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 انخالصح

الفزوؽدبد اسٍددة اخ و روٍداو ؽدلوك اللولدخ اسٍددة اخ ميدن ،ٍدبً كمددخل كزؾددذ  دلاف   ضادوح ، ددب   ثعدل مليادبد   

  كاه هغدوح اسودوا  و ثبدب هم كافدلديوا  العبجدبد ، دب  ل و ملد  األفدومناللَيلان و غاوهم لةفزةٛ  و الزفبمد   دو 

كدخ العٖدو  سٍدالبلاهل و الد غدي   دن هدنا   اللددبٛ  الووهكمده مين اللدوا  ماره إدجؾذ ل واسٍة  للوامخ  قزيفخ

لمدم ردأهمـ ،ودل   دن ملد   دن كدامم  هغدم ا لقزيفدخ اللبو ابد و اللووندبد ا يغأ   (1258-749ه/656-132لعجبٍخ )ا

ل و دن هدنا اللدردوه ،نده )الفدوً و العدوة( كدخ  وهكٍدزب )ثةك الودوك( ثإٍوب   ودونخ اللهاٍخ رمزم  هنها  العٖول 

إلظمدبه كوههددم الَابٍدخ و الؾٚددبه  و ه رعزجددو كدخ غبمدخ األهلاددخل و ملد  سهزلدب  ثدالهاٍدخ العدٖدو الجْددو  و ال

   .رأصاوهم مين اسؽلاس و  َبجيمم و  َزبج  الووهك و  وهكٍزب 
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ABSTRACT  

   After the process of Ftuhat (conquest) and expansion of the Islamic state, there was a chance in 

front of the Islamic and non-Islamic ethnicities to mix each-others, because there was no 

impediment in front of the people regardless of ethnicities to move from place to another one. 

Kurdish regions within the greater Islamic boundary was not exempted, in particular in the 

Abbasid period, many ethnicities settled in Kurdistan, Arabs and Persians were among them. 

This research will focus on these two ethnicities.   The aim of this research is to shed light on 

the history of their migration to Kurdistan, and their locations. The importance of this research 

is to highlight the history of living these ethnicities peacefully together, and to become a project 

in the future to encourage people to deal with each other peacefully. The research analytically 

investigate  the primary sources which wrote about the people in the regions, in particular there 

are many primary source such as Islamic travellers which intensively wrote about the situation 

of the people there. However, there are some barriers in front of the researchers, because the 

sources no accurately focused on the ethnicities, but rather than concentrated on the tribes. The 

research also discussed the secondary sources, especially who have been written by Arab and 

Persian scholars.  
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 يقذيح 

نل  مدب  واألعددبً والْدعوة والييغدبدل لدالجْدومخ ندوأ ،ّ  هددبم رلدبىط ّدلمل ثدان األك بالغغواكاد لو ، عدب الدردو كدخ

مددل ب  هألند ثعادلل و َددّخ لمدب ردأهمـ ودلمم  زدأهمـ الجْدومخل ى دنٕبه الزعلك كخ اللغزلو ظبهوح إنَبناخ ٛجاعاخ  ددن 

ًُ إِنَّب َفيَبْدَدبُ ْم ِ دنْ في  هللا ٍجؾبنه ورعبلن اإلنَب   ن م و و،نضن  لب مبو : } دُعوث ب  َمَ دو  َوُ،ْنَضدن مَب ،َمُّمَب الدَّب ُّ َوَعَعيْدَدبُ ْم 

 غب  اسفدزةٛ  دن ٛدود مدلح ميدن الدوغم  دن افدزةكمم كدخ اليغدخ والْدو  واليدو  ثد   كَؼ لمم ل(1){َووَجَبئَِ  لِزََعبَهكُوا

ددددَلبَوادِ َواأْلَْهِٗ  ََّ َواْفددددزَِةُ   افدددزةكمم كددددخ الددددلمن والعدددبكاد والزببلاددددل ،مٚددددب  لدددب مبددددو : }َوِ ددددْن ْلَمَبرِدددهِ َفيْددددُ  ال

دَزُِومْ  َِ ل ثد   (2)ِلاَن{َو،َلَْوانُِوْم إِ َّ كِخ َملَِ  ََلَمَبد  لِيَْعبلِ  ،َلْ واإلنَب   لقيود اعزلبمخ س مبله  ،  مولد  ؽبعبرده ثدفَده كبٜد

 و   مل  لزؾبا  األهلا  الّزخ في   ن ،عيمب.بط إلن  َبملح األفومن ورعبهكممل مؾز

الودومم البوانان الّزدخ ،ردن ثمدب البدوا  و اٍزدبكا الن  فو هٍبلخ إلماّخ عب د ليجْو مخ علعب إ  اإلٍة   لمن مبللخ و ب

دد  بل( وددوس وملددةل وروياددس الدددبً ثوٍدددخ الوٍددو  ) َّ والغدددٌ والبو اددخ ،زيدد  العباددلح كو  الدرددو إلددن اليددو  ثزل

ب ععد  اللْدبه خ كدخ العلد  واألفدوح  دن  جدبك   الؾادبح كدخ لدل  (3)واليغخل و يمدم  زَدبوو  كدخ ؽبدوومم وواعجدبرمم ،

 .(4)اللغزلو

ددزُُومْ  نرددوح اإلٍدددة  كددخاللوونددبد  يمددب رعزجددو  دددِنهِ ،ُ َّ ددخ  َواِؽددَلح   ،ّ ددخ واؽددلح  لددب مبددو  ٍددجؾبنه: }إِ َّ هَت َو،َنَددب َهثُُّودددْم  ،ُ َّ

لزعددبمِ وععدد  اؽزددوا  اللوّونددبد الددن االجْددومخ  ل ثدد  اإلٍددة  كمددب(6)ل  ددبكا وا  زلَددوان ثددلمن الزوؽاددل(5)كَبْمجُددُلوِ {

 .(7)اللقزيفخ  ن ،هلاكه الوئاَخ 

لمغددوح )الفددوً و العددوة( إلددن  وهكٍددزب  و اللدددبٛ   خوه الزأهمقاددالغددنإظمددبه هددو هددنه اللهاٍددخ   ددنالبٖددل إ  

وهدنه  ،ٍدجبة  قزيفدخلالدن  وهكٍدزب     واؽل  دمم ،رن  ا  ٛجاعخ ؽابرممل ؽاش وإٍوبنمم اللغبوهح و  عومفخ  افاخ 

لَديلاخ الزدخ  بنددذ نمدل   ددن فدة  كهاٍدزدب فل ددخ ردأهمـ هدنه العةوددبد الهاٍدخل يلوٙددول لالفزادبه ٍدجبة  مدم األ

لوددخ  خلالزأهمقاد الؾبجدخ ريد  دن )الفدوً و العددوة( كدخ لده ،ندنام ثدان الودوهك و الْدعوة اللَدديلخ اللغدبوهح  ح وعدوك

اللددمظ الزدأهمقخ ل و ودل عدود اللهاٍدخ ميدن لزعيمي العةوبد الؾٚدبهمخ ثاددمم كدخ الؾبٙدو و اللَدزبج  موو   لفة  

ريدد  وؽبلددخ اللَدديلان كددخ الن و االجيددلاناالزددخ وهكد لددلأ اخ و إّددبهاد ٕدديميددن مددلح  ددن  ٖددبكه ا لاالزؾيايددخ إمزلدد

ميدن ،ٍددبً لددل  و اللددبٛ  الووهكمددخ الم الَدوب  إددعوثبد ،لزدخ واعمددذ اللهاٍدخ هددخ ٕدعوثخ ربَددالفزدوحل و  دن ا

ثعجدبهح )،فدةٛ ل ثد  ،هزلدذ ثبلبجبئد  ، ضدو  دده و ، زفدذ ل نلياللٖبكه  م ولعل  وو خ كخ هنه الفزوح الي داخل و مل  

عدخ ابدل ،وزٚدذ ٛجلقطدخ الجؾدش كدَدجخ بل ن الدبً(ل كينل  مولدب كخ ثع٘ الؾبسد مين ْلها  الجبؽضان اللؾلصانل ، ب ث

مدٖدو الفدوً و الضدبنخ العدوةل  دو م دو لؾدوه اسو  المين فةٕخ و  بل خ و  ؾوهمنل ردبو  اللوٙول ربَاله 

   .  خ  ثببئلخ اللٖبكه و اللواعو و  يقٔ اللهاٍخ ثبليغخ اسنغيايموٕ  إلامب الجبؽشل  و اسرابرالدزبئظ الزخ 

 

 انفرس : انًحور االول

عوا د  الاللدطبدخ و  َدوومخ الوضادوح الزدخ ؽدلصذ مجدو الزدبهمـ  دن عمدخل و ٛجاعدخ وغددنا  الزغاواد الَابٍاخ و الع   

اسفدوأ  دن عمدخ صبناددخل  بندذ وها  اٍدزبواه العلمدل  ددن البو ادبد و مْدواد البجبئد  كددخ اللددبٛ  الووهكمدخل  بنددذ 

 مدددل ب الٚدددعس كددخ  ادددب  اللولدددخا كددخ  وهكٍدددزب   ددددن ممددل  جودددول وٍدددزبوالددنمن ا )الفددوً( ،ؽدددل هددوس  اسودددوا 

لالمددخل د. (  ددن إٍددببٛ اللولددخ ال530-559و()د. (ل إٍددزطبل اسفلاداددو  ثباددبكح ) ددوهُ الوجادد550-700اللالمددخ)

                                                 
 .13ٍوهح الؾغوادل اسمخ  (1)
 .22( ٍوهح الوو ل اسمخ 2)
(ل 1983ل )الللمدخ اللدوهح: 1الللنخ كخ ممل الدجوح )فٖبئٖه وردرلبره اسولن(ل ٛا و  ٙاب  العلو ل اللغزلو  (3)

ٓ81. 
 .85( ا و  ٙاب  العلو ل اللغزلو الللنخ كخ ممل الدجوحل 4ٓ)
 .92ٍوهح اسنجاب ل اسمخ   (5)
 .523ل 18ٓ ل ط2000ل 1عب و الجاب  كخ رأوم  البوْل ل اللؾب  اؽلل  ؾلل ّب ول  وٍَخ الوٍبلخل ٛ ( الطجو ل 6)
( ّبهادلا  ؾلل مجلا لعيمي الْبمبخل البو اخ كخ  ايا  اسٍة ل نبّو عب عخ اس ب  ثن  ؾلل 7)

 .31(ل2010ٍٓعوكل)الَعوكمخ:
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لضيدخ زالَابٍدخ الزدخ مدو  ثمدب ) دوهُ الوجادو( الل ذل  بند(8)علمدلح موكدذ ثدبسفلادان وثنل  ؽولدذ اللدطبدخ ٍدةلخ

 )الودوهك والفدوً( ن و اسفلاددانما بنذ هدبم وواثدخ ثدان اللادل هل  نل  البو  ثأن(9)ثبلعل  و الوؽلخ  و ؽَن اسكاهح

ل كوه كدخ اىكمدبك مددلك (11) عدبٕددو اللقزيفدخ كدخ ؽدلوك نفدومهالالزعدبمِ الَديلخ ثدان ٍابٍدخ  لبهٍدخ ل كٚدة مدن (10)

 لدبٛ  الووهكمخ. الالفوً كخ 

مدبم نٖوٓ رو ل رواعدل الفدوً كدخ اللددبٛ  الووهكمدخل ولداٌ هدنا كبٜد ك ( 637-224، ب كخ العٖو الَبٍبنخ)   

اللَدددزدفنح و اللَددوولان الوجدددبه كددخ اللولدددخ ٍوزواؽخ ليليددوم و لة ٖددبئس و كوه إٍدددثدد  ،ٕدددجؾذ ريدد  اللددددبٛ  

 - و بنْدب  - (: ) ،  هوس  وب وا ثجدب  ثادود كبههدخ كدخ )وو اَدان895ه/282الَبٍبناخل إم من و )اللمدوه ( )د. 

