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  »من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول قـال

فـالحمد هللا حمدا كثيرًا طيبًـا مبارًكا فيه بأن وفقنا ومنـا علينا بإتمام هذا البحث  

  . المتواضع، فـالحمد هللا وحده أوال وآخرًا

الذي تكرم علينا بقبوله    يوسف خياطنتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى  األستاذ  

لم يبخل علينا بالتوجيهات   - "حفظه اهللا"–اإلشراف على هذه المذكرة كما أنه  

  والمالحظات القيمة والتي أْثَرْت هذا البحث.

  . قـالمةوأساتذة جامعة    التاريخم  سكما نتقدم بخالص الشكر إلى كل أساتذة ق

 هذا بقراءة تفضلهم على المناقشة لجنة أعضاء لألساتذة واالمتنان الشكر وفـائق        

  .   متاعبه عناء وتحملهم البحث

  

  

 



 

 

 اإلهــــــــداء:

  

أوال وقبل كل شيء أشكر المولى عز وجل الذي رزقني العقـل وحسن التوكل عليه         

سبحانه وتعالى وعلى نعمه الكثيرة التي رزقني إياها، فـالحمد هللا والشكر هللا على كل  

من أنار لي درب العلم والمعرفة وحرصا علي منذ الصغر واجتهدا في تربيتي  حال إلى  

  واالعتناء بي والديا الحبيبان الغاليان القريبان إلى قـلبي

  إلى زوجي الغالي الذي أعانني نفسيا على إكمال بحثي

إلى إخوتي الصغار أرجو من المولى عز وجل أن يوفقهم كل التوفيق في مشوارهم  

وكذا المستقبلي، إلى صديقـاتي الغاليتان أتمنى لهم حياة مليئة بالسعادة    الدراسي

  والنجاح.  

 

 

 كنزة



  إھــــــــــداء

  اللهم ال سهل إال ما جعلته سهل في الهداية

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه العز الميامين  

اد  لقضائه دافع وال لعطائه مانع وال لصانعه صانع وهو الجوّ   وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين فـالحمد هللا الذي ليس

ق  بث فينا شجاعة االبتداء وشجاعة االستمرار والبقـاء والفرحة عند تحقيذي نصرنا وأعطانا من فضله والذي  الواسع ال

ام محمد  نالرجاء فبتوكلي على العلي القدير وبدعواتي أهلي من الصغير إلى الكبير أهدي ثمرة جهدي إلى خير األ

ى  ضَ قَ وَ ﴿عليه أفضل الصالة وأزكى السالم كالهما عظيم الجبال وكالهما اختلجتا نفسي وروحي إلى من قـال فيهما الرحمان  

لغير  والتي لو كاد السجود يحل شرعا   ملسو هيلع هللا ىلصسأبدأ بالتي أوصانا بها الرسول   ﴾اانًـ سَ حْ إِ ِن  يْ دَ الِ وَ لْ اَ بِ وَ  اهَ يـ  إِ ال وا إِ دُ بُ عْ  تَ ال أَ   كَ بُ رَ 

اهللا لكان لها إلى التي كان بطنها لي وعاء وصدرها لي سقـاء إلى من دعت الرب في الدجى وأرادت دوما لي العال  

  "مليكةوعلمتني اإلبحار في الحياة دون غرق إلى التي تحملت صمتي وهمي حبيبتي وقرة عيني أمي "

ح  بسخاء وكرس حياته من أجل تعليمي وبث فيا رو إلى الذي أنار دربي وعلمني ألذ الدنيا كفـاح إلى الذي أمدني  

الصبر والعطاء وبث فيا مكارم األخالق إلى من أعتبره وساما للحب والعطاء إليك يا أعز وأغلى إنسان في حياتي أبي  

  "الطيبالغالي "

إلى    خديجةل  ال" إلى عصفورة الجنة والهرضوان، إبراهيم، وليد، نصر الدين، كمالإلى من سلكنا درب الحياة إخوتي "

   مديحة زوجة أخي

ء جطني  عال، منيرة وزوجها  مريموابنتها  خالتي  إلى    إلياسوصديق أخي   ودادإلى من قـاسمتني هذا الجهد أختي  

ما  رحمة اهللا عليه موسىوجدي   فـاطمةوإلى جدتي  " بلقـاسم" وجدي "الزهراءإلى جدتي "  قصي وعدي وفراشاتي

  .رحمهاربيحة  وعمتي  

   إلى زوجي المستقبلي وأبنائي.و إلى أعدائي الذين وقفوا عقبة في طريقي وإلى جميع صديقـاتي  

  

  نعيمة بونفـلة
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	�، و��د   ��
��د ا����م ا��د	م �	�د ���رات و��ت أ�س ���د	
� وا����رة ا

��ن ��ل �ن ھذه ا����رات ط�%��� ا�+�ص ا�ذي '�	زت %$ #ن !	رھ�، ��ل ���رة 

�.ت 
���ت �/ دا+��� #���ت '�	زھ� و'1ردھ� و�ن %	ن '�ك ا����رات ا��ر	�� ا�'/ 

ا����رات 
7د ا����رة ا��6ر	�، ��ن ا����م %$ أن �/ ا��رق ا4د
3 و#دت ��د أ2دم 


ت �ن أو�3 ا����رات��ا��%	رة ا���'��� ذات ا��	م ا�را�+�  ���رة �6ر ا��د	�� 

	+� و; ر�م '�ن ھ/ %���1ل أ2د��� #�را و'�وا�'���	د ا��'وا��6 وا:9�ر ا��%	رة ا�%�2	� إن 

�3 ا%'داع إ ق��%+�د �%�را، %�1ل ا �/ ذ�ك إ; ���رة %�د ا�را�د	ن، �'�ر	> 	��ھ	��


�<ت، وا'��عا��'�%� و'6
��ل �
�ش #�3 ا��7ر وذ�ك �
ذ ا�'ا 	? أوراق ا�%ردي و�9رة ا��

�را%? 2%ل ا��7'�? ا��6ري ا��د	م �/ أوا+ر ا�1�4 ا�و�دة ا��	��	� وا;7'��#	� ا��%	رة �

� �� �م '�ن ��� �6�در ��'و%��د أ+رى طو	ور �� 2%ل ا�'�ر	> ا�'/ �%�'�� %<ا��	�د %ظ�

��ظم و7وه ا����رة ا��6ر	� ا��د	�� �م  م �ن !�%� ا�ط�%? ا�����ظ ا�ذي C%6و%��ر!

	'�7د 
�وھ� ا��9��/ ا��د	م، �/ 
�ط وا�د و�م 	
��6� ا�'طور ا�1�ري وا�رو�/ وا����/، 

!وار ا�ز�ن %�	د �/ أ�� ا��ِ دُ +�ل #6ورھ� ا��زدھرة +��6 �? #�رھ� %��C ا;�'داد و2ُ 

  را'��.و'
وع +%

���	� ا�'��	�:�
طرح ا �
  و�ن ھ

��ف ا��'�%�؟ وھل ��ن ��� '.9	ر أم ;؟ و��  -'��� ھو ا�دا�? ا�رK	�/ ا�ذي أدى إ�3 ا

 ؟ا�'/ ظ�رت طوال '�ك ا�1'رة ھ/ أ%رز ا��'�%�ت

  و2د ��و�
� �ن +�ل 9�%
� ھذا أن 
7	ب #�3 #دة أ���K أھ���:


�� أ9ر �/ %روز ا��'�%� و'طورھ�؟ھل ��ن ��و2? �6ر  -�� وط%	�� �

�.ة ا��'�%�؟ -
 و�� ھ/ ا�%دا	�ت ا4و�3 �

 و�� ھ/ أھم ا��وا�ل ا�'/ ��#دت �/ 'طو	ر ا��'�%�؟ -


��ن ا��6ري ا��د	م �/ �'�%�'$؟ - و�� ھ/ ا4دوات ا�'/ ا�'����� ا

��ف ا���L ا��6ر	�؟ -'� و�� ھو أھم ���م أ9ري ��#د #�3 ا
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ا�'/ د��ت %
� ;+'	�ر ھذا ا��و�وع ودرا�'$ ھ/ �ب ا���ر�� وا;�'ط�ع و�ن ا4�%�ب 

  #�3 ا�'�ر	> ا��6ري ا��د	م.

