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 البحث ملخص
يناقش  لبحثااي ريابعض معاام تعاآلتااقو لصااقع رلرعااقةع لب تعآلد اا  لبا   عااآلة     اا        

لببرب  لبقبمي  تنذ ععت لألست  لبثقبث  حا  متاا لألسات  لبسقةسا ل راااياق ري ساتصق باآل اآل     
يم تبى ل عق  لبا ح ني مآللةي لبن ل لألةىن رأاتصم   ه خال  لب    لرذكآلع ل تا  لسي ااقح عالشاي

مقبسااا   لب تعآلد اا ل  حبلياا  تااا لألساات  لبثقبثاا  رتااق دكاات   يااق تااا وااتة با ح ااني   لبااببيق رة  و 
دبك  قعخي قًل ٍب حاتر  لب تعاآلس سان تر ت ساس لألسات  لبتلمعا  سابصم أساحقجق رديقتقياقل لديقاقً  

قدااا  معاااب دباااك    حاااتر  لب تعاااآلس ساااقحآلعا رراااخلا تاااا تااااآلا لألسااات  ل قتسااا  رك ااا  رراااقدل ك
تعقعكيم ر نقحتصم ت  لبا ح نيل ر آلً     لألست  لبسقةس  رعالشييق لبسام   ت  لبا ح ني ر  سخل 
أحاابلايقل ركاال دبااك رعاا  لرتلحاال لبيقعخي اا  لرااذكآلع  كااقس ييعااااه عالشااقو ل يمقع اا   تكاا و   

أم أداه  ق قسا س قيمل رصل كاقس دباك مرل اتلب رلج مني لب تلعن  رمعم سا الو تاآلا لبا ح ني رأتتل
سترع  أديقييق لبعالشقو لبآلا ق  مني لب ت نيل رأياقً تق ديج عاا لديااقع لبا ح اني ماآللةي لبن ال تاا 
لدياااقع بثقق ااقتم ر ااتلايم لااااقعي لبقاابم سااآللً    تااق  عاااو ب ااقتم لببين اا  رعحااقةلتم تاا  معاام 

  ققب بصم رسحل ع ايم .    
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Political relations between the Libyans and the ancient Pharaonic state 

 

Research topic  

 

     The research discusses and studies some of the archeological and 

Pharaonic sources that date back to the period of the ancient state from the 

age of the Third dynasty until the time of the Sixth Dynasty. And analyze 

and explain them to get to how Libyans were connected to the Lower Nile 

Valley and their effect ın ıt during that period, with clarifıcatıons of their 

relations with the Pharaonic authority. Beginning with the Third Dynasty 

and what was mentıoned of the rebellion of the Libyans in the Delta and 

implications of that historically, then the wars of pharaoh Sinfro of the 

Fourth Dynasty against them causes and consequences.  

Then moving to the wars of the Pharaoh Sahur and other kings of the Fifth 

Dynasty and how and why their battles and their contradictions with the 

Libyans. Up to the Sixth Dynasty and its peaceful relationship with 

Libyans and explain its events. 

And all of that through the historical stages mentioned was permeated by 

the social relations focused on marriage between the pharaohs and some 

descendants of the Libyan kings and their princes , and whether this was a 

political marriage or a necessity created by close relations between the 

two parties , and also what resulted from the spread of the Libyans  in the 

Nile Valley by the spread of their culture and heritage of ancient 

civilization both in terms of their religious life and their worship with 

some traditions and livelihoods . 
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 مقدمة:
 عب لصاقع لب تعآلد   رراقتقيق لبحقش   لرعابع لبآلح اب ببعلسا   اقعيل لبا ح اني رحااقعتم      

لإلرتياااو با ح ااقل رصاااآل تااق يااابعآل    لبحثااي   أخحاااقع  اااك لرعاااقةع   مااقس لب ااا   لباا   ساااحو  اا 
ردقآلشااايق رتاااق رعة   ياااق تاااا تعاآلتاااقو باآل اااآل      يااام ح اااق  لبا ح اااني رحااااقعتم خاااال  لب ااا   
لرعق اات  بابرباا  لب تعآلد اا  ععيااا  ععااآلعصقل رخق ااً  أس أرااا   اا لو لبيااقعيل لب تعااآل  شاايبو 

ي لبن اال لألةىن رسااا يه لاقكماا  رتنااذ لبععااآلع لاقتياا  لألر ل مااني لبا ح ااني رساادقس رلة ل عااق ً 
دقص اااك عاااا دياااقتج دباااك ل  عاااق  رل حيداااقا رتاااق  ت ااا  عا اااه تاااا  ااا اخل ر ااا ات ماااني لب ااات ني   
 ق ٍو حاقعي  خميا  ل رصآل تق ي تحه صذل لبحثي تا خال  ةعلس  لبعالشقو مني لب ت ني تاا 

ععت لببرب  لبقبمي ل ر  سخل لبآلاقتو رلبنقآلش لب  ُعثات عا ياق  لبنقح يني لبس قس   رل  يمقع    
رحتا اياااق رلقربااا  لساااين ق  أحااابلايق رععاااق لبآل اااآل     شااا  تاااا أاااات لبا ح اااني   حااااقع  لباااآللةي 
خال   اك لاقح ل ت  تبى عالشييم م تلعنييقل رصآل تق جيعل هلذل لرآلسآلا أمه ً   بعآل بايقعا  

لبا ح اني تاا ل هاقا لبابلتم ح نياق داآل رلةي لبن ال رخق اً   اآل ت رلبيثق و   ظال رماآلض صاب  
عاب  ُ ساينيج يقل رأيااقً يحابر برتات لحيماق ٍو لرآللعة ل شيعقةي  ببييم كماق  اذكت لرعاقةع د سا

تااا خااال  ظااتر  لبا ح ااني رح ااقتم لبقبمياا  رةرعصاام لبس قساا  رل  يمااقع  ةلخاال رلةي لبن االل 
 كا  أسحقجق رديقتقيق ع  عنق تا رتعقةعا لرعيا  .           رصذا لإلشدقب   اقر  لبحثي
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 -توطئة :
ةر  صاآل تاا ل يياقة لبعاماق  رلرا عخني  دباك ألس  قس م لااقع  لب تعآلد      االث س  

تعاابعصم    قساا م لألسااتلو تااا ماابليييق    يختصااق رتااق ييعاااو مقبيااقعيل لبس قساا  با تلعناا  كااقس 
لباااااذي   جيعااااال صاااااذا لألسااااات     ساسااااااًل اداااااقم رلةي لبن ااااال رأعماااااقهلم تاااااا ةرس ل )*( تاااااقد يآلس

 قساا ميم    ةر  أر حاااقعلو تااا دقح اا  لبي ااآلع رلبيقاابم لرااقةيل ر  َيُاااب عااا  قساا م عامااق  
ةر  خميا اااا     معاااام لبحااااقحثني لبااااذيا  عاااااآلل  يااااقعيل لبس قساااا  با تلعناااا     اااااالثلرعااااتيقو با

( ةلخاال لببرباا  لبقبمياا ل رصااذا لألخااخل   عااا  ماابليييق مقألساات  لبثقبثاا   2ل 1لألسااتلو لألر  ) 
ردبااك با  اات  لبعمتلد اا  رلبي ااآلع لااااقعي لبااذي حاابث تنااذ مبلياا  لألساات  لبثقبثاا ل ربااذبك عاات  

( لبا  ()**مععت منق  لألصتلمل كماق  عات  صاذا لب ا   أيااقً مقبععات لرن ا  دساح     تبينا  )تنا  
رميياب صاذل    ( 73م  ص1990) توفيق،  قس   بابرب    صاذل لبععاتل أ حث  لبعق م  لبس 

 .م( حا  اقيا  لألسات  لبسقةسا  سان   2782لبععت )لببرب  لبقبميا ( محبليا  لألسات  لبثقبثا    )
) األنصققار    .م(ل تاا  ر ااآلة لخاايال  مااني لراا عخني    اا عيل صااذا لرتحااا  أياااقل  2263)

 (.  25م  ص1991
عل  حااآل  أسااحق  ماابليقو كاال أساات   بيااب   آلساا  لر عخااآلس لبيسااق  و ربقااب  عاابةو لص

دقص اك عاا لألعشاقم  –عا لب تس قو لب  ة ع     ةخاآل  لباحالة   ععات  بياب عناب تاقد يآلس 

                                                 

( صاآل كاقصا تعااتي لشاييت معاماه رتعت يااه باياقعيل رتامااقً مقبا،ا  لإلرتيق ا ل عااقش   متاا م ا مااآلض لبثاق  لباذي حداام تعات مااني *)
ل ريعيقب أس م ا مآلض صآل تا طا  تا تقد يآلس كيقم   قعيل تعات تناذ  قاتا حا  41 .مل لألدعقعيل ص 246 – 284عقت  

نه شاذعلو مسا   ل ر ب اه يت ا  لب اال    قسا م  اقعيل تعات رحدام لب تلعنا     متنهل ربقب سقا تق كيحه تقد يآلس ربدا ر ا  ت
 .744مل ص 2222االاني أست ل رصآل  قعيل س قس    أرا  أخحقعال أةي ل 

 .م(  2282-2422( تناا  أر تن اا س مقإلرتيق اا : صاا  تبيناا  ل،اابلع لألماا مل رأُطاااو عا يااق   ععاات لألساات  لبسقةساا  )** ) 
ك اآلت ل   25ي حت ه لإلرتيو    مم  س رلبعت     تن ل رص   ق  عنب شتي  ت   عص ن  عتك  لبحبعشني عاى معب لسم تا د ت لبذ

تا ل،   ل رصا  مققياق أاتيا    لبآلشا  لاقساتل يُت ا  صاخلرةرو منق صاق    أر  تااآلا لألسات  لألر  رت ساس لببربا  لب تعآلد ا  لرااك 
أاااق من اا  بداا   دااآلس حعاانقً عساادتيقً رتلشحاا  أصاال لبااامق  )لبااببيق( لبااذيا أخاااعيم تاااآلا تنااق أر ت ناا سل ريااتى معاام لراا عخني 

ل،نااآل ل رلساايمتو عق اام  بابرباا  لب تعآلد اا  تنااذ لألساات  لبثقبثاا  حاا  لبثقتناا  ٍب  ،ااخلو لاقساات  لب تعآلد اا  عاا  تاابس أخااتىل ربدااا 
 .776   لرس ث  . لدظتل أةي ل صلسيمتو أمه   تن  لبس قس   رلإلةلعي  رلببين   رلبعسدتي  ح   
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 اتأى معام لبحاقحثني أس مبليا  ععات  –لألس آلعي  لب  ياعيق كياآللعيل بحابليقو راقياقو لألسات  
نس  بياب ةلخال لألسات  لاقكما   ألس لراد ا    رلةي أست   بيب  كقس يعيمب عااى ةخاآل   ا

لبن اال لعيماابو عاااى دقااق  لب تعااآلس تااا  اابلخل عنعاات  بيااب   لألساات  لرقبداا  تااا لأل  رلألمل 
ربااذبك هاابصم أح قدااقً ينعااحآلس لبنسااق  لباااآللٌب مياانثا حااو ر ياا  لبعيااب بعاابم ر ااآلة رعيااي شااتع  

 اا  لاااقكم ينيقاال لبيااقعيل    أساات   بيااب ل أر تااا لبااذكآلعل رعنااب مرلج صااذا لراداا  تااا رااخل لبح
عنبتق يعل    حدم لببرب  أحاب أمناق  لب تعاآلس تاا مر ا  راخل شاتع   رب سا  تاا لبابم لرادا  
لاقكم أر أمنق   حبى لحملا قو لبااآللٌب كناق كثات   عاتش لب تلعنا ل  يناق  ابخل لببربا    حدام 