الددنمن ل و  ددب   عمددم وددل مم و ؽْددامم و ؽواٍددمم (12)و ؽيددوا ( الزددخ ربددو ٙددلن اللدددبٛ  موو اس ضومددخ الووهكمددخ(

الددلائوح ثدان الَبٍددبناان و الدوو  الجاددينطان كوه كدخ اٍددزبواه بووا  عمدم هدددبمل كٚدة مددن هدنا  بنددذ ليؾدووة ز،ٍد

ل و  ضدب  ميدن (13)ن وثدبسفٔ كدخ إويدام الغيمدوحاالغدوك الَبٍبنان النمن  بنو كخ ؽبلخ  و و كدو  دو الدوو  الجادينطا

 يدت )إصددب مْدو( الدس ،ٍدوح  دن  لمددخره ميدن )نٖداجان( ثغ ( ثعدل ٍداطو379-309ليد  )ّدبثوه الضدبنخ()المل  ودب  

ب  ثجددب  ميدن ،ويدام )ْلمهثاغدب  و ْلها (ل صدم ود ل كٚة مدن هدنا كأنده ٍداطو(14)و ،ٍودوهم هدبم)،ٕطقو و ،ٕفمب ( 

 دب  إلدنملد  ميدن ل وثبدن الؾدب  (15)العلمل  ن البجبئ   ن اللددبٛ  الؾلوكمدخ  ؾدواً ليؾدلوك  ل  ململح و وب  ثبٍزبلا 

، ضدو ريد  اسهاٙدخل و ،ٕدجؼ ثعد٘ ريد  اسٍدو الفبهٍداخ الدنمن  ثفدزؼثعل الفزوؽبد اسٍة اخل مدل ب وب  اللَديلو  

 .(16)كخ ري  اللدبٛ  بنوا  َاطومن مين ري  اللدبٛ  و ة  ليفبرؾان 

عدجدب  و معاْدالفدوً  ثٖوهح مب خ وج  ٍبوٛ اللولخ الَبٍبناخ و ثل، الفزوؽبد اسٍة اخ ليلددبٛ  الووهكمدخل  دب    

 ل الددل  )هلددلا ل نمبوندلل وو اَددانل  دودوهل وٖددو ّددومنل ثدبة اسثددواةل ؽيددول  عدددت  دو الوددوهك كددخ  دلنمم إلدن

 ا  ( 948ه/ 337.ثدن ععفددو()د  ) ولا دهل واّدبه(17)لوٕد ل نٖداجان ..( وكدخ العلمددل  دن اللدل  و البدوأ اسفددوأال

لددل  ال دو الودوهك كدخ ثعد٘  مم ثبدوا دو ويدخ مدلكهم لودد ل(18)اللدطبدخكدزؼ هدنه كدخ ،ويدام اه ادادب ؽزدن ثعدل ثبٜد لفدوً ا

   .(19)و ؽيوا ( لمدوه و نمبونل و وو اَان و  بٍجنا  و ٕالوه  )

ام اٍددزعب  اٍدم مدٖدو الفدبهً ثعدل الفزوؽدبد اسٍدة اخ كدخ اويالدخ ) امهثاغدب  و ْلها (ل  كدخ ثعد٘ اسؽدلاس وهك  

لمدم  عوكدخ ثدبسكاهح وماددوهم ميدن الدلواومن و العطدب  كدخ امهثاغدب  و ن  دوثأسفٔ  ثمم ثع٘ إؾبة اللمن  ن 

                                                 
 .401ل 2ٓ(ل ط1956( ٛه ثبوول  بل خ كخ ربهمـ الؾٚبهاد البلملخل الطجعخ الضبناخل )ك. : 8)
؛ ٕبكد نْأد و ٖطفن ؽغبىأل ٕفؾبد من 404ل 2ٓالبلملخل ط( ٛه ثبوول  بل خ كخ ربهمـ الؾٚبهاد 9)

اموا )موٗ  وعي لةموا  كن  بٙامب وؽبٙوهب  ن الدواؽن الزبهمقاخ والضببكاخ واسعزلبماخ(ل طجعخ  قالوحل )ك. : 
 .40(ل 1960ٓ

 .131ل27(ل ٓ ٓ 1960اللمدوه ل األفجبه الطوا ل كاه إؽاب  الوزبة العوثخل )الببهوح:( 10)
 .403ل ٓ 2ٛه ثبوول  بل خ كخ ربهمـ الؾٚبهاد البلملخل ط( 11)
؛ ؽلل هللا 433(ل 1960ٓالبيومدخل ْلصبه الجةك و،فجبه العجبكل لكاه ٕبكهل )ثاوود:؛ 101( اسفجبه ٛوا ل ٓ 12)

 .108 (ل 1957ُٓ/ 1336 َزوكخ البيومدخل نيهخ البيوة كه ٕفذ ثيلا  و وسمبد و ثببلل ثبهزلب  لَزونظل )رموا : 
 -637ه/ 132 -16( لليمل  ن  عيو بد مدرو: كبئيح  ؾلل ميدل الووك كخ اويام الغيموح و ّموىوه كخ ٕله اسٍة  )13)

 .111 -102 ( كهاٍخ كخ ربهمـ الَابٍخل  طجعخ فبنخل )كهوم:ك.د(ل ٓ ٓ 749
ن اسصاول الوب   كخ الزبهمـل ؛ اث60ل 2ٓه(ل ط1387ل )ثاوود:  2( الطجو ل ربهمـ الوٍ  و الليومل كاه الزواسل ٛ 14)

ٓ 1(ل ط2006كاه الوزبة العوثخل )ثاوود:  ؛  يضو خ علا  مجلالواؽلل  وكٍزب  كخ ممل الَبٍبناانل  طجعخ وىاهح 361ل 
 .101(ل ٓ 2007الزوثاخل )اهثا :

هٍو ل اس بهح ؛ اٍلبما  ّوو 323(ل ٓ 1981( ولا خ ثن ععفول القواط و الٖدبمخ الوزبثخل كاه الوّالل )ثغلاك:15)
(ل 2001 (ل كهاٍخ ٍابٍاخ ؽٚبهمخل  وٍَخ  و ومبنخل)اهثا : 1198-951ه/ 595-340الْلاكمخ الووهكمخ كخ ثةك اها  )

 ٓ46. 
 .198 (ل ٓ 2000( الجةمه ل كزوػ الجيلا ل كاه الوزت العيلاخل )ثاوود: 16)
 -30خ كخ اوٙبممب اسكاهمخ و اسعزلبماخ و اسوزٖبكمخ : ٕةػ اللمن ا ان ٛهل الؾابح العب خ كخ اه اداخ) كهاٍ ( مدرو17)

؛ نْزلب  ثْاو  ؾللل اسؽوا  54ٓ -50ل 1979ٓ (ل هٍبلخ ك زوهاه غاو  دْوهحل عب عخ ثغلاكل 862 -347ه/ 651
بك  العبّو الَابٍاخ و اسعزلبماخ و اسوزٖبكمخ لغوثخ اويام الغجب  فة  البونان الواثو و القب ٌ المغومان/ العبّو و الؾ

 .80 (ل 1994ٓاللةكمانل هٍبلخ  بعَزاو غاو  دْوهح  بل خ إلن  غيٌ  ياخ اسكاة عب عخ ٕةػ اللمنل )اهثا : 
 .324( القواطل 18ٓ)
 .83ل 76ه(ل ٓ 1422ٓ( الاعبوثخل الجيلا ل كاه الوزت العيلاخل )ثاوود: 19)
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ل و هدنا معددخ ،  ثعد٘ الفدوً الدنمن كفيدوا كدخ اسٍدة  (20)ٛيجوا  دمم  نل  كموح غاو اللَيلان ليلفو  كخ اسٍة 

العلدد  كددخ ريدد  كاهح ، ددوه اللولددخل ، ددب الجباددخ كبٍددزعبنوا ثمددم كددخ  غددب  بنخ ثمددم كددخ إمجوا  جبكئدده رددم اسٍددزعوو ،ٍددز

 .(21)الؾبو 

 البدو  )الواثدو المغدو / العبّدو اللداةك ( إلدنٙبول هدبم لٖبلؼ اللَديلانل  دب  رواعدلهم  َدزلوا ثعل اٍزبواه او

ل لودن الغدلمو ثبسّدبهح هددب (22)،  لغزمم  بنذ الفبهٍداخ و العوثادخلخ النمن ىاهوا اسويلان الوؽب وول م و ثع٘ اولئ 

،نده وجد  اسٍددة   دب  الَبٍددبناو  ثيَدب  وددو  ،نده  دن عدَددممل هثلدب ،ندده كدوٗ ميداممل و فبٕددخ ويدم رلداٌ  ددن   ،نده

 .(23)ولغزمم الوٍلاخ  بنذ الفبهٍاخ مؾولو  اللدطبخ

،نده ثعددل إنزْدبه اسٍددة  كددخ ريد  الوثددول ثبدخ رأصاوالؾٚددبهح اسموانادخ و  دمددب اليغددخ  الددنامٚدب اللٖددبكه ورْداو    

ؽدزفع مل  مين اسعادب  الةؽبدخ هددبمل ول لنا لاٌ  ن اللَزجعل ،  رجبن رأصاو اٍة اخ ظبهوالفبهٍاخ مين القةكخ اس

 ىالو  زواعلمن هدبم.،  الفوً  بنوا و ب و الامب ٍبثبب مؾزل ااّالزخ ثمب ،ؽفبكهمل ولون ثؾَت الوصبئ  

فبٕخ كخ اللل  و اللواودو  و البدةل الزدن ل  دبٛبمم اسٕياخ  إلنؼ رو ل موكح الفوً ؽبابخ لاٌ هدبم نٔ ٕوم   

عددت و ثبدوح  دو  إلدنعدجدب  وكممهددبم اّدبهاد الدخ وود ثد  بنذ رؾذ ٍاطورمم كخ العٖو الَبٍبنخل لداٌ هدنا كبٜد 

كوههدم كددخ  ضادو  دن اسؽددلاس و   إلدنٙددبكخ اللولدخ اسٍدة اخل  ثبسفدوانمم العدوة و غادوهم كددخ الدلكبل مدن ؽددلوك ا

 ودو  ودو خ كدخ ل  د  ملد  مو دل رواعدل الفدوً (24)اس ومدخ و ثلامدخ رأٍداٌ اللولدخ العجبٍداخ اللولدخفبٕخ كخ ،وافدو 

،  ظمددو و رَديٜ العدٖددو الزو دخ كددخ اللدطبدخ كددخ ثدلامبد البو )القددب ٌ المغدو / الؾددبك   إلدناللددبٛ  الووهكمددخل 

 .(25)ىوالممو  ب ٙعس رواعل الفوً كخ اللدطبخ امْو اللاةك (ل و ثعلهب ثل، رلهمغ

ميدن ثعد٘ اللددبٛ  الدنمن إٍدزطبمذ الَداطوح  دو  (26) )الَدب بنان(و ثع٘ البوأ كدخ اللْدود اسٍدة خ  دممظم  

كدددخ )نمبوندددل و الدددلمدوه و  ىمدددبكح رواعددل العدٖدددو الفبهٍدددخ كدددخ ريددد  اللدددبٛ  وثدددبألفٔ إلدددن،كأ  لدددب الووهكمددخ 

للَددوػ الَابٍدخ و روٍدداو ٍداطورمم  رددم  ( ميدن ا1055-945ه/ 447-334ن )ال ولوددن ثرمدوه الجددومما(27)ؽيدوا (

ذ  لمددخ اللوٕد  إؽدلأ ريد  اللدل  ىاك كامدب العدٖدو الفبهٍدخ كدخ اللدطبدخل و  بندنَدجخ ؽزةلمم )ثغلاك( ،مبك ىمدبكح ا

الغددوك  دن  ثعد٘اٍدزبواه  إلدن لزدخ هثلدب اكدو ا (28)خثبلٖدوال الجدوممخ و الؾلدلان لده مةودخ ب  مل   رواعلهم لوخ

   دن عداِ نفٌ الوودذ هثلدب  دبنوا عديكخ ل و (29)فخ اللدطبخالنمن ّبه وا كخ الٖوال  و الجومماد قزيس البو ابد 

-959ه/ 406-348 ب  مزوو   ن وو ابد  قزيفخل و  ن ري  اس دبهاد األ دبهح الؾَددومه)  اس بهاد الووهكمخ الن 

                                                 
 .379( القواطل ٓ 20)
 .198( الجةمه ل كزوػ الجيلا ل ٓ 21)
 .192-191(ل ٓ ٓ 2004كاه ٕبكهل )ثاوود:ل اسٕطقو ل اللَبل  والللبل ( 22)
(  وصو اٍلبما  ؽَانل الؾابح اسوزٖبكمخ واسعزلبماخ كن إويالن ْلمهثاغب  وْلها  فة  البونان الواثو و القب ٌ 23)

 غيٌ  ياخ اسكاة عب عخ ٕةػ المغومان/ العبّو و الؾبك  العبّو اللةكمانل هٍبلخ  بعَزاو غاو  دْوهح  بل خ إلن 
 .122(ل 2002ٓاللمنل )اهثا : 

 .54ٓ -53( ٕةػ اللمن ا ان ٛهل الؾابح العب خ كخ اه اداخل ٓ 24)
( ؽَب  اللمن الدبْجدل ل امهثاغب  كخ العٖو الَيغووخ كهاٍخ كخ اؽوالمب الَابٍاخ و اسكاهمخ والعَوومخل اللو ي 25)

 .104(ل ٓ 2013اس بكملخ اسثؾبسل )ثاوود: 
ٌ اس بهح ثبابكح )نٖو ثن اؽلل ٍب بنخ( كخ اللدبٛ   بوها  الدمو و ثيـ و ٍلوودلل 26) ( الَب بنان: اٍوح كبهٍاخ وب  ثزأٍا

 (. لليمل  ن  عيو بد مدرو: الدوّقخل ربهمـ ثقبهأل كاه اللعبه ل الطجعخ 999-875ه/ 389-216رلزل ؽولمب ثان )
؛ اللوملاه ل  دي اللهه و عب و الغوهل نبّو 471ل 6ٓ؛ اثن اسصاول الوب  ل ط111 -90الضبلضخل )الببهوح:ك.د(ل ٓ ٓ

 .306ل 5ٓ(ل ط1992الجبمخ الؾيجخل)ك. :
 .109ل ٓ 7( اثن اسصاول الوب  ل ط27)
مب إلن ( الؾللانان: وجايخ العوثاخ الوجاوح هبعو  ن اللدبٛ  الغيموح العوثاخ إلن اللدبٛ  الغيموح الفواراخل و روعو اٍل28)