�ذ�ك 'و�	? داKرة ا����رف ا�'�ر	+	� إ���� إ�3 �ب ا�'��ق �/ ا��'�%� ا��6ر	�.  

  م.641ق.م إ�3  �3200	ث '�'د درا�'
� ��ذا ا��و�وع �ن ا�1'رة ا�ز�
	� ا���'دة �ن 

 �ا��
�O ا���'+دم �/ #��
� ھذا ھو ا��
�O ا�'�ر	+/ وذ�ك �ن +�ل '7زKو2د ��ن 

�� و�ن 9م 6	�!'�� %.��وب #��/، 	� 9م إ#�دة 'ر�	%�� �? '��	ص ا4دا�4داث ا�'�ر	+

 �
  �6و%�ت أھ���:إ; أ
$ �ن +�ل ھذا ا�%�ث وا�7'

 ��2 ا��را7? وإن و7دت 
7د ���و��ت �'�ررة �/ 7ل ا��را7?. -

-  �
 ��وء ا������ت �ن 2%ل %�ض #��ل ا���'%� ��� زاد
� �Lط 
1�/.'�ر�


7�ز ا�%�ث أ�� ا -��%ب ا:+ر ھو �6و%� إ���� ��	ق ا�و2ت ا��+6ص 

أن ا���رئ 	'+	ل أن ھذا ا��و�وع �طروق و�	$ �ن ا���دة ا����	�  ا��و�وع ر!م

م �/ #��� 	�1/، و��ن ا��'��ق �/ درا�� ھذا ا��و�وع 	'�S �$ أن ا�درا��ت 

ا��6ر	�ت �م ''7�وز %�د �ر��� ا��رد وإ#�دة �'�%� ا�'�ر	> ا��6ري ا��د	م �	ث 


 /�م '
'�ل ھذه ا��'�%�ت إ�3 �ر��� درا�� ا���L، وا��'�%� ا��د	�� و'ط%	��� ا��	دا

و2د ا#'�د
� #�3 +ط� ا�%�ث  ? ا���دة ا����	��ذ�ك وا�7'
� �6و%�ت ��7 �/ �7

 أر%��ن و	'�� �	م ا�%�ث إ�3 �9ث �6ول ا�61ل ا4ولا�'��	� وذ�ك �ن +�ل '�

�%��ث و2د +66
� ا��%�ث ا4ول ��و2? وط%	�� �6ر وا�9�
/ وا�9��ث 64ل 

 �L�� /+	ر�م ا�'	'��ن ا�'��	�ا��%�ث ا�را%?  �ن أ���'��	� �6ر و64ل ا��



��م أ	�� إ�3 أر%�� �%��ث ا��%�ث ا4ول ھ/ 	� /
.ة �ا��6ر	� أ�� ا�61ل ا�9�

�.ة و'طور ا��'�%� أ�� ا�9��ث 
ا��'�%� ا��6ر	� وا�9�
/ ا��وا�ل ا����#دة �/ 

  وا�را%? �	'��ن أدوات ا��'�%� ا��6ر	� ا��د	�� و�7ر ا�ر�	د.

أ�� ا�61ل ا�را%? ��ن %�
وان أ
واع ا��'�%�ت ا��6ر	� وھو أ	�� 	
��م إ�3 أر%�� 

�%��ث، ا��%�ث ا4ول ا���'%� ا��	رو!�	1	� وا��%�ث ا�9�
/ ا��'�%� ا��	راط	�	� وا��%�ث 



  

                                               ا���د��

 د
 

ا�9��ث ا��'�%� ا�د	�وط	�	�، أ�� ا��%�ث ا�را%? %�
وان ا��'�%� ا��%ط	� و�ن أ7ل ا��ط� 


� %��7و#� �ن ا��6�در وا��را7? أھ��� ا��رآن ا��ر	م، #%د %7ل 7وا
ب ا
��و�وع ا�'�

�ب '�ا���ن ور!م  #	�3ا���	م 
ور ا�د	ن، أ
طوان ز�ري ���د أ%و ا�����ن #16ور، 

 $%

� %�1ل U #ز و7ل �ن ا���م %%�ض 7وا��' �

���و��ت ا��و�وع و�6و%'$ إ; أ

�ر ا�7ز	ل ا���          و6ول ��ل �ن ��#د
� �/ إ'��م ھذا ا�%�ث.و�/ ا�+'�م 
'�دم %��

    



 
  

  الفصل األول
  د راسة جغرافية بشرية تاريخية لمصر القديمة

 غرافية ملصر.املوقع والطبيعة اجل المبحث األول: -

 أصل تسمية مصر المبحث الثاني: -

 .سكان يف مصرال المبحث الثالث: -

 .املراحل التارخيية للغة املصرية القدميةالمبحث الرابع:  -
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� وا	ط���
 ا	��را��
 ا	��ث ا�ول:  ���ر.ا	و	 

��رة ��ل ���زا��� و�ظ�ھرھ�، � ����� ���ز��ن �
ط، �ل ��د �ن ���� ���م أي 

��رة #ن ا���ر�" �
! �� ز��ن ��دد �ا��0�م �/.�-ص ا#رض ا��� �*(ت '&��� ھذه ا�

  .)1(و���ن ��دد و�ر��ط ��1�0�ن

 °31و °22'رض  /ط�و�&�د�ث 'ن 89را��7 �.ر ��ن ا��6&وم أ��� �
! ��ن 

*رق /ط Bر����ش و��ر �دار ا�1رط�ن  °37و °25رة ا��1واء و/ط� طول *��ل دا-

 7
��&و  �975و�� أ1وان ��وا��  �*F�7�� �9وب �.ر ��ًرا ����رة ��.ر '�د ��ط

 !Gوھذا ا��و ،H�� ا�*��ل Iإ� �G�وا�� Hا��.ر�7 �9و� ���وا�� ر�! ا#را !
��ر و�

ا��&�� 69ل �.ر ��وزع ��ن ا�6روض ا��دار�7 �� ا��9وب وا�6روض *�H ا��دار�7 

 �، ��.ر �
! �� ا�طرف ا�*���� ا�*ر1Gأ$ظر ا	"�ق ر�م  )2(وا�*�H ا���6د�7 �� ا�*��ل


�رة ا0�ر�
�7، و�
! 9زء ����، وھو *�H 9ز�رة ��1�ء �� ا�طرف ا�8ر�� �ن آ�1� وھ� &�

�
، )3(�ذ�ك ��ون ا�دو�7 ا�و��دة �� ا�6��م ا��� �*8ل �1����� 9زء أ�1وي و9زء إ�ر�

و�طل  )م&�995(و�طل �.ر �ن ����7 ا�*��ل '&I ا���ر ا���و1ط �7��9 1��&�7 طو�&7 

�.ر �ن ����7 ا�*رق �7��9 1��&�7 طو�&I&' 7 ا���ر ا#��ر و/&�Q ا�1و�س دا/ل 

و��&S  م،&�265و��دھ� �� ا�*��ل ا�*ر�G ��ط
7 �&1ط�ن �طول  ا#را�� ا��.ر�7،

م أ�� ا��9وب ��
! ا�1ودان ا��� ��Uل &��9�1941وع أطوال ا�1وا�ل ا�*ر7�G ��.ر 

، و���6ر ا���ل أطول أ���ر )4(�وض ا���ل ودول و1ط أ�ر�
���دا�7GF6&� 7 ����� و��ن دول 

 Hطو� S&�� ث��  .)5(�&م 6740ا#رض 

                                                           

 .19م، ص�2001��د ا�/ط�ب: �.ر أ��م ا��را'�7، دار 'Fء ا�د�ن، 1ور��،  (1)
  .1م، ص2000، دار ا��6ر�7 ا�9��7�6، ا��10در�7، �2��د �ر�د ����: �� 89را��7 �.ر، ط (2)
، دار ا�*روق، 2ا��ظم ا��1�7�1 وا0دار�7، ط -ا���9ل �� ��ر�" �.ر ا#�.را��: ��.ر (3)

  .7،6صص م، 1993
(4) �� ��-11صص م، �2001ر ���د: 89را��7 �.ر ا��1���7، دار ا��6ر�7 ا�9��7�6، ���د ا���
13.  