آلس ل،بيااب باا س تااا لألساات  لبسااقمق ل ربعاال أساات   بيااب   ألس لباابم لبااذي جيااتي   عااتر  لب تعاا
 عااابة لب ر اااقو رلحملاااا قو  عااال با تلعنااا  لر معاااايم أعااابلةلً كحاااخل  تاااا لألمناااق  رلباااذي أةى   
معاام لبععااآلع     ااتلا عاااى لبسااا   ياابخل لبااحالة   أ ااآلس لب آلسااى أح قدااقً تاا  تااق اعاال تااا 

عنيااق ر ااآل  عقتااا  حقكماا   ااتلعقو راااآلعلو ةين اا  رس قساا    اانم عاااى لساا يقة أر ظااام يناايج 
-67م  ص1993؛ جرميقققققققال 136م  ص1955) بقققققققدو    بياااااااب     عاااااااتش لب تلعنااااااا  

 . ( 103-102  ص1957؛ إبراهيم 71 68
رعاااااى أياااا  حااااق   اااا س صااااذا لرتحااااا  تااااا  ااااقعيل رلةي لبن اااال رحاااااقع ه لب تعآلد اااا  شاااايبو 

اااقعي  رلبس قساا   أمااتمو   ااآلعلو عظ ماا    شاا  للااق و لبثقق  اا  رل شيعااقةي  ر لبعمتلد اا  رلا
شععاا   لااااقع  مااآللةي لبن اال  ي آلشاا  عاااى تث التااق   لبااات  لألةىن رما،اا  أشعااى ةع ااقو 

(ل  مق ص  يااقع رعالشاقو لبا ح اني  92-91مل ص 1995لبيثات مقبععآلع لبقبمي  )  عتيل 
 جبا لااقع     اك لرتحاه ؟  
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 -:سرتني الثالثة والرابعة العالقات زمن األ
رأحابلث ععاتا هعال تآلسااآلا  )*( س شاا  يااقع لألسات  لبثقبثا  تااق خاال لرااك لر ساس مرساات

لبحثااي حااآل  لألااات لبا ااا    اااك لب اا    ااعحقًل ردبااك بناابع  لبااب تل لألاتياا ل سااآللً  لريعاااو تنيااق 
لبذيا رساعآلل مقبا ح ني أر م،خلصمل رح  لبثآلع  لب   ق  دكتصق عنب تقد يآلس رلب  شقم جق لبا ح آلس ر 

ل  يال ( 209  ص2015) بقاتس،  أساثييم مادل ت ق   أع عه ل   ،خل   شدل لبقمت 
بامعقعسا  لبا ح اا   أر خقع ياق أم  ااق لسايمتلع (**)رشعا  صاذا لبثاآلع  أر لبيماتة لبا اا ةلخال لباببيق 

ساقمقييق   جياب راقيا  ؟ رخل أس لب،مآلض حآل  مبلي  أست   بيب  (***)ادم تاآلا ل،نآل  باببيق
-73س سححقًل رخق ا  أس مرسات صاآل أحاب أمناق  يخات تااآلا لألسات  لبثقد ا  )  آل  اول صآل به لر عخ

رلحيمااق   ااآلو تااآلا يخااتيا باسااا   شحاال ر يياه رصاام   د ااس لبآلشاا   (****)( خا  سااعمآلي 74
راخل  (ل دبك كاه   جيب به لبحقحثآلس ساححقً ساآلى لعيحاقع مرسات تاا أم 79 خآل  به )  تميق ل ص

شااتع   أر أم اقدآلياا  لع ااحب جااق أمااآلا لراااك خاا  سااعمآلي ماا رلج س قساا   ألاااق كقداا  تااا ساادقس 
ل رصااا  طتيقااا  ( 74-73؛ توفيققق،  ص107-106م  ص2002  2) مهقققران   لباااامق  

              ل حعياق لراااآلا لألرلتاال تااا لألساات  لألر  رلبثقد اا   س سااق  أصاال لبااامق  ركساا  رةصاام رطااقعييم 
  ص 2010؛ سقققليم  عبقققد الل يققق   63-61؛ جرميقققال  ص 36م  ص1967  ) امقققر 
ل ربعاااه لبسااح  لبااذي  عاال لراااك مرساات ييعااذ تااا  اااك لربيناا  مقبااامق  عنااب ( 162-163

                                                 

( لب تعااآلس مرساات أر  ساات أر د خاا ل سااقايه متةياا   ااآلعيا ) رصاا   حاابى شااآللتم لراااآلا رحآلب ااقتم لباا   ت اا     ععاات لببرباا  *)
رحداام لابيثا  رل آلظا  عيثاا   اآلعيا م ي قب اق ( مااقا  لألزات بيم  اا ا عاا راخلا تااا لب تلعنا  ألمه يااه رشبسا يه عناب ساادقس لباآللةيل 

 .499صذل لب تعآلس تب   سع  عات عقتقًل رصآل  قح  أر  صتم مآللةي لبن ل رلرعتر  مقهلتم لربعج مسققع ل أةي ل ص
 .14". لدظتل كتر  ل ة.ول ص∆" ق و صذا لبيسم   ألاق  احه لات  لإلرتيق   ( **) 
( شااايبو  ااا   لألسااات ني لألر  رلبثقد ااا  لبدثاااخل تاااا ل سااا تلمقو رلااااتر  ماااني لباااامق  رل،ناااآل  لعي صاااق لبحاااقحثني داااآلٌا تاااا ***)

   42مل ص 2211  مااقشتل 44ل 34مل ص 1999لرعقعساا  رعاابم شحااآل  ساادقس لبااامق  اداام تاااآلا ل،نااآل ل لدظاات: متساايبل 
 . 53 - 49مل ص 1989تتل  ل 

ألساات  لبثقد اا  أر اااقتنيم  رصااآل لراااك  آلمي ااق أر د اات كقساادت   شااقتم  سااققع  ر ااآلعيال دكااتا تااقد يآلس مقساام سااقم   تلعناا  ل ( ****)
ساا  رختيسل كااقس ععااتلً تا حلااقً مااقاتر  لألصا اا  ر ااتلا مماداا  لبااامق  رل،نااآل ل ح ااي لسااي قا لبقاااق  عا يااق عنااب لديعااقعا عاااى 

 .71-69   تميق ل ص  92-91مل ص 1967ل لبا ح ني لرس  تيا عاى مماد  لبامق ل لدظت: لتتي
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عأض لبببيق رص  تن  عق م  ادمه رلسيمتو كذبك ح  متا خا قتهل ربذبك أطاو لر عخني 
م  ص 2001) علققق   ربااا  لرن  ااا  ببعااااى ععااات لببربااا  لبقبميااا  لسااام ععااات حداااقم تنااا  أر ل

ل رتااا لحمليماال أس لبثااآلع  لباا  شااقم جااق لبا ح ااآلس مقبااببيق   مبلياا  صااذا لببرباا  كقداا    أيااقم (326
 خآل اااه لباااذيا   يسااايمت حدميااام طاااآلياًل ر اااذكتصم لصااااقع شحااال مرساااتل رعقااا   صاااذل لرااااك در 

عساني تاا لبا ح اني لبتساق عاا صاذل لأل آل  لبامقب   مخابو  ااك لبثاآلع  رأ اق  أصاقو لباببيق لرعق
 .)*(لراك لبذي هلم   ه ةم ردع   تا أته لبامقب   د  تقع  ح 

رصدذل  نيي  أخحاقع لألسات  لبثقبثا  بقاا  لصااقع حاآل  أحابلث مق ا  أيقتياق رسانني حدقتياق 
 (**)لبذيا ب س هلم تا دكت سآلى   شآللتم لراآلا.

ت سااس  (***)ر اابخل لبااحالة   ععاات أساات   بيااب  يحاابأ  قعخييااق عاااى لصاااقع مقراااك ساان تر
رتاااااا مااااااني  (  102-101م  ص1995م ) فخققققققر    . 2562-2682لألسااااات  لبتلمعااااا  

 اق  تنياق  ( 95م  ص2000) سقليم  أعمقبه زا  عااى لبا ح اني ًب دكتصاق عااى حقات ماقبتتآل 
                   (       11222قشاااااا   لبعاااااا،خل  رلبدحااااااخل  رلألسااااااتى )( عأض تااااااا لر13122م،نااااااقتم كثااااااخل  ما،اااااا  )

 يال صااذا لألعشااقم  ااث ث ؟ ر   أي شاٍ   تتاا ؟ بقااب  دااتعو لألعاابلة  ( 126) إبققراهيم  ص 
لبا ح اانيل رُيالحال دباك تنااذ  (****)لبااعم  بنياقتج حااتر  لب تلعنا  ساب أعاابلتيم رخق ا  لبيثناآل

                                                 

أاق  صذلل رةب ل مبأ تقد يآلس مقمنيق أستً   بيب  ( ص  مر   خ  سعمآلي يخت تاآلا لألست  لبثقد  ل ريحبر أاق رخل شتع   بذبك*)
لباااآللٌب أااان لإلدااقث     يعااذ أبققمااقً تاد اا  ماال لًااذو بقحااقً رلحاابلً صااآل أم أمنااق  لراااكل ألاااق أاحاا  لبااذكآلع ةرس مر ق ااه لباااتع قو

 .122-99مل ص 1996  سا مل عحبلبا   ل 74-73 قبل ربعاه لع   جق مر ً  شتع     يخت حدمهل  آل  ول  ص 
(  س لرعاآلتااقو لريااآل ت  حااآل   ااقعيل لألساات  لبثقبثاا  أشاال مدثااخل تااا  اااك لباا   يثاابث عااا ععااتي لألساات ني لألر  رلبثقد اا ل رشااب **)

بعبيب تا  تلعنييق لبذيا عأي معم لبعاماق   ات  حيم عااى لبنثاآل لبياقو: دا  كاقل  ساتل ساق، ل خا  ماقل د ات  دكتو شآللتم لراآلا ل
 .25. شقعس  لألدعقعيل ص83-79كقل حآل أر حآل ل  تميق ل ص

(ل ( سن تر )د  تقع (ل لسي قا   س س أست   بيب    حدم لبآللةي عنب مرل ه تا لمنا  يخات تااآلا لألسات  لبثقبثا  )حاآل ***)
سن ( رلع ح   معام أخحاقعا مقبنساق ل ريقاق  أداه  ا رج تاا لمنياه ألر  تات     29ُعت  مناقطه لبعسدتي. ريُعيقب أس حدمه ةلم )

 ااقعيل  تلعناا  رلةي لبن االل رصااآل أر  لب تلعناا  لبااذيا  تكااآلل منااق  لرقااقمت مااق،نآل  ركااقس ت ااآلهلم با  ااآلم رلبااامق  تااا لبااآللةيل رشااقم محنااق  
 .193-192   مآلمدتل ص522-519  أةي ل ص127-125ل  متلص مل صصتتقس تا لاقت

( لبيثنآلل أر  لبقحقتل لبا ح   لب  ي ٌب دكتصق   لصاقع لب تعآلد  ل و  رل عا رخلصم تا تاآللط  رلةي لبن ال تناذ  قات لبياقعيلل **** )
ل،قدح اا  رلبيثااا  متيااا  عاااى لبااتأض رلباحااقض  هلاام تاللياام لباا  ظيااتو عاااى أرااا  شحقتاال لبا ح اانيل تثاال طااآل  لبققتاا  ر بيااا  لباااعت
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ن اال ر يدااتع لألعاابلة لبدحااخل  ر  يااب سااعقتييق مقبععااآلع لبالحقاا  مبلياا  لبآلحااب  لبس قساا   مااآللةي لب
(ل ربعاااااه مياااقة    حقااام لبعماااال ربثاااقً عااااا  86-85ل 35-34مل ص2215أيااااقً ) ساااتلعل

لبايت  ر بحقض لراك رععتا م طقع لبقآل  رلبعظم  ر عصق  لألعبل ل    حث  صذا لب تيقا  ُسان   
  أام لسينسعآلل صذا لألعمق  عاا راخلصم تاا أساال يم ل حعيق لراآلا أر لب تلعن  مآللةي لبن ل ح

