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 ثَٝؿس٠غت : 
خا١ْقني ي١ْاٚ غ١ضضا٠ٚنا٢ْ ١َعطٜف٣١ ََٝص٣ٚٚ ؾاضغتا١ْٝت٢ ٥ٝػال٢َ، ي١ ت١ٚا٣ٚ غ١ضز١َ٠ناْسا ٠ٚى ْا٣ٚ باشَٜطَِٜه٢ 

ا٣ٚ غ١ضز١َ٠ دٝاٚاظ٠نإ ي١ ١ٖالََٜٚطز٣ ضِٚٚزا٠ٚنا٢ْ ََٝص٣ٚٚ َػٛيَُاْإ ٚ ٥ا٠ٚزإ ٚ ْاٚض١ٜ١ن٢ غرتاتٝذ٢ ططْط ي١ت١ٚ
غ١ز٠نا٢ْ ْا٠ٚضِاغت ضِؤٍَ ٚ ططْط٢ ٚ ثَٝط٣١ زٜاض٣ ١ٖب٠ٚٛ، ١َ١٥ف ن١ّ تا ظؤض ناتَٝو ب١ٚ غ١ضضاٚا١ْزا ضِؤز٠ضٝت 

س ١ْب٠ٛت١ دَٝط٣١ تَٝطِاَا٢ْ ٥اؾهطاز٠بٔ، ن١ض٢ ٣٠ٚ١٥ دَٝط٣١ غ١ضصت١ ١٥ّ ؾاض٠ تا ٥َٝػتا ٠ٚى ثَٜٝٛػت ٚ تاٜب١مت١ْ
ََٝصْٚٚٛٚغإ ٚ يَٝهؤي١َض٠ٚا٢ْ بٛاض٣ ََٝصٚٚ ب١زَٜٜٛه٢ ١٥نازميٝسا، ١٥ّ ؾاض٠ٜإ ٠ٚى ثَٜٝٛػت ١ْْاغاْس٠ٚٚ ٚ ب١دؤضَٜو 

 ٚا زَٜت١ ثَٝؿضاٚ ن١ ؾاضَٜه٢ بضٛى ٚ ْا ٥ا٠ٚزإ ٚ بَٞ ْاٚ بٛٚبَٝت ي١ ََٝصٚٚزا . 
١َُٝ ب١زٜاض ز٠ن١َٜٚت ناتَٝو ١ٖٚيَُاْسا٠ٚ ب١ خؤب١زٚٚض ططتٔ ي١ غ١ضضا٠ٚ يَٝط١ٜ٠ٚ٠ ططْط٢ ١٥ّ يَٝهؤي٣١ٜ٠ٚ١َٓٝ ٥

١َْٜٝٛنإ ٚ ضِؤضٕٛٚ ي١ غ١ضضا٠ٚ ض٠ِغ١ْ١نا٢ْ ١َعطٜف٣١ ؾاضغتا١ْٝت٢ ٥ٝػال٢َ، ١َ١٥ف تا ْا٠ٚضِؤن٢ باب١ت١ن١َإ 
١قني ي١ٚ ََٝص٠ٚٚزا ب١زضَٜصا٢ٜ ي١ط١ٍَ ْاْٚٝؿا١ْ ظاْػت١ٝن٣١ ١ٜناْطريبَٝت٠ٚ١ ٚ يَٝط٠ٚ٠ ١ٖٚيَُاْسا٠ٚ ْاٚ ٚ ثَٝط٣١ خاْ

غ١ز٠نا٢ْ ْا٠ٚضِاغت ب١ز٠ضخب١ٜٔ، ب١َ١ف ٠ٚى بًٝؤططافٝا١ٜى ٖاتٜٛٚٔ ب١باغ٢ ضِٚٚزا٠ٚنا٢ْ ١٥ٚ ََٝص٠ٚٚ ثَٝط٣١ ؾاض٣ 
 خا١ْقُٝٓإ باغهطز٠ٚٚ . 

١ز٠نا٢ْ ٥ََٛٝس ز٠ن١ٜٔ ١َ١٥ غ١ضتا١ٜن٢ ناض٣ ببًؤططاف٢ َْٟٛ بَٝت بؤ ب١ز٠ضخػت٢ٓ ثَٝط٣١ باشَٜط٣ِ خا١ْقني ي١غ
ْا٠ٚضِاغت ٚ ب١زٚا٣ ١٥ّ ناض٣٠ ١َُٝ٥زا ظٜاتط غ١ضصت٢ يَٝهؤي١َض٠ٚإ ضِابهَٝؿَٝت ٚ يَٝهؤي٠ٚ١َٓٝ ي١ٚبٛاض٠زا به١ٕ ب١تاٜب١ت٢ 

 ي١ٖ١ضزٚٚ قؤْاغ٢ ََٝص٣ٚٚ نؤٕ ٚ ْا٠ٚضِاغت . 
 ت٠ٚ١ض٣ ١ٜن١ّ : ب١ٓض٠ِت٢ ْاٚ ٚ ثَٝط٣١ دٛططافٝا٣ خا١ْقني : 

 : ١ٜن١ّ : ب١ٓض٠ِت٢ ْا٣ٚ خا١ْقني 
ي١َْٝٛ غ١ضضا٠ٚنا٢ْ ١َعطٜف٣١ ؾاضغتا١ْٝت٢ ٥ٝػالَٝسا، ي١ض١ْس دَٝط١ٜ١نسا ١ٖٚيَسضا٠ٚ، ن١ ب١ٓض٠ِت٢ ْا٣ٚ خا١ْقني 
ؾٝهاض بهطَٜت ٚ يَٝهسا٠ٚ١ْ بؤ غ١ض٠تا٣ ز٠ضن١ٚت٢ٓ ١٥ّ ْا٠ٚبهطَٜت، ١َ١٥ف ٚا٣ نطزٚٚ ض١ْس بؤضَْٛٚٝه٢ دٝاٚاظ ي١َْٝٛإ 

ظ( ْا٠ٚن٣١ ب١ؾ٣٠َٛٝ 1094ى / 487ي١ال٣ دٛططاف٢ ْاؽ ٚ ط١ضِٜس٠ ايبهطٟ )ّ.١٥ْٚٛٚغ١ضا١ْزا ١ٖبَٝت، ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ 
)خاْكٕٛ( ٖات٠ٚٛ ٚ تَٝٝسا ن١غَٝت٢ ع١ض٠ب٢ ثَٝـ ٥ٝػالّ )ْعُإ بٔ َٓصض( ن١ ١َيٝه٢ ز٠ٚي١َت٢ سري٠ ب٠ٚٛ ي١ال١ٜٕ 

اْكني( ٜـ ٖات٠ٚٛ ٖؤناض٣ خٛغط٠ٚ)نػط٣(٣ غاغا١ْٝنا٠ٚ١ْ ي١ خا١ْقني ظٜٓسا٢ْ نطا٠ٚ ٚ تا َطز٠ٚٚ، ب١الَّ ب١ْا٣ٚ )خ
 .   ١٥1ّ ْاْٚا١ْؾ٢ ز٠طٛتطَٜت ز٠ط١ضَِٜـت٠ٚ١ بؤ٣٠ٚ١٥ ن١ )عسٟ بٔ ظٜاز(٣ تَٝسا خٓهَٝٓطا٠ٚ

                                                 
 .  485، ص2ّ(، ز1983،)بريٚت : 3تب، طَعذِ َا إضتعذِ، تح.َصطف ايطكا، عامل ايه 1
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دَٝط٣١ ٥اَاش١ٜ٠ ي١ض١ْس غ١ضضا١ٜ٠ٚن٢ زٜه١ؾسا ١٥ّ ظاْٝاضٜا١ْ ٖات٠ٚٛ ب١الَّ ب١ؾ٣٠َٛٝ دٝاٚاظ ٚ ظاْٝاض٣ ثضطِثضطِ، 
ي١ خا١ْقني ز٠يََٝٔ ن١ خطا٠ٚت١ شَٜط ث٢َٝ ف٠ٚ١ًٝ ٚ ثاؾإ الؾ١ن٣١ ز٠ضخٛاضز٣  بؤمن١ْٛ ي١باغ٢ نٛشضا٢ْ )ْعُإ بٔ َٓصض(

ؾَٝط زضا٠ٚ، ١َ١٥ف ْٝؿا١ٜ١ْ بؤ ْاغطا٣ٚ باشَٜط٣ِ خا١ْقني ي١ال١ٜى ٚ ي١ال١ٜن٢ زٜه١ف بؤ٠َْْٛٝس ب٢ْٚٛ ١٥ٚؾاض٠ ٚ 
ط٠ نؤْرتٜـ ْا٠ْٚسَٜه٢ ططْط ٚ نؤ٢ْ ْا٠ٚن٣١ ب١ٚ ث٣١َٝٝ ن١ ١ٖض ي١ثَٝـ ٖات٢ٓ ٥ٝػالّ ٚ ي١غ١ضز٢َ٠ غاغا١ْٝنإ بط

٥ا٠ٚزإ ب٠ٚٛ ي١ال٣ خٛغط٠ٚ)نٝػط٣(٣ غاغإ ن١ ظٜٓساَْٝه٢ ططْط٢ تَٝسا بٓٝاتٓطا٠ٚ ٚ ١ٖض٠ٖٚا دَٝط١ٜ١نٝـ ب٠ٚٛ ن١ 
 . ٥2اش٠ي٢َ زضِْس٣٠ تَٝسابٛٚ ن١ بؤ١َب١غت٢ ي١ْاٚبطز٢ْ ١ْٜاضا٢ْ ب١ناض٣ َٖٝٓا٠ٚ

٠نطَٜت ن١ ي١ٚؾاض٠زا ٚ ي١غ١ضٚب١ْس٣ ظٜٓسا٢ْ نطز٢ْ ١٥ّ ١َ١٥ دط١ ي٣٠ٚ١ ١ٖض ي١ٚغ١ضضاٚا٠ٚ١ْ باغ٢ ٠ٚ١٥ ز
ن١غا١ٜت١ٝ ١ْخؤؾ٢ )تاعٕٛ( بآلٚ ز٠بَٝت٠ٚ١، ن١ )ْعُإ بٔ املٓصض( ي١ظٜٓسا١ْن١ٜسا ب١ْ١خؤؾ٢ تاعٕٛ تٝاض٠ٚٛ ي١ 

 .  3خا١ْقني، ١َ١٥ف ظاْٝاض١ٜن٢ ططْط١ بؤباغ٢ ناض٠غات ٚ ١ْخؤؾ٢ ي١غ١ضز٠َا٢ْ ثَٝـ ٥ٝػالّ ن١ ي١ٚ ؾاض٠زا ١ٖب٠ٚٛ
ظ( ب١ٚٚضز٣ بؤض١ْٚٛ دٝاٚاظ٠نا٢ْ يَٝهسا٠ٚت٠ٚ١ٚ 1401ى / ١ٖ804ض غ١باض٠ت ب١ ب١ٓض٠ِت٢ ْا٣ٚ خا١ْقني ابٔ املًكٔ )ّ.

ز٠يََٝت : "ْا٣ٚ خا١ْقني ي١ْا٣ٚ خاْكٕٛ ي١غ١ض نَٝؿ٢ )فاعًٕٛ( ٖات٠ٚٛ" ظٜرَت ي١غ١ض٣ ز٠ضِٚات ٚ ز٠يََٝت "ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ْاٚ 
)ن١ي١ال١ٜٕ ْعُإ بٔ َٓصض ي١ ثَٝؿرتزا ظٜٓسا٢ْ نطابٛٚ( تَٝسا خٓهَٝٓطا٠ٚ، ٠ٚ  ْطا٠ٚ خاْكني ضْٛٚه١ عسٟ بٔ ظٜاز

ز٠ٚطٛتطَٜت ارتاْل ط١ض١ٜٚن١ ي١ْاٚ زؤيََٝهسا بؤ١ٜ ٠ٚى ت١ْط١ب١ض١ٜى زَٜـ١ ب١ضضاٚ بؤ١ٜ ْاْٚطا٠ٚ خا١ْقني، ٜإ ٚتطا٠ٚ 
٢ ١ٖض٢َُٜ ضٝاناْبَٝت(، بؤ١ٜ ْاْٚطا٠ٚ ارتاْل ب١ٚاتا٣ زؤيََٝه٢ ت١ْط١ب١ض ٖات٠ٚٛ ي١ْاٚ ضٝازا )ض٠ِْط١ ١َب١غت ثَٝ

 " .  4خاْكٕٛ ضْٛٚه١ ي١ ؾََٜٛٓٝه٢ ت١ْط١ب١ضزا ١ٖيَه١ٚت٠ٚٛ
ب١ث٢َٝ ١٥ّ ظاْٝاضٜا٣١ْ غ١ضضا٠ٚنا٢ْ ١َعطٜف٣١ ؾاضغتا١ْٝت٢ ٥ٝػال٢َ بَٝت ْا٣ٚ ؾاض٣ خا١ْقني ١ٖض٠ٚى ز٠ضن١ٚت 