  .06، ا��10در�7، ص32، 1&1&7 ا�6&م وا����ة���د �9�ل ا�د�ن ا���دي: ا���ل،  )5(
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��.ر �*8ل ا�وادي ا���ق �&��ل ا����ط ����9�ل �ن ا�8رب وا�*رق، و��راوح 'رض 

�&م ��.&H ا��9�ل ا�8ر��7 'ن ا�.�راء، و�
ط! �9رى ا���ل �1ول  25-15ا�وادي ��ن 

6زل �.ر 'ن �&دان ا��9وب، و�� ا�*��ل �6رض ا�وادي و����� �69ل ا�0��ر .6ب و�

  .)1(�د��� ا���ل

��رات *��ل  و&ر و����� ���دأ '&I �6د '*رة ��أ�� ����7�1 �&�دود ا�8ر��7 ��ن �.

�و ا��9وب ا�8ر�� إ�I �1دي '�ر و���� ��و � H9�� مU 7&رب ا�1&وم '�د �-ر ا�ر�B

و�-ر ا�*
7 و��1ر ا��دود �6د ذ�ك ��و ا��9وب ا�8ر�� ��ث  ا��9وب ��رة ��-ر �1رزن

  .)2(���! طر�ق ا0/وان ��I وا�7 �89وب


د أUر �وG! �.ر وا����ءھ� إ�I إ�ر�
�� وآ�1� وإG&�م ا�*رق ا#و1ط �� ا��1���� �

��ر�7، و��! ا��6ض �.ًرا أھ��7 /�.�7 �� ��و�ن */.���� ا���-�7 وا��1���7 وا�

��رة ��ن اG0&�م ا���ري ا�ذي ��م �وض ا���ل و*رق إ�ر�
�� وھو إG&�م ����ز ���

  .2أ$ظر ا	"�ق ر�م.)G)3د��7 و���1رة

�9و�� ��1�ء  )م2647(أ�� ا����طق ا��9&�7 ���وا9د '&I أطراف ا��Fد ���� �9ل ���ر��� 

  .)4(�� أI.G ا��9وب ا�8ر�� )م1943(ھ��7 ا��&ف ا����ر و�9ل ا�6و���ت 

  ���ن �
�1م �.ر ����7�1 �1ط] ا#رض إ�I أر�76 أG���م ���ر�7�1 ھ�:و������� 

���د ھذا اG0&�م '&I طول ��ر ا���ل ا�ذي �د/ل ا#را�� ا��.ر�7  وادي ا���ل ودا���:

 ��&�و��&S طول ��ر ا���ل �� �.ر ��و  )ش °22'�د دا-رة 'رض ('�د وادي 


ر���، �ن إ�9�ل طول �9راه، و� ��.ل �����ل ��  %7.22م وھو �� �وازي &�520.1�

                                                           

��رات ا�
د��7، ج (1)�  .117ن، صن، د.س.، دار 'Fء ا�د�ن، د.م.�1�1م و��م ا���ز�9: ا�
��د إ�راھ�م �1ن: 89را��7 �.ر ا�6ر��7 و�وض ا���ر ا#��ر، �ر�ز ا��10در�7 �&���ب،  (2)�

  .5م، ص1998ا��10در�7، 
  .118��ق، صا��ر9! ا� :���د ���� ���ر ���د (3)
��رات ا�6ر��7، �.ر،  را��� ا���*م: (4)�  .05م، صG1999.7 و��ر�" ا�
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 .)1(طول ھذه ا��1��7 أي را�د ��ري ���U�1�ء �6ض ا#دو�7 ا��� G&�� �و9د ��� ���ه 9�ر�7

 .3أ$ظر ا	"�ق ر�م 

م '&I طول 1��ل ا���ر &�240و��.ف د��� ا���ل ا����دة ��ن ا�*رق ا�8رب ��1��7 

�م �
ر��� �و9ود �ر'� د���ط 160ا#��ض ا���و1ط، و��ن ا�*��ل وا��9وب ��1��7 

) H242طو��& Hر  )م&�236م ور*�د طو��إ�I 9��ب ا����رات ا��� ���/م 1��ل ا��

�ه G&�م وادي ا���ل ود��ا#��ض ا���و1ط وھ� �ن ا�*رق إ�I ا�8رب ���رات و�ر��ط �_

، ��� 1�ھم ����ن ا���ل ا���دئ �� ���ء )2(ا�واG! ��9وب Bر�� د��� ا���ل وم�ّ ���/�ض ا�

  .4أ$ظر ا	"�ق ر�م .)3(*/.�7 ا��.ري ا�
د�م

 7Gو �&�ون ��&و ��ر �ر�! أو �د�� S&�� 7ا��.ر� ��، 2م&�1.019.600و�1��7 ا#را

7 ��و �  .)4(�ن �9&7 �1��7 ا�
�رة ا0�ر�
�7 %3وھذه ا��1�

ا�ط���1b� �6�ب ا�1��
7 ا�ذ�ر أن �1ود ا�ظروف ا�.�راو�7 �6ظم ا#را�� و��ن �ن 

�و � I7 �.ل إ���ن إ�9��� �1��7  %96.5ا��.ر�7، و���ل ا�.�راء �ن �.ر �1�

  ا��Fد.

 I&' ر ا�9زء ا��(ھول.�

ط وا��1��7 ا��(ھو�7 �ن ا#را�� ا��.ر�����3.5%  7� ��

ز�7 �ن ا��را�ز ا��6را��7 ا�.�8رة ا�����Uرة '&I ھ� '��رة 'ن وادي ا���ل ود���ه، و*ر

  .)5(ا���ر ا#��ر وا�1��ل ا���*��� ا�8ر�� و��1�ء

"ا#رض ا���راء" �م ��6ر أر��� إ� ��1وط��ت .�8رة G��ت ــوھذه ا�.�راء ا���1�ة �


ط '&I ود����� ووا����� أ�� ا�8����7 ا�6ظ�I �ن ا��.ر��ن �
د ��1وا ���ف ��ر ا���ل �

                                                           

م، 2009، دار �و�&�س، ��روت، 2د ا�&��م: �و1و'7 دول وأG���م ا�6��م، ا��9&د����د 61 (1)
  .219ص
  .320، ص��H1ا��ر9!  (2)
 ص���د ���� 'وض e: أ�و إ�1�'�ل ��ن ا�./ر وا1�0�ن، دار ا��6�رف، ا�
�ھرة، د.س.ن،  (3)
  .16،17ص

��7، د.م.ن،  (4)U7 �.ر، دار ا���89را ��و درا71 �  .05م، ص�1986��د �9�زي ���د: �
  .06ا��رH1�� !9، ص (5)
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، و�و� �دود ا���ل #.��ت �&�� .�راء �ذا )1(و ���
رب �ن ا�
�وات ا��� ���رع ��Hأ