               رعم آلصااق م د ساايم   معاام لبععااآلع رحاا    أيااقم صااذا لببرباا  لبقبمياا  كمااق حاابث تاا  لألساات ني 
) فخققققققققققققر    ( (*)ق.م 2280-2420والسادسققققققققققققة   ق.م 2420-2560) اخلامسققققققققققققة

رععق كقد   ااك لألعابلة حعا ا  ألعابل  لرااك أر لرعقعساني باه  ( 148  130م  ص1995
ت  أتالكيم أر ش عاقام لبا  يسايثآلد عا ياق لرااك معاب تعاقشحييم رساتجم    شاا ميمل رب سا  
ر ر  خقع  ا  شاقم جاق لرااك خاقعج تناقطو د اآلدا رات  سايآل  لباآللةي لباا ول رخق ا  أس ععات 

ر  اااآلع حااااقعي ر   ااااايب لببربااا   آلسااا  خااااقع    لببربااا  لبقبميااا  كااااقس ععااات   سااا س ةلخااااا 
؛ 50-49م  ص1957)مر   رلدعتو عالشقتق مق،آللع    طقع لبيققع  رل  عق  لبساام  

ر ساات معاام لراا عخني صااذا لامااا  سااب لبا ح ااني م اااق كقداا  زااا  ل ( 194  115إبققراهيم  ص
ق ساقمققً كقدا  خاقعج ساا يه عاى رلحا  لب  اآلم لساي قا لرااك تاب د اآلدا عا ياقل رصاآل تاق يعا  أاا

ركقس  اقما سميق    حدمه ةرس لبيآلس    مق معبصقل أر أاق  عتس  بيآلس  ب اا أر ااآلع  ب ح ا  
 .(**)ةلخايق سب حدمهل أر ألسحق  أختى  عايه يقآلم بما    يق بتةصق حت  د آلدا رسا قده

                                                                                                                         

. ر  حتاابة 172  لرآلسااآلع  لرعااتي ل ص294لرم اا  كقااتل  لبعااآلع  رلألشااتط  لريققطعاا  رلبعحااق   لب ا قساا  ررااخل دبااكل مااآلمدتل ص
عدا  يعل  لرا عخني لصاقع لب تعآلد   تدقس ص    لبا ح ني لبذيا  دتعو تعقعكيم رزالو لب تلعنا  عاا يم بداا تاا خاال  لبحثاي رتقق

دالحال أاام جيعااآلس تاآلطنيم ماني لباببيق رلباا   لب،تم ا  بان ال رلبآللحاقو حا  ل،ناآل ل ربعال أعابلة لب،ناقتم رلألساتى لبا   يدااتع   
 تعقةع لب تلعن  رأخحقعصم  نم عاى تحقب،     اك لألعشقم أر أاق دلو ة تل تحيم  حتيمل   سخللو كثخل .

( رلرقعآلة صنق تاق حابث تا  دقاآلش لب تعاآلس ساقحآلعا رلبا  لسينساع   اآلعصق رعساآلتقتق ماادل كقتال معاب تقتا  سان    تعحاب *)
صتم لب تعآلس م ا لبثق  يخت تاآلا لألست  لبسقةس ل رمعاب أبا  رمنقئقتا  سان   داتع لرنظات د ساه عااى  ابعلس تعحاب لب تعاآلس طيقعشاق 

 .م مماق ي كاب أس صاذا ل ديعاقعلو كقدا  تساعت  هلا    لرااآلا عااى تات  663-715رلبعااتيا  لبنآليب علما  تااآلا لألسات  ل قتسا 
 .58لبععآلع ممق اماه ل ديعقع عاى لبا ح ني تا أمه      قعيل لب تلعن ل رأده أتت تادآلا    ثيه أر ديقتقهل تتل  ل ص

 .م( رشحاال  1282-1195     ععاات لألساات  لبعاااتيا )(    اابخل رلحاا  لب  ااآلم ررخلصااق تااا لبآللحااقو   سااا   لب تلعناا  **)
دبااك كقداا  حتاا  حداام لبا ح ااني لبااذيا ة عااآلل ل، ياا    معاام لبععااآلع بابرباا  لب تعآلد اا  رلباا  كقداا  بياا خت ل، ياا  أر  ق عيااق عاااى 

 .58-57لب تعآلسل تتل  ل ص
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م لبحااقحثني ) عااا ل رلب،تياا  ر ااآلة  اا ريالو هلااذا لامااا  م اااق عاااى ب ح ااق؟ تااا شحاال معاا 
ل  مق لرقعآلة ما ح ق صنق؟ رأيا تآلشعياق رحابرةصق؟ رصال كقدا  أيقتياق  آل اب حابرة (*)( 486ص

س قساا   شساام  لرن قاا     ةر  أر رااخل دبااك؟ أب ساا  ب ح ااق لرعتر اا  ح نحلااٍذ صاا   اااك لرنااقطو 
يياااق حااا  لحملااا ب لبآللشعااا  تاااا لباااا   لب،تم ااا  باااآللةي لبن ااال ر ق نياااق شحقتااال ب ح ااا  ر نياااات   ياااق اقق 

 لألطان  ؟
ل رأدااه رااخّل (***)عنااب كالتااه عااا  داااق  تبيناا  تناا  عاااى يااب لراااك ت نااق (**)ي كااب صااخلرةرو

) هققدودوت  صااق ر عمقعصااق     حاا  ييساا  بااه منق ااتى لبنياات تااا لألعلساا  لبا ح اا  شااتشقً مااني ل،حااق
تاا رااتيب  مماق يعاا  أس لألعلسا  لبا ح اا  كقدا  ويااب (  212-211  ص99  ف1987  2ك

لبااآللةي تحقشاات   ألدااه تااا لر كااب   يقعااب ماا س لبنياات كااقس جيااتي ةلخاال لألعلساا  لبا ح اا  مااقرنظآلع 
لاقسااتل رخق اا  أدااه ينقاال أخحااقعلً رأحاابلاقً تااا لرعااتيني أد ساايم عنااب ميقع ااه بااآللةي لبن اال ل ةىن 

ذا (ل دقص اااك عاااا لسااايمتلع ر اااآلة لبا ح اااني   صااا 352مل ص1996 .م ) ماااآلمدتل  452سااان  
شاااا م  لبآللحااا  خاااال  ععااات لألسااات  ل قتسااا  رلبااا   اااذكت ياقعصاااق أس لبيثناااآل كاااقدآلل يسااا  ترس عااااى 

  نآليب تبين  تن  رلدياتو   ه اقق ييم ت  لدياقعصمل رسآل  ي ٌب لابيي عا دبك   ح نه.  
   دااا زااا    ةيح اا  سااب تعقعسااني  كمااق  آل ااب يعل  أخااتى حااآل  صااذا لامااا ل تنيااق لاااق

 قبل مل كقد  أياقً  تسقً باي ح  رلبساا   عااى رخلصاق تاا لألشاقب م رخق ا  لب  اآلم  ادم سن تر
  62(ل رلبااا  كقدااا   ماااقس صاااذا لب ااا   حتااا  ساااا   لبا ح اااني ) ماااقييسل ص  84)  تمياااق ل ص 

(ل ريتى يخترس أس رلةي لبن ل شيب لدقسقتقً  بيبلً ماني لباامق  رل،ناآل  معاب  58تتل  ل ص
                                                 

  صقمجيااق صااذا لب تعااآلس كمااق  ااق    حآلب ااقو ( رصااآل يقااآل  أس صااذا لامااا  كقداا  عاااى ب ح ااق رلأل ااق أس يااذكت لساام لبقح ااا  لباا*)
 .95)حقت مقبتتآل( رصم )لبيثنآل(ل سا م ل ص

اات لبن ال لباذي  تاا ماالة لبعات    لباات  رجيعال لب ق ال ماني ب ح اق ريسا ق ) ماالة لبعات  ( لبببيق    لً تاا ب ح اق ر ا  لً  ( رجيعل**)
ل رعاا 19ل 17ل 15ل 8ا ب ح اق عساق   ياآلتنيل صاخلرةرول  لب قاتلو س ح  أس لبنيات عناب   ااقده ي،مات أداقً  تايآل ب   ه لرعتيآل 

 (99 داق  تن  لدظتل لب قت  )
تبيناا  تن اا س عنااب  ت نااق أر ت نااآلض عنااب لإلرتيااول دكااتا تااقد يآلض    قعخيااه مقةتااقً مااه لألساات  لألر ل رشااق  م دااه صااآل تااا ماا  (  ***)

حااج أي ل،اابلع لألماا م أر لبقاعاا  لبح اااق ل مسااخل أةياا ل لرت اا  -لداا  عنااب  داااقتيق رمس اا تايقااى لبااببيق عقااتى لبااآللةي لبااا ول 
 .829ل 172-169ل صد سه
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تق ي ست لخي ق  يااقع خا قتاه ماقادم أر  نقاتصاق ماق،نآل  تا  شعات تاب  تآلو لراك مرستل رصآل 
  421-422مل ص2226حدمياااام لباااا     يقااااقرم    مآلعيااااق ل مسااااني عقتااااقً )  ااااق ل 

(ل رععااق خااال  صااذا ل ساا تلمقو لسااي قا لبا ح ااآلس تااب د ااآلدصم عاااى أشاااقب م  116 مااتلص مل ص
رااك سان تر   مبليا  لألسات  لبتلمعا  رلساي قا تيعبة  مامق  لببربا  ررسا يقل حا   اق  ععات ل

 ع اقا لبآلحاب  باااحالة حتا  ساا قده معااب حاترٍ  عاب ل رلًااذ أيااقً تاا تناا  عق ام  باه باب باا  
عاااى مسااب د ااآلدا عاااى لبااامق  رل،نااآل  ميآلساا يق لرسااق   م نيمااقل كمااق لسااي قا لبقاااق  عاااى 

م  2009) عبققد ايديققد   لب اا   اااآلعلو ل،نااآل  رلبااات  مياااك لامااالو لباا  شااقم جااق   د ااس
ل ر عاا  (*)رتا لحمليمل أس  اك لألعمق   عايه ياق  مقرااك لبعاقة  دا  تقعا (   161ص

ل رممااق ياابعم (**) اا   حداام خا  يااه خآل ااآل  اا   عخااق  رلساايقتلع رمنااق  رلمةصااقع لشيعااقةي رعمااتل 
ل (***)لبتأي لألخخل أس تاآلا لألست  لبتلمع  كقس هلم ت آل  إلبه لبامس عا رربينيه لألم صا آلمآلب س

رلببب ل عاى دبك ظياآلع ااق  لألبقاق  لراد ا  متاا صاذا لألسات ل لباذي ياب  عااى لديماقتيم إلباه 
سقو لرعتر   عاا لبامس رصآل بق  ) سق عا ( رلبذي يع  لما لبامسل رصآل تق يُعب تا لبس ق

لب تلعناا  تنااذ ععاات لبيآلح ااب رتااق يا ااهل رلباا   ُعياا  تااا رسااقتل  اابع م أعكااقس لبآلحااب  مااني لبااامق  
؛ 162-161م  ص1992؛ ألدرتقققد  162-161  158-157) بقققدو   صرل،ناااآل  

 (. 89-88جرميال  ص
ج معااام رتااا أشااادق  ل عاااق  لبا ح اااني مقألسااات  لب تعآلد ااا  لبتلمعااا  رعالشاااييم لبآلا قااا  جاااق مرل 

تاآلكيااق تااا دسااق  ب ح ااقول رععااق كااا تااا منااقو أتااتل  لبا ح ااني رتاااآلكيمل رصااآل تااق يالحاال   ياااقع 
                                                 

 .193( تا لألبقق  لب  لع ح   مسن تر   لبديقمقو لألةم   لبالحق  معب تآل ه م  لو طآليا ل مآلمدتل ص*)
سات  لبتلمعا ل تاا أشايت  تلعنا  رلةي  .م( رصآل لما لب تعآلس سان تر رااق  تااآلا لأل 2633-2656حدم خآل آل   حآللو ) ( **)