 (. اثن ؽي ل علموح انَبة 991-905ه/ 381-293علهم ، جو )ؽللا  ثن ؽللو (ل رأٌٍ ا بهح كخ اللدبٛ  اللوٕ  )
؛ كاٖ  الَب ول اللولخ الؾللاناخ كخ اللوٕ  و ؽيتل )ثغلاك: 302(ل 1983ٓالعوةل كاه الوزت العيلاخل )ثاوود:

 .73(ل ٓ 1981وهاد اللدْأح الْعجاخ ليدْول )لاجاب:؛ اؽلل ملوا ل اللولخ الؾللاناخل  د47ْل 1ٓ(لط1970
(ل ٓ 2004 (كهاٍخ ؽٚبهمخل كاه ٍپاوێيل )كهوم:13-10ه/ 7-4( كوهبك ؽبعخ مجوُل الللمدخ الووهكمخ  ن البو )29)

235. 
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ثدللا  ،نده  ل(30)خ ،ويدام الغجدب  ( الزخ  بنذ رؾودم كدخ عدي   دن غوثد1117-991ه/ 511 -381 ( و العدبىمخ )1015

ل هددنا  دن عمدخ و ،  اللووددو (31)وومددخ كدخ ؽبلدخ الَدديم و الؾدوة ثدان اس ددبهران و اللولدخ الجوممادخ  بندذ هددبم مةودخ 

لودوهك ميدن ملد   دن عمدخ ،فدوأل كٚدة مدن ،  اس دوا  ا و الفوً  بندذ لملدب الزدأصاو الواٙدؼالغغواكخ و الغواه  

كدخ الٖددوامبد اللقزيفدخ لددم موزفدوا ثلددب مددلهم  ددن   نزاغدخ كبددلا  الوضادو  ددن مَدب وه  دن ،عد   يددف الفدواس العَددوو 

اسٍدزعبنخ ثبو ادبد و ودوأ ،فدوأ  دخ مَدزفالوا  دمدب م) وريودخ(  ببثد  الدنهت ،و العليدخ  إلدن  بعهؾثث   بنوا  لالبوح

 ووندبد  قزيفدخ كددخ  ومدبٕددو ىمدبكح  إلدنل هثلدب ،كأ هددنا مددبكح  دزْدوح كدخ ريدد  اسوندخ  نهل و  بندذ هد(32)اللزلاولدخ

مدن ،نمددب  اس ددبهاد كٚدة  هدنه هل سندذ  ؾدلوكحنَدجخ العدٖدو الفبهٍدخ  بنددل لوددن (33)و العددبى   الغداِ الؾَددو 

ه/ 5-4فٔ كدخ البدونان )ثدبأل  دوٛدمم األٕديخ و إلدنوا و إ  الجع٘  ن األٍو الفبهٍاخ هععد ؾياخ  بنذ  وهكمخل 

               .(34)و إفزيطوا ثممماثوا كخ ثوربخ اللغزلو الووهك  ،جلووه الي ن إ ب ك (ل ، ب ، ضومخ الجبوان 10-11

  

 انعرب: انًحور انثاَي 

ؽددل  جاددو ثدديوػ العدٖددو الَدب خ نؾددو العددواد )واك   إلدناللدددبٛ  الووهكمدخ  ددورجٜ  إلددنيوػ العدٖددو العوثدخ ند  

القٖددجخ   الغغواكددخ و ،هٙدده  لووعددهالواكددلمن(ل والزددخ  بنددذ  عجددوا للددووه مدبٕددو  و  غلومددبد  قزيفددخل و ددب  ل

ن( اانل اسّددوهمانل الجدبثيااللغلومددبد الَدب اخ )اس ددلم  اٍدزبواه ريدد  اسودوا  كددخ اللدطبدخل و ددن هدنه عددنة ومدب ة 

  اللوهفدو  ثأنده  ٕدؾخ  دب مهدت الاده الن مو ل  نؾو عدوة و وٍٜ العواد وهنهالغيموح العوثاخ   ا  ن ّجهالنمن نيؽو

 بنذ هدبم ؽلةد مَدوومخ  زعدلكح ميدن واك  الواكدلمنل و ا  الدنمن ودب وا ثزيد  الؾلدةد  دن العدٖدو الَدب خ و،  

اللدطبدخ وهثطمدم ثدبلعوة س  إلدنها  ربدو  ثدأ  نديوػ الَدب ان ل هغم ا  هدبم ْل(35)هغورمم وج  اسٍة   بنذ ؽبابخ

ل وا  م دو العدوة عدب  بوج  اسلفاخ اسولدن وجد  اللداةك  إلن  ن الغيموح لاٌ هدبم إكلخ رضجذ هغورمم  سنه ٕؾخ لهل

 .(36)اسّوهمخ كخ ٍوهمب  بووا كخ  َزوٛدبد مين ؽلوك اللولهزٍنبد اسّوهمخ ثأنمم البو  النمن اكخ الللو

العوثادخ نؾدو ػ  دمدب البجبئد  الدن  نديالغيموح العوثاخ  دوٛن الَدب ان و ،نمدب اللدجدو   وكخ اللواؽ  الزبلاخ ملد ّجه   

هدخ   و  بندذ هدنه ل(38)كدخ  دواد افدوأ ٍدبئممثدبلبوح ميدن مدل ه  ثعد٘ اللدواد وكدخ  ب ثْدو  ٍديلخ ل ا(37)العواد

 زواة العوة  ن اللدبٛ  الزن مَودمب الووهك. غاسولن أل الجلامخ

: اسولدن ندديوؽمم الامددب وجد  اسٍددة ل الضبناددخ خ كدخ اللدددبٛ  الووهكمددخ ؽددو  اٍدزبواه العدٖددو العوثددهددبم ه،مددب     

 دن الدٖدوٓ  مدلك إلدنٍدزدبكا وؽدو  الدبطدخ اسولدن ا و الفزوؽبد اسٍة اخل نيوؽمم إلامب ثعل اسٍة ل و ثبلزؾلمل 

ويام الغجب   وثبألفٔ غوثمبل و ن البجبئ  الزخ اٍزوٛدذ هددبم وجايدخ )رغيدت و مجدل البداٌ و رواعل ليعوة كخ اهدبم 

                                                 
(ل نمبونلل ( غوثخ ،ويام الغجب :  ن ،هم  دبٛ  الزن ٍودن الووهكل و  ن اهم اللل  ) هللا ل اللمدوهل وو اَان) و بّب 30)

؛  خ لَزونظل 357ل ٓ 2(ل ط1938ٍاووا ل ؽيوا ...(. اثن ؽوو ل ٕوهح األهٗل كاه ٕبكه )اكَذ لال (ل )ثاوود: 
(ل 1985ل )ثاوود: ل الطجعخ الضبناه إلن العوثاخ ثْاو كونٌَ و  وه اٌ مواكل  وٍَخ الوٍبله  ثيلا  القةكخ الْوواخل نبيه

ٓ220. 
وبكه  ؾلل ؽَنل اس بهاد الووهكمخ كخ العمل الجوممخ )كهاٍخ كخ مةوبرمب الَابٍاخ  ( ؽو  هنا اللوٙول مدرو:31)

 .89(ل ٓ 2011 (ل  وٍَخ  و ومبنخل )اهثا : 1055-945ه/ 447 -334واسوزٖبكمخ( )
-132ثجبٍالا)  ن مه هكه ٍه   بنلا له نب وهكماه  د و اونْاده وڵه كه  هثبىأ  وهك له هورنل ڕۆڵن ٍه هلأ موٍلب  هه (  ه32)

  .53ى(ل  2008أ فبننل )كهۆم:  ى(ل چبپقبنه1258-749م/656
 ن  ێژووأ  مه وه هاٍزلا)لێوۆڵاده  بنن نبوه كه ٍه  ىوه و لوهٍزبنن ثب وه له نلأل ّبهه وْجه ( ؽَب  اللمن مين غبلت نه33)

 .406(ل   2008)ٍيێلبنن:   لأل أ ؽه ثوثوول چبپقبنه نظ ئه ڕه  وه ثاه هه مه  هگێڕانن له (ل وه ّبهٍزبناه
 .82 -81( ناْزلب  ثْاول اسؽوا  الَابٍاخ و اسعزلبماخل ٓ ٓ 34)
 .255(ل 1981ٓ( اؽلل ٍوٍخل  فٖ  العوة والاموك كخ الزبهمـل كاه الوّال ليدْول الطجعخ القب َخل )ثغلاك:35)
ل رْومدن 3ولن ل ژ. رن كه مێواولال ٍابٍه  ة له هه ّجوونن عوگواكن مه  بنن كاثه  ێژومن مه  ه( فيا  اٍلبما ل كوهامن م36)
 . 58ل  1994ل 1
؛ ٕبلؼ اؽلل العيخل  مبعود وجبئ  موثن ٕله 258 -257( اؽلل ٍوٍخل  فٖ  العوة و الاموك كخ الزبهمـل ٓ 37)

 .  9ُ(ل 1387ٓاٍة ل روعلخ هبك  انٖبه ل چبپ كو ل )وم: 
 .58مێواولال    ة له هه ّجوونن عوگواكن مه كاثه بنن   ێژومن مه  ( فيا  اٍلبما ل كوهامن مه38)
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،  )اٍل ثدن م  الَدوو الؾلادو ( ودل  إلنه ل  مْبل و  ن(39)ثوو ثن وائ ( النمن اٍزبووا كخ  دطبخ اسهواى و  و ب 

للا  ميدن الداللٖبكه ثأ  الدن  ثدبهدب هدو )،ٍدل ثدن م  الَدوو( ول و، ضو  ن هنا رْاو (40) دطبخ )،ٍل ْلثبك( إلنهبعو 

 بوجد  اسٍدة ل وهددبم  إلدن، ب اٍزبواه العدوة كدخ ؽيدوا  و ؽولمدب معدوك ،مٚدب ل (41)ٍلهثب ،ّزموول   مل  ،  الللمده

للولدخ ا وا ( ثعدل ،  ،هدلاهب لده ،ؽدل ، بٍدوحة)ؽيدوا  ثدن ملدموثادخ  عووكدخ ميدن مدل  ذبو : ثأ  الللمددخ رأٍَده،أ م

هدنا الدو،أ و ملدد   دن فدة  كهاٍدخ فبٕدخ ودب  ثمدب ؽدو  الللمدددخل إم  ؼل هغدم ،  ،ؽدل الجدبؽضان س مدوع(42) الَبٍدبناه

 .(43)كزوح ،ول   ن مل  إلنموعو ثدبئمب 

لْدقٔ  ببثد   بٍدبنان ،هدلوا البومدخ،  الللمدخ  بنذ فبٙعخ ليلولخ الَبٍبناخل لودن الليدوم الَ و ن الغلمو ثبلن و   

 لمم.  ثؾوم عواهه ول مب لمم ل فل بد

هغدواد البجبئد  العوثادخل و  دب  الغدواه و  إلدن ذلام الزدخ رعوٙدبهو ، ضو اسود (44)حويام الغيموٛبه كب  اوكخ هنا اس

 الدنالبجبئد  ليدلفو   ريد ؽدلوس ٕدوال ثدان  إلدنهدنا ،كد لودن فٖوثخ ،هاٙامم  دن العوا د  اللَدبملح ميدن ملد ل و

 .(45)و  ٚو(  البجبئ  ) العلنبناخ و الدعلبناخ و ثوو و هثاعه و ن ري ري  اسويامل 

البجبئد   عووكددخ ثمددب فبٕددخ وجدد  لام بكددخ اسوددالزدن  بنددذ  البجبئدد الؾددووة الل ومدخ ثددان ريدد    وثٖدوهح مب ددخ كددب    

ميدن  ٍددواد البؾٜد الزدن ٍدبملد إلدنكوه كخ انزْبه العدوة كدخ ، دب ن ملمدلح ؽدولممل إٙدبكخ   ل  بنذ له(46)اسٍة 

  مم لموس  لةثزعبك من ،ى برمم.  يغأ، ضول كوب  ،ويام الغيموح  ثٖوهح مل 

ثاددمم ٍزبود كدخ األويدامل و وَدلذ ،هاٙدخ هدنا األويدام  ٚو(  ن ،ّمو ري  البجبئ  الزن ا رعل وجبئ  )ثوو و هثاعخ و 

ل و ،ٍزبواه وجايخ )ثدخ إمبك( كدخ  ددبٛ  اللوٕد  والغيمدوح (47) مل  )مبوود الؾلو ( إلنلكد ؽلوكهم  لب مْاو و ؽ

و ملد  مددل ب كفيدوا   نوَده إلدنالوٙدو رعدوٗ معل كلاة واٙؾب مين ىمبكح العدٖو العوثخ كخ اللدطبدخل و لودن هدنا 

البَدم ثدةك الدوو  و فٚدو  إلدن ( كمدي  وَدم  ددمم 379-309كخ ٕوال  و الليد  الَبٍدبنخ )ّدبثوه مو اس زدب ( )

ل فٚبل وَم ْلفول لون )ّبثوه( وب  ثلعبوجخ هنا البَدم و ملد  ثقيدو ، ددبكممو ليَبٍبنانل و اٍزطبل الَبٍبناو  ااسف

ل و  دو  العدوة (49)ل و ثعلهب ،ٍزبو عي   ن )ثدخ رغيت( كخ ،ويدام الغيمدوح(48)األ زب  و ب  مل  ٍجت رَلازه ثن 

اللولددخ  و  ددب  لمددم كوه كددخ الٖددوال الددلائو ثددانعددي ،  ددن  وونددبد  ددل  )كمددبهثوو و  ابكددبهوان و ه،ً العددان(ل 