ظٜاز( ٖات٠ٚٛ ي١ٚ ؾاض٠زا ي١ال١ٜٕ )ْعُإ بٔ املٓصض( زٚٚ يَٝهسا٣٠ٚ١ْ بؤ ز٠نطَٜت، ن١ ١٥ٜٚـ ٜإ ي١ خٓهاْس٢ْ )عسٟ بٔ 
ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ خؤ٣ ي١ال١ٜٕ خٛغط٣ٚ٠ غاغا٣ ي١َٜٚسا ظٜٓسا٢ْ بهطَٜت، ن١ ١ٖض ١َ١٥ف زٚاداض ٖؤناض٣ ظٜٓسا٢ْ نطز٢ْ 

١ خؤؾ٢ ب٠ٚٛ ي١خا١ْقني، ٜإ ب١ٖؤ٣ ١ٖيَه١ٚت٣١ ؾ٢َٜٓٛ خا١ْقني ب٠ٚٛ ن١ د١َٝٝن٢ ت١ْط١ب١ض٣ ١ٖب٠ٚٛ ٚ ٠ٚى خاْل ٚات

                                                 
. تح اإلغساف، ٚ ؛ املطعٛدٟ : ايتٓب215٘ٝ، ص1ايٝعكٛبٞ : تازٜذ ايٝعكٛبٞ، دازصادز، )بريٚت : د.ع(، ز 2

؛ ابٔ ادتٛشٟ : املٓتظِ يف تازٜذ 207، ص(ع.د:  ايكاٖس٠) املطاٟٚ، داز املطاٟٚ، امساعٌٝ عبداهلل
 داز ايكاضٞ، عبداهلل.تح ايتازٜذ، يف ؛ ابٔ األثري : ايها333ٌَ، ص2ّ(، ز1959، )بريٚت : 1االَِ،دازصادز، ط

 .  78، ص1، ز(ٖـ1415:  بريٚت)،2ط ايع١ًُٝ، ايهتب
؛ ابٔ ادتٛشٟ : 478، ص1ٖـ(، ز1407)بريٚت : 1ايطربٟ : تازٜذ االَِ ٚ املًٛى، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط 3

:  بريٚت)ايع١ًُٝ، ايهتب داز قُٝش١، َفٝد.د.تح االدب، ٕٓٛف يف االزب ؛ ايٜٓٛسٟ : ْٗا207١ٜ، ص2املٓتظِ، ز
، )عُإ : 4؛ د.دٛاد عًٞ : املفصٌ يف تازٜذ ايعسب قبٌ االضالّ، داز ايطاقٞ، ط176، ص4، ز(ع.د

 .  268، ص5ّ(، ز2001
 بٔ ايبدز املٓري يف ختسٜر االسادٜح ٚ االثاز ايٛاقع١ يف غسح ايهبري، تح.َصطف٢ أبٛ ايغٝط، ٚ عبداهلل 4

ضةبازةى بةوةى كة ؛ 739، ص5ّ(، ز2004ٖـ / 1425ضًُٝإ، ٚ ٜاضس بٔ نُاٍ، داز اهلذس٠، )ايسٜاض : 
اذتُريٟ : ايسٚض املعطاز يف خرب االقطاز،  ناوى خانقني لة خنكاندنى )عدي بن شياد( هاتووة بِسوانة

 .  210ّ(، ص1980، َؤضط١ ْاصس يًجكاف١، )بريٚت : 2تح.اسطإ عباع، ط
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ت١ْط١ب١ض٣ ٖات٠ٚٛت١ ثَٝؿضاٚ، ١َ١٥ غ١ضباض٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َُٝ٥ ثَُٝإ ٚا١ٜ ١٥ّ ظاْٝاضٜا١ْ ْات١ٚإٚ ٚ ض٠ِْط١ نؤ٢ْ ْا٣ٚ 
خا١ْقني بؤ يَٝهسا٣٠ٚ١ْ زٜه١ بط١ضِٜت٠ٚ١، ب١الَّ ١َب١غت٢ ١َُٝ٥ يَٝط٠زا ت١ْٗا ز٠ضخػت٢ٓ ب١ٓض٠ِت٢ ْا٣ٚ خا١ْق١ٓٝ ي١ْاٚ 

 ت٢ ٥ٝػال٢َ .  غ١ضضا٠ٚنا٢ْ ١َعطٜف٣١ ؾاضغتا١ْٝ
 ز٠ّٚٚ : ثَٝط٣١ دٛططافٝا٢ٜ ٚ ٥ا٠ٚزا٢ْ خا١ْقني : 

ي١ْاٚ غ١ضضا٣٠ٚ دٛططاف٢ ظإ ٚ ط١ضِٜس٠ َػٛيَُا١ْنإ، ب١ططْط٠ٚ١ٝ باغ٢ ؾاض٣ خا١ْقني ز٠نطَٜت ٚ ظؤضَٜهٝإ 
غرتاتٝص٣ ٥ا٠ٚزإ ١ٖٚيَٝاْسا٠ٚ ؾَٜٛٔ ٚ ثَٝط١ ٚ غطٚؾت٢ ١٥ٚؾاض٠ ضِْٚٚبه٠ٚ١ْ١، ٠ٚى ْا٠ْٚسَٜه٢ ي١باض ٚ باشَٜطَِٜه٢ 

 بٝٓاغَٝٓٔ، بؤ ١َ١٥ف دٝاٚاظ١ٜن٢ ن١ّ ١ْبَٝت ي١َْٝٛإ ١٥ٚ غ١ضضاٚا١ْزا ؾتَٝه٢ زٜه٣١ ١٥ٚتؤ ب١ز٣ ْانطَٜت . 
بؤمن١ْٛ ي١ ١ْٖسَٜو غ١ضضا٠ٚزا ب١ ط١ٚض٠تطٜٔ ٚ ب١ْطر تطٜٔ ٚ ٥ا٠ٚزاْرتٜٔ طْٛس ْا٣ٚ خا١ْقني ٖات٠ٚٛ، ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ 

 " . 5ظ( ز٠يَٝت : "ٖٚٞ َٔ أدٌ ايكط٣ ٚ أععُٗا أَطا904ى / 292)ّ. ََٝصْٚٚٛٚؽ ٚ ط١ضِٜس٠ ايٝعكٛبٞ
ظ( ٜـ ز٠يَٝت "خا١ْقني ؾاضَٜه٢ بضٛٚن٢ ٥ا٠ٚزا٢ْ خا٠ٕٚ ؾاضغتا١ْٝت١ ٚ س١ظس٠ ٌَٝ ي١ 1166ى / 560االزضٜػٞ )ّ.

 " .6د١ي١ٚال زٚٚض٠ ٚ ي١ خا١ْقٝٓٝؿ٠ٚ١ بؤ قكط٣ ؾرئٜ ١ٖشز١ًَٝ٠
َٜو ط١ضِٜس٠ٚ ٚالَتٓاغ٢ َػٛيَُا٢ْ زٜه١زا ْا٣ٚ خا١ْقني ٠ٚى ؾاض ٖات٠ٚٛ ٚ ١َ١٥ دط١ ي٣٠ٚ١ ي١ ْٛٚغطا٣ٚ ١ْٖس

ي١َْٜٝٛؿٝاْسا ٠ٚى )طػٛز(َٜه٢ غ١ض ب١ض نٛض٣٠ )سًٛإ( ٥اَاش٣٠ ثَٝسضا٠ٚ، ي١ ناتَٝهسا سٛيٛإ نٛض١ٜ٠ن٢ ط١ٚض٠ ب٠ٚٛ 
 –غريٚإ  –اذتط  –ادتاَس  –ؾالؾإ  –ظبٛدإ  –ض١ْس)طػٛز(٣ ١ٖب٠ٚٛ ن١بطٜت٢ بٕٛٚ ي١ )خا١ْقني 

 .7بٓسْٝذإ)١َْس٠ىل((، يَٝط٠ٚ٠ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ن١ خا١ْقني بؤخؤ٣ ْا٠ْٚسَٜه٢ ٥ٝساض٣ ب٠ٚٛ
 خا١ْقني ؾاضَٜه٢ ٥ا٠ٚزإ ب٠ٚٛ ٚ ١ٜنَٝو ب٠ٚٛ ي١ ثَٝٓر: "ز٠يََٝت ظ( 912ى / 300إبٔ خطزاشب٘ )ّ.ب١الَّ دٛططاف٢ ْاؽ 

 –تاَطا  –ادتبٌ  –فريٚظقباش  ١ف بطٜتني ي١طػٛد١ٚ ثَٝٓر )١َب١غت ي٢َٝ ؾاض٣ سًٛإ(، ٠ٚ ٥ؾاشفريٚظ٠ن٣١ اغإ طػٛز 
  " . 8خاْكني –إضبٌ 

ظ( خا١ْقني ٠ٚى ؾاضَٜه٢ غ١ضب١ ١ٖض٢َُٜ ضٝا زاْطا٠ٚ ٚ 1327ى / 727ب١الَّ ال٣ دٛططاف٢ ظاَْٝه٢ ٠ٚى اذتُريٟ )ّ.
 .  9ن١ْعٜو ب٠ٚٛ ي١ ؾاض٠ظٚٚض

ْسَٜه٢ ط١ٚض٣٠ ٖاٚؾ٣٠َٛٝ ؾاضؤضه١ ي١غ١ض ضَِٜطا٣ ب١غساز ن١ض٢ ١ْٖسَٜه٢ زٜه١ ي١ غ١ضضا٠ٚنإ خا١ْقٝٓٝإ ٠ٚى طٛ
 .  10ْاغاْس٠ٚٚ

                                                 
 .  46ّ(، ص1890اب ايبًدإ، َطبع١ بسٌٜ، )يٝدٕ : نت 5
 .   16، ص1ّ(، ز1989،)بريٚت : 1ْص١ٖ املػتام يف اخرتام اآلفام، عامل ايهتب، ط 6
؛ 39، 8، ص ص (1991ّ:  ايكاٖس٠)،3ط َدبٛيٞ، َطبع١ االقايِٝ، َعسف١ يف ايتكاضِٝ املكدضٞ : اسطٔ 7

 .  340، ص2ّ(، ز1993ريٚت : ٜاقٛت اذتُٟٛ : َعذِ ايبًدإ، دازصادز، )ب
 .  63، 1ّ(، صص1988:  بريٚت)ايعسبٞ، ايرتاخ اسٝاء داز شتصّٚ، ستُد. تح ٚاملُايو، املطايو 8
  . 210زٚض املعطاز يف خرب االقطاز، ص 9

 ؛ ايطٝٛطٞ : يب314، ص2، ز(1988ّ: بريٚت)تح.عبداهلل عُس ايبازٚدٟ، داز ادتٓإ ايطُعاْٞ : األْطاب، 10
عبدايعصٜص، داز ايهتب ايع١ًُٝ،  أمحد أغسف - عبدايعصٜص أمحد ستُد األْطاب، تح. حتسٜس يف ايًباب

 87،ص2ّ(، ز1991)بريٚت : 1ط
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غ١باض٠ت ب١ غٓٛٚض٣ دٛططافٝا٢ٜ خا١ْقني ٚ زٚٚض٣ َْٝٛاْٝإ ي١ط١ٍَ ؾاض٠نا٢ْ ز٠ٚضٚب١ض٣ ب١ض١ْس دؤضَٜه٢ تا ضِاز١ٜ٠ى 
٠طؤضَِٜت ب١ث٢َٝ ظاْٝاض٣ غ١ضز٠ّ دٝاٚاظ باغ٢ ي٠َٛٝنطا٠ٚ، ١٥ّ دٝاٚاظ١ٜف ي١ دٛططاف٢ ْاغَٝو بؤ دٛططاف٢ ْاغَٝه٢ زٜه١ ز
 باب١ت١ ي١ٚ باغ٢ نؤْرتٜٓٝا١ْ ٚ غ١ضزاْهطز٢ْ ١ٖض١ٜى ي١ٚ ط١ضِٜس٠ْاغا١ْ بؤْاٚض١نإ، ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ ابٔ خطزاظب١، ن١

نطزبَٝت ز٠يََٝت : " زٚٚض٣ َْٝٛإ د١ي١ٚال بؤ خا١ْقني س١ٚت ف١ضغ١خ١ ٚ ي١ خا١ْقٝٓٝؿ٠ٚ١ بؤ ق١قط٣ ؾرئٜ ؾ١ف 
ز٠يََٝت :  (ّ 948/  ٖـ 337 "، ب١الَّ  قسا١َ بٔ دعفط )ّ.١11قط٣ ؾرئٜ بؤ ؾاض٣ سًٛإ ثَٝٓر ف١ضغ١خ١ف١ضغ١خ١ ٠ٚ ي١ ق

