
 :قفا اه شبٝح 
 (.ف1383:تٗطإ) ٚزّٚ، بٝػ  ضاث مشؿاز، ضاث اٜطإ، ازبٝا  تاضٜذ -

 :ْٝا ضئٝؼ ضذِٝ
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 (.ؽ1379: تٗسإ) ضّٛ، قاخ اض ّ، تا آغاش اش اٜسإ تازٜذ ضر ةز آذزبابٝذإ -
 :ضاظٟ عبساه
 (.ف1379:تٗطإ) ؾاظز٠ِٖ، ضاث اقباٍ، ضاث اٜطإ، ناٌَ تاضٜذ

 :ضضاٜٞ عبسايعظِٝ
 (.ف1378: تٗطإ) اطًؼ، اْتؿاضا  اٜطإ، تاضٜذ طٓح١ٓٝ -
 

َٜس٠ض٠نإ  :نٛضزٟ ظَاْٞ ب١ ش
 :تٛفٝل قسٜل ظضاض
 ،1ض ضؤشٖيييي١َيا ، ضيييياثدا١ْٟ ،(ظ1258-637/ ى656-16)ئٝػييييمَٝسا خٝمفيييي١ٟ ضؤشطيييياضٟ ييييي١ نٛضزغييييتإ ٚ نييييٛضز-
َٝط)  (.١ٖ:2010ٚي

 :ذلُس ذلُس قازض
ٟ  يي١  نٛضزغتإ - ٞ  ْٝي٠ٛ ٟ  ١ٜني١َ ٞ  غي١ز٠ ٞ  ؾ١ؾي١َ ٞ  ٚ نؤضي ٟ  ظاٜيٝ ،  زٚاظز٠ٜي١َ َٝط ) نيٛضزٟ،  ئي١نازميٝا : ٖي١ٚي

2013.) 
 :١ٖضٚتٞ عٛمسإ ١َٖسٟ

 ،(ظ1258-749/ى656-132)ع١بباغيٝسا  ي١غ١ضز٠َٞ ْانٛضز١ٜناْسا َريْؿ١ٓٝ ٚ ي١ز٠َٚي١  نٛضز غ١ضباظٟ ضؤَيٞ -
 (.ظ2008:زٖؤى) خاْٞ، ضاثدا١ْٟ
 :ذلُس ب١ؾري ْٝؿتُإ

َٝهؤَي١ٜ٠ٚ١ٓٝنيي١ غيي١قٛق١ٝٝنإ ٚ نييٛضز - َِٝطاْييٞ ،(ظ1127-1029/ى521-420)غٝاغيي١ٝنإ ي١ث٠ٜٛ١ْسٜيي١ ي  ٠ٚضط
َٝط) ز٠ّٚٚ، ضاثٞ ث١ض٠ٚضز٠، ٠ٚظاض٠تٞ ضاثدا١ْٟ َػت١فا، ع١بسَٚيا ئٝسضٜؼ  (.ظ١ٖ:2006ٚي
 :بًَا١ْٚنطا٠ٚنإ ظاْهؤ١ٜ ْا١َ
 :ٖطظاْٞ امساعٌٝ مجاٍ ئاضٜإ

 َكسَي١  َٓؿيٛض٠  ييري  َاجػتري ضغاي١ ،(1258ّ-638/ 656ٙ-16) احلكازٟ ٚ ايػٝاغٞ تاضخيٗا ي زضاغ١ زاقٛم -
 (.2009ّ:اضبٌٝ) ايسٜٔ، قمح جاَع١ االزاب ن١ًٝ دلًؼ ايٞ
 :تٛفٝل قسٜل ظضاض
ٞ  ايعكيط  ي ايهٛضز - ِ  ي زضاغي١ (946ّ-334ٙ/749-132)ايبيٜٛٗٝري  دليٞء  ذييت  ايعباغي  ضغياي١  ايػٝاغيٞ،  تياضخيٗ

 (.1994ّ:اضبٌٝ) ايسٜٔ، قمح جاَع١ االزاب ن١ًٝ دلًؼ ايٞ َكس١َ َاجػتري
 :خًٌٝ ذلُٛز عمء
 جاَعي١  االزاب نًٝي١  دلًؼ ايٞ َكس١َ َاجػتري ضغاي١ ،(1335ّ-736ٙ/1258-656)اقعٜط٠ ٚ املٛقٌ ي املغٍٛ -