  . (50)  الَبٍبناخ و كولخ الوو 

رواعدلهم  إلدنكياَذ هددبم ،كلدخ رْداو  (،مهثاغب  و ْلها  و ،ه اداب)كخ األوبلام الووهكمخ  ممٍزاطبناس، ب ثقٖوٓ   

 ددب ثعددل ا ددب مقددٔ  وؽيددخ هم هددبم ثعددل الفزوؽددبد اسٍددة اخل هاٍددزبوا ميددناسٍددة ل ولوددن هدددبم ،كلددخ هددبم وجدد  

اللددبٛ  الووهكمدخل أل  الوضادو  دن  إلدنالَجت اللجبّو لمغوح العْواد  ن البجبئد  العوثادخ كمخ الفزوؽبد اسٍة اخل 

ثجددب   ددل   و ودوأ ملمددلحل و  ددنل  ألٍددو غدبكهد الغيمددوح العوثادخ و ،نزْددووا كدخ ، ددب ن  قزيفدخ كبددب وا االبجبئد  و 

                                                 
(ل 1995(  و ب :  لمدخ   ْموهح ربو  ثان ،ويام كبهً و  ووا . مبوود الؾلو ل  عغم الجيلا ل كاه ٕبكهل )ثاوود: 39)
 .454ل 4ٓط
 . 176ل 1ٓ( ْلٍل اثبك: اٍم  لمدخ غوثخ ،ويام الغجب  ربو ثان  دگوه و هللا . مبوود الؾلو ل  عغم الجيلا لط40)
 .176ل 1ٓ( مبوود الؾلو ل ط41)
 .  418ل 1ٓه(ل ط1412( اثن مجلالؾ ل  وإل اسٛةل مين اٍلب  اس ودخ و الجببلل كاه الغا ل )ثاوود: 42)
-750م/ 511 -132ندبىأ ) رن مججبٍن رب ڕوفبنن  اونْادن مه سكه  ن فه هكه ٍه مبٍانل ؽيوا  له   ب ه   يه ( هه43)

 .19(ل  2013ولێو:  بكملابأ  وهكأل )هه  بنن ئه ثاڵو واوه  ى(ل له1117
،ووه(: ،ؽلأ  ن اسوبلام الووهكمخ ثْو  العب  ربو ثان كمغيخ و كوهادل و  ن ،هم  لنمب  -الفواراخ  ( ،ويام الغيموح )عيموه44)

س  غمو ل ؽلوك العبلم  ن :  ول كل  بهكمنل عيموح اثن ملول ٍدغبهل  وٕ ل اهث ...( مدرو ) ابكبهوانل نٖاجانل ئب ه
؛ اللبلٍخل ،ؽَن الزببٍام كخ  عوكخ اسوبلامل كاه ٕبكهل 162ه(ل 1423ٓاللْود إلن الغوةل كاه الضببكخ ليدْول )الببهوح: 

 . 114؛ لَزونظل ثيلا  القةكخ الْوواخل 136ٓ)ثاوود:ك.د(ل ٓ
 .51(ل 1983ٓبنخل كاه اسكبدل )ثاوود: ( ؽَن الْلاَبنخل  لمدخ ٍدغبه  ن الفزؼ العوثخ ؽزن الفزؼ العضل45)
 .454ل 1ٓ: اثن اسصاول الوب  ل ط ( مدرو للضب 46)
 .494ل ٓ 2(  عغم الجيلا ل ط47)
 .60ل ٓ 2( الطجو ل ربهمـ الطجو ل ط48)
 .115( الجةمه ل كزوػ الجيلا ل ٓ 49)
كخ ؽبجخ القةكخ العجبٍاخ كخ ؛ اهّبم پوسكمب ل اس واك 62-55ل ٓ ٓ 2: الطجو ل ربهمـ الطجو ل ط ( مدرو50)

 .101(ل 2013ٓل )ثاوهد: 2 (ل روعلخالوَدله  ْاْاب ل كاه الفبهاثخ و ْلهاًل 11ٛ-10البونان)
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رواعدل العدبٕدو البو ادخ كددخ  و نَدجخ اددرغاكدخ عدل الفزوؽددبد اسٍدة اخ  دن العوا د  اللدوصوح إملدبه الوضادو  دمدبل لدنا ر

 فزةٛ العدبٕو اللقزيفخ.كخ ا بالعوادل وثلووه الووذ إجؾذ ٍجج

لَددزوأ الكددخ الفزوؽددبد ميددن  خبميدفث   جاددوح ليعدٖددو العوثددخ ليلْددبه هالفزوؽددبد اسٍددة اخ  بنددذ كوٕدخ  بندذ    

ب اردلهمغ هم،ٍدزبواه إلدن وهكٍدزب  ٙدلن اللددبٛ  الزدن كزؾمدب العدوة  لدب ،كأ   الفوك  ،و الغلبمخل و  بنذ  دطبده

 .(51)و كخ ٍمولمبكخ  لنمم و وواهم ٍوا  ري  اللل  و البوأ الزن ثان الغجب  ،

 بثعدل ٍدبوٛ )اللدلائن( مبٕدلخ اللولدخ الَبٍدبناخ ٍددخ  إلدن دب  اليبدب  اللجبّدو اسو  ثدان الودوهك و اسٍدة  موعدو   

 ل(53)الزن رعل اليبب  اسو  اللجبّدو ثدان الودوهك و اسٍدة   ل فبٕخ ثعل كزؼ )عيوس ( كخ العب  نفَه(52) (637ه/ 16)

و الددجع٘  ن وو ،فدوأ ثبلٖديؼ ردم كزؾمدب ثدلو   ببو دخ رد يددام ثعٚدمبوا ويدام ثعدل،فدوأ وام كدزؼ  لمددخ ثعدل و ثعدلهب رد

لددم معدل هدددبم  ببو دخ ردن و  ددن وجد  اللولددخ  ل(55)  (642ه/22وثعدل  عو ددخ )نمبوندل( ٍددخ )ل (54)ودبو وا ثْددلح األفدو

اللَدديلانل والغددلمو ثبلددن و ؽددو  كزؾددذ ،ثددواة اللددل  و البددوأ ، ددب  الفددبرؾان الَبٍددبناخ ليلَدديلانل و ثمددنا الْددو  

وافادخ و الولادخ و كدخ الفدزة  اسه ثل،  و كزؼ ،   لمدخ كٚدة مدن اٍزبواه العوة اللَيلان كخ اللدبٛ  الووهكمخل ،ن

نَدزطاو هثٜد  ؽدل إلدنلدنا  (ل 1258-749ه/656-132الجؾش  ن ) كزوحاألٍجبة  بنذ المغوح  َزلوح مجو فزة  إ

اللددل  لعلياددخ اٍددزبواه  لددم نزدوٛ فددوأل و ددن عمدخ ااسٍدزبواه العوثددخ كددخ اللددبٛ  الووهكمددخ ثعلياددخ كدزؼ  دد   لمدددخ

العوة مين  َزوأ واؽل كخ كزواد  زيا دخل و ثبب  هدوس  و هغدورمم كدخ ريد  اللددبٛ   دورجٜ ثزيد  اسٍدجبة الزدخ 

  ٍبً.ثَججمب هبعووا إلامب ا

اولئدد  الوؽبلددخ و الجيددلاناان اللَدديلان الددنمن ىاهوا اللدددبٛ  الووهكمددخ ؽددو   و اسمزجددبه  ددلونبدفددن  نردداوميادددب    

  و  ضدبرويلوا من اللووندبد هددبم ميدن ،ٍدبً اليَدب  س ميدن اسٍدبً البدو خل وو  البو خ ليَب دان هدبمل ،نمم الل

،هيمدب مزويلدو  ثدضةس لغدبد الفبهٍداخ و  ٍخ )نبٕو فَوو(  دطبدخ )،فدةٛ( ودب  : ) إ مل  مدل ب ىاه الوؽبلخ الفبه

 ىاهوا اودبلام )،مهثاغددب  و ْلها  و اه اداددب( ودبلوا : )العوثاددخ و الفبهٍدداخ (  ضيلددبل ،و مدددل ب (56)العوثادخ و واسه داددخ(

اٍزعلب  اليغخ اسه داخ كخ ،عيا   ن ،ه ادادب و مبدو  ٍدب دخ  لمددخ )ثوممدخ( مزويلدو  اليغدخ  إلنمْاو )اسٕطقو ( 

و هدبم ثيلانخ ،فدو مدبُ كدخ مٖدو ثعدلهم فدة  ٍدابؽزه كدخ اللددبٛ  الووهكمدخل ،ّدبه ثأنده اليغدخ الزدخ ل (57)الواناخ

يمدل و  اليغدخ الزو ادخ و الفبهٍداخل و ممزويم ثمب ،هبلخ  بثان ) دبهكمن و كمدبهثوو( هدخ العوثادخل كٚدة مدن ،نمدم معوكد

ل و دن الغددلمو م دوه ،  ثعد٘ اسٍددو (58)وٛداامم( د)امزبدل ،ندخ ،ؽددل لئد  اللددواٛدان مزجدبه نفَدده ،ؽدل اوميدن ملد  ثب

ل و دن الطجاعددخ ،  مجبدن رددأصاو لغدبرمم ميددن (59)كزدواد  زددأفوح إلددن،ٍددزبود هددبم  ادخالفبهٍداخ و العوثاددخ و الزو لبن

   اللدبٛ  الووهكمخ.   

فددول س  الفزددوح ثبلدَدجخ ليغددخ العوثادخ ّددف اسمددخ وو ادخل لوددن كدخ ريدد  الوئاَدداخ  اسٍدٌثدبلوغم  ددن ،  اليغدخ ،ؽددل    

لوودذ  بندذ لغددخ العيدم  و اللعوكدخ و كدخ نفدٌ ا لغدخ البدوْل  الوددومم و لغدخاليغدخ العوثادخ  بندذ ندذ  قزيفدخل الردوو   ب

ملد   إلدنالوٍدلاخل و رويدم ثمدب كئدبد ملمدلح كدخ اللغزلدو ومْداو  العوثاخ اليغخَابٍخل و ثنل  ،ٕجؾذ اليغخ اللولخ و ال

                                                 
ولێول  ى(ل هه1258 -637م/ 656-16أ ئاَة الا ) ڕۆژگبهأ فاةكه  ( ىهاهٕلم  روكا ل  وهك و  وهكٍزب  له51)

 .25ل  2010
 .258( الجةمه ل كزوػ الجيلا ل ٓ 52)
أ ژمنل  وهأ ئالوۆلثدوه رب كه  وه كمله ىۆه وه  ن ربهمقن  وهك و  وهكٍزب  له  مه گل فةٕه  ان ى ن ثه (  ؾلل ئه53)

 .94(ل  2006)ٍيێلبنن:
؛ كبئيح  ؾلل ميدل الووك كخ 260ل 172ٓ( ليلعيو بد ؽو  كزؼ اللدبٛ  الووهكمخ مدرو: الجةمه ل كزوػ الجيلا ل 54ٓ)

 .145 – 114ىوه كخ ٕله اسٍة ل ٓ ٓ اويام الغيموح وّمو
 .182( الجةمه ل كزوػ الجيلا ل ٓ 55)
 .40ٓ (ل1983الضبلضخل)ثاوود: الطجعخ كاه الوزبة الغلملل ( ٍفونب هل 56)
 .192اللَبل  والللبل ل ٓ( 57)
؛ 248ل 246(ل ٓ ٓ 2007( اثخ ٛبلت فب ل هؽيخ ،ثخ ٛبلت فب  إلن العواد و ،وهوثخل كاه الوهادل )ثغلاك: 58)

 غلومخ هؽبلخل هؽةد مضلبناخ كخ الغيموح العوثاخ و المدل و ،ٍاب الوٍطن  بثان البونان الَبكً العْو و العْومنل كاه 
 .122 -120ل ٓ ٓ 1(ل  ظ 2013الَومل ل )اثو ظجخ: 

 . 148-147(  غلومخ هؽبلخل هؽةد مضلبناخل ٓ ٓ 59)
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 ل،نده  دو ثدل لدنا  دن الطجاعدخ (60) وول انببكد اليّغبد  يّمب ليغخ العوة كأوجيذ األ دم إلامدب مزعيّلونمدب(: )ثبوله)البيبْدل ( 

ثدل، ،هد  اسودبلام  ثلووه الي ن و روٍو الفزوؽدبد اسٍدة اخل   رزعيم اليغخ العوثاه الدبًواعجب  كزؼ ري  اللدبٛ  ،ٕجؼ

 ددب  امدأ ؽزدوا  الواكدل ا ح  و العددوو  مدن الودوهك هدخ الجددوالل و (61)كدخ رعيددم العوثادخ و الدزويم ثمدبب اردلهمغالووهكمدخ 

ومْداو ،ؽدل  ل(62)كلدن الطجاعدخ ،  مزعيلدوا لغدزمم و مزويلدوا ثمدب همغادو  نمدٖو  و عدَه و ثبألفٔ إما  ب  الواكل

 دبٛ   دبثان ثغدلاك و  دبهكمن مَدلو ،  ،هبلامدب مزويلدو  ثدأهثو  إلن) ،  اليائو اللدطبخ كخ  زبثه  إلنالوؽبلخ الواكلمن 