"ي١ؾاض٣ خا١ْقني بؤ ق١قط٣ ؾرئٜ س١ٚت ف١ضغ١خ١ ٚ ي١ قكط٣ ؾرئٜ بؤ ؾاض٣ سًٛإ ثَٝٓر 
اض٣ خا١ْقني ٚ ؾاض٣ ، ١َ١٥ف ٠ٚ١٥ ز٠ط١ٜ١َْٝت ن١ زٚٚض٣ َْٝٛإ ؾ(١َ13تط5544٠ ْعٜه٣١ ١ٖضف١ضغ١خَٝو)"12ف١ضغ١خ١

 ّ(. 66528سًٛإ ز٠نات١ زٚاْعز٠ ف١ضغ١ر )ٚات١ 
ب١الَّ ي١ؾََٜٛٓٝه٢ زٜه١زا املكسغٞ ي١ باض٣٠ زٚٚض٣ َْٝٛإ ١ٖضزٚٚ ؾاض٣ د١ي١ٚال ٚ خا١ْقني ز٠يََٝت ن١ ت١ْٗا ١ٜى َطس١ٜ١ً 

 . 14ٔ ت١ْٗا ١ٜى َطس١ٜ١ًٚ زٚٚض٣ َْٝٛإ سًٛإ ٚ دًٛالٜـ زٚ ١َضس١ي١ٜ١ ٚ زٚٚض٣ َْٞ،إ خا١ْقني ٚ قكط٣ ؾريٜ
ظ( زٚٚض٣ َْٝٛإ خاْكني بؤ قكط٣ ؾرئٜ ض٠ِٚٚٚ ١ٖضَِٜ ضٝا٣ ب١ ؾ١ف فطغذ زٜاض٣ 1232/  ١ٖ630ض٠ٖٚا ٜاقٛت اذتُٟٛ )

نطز٠ٚٚ ٚ ي١ قكط٣ ؾرئٜ بؤ ؾاض٣ سًٛا٢ْ ب١ ؾ١ف فطغذ زٜاض٣ نطز٠ٚٚ، ٚ زٚٚض٣ َْٝٛإ د١ي١ٚال ٚ خا١ْق٢ٓٝ ب١ س١ٚت 
  . 15فطغذ زٜاض٣ نطز٠ٚٚ 

ظ( ن١ ي١ ْٛٚغ١ض٠نا٢ْ زٜه١ ْٜٛرَت٠ زٚٚض١ٜنا٢ْ َْٝٛإ خا١ْقني ٚ ز٠ضٚب١ض٣ ب١زتؤض٠ زٜاض٣ 1418ى / 821ايكًكؿٓسٟ )ّ.
نطز٠ٚٚ، ن١ زٚٚض٣ َْٝٛإ ؾاض٣ دًٛال بؤ خا١ْقني س١ٚت فطغذ ب٠ٚٛ ٚ ي١ خا١ْقني بؤ قكطٟ ؾرئٜ ؾ١ف فطغذ ب٠ٚٛ ٚ ي١ 

 .  16ٚات١ زٚٚض٣ َْٝٛإ ١ٖضزٚٚ ؾاض٣ خاْكني سًٛإ ٜاْع٠ ف١ضغ١خ١قكطٟ ؾرئٜ بؤ سًٛإ ثَٝٓر ف١ضغ١خ١ ٚ ن١
ي١ال١ٜن٢ زٜه١ف دٛططاف٢ ْاغإ ٚ ط١ضِٜس٠ َػٛيَُا١ْنإ ٚ ََٝصْٚٚٛٚغإ ي١ض١ْس بؤ١ٜ١ْن٢ دٝاٚاظزا ط١ضض٢ ن١َٝـ 

٠ٚ ي١خا١ْقني، ن١ بَٝت، ٥اَاش٠ٜإ ب٥١ا٠ٚزا٢ْ ٚ غٝػت٢َ١ ٥اٚزَٜط٣ ٚ نؿتٛناٍَ ٚ بٛاض٣ زاز٠ٚض٣ ٚ ن١غا٢ْ ظاْا نطزٚ
١٥ط١ض ١َ١٥ف ؾتَٝو بط١ٜ١َْٝت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خا١ْقني ؾاضَٜو ٚ باشَٜطَِٜه٢ خا٠ٕٚ ؾاضغتا٢ْ ْاٚزاض ب٠ٚٛ ضْٛٚه١ ١٥ّ 

 ٥اَاشا١ْ ١٥ط١ض ي١ٖ١ضؾاضَٜهسا ب٢ْٚٛ ١ٖبٛٚبَٝت ْٝؿا٣١ْ ؾاضغتا٢ْ بٕٛٚ ٚ ٥ا٠ٚزا٢ْ ١٥ٚؾاض٠ز٠ط١ٜ١َْٝت . 
٠ )ثطز٣ ١٥ي٠ْٛس(٣ خا١ْقني، غ١ضباض٣ ٣٠ٚ١٥ ٠ٚى دَٝط١ٜ١ن٢ ْاغطاٚ ٚ زٜاض ي١َْٝٛ ١٥ٚ غ١ضضاٚا١ْزا ي١باض٣٠ قٓطط

١٥شَاضنطا٠ٚ ٚ ١َٖٝؿ١ف ٠ٚى ؾََٜٛٓٝه٢ ْاغطاٚ ْا٣ٚ ٖات٠ٚٛ ٚ ٠ٚى دٝان١ض٣٠ٚ٠ َْٝٛإ ْاٚض١نإ ٥اَاش٣٠ ثَٝهطا٠ٚ، 
١ن٢ ط١ٚض٣٠ تَٝسا١ٜ ن١ ي١ ظاْٝاض٣ ٚضز ٚ ططْطٝؿُإ بؤباؽ ز٠ن١ٕ ٚ ز٠طَٝط٠ٚ١ِْ ٚ ز٠يََٝٔ ن١ ي١ خا١ْقني قٓطط٠ ٜ

                                                 
 .  51املطايو ٚ املُايو، ص 11
 .  93، داز ايسغٝد، )بغداد : د.ع(، ص1ارتساز ٚ صٓاع١ ايهتاب١، تح.ستُد سطني ايصبٝدٟ، ط 12
: االٜطاسات ايعصس١ٜ يًُكاٜٝظ ٚ املهاٌٜٝ ٚ األٚشإ ٚ ايٓكٛد ستُد صبشٞ بٔ سطٔ سالم أبَٛصعب  13

 .   66ّ(، ص2007، َهتب١ ادتٌٝ ادتدٜد، )ايصٓعاء : 1ايػسع١ٝ، ط
 .  47املكدضٞ : أسطٔ ايتكاضِٝ، ص 14
 .  340، 156، ص ص2َعذِ ايبًدإ، ز 15
 .  402، ص4ّ(، ز1981ػل : صبح األعػ٢ يف صٓاع١ االْػاء، تح.عبدايكادز شناز، ٚشاز٠ ايجكاف١، )دَ 16



 دلًْ داَعْ نسََان                   Journal of Garmian University                             طؤظاضٟ ظاْهؤٟ ط١ضَٝإ
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زؤيََٝهسا١ٜ ي١ْاٚ ؾاض٠ن١زا ٚ ي١ بٝػت تام ثَٝهٗات٠ٚٛ ٚ ١ٖض تاقَٝهٝـ بٝػت باي١َ ٚ ي١غ١ض ١٥ّ قٓطط٠ داز٣٠ ب١غساز 
 .  17خٛضاغا٢ْ ي١غ١ض٠ بؤ ق١قط٣ ؾرئٜ

١ْقني ضِٚٚباضَٜه٢ ظ( ز٠يََٝت : "ب١َْٝٛؾاض٣ خا1327ى / 727ي١باض٣٠ ثَٝهٗات٣١ قٓطط٠ ن٣١ خا١ْقٝٓٝـ اذتُريٟ )ّ.
ط١ٚض٠ تَٝس٠ث١ضَِٜت ٚ قٓطط٠ ١َظ١ْن١ؾ٢ ن١ ي١غ١ض ١٥ّ ضِٚٚباض٠ بٓٝاتٓطا٠ٚ ي١ زضٚغتهطزْٝسا ب١ ض٢ٓٝ خؿت ٚ ط١ض 

 " . 18ب١ناضٖات٠ٚٛ
١ْٖسَٜه٢ زٜه١ف ي١غ١ضضا٠ٚنإ باغٝإ ي١ نؿتٛناٍَ ٚ ب١تاٜب١تٝـ باخ٢ زاضخٛضَا نطز٠ٚٚ ي١ؾاض٠ن١زاٚ ب١ ْا٠ْٚسَٜه٢ 

ظ( ز٠يََٝت : "١ٜن١ّ زٜاضز٠ ن١ 1166ى / 562ب١ض١َ١ٖٜإ ي١ق١ي١َّ زا٠ٚ، ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ ايػُعاْٞ )ّ.ططْط٢ ١٥ٚ 
 " .19ب١ضضاٚز٠ن١َٜٚت ي١ ؾاض٣ خا١ْقٝٓسا بطٜت١ٝ ي١باخ٢ زاضخٛضَا

ت ١َ١٥ دط١ ي٣٠ٚ١ ١ْٖسَٜه٢ زٜه١ ي١ٚ غ١ضضاٚا١ْ باؽ ي٠ٚ١ز٠ن١ٕ، ن١ خا١ْقني ْا٠ْٚسَٜه٢ ططْط٢ ب١ض١ّٖ َٖٝٓا٢ْ ١ْٚ
ب٠ٚٛ ب١تاٜب١ت٢ ي١غ١ز٣٠ س١ٚت٢ نؤض٢ / غٝاْعز٣٠ ظا٢ٜٓ ٚ غ١ضصت٢ ط١ضِٜس٠َػٛيَُا١ْنإ ٚ دٛططاف٢ ْاغا٢ْ 

 " . 20ضِانَٝؿا٠ٚ ب١دؤضَٜو ن١ ٜاقٛت٢ محٟٛ ز٠يََٝت : "ي١خا١ْقني غ١ضا٣٠ٚ ١ْٚت٢ ط١ٚض٣٠ تَٝسا١ٜٚ زاٖاتٝؿ٢ ظؤض٠
٠ن١ٕ غ١باض٠ت ب١ ب٢ْٚٛ ْا٠ْٚس٠ ناضطَٝط٣ِ ٚ ٥ا٠ٚزا١ْٝنإ ٚ ١ٖض٠ٖٚا غ١ضضا٠ٚ ََٝص١ٜٝٚٚنإ ب١يَط٣١ ططْطُإ بؤباؽ ز

خٜٛٓسٕ ٚ ظاْػت١ٝنإ ي١ٚ ؾاض٠زا، ١ْٖسَٜو ي١غ١ضضا٠ٚنإ ٥اَاش٠ بؤب٢ْٚٛ )قاض٢( ٚ زاز٠ٚض ٚ ١ٖض٠ٖٚا ن١غا٢ْ ظاْاٚ 
١٥ٚ ؾاض٣٠  ؾ١ضعٓاؽ ز٠ن١ٕ تَٝٝسا، ن١ ١٥َا١ْف ي١ٖ١ض ؾاضَٜهسا بْٛٚٝإ ١ٖبٛٚبَٝت ْٝؿا٣١ْ ٥ا٠ٚزا٢ْ ٚ ط١ٚض٢ٜ٠

ط١ٜاْس٠ٚٚ، بؤمن١ْٛ ١ٜنَٝو ي١ٚ ظاْا ؾ١ضعٓاغا٣١ْ ن١ زضا٠ٚت١ ثاٍَ خا١ْقني ب١ْا٣ٚ )أبٛساَٝس ستُٛز بٔ خايس 
. ١ٖض٠ٖٚا باؽ ي١ ب٢ْٚٛ ن١غَٝت١ٝى ز٠نطَٜت، ن١ )قاض٢( ب٠ٚٛ ي١ خا١ْقني ب١ْا٣ٚ )أبٛعًٞ اذتػني  21خاْكٝين( ب٠ٚٛ

ظ( ي١ّ ن١غا١ٜت٠ٚ١ٝ ظاْٝاض٣ ي١باض٣٠ ْٛٚغ١ضا٢ْ زٜه١ 1175ى / 571بٔ عًٞ بٔ اذتػني(، ن١ ابٔ ايعػانط )ّ.
، ١َ١٥ دط١ ي٣٠ٚ١ ن١ ن١غَٝه٢ زٜه١ف ي١َْٝٛ ١٥ٚ غ١ضضاٚا١ْزا 22طَٝطِا٠ٚت٠ٚ١ ٠ٚى  )قاض٢( خا١ْقني ْاغاْس١ٜٚٚت٢

٣ )ايكاغِ بٔ ايعفط )قاض٢( خا١ْقني ْاغطا٠ٚ ب١ْا٣ٚ )أبٛبهط ستُس( ٚ ن١غَٝت١ٝن٢ ب١ض٠ِض١ي١َى نٛضز ب٠ٚٛ ضْٛٚه١ نٛضِ
. زٜاض٠ ١ٖض ي١غ١ضز٠َا٢ْ فتٛسات٢ ٥ٝػالَٝؿ٠ٚ١ خا١ْقني بؤخؤ٣ ١٥ٚ ْا٠ْٚس٠  23بٔ عًٞ بٔ ايكػِ ايؿٗطظٚضٟ( ب٠ٚٛ