لبن لل رصآل  قح  أعظم أصتلتقو ل،    لرعتر  مقهلتم لألك  لب  عبو تا عققت  لببد قل ريب  عاى  قبم كحخل رتحدات    اا 
 .232-229لبعمقع  رلهلنبس ل ر عي  أخحقعا سحل ا   بلً مقبنسح     رخلا تا لراآلا رلبععآلعل لرآلسآلع  لرعتي ل ص

تبيناا  أرسل ر ساامى لب ااآلم عااني ربااسل ر عياا  أصاام تاابس لااااقع    رلةي لبن االل ح ااي يُعيقااب أاااق دااا و تنااذ متااا يسااحو  ( ***)
 .مل رعا صآل لبامس لبا  عحابصق أصال صاذا لربينا  تناذ ععاآلع تاق شحال لبياقعيلل رشاب رحابرا تا  لإلباه أ اآلم ل اقبول  4242 قعيل 

تثاال أرميااتيسل ريعياا  أكثاات لصهلاا  لباا  لعينقيااق لراااآلا أر تااقبآلل  ب يااق رععااق كااقس دبااك  سااي،البه  رهعاااه لألسااقطخل أمااقً بااحعم لصهلاا 
 .838ل 449-447  أةي ل ص 171-172س قس قًل مآلمدتل ص
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ردقااآلش أساات  لب تعااآلس خآل ااآل ح ااي يظياات معاام أ ااتلة عقتايااه اماااآلس تالتااق ب ح اا   عااآلة بقح ااا  
( حيا   ماق،    ُ اآّلِعو رلبابتق ) مر ا  خآل اآل )**(ل     تق   لراد  تتيس عنل لبثقبث )*(لبيمثآل

ج حل  ًيا  عنياق رعاا أر ةصاق لباذيا ُتثااآلل تعياق مان س لباآلحا ل ح اي  اق و  )***(حتض لبثقد  
ُماااتتق مااقباآلس لألماا م لبنق اا  رظياات شااعتصق مااقباآلس لألشااقت لراا ُيا ُي ااآلط زااتل  أ ق اا ل رُاااا  

ياا  عناه وقتاقًل   ح نيق خعاُ  شعخل ل دقص ك عا تالمسيق لب     احه لبا ي لرعاتي لبقابم ًر
 يآل يي ب  تا  احق  أم م س و تثح  ماتي ني تاي ني حآل  لبعبع ًب عم يمق عاى لبديا  
معقاابٍ  مااقعم ل رصااآل بحااقض ب ااا   يت بيااه رااخلصم تااا ساادقس لبااآللةي ل رتااق ي كااب  ااا  صااذا لألساات  

خآل ااآل مااقبيمثآل  دااتلع صااذل لألااات   لبعاا قو رلرالمااس ةلخاال عسااآلم  حقداا  ل، اا   عقاا   لألتااخل 
خع  ) أحب أمنق  خآل آل لب تعاآلس ( ح اي ُعمسا  رلبب اه ما ي يُ اقمو لرالماس لبا  لع ابتق حيا  

 تعااق  اا رج (   42-41م  ص2000  7) حسققن   حااتض لبثقد اا    شاا  تااتيس عاانل لبثقبثاا 
خآل ااآل مااقتتأ  ب ح اا  تااا لبيمثااآل ركااذبك  عاال أمااآلال بدساا  رةصاام ر اااق  تعقعسااييم عااا طتيااو 

 لرعقصت  .   
س تنق ت  رلصيمقم تااآلا لألسات  لبتلمعا  إلباه لباامس ة ا  بظياآلع أسات   بياب  تاا دسال  

تبيناا  لبااامس صا آلمااآلب سل ردبااك عناابتق لشاا   كينييااق تااا لبعااتش ماا تت لب تلعناا  أد ساايم حاا  
  1) حسققن   لدييااى لألتاات مظيااآلع أساات   ت اا  أ ااآلهلق     اااك لربيناا  رصاا  لألساات  ل قتساا  

 (. 329-328م  ص2000
 

                                                 

لبيمثآل ص   حبى لبقحقتل لبا ح   لب  ظيتو عاى تستح لألحبلث مقصاقع لب تعآلد   تنذ ععت لألست  لبسقةس ل هلم معم  )*(
ه مقبيثنآلل بدنيم خييا آلس عنيم   بآلس لبحات  رلباعت ر  معم لرالمسل ركقد  مآللةع دكتصم شب ظيتو عاى دسق  تا لباح

 .321أتخللو رمر قو لألست  لبتلمع    دقآلشيق رياقعصقلأةي ل ص

لبثقبث    قو لبيمثآل رص   لمن  لألتخل كقرع  أحب أمنق  خآل آل تا مر يه لألتخل  حي  حتض لبثقد   رحتمل تتيس عنق )**(
 .118مل ص 1995لبع آلس لب عشق  رلباعت لألشقتل   ر   تا لب تعآلس خ تال  عتيل 

ص  أحبى منقو خآل آلل عرم ر آلة عأي يقآل  م اق مر يهل ر من  لب تعآلس سن ترل رص  أياقً تا أ آل  ب ح   حتمل   قو  )***(
ل لااقع  لرعتي ل  تمج : أزب  عتيل ة.طل تديح  لبنيا  لرعتي ل شح ا  لبيمثآل رتالمسيمل لدظت حآل  دبك :  آلس ربسآلس

 .63-62  شقعس ت ل حسني عحب لبعقو تتل  ل لرت   لبسقمول ص ص 177مل ص 1955لبققصت ل تعتل 
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 العالقات زمن األسرتني اخلامسة والسادسة:
رخق ا  كينا   (*) س ععت لألست  ل قتس  كاقس هسا بلً بععات لبدينا  رحدام ع اق  لبابيا

            باااااااه لباااااااامس )عا( لباااااااذي لصااااااايم ماااااااه أراااااااا  تااااااااآلا صاااااااذا لألسااااااات  رعبينياااااااه لألم صا آلماااااااآلب س       
(ل ربقب كقد  تققمت تاآلا صذا لألست  أشل  137؛ برسسد  ص163م  ص1955) ولسون  

   آل  ااول ص 246ل 241مل ص1963عظما  رسااعقت  تااا أسااال يم مقألساات  لبتلمعاا   عااتيل 
(ل ربعل تت   دبك     بينيم أر  آللسعيم عرم لصيمقتيم محناق  تعقماب لباامس ر  ي نياق  126

ر ألاااام عاااقدآلل تاااا أ (  162-161) ألدرتقققد  صحااا  ما،ااا  تت حااا  ع  عااا    لببشااا  رل،ماااق  
ق.م  فخقر    2560-2680)أحآلل  لشيعقةي  س حل  ظيتو مآللةعصق شحل اقي  لألست  لبتلمع  

رتاااا لحمليمااال أس تاااآللعة لباااحالة لرقب ااا  أر ل شيعاااقةي     داااا   أيااابييم   (  101م  ص1995
كقتاااا  ألس   ععاااتصمل أر حااا  شحااال دباااك مااابأ حداااقم لألشاااقب م يسااايثآلدرس عااااى دعااا   كحاااخل 

نيااقل  سااق ً     لبديناا  رلرعقمااب لباا  أع  اا    تققماال دبااك تااا لباااتلت  رخق اا  تعقمااب  بااه ت
رتاااا أماااتم لرظاااقصت لاااااقعي  تاااا أياااقم صاااذا  (  53؛ مقققر  ص96) جرميقققال  صلباااامس عا 

لبااااا  دُقاااااا  مقبديقمااااا  لبيعاااااآليتي   (**)لألسااااات  تاااااق عااااات  ل ااااا الحقً   لبياااااقعيل مااااااميآلس لألصاااااتلم
عي  ديق قً بعب  أ دقع رعققتب ةين   تيعابة  ل يمعا  معاب ل ركقد  سقاًل ةين قً يُ (***)لهلخلررا    

                                                 

كينيياقل رماقب ح  ( يعب ععت صذا لألست  أك  لب  لو عرل قً بعحقة  لبامس لب  لدياتو   كق   لألشاقب م رلمةلة د اآلد تعقمابصق ر *)
 .328ل ص1  حسال ج164-162تبين   به لبامس )عا( لألم رص  صا آلمآلب سل ربسآلسل ص

(  قات ل ر ابو أر  تات  عااى  ابعلس 714(  دآلد  صذا لباعقتت ل،نقت ي  لبسثتي  تا أدقش ب ر عقريذ رأسقطخل شبمي  حتآلي )**)
مل   ط قتق عققتاب رأحابلث شقتا    ععاآلع شبميا  ععاق حا  شحال ممتلو رحقتلو لب تعآلس )أردقض(ل ريظا معم لبحقحثني أاق حت

لبيآلح بل رحتقك  لبآلشقت  رل س تلمقو لبس قس   مني لبامق  رل،نآل ل ر آل ب تيآلس أختى ةلخال أصتلتاقو لألسات  لبسقةسا ل رصا  
 .711-712تا لبنقح   لببين    يثبث م سيق  عا ح ق  لراك أر لب تعآلس رسعقة ه   لصخت ل أةي ل ص

 .م أر    تاق  3122( ص  أر  شدل باديقم    رلةي لبن لل رص  عاى ص حل  لبعآلع رلبتسآلتقول ريت ق لخ لعيق    سن  ***)
شحااال دباااك مقا ااالل رصااا    مااابليييق لسااايعبت  لبتساااآلتقو رلبعاااآلع باب بااا  عااااى لباااا   د ساااه أر  دااات  ربااا س ععااا  كامااا  تع نااا  

 .844-893ب ب  عاى لبع قو رلأل عق . أةي ل صرلسيعما  عسآلتقو أر عالتقو با
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رداا س أر ردااقض يخاات تاااآلا لألساات   متااارداا    ععااآلع طآليااا  تااا ل دعاايقع رلبي ااآلعل حاا  ةُ 
 .(****)ل قتس 

أتق تق مي   ععت صذا لألست  رحاقعتق تق  عاو ميعآليت لبا ح ني رمعم تالليم ر  قتم 
( ركقداا  عامااقً عااا يم  172) املوسققوعة املصققرتة  د.ت  ص ُعت ااآلل تااا خالهلااق م مسااقتيم لباا  

رعاااى ةرعصااام رأااااتصم مقاااااقع  لب تعآلد ااا  رعالشاااييم مساادقس لباااآللةي   سااا   شااا حلقً تاااا لبياااقعيل 
لر قآلة تا  اك لب    با ح اني رحااقعتم رح اقتمل ركقدا  ساححقً    ماتلم لألاات لبقابم هلام ماآللةي 

ر  اااآلعلو لا اااق  لبس قسااا  رل  يمقع ااا ل ر حااااآلعو  ااااك لبتساااآلتقو رلبنقاااآلش خاااال  متاااا  لبن ااال
لباااذي شاااقم بماااا  ساااب لبا ح اااني رااانم عااااى  اتصاااق  )*(  .م( 2539-2553لب تعاااآلس ساااقحآلعا )

 (. 119م  ص 1996) سليم  عبد الل ي   أعبلةلً كحخلً  تا لرآللش  رلألستى 
رهبع لإلشقع  م س لصااقع لب تعآلد ا  رخق ا  تاق  عااو مقا اق  لبس قسا   كاقب   عاآلة    أياقم 

لعيااقة لب تلعناا  ل عياا لم مااه كنعاات تاا مع عاااى عاابٍر شاابم بااه )**( سااقحآلعا أاااق دلو طااقم   قا اابي
أطماااااقا   لبساااااا   رييم ااااا  ماااااترح ل د عاااااق  رلدعااااابلم لب قعااااا ل رخق ااااا  أس صاااااذا ل ديعاااااقعلو 

   يدتع   عب  ععآلع لألتات لباذي حابث حت  اقً تا  يااقع ساقحآلعا عنابتق لسايعقس جاق رلألسال
لباااذي  عاياااق ساااما  )***(  .م 2151-2246أحاااب تااااآلا لألسااات  لبسقةسااا  رصاااآل م اااا لبثاااق  

                                                 