  .)2(و.��� ھ�رودوت ��6�ر�H ا�*��رة "�.ر ھ�7 ا���ل"

و��س 1ط] �.ر و�دة ��*���7 �ن ا�*��ل إ�I ا��9وب �ل ��
1م إ���1G Iن ��م ا�/�Fف 

  .05أ$ظر "�ق ر�م  .)ا�د���(و�.ر ا�I&�1 )ا�.�6د(ھ��: �.ر ا�6&��

و���د �ن واد ��ق ���د �ن ا�*Fل ا#ول '�د أ1وان إ�I رأس ا�د��� ���
رب �ر ا	�"��: 

�وا��  Hطو� S&ھرة، و���
، أ�� 'ر� H�F �ز�د '&I '*ر�ن ��&وا ��ًرا، �&م �88ن ا�

�76 أ���ر، وGد � I6ض ا��9�ت إ�� ��د �.ل G�1وىو� ��ر ���ر Uق ا�وادي أ�� ��ن �

����رھم وط��76 �����م �(.��ت ا#رض �� �ظرھم ��1Gن: ا#رض ا�1وداء، وھو ا�1م 

ا�ذي أط&
وه '&I وادي ا���ل ��1ب 1واد �ر���H، وا#رض ا���راء وھو ا�1م ا�ذي 'ر�وا 

�H ا�.�راء ا�ر�&�7، ��1���� � ��1ط�6ون �.ور �&ًدا � ��ل ��H ھذا �� ��ن أUر ا�6ز�7 

  ن �.ر ا�6&�� �� أ���ره.ا��� أ��طت ��1�

و�/�&ف �.ر ا�I&�1 �ل ا�/�Fف 'ن �.ر ا�6&��، إذ أن ا�د��� ���ت �� �ر ا	��",: 

��I أ.�] أر�� ���1ط7 ��/&&�� 'دة �روع ، �ط��H أول ا#�ر /&�9� ��ر�� �bه ا���ل

�1�� ���د إ�I ا#�ق� F�1 �����1� ل و� �و9د ��� �ر��6�ت و��د أ��� ظ�رت��&� � �

.H��  ��9! �وا

H�9ر�7 و�و������م  و��ن ا�1�ع ا#�ق أ��م �1�ن ا�د��� Gوى ا#Uر �� *6ورھم ���

  .و��6*��م، و�
دم �د����م

أ�� ����7�1 �&.�راء ا�8ر��7 ��� ���د �� ا#را�� ا��.ر�B 7رب وادي ا���ل 

 7��1� �U&U ر �نUو�*8ل أ� ،�����* Iد �ن �9و��� إ�Fث���*رة و�طول ا���� �.ر 

 S&�� 7�، وا�.�راء ا�8ر��7 9زء �ن ا����7 2&م���681.000را�I أطرا��� �� �1�

��F� Iطم 1وا�&��ا0�ر�
�7 ا�6ظ�I، وا��� ���د Bر�� ���U&7 �� ا�.�راء  Iه  ا�6ظ����

                                                           

��رة ا��.ر�7 ا�
د��7،  )1(�  .08، ص���د��ت �9&7 ا���1���7*�ھدات '&��7، ا�
��رات ا�
د��7  (2)�س.ن، د.، .ن، د.م��-س، دار ا��1، ط)ا���1رة(���د ��1ل ط
وش: �و1و'7 ا�
  .24ص



 


را�
  ا	��ل ا�ول                                              د�ر ا	�د�	 
 ��را��
 ��ر�
 ��ر���

10 

 

ا����ط ا#ط&�ط�، وھ��7 ا�.�راء ا�8ر��7 �� �.ر G&�&7 ا�ر���ع ���1� و����ز 

�����1رار وا��.�ل ا�دا-م، إذ � �
ط! ا��دادھ� إ� ��9و'7 �ن ا���/���ت ا�.�راو�7 

  .)1(ا��6رو�7 �� ا�.�راء ا�8ر��7

�.ر ��ن /&�Q ا�1و�س وا��� H7 �رى أ��Gراء ا�*ر��ر �و'�د�� ��G0 H9&�م ا�.

ا#��ر و�G�ة ا�1و�س *رG�، ووادي ا���ل Bر�� و�دود �.ر ا��9و��7 �9و�� وا��ط�ق 

 7���رة ا���ز�7 *��� و�8ط� �1�� I&' أو �� �6�دل /�س  2م&أ�ف �225ا��1&� ا��طل

�7 �.ر �
ر���، و���وع ظ�ھرة ا�1ط] �� ا�.�راء ا�*ر7�G ��1ب �6
د �ر����� �1�

/�.7 ا���-�7، و�6د �ر��6�ت ا���ر ا#��ر  ا��6ر�7ھ� �6وا�ل ا��9و�و�9 وار���'�� و�(Uر

�ن أھم ظ�ھرة ا�1ط] �� ا�.�راء ا�*ر7�G، وا��� ���د �ن رأس /&�Q ا�1و�س �� 

  .)2(ا�*��ل ��I ا��دود ا��.ر�7 ا��9و��7

و�ن ��F] ا�1ط] ا�ذي ���ز إG&�م *�H 9ز�رة ��1�ء، أ��� �*8ل ا�ر�ن ا�*���� 

7 �
در ��وا�� ا�*ر�G �ن �.ر ��ن ا��1��7  %6أو �� �وازي  2م&أ�ف � 60�� �1�

ا��&�7 ��.ر، و��دو *�H 9ز�رة ��1�ء '&I ھ�-U� 7&ث G�'د�H �� ا�*��ل '&I ا��داد 

�ل ا���ر ا���و1ط ورأH1 �� ا��9وب و�����ن ظ�ھرة ا�1ط] '&I أرض ��1�ء، ��� �1

��ل 9�ل ذات ����1ب �/�&�7 أھ��� ا��9وب ���د �ط�ق �9&� و�� !�9��H �و��7 �ن ا��9

 I7 إ�������ر�ن، Uم �9ل أم *و�ر و����ز ھذه ا��و��7 �ن ا��9�ل �*دة ��ر0�� ،��1

��9و'7 �ن ا#ود�7 وا��� ��� أھ����� �� ا��*�ط ا��1��� إذ ��دد �6��� �1�ر ا�طرق 

I ا��*�ط � '&ا��1ول ا��� �ؤUر �B�&1ر أن 1
وط ا#�ط�ر ا�8ز�رة '&��� Gد ��1ب �دوث 

��ب ا��1���، وإ�I ا�*��ل �ن ا��ط�ق ا��9&� ���د �ط�ق آ/ر ���ون �ن 'دد �ن ا��

�7 �� *����� و�.ل إ�I آ/ر ا��ط�G�ت �� ا�*��ل و���Uل 9أھ��� ا���H �� ا��9وب وا�6

��ث ���د '&I طول 1��ل ا���ر ا���و1ط 7�&�  .06أ$ظر ا	"�ق ر�م .)3(�� ا��1ول ا�1�

                                                           

  .121��ق، صا��ر9! ا����د �9�زي ���د:  (1)
  .124��ق، صا��ر9! ا����د ا����� ���ر ���د:  (2)
  .24، ص��H1ا��ر9!  (3)
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�ت �
و�7 أن �.ر وا�7 �ن ا��
و�ت ا��� � �9�دل ���� أ�د، �ل إن �&�7 �أ

وا�7 ذا��� �.ر�7 ا#.ل و��ن �ود ا��(��د '&I أن �.ر �ن وا��ت إG&�م ا�.�راء 

  .)1(ا���رى

�راو�7 و9دت #�1�ب ط��7�6 وأ/رى �*ر�7، �� . 7�و������� �.ر ���6ر وا

ظل ���خ 9�ف، ��ن ��د �ن �وا�ر 7UFU 'وا�ل �
��م ا�وا�7، وھ� ا����ه، وا#رض 

ا�.���7 �&زرا'7 وا���9ود ا��*ري، ��ذه ا�6وا�ل ��6ل ��*���7 ��8�ب إ�داھ� �ؤUر �� 


ت ا�6��&�ن اh/ر�ن، ������ه �دون ا#
�رض ا�.���7 �&زرا'7 �.�] ���1
6�ت وGد �

ھذه ا�.�7 �� ا�6.ور ا��9ر�7 ا�
د��7 وا#رض ا�.���7 �دون ���ه �.�] 9رداء، Uم 

��� 7��G � [�.� 2(ا#رض وا����ه �دون ا���9ود ا��*ري(.   