 .(63)لغبد(

نزْدو كدخ غوثده  دب  ،ؽدل اسودبلام الزدخ افٔ ويدام الغجدب  و ثدبأل  اغلمو اسّبهح الاده ثمدنا القٖدوٓل ،هو ر لب     

و اس دوا  و  لنه وجبئ  و ،ٍو موثاخ  دن ثلامخ الفزوؽدبد اسٍدة اخل و اٍدزبووا كامدب و ،ٕدجؾوا ملزيودو  اسهاٙدخ 

اس دب ن الزدخ اٍدزبو  دن  اولدنمزجبههدب اللعجدو ليغادوُ اسٍدة اخ ( ثبؽيدوا إجؾذ )و  ل(64) هبواه كاز ب  هنا اسٍ

مجدلهللا الجغيدخ( والدنمن ٍدزبو كامدب وجايدخ الببئدل )عومدو ثدن ؽاش مْاو )الجةمه ( ،نه  ددن ثدل  الفزوؽدبد ا كامب العوةل

ل و  نل  ،ٍزبو ملك  ن البجبئد  و األٍدو العوثادخ كدخ )كاووودب( و (65)كخ ري  اللدطبخ ؽزن العٖو العجبٍخ م وهبعب  

 إلدنل و هدنا مْداو (66)كهعدخ ،  ٍدلخ ريد  اس دب ن )ثلدأوأ وجايدخ ثددخ ّداجب ( إلدناس دب ن اللؾاطدخ ثغجد  )ؽلدومن( 

) ضاو ثدن ّدمبة( الدن  اٍدزبو  ضوح رواعل ري  البجايخ كخ ري  اللدطبخل و ،ٕجؾذ ري  اس ب ن  ٖفن و  ْزن لممل و

و ،ووثبئده ددبم  دو  (،ٍدزبو ه684-680ه/ 64-60() كخ فةكدخ )ميمدل ثدن  عبومده (67)  ب  والاب مين  لمدخ ) بٍجنا (

ؽٖ  مين اهاٙخ و  لزيودبد  ضادوح هددبمل و كدخ ريد  اللودب  ثددن وٖدوا ٍدلخ )ثبٖدو  ضادو(ل و )ْل  القْدبه خ( 

ٍدزبووا  لمددخ  بٍدجنا  و ا إلدنالن   دب  كومدب  دن وجايدخ )اسٍدل( كدخ اوافدو العٖدو اس دو  إنزبد   دن  لمددخ الووكدخ 

( و  785-775ه/ 169-158الزدخ ثدادذ كدخ ممدل القيافدخ العجبٍدخ )اللمدل () (69)ل و نل  كخ  لمددخ )ٍاَدو((68)كامب

مدب )فبودب  القدبك  الَدعل (  دو و،ٍدون كا ( 809-786ه/ 193-170رؾذ إملبههب كخ ممل القيافخ )هبهو  الوّدال()

 .(70))،لس(  ن ،ووثبئه و َبملمه

العغيخ(ثعدل ٕدوال  ضادو   ثن اثدخ  دوه  ثبابكح ) وهوجايخ ثدخ )العغ ( اٍزطبمذ و كخ نمبمخ مٖو القيافخ )الوّال(    

(  بندذ  دن اؽدلأ البجبئد  العغيدخ ل و ،ٍدوح )ْل  اثدخ كلدس(71) و وجايخ )اسوك( الَاطوح مين عدي   دن ،ويدام امهثاغدب 

ثأرغددبه هلدلا  و إدفمب  كددخ اواٍٜد البدو  )الضددبنخ المغدو / الدضلن اللدداةك (ل و    دن الووكده الزدخ هددبعوداسفدوأ 

موكدذ ريد  )اللمدل (وب وا ثجددب   لمددخ ) دوط( ولدنا   ا كخ وومخ ؽو  هلدلا  اٍدلمب ) دٌ(ل و كدخ ممدل القيافدهاٍزبوو

موثادخ  جادوح كدخ ريد  دطبدخ اٍدزطبموا ،  مٖدجؾوا وجايدخ  دواك اللو ثعدل ٕدوال  دو ا ل(72)البومخ ة) دوط اثدخ كلدس(

                                                 
 .184-183ل ٓ 1ٓالعيلاخل )ثاوود: ك.د(ل طكاه الوزت ل ٕجؼ األمْن كخ ٕدبمخ اإلنْب( 60)
 .245( اثخ ٛبلت فب ل هؽيخ اثخ ٛبلتل 61ٓ)
نلأ   بنن نبوه ثاڵو واوه  هٍو لله  ّو ومه  وه هوٍاه  هگێڕانن له همزن  وهكل وه ىملأل كاة و نه س  ؾلوكأ ثبمه (  ه62)

 .56(ل  2015 ل )ربها :  مبننل چبپن كووه  ا  ڕۆژثه  ێژوومن عه
 .246اثخ ٛبلت فب ل هؽيخ ،ثخ ٛبلت فب ل ٓ( 63)
 .83( ناْزلب  ثْاو  ؾللل اسؽوا  الَابٍاخ واسعزلبماخل 64ٓ)
 .182( كزوػ الجيلا ل ٓ 65)
 (ل 1258-638ه/ 656-16( مدرو: ئبهمب  علب  اٍلبما  هوىانخل كاوود كهاٍخ كخ ربهمقمب الَابٍخ و الؾٚبه  )66)

 .22 ل ٓ 2009اسكاة عب عخ ٕةػ اللمنل  هٍبلخ  بعَزاو  بل خ إلن  غيٌ  ياخ
ل 5ل ط167ل 1ٓ. مبوود الؾلو ل  عغم الجيلا ل ط وهح  بٍجنا  من ملان ؽيوا  ليببٕل إلن هلنا (  بٍجنا : ربو 67)

ٓ41. 
 .27رن ئاَة الال   ڕۆژگبهأ فاةكه  ؛ ىهاه ٕلم ل  وهكو  وهكٍزب  له186( الجةمه ل كزوػ الجيلا ل ٓ 68)
 . 766ل ٓ 2( ٍاَو: اٍم  لمدخ الزخ ربو ثان هللا  و امهثاغب ل مجل الؾ  الجغلاك ل  وإل اسٛةلل ط69)
 .496(ل ٓ 1996مبلم الوزتل )ثاوود: ل اثن الفباهل الجيلا ( 70)
 .187( الجةمه ل كزوػ الجيلا ل 71ٓ)
؛ ناْزالب  ثْاول اسؽوا  297ل 5ٓ؛ اللواكاه ل  دي اللههل ط446ل ٓ 4( مبوود الؾلو ل  عغم الجيلا ل ط 72)

 . 86الَابٍاخ واسعزلبماخل ٓ
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ميدن  لمددخ هلدلا  للدلح ٛوميدخل و دب   اابكإٍدزطبمذ ،ٍدوح اثدخ كلدس ،  مٖدجؾوا اٍد ل ثبسٙبكخ الن مل (73)اللدطبخ

 .(74)الزخ ؽلصذ كخ اللدطبخ ووعذلمم كوه ثبهى كخ 

ه/ 292  )د. ) الاعبدوثخ(ل و ،ّدبه(75)عدي   دن وجبئد  )هثاعدخ و ثددخ هة (كدخ نفدٌ الللمددخ هنا كٚة من اٍزبواه  

عي   ن )ثدخ ّداجب ( كدخ ٍزبو وا ل(76) ٕالوح و اللمدوه و وو اَان و نمبونل(رواعلهم كخ )ٍاووا  و  إلن  (904

 .(77)علمل  ن اسٍو اسفوأالّموىوه  و 

كدخ اللددبٛ  الووهكمدخل و ثٖوهح مب خ نةؽع كخ كزوح اللهاٍخ كوه اللولدخ العجبٍداخ كدخ اٍدزبواه البجبئد  العوثادخ    

ٍدة خ كدخ اسودبلام الووهكمدخ   و كخ  قزيس كزدواد الزدبهمـ اسو  اللَيلووإما  ب،فننب ثدرو اسمزجبه  ب كونه الجيلانا

  دَدجهال وهكمدخ إس و كامدب نَدجخ  دن العدوة و ىمدبكح هدنه   مب خ و كخ ،ويام الغيموح الفواراخ فبٕخل ،نه س روعل  لمده

وهددبم اسٍدبووا الزدخ وعوك ،هاٙخ ىهامادخ واٍدعخ و فٖدجخل  إلنإٙبكخ  لثادملب ثوعوك الؾلوك اللْزو خ   ورجطه

و هدوس  البجبئد  العوثادخ الزدخ ربدو غوثدخ الفددواد   دنو  - لدب اّددونب – دو اللواؽد  اسولدن ليفزوؽدبد اسٍدة اخ  ثدل،

و عيدخ ميدن ّدو   غلومدبدل  ددبٛ  ّدود ك إلدنالدنمن مجدووا و النمن  ب  لمدم كوه كعدب  كدخ الفزوؽدبد اسٍدة اخل 

ل (78)ثدن مفوعدخ الادبهوخ(  خ اللوٕد   دب  الببئدل )هوصلدهمن و )اثن الفبه( ،  اللقطٜ اسو  سٍوب  البجبئ  العوثاخ كد

  ،ٍلب  ملك  دن البجبئد  العوثادخ كدخ العٖدو اس دو  و العجبٍدخ الدنمن ،ٍدزوٛدوا كدخ ، دب ن و  اللَيلوو م و الجيلانا

 ل(80).() ثددو ؽجادتل ثددخ وْداول نلادول مباد ل  دةةل اوكل اسمكل كمدل..البجبئد    ل  ن هدنه(79) قزيفخ  ن ،ويام الغيموح

ل مجدلالباٌل امدبكل نلادو..(  دو  )ٛدخل  ددلحاٍزبو كامدب مدلك  دن ريد  البجبئد   بنذ  لمدخ اللوٕ   ن ،ّمو اللل  الزخ 

أروا ثمدم  دن الجٖدوح و مد ن ؽوو (ا  غبلجاخ ،هبلخ اللوٕ  هم  دن العدوةثل ولمنا وب  )ا(81)ملك  ن اسٍو و العوائ 

 دب  لمدم كوه كعدب  ميدن  (83)كدأ  الؾلدلانان و العبايدان  كوه البجبئد  العوثادخ كدخ الللمدده إلدنل وإما  ب ،ّدونب (82) الووكخ

 . َوػ اسؽلاس

 بندذ  (عيمدوح اثدن ملدو) دضة  لو رن و اللٖبكه ا  اللل  اللورجطخ ة)كمبهثوو( لم رون فبلاخ  ن العدٖو العوثدخ  

  مزواعدل كدخ هدنه ل و  دنل (84) ملدبه الللمددهالزغيجخ( النمن  ب  لمدم كوه كدخ ا رَون ،ٍوح )الؾَن ثن ملو ثن القطبة

 كدخٍزبو عي   ن وجبئ  )واٌ و ٍيام و  يت و رغيدت( و ا ل (85))ا  ثْبه و ثدو مغا  و ّاجب  و ثدو وهجب (الللمدخ 

  بئ  و اسٍو.( ملك  ن البج(88)و فةٛ (87))ؽٖان  افب و نل  اٍزبو     ن  لمدزخ ل(86) لمدخ ) بهكمن(

                                                 
 (كهاٍخ كن ربهمقمم 946-749ه/334-132( ىهاه ٕلم  روكا ل الووهك كن العٖو العجبٍن ؽزن  غن  الجومماان)73)

 .133 ل ٓ 1994الَابٍنل هٍبلخ  بعَزاو  بل خ إلن  غيٌ  ياخ اسكاة عب عخ ٕةػ اللمنلاهثا ل 
 .536ل 421ٓل ٓ 5ل ربهمـ الطجو ل ط( الطجو 74)
ـ اموا  كه ووو  نقَزان اٍة خل روعله75)  ومم  او اؽلل ل ّو ذ انزْبهارن ميلن و كوهدگنل   ( ثورولل اّجولول ربهم

ٌ  ؾلل اللوٍوخل هللا   ن الفزؼ اسٍة خ إلن ٍبوٛمب ثال اللغو ل 448ل ٓ 1ُ(ل ط1369چبپ هفزمل )رموا : ؛ اكهم
 .169(ل ٓ 2006كهوم: كاه ٍپاوێيل )

 .450 -447ل ٓ ٓ 1: اّجولول ربهمـ اموا ل ط لليمل  ن اللعيو بد مدرو؛ 83ل 76ٓل 72ٓالجيلا ل ٓ( 76)
 .234-230( كوهبك ؽبعن مجوُل الللمدخ الووهكمخل ٓ 77ٓ)
 . 177( الجيلا ل 78ٓ)
ل كاه 2الوٍطنلالبَم الؾٚبهأ ط ( لليمل  ن اللعيو بد مدرو: مجلالووات موٍسل اللولخ اللوٍزواخ كن  وكٍزب 79)

 .230كوهبك ؽبعن مجوُل الللمدخ الووهكمخل ٓ ؛138(ل 2000ٓئبهاًل الطجعخ الضبناخل )اهثا : 
 .221-219ل ٓ 1ٓط لٕوهح األهٗ ( اثن ؽوو ل 80)
للاناخل ؛ اؽلل ملوا ل اللولخ الؾ8(ل ٓ 1958( ٍعال اللموچنل اللوٕ  كن العمل اسربثونل  طجعخ ّفا ل )ثغلاك: 81)