سان ل رصا  تاب  طآلياا   دل تاق شآلعدا   28سان    عرليا  تاقد يآلسل أتاق لصااقع  يا  حتابةصق  42( عقش عااى عتشاه تاق يقاقع  ****)
م م باه لباامس   ريُت ق أده عاى عأض لألست  لبسقةس  بعب  لعيحاقعلو تنياق:  ناقشال ل صيماق97م تلعن  لألست  د سيقل  تميق ل ص

ر آلة أ آل  رتيح  عا لبح   لاقكم   ةته رلب  ايمال  ت عا ركينيه   ععتا رلخي ق  بق  لما لبامسل رظيآلع تيآلس لألصتلمل 
 .173-171ل ص2228أاق  ت   ألته لبا ح  ل تيتلسل 

 ل ر ااقح  لب ااال    ااا  ب لرقاا   ( ريعاا  لمسااه صحاا  عال ر  ييقااقرم حدمااه لاناا  عااات ساان ل رصااآل اااق  تاااآلا لألساات  ل قتساا*)
(. ربه عب  ياقع  452لراد   ألست ه   )أيب  خل( ربق  سققع  مقا لل عحبلبع ي   ق ل حاقع  تعت لبقبمي  رياقعصقل صقت  عشم )

ل م1995   عاتيل 124كقس أمهيق لبنقآلش لرسقا  عااى  ابعلس لبققعا  لبدا ى أتاقم تعحابا ل،ناقت ي   )أماآل  اخل(ل ساا مل ص
 .133ص
( بقب ُشِدك   تعبلش   صاذا لاماا  رأخحقعصاقل رلبا  ر ا   م ااق سات  تاا لبعاآلع لبحالر ا  لبا  شاقا لسايعمقهلق أكثات تنياق **)

 .49حققتو  قعخي  ل  تميق ل ص
أتاق لصااقع  ( يخت تاآلا لألست  لبسقةس   آل  لادم  ا،خللًل لسايمت حدماه تقتا  عاقم كماق ياذكت تاقد يآلس رمعام شاآللتم لرااآلال*** )

 577 ين   دبكل عا ل ص
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لألتااات لباااذي  عااال تاااا دقاااآلش  (  76-75م  ص1973) جقققاردنر  أعمقباااه ر اقمل اااه أيااااقً 
  لااات  رعاابة لب،نااقتمل أر أاااق ُدسااع  عااا بآلحاا  سااقحآلعا د ساايق   قااب تعاابلش ييق تااا  قداا

شبمي  حتقك  لديعقعلً أشبمل  ا س تاا لريآلشا  أس يُاتى  تعآلداقً يعا   ج ميا  أر خساقع  أعٍض حتا  
سا يه أر خترج اقتت عا ه رعع قس طقعياهل كماق   ميداا أس يعا   خعام مقديعاقع عابرا عا اه 

 ح قةصم.رخق    دل كقس تادقً تا دسل لصهل  أر تا أ
كمااق  اانم لببشاا    عساام   ق اا ل لبا ح ااني لبيثنااآل   صااذا لبنقااآلش تااا متااا سااقحآلعا عااا 
ةعليا  رلحيداقا شااآلي ماني لب ات ني حاا  أاام دكاترل أمسااق صم  اآل   اآلعصم  سااق ً     دقا  أمسااق  
مر ااقتم رأمنااقتيمل ممااق يعاا  أااام عت ااآلصم   اابلً أر أس حتمااقً طآليااا  لساايمتو م نيمااق  قشااييت أتااخل 
لبقاااآلم رشقتااابصم رمر ياااه رأمناااق ال رتاااا لحمليمااال لساااي  قس صااا    إلشاااا م شتيااا   ااابلً ربعااااه ةلخااال 
لبآللةي د سه ممق  عل لب نقس م تت تا س با يساقل أخحاقعصم مبشا  كحاخل   اب  عااى ل عاق  شاآلي 

 رعم و.
ربعل تق ي كب ر آلة عالشقو س قس   رحتم   مني لب تلعن  رلبا ح اني تاق دكاتا أحاب لبحاقحثني 
            أس لرناقظت لباا  ًب  عاآليتصق عاااى  اابعلس تعحاب سااقحآلعا  يثابث عااا ر ااآلة ع ساق  لبقحقتاال لبا ح اا  

ر  يآلسااق ك اا  ر اال    صااذل ل حيمااق  خق ااً  تاا   ر ااآلة تااا  (  183) عبققد ايديققد  ص
                     يااتى م اااق زااا  عاااى لبا ح ااني م،اات  لبااآللةي عااقة تنيااق  اا   لراااك م سااال  ررنااقتم رأسااتى كثاات

عراام   ك ااب لبحااقحثني عاااى أس تن قاا  راات  لبااآللةي  (  135-134م  ص1995) فخققر   
م  1973) عبقققد العلقققيم  رلبآللحااقو   يااايم سااميق    ساااا   لب تلعنااا     أيااقم لببربااا  لابيثااا  

(ل رصناقا )*( .م 1166-1198متا لب تعاآلس ععمسا س لبثقباي ) ( 60؛ باتس،  ص15ص
لألستى رلب،نقتم م اق حع ا  ألعبلة لر يبيا باماك أر لببلخاني   طقعيه تا تا ي ست أعبلة 

لبا ح اااني تااا  ساااتيحيه عاااا يم أر ل، يااا  لر ترسااا  عاااا يم إلاحاااقو ر تيااام ر حع اااييم باااه ) تتل ااا ل 
رلباااتأي لألخاااخل   اااه معااام لبآللشع ااا  خق ااا  أداااه   يثحااا  أس لب تلعنااا   تكاااآلل   تناااقطو ل ( 58ص

                                                 

أر  تاآلا لألست  لبعاتيا حدم أكثت تا االااني عقتاقًل و ا  عيابا ماقبقآل  رلبتخاق ل    أداه عنابتق كا و سانه عاقةو لباحالة     (*)
 .328   آل  ول ص389ل ص1995لباع ل  عتيل 
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م لبقبميااا  خاااال   ااااك لاقحااا  حدقتاااقً أر حقت اااقو   اااتض ساااا ييم   ياااق ر  كاااب لبا ح اااني رأرطاااقا
رباااا س تااااا لرساااايحعب أس لألعشااااقم  ل)**( حع ييااااق باااابربييمل كمااااق يالحاااال   لبنآلماااا  أر ساااا نق ررخلصااااق

لرآل آلة  مقبنق  ص  حعت لعي قةي ةعج لب تلعن  عا ه تنذ ععت لألست  لبثقد   كال عاقتني ُهما  
رععاق كقدا  أكاا   ( 31م  ص1966) توتقوت  بربا  ردعا   لرااك تنياق عااى  ااتا ساتلت  لب

تاااآللعة خ ينااا  لببربااا ل ربداااا باااآل لعي داااق أعشاااقم لصااااقع حق ق ااا  أ  يعااا  دباااك ااااتل  تاااآلطا لبا ح اااني 
ماااقرتلع  رلألشاااققع ركثااات  لبسااادقس؟ رتاااق ي سااات  راااقعتم عااااى لباااآللةي  دل كاااقس دباااك  اااث ثقً 

 أام كقدآلل ةلخل أشقب م لبآللةي رهلم أطمقا رتآع  أختى؟ مقعيحقعصم شقةتني تا خقع ه؟ أم
             س حقاام لرااآللعة لباا   يثاابث عنيااق لصاااقع لب تعآلد اا  با ح ااني رتااآلطنيم لب علع اا  رلا آللد ااا  

 انم عااى را  رعخاق  لشيعاقةي  ( 31-29م  ص 1998؛ األثرم  250  ص2) مهران   
   متقاق ر بعآل    ل سي،تل   قآلٌم صذا تآللعةصم رأتالكيم رقدل  ق رل باآللةي  دلً؟

تااا لحمليماال    حااٍب كحااخٍل أس دبااك لردااقس لبااذي لساايقت   ااه لبا ح ااآلس لبااذي عاات  مااقمسيم 
قت ماه لإلدساقس م عابلة  أعض لبيثنآل كقس رن قً مقرتلع  رلألشققع ح   يدقات   اه لا آللداقو ريساي

كحخل  رهعل لاخل    لكياق ه أك  باحقم   لرآلش  ةلخل لصاقع لب تعآلد    ي   عا  تنيم أحب 
شحاال أس جيعاااه لإلرتيااو شااقع  كقتااا  ويااب تااا رلةي لبن اال رتمااقً  )*( ااترا لبعااق  لألعمعاا     قساا ميم

ب  عااى أس مج ا  لألعلسا  مماق يا (  22-21م  ص1971) الربغقوث   ح  لحمل ب لألطان   
سادنآلل لرناقطو  –كماق ساا    –لب   ا  لبآللةي رتمقً تآلطنقً باقانس لبا اا ةرس تناقمال  ربعايام 

لب،تم   تا لبببيق أياقً رصآل تق ي سات لراآللعة لا آللد ا  رلرتلعا  لبا  عقشا  عا ياق رأشاققع لب يياآلس 
بآللحقو لرال ق  باآللةي رلبحع ب  عنه رلب  ل ت  لسي  قام رلدياقعصم  نآلمقً مق)**(لب   آل تو   ه

                                                 

 2484-2516) تعآلس   أرست عا تا خا ق  سقحآلعا(  دتعو زالو لألست  ل قتس  عاى شحقتل لبيثنآل ح    ععت لب **)
 .139ل ص1995 .م(ل رصآل مياك لبتسآلتقو رلبنقآلش كقس دقسعقً ألعمق  ر اقملو سقحآلعا رياك   تعبلش ييقل  عتيل 

لألعمعا ل  ( ظيت دبك   أساقطخل ل ااو مقببيقدا  لبقبميا  باآللةي لبن الل رتاق لع احب م باه لباامس عا رك   ا  خاقاه لأل ناقض لبتت سا  *)
 .41مل ص1992  خا مل 346مل ص1994لب  كقس لبا ح آلس لبيمثآل تا سمنيم. مبجل 

  ياااقعصم لساام مياا   –أي لب تلعناا   –( عاات  عاااى شح ااا  لبيثنااآل مقصاااقع لب تعآلد اا  أاااق رن اا  م ياا  لب ييااآلس لبااذي أطاقااآلل عا ااه **)
 .272-271مل ص2226لبيثنآلل  ق ل 
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(   15؛ عبقد العلققيم  ص60) بقاتس،  ص    ابخل   ساا   لب تلعنا     أياقم لببرباا  لابيثا 
 ياال كقداا  صااذا لاااتر  لباا   يثاابث عنيااق لصاااقع صاا  لااقر و با تلعناا  لألشآليااق  رااب د ااآلدصم 

    عاى لبسا   مني أشقب م لبآللةي؟عاى معم لبآللحقو؟ أم  اق كقد  سما لبعتلعقو لببلخا
يالحل تنذ مبلي  لبياقعيل لب تعاآل  رتاق شحااه أس لبا ح اني كقدا  هلام عالشا  رةرع   أحبلااه 

 رععاااق    داااا يااااقع ساااقحآلعا ل)*(لبس قسااا   تناااذ ظياااآلع ةعاااق  لبآلحاااب  رتاااق  اااقححيق تاااا أحااابلث
رأحاابلث ععااتا تاا  لبا ح ااني سااآلى شاادل يخاات تااا تتلحاال لبعااتلا لبس قساا  ةلخاال رلةي لبن اال 
رلبااااذي كااااقس ااااابث أح قدااااقً حاااا  عااااآلو تاااااك راقياااا  ععااااتا ر عاااابة أمنقتااااه ر خآل ااااه لر ااااقبحني 

ل رخق ً  أس لب تلعن  لألست  ل قتس  كقدآلل تيسقصاني ت  حداقم لألشاقب م ركينا  لرعقماب )**(مقبعتش
رلو معم لبت ق  ملةو رظياتو لب حقا  لبآلسا ى رععاق مابأو تنق سا  حداقم لألشاقب م ح  أس ات 

) جرميقققال  با تلعنااا ل  اتعاااق كاااقس لبا ح اااآلس تاااا م ااانيم  دقدااا   ت ااا  هلااام بيثق اااو تاااآع  أخاااتى 
 ا س تا لب،تي  ل عيققة م س  اك لألحبلث لراذكآلع    يااقع ساقحآلعا  (  96  94-93ص