������ه: �ر��ط ����ة ا�وا�7 ��� ذ�ر�� وا���ل �� �.ر ھو .��ب ا���ل �� �ل ھذه 

  ا��*�&7.

أ�� ����7�1 �&�ر�7 �� �.ر ����ت �� ��رة ��دد ���� ا�*�س �_.��7 �ل *�ء 

����9�ف و/Fل �.ل ا�*��ء ����ظ ا�د'م ا��1وا-� '&I ا��ظ�م ��1وى ا���ر ا���/�ض، 

��و�ر ا����ه ا�Fز�b� 7را�� 'ن طر�ق ر�! ا����ه ��/�&ف ا�و1�-ل، �����ل � �(�� 

��F ���ط�� �����ن ������ه ��1ب �ل �(���  I&')� 7���ا�ذي ا��زع �ن �ر�7 �ر�

7*��  .)3(ا�

�6د�� ��د�U� 'ن �ظ�ھر ا�1ط] ا��� ���ز ا�ط��76 ا�89را��7 ��.ر وھو أ1��1 �� 

��ر�س �.ر.� I&' ر�U)ا���و�ن وا��  

ر، �.��.ف ا�ظروف ا����/�7 �*�ء �Bر G&�ل �ن ا��9��س �وق �ل أرا�� ا	$�خ: 

��/� '&I ا�1�ع �1����� �Bر ���ر، ��� ��1ب �و�6G� ا��&�� �د/ل ��ن �����وع ا��

                                                           

، دار ا��6ر�7 ا�Q��� 7�6��9 �ر�وط، 1ز�ر�� ر9ب '�د ا���9د: �� ا���ر�" ا��.ري ا�
د�م، ج (1)
  .15م، ص2009ا��10در�7، 

  .70ا��رH1�� !9، ص (2)
  .23،22صص م، 1992، ا�
�ھرة، 91�ن �Gر�و��ر: �.ر ا�
د��7، �ر7�9 ��ھر 9و�9���، ط (3)
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�وع ا����خ ا�9�ف و*�H 9�ف، وأ�د .�G 7&7 ا��طر، �و�6G� ا�89را�� ���ط7 ���ل 

�1
�م، و����! � H�* ل ��/�ض�ا����س ���U�1�ء ا�*��ل ��ث �طل '&I ا���ر ا���و1ط �1�

   .)1(و*�H ا�9�ف �.ر ��زا�� ا����خ "دون ا��داري" ا�9�ف

و������� �در79 ا��رارة �� ا����طق ا�رط�7 وأ��� �� �.ر ا�F/ I&�1ل *�ري 9و�&�7، 

، ����� �ر��! °����34� �.ل �� *��ل �.ر ا�6&�� و�� ا�ظل إ�I  °25أو  °24أوت '�د 

 Iا����طق ا�ر�&�7 ��.ل إ� ��7 ا��1وا-�7 °54
، و� ��دث ذ�ك ��1ب ا�
رب �ن ا���ط


ط �ل ��1ب ا��ر�7 ا��� �1
ط '&��� أ*76 ا�*�س وا��� ��ون *�H '�ود�7 �� �.ل �

 I&' ،رة�ا�.�ف Uم ��1�6� ��1
ط �ن �وق ا��9�ل G&�&7 ا0ر���ع، '�ر�7 �ن أ�7 /

�&7 ��س ���� �� ����H أن ��د �ن ������، �� ��ط
G 7ر�G رة، �1ول����7 �ن ا���ط
7 ا�

و�ن ھ�� ���Q ھذا ا��9�ف ا�*د�د �&���خ و�رBم ذ�ك ��ذا ا��9�ف � �*�ل �در79 ��1�و�7 

�ل أ���ء �.ر، ����طر �1
ط ��Uرا �� ا#G���م ا��9�ورة �&��ر ا���و1ط و�ذا 

  .)2(ا�.�راوات ا�وا76G ��ن وادي ا���ل وا���ر ا#��ر

ظروف 7 ا��G 7د G��ت �دور ���ر و�6�ل �� ���-و��Q���1� H أن ا���-7 ا��.ر  

��ر�H /�.7 أن ����ل '��.ر ا���-7 �� �.ر �.ري، 1�i��0�ن ا��داع �ظ�ھر 

 Hط ���وادي، وا���ر �9ري ���ھ������H� F أUر �� �/�&ف �وا�� ا����ة ���.�راء �

���i�ت، وا���و ���/�ر �� �ل '�م، وا��ر�7 ا�زرا'�7 دا-�7 ا�/.ب، وا����خ .��] 

وا��0�ج، Uم ا��وG! ا�89را�� 69ل �.ر ��رق ا���ر�ن، و�&�
I ا#ر��ن، �ل ھذه 

��رة و�د��7.�6�� ��/رج � ���  ا�6وا�ل أ��&ت �6

  

  

  

                                                           

  .197م، ص2000.ن، م9ودة ���ن 9ودة: 89را��7 �.ر ا�ط��7�6، دار ا��6ر�7 ا�9��7�6، د. (1)
  .19م، ص1992.ن، ، د.م3، ط1ر7�9 زھ�ر ا�*��ب، ج�ء ا���&7 ا��ر�7�1: و.ف �.ر، �&�' (2)
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�ر. � 
�  ا	��ث ا	�1$0: أ�ل ��

�ر: 
�  أ�ل ��


د أط&ق ا��.ر�ون ا�
د��ء ا�6د�د �ن ا����1�ت وا�.��ت '&F� Iدھم وأر��م   �

ذ�ك �ن /Fل �.و.�م ا��/�&�7 ��ذ '.ر ا�دو�7 ا�
د��7 و��I ا�6.ر ا��و���� و

  .)1(ت ھذه ا#/�رة '&I ط��76 أر��م وو.��� ا�89را��روا�رو����، ��ث '�

  : وGد �&8ت أ�Uر �ن '*ر�ن ا�1� و.�7 و�ن ھذه ا����1�ت '&I ��1ل ا��U�ل

"ا#رض ا�1وداء أو ا��1راء" وGد ���ت ا��� ���6 ���&78 ا���روB&���7               ت2

ھذه إ*�رة إ�I �ون �ر�7 ا�وادي ا�/.�ب ا�ذي أ�*( �6د أن ا�1
ر ��H ا1�0�ن ا��.ري 

�د�دا 'ن ا#رض ا���راء وا��� 'ر�ت '�د ا��و�����ن � I�1د�م و���ن أن ��ون ھذا ا��
ا�

2(��ت ا1م "����" و���� 9�ءت ا��7��1 "�����ء"(.  