ظ( ناتَٝو 643 624ى / 23 – 13ناضطَٝط١ِٜ ب٠ٚٛ، ب١ ب١يَط٣١ ٣٠ٚ١٥ ن١ خ١يٝف٣١ َػٛيَُاْإ ع١َٛض٣ نٛض٣ِ خ١تاب )
ْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚغاال١َْ ز٠َْٝطَٜت١ ؾاضٚ ْا٠ْٚس٠نا٢ْ غ١ضب١ز٠ٚي١َت١ن٣١ ي١ٚ ٠َْْٛٝس٠ؾسا ضِؤششََٝط٣ نؤض٢ زاز٠َْٝت ٚ ضِ

                                                 
 .  122، ص5؛ ابٔ األثري : ايهاٌَ يف ايتازٜذ، ز340، ص2ٜاقٛت اذتُٟٛ : َعذِ ايبًدإ، ز 17
 .  210اذتُريٟ : ايسٚض املعطاز، ص 18
 .  314، ص2االْطاب، ز19
 .  340، ص2َعذِ ايبًدإ، ز 20
 .  415ّ(، ص1980ابٔ األثري : ايًباب يف تٗرٜب االْطاب، دازصادز، )بريٚت :  21
، 5ّ(، ز1995تازٜذ َد١ٜٓ دَػل، تح. ستب ايدٜٔ أبٞ ضعٝد عُس بٔ غسا١َ ايعُسٟ، داز ايفهس، )بريٚت :  22

 .  104ص
دازابٔ  ،1ايرٖب،تح.عبدايكادز األزْاؤٚط ٚ ستُٛد األزْاؤٚط، ط َٔ اخباز يف ايرٖب اذتٓبًٞ : غرزات 23

   .  123، ص4، ز(ٖـ1406دَػل : )ايهجري، 
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ْا١ٜ١َى ز٠َْٝطَٜت بؤ غ١ضنطز٣٠ غٛثان٣١ ي١ ؾاض٣ خا١ْقني تَٝسا بؤٜإ ضِٕٚٚ ز٠نات٠ٚ١ ن١ َاْط١نا٢ْ نؤض٢ 
ضِؤش٠ ٚ ١ْٖسَٜه٢ زٜه١ؾ٢ ن١َرت٠ ٚات١  ١ٖ30ْسَٜهٝإ ي١ َاْط١نا٢ْ زٜه١ ط١ٚض٠تطٕ )١َب١غت ي٢َٝ ١ْٖسَٜو َاْط٢ نؤض٢ 

 .  24ضِؤش٠( 29
 

 ت٠ٚ١ض٣ ز٠ّٚٚ : خا١ْقني ي١ ضِٚٚزا٠ٚنا٢ْ ََٝص٣ٚٚ ٥ٝػالَٝسا : 
 ١ٜن١ّ : خا١ْقني ي١غ١ضٚب١ْس٣ فتٛسات٢ ٥ٝػال٢َ : 

ٚاظ باغ٢ ي١َْٝٛ غ١ضضا٠ٚنا٢ْ ١َعطٜف٣١ ؾاضغتا١ْٝت٢ ٥ٝػالَٝسا، ي١ض١ْسٜٔ دَٝط١ ٚٚضز ٚ زضؾت ب١ض١ْس ضِٜٛا١ٜت٢ دٝا
خا١ْقني نطا٠ٚ ٚ ي١ثاٍَ ْاٚض١نا٢ْ ز٠ٚضٚب١ض٣ ١َٖٝؿ١ ْا٣ٚ ٖات٠ٚٛ، ن١ ب١ضز٠ٚاّ ضِؤي٢َ ١ٜنالن١ض٣٠ٚ٠ ١ٖب٠ٚٛ ي١ 
ضِٚٚزا٠ٚناْسا، ١َ١٥ دط١ي٣٠ٚ١ ٠ٚى ْا٠ْٚسَٜه٢ قاِٜ ٚ ؾَٜٛهَٝه٢ غرتاتٝذ٢ ب١ضز٠ٚاّ ال١ْ١ٜ غ١ضن١ٚتٛٚ ت١ْا١ْت 

 ٜػإ ١َ١٥ف ططْط٢ خا١ْقني ز٠ضز٠خات ي١ٚغ١ضٚب١ْس٠زا . ١ٖيَٗات٠ٚٛناْٝـ ث١ْاٜإ بؤبطز٠ٚٚ، ن١ ز
ي١باغ٢ فتٛسات٢ ؾاض٣ د١ي١ٚال ن١ثاف ف١حتٞ ؾاض٣ ١َزا٥ٔ زَٜت، ثاف ٣٠ٚ١٥ ٜعزطٛضز ثاؾا٣ غاغا١ْٝنإ ١ٖيَسَٜت 

ب فطَإ ب١ض٠ٚ ؾاض٣ د١ي١ٚال، ٥ٝس٣ باغ٢ خا١ْقني زَٜت١ ٥اضا٠ٚ ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ غ١ضضا٠ٚنإ ز٠يََٝٔ : ع١َٛض٣ نٛض٣ِ خ١تا
ز٠نات ن١ قعكاع بهطَٜت١ ثَٝؿ١ْط٢ غٛثا١ٜن٢ زٚاْعز١ٖ٠ظاضن١غ٢ ب١ض٠ٚد١ي١ٚال ٚ ثاف ف١تح نطز٢ْ ْاٚض١ن١ف بهطَٜـ١ 
ٚاىل ْاٚض١نا٢ْ َْٝٛإ ١ٖض٢َُٜ ضٝانإ ٚ ٚالَت٢ ض٠ِؾ١خاى، يَٝط٠ٚ٠ ٖاؾِ بٔ عكب١ ي١ؾاض٣ ١َزا٥ٔ ب١ضَِٜس٠ن١َٜٚت تا 

غٛثا٣ غاغا٢ْ ز٠بَٝت٠ٚ١ ن١ خ١ْس٠قٝإ ب١ز٠ٚضٜسا يَٝسابٛٚ ٠ٚ خؤٜإ تَٝسا  ز٠طات١ د١ي١ٚال ي١َٜٚسا ضِٚٚب١ض٣ِٚٚ
قاميهطزبٛٚ، بؤ١ٜ بؤَا٣٠ٚ ١ٖؾتا ضِؤش د١ْط١ن١ زضَٜص٠ ز٠نَٝؿَٝت، ثاف ٣٠ٚ١٥ با١ٜن٢ ب١َٖٝع ١ٖيَس٠نات غٛاض٠نا٢ْ 

َٖٝطؾ٢ نطز٠ غ١ض غ١ْط١ض٠نا٢ْ غٛثا٣ غاغا٢ْ ز٠ط١ض٠ٚ١َِٜٓ بؤْاٚ خ١ْس٠ق١ناْٝإ ١َ١٥ف ز٠بَٝت١ ١ٖيَٝو بؤ ق١عكاع ٚ 
 . 25غٛثا٣ غاغا٢ْ ٚ ب١غ١ضٜاْسا غ١ضن١ٚت

ثاف ١٥ّ ؾهػت٣١ غٛثاغ٢ غاغا٢ْ، ٖاؾِ بٔ عتب١ فطَإ ز٠نات ب١ قعكاع بٔ عُطٚا ن١ ؾَٜٛٔ ثامشا٣٠ٚ غٛثا٣ 
ؾاض٠ن٠ٚ١ ٚ  ١ٖالَت٣ٚٛ غاغا٢ْ به١َٜٚت بؤ ْاٚ ؾاض٣ خا١ْقني ن١ خؤٜإ تَٝسا قاِٜ نطزبٛٚ،  ثاف ٣٠ٚ١٥ قعكاع ض٠ٚٛ

، ثاؾإ 26ز٠غت٢ ب١غ١ضزاططت َٗطا٢ْ غ١ضي١ؾهط٣ غاغا٢ْ نٛؾت ٚ ٠ٚ فريٚظاْٝـ ن١ غ١ضنطز١ٜ٠ن٢ زٜه١بٛٚ ١ٖيَٗات
قعكاع ي١ خا١ْقني شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض ي١ غ١با٣١ٜ غاغا٢ْ ٚ ١ٖض٠ٖٚا بطَِٜه٢ ظؤض ي١ ن١يٛث١ٍ ٚ خ١ظ٣١َٜٓ ز٠ٚي١َت٢ غاغا٢ْ 

                                                 
، 3ّ(، ز1996،)بريٚت : 1ٟٛٚ : تٗرٜب االمساء ٚ ايًغات، تح.َهتب ايبشٛخ ٚ ايدزاضات، داز ايفهسطايٓ 24

 .  97ص
؛ ابٔ 264ٖـ(، ص1403ايبالذزٟ : فتٛح ايبًدإ، تح.زضٛإ ستُد زضٛإ، دازايهتب ايع١ًُٝ، )بريٚت :  25

 539، ص2، ز(1984ّ:  بريٚت)كًِ،داز اي خًدٕٚ، ابٔ ؛ ابٔ خًدٕٚ :  تازٜذ213، ص4ادتٛشٟ : املٓتظِ،، ز
 . 
 االزب ؛ ايٜٓٛسٟ : ْٗا١ٜ 215، ص4؛ ابٔ ادتٛشٟ : املٓتظِ، ز470، ص2ايطربٟ : تازٜذ االَِ ٚ املًٛى، ز 26
 .  242، ص5، ز(ع.د:  بريٚت)ايع١ًُٝ، ايهتب داز قُٝش١، َفٝد.د.تح االدب، فٕٓٛ يف
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، ب١الَّ ي١ طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْن٢ دٝاٚاظزا ي١باض٣٠ غ١ضنطز٠ ٚ 27نطزبٛٚ ن١ٚت١ ز٠غت٢ن١ ١َٖٛٚ ١٥َا١ْٜإ ي١ خا١ْقني قاِٜ 
ز٠يََٝت : "ثاف ف١حت٢ ١َزا٥ٔ خطظاز ض٠ٚٛ  (ّ 895/  ٖـ 282 ن١غَٝت١ٝنا٢ْ َْٝٛغٛثانإ، أبٛ سٓٝف١ ايسٜٓٛضٟ )ّ.

ٚ زاٚا٣ ٖاٚناض٣ يَٝهطز، ثاؾإ ْاٚض٣١ د١ي١ٚال تَٝٝسا ْٝؿت١د٢َ بٛٚ، ْا١ٜ١َن٢ ْاضز بؤ ٜعزططز ن١ ي١ ؾاض٣ سًٛإ بٛ
)ي١د١ي١ٚال( خ١ْس٠ق٢ ب١ز٠ٚض٣ خؤٜسا١ٖيَه١ْس ٚ شٕ ٚ َٓساٍَ ٚ ن١ٍ ٚ ث١ٍ ٚ ؾت١ ب١ْطخ١ناْٝؿ٢ ْاضز بؤؾاض٣ 
خا١ْقني، ي١ب١ضاَب١ضٜؿسا غ١عس شَاض١ٜ٠ى غٛاض٣٠ ب١غ١ضؤنا١ٜت٢ عُطٚ بٔ َايو ْاضز بؤ د١ي١ٚال بؤ 

َػٛيَُإ ي١ْعٜه٢ ١٥ٚإ غ١ضباظط١ٜإ خػت ب١ضز٠ٚاَٝـ ثؿتٝٛا٢ْ بؤ  ضِٚٚب١ضِٚٚب٣٠ٚ١ْٚٛ غٛثا٣ ع١د١ّ، غٛثا٣
ع١د١ّ ١٥ٖات ي١ ١ٖض٢َُٜ ضٝاٚ ١٥قف١ٖإ، ي١ب١ضاَب١ض١َ١٥زا َػٛيَُاْإ تطغٝإ يَٝٓٝـ ي١ ظؤضب٢ْٚٛ غٛثا٣ غاغا٢ْ 

ز١ْ غ١ض غاغا١ْٝنإ ي١ بؤ١ٜ زاٚاٜإ نطز ي١ عُطٚ بٔ َايو ١٥َريٜإ ن١ زاٚا ي١ غعس بهات ضِٜط١ٜإ بسات بؤ١ٖي١َُت بط
د١ي١ٚال ١٥ٜٚـ ١ٖظاض ن١غ٢ بؤْاضزٕ ضٛاضغ١ز غٛاض٠ٚ ؾ١ف غ١ز ثٝاز٠، ......ي١٥١صتاَسا غٛثا٣ َػٛيَُاْإ 
غ١ضن١ٚتٔ ٚ ز٠غتٝإ ب١غ١ض ض١ْسٜٔ ن١ٍ ٚ ث١ٍ ٚ غ١باٜا ٚ ؾت٢ ططاْب١ٖاططت ن١ ١ٖضطٝع ن١يٛث١ٍ ٚ مش١ن٢ ٠ٚ١٥ْس٠ 