ٓ73. 
 .121؛ ٕبلؼ اؽلل العيخل  مبعود وجبئ  موثنل 215ٓل 1ٕٓوهح اسهٗل ط (82)
العبايان: وجايخ  ْموهح و  جاوح العوثاخ الزخ هبعو  ن اللدبٛ  ثؾومن نؾو اللوٕ  و الغيموحل اٍزطبمذ رأٍاٌ   (83)

؛ 290: اثن ؽي ل علموح انَبة العوةل ٓ  ( مدرو 1095-990ه/489-380كخ اللدبٛ  اللوٕ  )  ا بهح فبٕه
ه(ل  طجعخ ّفا ل 489-380مبا  كخ اللوٕ ) ؛ فبّو اللعبٙل ل كولخ ثدخ120-119البيبْدل ل وةئل الغلب ل ٓ ٓ

 .27(ل 1968ٓ)ثغلاك: 
 .138ل 2ٓمبوود الؾلو ل  عغم الجيلا ل ط (84)
ً والَبثو المغومان كهاٍخ الَابٍاخ الؾٚبهمخل  لمومخ 85) ( ٍة  ؽَن فوّدبول عيموح اثن ملو)ثورب (كن البونان الَبك

 .33(ل 2006ٓ طجعخ الضببكخل )اهثا : 
 .231عن مجوُل الللمدخ الووهكمخل ٓ ( كوهبك ؽب86)
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)مادبٗ ثدن  إلدنهدبم عي   دن وجايدخ)،ثخ ،مدوة( الدنمن هععدوا  ى بنه  ب  إلن ( ،ره 12ه/6م و )الفبهوخ(  ن البو )

 دن الللمددخ ا دواك ولودن مزويلدو   اهث  م دو )مدبوود الؾلدو ( ثدأ  عدي   جادول و كخ ا(89) لمدخ ْل لغدم( معاْو  كخ 

هدخ العوثادخل و ثده ل وهدو معددخ ثدبلطجو ،  اليَدب  الدن  مزويلدو  (90)،ٍزعوثوا(ول العوثاخل كابو  ) و، ضو ،هيمب ، واك 

 .(91)مين    ؽب  كخ اللواؽ  اللقزيفخ  ن ربهمـ اللدطبخ ٍون الللمدخ ملك  ن اسٍو العوثاخ

ٍددة اخ و ميددن ٛددو  العٖددو )ٍدددغبه( لدده رددبهمـ ودلممل و فبٕددخ  دددن الفزوؽددبد اس إلددن، دب ندديوػ البجبئدد  العوثاددخ 

ل و مْدداو ،ؽددل الجددبؽضان ثددأ  المغددوح (92لمددم دددبرقددنوهب  وٛن البجبئدد  العوثاددخ و اٍددزبو كددخ الللمدددخ مددلك  ددالعجبٍددخ ا

جدخ او الزو ادنبيدخ نومادخ كدخ رغا ،ؽدلس ضبلش و ثلامخ البو  الواثو المغو الغلبماخ لبجايخ )ثدخ  ةة( كخ نمبمخ البو  ال

اللوونددبد الوئاَدداخ كددخ  ٍددججب ثدأ  مٖددجؼ العدٖددو العوثددخ اؽدلل وريد  المغددواد  بنددذ (93)الَدوبناخ سويددام الغيمددوح

 اسويام.

َدزلوحل زجدبك  المغدوح اللالو الن  مةؽع كخ ٛجاعخ و  عاْخ البجبئ  اللَزبوح كخ اويام الغيموح ثٖدوهح مب دخ هدخ    

،    و الٖدوال اللوعدوك ثاددممل الؾبابده  ادهٛجاعدزمم البجي إلدنو ول معوك ٍجت مل   ووأ اسوياملو  نل  رعوٙمم  ل  و 

ؽدلوس القددو  و البيد  و مدل  اسٍدزبواه كددخ  إلدنالعةودخ ثدان ريد  البجبئد   بنددذ ثْدو  مدب  لده رددأصاو ٍديجخل إم اكد 

ٜ نفدومهم ميددن َدث   ددن ،عد  ردوكاو اس دن و اسٍددزبواه كدخ اللددبٛ  الزدخ رؾددذ ٍديطزممل والؾلدلاناؽدبو  اللدطبدخل 

فدبهط اللوٕد ل و  دن عمددخ  إلدن)ثددو كمدل و العلدوا ( البجبئد  كبدب وا  دن عمدخ ثزمغادو ثعد٘ البجبئد   ضد  نبد  وجايدخ 

ل و دب  هدنا ٍدججب (94) (ثبٍوب  وجايزخ )وْاو و نلادو( كدخ ٍددغبه925ه/324ؽللانخ( ٍدخ )  افوأ وب  ) ٍاس اللوله

كدخ كدخ اللدطبدخ ؽبابدخ  دب  ٍدججب  لانادخ و العبايادخرأٍداٌ اللولدخ الؾلل إ  كخ ىمبكح ا ضدو كدخ نَدجخ العدوة كدخ ٍددغبه

 .(95)ىمبكح نَجخ العدٖو العوثخ كخ اويام الغيموح

ويام الوؽدبة( ومزودو   دن مْدواد اللدل  و اْاو )اللبلٍخ( ،نمب رَلن )ثدبك ، ب ،وبلام )،مهثاغب  و ْلها  و ،ه اداب(   

كٚدة مدن و هدنا  ل(96)و  دبؿ  عزل  و كامب  دبثو و ماو   دب   ضدوح  ئبد البوأل و هو اويام ؽاوأ مو ،هٗ واٍو

لمدنا الَدجت رواعدل كامدب اسَل   ل(98)ل مين ؽلوك )اسه ن و الودوط و القديه((97)كبنه  دطبخ )صغومخ(  َبؽزه الوجاوح

لغدأ الامدب العدوة ، ضدو  دن غاوهدب ل لمدنا (99)اللقزيفدخ   ن اللزطومانل و مْواد اللعَوواد كدخ العٖدوه اسٍدة اه

ل لوددن  دو ثددل،   دن اسوددبلام اسفدوأل ميددن الدوغم  ددن ،نده سروعددل ،كلدخ رضجددذ رواعدلهم هدددبم وجد  الفزوؽددبد اسٍدة اه

ّدو   غلومددبد  دن )الووكددخ و لغددأ الامدب العْددواد  دن البجبئدد  واسٍدو ميددن   (9ه/ 3،واٍدٜد البدو  ) إلدنالفزوؽدبد 

ٍزطبل الدجع٘  ددمم ،  مَداطووا ميدن ، دب ن فٖدجخ كهعخ ا إلنزبووا كخ  لنمب و وواهبل ٍالجٖوح و ثةك الْب ( وا

                                                                                                                                                        
 (ل كاه ٍپاوێيل 1300 -1200( ٍاپب  ؽَن مين ثدگينل ؽٖن  افب كهاٍخ كخ ربهمقمب الَابٍخ والؾٚبه )87)

 .188-187(ل ٓ 2005ٓ)كهوم:
 (ل 1243-1100ه/641-493( ؽوام مجلالوؽلن ىثاو الجبثاوأل  لمدخ فةٛ )كهاٍخ كن ربهمقمب الَابٍن والؾٚبهأ 88)
 .219(ل ٓ 2005اه ٍپاوێيل )كهوم:ك
 .102(ل 2014ٓ( ربهمـ  ابكبهوانل نوثمبهل )اٍطدجو :89)
 .138ل 1ٓ(  عغم الجيلا ل ط90)
(91:ٗ ً الٖببهل ا بهح اهث  كن العٖو العجبٍن و وهفمب اثن اللَزوكنل كاه الْوا ل )همب (ل ٓ 1992( ٍب خ ثن فلب

ٓ180- 184. 
 .245لفزؼ العوثخ اسٍة خل ٓ( ؽَن ّلاَبنخل  لمدخ ٍدغبه  ن ا92)
( هبس مجلالؾلال اثواهام الوهموبدل الؾابح اسعزلبماخ واسوزٖبكمخ كن الغيموح الفواراخ كن البونان الواثو والقب ٌ 93)

 .77 ل ٓ 2001المغومانل هٍبلخ  بعَزاو  بل خ إلن  غيٌ  ياخ اللهاٍبد العياب الغب عخ اسهكناخل 
 .80 -78اثواهام الوهموبدل الؾابح اسعزلبماخ واسوزٖبكمخ كخ الغيموح الفواراخل ٓ ٓ ( هبس مجلالؾلال 94)
 .188( ٍاپب  ؽَن مين ثدگينل ؽٖن  افبل ٓ 95)
 .373اللبلٍخل ،ؽَن الزببٍامل ٓ ( 96)
  ( الضغوه: ،ووة اللدبٛ  ؽلوكمخ  و كاه الؾوةل روكا  ٍيطب  الاوىثوخل الضغوه وكوههب العَوو  والؾٚبه ل  غيه97)

؛  وصو اٍلبما  ؽَانل الضغوه وكوههب الَابٍخ 9(ل 1979ٓ(ل) بهد/ 10اللوٕ ل العلك)  اكاة الواكلمنل عب عخ
 (ل اٛووؽخ  بل خ إلن  غيٌ  ياخ 1237-1199ه/635-596والؾٚبه  كخ ممل اللي  العبك  واللي  الوب   اسموثخ)

 . 11(ل 2010ٓاسكاةل عب عخ ٕةػ اللمنل غاو  دْوهحل )اهثا : 
 .35؛ اٍلبما  ّوو هٍو ل اس بهح الْلاكمخ الووهكمخل ٓ 591ل ٓ 2( الطجو ل ربهمـ الطجو ل  ظ98)
 .591ل ٓ 2( الطجو ل ربهمـ الطجو ل  ظ99)
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ّدبه )الدجةمه ( إلدن ،نده ثعدل الفزوؽددبد ل ،(100) ضادوح و ععيدوا  دن وَدم ،هبلامدب ملدبس و ؽواٍدب ميدن ريد  اسهاٙدخ

الدنمن مؾَددو  اسكاهح كدخ ( ثإٍدوب   غلومدخ  دن اللزطدومان  و  645ه/25اسٍة اخ وب  )الولال ثن مبجه( كخ ٍدخ )

ح هغدو ىكاكل و كدخ ممدل القةكدخ اس ومدخ ا(101)ب  ثزدردام اسكاههادبال،مهثاغب  و ٛيت  دمم كموح الدبً إلن اسٍة  و 

لببٛعبد و ىهامزمب و ثدب  البٖدوه كامدبل الؾوام مين زٍزبووا كامبل و ثل، اسغداب   دمم ثبسٍالبجبئ  العوثاخ الامب و ا

و ل (102)،ٕددجؼ اس ومدو  ،ٕددؾبة ،هاٙدخ واٍددعخ كدخ ،مهثاغددب  و،ٕدجؾذ كالددب ثعدل  يوددب ليعجبٍددان هإلدن كهعددخ ،ند

   ملدب  دن  ووندبد اسويددام و عدب  م دوهم كدخ اسؽدلاس الزأهمقادخ الزدخ  دود ميددن ثلدووه الوودذ ،ٕدجؼ العدوة عدي

 .(103)اللدطبخ

ل ثد  إىكاكد ثدَدجخ  جادوحل إ  إ  هغوح البجبئ  العوثاخ إلن ا    ويام الوؽبة كدخ العٖدو العجبٍدخ لدم رودن  َدزلوح كبٜد

مدب اٍددجبة  دب  وهائ ثد ،عد  الددلموح إلدن اسٍدة  و الزواعدل كدخ الضغددوهل  دن بلعٖدو اس دو  لددم رودن ث غادئمم وابٍدب 

و ملد  ليؾفدبظ ميدن اللعبهٙخ و رلوك الْقٖابد ٙل الَديطخ العجبٍداخ ،لغدأهم إلدن هددبم ٍابٍاخ كرموه الؾو بد 

كامدب يعدٖدو العوثدخل  َداطوا ل  ربثعدهؽابرمم ألنمب ثعالح من  و ي القةكخل لنا نةؽع ،نه  بندذ هددبم  ددبٛ   ب يدخ 

،  ، ضددو  دددبٛ  ،مهثاغددب  ،ٕددجؾذ رؾددذ نفدددوم  الددن ميددن ملدد  مْددداو )اسىك ( ل و  ضددبسميددن األوياددبد اسفددوأ

...(  ددن ،ثددوى  و ٛددخ و رلددام و اسوك و هلددلا  و مزجدده )اسىك و  دددله  وجبئدد هددنه  بنددذ ل  بمددلا هددوس  (104)الالدبناان

عدي   دن وجايدخ )األىك( كدخ ممدل القيافدخ  و هغدوحل (105)ٍدزبووا كامدبردواهمـ  قزيفدخ و ا كدخإلامدب  الزخ هبعودالبجبئ  

 لمددخ )رجومدي( ؽادش ،ٍدزبووا كدخ  ضب  افو ميدن ملد  اللوٕ  إلن ،مهثاغب   لمدخ العجبٍخ )،ثو ععفو اللدٖوه( ن 

ل (107)( ثن كمدبه( الن   دب   دن نفدٌ البجايدخ ،ٍدزبووا كدخ  لمددخ )،وه اده  )ٕلوخ ثن مين ثن ٕلوخو  ل(106)و ؽوالامب

 الزدخ ٍدودذ ؽدوالخ  لمددخ )ثوممددخ(هدخ إؽدلأ ريد  البجبئد  و ( ،  وجايدخ )اسوك( 852ه/239كدخ ؽدواكس ٍددخ ) وهكو 