 لب تعآلد   رديقتقيق   أكثت.  بخل   د ق  صذا لبس قسقو
رباااذبك لعيقاااب معااام لبحاااقحثني مااا س زاااالو أر ساااتمقو لب تعاااآلس ساااقحآلعا عااااى لبا ح اااني  

عاااتا لباااذي لكيماااا    اااه كقدااا  تآل عااا ل    اااحق خ اااتصم خق ياااقً ريداااقة يداااآلس تنعااابتقً تناااذ ع
دا  لبا  صم بسا   لبآللةي ر تلعنيهل م اب أس صناقا تاا ياتى أس حقبا  لبساام أر لريقة  طقعييم رر 

سااقةو لبعالشاا  مااني لبا ح ااني رسااا   لبااآللةي لاقكماا   ت اا     ر ااآل   تعااآلس  بيااب    لبسااا   

                                                 

لع ح   لصاقع رلرعقةع لب   يثبث عا تتلحل لبآلحب  لبس قس   مقبآللةي مبرٍع ب ا ظيت سما عنق تصق لألسقس   رك اق  )*(
أحب أطتل  لبعتلا   سح ل لبآلحب ل رصآل تق دكت ه تعقةع  اك لرتحا  تثل سدني  حل لبعتك  ربآلح  لبع ب ربآلح  لألسب 

ل 89مل ص 2212  سا مل عحب لبا   ل  282-281مل ص 2226خلصقل  ق ل رلبعقحقس ربآلح  لبيثنآل ربآلح  لبيآلح ب رر
 .36-17  ستلعل ص 42  لتتل  ل ص  199-221

  ًُل أرا  لألست تا تثل صذا لبعتلعقو عاى لبساا   رلبا  يت عياق لبعاماق     د اس لألساحق  تاا  ابلخل عنعات  بياب )**(
عآللتاال أخااتى كقبعااتلعقو لببين اا  رت ااآل  معاام لراااآلا صهلاا  ةرس رخلصااق رصااآل أتاات   لاداام أر كثاات  لألمنااق  تااا أتيااقو خميا اا ل تاا  

لع حب مآلحب  لألعسني رسالت  لببرب ل رتا  اك لألحبلث لريعاق  مقبآل آل     لادم رلبعتلا حآل  دباك لرنعا  تاق حابث ماني 
مل 2222ه عااى لبعاتش تاا   خآل اهل تيااتلسل أمناق  لب تعاآلس خآل ااآل رر اآل   اب  عا أحااب أمنقتاه تاا أم اقدآلياا  رب ح ا  لأل ال ر ااتلع

 .145-142ل 126-122ص
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أظيااات هلااام س قسااا   ساااقتق ردظااات هلااام كماااآللطنني عاااقةيني ةلخااال ةربياااه رةخاااا  أشاااقب ميم حتااا  
-468  460م  ص2006) صقققا   حدمااه رتااا لحمليماال  دااه ر ااال    لاداام عسااقدبتم 

 2311-2341رصااآل لراااك أردااقض أر رداا س ) ( 63-62م  ص1989؛ عبققد العققا  469
( لبذي به مقبا ح ني  ا  لبقتىب أياقً تا  ي  أته لألتخل  لبا ح   لب  يت    565 .مل عا ل ص
) صققققا   ل رأدااااه يعاااآلة   دسااااحه    لألساااات  لبتلمعااا  رباااا س لألساااات  ل قتساااا  )*(أ اااايق    لب  ااااآلم

لبتأي ر آلة  شقعلو عاى حبرث  تلا مني أ اتلة  ل رتق يع م ع قح  صذل( 486م  ص2006
 ( 538ق.م  علققق   ص 2520-2528))**(لألساات  لبتلمعااا  دااايج عنااه خاااا  لرااااك  اااب  عا

لبذي كقس لمنقً ب ر   اقدآلي  تا أ ل ب ا رصا  حيا  حاآلعض لبثقد ا  ساقب   لباذكتل ر اآل  لبعاتش 
م  1995فخقققر   ق.م  2494-2520)رابقققل ملقققوك األسقققرة الرابعقققة تدقداااه أخاااآلا خ اااتا 

رلبااذي كقداا  مر يااه تااتيس عاانل ) سااقب   لبااذكت ( هلااق أ ااآل  ب ح اا  أياااقً تااا  ياا   ( 539ص
أتيق حي  حآلعض لبثقد   لب  ظيتو   معم دقآلش لألسات  لبتلمعا  عالتاق ر ا قو ب ح ا  بقح اا  

يل لبيمثااآلل حاا  أس معاام لبحااقحثني عأى مآل ااآلة عنعاات ب ااا   لألساات  لبتلمعاا  لب تعآلد اا  )  عاات 
م  1955) ولسققققون  (ل رلباااا  كااااقس يخاااات  تلعنييااااق لتااااتأ  شااااقتل   118-117مل ص1995

ربعاال صااذل لبياابلخل با ح ااني   لبح اا  لاااقكم لب تعااآل  داايج تنااذ أس لسااي قا لراااك  (  117ص
سن تر أر  تاآلا لألست  لبتلمع  لبسا  ت  عااى رلحا  لب  اآلم رساميق بساا   لباآللةيل أر أداه  اا  

ا م نيم دسق  ب ح قو لحي ل جا   شعتا ر  رج م حبلصا أر مر ياق ألحاب تنيق أستى كقد  ت

                                                 

  يسي   لبعامق  حتبيب تآللش  لبقحقتل لبا ح     رت  لبآللةي مادل ةش و ربدنيم أرعةرل عب  يعل  كقس تا م نيق لسيقتلع )*(
و أس لبا ح ني كقس تا مني تعحآلةلتم معايم   رلح  لب  آلم لسينقةلً    معم لألةب  لبآللعة    دقآلش لب تعآلس سقحآلعا رلب  دكت 

  مالة لبيثنآل لإلبه سحك رصآل لبيمسقح رلبذي لدياتو عحقة ه مادل كحخل   رلح  لب  آلم رتنذ متا يسحو زال ه عا يمل ةعلمل 
 .31-32مل ص2222

آللول ربااه صااتم   يديماال  ااب  عال ةلع  ااب  حااآل  تآلشعااه لباا ت     ت  اا   تلعناا  لألساات  لبتلمعاا ل رلساايمت حدمااه منااق  ساان )**(
منق ا   تن ق  )أمآلعرلش( لب   ق  عاى تسق   سحع  ك اآلت لو ربق  ل، ا  ل ريعا رل لبحاقحثني ل سا تلمقو لبا  حابا    متناه    

 .89-88  شقعسل  تميق ل ص317أ اه لبا ال أةي ل ص
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ربعاااه  (  118م  ص1995) فخققر   أمنقتااه رمااذبك ةخاال لبعنعاات لبا ااا     نااقو لب تلعناا  
 تق ي ست لسييحق  لألتآلع ح نحلذ مني لبا ح ني رلب تلعن .

ر رخلصاق   يدااا رلعةلًل رتاا لحمليمال أس خاا  لرااآلا أر تعقعساييم ألااام تاا أ اآل  ب ح ا  أ
 ااام يعياا  لرعاااتيآلس صاا    أ قدااا  ادمااآلام  دباااك ألااام أرً  تاااا دساال لب تلعنااا ل راقد ااقً كاااقس 

أر رخلا أ نح قًل رلبذي ييااق ماادل  اا  أ اآلبه لبا ح ا  عرام  دآليناه  )*(مقألحتى لعيحقع ش انو
ات ق أس 

ُ
 ااك لبعاتلعقو رخاا  لرااآلا ألست  حقكم  ص  لبثقد   رلبعاتيا ةلخال رلةي لبن الل رلر

أتاات ماابيي  ااا  لإلدسااقس باسااا   دقص ااك  دل كااقس رعل ا حقشاا   رأعااآللس  )**(رلبناا لا عاااى لاداام
ي ياابرس بااه   عرحييااق رعااقايم رتعااق  عاااخلتمل رصااآل أتاات ااابث   كق اا  لبععااآلع ر  أرااا  

حداااام لإلت لطآلعياااا   لألتاااامل أ  ييعااااقعا أمنااااق  لإلت لطااااآلع لبترتااااق  ساااا حي م آلض ساااا  خلرض عاااااى
لبترتقد   معب تآل هل كمق  نقما عاى لادم أمنق  لبتش ب معب ر ق ه؟ رصل كقس ألحبصم  ال عاى 
أخ ااه؟ ر  يساايحعب حاابرث دبااك   مماداا  ران اا   يعاابة   يااق مر ااقو لراااآلا رلااا قتم   يعاابة 

 أمنق صم ميقة  عاى طم  لبنسق    لادم أياقً.
أردقض رياقعا عالشيه م تياو تاا لبا ح انيل  حبليا  تاا دعاآلص صذل رشب  آلعو دقآلش لراك 

  تااق )****(رساا ب مااقش)***(لألصااتلم رلباا  ييعااذ   يااق أبققمااقً  عااآلة    أ اال ب اااٍّ تثاال سااحك لبعظاا م

                                                 

ةي لبن االل رلرقعااآلة صناق صااآل ش ااانو أر شقشااقدو لألر  ( ش اانول اماال صااذل ل سام لبدثااخل تااا تااآلا رأتااتل  لبععاات لبا اا   رل*)
 .م( رصااآل ح  اب ش ااانو لألكا  عتاا س شح ااا   929-952 اقح  للااب لبياقعخي  خااال  ععاتا ك تعااآلس باآللةي لبن اال مااني عاقت  )

لاتم ا .ل ماآلمدت  لرقشآللش أر لراآلشل ريعب شقشقدو لألر   قح  لب ال    عقة  أ قة لببربا  لابيثا    لبيآلسا  ل اقع   رلبقاآل 
 .197ل ص

(  داااتع لبعاااتلا عااااى لبساااا     لبياااقعيل لب تعاااآل  خاااال  عاااب  ععاااآلع رأسااات كقباااذي حااابث ماااني أمناااق  لب تعاااآلس خآل اااآل مساااح  **)
-117مل ص1995 عاااتيل تنااا  عاااات ماااني أمناااق  حتااايمس لألر   عاابةصم دي قااا  بدثااات  مر ق اااهل رأيااااقً رشااا    ععااات لألسااات  لبثق

 .269-267  متسيبل ص 122
سحك لبعظ م صآل  به   شدل وسقح كقس تعحآلةلً شبميق   رلةي لبن لل ركقد  لب  آلم أصم تتك  بعحقة ه ت  شيت ه مقبببيق  )***(

 .113-112رأشقب ميقل مآلمدتل ص

. م نمق جيعايق عا   يم  خا م 63تتل  ل لرت   لبسقمول ص مقش: رص  تآلش  ةلخل أعض لبيثنآل. حسني عحبلبعقو )****(
ل 271 هل  ب ح   لدياتو   أرا  تنقطو لبعثتل  لبا ح   رمني سدقس رلةي لبن ل  حققً رجيعايق س بً  باتتقة رلبعثتل ل خا مل 

 . 295ل 274-275
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سااحك  يااآل تعحااآلة تااا يهلاا  لب  ااآلم لباا  ياات ق أاااق تااا تااآللطا لبا ح اانيل رأتااق مااقش  ياا   حاابى 
 (  32  ص7) حسقن   مايقة  ياقع لألست  ل قتسا  د سايق  تنقطو أر أشقب م لبيثنآل لبا ح ني

ممق ي يب تا  تس   لسيعقديه مقبا ح ني  سا  قا عتشاه لرسااآل ل رلباذيا دع ااحآلا ساّ بلً عاا يم أرً  
ٍب حتتكآلل مق قة ه بينع حه عاى عتش لب تلعن  معبتق مذبآلل  يآلةلً كحخلً  رشقشً    سح ل دبكل ح  