َٝطِا٠ٚ١ْن١ٜسا أبٛ سٓٝف١ ايسٜٓٛضٟ ٥اَاش٠ بؤ ظؤض٣ غباٜا ز٠نات ن١ ي١ نضا٢ْ " ي١زضَٜص٣٠ ط28ظؤضٜإ ز٠غت ١ْن١تبٛٚ
٥اظاز٣ فاضؽ بٕٛٚ )٠ٚظٜط ٚ غ١ضنطز٠ غ١ضباظ١ٜنا٢ْ غاغا٢ْ( بٕٛٚ ٚ ع١َٛض٣ نٛض٣ِ خ١تاب ث١ْا٣ ب١خٛا ططت٠ٚٛ 

(، 29أٚالز غباٜا ادتًٛيٝاتي٣٠ٚ١ْ١ ١٥ٚ ٥افط٠ت١ ز٠غتب١غ١ضزاطريا٠ٚنإ)ايػباٜا( ن١ ز٠يََٝت )ايًِٗ اْٞ أعٛش بو َٔ 
ؾٝا٣ٚ باغ١ ن١ ١٥ّ طَٝطِا١ْٚا٣١ْ أبٛسٓٝف١ تان١ طَٝطِا٠ٚ١ْٕ ٖٝض ناّ ي١ ََٝصْٚٚٛٚغإ ثؿتطري٣ ي١ بؤض١ْٚٛن٣١ ْان١ٕ 

 ب١تاٜب١ت٢ ي١باغ٢ ٚت١ن٣١ ع١َٛض٣ نٛض٣ِ خ١تاب غ١باض٠ت ب١ غ١باٜاظ ن١يٛث١ي١نا٢ْ . 
ضز ١ٖٚاي٢َ ؾهػت٢ غٛثان٣١ بٝػت ب١تاٜب١ت٢ زٚا٣ نٛشضا٢ْ َٗطإ ب١ٖ١ضساٍَ ثاف ف١حتهطز٢ْ ؾاض٣ خا١ْقني ١ٜظزطٛ

ي١خا١ْقني بؤ١ٜ ي١ؾاض٣ سًٛإ نؿا٠ٚ١ٜ بؤؾاض٣ ض٣٠ِ ٚ خػطٚ ؾ٢َٛٓ ب١شَاض١ٜ٠ى غٛاض٠ٚ٠ ب١دَٝٗٝؿت ي١ سًٛإ ٚ 
 ي١ب١ضاَب١ضٜـ قعكاع بٔ عُطٚ ي١ خا١ْق٠ٚ١ٓٝ ط١ٜؿت١ قكط٣ ؾرئٜ ٚ ي١ّ نات١زا خػطٚؾّٓٛ ب١ض٠ٚ قعكاع خؤ٣
٥اَاز٠نطز ٚ ي١ثَٝؿسا ايعٜٓيب زٖكا٢ْ ؾاض٣ سًٛا٢ْ بؤْاضز ب١الَّ ايعٜٓيب ي١غ١ضز٠غت٢ قعكاع نٛشضا، خػطٚؾّٓٛ 
١ٖيَٗات ٚ َػٛيَُاْاْٝـ ز٠غتٝإ ب١غ١ض ؾاض٣ سًٛاْططت، ؾا٢ْ١ٜ باغ١ ي١ّ ؾ١ض٠ِزا ي١َْٝٛغٛثا٣ َػٛيَُٓاْسا ططٚثَٝو 

ت ي١ نٛضز٠نإ بٛٚ ضْٛٚه١ ثَٝػت غٛضٚغجني( ٚ ١٥َا٢ْ ي١ؾاض٣ ١ٖبٕٛٚ ن١ ْاغطابٕٛٚ ب١ )محطا٤(٠نإ ن١ )١َب١غ
 .    30سًٛإ ْٝؿت١د٢َ نطز ٚ قباش ْاَٜٚه٢ نطز٠ ب١ضثطغٝإ ن١ ي١ب١ٓض٠ِتسا خ١يَه٢ خٛضاغإ بٛٚ

 ز٠ٜطَٝطَِٜت٠ٚ١ ن١ خ١يٝف١ ع١َٛض سٛظٜف١ٚ ابٔ س١ْٜٛف٢ ْاضز٠ٚٚ (892ّ/ ٖـ279 ي١ ضِٜٛا١ٜتَٝه٢ زٜه١زا ن١ ايبالشضٟ )ّ.
بؤؾاض٣ خا١ْقني ن١ ي١ب١ضا٢ٜ ١٥ٚؾَٜٛٓا١ْبٕٛٚ ن١ ف١تح نطإ ٚ ي١ّ نات١زا شَاض١ٜ٠ى ي١ خا٠ٕٚ نتَٝبا٢ْ ٥امسا٢ْ )أٌٖ 

                                                 
 ارتًفاء، ايجالث١ ٚ اهلل زضٍٛ َغاشٟ َٔ تطُٓ٘ مبا تفاءأبٛزبٝع ضًُٝإ بٔ َٛض٢ ايهالعٞ االْديطٞ : االن 27
؛ ابٔ ادتٛشٟ : املٓتظِ، 288، ص4، ز(ٖـ1417:  بريٚت)ايهتب، عامل عًٞ، عصايدٜٔ ايدٜٔ نُاٍ ستُد.د. تح
 ؛ 215، ص4ز
 128ٖـ(، ص ص1330،)ايكاٖس٠ :1أخباز ايطٛاٍ، َطبع١ ايطعاد٠، ط 28
 129ّ.ٕ،ص 29
؛ ابٔ األثري 215، ص4؛ ابٔ ادتٛشٟ : املٓتظِ، ز474 – 473، ص ص 2املًٛى، زايطربٟ : تازٜذ االَِ ٚ  30

 .  161، ص3؛ ايرٖيب : تازٜذ االضالّ، ز365، ص2: ايهاٌَ يف ايتازٜذ، ز
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، ١َ١٥ف ٠ٚ١٥ ز٠ط١ٜ١َْٝت ن١ ي١ؾاض٣ 31ايص١َ( ن١ٚت١ٓ شَٜطغا٣١ٜ َػٛيَُاْإ ٚ خ١ضادٝإ زا ب١ز٠ٚي١َت٢ ٥ٝػال٢َ
بٕٛٚ خ١يَها٢ْ زٜه١ف ١ٖب٠ٚٛ ن١ ي١غ١ض ٥ا٥١ٜٓامسا١ْٝنا٢ْ زٜه١  خا١ْقني ي١ٚ غ١ضٚب١ْس٠زا دط١ ي١ٚا٣١ْ َػٛيَُإ

 بٕٛٚ ٚ ي١ٚؾاض٠زاشٜإٚ .    
 ز٠ّٚٚ : خا١ْقني ي١ ضِٚٚزا٠ٚ دٝاٚاظ٠نا٢ْ ََٝص٣ٚٚ ٥ٝػالَٝسا : 

خا١ْقني ي١ ١ْٖسَٜو ضِٚٚزا٣ٚ ت١ٚا٣ٚ غ١ضز١َ٠ دٝاٚاظ٠نا٢ْ ََٝص٣ٚٚ ٥ٝػالَٝسا، ي١غ١ضضا٠ٚنا٢ْ ١َعطٜف٣١ ٥ٝػالَٝسا 
ْا٣ٚ ١ٜ١ٖ، ؾاض٠ن١ ٠ٚى ْا٣ٚ ؾََٜٛٓٝه٢ ٥ا٠ٚزإ ي١ال١ٜى ٚ ثَٝط١ٜ١ن٢ غرتاتٝذ٢ ي١ال١ٜن٢ زٜه١ ْاغطا٠ٚٚ ب١ضز٠ٚاّ 
ب١زضَٜصا٢ٜ غ١ضز١َ٠نا٢ْ ٣ٚ١َٛ٥ ٚ ع١بباغ١ٝنإ ٚ ت١ْا١ْت تا ٖات٢ٓ ١َغؤي١ناْٝـ ؾ٢َٜٓٛ ضِٚٚب١ضِٚٚب٠ٚ١ْٚٛٚ 

ٝػال٢َ ب٠ٚٛ، ١َ١٥ف ب١ٚ ث٣١َٝٝ ثَٝط٣١ خا١ْقني ن١ ب١ض١ٜى ن١ٚت٢ٓ َٖٝع٠ْانؤن١نا٢ْ ز٠ٚي١َت٢ خ١الف١ت٢ ٥
 ١ٖيَه١ٚت٣١ غ١ض ضَِٜطا٣ خٛضاغإ ب٠ٚٛ ٚ ضَِٜطا٣ ب١غساز٣ ي١غ١ض ب٠ٚٛ . 

 86 - 65ي١ غ١ضز٢َ٠ ١ٜٚ١َٛ٥ناْسا ي١ زٚٚضِٚٚزا٣ٚ دٝاٚاظ٣ ْعٜو ب١ٜ١ى ٚ ي١غ١ضز٢َ٠ خ١يٝف١ عبساملًو نٛض٣ِ ١َضِٚإ )
قني ٖات٠ٚٛ، ثاف ٣٠ٚ١٥ ن١ ططٚثَٝه٢ خ١ٚاضجي١نإ ب١غ١ضنطزا١ٜت٢ )ؾبٝب ظ(، ْا٣ٚ ؾاض٣ خا705١ْ – 685/  ى

ظ( ي١ال١ٜٕ سذاز نٛض٣ِ ٜٛغف ايجكفٞ 695ى/76ارتاضدٞ( ضٛٚب١ْٚٛ ْاٚ ؾاض٣ خا١ْقني ي١َٟٚ طريغاب٠ٚ١ْٚٛ ي١غاي٢َ )
ٚ ي١ ١٥صتاَسا )ؾبٝب  ن١ ٚاىل عَٝطام بٛٚ غ١ضنطز١ٜ٠ن٢ ب١ْا٣ٚ )غفٝإ بٔ أبٞ ايعاي١ٝ( ز٠َْٝطَٜت١ غ١ض بؤ خا١ْقني

 .  32ارتاضد٢( ب١غ١ض غٛثا٣ ١ٜٚ١َٛ٥نإ غ١ضز٠ن١َٜٚت
ي١ثاف ١٥ّ ضِٚٚزا٠ٚ ١ٖض بؤ ضِٚٚب١ضِٚٚب٣٠ٚ١ْٚٛ )ؾبٝب ارتاضدٞ( سذاز نٛض٣ِ ٜٛغف ايجكفٞ غٛثا١ٜن٢ زٜه١ 

س٠ث١ضِٕ زٚاتط ب١غ١ضنطزا١ٜت٢ عبسايطمحٔ بٔ األؾعح ز٠َْٝطَٜت١ ْاٚض٣١ خا١ْقني ٚ ثاف ٣٠ٚ١٥ ب١ؾاض٣ خا١ْقني تَٝ
 .  33ز٠ض١ٓ ْاٚض٣١ د١ي١ٚال ٚ تا ز٠ط١ْ١ غ١ض ضِٚٚباض٣ تاَطا )ضِٚٚباض٣ غريٚإ(، ؾَٜٛٓٝإ ز٠ن١َٜٚت

١ٖض٠ٖٚا خا١ْقني ٚ ز٠ٚضٚب١ض٣ ي١ ب١ضا٢ٜ باْط١ؾ١ٚ ؾؤضِؾ٢ ع١بباغ١ٝناْسا، ْا٣ٚ ٖات٠ٚٛ ٚ ْا٠ْٚسَٜه٢ ٥ا٠ٚزإ ٚ    
ٚزاٚ ٚ ضِٚٚب١ضِٚب٠ٚ١ْٚٛ َْٝٛإ ١ٖضزٚٚ ع١بباغ٢ ٚ ١ٜٚ١َٛ٥نإ ضِؤي٢َ ططْط٢ ثَٝط١ٜ١ن٢ غ١ضباظ٣ ي١باضب٠ٚٛ ي١ ١ْٖسَٜو ضِٚ

ب٠ٛٝٓٝ، ضْٛٚه١ خا١ْقني دَٝط٣١ غ١ضْر ٚ ضاٚتٝرَب٢ِٜٓ ١ْقٝب١نا٢ْ ع١بباغ١ٝنإ ب٠ٚٛ، ن١ ي١ ْا١َٚ ضِأغجاضز٠ناْٝاْسا 
١ ؾاض٣ ١ْٖا٠ْٚس ٚ تَٝٝسا د١ختٝإ نطزؤت٠ٚ١ ن١ بض١ٓ خا١ْقني، بؤمن١ْٛ )قشطب١ بٔ ؾبٝب( ثاف ٣٠ٚ١٥ ز٠ضَٝـ

ظ، ي١تطغٞ ط١ٜؿت٢ٓ)قشطب١ بٔ ؾبٝب( ابٔ ٖبري٣٠ غ١ضنطز٣٠ ١ٜٚ١َٛ٥نإ ْا١َ 749ى / 131ْٝؿت١دَٞ ز٠بَٝت، ي١غاي٢َ 
 .  34ز٠َْٝطَٜت بؤغ١ضنطز٠نا٢ْ زٜه٣١ ْاٚض١ن١ ن١ بض١ٓ ْاٚ ؾاض٣ خا١ْقني ٚ ي١َٜٚسا ٥ؤضز٣ٚٚ خؤٜإ زامب١ظضَٜٓٔ