ل و كدخ العٖدو العجبٍدخ (109)ددواؽخال،هٍ  ثبٍزلواه ،كواك ْلفوو   ن وج  القيافخ إلن ري   مل ل ثبسٙبكخ إلن (108)

  عدي   دن اسٍدو العوثادخ ٍدودذ ،عديا  هدنا و ا ل(110)ّاجب ( كدخ اللدطبدخ)ٛخ و ثدن ،مٚب ،ٍودذ عي   ن وجايخ )

 ميدخ ثدن اثدخ ٛبلدت() و  هللا مم إلن اٍوح اس ب  )وثبألفٔ ري  اسٍو الزخ رلمن إنزلبئ (111)  دطبخ )لوهٍزب ( ن 

فوكدب  دن ثطدِ الَديطبد العجبٍداخل هغددم  اللدطبدخ مدن  و دي القةكدخ العجبٍداخ عدلوعده(و ثدأنمم  دن ّداعزه و ملد  لج

إلدن  ددبٛ  ٍدودن الودوهك ثٖدوهح  جبّدوح ،و غادو هوس  و مْدواد البجبئد  و اسٍدو و ،لغأ  ل(112)وموهح اللدطبخ

 .كزواد  قزيفخ  جبّوح كخ 

 لدب ٍدج  ،  العب د  الوئاَدخ و الفعدب  كدخ  وعدبد هغدوح ريد  البجبئد   بندذ  دن نزدبئظ الفزوؽدبد مرمو فزٖبه ثب   

العجبٍخل  لب ،كأ إلدن ىمدبكح نَدجخ العدٖدو العوثدخل  اس و  و الزخ ؽلصذ كخ العٖواسٍة اخل و ثعل مل  اسؽلاس 

الدَدجخ الَدوبناخ و  ووهكمدخل  لدب ،كأ إلدن رغادو ؽغدمال،ٍجبة رغادو اللودو  البدو خ ليوضادو  دن اللدل   ن  بنذ  مل و 

                                                 
 .198لا ل ٓ( الجةمه ل كزوػ الجي100)
 .197( كزوػ الجيلا ل 101ٓ)
 .581( اثن الفبهل  قزٖو  زبة الجيلا ل 102ٓ)
؛  وصو 89(ل 2005ٓل )ثاوود: 2ل كاه اللْودل ٛ ( اثن العجو ل ربهؿ الي ب ل نبيه الن العوثاخ اسة اٍؾبد اه يه103)

 .117اٍلبما  ؽَانل الؾابح اسوزٖبكمخ واسعزلبماخل ٓ
 .384(ل ٓ 1967لزؾومول )الببهوح:( ربهمـ اللوٕ ل كاه ا104)
٘ اس ضيخ و ليليمل مدرو: ؽَب  اللمن الدبْجدل ل ،مهثاغب  كخ العٖو العجبٍخل ٓ 105) ( لعل  اسٛبلخ والزوواه موزفخ ثجع
 .117؛  وصو اٍلبما  ؽَنل الؾابح اسوزٖبكمخ واسعزلبماخل 71ٓ
 .49وجبئ  العوثنل ٓ؛ ٕبلؼ اؽلل العيخل  مبعود 92( اسىك ل ربهمـ اللوٕ ل 106ٓ)
 .582( اثن الفبهل  قزٖو  زبة الجيلا ل ٓ 107)
 .89( ؽَب  اللمن الدبْجدل ل ،مهثاغب  كخ العٖو العجبٍخل 108ٓ)
 .46؛ اٍلبما  ّوول اس بهح الْلاكمخ الووهكمخل 331ٓ -328ولا خ ثن ععفول القواطل ٓ ٓ ( 109)
 .120صو اٍلبما ل الؾابح اسوزٖبكمخ واسعزلبماخل ٓ و؛ 47اٍلبما  ّوول اس بهح الْلاكمخ الووهكمخل ٓ( 110)
 وهح واٍعخ ثان فوىٍزب  و،ٕفمب ل  علوكح كن فوىٍزب ل واليو: عج  مَودو  هنه الووهحل وهو ثيل ( اليوه: 111)

ه ٚب  ّومس  ؛ و لليمل  مدرو:1211ل 3ٓفٖتل الغبلت مياه الغجب . اثن مجل الؾ  الجغلاك ل  وإل اسٛةلل ط
 ( كهاٍخ كخ اؽوالمب الَابٍاخ و الؾٚبهمخل  وٍَخ  و ومبنخل 1424 -1155ه/ 827-550ل لوهٍزب  الوجوأ )اللاوك 
 (.2010)اهثا :

 .54( ه ٚب  ّومس اللاوك ل لوهٍزب  الوجوأل 112ٓ)
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ه  قزيفدخ دَدجخ الَدوبناخ لمدمل الزدخ رو دذ ْلصدبالزبَام الغغواكخ ليبو ابدل كٚة من رأصاوهب مين ردواصممل  دو ىمدبكح ال

        همـ البلمم و الؾلمش ليْعت الووهك .مين الزب

 

 َتائج انثحث
 ظبهوح ربهمقاخ ولملخل و هخ  ن ٍدن )هللا( كخ فيبه. خاسعزلبما الزعلكمخفزةٛ األووا  و إ  ظبهوح ا -1

ل و هدنه الردبهوح لاَدذ منبدو  ،فدوالزبثعدخ ل ب ن األٍزبواههم كخ األووا  و اهدبم ،ٍجبة ململح ،كد إلن هغوح  -2

 فبٕخ ثبلووهك كو  غاوهم.

العلمدلح  دن اسودوا  سٍدالب مغدوح ل امبل هدلكبالغغواكدخ و فٖدوثخ ،هاٙد بنذ اللددبٛ  الووهكمدخ ثؾودم  ووعمدب  -3

 .)الفوً و العوة(

ان و ثبلزدبلخ الفزوؽدبد اسٍدة اخ  دب  ٍدججب كدخ هغدوح الوضادو  دن الفدوً و اٍابٍدخ الزوٍدو العَدوو  ليَبٍدبن -4

 العوة إلن اللدبٛ  الووهكمخ.

 ٍزبواه العوة كخ اللدطبخ ، ضو  ن الفوً.ل  هغوح الفوً إلن اللدطبخل و  بنذ نَجخ اثبلوغم  ن و -5

ثٖدوهح ردأصاو المغدواد البو ادخل ثد  رعوٙدذ اللددبٛ  الؾلوكمدخ    الووهكمخ  زَدبومخ  دن ؽادشاللدبٛلم رون  -6

 وزٖبكمخ ، ضو  ن غاوهب.و امَوومخ و خ ال و هنا معدخ ،  ري  المغواد  بنذ ٍابٍ، جو  ن غاوهب لزأصاو المغوح

وٛن البدو خ لمدمل لدس رعدل اللودن ريد  اللددبٛ   نؾدو اللددبٛ  الووهكمدخلمين الوغم  ن ول  هغواد ري  األودوا   -7

 .الؾباباان ث  هخ ألٕؾبثمب

 

 انًصادر و انًراجع

 انًصادر االصهيح

 انقراٌ انكريى -

  (.1232ه/630اثن اسصاو : مياللمن اثخ الؾَن مين ثن اثخ الوو   ؾلل الْاجبنخ)د  

 (.2006)ثاوود: الوزت العوثخل الوب   كخ الزبهمـل ؽببه وامزدن ثه ملو مجلالَة  الزل و ل كاه -

  (.945ه/334اسىك  : ّاـ اثخ ى ومب ميمل ثن  ؾلل ثن امبً )د

 (.1967ربهمـ اللوٕ ل رؾبا  ميخ ؽجاجخل لغدخ إؽاب  الزواس اسٍة خل )الببهوح:  -

  (.957ه/ 346اسٕطقو : اثو اٍؾبد اثواهام ثن  ؾلل الفبهٍخ)

 (.2004)ثاوود:كاه ٕبكهل ل اللَبل  والللبل  -

  (.892ه/ 279الجةمه : اثخ الؾَن اؽلل ثن مؾن ثن عبثو)د. 

  (.2000مجلالببكه  ؾلل ميخل كاه الوزت العيلاخل الطجعخ اسولنل )ثاوود:   كزوػ الجيلا ل وٙو ؽواّاه -

  (.1063ه/ 456اثن ؽي : اثو  ؾلل ميخ ثن اؽلل ثن ٍعل)د.

 (.1983عيلب ل كاه الوزت العيلاخل )ثاوود:علموح انَبة العوةل رؾبا  لغدخ  ن ال -

   (.977ه/367اثن ؽوو : اثخ الببٍم الدٖاجخ)د

 (.1938ٕوهح األهٗل كاه ٕبكه )اكَذ لال (ل )ثاوود:  -

  (.1335ه/736اللواكاه : اثوثوو ثن مجلهللا ثن امج )د

  دي اللهه و عب و الغوهل نبّو الجبمخ الؾيجخل )ك. : ٍدواد  قزيفخ(. -

  (.895ه/282اللمدوه : اثو ؽدافخ ثن كاوك )د. 

 (.1960كاه إؽاب  الوزبة العوثخل )الببهوح:رؾبا  مجل اللدعم مب ول األفجبه الطوا ل  -

  (. 1768ه/ 1182اثخ ٛبلت فب : اثو ٛبلت ثن  ؾلل فب  )د.

عددواكل كاه الددوهادل  ٖدطفن  الددن العوثاددخ  هؽيدخ ،ثددخ ٛبلددت فدب  الددن العددواد و ،وهوثدخل روعلزمددب  ددن الفونَداه -

 (. 2007)ثغلاك: 

  (.922ه/ 310الطجو : ،ثو ععفو  ؾلل ثن عومو)د.

  ه(.1387ل )ثاوود: 2ربهمـ الوٍ  و الليومل كاه الزواسل ٛ  -
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  .2000ل 1عب و الجاب  كخ رأوم  البوْل ل اللؾب  اؽلل  ؾلل ّب ول  وٍَخ الوٍبلخل ٛ  -

  (.1338ه/739لالؾ  الجغلاك )داثن مجلالؾ : ٕاس اللمن مجلاللو ن ثن مج

  ه(.1412ل )ثاوود: 1 وإل اسٛةل مين اٍلب  اس ودخ والجببلل كاه الغا ل ٛ -

  (.1286ه/685اثن العجو : اثخ كوط علب  اللمن)د 

 (.1986 ل )ثاوود:2ربهمـ الي ب ل نبيه الن العوثاخ اسة اٍؾ  اه يخل ول  له عب   وهمٌ كااهل كاه  ْودل ٛ -

  (.1176ه/572الفبهوخ: اؽللثن موٍس ميخ ثن اسىهد)

 (.2014ل )اٍطدجو : 1ربهمـ  ابكبهوانل رؾبا   ومم كبهود القولخ و موٍس ثبلو نل نوثمبهل ٛ -

  (.977ه/ 365،ثو مجل هللا ،ؽلل ثن  ؾلل ثن إٍؾبد)د. : المللانخ  اثن الفبه

 (.1996: ل )ثاوود1الجيلا ل اللؾب  موٍس المبك ل مبلم الوزتل ٛ -

  (.948ه/337ولا خ ثن ععفو: اثخ كوط الجغلاك  )د

 (.  1981القواط و الٖدبمخ الوزبثخل كاه الوّالل )ثغلاك: -

  (.1283ه/682البيومدخ: ى ومب ثن  ؾلل ثن  ؾلوك)د

 (.1960ْلصبه الجةك و،فجبه العجبكل كاه ٕبكهل )ثاوود: -

  (.1418ه/821البيبْدل : اؽللثن ميخ)د

ٕدددجؼ اسمْدددن كدددخ ٕددددبمخ اسنْدددب ل ّدددوؽه وميددد  مياددده  ؾلدددل ؽَدددان ّدددلٌ الدددلمنل كاهالوزدددت العيلادددخل   -

 )ثاوود:ك.د(.

ل 2وةئدددل الغلدددب  كدددخ الزعومدددس ثبجبئددد  مدددوة الي دددب ل  ؾبددد  اثدددواهام اسمجدددبه ل كاه الوزدددبة اللٖدددو ل ٛ - -

 (.1982)ك. :

  غلومخ هؽبلخ:

،ٍدداب الوٍددطن  ددبثان البددونان الَددبكً العْددو و العْددومنل كاه  هؽددةد مضلبناددخ كددخ الغيمددوح العوثاددخ و المدددل و -

 (.2013الَومل ل )اثو ظجخ: 

  (.990ه/380اللبلٍن: اثومجلهللا ّلٌ اللمن  ؾلل الجْبهأ)د

 (.1991ل )الببهوح: 3،ؽَن الزببٍام كن  عوكخ اسوبلامل مي  مياه  ؾللا ان الٚدبوأل  وزجخ  لثولخل ٛ -

 (. 982ه/372اللولس  غمو  )د

 ه(.1423ؽلوك العبلم  ن اللْود الن اللغوةل رؾبا  موٍس هبك ل كاه الضببكخ ليدْول )الببهوح: -

  (.1088ه/481نبٕو فَوو: اثو عان اللمن البجبكمبنن اللووىأ)د

 (.1983ل )ثاوود:3ٍفونب هل نبيه الن العوثاخ وول  له ومي  مياه مؾان القْبةل كاه الوزبة الغلملل ٛ -

  (.1229ه/626ّمبة اللمن ثن مجلهللا)دمبوود الؾلوأ: 

 (.1995ل)ثاوود: 2 عغم الجيلا ل كاه ٕبكهل ٛ -

  (.905ه/ 292الاعبوثخ: اؽلل ثن معبوة ثن ععفو )د.