عاى  بعلس لب تيو لبعقعب لر ةي    صتتهل ح ي ُ اآّلِعو عاى ص حل  ع ق    ده خابصق منقايق
 يثابث عاا  )*((ل   ر آلة تا  ياتى ما س صاذا لبعاآلع 469تيعحني عظقتيم مقعم  )  ق ل ص

( ل بدااا  127 قعاا  أ ااقم  أحااب أشااقب م لبااآللةي ربااابتق سااقايق لراااك   ياااقعا ) سااا مل ص
ل  يدا حتي مه لسايعبلتيق   أراتلض أخاتى بيقبيساه ر سا ق   ا ،  لأل ال لإلهلا  كماق  عال 

ر س ُعاااب دباااك  (؟ 109-108م  ص1990) صقققا   مرسااات مقلقعااا  لبااا  حااابا    أيقتاااه 
 يذكتصق   تيآلس أصتلته لببين  ؟  ث ثقً رقدل  

يااتى معاام لراا عخني أس أشاادق  لبت ااق   ُقااتجم جااذل لألااات    لرالتااق لبا ح اا ل رأس ص حلااقتم 
) صققا   لهل يااا  ل،قتعاا   عاا  عااا  عاا  رتاااق    عماياام تاا  لراااك   طتيااو لساا ةلة لبسااا   

نيااق  ياا  ععااق ل رحاا  بااآل ر اابو  قعاا    ح ( 64-63؛ مراجققل  ص 469م  ص 2006
حتاابث   معاام لرنااقطو لبا ح اا  عنااب لبآللحااقو رحتااقك  طتيقاا  ر ااآلهلم    لبااآللةيل رصاا  تيآلشعاا  
لابرث   لبآللحقو لب قخل   ألاق رشع  ةلخل أعلس  لبن ل أيقم لب تعآلس مرسات  ا علةرل  ساق ل 

 صذل لابث ل،ال ت  ك     د رهلم بالسيقتلع مقبآللةي ل ع  .
ق.م  فخققققر   2280-2420)سااااحو  اااا س ععاااات لألساااات  لبسقةساااا  رميااااقةً  عاااااى تااااق 

مااااني لبا ح ااااني ررلةي لبن اااال سااااآللً  تاااا  ساااادقده أر سااااا يه  شاااايب ل عااااق ً (  148م  ص1995
لاقكم ل ح ي ييثبث لرعبع لبآلح اب باث اق  لبعسادتي  بابربا  لب تعآلد ا  لبقبميا  عااى أس شقتاب 

                                                 

  عاااا ل  143مل ص1995 قدااا ل  عاااتيلرشاااب لعااا   معااام لرااا عخني مااا س أشااادق  صااا    لبت اااق  أ اااثق  للقعااا  صااام أ )*(
 .568ص
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كيقتااا  ر ااات    ااااه لباااذي حاااقع  ماااه شاااقم ميقن اااب  مآلعااا  تاااا لبيمثاااآل ساااما   )**(ل،ااا   أر 
ل ربقاب رعةو صاذا )***( .م 2377-2422سدقس لبتتق  رلألسا آليني متاا لب تعاآلس ماا لألر  

لرعاآلتقو   دقآلش تق   أر  لب  ستة   يق  قعيل ح ق ه رأعمقبهل يقآل  لبنال تق  تمجيه " حاني 
تتاااق  مجااا   البياااه   ااااقً تاااا أعلة  البياااه أس يآلشااا  لبعقآلمااا  عااااى لصسااا آليني رلبساااقكنني عااااى لب

عااااااتلو لص   لبدثاااااخل  تاااااا كااااال أعض تعااااات لبعا اااااقل تاااااا لب نياااااني   ل،ناااااآل     ت ين  اااااه   
لبامق ل تا ك م  لبس اى تا  قدا لبح     وقتيقل تا ساب تل رتاا خاا ساقترل تاا داآليب 

ثاآلل رأعساا  أعا  رتا دآليب تب ق رتا دآليب يقم رتا دآليب رلرلي رتا دآليب كقلر رتاا أعض لبيم
ريُ يم تا دبك أس ع ق  شح ا  (   116-114)جاردنر  ص" )*( البيه عاى عأض صذل ل،  

لبيمثااآل شااب لشاا كآلل    اااك لاااتر  سااب أعاابل  لبااآللةي لصساا آليني ممااق يااآلح     حتااا الو كثااخل  
يااق تنااذ تنيااق أااام كااقدآلل  ناابلً تت  شاا     اا    تعااآلس أر أااام ةل عااآلل عااا أعساايم لباا  لساايقترل   

متا أر ععق عم ييم جذا لألست  رشقتج شتىب ة عييم بالش لا تعيم    اك لاتر ل رتا  ي  
دظت س قس   ععق ةخل لب ت قس   ل  ق  ي اتض عا يماق لباب قا لراا ا عااى تعاقايمق رصاآل تاق 

 ميدا  ت  ثه مقبنظت    لباآللصب لبيقب  : 
ل  خااال   اااك لبععااآلع رصااآل تااق ين اا  دبااك بقااب د ااى معاام لبحااقحثني ر ااآلة ظااقصت  ل ع اا  

كماااق ميداااا لعيحاااقع لبيمثاااآل تاااا سااادقس لبااااآللةي (   288) جقققاردنر  ص عااااى  ناااب لبيمثاااآل 
لد الشااقً ممااق سااا    لألساات لبسااقمق  رأياااقً  ام ثااقو لصاااقع رة تايااق لباا  ُعت اا  عنااب لبعامااق  

  باآللةي لبن اال تااا لباااال  ل لباا   ثحا  لساايقتلع لبيمثااآل عااى لبااا   لب،تم ااCععا اقو للمآلعاا  

                                                 

صآل ع ال در داا   رسا ع ل مابأ   رظاقت  لببربا  عنعاٍ   ا،خل أياقم لب تعاآلس  ا  أر   تلعنا  لألسات  لبسقةسا ل ٍب عاني مساخللً  )**(
عااآلس لألخااخلل رتقتمااقً متااا لب تعااآلس مااا لألر ل ر ااث  دبااك تدقداا  ةين اا  تتتآلشاا ل ٍب عااني شقساا قًل ر الصااى مق ااقة  ل،اا   متااا لب ت 

 .       116-113 قعةدتل  ص 

 .149-148مل ص 1995   ثتيل 243-242صآل اقبي تاآلا لألست  لب تعآلد   لبسقةس ل أةي ل ص  )***(

-114ل رشعااب نااقدا لبح اا  طاات  لبااببيقل  ااقعةدتل ص  22 عاا  ت ين  ااه تققطعااً    أشعااى ربااق  لبآل ااه لبقحااا  رحتماال عشاام  )*(
116. 
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ل ممق يُت ق لبتأي لبثاق  رصاآل لشا لكيم   ل،ا   عثام  علةتام أر بآل اآلة )**(لبثقبي ح  لب  آلم
تعق  هلمل خق ً  أس  تك ح  ل،   لب تعآل  خال   اك لب    كقس هلاق شادل  ش اقع  ب اي   

 لااااتر  عااااى  ناااب يداااا بامااااآلا  ناااب دظاااقت آلس تاااق عااابل حتسااايم ل اااقص  داااقس ل عيماااقة  
؛ 126-125) بقوزنر  صلألشقب م رلرعقمب لب  يسايعني جاق لب تلعنا  ربداا حتا  ش اقةلتم لحملا ا 

 (. 164-160؛ سرار  ص51؛ توتوت  ص91؛ برسسد  ص194م  ص2008مهران  
ر  ميدااا لساايحعقة كاال  اااك لبي سااخللو  سااق ً     لبيثااقب  رل   ااق  خق ااً  أاااق س قسااٌ  

لبا ح ااني   لبععااآلع لبقبمياا  عناابتق حتااقب آلل   مااق م اانيم أر تاا  شااعآل  لبحثاات بايقااآلم  تعتر اا  عنااب
(ل رمااقبنظت    شااقصب  86ل ص7عاااى رلةي لبن اال عراام لبحعااب لباا ت  مااني لاااباني ) حسااال ج

يخااات يعاااآلة    د اااس لب ااا   تاااا لألسااات  لبسقةسااا  ععاااق ل ااااق أتااات صاااذل لبيثاااقب ل ح اااي يقاااآل  
لماا ماا  )**(ات  لبحعثقو لبيققعي  رلبعسدتي  متا لب تعاآلس تاتس عاحقكم ل،نآل  رت)*(حتخآل 

لألر  رشتيده   لادم تاق  تمجياه : " بقاب خت ا  تاا لإلشاا م لبث ا  عاا طتياو لبآللحا  رشقماا  
حقكم ياقم تيقياقً داآل ماالة وثاآل  ي تياه    لااب لباذي  عااه يت اآل مج ا  لصباه تاا أ ال لرااك 

رتا دبك يياق أس حتخآل  رما تت تاا لرااك دصا      ( 115-114" ) جاردنر  ص... 
زقي  لبيمثآل رأعلسا يم تاا صقاآلم  ا   ياقم عا ياقل رصاآل تاق   يُ سات    مق  اق  لب ات ني عااى 

 زقي  معايمق تا أي ر ر .              
رمااذبك يياااق أس عالشاا  لبا ح ااني مااآللةي لبن اال كااقس هلااق  ااذرعصق لبقآلياا  لباا   تسااييق عااب  

كقد  أشاآلى تاا أي حاق   تاقةي أر تعناآلي مينا  لشا لا لبا ح اني   داآللٍح عاب  تاا ح اق  عآللتل  
                                                 

تا لرعا قو لألاتي  لب  ًب  يحعيق   طتيو صقت  لبيمثآل لبا ح ني داآل رلةي لبن ال تاا ل،ناآل     لباامق  عحاآلعلً ص   مآلع   )**(
مااابلع آلع رلبآللحاااقو ٍب لبنآلمااا  ر اااآل ً    رباااق  لباااآللةي عناااب لب  اااآلمل ر  اااامل أداااآللا لب عاااقع لبا اااا رلبقحاااآلع رطااات  لباااب ا رل،ماااق م 

-235لرالمس ررخل دبك كثخل تا صذا لرعا قو لب    كب عاى أ ايق لبا اال ماقييسل ص رلب دآلا لبحاتي  ت  معم لألساث  ر 
242. 

رين قه لبحعم خآل آل حتل شقم م عمع  زالو ي،ا  عاى لبظا أاق بي تني طت  لبقآلل ل لبيققعي  ت  أ تيق ق  نآل  رلةي لبن لل  )*(
 .372-369أعلس يق  اك لبيققع ل أةي ل ص رلإلشتل  عاى ر آلهلقل رلبي قرض ت  لباعآل  لب  وت تا 

 ااآل  لبسااا    اا،خللًل لساايمت حدمااه عااات ساانآللول   متنااه  ااآل  أر  سااقب  لبااذكت تنعاا  حااقكم لبآل ااه لبقحااا ل  ااآل  صااذل ( **)
 .731لب تعآلس  ،خللً رة ا مسققع ل أةي ل ص 
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رلةي لبن ل رخق   ل  يمقع   رلبس قسا    دباك ألس ر اق  لااآلل   لبس قسا   رلإلةلعيا   عاا  
لبدثااخل تااا لبا ح ااني يساايقترس مااقبآللةي رياا اترس   ح ق ااه    ةع اا  كحااخل    كاابصق أخحااقعصم لبااآللعة  

قع لب تعآلد   رخما قتق لااقعي  لب   اب    ماق  اب  عا اه أس با ح اني ةرع شاآلي   ح اق  رلةي مقصا
؛ رزقانقققققة  45-43م  ص 2011) مهقققققران  ب ااااا لو لألر  تاااااا  قااااات لبياااااقعيل لبن ااااال تناااااذ ل

رحاااا  ظياااآلع لببربااا  لرآلحااااب   ( 24؛ كروفقققص  ص4؛ مقققر   ص248-247م  ص1948
 ح اآلس ننسايم أر عمياداقتم لرعنآليا  رلرقةيا  لبا  لرينمياق معام رلألستلو لاقكم  لبا  أاتلصاق لبا

لب تلعن  خال  تتلحل لبيآلح ب ر آلط ب أعكقس لببرب  ر تض سا قاق عاى تآللطا لبا ح ني   لباببيق 
رلبآللحقو مقبعثتل  لبا ح  ل ر  أة  عاى لألات لبا ا   رلةي لبن ل تا لدياقع لصهل  رلرعيقبلو 

سا ه رلبا  أ احث    ععاآلع  حقا  تاا لصهلا  لةلخال أشاقب م لباآللةي م ع  )*(ا ح ا  لبقبميا لببين   لب
ي    رلةي لبن الل ا  تق لو لبا ح ني لبس قس   أشل تا لألاات لباببتت س   هلذا لبحالةل صذل ر   دل

   عنق ات لادام رع قباه لباذيا كقدا  أتياقتم ب ح اقو أر تعقعساييم باثدام ني نقبصم تا ك
لبثآلع  عا ه   معم لألرشقو ممق ة   لب تلعن     لسيمقبييم عق هلم تا اقل ر  اخل ةلخل لببربا  ر 

 رأعلس يق.