اتط ظٜاتط ططْط٢ ثَٝط٣١ خا١ْقني بؤ ١ٖضزٚٚال ز٠ضز٠ن١َٜٚت ٚ ب١دؤضَٜو ن١ ز٠غت ثاؾإ ي١ ضِٚٚزا٠ٚنا٢ْ زٚ
ب١غ١ضزاططت٢ٓ ز٠بَٝت١ خايََٝه٢ ١ٜنالن١ض٠ٚ٠ ي١َْٝٛإ ع١بباغ١ٝنإ ٚ ١ٜٚ١َٚناْسا، ضْٛٚه١ ثاف ٣٠ٚ١٥ باضٚزؤخ٢ ابٔ 

                                                 
 .  334فتٛح ايبًدإ، ص 31
 .  210اذتُريٟ : ايسٚض املعطاز، ص 32
؛ ابٔ األثري : ايهاٌَ يف 65، ص6زب، ز؛ ايٜٓٛسٟ : ْٗا١ٜ األ574، ص3ايطربٟ : تازٜذ األَِ ٚ املًٛى،ز 33

 .  165، ص4ايتازٜذ، ز
د.عبدادتباز املطًيب، داز  –َؤيف زتٍٗٛ : أخباز ايدٚي١ ايعباض١ٝ ٚٚيدٙ، تح.د.عبدايعصٜص ايدٚزٟ  34

 .  354ايطًٝع١، )بريٚت : د.ع(،ص
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١نَٝو ي١غ١ضنطز٠نا٢ْ ب١ْا٣ٚ َٛغ٢ بٔ ٖبري٠ ب١ض٠ٚ خطاث٢ ز٠ضِٚات ٚ ناض٠نا٢ْ يَٞ ٥ايَؤظ٠بَٝت ب١تاٜب١ت٢ ثاف ٣٠ٚ١٥ ٜ
ايػطٟ االأقٍٛ اهلُساْٞ ي١فطَا٢ْ ابٔ ٖبري٠ ١ٖيَس٠ط١ضَِٜـت٠ٚ١ ٚ ز٠غت ب١غ١ض ؾاض٣ سًٛاْسا ز٠ططَٜت ٚ فطَاْط٠ِٚا٣ 
ؾاض٠ن١ ز٠ضز٠نات، ٥اال٣َ ض٠ِؾ٢ ع١بباغ١ٝنإ بؤ ثؿتطري٣ ٥اٍ ايبٝت ب١ضظز٠نات٠ٚ١ ض١ى ٚ تفاق١ن٣١ ي١ؾاض٣ خا١ْقني 

ت، ٚ ْا١َ بؤ )قشطب١ بٔ ؾبٝب( ز٠َْٝطَٜت، ٚ ًَه١ض٢ خؤ٣ بؤ ضِأز٠ط١ٜ١َْٝت، ١َ١٥ف ز٠بَٝت١ ب١ضا٢ٜ غ١ضن١ٚت٢ٓ زاز٠َْٝ
 .   35ع١بباغ١ٝنإ

ظ، )قشطب١ بٔ ؾبٝب( ب١ض٠ٚ ض٣ِٚٚ ابٔ ٖبري٠ ب١ض٠ٚ ؾاض٣ س١يٛإ 749ى / ١َ١٥132ف ب٠ٚٛ ٖؤ٣ ٣٠ٚ١٥ ي١غاي٢َ 
بٔ عُط بٔ ٖبري٠(، ض٠ٚٛ ؾاض٣ د١ي١ٚال ٥ٛضز٣ٚٚ غاظنطز ٚ ١٥ٚ خ١ْس٠ق٣١ ن١  ب١ضَِٜبه١َٜٚت ٚ يَٝط٠زا ابٔ ٖبري٠ )ٜٛغف

ظ غاغا١ْٝنإ ١ٖيَٝاْه١ْسبٛٚ، زٚٚباض٠ 637ى / 16ي١غ١ضز٢َ٠ د١ْط٢ د١ي١ٚال ي١نات٢ فتٛسات٢ ٥ٝػال٢َ ي١ غاي٢َ 
١ٚت ٚ تَٝٝسا ْٝؿت١دَٞ بٛٚ ، يَٝط٠زا )قشطب١ بٔ ؾبٝب(  ي١ ؾاض٣ س١يٛا٠ٚ١ْ ب١ض٠ٚ ؾاض٣ خا١ْقني ب١ضَِٜه١ٖ36يَٝه١ْس٠ٚ٠

 .  37بؤ ب١ضث١ضض زا٣٠ٚ١ْ ابٔ ٖبري٠ ٚ نؤتا٢ٜ ثََٝٗٝٓا٢ْ
ي١غ١ضٚب١ْس٣ ضِٚٚزا٠ٚنا٢ْ ضِٚٚب١ضِٚٚب٣٠ٚ١ٓ َْٝٛإ ١ٖضزٚٚ خ١يٝف١ )األَني( ٚ )املإَٔٛ(٣ بطاٜسا، داضَٜه٢ زٜه١ ْا٣ٚ 

٣ طاٖط ز٠بَٝت بؤ ضِٚٚب١ضِٚٚب٣٠ٚ١ْٛ غٛثان٣١ خا١ْقني زَٜت٠ٚ١ ب١ضباؽ، ١ٜنَٝو ي١غ١ضنطز٠ غ١ضباظ١ٜنا٢ْ َإَٔٛ ن١ ْاٚ
خ١يٝف١ األَني ب١ضِٜه١ٚت، ناتَٝو غٛثان٣١ ي١ؾاض٣ س١يٛإ ْعٜو ز٠بَٝت٠ٚ١ ضِٚٚب١ض٣ِٚٚ َٖٝعَٜه٢ ط١ٚض٣٠ خ١يٝف١ 

ٛ ز٠بَٝت٠ٚ١، بؤ١ٜ ز٠ضَٝـ١ خا١ْقني ٚ خ١ز٠قَٝه٢ ط١ٚض٠ب١ز٠ٚض٠ خؤ٣ ٚ ٖاٚضَِٜهاْٝسا يَٝس٠زات، غٝدٛضِ ٚ ١ٖٚايَطط ب١َْٝ
غٛثان٣١ خ١يٝف١زا بالَٚ ز٠نات٠ٚ١ ٚ ثطِثاط١ْس٣٠ ٠ٚ١٥ ي١َْٝٛاْٝاْسا ز٠نات، ن١ خ١يٝف١ األَني ب١خؿـ ٚ زٜاض٣ ز٠زات١ 
ٖا٠ٚي١َنا٢ْ ٚ ٖٝض بؤ٠َٛٝ٥ ْاَْٝطَٜت، ١َ١٥ف ططفت٢ ي١َْٝٛغٛثان٣١ خ١يٝف١ األَني زضٚغتهطز ٚ ن١ٚت١ٓ نٛؾتاض٣ 

َني ب١غ١ضنطزا١ٜت٢ ١ٖضزٚٚ غ١ضنطز٠ أمحس بٔ َعٜس ٚ عبساهلل بٔ محٝس ، ٚ ي١٥١صتاَسا غٛثان٣١ خ١يٝف١ األ١ٜ38نرت٣
١ٖظاض د١ْطا٠ٚض ١ٖبٕٛٚ، ي١ؾاض٣ خا١ْقني نؿا٠ٚ١ْ ب١بَٞ ٣٠ٚ١٥ ضِٚٚب١ض٣ِٚٚ 20بٔ قشطب١ ن١ ي١ط١ٍَ ١ٖض ١ٜنَٝهٝاْسا 
 .  39طاٖط غ١ضنطز٣٠ غٛثان٣١ َإَٔٛ بب٠ٚ١ٓ

                                                 
، 2ٌَ يف ايتازٜذ، ز؛ ابٔ األثري : ايها176، ص7؛ ابٔ ادتٛشٟ : املٓتظِ، ز357َؤيف زتٍٗٛ : ّ.ٕ،ص 35

 .  482ص
؛ ابٔ 287، ص7؛ ابٔ ادتٛشٟ : املٓتظِ يف تازٜذ االَِ، ز338، ص4ايطربٟ : تازٜذ االَِ ٚ املًٛى، ز 36

 .  58، ص5ايهاٌَ يف ايتازٜذ، ز االثري :
 )بريٚت :2خًٝف١ بٔ خٝاط : تازٜذ خًٝف١ بٔ خٝاط، تح.أنسّ ضٝاء ايعُسٟ، داز ايكًِ، َؤضط١ ايسضاي١، ط 37

  . 65،ص6،ز2؛ املكدضٞ : ايبدء ٚ ايتازٜذ، َهتب١ ايجكاف١ ايد١ٜٝٓ، )بٛزضعٝد : د.ع(، َر116ٖـ(،ص1397

؛ ابٔ األثري، ايهاٌَ يف 15، ص10؛ ابٔ ادتٛشٟ : املٓتظِ، ز61، ص5ايطربٟ : تازٜذ االَِ ٚ املًٛى، ز 38
 .  35، ص13؛ ايرٖيب : تازٜذ االضالّ، ز383،ص5ايتازٜذ، ز

؛ أمحد شنٞ صفٛت 161؛ أبٛ ايفداء األٜٛبٞ، املدتصس يف أخباز ايبػس، ص23، ص10شٟ : ّ.ٕ، زابٔ ادتٛ 39
 .  111، ص3: مجٗس٠ خطب عسب، يف عصٛز ايعسب١ٝ ايصاٖس٠، املهتب١ ايع١ًُٝ، )بريٚت : د.ع(، ز
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ظ(، ناتَٝو ن١ 833 – 794ى / 218 – ٢178 خ١يٝف١ )املعتكِ باهلل ي١ضِٚٚزا٠ٚنا٢ْ زٜه٣١ غ١ضز٢َ٠ ع١بباغ٢ ي١غ١ضز٠َ 
١َتطغ٢ ي١ال١ٜٕ خ١يٝف١ املعتكِ باهلل َٖٝطؾهطا١ٜغ١ضٜإ ٚ ي١غاي٢َ  دَٝط٣١ ب١ْٚٛ ٚ خطاث١ناض٣ ( ن١ٚت40١ٓ)ايعط

ٚ  ظ، غٛثا١ٜن٢ ب١غ١ضنطزا١ٜت٢ عذٝف ْاضز٠غ١ضٜإ ٚ ١٥ّ غٛثاغ١ تٛا٢ْ ب١غ١ضٜاْسا غ١ضبه١َٜٚت835ى / 220
ظؤضب١ٜا٢ْ ز٠غتطريبهات ٚ ب١ض٠ْٚاٚؾاض٣ ب١غساز ضِاٜاْبطٛاظَٜـت ثاف ٣٠ٚ١٥ ايعط ٠نإ زاٚا٣ ١٥َاْٝإ نطز خ١يٝف١ 
املعتكِ باهلل ١٥َا٢ْ زإ ن١ شَاض٠ٜإ ْعٜه٣١ بٝػت ٚ س١ٚت ١ٖظاض ن١ؽ ز٠بٛٚ، ي١ ثٝاٚ ٚ شٕ ٚ َٓساٍَ ٚ ي١ ْاٚض٣١ 

ي١ ْاٚن١ؾتٝساٚ ثاؾإ ت١غ٢ًُٝ بؿط بٔ قُٝسع نطزٕ ٚ ١٥ٜٚـ طٛاغت٠ٚ١ٝٓ ايععفطا١ْٝ َٖٝؿت٠ٚ١ٝٓ بؤ َا٣٠ٚ غَٞ ضِؤش 
 .  41بؤؾاض٣ خا١ْقني

ظ(، ؾاض٣ خا١ْقني ز٠بَٝت١ طؤض٠ِثا٢ْ ضِٚب١ضِٚٚب٣٠ٚ١ْٚٛ 870 – 869ى / 256 – 255)ي١غ١ضز٢َ٠ خ١يٝف١ )املٗتسٟ باهلل 
( بٕٛٚ ن١ ضِٜٚٚإ نطزب٠ٚٛ 42ن١ ١ٜنَٝهٝإ ٖا٠ٚي١َنا٢ْ )َٛغ٢ بٔ بػاظ(، 879ى / 266زَٖٚٚٝع٣ زشب١ٜ١ى ي١غاي٢َ )

(، ن١ غ١ضنطز٣٠ خ١ٚاضجي١نإ بٛٚ ي١ 43ْاٚض٣١ ضٝانإ ٚزش٣ خ١يٝف١ بٕٛٚ ٚ ١ٖض٠ٖٚا )َػاٚض بٔ عبساذتُٝس ايؿاضٟ
٠ٚ١ ١ٖضض١ْس ؾاض٣ خا١ْقني ْٝؿت١دَٞ بٛٚ، ١ٖضزٚٚ َٖٝع٠ن١ ثاف ٣٠ٚ١٥ ي١ ؾاض٣ خا١ْقني ضِٚٚب١ض٣ِٚٚ ١ٜنرت بْٛٚ