 (.1985ّ:املٛقٌ) املٛقٌ،
 :يُٓٝا  َععٌ ذلُس قاغِ

ٙ   ايطغياي١  ،(1335ّ -1218/ 736ٙ -615) َيابري  ايفيي٠  ي املغٛيٞ اقٝـ -  ايعًٝيا،  ايسضاغيا   نًٝي١  املٓؿيٛض٠،  ييري  زنتيٛضا
 (.2003: عُإ) االضز١ْٝ، اقاَع١
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 :ذلُس بؿري ْٝؿتُإ
 ٚاخليياَؼ ايطابييع ايكييطْري خييمٍ اقبيياٍ اقًييِٝ يغطبييٞ ٚاالقتكيياز١ٜ ٚاالجتُاعٝيي١ ايػٝاغيي١ٝ االذييٛاٍ -

 قييمح جاَعيي١ االزاب نًٝيي١ دلًييؼ ايييٞ َكسَيي١ َاجػييتري ضغيياي١ املمزٜييري، ايعاؾييط ٚاحلييازٟ ايعاؾييط/ اهلحييطٜري
 (.1994ّ:اضبٌٝ)ايسٜٔ،
 :ايطٚاْسٚظٟ خٛضؾٝس ذػٔ ٜٛغ 

ـ  تٓعُٝات - ٌ  ي ايعْهٝي١  تابهٝي١ اال ي اقيٝ  َٓؿيٛض٠،  ييري  َاجػيتري  ضغياي١  ،(1173ّ-1127/ 569ٙ-521)ذًي   ٚ املٛقي
 (.2009:املٛقٌ) املٛقٌ، جاَع١ اييب١ٝ ن١ًٝ

 : ئٝػمَٞ ٟ(املعاضف زائط٠)ئٝٓػهًؤثٝسٜا
 ٚعبساحلُٝيس  ايؿٓتاٟٚ ٚامحس خٛضؾٝس ظنٞ ابطاِٖٝ ايعطب١ٝ ايٞ اييمج١ املػتؿطقري، َٔ خنب١ اقسضٖا  -

 (. 0ز:ايكاٖط٠)ايؿع ، ،زاض ْٜٛؼ
 .5َخ ،(االًٜسنع١ٜ) َاز٠ بٛظٚضث، -
 2َخ ،(آضإ) َاز٠ فطاٟ، -
 
 

 :ًَدـ
 ٚ ايطٝاضت١ٝ  ايتتػرات  ٖتر٠  بطتبب  االضت َٞ،  ايتتأزٜذ  يف َُٗت١  َسس١ً ٜعد( 1258ّ-656ٙ/749-132) ايعباضٞ ايعؿس   

 ٚ يًهتٛزة  ١َُٗ ٚ سطاض١ٝ َسس١ً أؾبشت يرا ايهٛزة، ب ة قُٓٗا َٔ االض ّ، ةاز سدٚة يف سدثت اييت احلكاز١ٜ
ٔ  أضاضتٝا  داْبتا  املهْٛتات  بتني  ايعسقٞ اإلخت ط أٜكا ٚ ايهٛزة١ٜ، املٓاطل ّ  ايتتػرات،  ٖتر٠  َت  أٚ ايكٝتٛة  ٚدتٛة  يعتد
ّ  َفتٛستا  خٝتازا  أؾبشت اهلذس٠ إ ايٞ بِٗ اةٟ ٖٚرا عاّ، بػهٌ االض ّ ةاز االقايِٝ نٌ سدٚة بني املاْ  ٌ  أَتا  ايهت
ٔ  ايهٛزةٟ ٚايعسم اْراى، ايطًط١ ظٌ يف  اجلٓطتٝات  بتني  يإلختت ط  ضتاة١  فسؾت١  ايعتاٖس٠  ٖتر٠  باتتت  ظُتِٓٗ،  َت

ٕ  أؾتبشت  ٚبايٓتٝذت١  املتبا١ٜٓ، ٔ  ايتتأزٜذ،  يف املدتًفت١  يًكَٛٝتات  َٗتدا  ٚ َطتهٓٓا  نسةضتتا  َتج   ايكَٛٝتات  ٖتر٠  َٚت
 عًُتا  نسةضتتإ،  يف االٕ ستيت  املهْٛات هلر٠ االق١ًٝ بكاٜا ٚدٛة ذيو عًٞ ايديٌٝ ٚ ،..(ايرتى ايدًِٜ، ايعسب، ايفسع،)
ٍ  يتريو،  ْتٝذ١ نسةضتإ يف املٛدٛة٠ احلكاز١ٜ ٚ االةاز١ٜ ٚ  ايطٝاض١ٝ املػانٌ َٔ ايهجر إ  إٔ ايبشتح  ٖترا  يف ةتاٚ