 ه(.1422الجيلا ل كاه الوزت العيلاخل )ثاوود:  - 

 

 انًصادر و انًراجع انفارسيح

  (.1349ه/750ؽللهللا اللَزوون: اثوثوو ثن اؽلل ثن نٖو البيومدن)د

  (.1957ُ/1336نيهخ البيوةل كهٕفذ ثيلا  ووسمبد وثببلل ثبهزلب  ٛبأ لَزونظل )رموا :  -

 الدوّقخ:

 ربهمـ ثقبهأل كاه اللعبه ل الطجعخ الضبلضخل )الببهوح:ك.د(ل-

 ثورولل اّجولو:

 دومم  ادو اؽلدل ل ّدو ذ انزْدبهارن ميلدن و كوهدگدنل چدبپ   ربهمـ اموا  كه ووو  نقَدزان اٍدة خل روعلده  -

 ُ(1369هفزمل )رموا :
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 ٕبلؼ اؽلل العيخ:

 ُ(.1387 مبعود وجبئ  موثن ٕله اٍة ل روعلخ هبك  انٖبه ل چبپ كو ل )وم:  -

 

 انًراجع انعرتيح

 اؽلل ٍوٍخ: 

 (ل1981الزبهمـل كاه الوّال ليدْول الطجعخ القب َخل )ثغلاك: فٖ  العوة والاموك كخ  -

 اؽلل ملوا :

 (.1981اللولخ الؾللاناخل  دْوهاد اللدْأح الْعجاخ ليدْول )لاجاب: -

 اكهمٌ  ؾلل اللوٍوخ:

 (ل2006مب ثال اللغو ل كاه ٍپاوێيل )كهوم: هللا   ن الفزؼ اسٍة خ الن ٍبوٛ -

 اٍلبما  ّوو هٍو :

 (ل كهاٍدددخ ٍابٍددداخ ؽٚدددبهمخل  وٍَدددخ 1198-951ه/ 595-340لْدددلاكمخ الووهكمدددخ كدددخ ثدددةك اها  )اس دددبهح ا -

 (.2001 و ومبنخل)اهثا : 

 اهّبم پوسكمب :

ل 2 (ل روعلخالوَدددله  ْاْداب ل كاه الفددبهاثخ و ْلهاًل 11ٛ-10اس دواك كدخ ؽبجددخ القةكدخ العجبٍدداخ كدخ البدونان) -

 (.2013)ثاوهد: 

 ا و  ٙاب  العلو :

 (.  1983ل )الللمدخ اللدوهح: 1اللغزلو الللنخ كخ ممل الدجوح )فٖبئٖه وردرلبره اسولن(ل ٛ  -

 ؽَب  اللمن الدبْجدل :

امهثاغب  كخ العٖو الَديغووخ كهاٍدخ كدخ اؽوالمدب الَابٍداخ و اسكاهمدخ والعَدوومخل اللو دي اس دبكملخ اسثؾدبسل  -

 (.2013)ثاوود: 

 ؽَن الْلاَبنخ:

 (.1983الفزؼ العوثخ ؽزن الفزؼ العضلبنخل كاه اسكبدل )ثاوود:   لمدخ ٍدغبه  ن -

 ؽوام مجلالوؽلن ىثاو الجبثاوأ:

 (لكاه ٍدددددپاوێيل 1243-1100ه/641-493 لمددددددخ فدددددةٛ )كهاٍدددددخ كدددددن ربهمقمدددددب الَابٍدددددن والؾٚدددددبهأ  -

 (.  2005)كهوم:

 فبّو اللعبٙل :

 (.1968ه(ل  طجعخ ّفا ل )ثغلاك: 489-380كولخ ثدخ مبا  كخ اللوٕ ) -

 ه ٚب  ّومس اللاوك :

 ( كهاٍخ كخ اؽوالمدب الَابٍداخ و الؾٚدبهمخل  وٍَدخ  و ومدبنخل 1424 -1155ه/ 827-550لوهٍزب  الوجوأ ) -

 (.2010)اهثا :

 ٍب خ ثن فلبً الٖببه:

- :ٗ  (.1992ا بهح اهث  كن العٖو العجبٍن و وهفمب اثن اللَزوكنلكاه الْوا ل )همب

 ٍعال اللموچن:

 (.1958العمل اسربثونل  طجعخ ّفا ل )ثغلاك:  اللوٕ  كن -

 ٍة  ؽَن فوّدبو:

عيموح اثن ملو)ثورب (كن البونان الَبكً والَبثو المغومان كهاٍخ الَابٍداخ الؾٚدبهمخل  لمومدخ  طجعدخ الضببكدخل  -

 (. 2006)اهثا : 

 ٍاپب  ؽَن مين ثدگين:

 (.  2005 (ل كاه ٍپاوێيل )كهوم:1300 -1200ؽٖن  افب كهاٍخ كخ ربهمقمب الَابٍخ والؾٚبه ) -
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 ّبهادلا  ؾلل مجلالعيمي الْبمبخ:

 (.2010البو اخ كخ  ايا  اسٍة ل نبّو عب عخ اس ب  ثن  ؾلل ٍعوكل)الَعوكمخ: -

 ٕبكد نْأد و ٖطفن ؽغبىأ:

ٕددددفؾبد مددددن اموا )مددددوٗ  ددددوعي لةمددددوا  كددددن  بٙددددامب وؽبٙددددوهب  ددددن الدددددواؽن الزبهمقاددددخ والضببكاددددخ  -

 (.1960اخ(ل طجعخ  قالوحل )ك. : واسعزلبم

 ٛه ثبوو:

 (.1956 بل خ كخ ربهمـ الؾٚبهاد البلملخل الطجعخ الضبناخل )ك. :  -

 مجلالووات موٍس:

 (.2000ل كاه ئبهاًل الطجعخ الضبناخل )اهثا : 2اللولخ اللوٍزواخ كن  وكٍزب  الوٍطنلالبَم الؾٚبهأ ط -

 كبئيح  ؾلل ميد:

 ( كهاٍدخ كدخ ردبهمـ الَابٍددخل 749 -637ه/ 132 -16الغيمدوح و ّدموىوه كددخ ٕدله اسٍدة  )الودوك كدخ اويدام  -

  طجعخ فبنخل )كهوم:ك.د(.

 كوهبك ؽبعخ مجوُ.

 (.2004 (كهاٍخ ؽٚبهمخل كاه ٍپاوێيل )كهوم:13-10ه/ 7-4الللمدخ الووهكمخ  ن البو ) -

 كاٖ  الَب و:

 (.1970اك: ل )ثغل1اللولخ الؾللاناخ كخ اللوٕ  و ؽيتل ط -

 وبكه  ؾلل ؽَن:

 (ل 1055-945ه/ 447 -334اس بهاد الووهكمخ كخ العمل الجوممخ )كهاٍخ كدخ مةوبرمدب الَابٍداخ واسوزٖدبكمخ( ) -

 (.2011 وٍَخ  و ومبنخل )اهثا : 

  يضو خ علا  مجلالواؽل:

 (.2007 وكٍزب  كخ ممل الَبٍبناانل  طجعخ وىاهح الزوثاخل )اهثا : -

  خ لَزونظ:

ل  ل الطجعددخ الضبنادده الددن العوثاددخ ثْدداو كونَددٌ و  ددوه اٌ مددواكل  وٍَددخ الوٍددبله  ثيددلا  القةكددخ الْددوواخل نبيدده -

 (.1985)ثاوود:

 

 ًُشورجانًاجستير و انذكتوراِ غير ان رسائم

 ئبهمب  علب  اٍلبما  هوىانخ: 

 بعَدزاو  بل دخ الدن  غيدٌ   (ل هٍدبلخ1258-638ه/ 656-16كاوود كهاٍخ كخ ربهمقمب الَابٍخ و الؾٚبه  ) -

  .2009 ياخ اسكاة عب عخ ٕةػ اللمنل 

 ىهاه ٕلم  روكا :

 ( كهاٍددخ كددن رددبهمقمم الَابٍددنل 946-749ه/334-132الوددوهك كددن العٖددو العجبٍددن ؽزددن  غددن  الجددومماان)  -

  .1994هٍبلخ  بعَزاو  بل خ الن  غيٌ  ياخ اسكاة عب عخ ٕةػ اللمنلاهثا ل 

 ه:ٕةػ اللمن ا ان ٛ

 (ل 862 -347ه/ 651 -30الؾابح العب خ كخ اه اداخ) كهاٍخ كدخ اوٙدبممب اسكاهمدخ و اسعزلبمادخ و اسوزٖدبكمخ   -

 .1979هٍبلخ ك زوهاه غاو  دْوهحل عب عخ ثغلاكل 

  وصو اٍلبما  ؽَان:

الؾادبح اسوزٖدبكمخ واسعزلبمادخ كددن إويالدن ْلمهثاغدب  وْلها  فدة  البددونان الواثدو و القدب ٌ المغدومان/ العبّددو و  -

الؾبك  العبّو اللةكمانل هٍبلخ  بعَزاو غاو  دْوهح  بل خ الن  غيدٌ  يادخ اسكاة عب عدخ ٕدةػ الدلمنل )اهثاد : 

2002 .) 

 (ل 1237-1199ه/635-596الليد  العدبك  والليد  الوب د  اسمدوثخ)الضغوه وكوههب الَابٍخ والؾٚبه  كخ ممدل  -

 (.2010اٛووؽخ  بل خ الن  غيٌ  ياخ اسكاةل عب عخ ٕةػ اللمنل غاو  دْوهحل )اهثا : 



 

      

         8102

 

122 
 

 نْزلب  ثْاو  ؾلل:

/ اسؽددوا  الَابٍدداخ و اسعزلبماددخ و اسوزٖددبكمخ لغوثددخ اويددام الغجددب  فددة  البددونان الواثددو و القددب ٌ المغددومان -

العبّدو و الؾددبك  العبّدو اللةكمددانل هٍدبلخ  بعَددزاو غاددو  دْدوهح  بل ددخ الدن  غيددٌ  يادخ اسكاة عب عددخ ٕددةػ 

  (.1994اللمنل )اهثا : 

 هبس مجلالؾلال اثواهام الوهموبد:

 بل دخ  الؾابح اسعزلبماخ واسوزٖبكمخ كن الغيموح الفواراخ كن البونان الواثو والقدب ٌ المغدومانل هٍدبلخ  بعَدزاو -

  .  2001الن  غيٌ  ياخ كهاٍبد العياب الغب عخ اسهكناخل 

 

 انًراجع انكورديح

 نلأ: وْجه ؽَب  اللمن مين غبلت نه

  هگێڕانددن لدده (ل وه  ن  ێددژووأ ّبهٍددزبناه مه وه هاٍددزلا)لێوۆڵاده  بنن نبوه كه ٍدده  ىوه و لوهٍددزبنن ثددب وه لدده ّدبهه -

 (.2008 لأل )ٍيێلبنن:  أ ؽه نهثوثوول چبپقب نظ ئه ڕه  وه ثاه هه مه

 ىهاهٕلم  روكا :

 (.2010ولێو:  ى(ل )هه1258 -637م/ 656-16أ ئاَة الا ) ڕۆژگبهأ فاةكه   وهك و  وهكٍزب  له -

 گ:  ان ى ن ثه  ؾلل ئه

 (.2006)ٍيێلبنن:أ ژمنل  وهأ ئالوۆلثدوه رب كه  وه كمله ىۆه وه  ن ربهمقن  وهك و  وهكٍزب  له  مه فةٕه -

 ىملأ: س  ؾلوكأ ثبمه  ه

 ا   نددلأ  ێژوومددن عدده  ددبنن نبوه ثاڵو واوه  هٍددو لله  ّددو ومه  وه هوٍدداه  هگێڕانددن لدده همزن  ددوهكل وه كاة و ندده -

 (.2015 ل )ربها :  مبننل چبپن كووه ڕۆژثه

 هورن: هلأ موٍلب  هه  ه

-749م/656-132ثجبٍدددالا)  ن مه هكه ٍددده   بندددلا لددده ماهنب وهك  د و اونْدداده وڵددده كه  هثبىأ  دددوهك لددده ڕۆڵددن ٍددده-

 ى(. 2008أ فبننل )كهۆم:  ى(ل چبپقبنه1258

 مبٍان:   ب ه   يه هه

  ى(ل لددده1117-750م/ 511 -132ندبىأ ) رن مججبٍدددن رددب ڕوفدددبنن  اونْددادن مددده سكدده  ن فه هكه ٍددده ؽيددوا  له -

 (.2013ولێو:  بكملابأ  وهكأل )هه  بنن ئه ثاڵو واوه

 

 انذورياخ

اللوٕدددد ل   اكاة الواكددددلمنل عب عددددخ  روكاددد  ٍدددديطب  الاددددوىثوخ: الضغددددوه وكوههددددب العَدددوو  والؾٚددددبه ل  غيدددده

 (.1979(ل) بهد/ 10ملك)

ل 3ولددن ل ژ. رن كه مێواوددلال ٍابٍده  ة لده هه ّددجوونن عدوگواكن مدده  بنن كاثه  ێژومددن مده  هفياد  اٍدلبما : كوهامددن مد

 .1994ل 1رْومدن 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