)َٛغ٢ بٔ بػا( ٚ ٖاٚضَِٜها٢ْ شَاض٠ٜإ زٚٚغ١ز ن١ؽ بٛٚ ي١ب١ضاَب١ضٜؿسا غ١ضباظ٠نا٢ْ )َػاٚض بٔ عبساذتُٝس ايؿاضٟ( 
شَاض٠ٜإ ظؤض ظٜاتط بٛٚ ب١الَّ ي١ ضِٚٚب١ضِٚٚب١ْٚٛٚن١زا َػاٚض ي١ خ١ْ١قني تَٝهس٠ؾهَٝت ٚ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض ي١ ؾَٜٛٓه١ٚتٛا٢ْ 

 .  44ز٠نٛشضَٜٔ

                                                 
و قاتوقِسى كة ِزةطةشَيكى تايبةت بوون ذمازةيان شؤزبوو لة والتى هندضتانةوة بةهؤى ضةزهةَلدانى طسانى  40

 لةناوضةكةيان ضةزى هةَلدابوو بةزةو هةزَينةكانى فازس و كسمان و كوزةى اهواش هاتن تا طةيصتنة ناوضةى
، 5ايطربٟ تازٜذ االَِ ٚ املًٛى، ز و تَييدا نيصتةجَي بوون،ٚاضط لةنَيوان هةزدوو شازى بةضسة و ايبطائح 

 .  322؛ املطعٛدٟ : ايتٓبٝ٘ ٚ االغساف، ص209ص
؛ ايٜٓٛسٟ 25، ص1؛ ابٔ َطهٜٛ٘ : جتازب األَِ ٚ تعاقب اهلُِ، ز472، ص2يٝعكٛبٞ : تازٜذ ايٝعكٛبٞ، زا 41

 .  150، ص11؛ ابٔ ادتٛشٟ : املٓتظِ، ز225، ص6: ْٗا١ٜ ايسب يف فٕٓٛ االدب، ز

وزك بووة، موضى بن بغا : يةكَيك بوو لة ضةزكسدة ضةزباشية ديازةكانى دةوَلةتى عةبباضى كة بةِزةضةَلةك ت 42
لةِزووى هَيصةوة لة ثَيصةنطى ضةزكسدةكانى تسى عةبباضى بووة، كوِزى ضةزكسدةى طةوزة بغا الكبري بوو كة 

ى ضةزباشى باوكى كةوتة باشكى تةواوى هَيصضةزكسدةيةكى طةوزةى خةليفة الننعتعه باهلل بوو، موضى ثاط 
 .  40، ص60ابٔ ايعطانس : تازٜذ دَػل، ز ذَيس دةضتيةوة .

 – 252ضةزكسدايةتى بصووتنةوةيةكى خةوازجيى طةوزةى كسدووة لة )َطاٚز بٔ عبداذتُٝد ايػازٟ :  43
ش(، كة بة طةوزةتسين بصووتنةوةى خازجى دادةنسَيـ كة لةناوضةكانى موضَمو جةشيسة 896 – 866ك / 282

فساوانيصى طستبووة و ةزى بووبةزَيكدةزكةوتبَيت لة ضةدةى ضَييةمى كؤضيدا، كة ماوةيةكى شؤزى خاياند و ِز
، املطعٛدٟ 502،ص2ايٝعكٛبٞ : تازٜذ ايٝعكٛبٞ، زتى عةبباضى. ’ةى مةتسضى طةوزة بؤدةولةبووبووة جَيط

 .  334، ص5؛ ابٔ األثري : ايهاٌَ يف ايتازٜذ، ز333: ايتٓبٝ٘ ٚ االغسف، ص
 .  227، ص6ٜذ، ز؛ ابٔ االثري : ايهاٌَ يف ايتاز478، ص5ايطربٟ : تازٜذ االَِ ٚ املًٛى، ز 44
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ظ(، ن١غا١ٜت١ٝى ب١ْا٣ٚ ٖاضٕٚ بٔ غطٜب ن١ ثَٝـ ١ٖت١ٓ 940 – 934ى / 329 – ٢َ322 ارتًٝف١ ايطاضٞ باهلل )ي١غ١ضز٠
َاغبعإ( ٚ ز٠ٚضٚ ب١ضٜإ بٛٚ ، ناتَٝو ن١  –زٜٓٛض  –غ١ضز٠غ١الَت٢ ١٥ّ خ١يٝف١ٜ١ ب١ضثطغ٢ )َاٙ نٛف١ )ْٗاْٚس( 

تط ز٠ظا٢ْ ن١ ث١ًٚ ثا٣١ٜ باال٣َ ز٠ٚي١َت ٠ٚضبططَٜت، ب١ٚ خ١يٝف١ ايطاضٞ باهلل ز٠غ١الَـ٢ ططت١ز٠غت، ١٥ّ خؤ٣ ب١ؾاٜػت١
ى / 320 – 317ث٣١َٝ ن١ ي١ خ١يٝف٣١ ْاٚبطاٚ ْعٜو بٛٚ ي١ض٣ِٚٚ خعَا١ٜت٠ٚ١ٝ ضْٛٚه١ خايَؤظا٣ خ١يٝف١ املكتسض باهلل )

زإ ن١ ي١ط١يَٝإ ظ( بٛٚ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ن١ٚت١ ْا١َ ْاضزٕ بؤ غ١ضنطز٠ غ١ضباظ١ٜنا٢ْ ؾاض٣ ب١غساز ب١ي٢ََٓٝ ثَٝس940٠/  934
باغـ بَٝت ٚ َٛض١ٚ ب١خؿؿ١ناْٝإ بؤظٜاز بهات، ثاؾإ ي١ ز٠ٚ١ٜٓ٠ض ض٠ٚٛ خا١ْقني ٚ نطز١ٜ ١َيَب١ْس٣ ز٠غ١الَت٢ خؤ٣ 
١َ١٥ف ناضَٜه٢ ططإ ٚ قٛضؽ بٛٚ ب١غ١ض ابٔ َك٣١ً ٠ٚظٜط٠ٚ٠ ٚ غ١ضنطز٠ ط١ٚض٠نا٢ْ زٜه٣١ ز٠ٚي١َت ٠ٚى : ايٝاقٛت ٚ ٚ 

٠ٚ ٚ ١َٖٜٛإ غهاالَٜإ نطز ي١ال٣ خ١يٝف١ ٚ ١٥َٝـ ضَِٜط٣١ زإ ن١ ضَِٜطط٣ يَٞ به١ٕ ١٥ٚاْٝـ ايعذ١ًٝ ٚ ايػاد١ٝ نؤب١ْٚٛ
غ١ض٠تا ٠ٚفسَٜهٝإ ْاضز٠ال٣ ٖاضٕٚ بٔ غطٜب بؤ خا١ْقني ٚ ثَٝٝإ ٚٚت ن١ غ١ضباض٣ ١٥ٚ ؾاضا٣١ْ ن١ ي١شَٜطز٠غتٝسا١ٜ 

١بٛٚ ٠ٚ ثَٝؿط٣ٚ٠ِ نطز ب١ض٠ٚ ْٗطٚإ ٚ ن١ٚت١ ضَِٜط٣١ ٖاتٛضؤ٣ خٛضاغاْٝؿٝإ ثَٝسا، ب١الَّ ٖاضٕٚ ب١َ١ ضِأظ٣ ْ
نؤنطز٣٠ٚ١ْ باز ٚ خ١ضاد٢ ْاٚض١ن١ ٚ غت٢َ١ ي١خ١يَه٢ ز٠نطز ٚ ظؤضزاض٣ ب١ناضز٠َٖٝٓا، ي١ب١ضاَب١ضزا غٛثا٣ خ١الف١ت٢ 

 .   ٠45بباغ٢ ب١غ١ضنطزا١ٜت٢ ستُس بٔ ايٝاقٛت ضِٚٚب١ض٣ِٚٚ ب٠ٚ١ْٚٛٚ غ١ضن١ٚتٔ ب١غ١ضٜسا ٚ نٛؾتٝإ
ظ(، ١َيَب١ْسَٜه٢ ٥ا٠ٚزإ ب٠ٚٛ ٚ 106ى / 397ث٢َٝ طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْن٢ ََٝصْٚٚٛٚؽ )ابٔ األثري( ي١ غاي٢َ )ؾاض٣ خا١ْقني ب١

ب١ؾَٝو ب٠ٚٛ ي١ ق١ي١َّ ض٣ٚ٠ِ َريْؿ٢ٓٝ س١غ٣ٚ١ٓ نٛضز٣ ي١غ١ضز٢َ٠ سٛنُطِا٢ْ َري ب١زض نٛض٣ِ َري سػ٣٠ٚ١ٓ نٛض٣ِ سػني 
خا١ْقني دعفط بٔ ايعٛاّ ْاَٜٚو ب٠ٕٚٛ ي١ّ غاي١َزا ظ(، ن١ ب١ضثطغ٢ ؾاض٣ 1014 – 979ى / 405 – 369ايهطزٟ )

غ١ضنطز١ٜ٠ن٢ ٜاخ٢ ي١ سٛنُطِا٢ْ ب١ٜٝٗ٠ٛنإ ب١ْا٣ٚ أبٛ ايعباؽ بٔ ٚاقٌ ب١َ١ب١غت٢ ث١ْابطز١ْ ب١ض بسض بٔ سػ١ٜٛٓ 
ٛاّ ي١ نٛف٠ٚ١ ب١ضَِٜس٠ن١َٜٚت ٚ ثاف ٣٠ٚ١٥ ن١ضِٚٚباض٣ زد١ً ز٠بطَِٜت ز٠طات١ ؾاض٣ خا١ْقني ٚ ي١ال١ٜٕ دعفط بٔ ايع

ظ(، ن١ 1010 – 991ى / 401 – 381َٝٛاْساض٣ ز٠نطَٜت، ي١ّ غ١ضٚب١ْس٠زا ١ٖٚاٍَ ز٠طات١ َري أبٛ ايفتح ستُس ايعٓاظ )
ٖاٚث١ميا٢ْ بٗا٤ ايسٚي١ ايبٜٛٗٞ بٛٚ ١ٖيَس٠نٛتَٝـ١ غ١ضؾاض٣ خا١ْقني ٚ ط١َاضؤ٣ ؾاض٠ن١ ز٠زات ٚ أبٛ ايعباؽ بٔ 

ز ٚ ي١ضَِٜط١زا ١ٖٚايَس٠ضَٜو ي١ال١ٜٕ بٗا٤ ايسٚي١ ١ٖٚاٍَ ز٠زات١ َري أبٛ ايٛاقٌ ب١زٌٜ ز٠ططَٜـت ٚ ز٠ٜبات١ ؾاض٣ ب١غسا
 .     46ايفتح ستُس ايعٓاظ، ن١ أبٛ ايعباؽ بٔ ٚاقٌ بهٛشَٜت

ظ(، نؤ١َيََٝو ي١ تٛضن١ غٛظ٠نإ ؾَٜٛٔ نؤ١َيَو ي١ خ١يَه٢ س١يٛإ ز٠ن١ٕٚ ن١ ب١ن١غٛناض ٚ َٓساٍَ 1045ى / 437ي١غاي٢َ )
ٚب١ْٚٛ ؾاض٣ خا١ْقني، تٛضن١ غٛظ٠نإ ي١ْاٚ ؾاض٣ خا١ْقني زاٜإ ب١غ١ضٜاْسا ٚ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤضٜإ ٚ َاٍَ ٚغاَاْٝإ ضٛ

يَٞ نٛؾٔ ٚ غ١ضد١ّ ن١يٛث١ٍ ٚ َاٍَ ٚ غاَاْٝإ ب١تاالَْربزٕ، زٚاتط تٛضن١ غٛظ٠نإ ب١ْاٚض١ن١زا بالَٚب٠ٚ١ْٚٛ، 
    . 48ٚ ْاٚض١ن١ٚ ز٠ٚضٚب١ضٜإ تاالَْهطز 47ط١ٜؿت١ٓ ْاٚض٣١ )َا٢ٜ زؾت(

                                                 
 .  101، ص7؛ ابٔ األثري : ايهاٌَ يف ايتازٜذ، ز310، ص6ايٜٓٛسٟ : ْٗا١ٜ االزب، ز 45
  . 41، ص8ايهاٌَ يف ايتازٜذ، ز 46
47
لةنَيو ضةزضاوةكاندا ئاماذة كساوة بةوةى قةالضيةكى بةهَيص و ناودازة لةطةَل شازَيك ئاوةدا مايى دشت :  