                                                 

با  لديااتو طقآلسايق رعحقةتاق   رلةي لبن ال تناذ ععاآلع ( يذكت عاى  يم  خا م لبدثخل تاا لصهلا  رلرعحاآلةلو لبا ح ا  لبقبميا  ل*)
تحداات  رصااآل أتاات لساايمت عاا    ااآلع  ااقعخي  خااال  لباابر  لب تعآلد اا  لرعيا اا ل رأس لصهلاا  لباا   شاا  عرل ااقً مااني لبنااقض   رلةي لبن اال  

لباذيا لسيااايب محثاآلايم ريعلتياام ا رأعل  رااخلا تاا لبعامااق    كثاخل  عاااى دباك  ُااببل ر  كاب يعل كقدا  دلو أ اآل  ب ح اا ل رياذكت أتثااا
 .278-269لب   آل اآلل  ب يق رلب   ع    د س ل هقا رل عيققةل خا مل ص
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 م.1955رلب مج  رلبناتل لبققصت ل تعتل ل ت حع  ،ن  لبي ب   2يخت لباثى(ل ط
أزب أتني ساا مل    اقعيل لباات  لألةىن لبقبميا  )تعات رساآلعيق لبقبميا (ل ة.طل ةلع لرعت ا   -6

 م.2222ل،قتع  ل لإلسدنبعي ل تعتل 
أزاااب أتاااني ساااا مل ساااآلملس عحاااقض عحااابلبا   ل ةعلساااقو    اااقعيل رحااااقع  لباااات  لألةىن  -7

ت   ععات لألسات ني لألر  رلبثقد ا ل ة.طل ةلع لرعت ا  ل،قتع ا ل لبقبمل لبدياق  لبثاق ل تعا
 م.2212لإلسدنبعي ل تعتل 

أزااب أتاااني ساااا مل ساااآلملس عحاااقض عحااابلبا   ل تعااات لب تعآلد ااا  )تعاااق  لبياااقعيل لبس قسااا (ل  -8
 م.1996ة.طل ةلع لرعت   ل،قتع  ل لإلسدنبعي ل تعتل 
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ت لبقبمياا (ل  تمجاا : عاااى  عااتيل ة.طل أداابيال تآلداا  ت اابركت  اا ل صحاا  لبن اال ) ااقعيل تعاا -9
 تديح  لإلميقسل لبققصت ل تعتل ة.و.

 ااااآلس ربسااااآلسل لااااااقع  لرعااااتي ل  تمجاااا : أزااااب  عااااتيل ة.طل تديحاااا  لبنيااااا  لرعااااتي ل  -12
 م.1955لبققصت ل تعتل 

 ا مس صنااتي متساايبل  ااقعيل تعاات تنااذ أشاابم لبععااآلع    لبععاات لب قعساا ل  تمجاا : حسااا   -11
 م.1999ت  رلهل حل  لرعتي  لبعقت  باديق ل لبققصت ل تعتل كمق ل ة.طل تديح  لألس

ل ت سسا  سااقل لبعات  با حقعاا  1 اقس يآلياآلول تعاات لب تعآلد ا ل  تمجاا : ساعب مصااتلسل ط -12
 م.1966رلبناتل لبققصت ل تعتل 

ل ةلع لب داات بابعلسااقو رلبنااات 1 ااقس  خلكااآل خلل تعاات لبقبمياا ل  تمجاا : تااقصت  آلجيااق ل ط -13
 م.1993ل رلبيآلمي ل لبققصت ل تعت

ل تديحا  2 آلعج مآلمدتل ريخترسل تعقم لااقع  لرعاتي  لبقبميا ل  تمجا : أتاني ساالت ل ط -14
 م.1996لألست  رلهل حل  لرعتي  لبعقت  باديق ل لبققصت ل تعتل 

حسني عحب لبعقو تتل  ل لبعالشقو لبا ح   لب تعآلد ا ل )تناذ ععات تاق شحال لألساتلو رحا   -15
 م.1989تق  با حقع  رلبنات رلبيآلمي ل طتطآلضل سآلعيقل ل ةلع أ1حدم لبا ح ني رعت(ل ط

ل تنااااااآلعلو  قتعااااا  3ع ااااا  عحبلام اااااب لألااااااتمل لقساااااتلو    اااااقعيل ب ح اااااق لبقااااابمل ط -16
 م.1998شقعيآلدسل من،قميل ب ح قل 

ل ة.طل ةلع اااا  لبااات ل لبقااقصت ل تعااتل 1عتاااقس عحاابا عااا ل  ااقعيل تعاات لبقاابمل ج -17
 م.2221

ل تنااذ  قاات لبيااقعيل رحاا  مبلياا  1لبيااقعيل لرعااتي لبقاابمل ج مكتيااق ع اا  عحبلام اابل   -18
 م.2229لببرب  لابيث ل ة.طل ةلع لرعت   ل،قتع  ل لإلسدنبعي ل تعتل 

ساااخل يباااا  اااقعةدتل تعااات لب تلعنااا ل  تمجااا : ا ااا  ت عقت ااال  ماااتلص مل ة.طل لهل حلااا  لرعاااتي   -19
 م.1973لبعقت  باديق ل لبققصت ل تعتل 
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ع  لرعتي  تا ععآلع تق شحل لبيقعيل ح  اقي  لببرب  لبقبمي ل  تمج : سخليل لببعيبل لااق -22
 م.1992ل لببلع لرعتي  لباحنقد  ل لبققصت ل تعتل 2خميقع لبسآلي  ل ط

ل لبعاااتيب باناااات رلبيآلميااا ل لبقاااقصت ل 1مساااخل أةيااا ل تآلساااآلع  لاااااقع  لرعاااتي  لبقبميااا ل ط -21
 م.2222تعتل 

ع تاق شحال لبياقعيل حا  اقيا  لبعياب لألصنقسا ل ل   ععاآل 1سا م حسال تعت لبقبميا ل ج -22
 م.2221ة.طل تديح  لألست  رشتك  اا  تعت با حقع  رلبناتل لبققصت ل تعتل 

ل ععات تتدحياقج رععمسا س لبثقباي رحملا     اقعيل بآلم ا ل 7سا م حسال تعت لبقبمي ل ج -23
 م.2222ة.طل تديح  لألست  رشتك  اا  تعت با حقع  رلبناتل لبققصت ل تعتل 

ساا ب  آل  ااول تعاااق   ااقعيل رحااااقع  تعاات لب تعآلد اا ل ة.طل ةلع لبنياااا  لبعتم اا ل لبقاااقصت ل  -24
 م.1992تعتل 

ل حاقع  رلةي لبن ل رمعم لااقعلو 2طه مقشتل تقبت     قعيل لااقعلو لبقبمي ل ج -25
سل ل ةلع لبااآلعل  بانااات لحملاابرة ل مااخلرول بحنااق1لبقبمياا  )مااالة  ااقعضل لإلرتيااول لبترتااقس(ل ط

 م.2211
ل تديحا  لألاااآل لرعاتي ل 4ل تعات لبقبميا ل ط1عحبلبع ي   ق ل لبات  لألةىن لبقبمل ج -26

 م.1992لبققصت ل تعتل 
ل ة.طل تديحاااا  لألااااااآل لرعااااتي ل 1عحاااابلبع ي   ااااق ل حاااااقع  تعاااات لبقبمياااا  رياقعصااااقل ج -27

 م.2226لبققصت ل تعتل 
)تناااااذ أشااااابم لبععاااااآلع حااااا  لب ااااايق عحااااابلبا    لماااااآلة لب راااااآلا ل لبياااااقعيل لبا اااااا لبقااااابم  -28

 م.1971ل ةلع  قرعل مخلرول بحنقسل 1لإلسالت (ل ط
ل ةلع لأل ق  ل،بيب ل لبابلع لبح ااق ل لر،ات ل 1عا   يم  خا مل يهل  تعت لبعتم  ل ج -29

 م.1992
ل تنااذ ش ااقم 2لمااب م ااآلت  تيااتلسل تعاات رلبااات  لألةىن لبقاابمل لبديااق  لبثااق ل تعااتل ج -32

 م.2222لراد   ح  ش قم لببرب  لابيث ل ة.طل ةلع لرعت   ل،قتع  ل لإلسدنبعي ل تعتل 
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لمااااب م ااااآلت  تيااااتلسل لر،اااات  لبقاااابمل ة.طل ةلع لرعت اااا  ل،قتع اااا ل لإلساااادنبعي ل تعااااتل  -31
 م.2211

تياااتلسل تعااات رلباااات  لألةىن لبقااابمل لبدياااق  ل اااقتسل لاااااقع  لرعاااتي  لماااب م اااآلت   -32
ل لا اااق  لبس قسااا   رلبعسااادتي  رلبقاااقت   رلببين ااا ل ة.طل ةلع لرعت ااا  ل،قتع ااا ل 2لبقبمياا ل ج

 م.2228لإلسدنبعي ل تعتل 
تت تيا  تااتيل تعات ر اابصق لب،اقمتل  تمجاا :  تمجا : لااتم كماق ل ة.طل ،ناا  لبح اقس لبعااتيب  -33

 م.1957 حقع  رلبناتل لبققصت ل تعتل با
تعاااا  ى كمااااق  عحاااابلبعا مل ةعلسااااقو    ااااقعيل ب ح ااااق لبقاااابمل ة.طل تناااااآلعلو ل،قتعاااا   -34

 م.1973لبا ح  ل من،قميل ب ح قل 
ل ةلع لبااااتر ل 4دق ااات لألدعاااقعيل تآلساااآلع  حداااقم تعااات )تاااا لب تلعنااا     لب اااآلم(ل ط -35

 م.1991لبققصت ل تعتل 
ل 2ل تعاتل لبدياق  لألر ل ط1ت رلباات  لألةىن لبقابمل جا ا  ت عقت ال  ماتلص مل تعا -36

 م.1957ت حع  لإلسدنبعي ل لإلسدنبعي ل تعتل 
ل  اقعيل تعات لبقبميا  رياقعصاقل 1 مآلع  تاا لبحاقحثنيل لرآلساآلع  لرعاتي ل للااب لألر ل ج -37

 ة.طل لباتك  لرعتي  با حقع  رلبناتل لبققصت ل تعتل ة.و.
ل ةلع لب داات بابعلسااقو 2لبقبمياا ل  تمجاا : تااقصت  آلجيااق ل طد قااآل   تميااق ل  ااقعيل تعاات  -38

 م.1993رلبنات رلبيآلمي ل لبققصت ل تعتل 
رلب  . لتتيل تعت   لبععت لبعي و )لألست قس لألر  رلبثقد  (ل  تمج : علشب لمب دآليتل  -39

 م.1967ل ةلع اا  تعتل لبققصت ل تعتل 1لمب عا  كمق ل ط
ل  تمجااا : لماااب حساااني ياااآلدسل ة.طل تديحااا  تااابيآلول 1جرل ض مااابجل يهلااا  لرعاااتينيل  -42

 م.1994لبققصت ل 
 
 