 تتأزٜذ  بتٛقٝ  ٚضٓكّٛ ايعباضٞ، ايعؿس يف نسةضتإ ايٞ داء ايًرإ( ايرتنُإ ٚ ايدًِٜ) املهْٛني ٖرٜٔ عٔ ْتشدخ
ٕ  تهٔ مل احلكازات ةٚز ذنس يهٔ االخسٟ، ايبشٛخ يف َرنٛز٠ اْٗا َ  َعٝػتُٗا، ٚ إضتكساُٖا َهإ ٚ ٖذستُٗا  َهتا
ٌ  ٖٓتا  ايبشتح  ٖٚدف اٖتُاّ، ٞ  ايفتسا   ٖترا  َت ٟ  ايتتأزٜذ  خدَت١  ٚ ايعًُت  املهْٛتات  بتني  احلكتاز١ٜ  ع قتٗتا  ٚ ايهتٛزة
 .االخسٟ

ّ  بطبب بٗا، اخلاؾ١ َػانًٗا هلا ايبشٛخ َٔ االْٛاع ٖر٠ إٔ َ     ٌ  املتؤزخني  إغتاز٠  عتد ٕ  بتني  ايتُتاٜص  يٛضتائ  ايطتها
ٌ  املكازْت١  املتٓٗر  ايباستح  اعتُتد  يرا ايفرت٠، ٖر٠ يف ايكَٛٞ أٚ ايعسقٞ أضاع عًٞ َدٕ ٞ  ٚايتشًٝت  ذلتتٛا٠،  يف ايتتأزخي
ـ  ٚ املسادت   ٚ املؿاةز قائ١ُ ٚ ايٓتائر َ  َبشجني ٚ املكد١َ َٔ ايبشح ٜتهٕٛ  ٚاالْطًٝصٜت١،  ايعسبٝت١  بايًػت١  ًَدت
 يتٛقتٝ   ايتأزخي١ٝ االسداخ عًٞ باالعتُاة ،(ايرتنُإ) املهٕٛ عٔ ايجاْٞ ٚاملبشح ،(ايدًِٜ) عٔ االٍٚ املبشح ٜتشدخ

 .    اخلطٛات ٖر٠ نٌ
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 (81٥2) كانونى يةكةمى  (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                        (166)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 
Abstract: 

 Besides that the Abbasid era ( 132-656 H/ 749-1258 AD) was an important period in the 

Islamic history generally, for Kurds and these regions where Kurds settled was 
very significant and sensitive. Because of these political and civil changes which 
happened in the regions and within the Islamic territories the Kurdish regions 
were not exceptional. One of the changed aspects related to the ethnicity of 
the people who lived there. These ethnicities who  were living inside the 
empire, as a result of several reasons had chance to mix with each other, in 
particular there was no any boundary or barrier in front of them to migrate to 
any region inside the empire, it is true about the Kurds. The different reasons 
led them to integrate to each other’s. In the long history, as a result of the 
circumstance, in Kurdistan several ethnicities such as Persian, Arab, Dailam and 
Turks settled. Remaining these groups as minorities here and there in Kurdistan 
is a clear evidence of living these ethnicities Kurdistan. As a result of being 
these ethnicities in Kurdistan there were some political, administrative, and 

civil outcome which deserve researching on. 
   This research will focus on Turkman and Dailams, as two ethnic groups, which 
in the Abbasid period came to Kurdistan. The research tries to shed light on, 
their roots, the time of their migrations and  settlement were discussed in the 
other research, but their role in civilisation was not properly investigated. 
Therefore, this research attempts to discuss their participation in the 
civilization, and trace there. However, researches like that have some barriers, 
in particular the Islamic historians were not clearly mentioned the ethnic 
difference, this is a main issue, because categorising ethnicities in Kurdish 
regions is not an easy task. Hence, the research relied on the analytical and 
comparison methods. It is worth mentioning that the research is a part from 
my PhD thesis, it consists of introduction, two sections, conclusion, 

bibliography, and the abstracts in Arabic and English languages .         

 