 .  50، ص5بِسوانة ياقوت احلنوي : معجه بمدان، جكة لةدةوزوبةزى خانةقني بووة، 
 .  271، ص8ابٔ األثري : ايهاٌَ يف ايتازٜذ ، ز 48
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ظ(، ي١غ١ضز٢َ٠ غ١دتٛق١ٝنإ ٚ ي١غ١ضٚب١ْس٣ ضِٚٚزا٠ٚنا٢ْ ًَُال٢َْٝ ْٝٛإ غٛيَتا١ْنا٢ْ 1130ى / 525ي١غاي٢َ )
غ١دتٛقٝسا ي١ ١٥صتا٢َ ًَُالَْٝآ ْٝٛإ غٛيَتإ )َػعٛز( ٚ غٛيَتإ )غٓذط(٣ َا٢َ غٛيَتإ غٓذط ي١زش٣ َٖٝع٣ بطاظان٣١ 

( ١ٖظاض 160ظ(، ٠ٚغتا٠ٚ١ٜ ٚ ب١غٛثا١ٜن٢ )1135 -  1118ى /  529 - 512ٚ َٖٝع٣ خ١يٝف٣١ ع١بباغ٢ )املػرتؾس باهلل 
١ٖظاض ن١ؽ ي١ ١ٖضزٚٚال نٛشضإ، ١ٖيَبصاضز٢ْ خا١ْقني ٠ٚى  40ن١غ٢ ي١ؾاض٣ خا١ْقني ْٝؿت١دَٞ بٛٚ، ي١ ١٥صتاَٝؿسا 

 .   49ز٠ضز٠خاتثَٝط١ٜ١ى بؤ ١٥ّ ًَُال١َْٝٝ ْٝؿا٣١ْ ٥ا٠ٚزا٢ْ ٚ ططْط٢ ؾاض٣ خا١ْقني ي١غ١ز٠نا٢ْ ْا٠ٚضِأغت 
ب١غٛثا١ٜن٢ ط١ٚض٠ٚ٠  50ظ باغ٢ قٓطط٣٠ خا١ْقني ٖات٠ٚٛ، ناتَٝو ١٥تاب١ط ايًسنع10172ى / 568ي١ضِٚٚزا٠ٚنا٢ْ غايَآ 

 – 1170ى / 575 – 566ي١ؾاض٣ ب١غساز ْعٜو ز٠بَٝت٠ٚ١ ٚ ي١ؾاض٣ خا١ْقني ْٝؿت١دَٞ ز٠بَٝت، خ١يٝف١ املػتض٧ باهلل )
ٚ ْاظْا٣ٚ ط١ٚض٣٠ يَٝس٠َْٝت ٚ ١٥ٜٚـ ٠ٚال٢ََ خ١يٝف١ ز٠زات٠ٚ١ ٚ زاٚا٣ يَٝبٛٚضز٢ْ  ظ(، ض١ْسٟ زٜاض٣ ثَٝس٠ب١خؿَٝت1180

يَٝس٠نات ٚ ث٢َٝ ضِاز٠ط١ٜ١َْٝت ن١ ت١ْٗا ١َب١غت٢ ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ نؤتا٢ٜ ب١ خطاث١ناض٣ ١٥ٚ خ١يَه١ بََٗٝٓٝت ن١ ي١ْٚاٚض١ٜ١ 
 .   51اْس ٚ ط١ضِا٠ٚ١ٜ ؾ٢َٜٓٛ خؤ٣زش٣ بٕٛٚ ٚ ب١زتؤض٠ ي١ خا١ْقني َا٠ٚت٠ٚ١ ٚ قٓطط٣٠ خا١ْق٢ٓٝ ت١َٓٝث١ضِ

ي١ غ١ضٚب١ْس٣ ١ٖي١َُت١نا٢ْ ١َغؤٍ بؤ زاطرينطز٢ْ ؾاض٣ ب١غساز ن١ ْاٚض١نا٢ْ نٛضزغتإ ب١ ؾاْؤ٣ ضِٚٚزا٠ٚنا٢ْ 
د١ْط ي١ َْٝٛإ غٛثا٣ ١َغؤٍ ٚ غٛثا٣ خ١الف١ت٢ ع١بباغ٢ زاز٠ْطا، ي١ ١ٜنَٝو ي١ٚ ظصتري٠ ١ٖي١َُتا١ْزا، ن١ ي١غاي٢َ 

ٚٚب١ضِٚٚب١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ ط١ٚض٠ ي١ؾاض٣ خا١ْقني ي١غ١ض ثطز )قٓطط(٠ ب١ْاٚباْط١ن٣١ ١٥ٚ ؾاض٠ ضِٚٚز٠زات، ظ ض1237ِى / 635
ن١ غٛثا١ٜن٢ ١َغؤىل ب١ ثَٝٓر ١ٖظاض غٛاض٠ ضِٚٚب١ض٣ِٚٚ غٛثا٣ خ١الف١ت٢ ع١بباغ٢ ز٠ب٠ٚ١ٓ ثاف د١ْطَٝه٢ تانتٝه٢ 

ضنطز٣٠ غٛثا٣ ع١بباغ٢ ب١ْاٚباْط ي١ّ ؾ١ض٠ِزا ب١َٖٝع ؾهػتَٝه٢ ط١ٚض٠ تٛؾ٢ غٛثان٣١ ب١غساز ز٠ن١ٕ ٚ ض١ْسٜٔ غ١
نٝهًسٟ بٔ  –بٗا٤ ايسٜٔ عًٞ االضٜهٞ  –قٝكط ايعاٖطٟ  –طػطٍ اذتًيب  –طربؽ  –نٛشضا ٠ٚى )مجاٍ ايسٜٔ بهًو 

 .           52قطغٟٛ(

                                                 
؛ 264، ص9؛ ابٔ األثري : ّ.ٕ، ز168، ص15؛ ابٔ ادتٛشٟ : املٓتظِ، ز297، ص7ايٜٓٛسٟ ْٗا١ٜ األزب، ز 49

  . 58، ص5ابٔ خًدٕٚ : تازٜذ ابٔ خًدٕٚ، ز
ةكانى كةمال ظومريمى و كة وةشيسى ضوَلتان حمنودى ضةجلوقى بوو كاتَيك المدكص : يةيَكك بوو لة كؤيم 50

كنال دةمسَيت المدكص دةضَيتةالى ضوَلتان حمنود ئةويض ضةند جَيطةيةكى ثَيدةدات وةك واَلتى ئازان و 
دواتسيض دةضتى طست بةضةز شؤزبةى ناوضةكانى ئاشزباجيان و هةمةدان و هةزَينى ضياو ئةضفةهان و ِزةى و 

مازةى ضةزباشةكانى ثةجنا هةشاز جةنطاوةزبوون و دةضةاَلتةكةى لة شازى تفميس تا شازى كسمان دزَير ذ
 .  120، ص5ابٔ األثري : ّ.ٕ، زدةبووةوة . 

 .  122، ص5ابٔ األثري : ايهاٌَ يف ايتازٜذ، ز 51
؛ عًٞ 155ايدٍٚ، ص ؛ ابٔ ايعربٟ : تازٜذ شتتصس 31ابٔ ايفٛطٞ : اذتٛادخ ادتاَع١ ٚجتازب ايٓافع١، ص 52

(، 2010، َطبع١ االْديظ )ايكاٖس٠ : 1يصالبٞ : املغٍٛ ٚ ايتتاز بني االْتػاز ٚ االْهطاز، طُد ستُد است
  . 175ص
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 يٝػت٢ غ١ضضا٠ٚنإ 

 ١ٜن١ّ : غ١ضضا٠ٚ ض٠ِغ١ْ١نإ 
 ّ(1232ٖـ/630عبسايهطِٜ ادتعضٟ )ّ.*إبٔ االثري :ععايسٜٔ ابٔ اذتػٔ عًٞ بٔ ستُس بٔ  .1
 ٖـ( . 1415،)بريٚت : 2ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، تح.عبساهلل ايكاضٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ط .2
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 املًدل
 

 َوِ ً بازش دًز هلا ًنانت ضنْ أً أنجس، ايفني سابْاىل ق تازخيى ٍعٌد َوُْ، حطازٍْ ً تازخيَْ َدٍنْ خانكني        
 ايكافالت طسٍل عًٓ املسٌَم، بكع ً االضرتاتَذُ َدٍنْ نٌنى ايٌضطٓ االضالََْ، ايعصٌز ً ايكدٍِ فرتات تازٍذ يف

 ً االحداخ يف ملع ً ايبازش دًزها ظوست ايطاضانَني عود َنر ًيريو االخسٔ، ايػسم َناطل ً اٍسان بني ايتذازٍْ
 اهًُت يكد االضف َع ًيهن ايعباضُ، ايعصس نواٍْ حتٓ االضالَُ ايعصس يف بعدي ً احلكبْ تًو يف ايتازخيَْ ايسًاٍات

 بػهٌ اً بكصد ًهرا َؤيفاتوِ، يف ترنس ًمل املعاصسٍن املؤزخني قبٌ اخلانكني ً دًزي احلطازِ ً ايتازخيُ َن َدٍنْ
 قد انى َع احلطازّ ً ايتازٍذ يف دًز يًدانكني هناى يَظ ان اجلدٍد ًاجلٌَ ايناع أعني يف صازت َباغس، حتٓ غري

 املعنٌن هرا حبجنا ٌَضٌع أهَُْ ٍأتُ هنا ًَن املدتًفْ، االضالََْ ايعصٌز يف االصًَْ املصادز ً يف َؤيفات بٌضٌح جتًٓ
 احلطازِ ً ايتازخيُ دًز نباطَتٌاضع الضت ، نٌنى ضعُ(االضالََْ يًحطازّ املعسٍفَْ املصادز يف ضٌاحَوا ً اخلانكني)

 ً ايتازخيَْ ايهتب أَوات بٌ أهِ اجياد حاًينا ًقد االضالََْ، يًحطازّ املعسٍفْ املصادز يف ضٌاحَوا ً خانكني ملدٍنْ
 َهانْ ً دًز ً اضِ فَوا دإّ اييت اينصٌص عًٓ ايطٌٕ فَوا ًتًًكَنا ًعُكنا االضالََْ ايعصٌز غتٓ يف احلطازٍْ
 بوذُات انتوَنا ًقد ايعصس ايعباضُ نواٍْ حتٓ ً ايطاضانُ ايعصس َن بداٍْ االضالََْ، ايعصٌز تًو َن ٌن يف اخلانكني

 .  املصادز يف ذنس نُا عًَوا املػٌٍ َسًز يف املػوٌز ي(ايكنطسّ) دطسي ً اخلانكني دًز ً ايبػداد عًٓ املػٌٍ
 يف اخلانكني، حتدثنا َهانْ ً اضِ عن ًٍ خصصناياأل ايباب ففُ املبحجني، اىل باب ًنٌ ايبابني اىل ايبحح قطُا

 حتدثنا ايجانُ املبحح يف نُا المسى، ايتازخيُ أصٌ حٌٍ املدتًفْ االجتاهات بَنا ً خانكني اضِ أصٌ عن االًٍ املبحح
 ٌزايعص يف ايسحايَني عند ً ايتازخيْ ً اجلػسافَْ املصادز يف ضٌاحَوا ً حدًدي ً اجلػسافَْ اخلانكني َهانْ عن

 دلاالتى غتٓ املصادز، ًذيو يف يف اييت ذنس يًدانكني اجلػسافَْ ملهانْ األهِ ً ايبازش ايدًز بَننا ً االضالََْ ايٌضطٓ
 االحداخ يف ضٌاحَوا ً اخلانكني دًز عن يًبحح ايجانُ ايباب ًخصصنا االضرتاتَذُ، املهان ً ايصزاعْ ً املَاي َجٌ

 باينطبْ االضالََْ ايفتٌحات األحداخ يف ضٌاحَوا ً اخلانكني َهانْ ً دًز عن هًُنات َنوا األًٍ املبحح ففُ ايتازخيَْ،
 فسازهِ بعد ايطاضانَني احلهِ َسانص َسنصا َوُا َن نانت خانكني ً ضٌاحَوا اييت االضالَُ اجلَؼ ً ايطاضانَني َن يهٌ

 اييت بأحداخ َسًزا االضالََْ املصادز يف ًزد اييت األحداخ أهِ بتًدَص قُنا ايجانُ املبحح ً يف َن عاصُتوِ املداٖن،
 ايعصس نواٍْ حتٓ ً االٌَِ ً ايساغدِ ايعصٌز االضالََْ املدتًفْ بداٍْ َن ايعجس ًيف االضالََْ ايفتٌحات بعد تًت

     .  ضٌاحَوا ً خانكني يف ايتازخيَْ يالحداخ ايعطهسِ ً ايطَاضُ ً احلطازِ ايدًز فَوا ًبَنا املػٌٍ دلئ ً ايعباضُ
 ضٌاحَوا ً خانكني أهَُْ ً دًز تبَان يف ًفكنا ً ايبحح نتبنا ادًوا َن اييت اهلدف اصبنا قد ان نتُٓ اينواٍْ ًيف

 .   االضالََْ احلطازّ يف االصًَْ املعسفَْ املصادز ً يًهتب ايتازخيَْ ً اجلػسافَْ ايًػًٌٍْ املسًٍات يف

 

 