ا�
د��ء ا��.ر��ن  ب�
�أ��ث �6د �ن أGدم أ�1�ء �.ر وأ�Uر *�و'� ��      ��وي:   

ا��7 �ن ا�����7 ا0'ر�����7�1 �دار�1 ا�&78 ا��.ر�7 ا�
د��7 ���6ر ھذا ا�1م  و��و��م

��ث أ*�ر ا��.ري ا�
د�م إ�I ھذه ا��7��1 �8رض ا�د��I&' 7 أرض  �U�I�'���ره �

6و، أ�� ���� �/ص ز�ن إطFق ھذه ا��I&' 7��1 ا�*��ل_����و وأرض ا�.�6د_ ��*�

ا�و�دة ����� ���ت �.ر ��
7�1 إ���1G Iن أرض �.ر، ����ن أن �6ود�� �� �Gل '.ر 

  .)3(�1��1� وإدار��

*ر��ن  م �ول� ���6 ا�����ن وھذه ا0*�رة ��ووا��                            ا�د�وي: 

����نا����ة �� �.ر، أ� وھو ��ر ا���ل ا�ذي 'ظ�H ا��.ر�ون  Hأن ا��.ر�ونإ�   و� 

�م ����وا �ذ�ر �Fدھم �(و.���� ا�ط��7�6 �ل أ���وا ��� �6و�� *6ر�7 و.��ت ���76، 

                                                           

، دار ا��6ر�7 1ا��61د: ��ر�" �.ر ا�
د�م ��ذ أGدم ا�6.ور و��I ����7 ا#1رة '*رة، ط'.�م  (1)
  .03م، ص2009ا�9��7�6، ا��10در�7، 

  .388صا��ر9! ا�1��ق،  ���د ��1ل ط
وش:  (2)
  .04'.�م ا��61د، ا��ر9! ا�1��ق، ص (3)
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 7����ـ�ت kوــ��ث و.�وھ� �(��� :إرت رع" أي '�ن ا�*�س و�1وھ� "'�ن �ور ا�

  أي '�ن اU�" .7��hرو

و��0���7 إ�I ھذه ا#�1�ء زاد '&��� ا��.ري أ�1�ء /Fل '.ر ا�دو�7 ا�و1طI أ�1�ء 

  أ/رى:

  .)I�6��)1 �&د ا��
.ور��ن أي �
.ورة ا��9وب و�
.ورة ا�*��ل �,:           .$�ر1

����          .ا�د�وى �ر:2 I�6��  ت����ظ �� ھذه ا��7��1 �(��� أFو" و����6ود "

إ�I �7��1 ا��� ظ�رت �� '.ر ا�دو�7 ا�
د��7 ا1م ا���6ود �ور، ��� Gد ��1ت أرض 

�ور H�0ا Iإ� ������  .)2(�.ر �

أو أرض ا����ض أو أرض ا�����ن  8ر�نا���I�6 أرض                     .��ري:3

  ��� ��6ر 'ن ط��76 أرض �.ر.

��� ���د أرض ا�
وة ور��� �*�ر إ�G Iوة 1وا'د أ���-��                      .���وت:3

  .)3(وة ا�1�'د�G(/وذة �ن �&�7 "/�ش" ا��� ���د #ن ھذه ا��7��1 �ظرا  و'ز����م، 

أ��� �� �6ض ا��.وص ا���1�ر�7 وا��6ر�7 ��0���7 إ�I ذ�ك إن ا1م �.ر Gد ورد 

 ا�
رآن ا��ر�م ����� �� ا��.وص ا��.ر�7 ا�
د��7، ��ن ا��1�وا#*ور�7 و�ذ�ك �� 

KEM  !� ر�قB0د ا#رض ا�1وداء أي ا#رض ا�/.�7 و'�دھ� �6��ل اF� ����9و�ر

ا�دو�7 ا��.ر�7 ا�
د��7 أط&
وا '&��� ��س ا�.�78، أي ا#را�� ا�/.�7 أو ا�1وداء 

���� ���&8�ت ا#7���9 �(�1وھ� "إ��9وس" وھو ا�1م ا�ذي ا*�ق ��H ا1م �.ر ا�

"EGYPT")4(.  

                                                           

����7 ا�6.ر ا��د�ث، دار  �I�ر�" �.ر �ن ا�6.ر ا��ر'و�� �� '�د ا���6م ���� '�U�ن: (1)
�
  .68م، ص2008رة، ھا�ر*�د، ا�

  .1389��ق، صا��ر9! ا����د ��1ل ط
وش:  (2)
  .106��ق، صا��ر9! ا�'.�م ا��61د:  (3)
  .07�.ر ا#�.را��: ا��ر9! ا�1��ق، ص� (4)
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 أGل '&I ھو��روس '�د ��ذ �.ر '&I إ���9وس ا1م أط&
وا اB0ر�ق أن ���

 رتوذ� وا�د، وGت �� ا���ل إ�I �*�ر و���ت ا#ود�1� �&���H �� ظ�رت ��ث �
د�ر

 Gدو �9ط�، و�Gط� إ�
و�ط� ��ط
وھ� ا��.ري �واطن إ�I إ*�رة إ���9وس ا�رو��ن '�د

  )1(.99-21 ا7�h �و1ف 1ورة �� ھو ��� ا��ر�م ا�
رآن �� �.ر ا1م ورد

�� ا1م �.ر �� ا�6ر��7 وا�&8�ت ا�1���7 ا#/رى �*�ق �ن 9ذر G ���1د�م ���6 ا��&د أ

  .)2(أو ا���1ط7 وGد ���6 أ��� ا��.��7 أو ا����و�7

�ر �ن أ� وو9دت د�-ل ��Uرة '&I ا�6�1�ل �&�7 �.ر ��ذ ا�
د�م ��ث و9د �ص �ر1��7

��9ر إ�I ا��ر'ون ا�ذي ��ن ���م �.ر آ�ذاك أ�H �1ر1ل أھ&H إ�I "���و �.ر" أي 

  .)3(ا#رض ا�1وداء

وإ���7 ر1�-ل أ/رى �ن ا�6.ر ذا�H 'دة أ�1�ء Gر��7 �ن ا1م �.ر �Uل أ�1�ء "�*رى، 

�ن رأس ا�*�رة ھذا ��F 'ن ا1م  و�.رى" �� �و�7 ������7 و�ذ�ك 'Uر '&�H �� �ص


� �ر9! إ�I أوا-ل ا#�ف ا�را�76 ق.م. � �ص�.ر ����  

ھذا وGد 'رف ا#*ور�ون �.ر ���� ��ن ا�
ر��ن ا���1! وا�1��! ق.م ��1م "�.ر"  

  ن".�'ر�وھ� ��1م "�.را��" و "�درا��" و'ر��� ا#ر��ون ��1م "�.ر وا��رس

" و/ر�G�ل ��1م "�.ر� �ً �وأر� ��� �� أ�1�ر ا���و�ن وا�/روج وإ*�6ً  *ورات�وذ�ر��� ا�

  .)4(و�.را�م

                                                           

  .99-21ا7�h �ن  1ورة �و1ف،  (1)
(2)  I��'.ر ا�دو�7 أ��د أ��ن، 1&�م و1وزان '��س '�د ا�&ط�ف، �.ر ��ذ '.ر ا��(�1س و

  .22م، ص2000 د.م.ن، ا��د�7U، دار ا��6ر�7 ا�9��7�6،
��رة ا��.ر�7 ا�
د��7، ج (3)�، دار ا��6ر�7 ا�9��7�6، ا��10در�7، �1��د ��و�� ��ران: ا�

  .14م، ص1993
و��ن �Fاا��دا�7 وا0ر*�د و�
.د ��� ا#�1�ر ا��.��7 ا���و�ن وا�/روج ووراة �&�7 '�ر�7 ���6 �ا�* 

 H�&' I1�1د�� �و I7 وا��� ��1ب إ���Uد�موا�6دد وا��
��د ��و�� أ�ظر .ا�F1م و�ط&ق '&��� ا��6د ا�� ،
��رة وا�U&�ود، دار ا��6ر�7 ا�9��7�6، ا��10در�7، ��3ران، ��وا إ1را-�ل، ج�  . 11م، ص1999، ا�

"، دار ا��6ر�7 ا�9��7�6، ���د ��و�� ��ران: ���د 61د e، درا1�ت �� '.ور �� �Gل ا���ر� (4)
  .13، د.س.ن، ص. ند.م
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�ر: 
  أ�ل 2"

و��6�ھ� ا#رض ا�1وداء، �ظرا �/.و�7  2,���ت �.ر �G I�1د��� �&�ظ   

ا#رض و���79 ا�ط�� ا#1ود ا�ذي ��ن ���ض �H ا���ل، أ�� ا�.�راء ا�*ر7�G وا�8ر��7 

 I�1� ت����(، ��� ��ن �ن أ�1�ء �.ر )ا��ـ ر*ر( _�� _���ح ����6�ھ� روح  )�ح��

  .)1(وا�ذي ��ن ��6د �� �د��7 ��ف

وGد أ��ف ا��و��ن �رف ا��1ن �&�ظ ��I وأ.��ت ��طق ����وس وا��� �ورت 

 ن �I�1 إ��9ت، أ�� ا�6رب �
د أط&
وا '&��� �
ب ا�
�ط،hا�6د ذ�ك إ�I ���9وس، إ���9و، و

  .)2(وا*�ق ا�1م أ��� �ن ����وس

I&' د�م
�&ده ا1م "أو���ن" وا��� ���6 ھذه ا#رض أي أرض  ��� أط&ق ا��.ري ا�

  .)3(�.ر

وا*�ق ا1م �.ر ا����� �ن ا��&�7 ا��.ر�7 ا�
د��7 "�9ر" أو "�*ر" ا��� ���6 

�د ���ر  Iإ� ����.��دود �.ر ا�ط�76 ا��� ����� و Iإ*�رة إ� ��ن أو ا����ون .�ا��

��و� ،7��� ����e 7 �� �د�ن و'&�H �_ن �.ر ���6 ا�����7 أو ا��6ا���ن ھ�9�ت 

H�  .)4(أر

:
  ا���ء ا	�0 7ر�ت ��6 �ر �0 ا	دو	
 ا	�د�1


ر Gر�ن ���           : ح��,.�2.���.1� I�6ھذ ح�� ��د أ*�ر و��ن �ا ا#.ل ا1م #

�� �د��7 ��ف، و��دو أن ا��.ري Gد ا�1/دم ھذا ا�1م ا�/�ص #ھم ��6د ��  ح�6��د ���

  .)5(أGدم '�.�7 ��.ر، وھ� �� ��ف ��ط&
�� '&I �.ر �&��

                                                           

  .1388��ق، صا��ر9! ا����د ��1ل ط
وش:  (1)
  .88'�د ا���6م ���� '�U�ن، ا��ر9! ا�1��ق، ص (2)
��ر�" �.ر ا��ر'و��7، ��ذ أGدم ا�6.ور و��I د/ول  أ��د أ��ن 1&�م و1وزان '�د ا�&ط�ف: (3)

  .17م، ص2008، دار ا��6ر�7 ا�9��7�6، ا��10در�7، 1ا��10در ا��
دو��، ط
��رة ا��.ر�7، �ر: �&�م طو1ون، دار ا�6&م ا�U�*�" أ���د�وب:  (4)�ا�
�ھرة،  ث،�ا#.ول ا�ز�7�9 �&

  .23صم، 1955
  .05'.�م ا��61د: ا��ر9! ا�1��ق، ص (5)
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��I�6 ا#رض ا�1وداء وا���رو71 أو ا�����7 ��� ا�1/د�ت ا�.�7            .ك 2ت:2

2ا��7��1 ��6رة 'ن ا�����7 ا��� �ظر �
ط ��*�ر إ�I �.ر إذ أن ھذه                   ,

� Iد�م إ�
����7 �&ده 1واء ��ن�&ده و�دى إ����H ا�6ر�ق وا�را1" ��� ا1�0�ن ا��.ري ا� 

�ل ر'��7 ا���6ودات ��� أو �
و�7 �9دھ� أو ���ل �و�6G� ا�89را�� ا����ز.��  

 ��ط7 �&�7 ��تا�1/دم ا1�0�ن ا��.ري �� '�د ا�دو�7 ا��د�7U ا�6د�د �ن ا#���ظ ا��ر

  إ�I �.ر �� ھذه ا����1�ت: ة�i*�ر

�$, ا�رض ا	�وداء                            ا�� إن 2ت                  -أ� 

�$, ا�را@0 ا	�وداء                             �و 2ت                  �  -ب� 

1(��$, ا	�وداء                           ��2ت                       -ج(  

��وBت �و��د �ر:  

��رة ا��زدھرة �� �.ر ��ذ ا�
دم، ھ�7 �
د   ��6ب واد ا���ل دورا ھ��� �� �G�م ا�

ا���ل، �رت ��ذ ا#�ف ا�را�! ق.م، ��را�ل ��ر�/�7 ��*���7، ��� ا��دا�7 ��و�ت �� �.ر 

�وا��  �� ،I&�1داھ�� �.ر ا�6&�� وا#/رى �.ر ا��ق.م، ���ن ا��&ك 3200دو���ن إ

  .)2("1��س" "���ة ا��9ر �
! Bرب دا���"� �'�.������ت  ����ن �و��د ا���&���ن ا ����

��ث ���ت ا���&�7 ا#و�I �� ا�8رب و'�.���� "��دت" ���
رب �ن �د��7 د���ور، 

  .)3(ر��و.وا���&�7 ا�U���7 �� ا�*رق و'�.���� 

و�� ��س ا���رة �*(ت ��&�7 أ/رى �� ا�وH9 ا�
�&� أي �.ر ا�6&�� �� ��&�7 ���ت 

��ث '�.���� "�و�ت" أ�� �� ا�*��ل �*(ت  "79�B7 أ/رى ���ت '�.���� "أ�&�� ��أ�

                                                           

  .05'.�م ا��61د: ا��ر9! ا�1��ق، ص (1)
م، 1991و��، ا�
�ھرة، �، ����7 �د1�� ا�6.ور ا�
د��7، ط��ر �1ف ا�د�ن: �.ر 1إ�راھ�م  (2)
  .03ص
  .90'�د ا���6م ����: ا��ر9! ا�1��ق، ص (3)
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��ول أوزور�س أن �ؤ1س ��&�7 �.ر ا��و�دة، ��ن ا�*��ل �م �ر�I 'ن ھذه 

  .)1(ا�و�دة

�دة ������� �(11ت �د��7 أو�و أي ھ�&�و�و��س، أي '�ن إ� أن ��&�7 ا�*��ل 61ت �6�1

*�س، ��ث ��ن ا�و�ء � �زال إ�I أوز�ر ��ث ��6
د أن أھ&�� أول �ن ا��دع ا��
و�م 

ا�*��1 وGد ��و�ت ا�*��ل �و��د �.ر ��ن ا��9وب �م �ر�I 'ن �&ك ا�و�دة و����� 

  .)2(��ن ھ��ك ا��.�ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

'�د ا�6ز�ز .��] وآ/رون، �و1و'7 ��ر�" �.ر '�ر ا�6.ور، ��ر�" �.ر ا�
د��7 ا���-7  (1)
  .42م، ص1997ا��.ر�7 ا�6��7 �&���ب، ا�
�ھرة، 

(2)  ،H1�� !9419، 418صص ا��ر.  
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�ر ��2نا	ا	��ث ا	�1	ث:  � 0�  

  أ�ل ا	��2ن:

دور ��وو�ن ��ن أGدم ا������ت ا��� ���دث 'ن أ.ول ا��.ر��ن �9د �����ت   

ا�.
&� ا�ذي G�ل أن ا#�Uو���ن ���6رون ا��.ر��ن �ن ��� 9&د��م وGد �ر��م أوزور�س 

�� �.ر ��م �ن ا�ز�وج ا�
�د��ن �ن أ�Uو��� وا�1
روا �� �.ر ���
&�ن '�ر �9�ري 

  .)1(ا���ل

�ك �����ت �ؤ�د أن ا��.ر��ن �ن أ.ل إ�ر�
� ود��&�م '&I ذ�ك و9ود 'دة 'وا�ل وھ�

وا�/��ن وا��� 'رف ��� Gد��ء ا��.ر��ن، وا�6��ل  *�*�ر�7 ����م، و���Uل �� ا�طوط��7

ا�U��ث ھ� ا��&��7 ا7���0 أو ا�را�! ھو أ1�ط�ر �.ر�7 �ول �*(ة ا��ون وا�/��س ھو 

  .)2(��1ب ا���و�ن ا�زرا'�ت �bم را�ب وا��وم ا#�و، ��ث ��م ا����1ظ�


د �ددت �1�9ن ��و��ن ا�*6ب ا��.ري ا�
د�م،   � 7Uد��أ�� ا�درا1�ت ا�&8و�7 ا�

ا��1�ن ا����در�ن �ن ا�6.ر ا��9ري ا��د�ث �ن ا�����ن إ���7 إ�I ا��9س ا#ول وھم 

ا�&����ن أھل ا��&د، وGد أدى �زو��م إ�I ��و�ن �9س ھ�9ن ��ت �H���6 �روع ����7 أ/رى 

  .)3(ق.م، ��ظ�ر *6ب �.ر ا�
د��7 إ�I ا�و9ود ��ل �6����� 4000�وا�� 

��ث  H1��� 1ب �� أورده ھ�ردوت ا'�زازه�و�ن ���زات ا�*6ب ا��.ري ا�
د�م 

أ���1م أ���ء ا��&د وھم �ن ا��*ر، و�Bرھم ا��/�&طون و�ن أ�U�ل ھؤ�ء ا��و���ن  ���6رون

  .)4(وا�&����ن

                                                           

  .19،18ا��ر9! ا�1��ق، ص ص *�" أ���د�وب:  (1)
���6د و��رم أ�&H و�
دس. أ�ظر ا��ر9! * ا�طوط��7: ا'�
�د �9�'7 أ��� ���در �ن �1ل ���ت أو ��وان 

  .H1��21، ص
(2)  ،H1�� !9168-155صص ا��ر.  
 و��، ا�
�ھرة،����د ا�8رب �وI1، ����7 �د ر:'�د�� ���ت �.ر ا�*رق، � *��دوف وك، �1ل، (3)

  .19م، ص1990
��رة، �ر (4)�م، �1943رد '&I، �ط�76 ا�ظ�ھر، ا�
�ھرة،  :ا���1و*�رل ��1و�وس: ��ر�" ا�
  .14ص
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 ،[�1ر�ت �����1�ن ��ذ �ط&! ا�دو�7 ا�
د��7 ���وا ���و�ون �ن ��&7 ذات ��و�ن وا

إ��H �6ض ا��6�.ر ا�1���7 وا��و��7 و�ن ���8ر ا�1��ن '&I ا��داد آ�ف ا���1ن، و�ن 

ذا ا���ط ا�
د�م �� ��F] ا��Fح ا��6�.ر و�ن Uم ���ن ا�
ول أن �1�ن �.ر ا�*�-! أن ھ

��ض، و�� �1رب إ���م �ن '��.ر 1���7 �ن ����7، و'��.ر  وأ��ر7Gأ��ر7G �� ��9&�م 

   .)1(1وداء �ن ����7 أ/رى

 ،�

��، و����� �_ن أ.و��م أ1�1� �ن 'رق إ�ر�� �G_ن �1�ن �.ر �م �*�&وا 'ر�م U و�ن

وأن '�.رھم ا�1�-د ظل دا-�� Gر��� �ن �Bرھم �ن �1�ن *��ل إ�ر�
�� وا��ر�ر �� �����، 


د ا/�&طت � ��
� I
 �F��1��� Hء '��.ر 1���7 ��ذ وGت�ل إن ھذا ا�ر.�د ذا�H �م ��

  .)2(��ل '�ر ��1�ء أم �ن ا��9وب '�ر ا���ر ا#��ر وا�.�راء ا�*ر17�Gواء 9�ء�H �ن *

  أ��ء ا	�ر��ن:

   Hظر�� I&' ا�6د�د �ن ا#�1�ء ا��� '�رت H1�� I&' د�م
أط&ق ا1�0�ن ا��.ري ا�

  ���H1 و*6وره ���*�وق ا�ذا��، و�ن ھذه ا#�1�ء:

 ��I�6 ا���س، و�
د G.ر ھذه ا��H1�� I&' 7��1.: رث .1

2.  وھ� ���6 أھل ا#رض ا�1وداء، أي أھل �.ر.إن 2ت:  ثر

 .)3(وھ� ���6 أھل ا��*رة ا��1راء2�6م:  .3

��م �ن �وح '&�H ا�F1م �Uل  I7، �7�1 إ�����أ�� �1�ن �.ر ��6ودون إ�I '��.ر 

ا�1�-دة �� ا�*��ل ا0�ر�
� وا�.و��ل و'��.ر أ�1و�7، وا�7�F1 ا�ر-�7�1 �
د��ء 

�ر ا���و1طا��.ر��ن 7�F1 ا��)4(.  

                                                           

  .20*��دوف وك، �1ل، ا��ر9! ا�1��ق، ص (1)
  .14ا���1و*�رل ��1و�وس: ا��ر9! ا�1��ق، ص (2)
�312��د �61د ا�&��م: ا��ر9! ا�1��ق، ص (3).  
  .26ز�ر��ء ر9ب '�د ا���9د: ا��ر9! ا�1��ق، ص (4)
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Gد�ت �ن �Fد ا��و�7 �9و��، ����� Bر��، ا��-�ت  ا�*6ب ا��.ري �ز�Q �ن أ.ول 'دة

ا�1���7 *رG� وا�����7 �9و��، ا/�&طت ھذه ا#.ول �� وادي ا���ل وأ��9ت ا�*6ب 

  .)1(ا��.ري

 I7 وا��� ���ل إ�
�ن ��ث ا��ظ�ر ا�/�ر�9 ���ز ا��.ر�ون ���
���ت ا�����1

 ،7���أ�� �ون ا��*رة ����ل إ�I ا���1رار F�&G، و'دم �U��7 *6ر ا�وH9، و���*6ر ا��

ن ا�ذ�ن �ا#1ود وا��6ون ا�1وداء، وGد ا/�&طت ����.ر��ن �6ض ا�*6وب ا�8ر��7، ����و��

ھم ��#.ل أ*
�ء �&�.ر��ن و����م ���وا Gد ا��ز9وا �! �1�ن أوا1ط إ�ر�
�� وا���1وا 

��م، ��� أ�ت �.�F� و�ن ا�8رب آ��ھ� �6ض �6ض ��
ر أ'داد G&�&7 �ن �1�ن إ�ر�

���ن ا�ذ�ن ھم ��#.ل �ن ا���9و'7 ا�1���7 ا�����7 و���زوا ���&ون ا#��ض وا��6ون �ا�&


د أ�ت �6ض ا�*6وب ا�1hو�7 ا�1���7 ا#.ل و��ن � �Gء، أ�� �ن ا�*��ل ا�*ر�Gا�زر

ا�1و'�ت ���8م، و�ط�6ت �1ر'7 �! �1�ن �.ر ا#.&��ن وھذه ا�*6وب ا�.�رت 

    .)2(�6�دا��م و�م ��رك �(�Uرا �ذ�ر '&I ا�ط��! ا#��رو�و�و�9 �&�.ر��ن

آ�ف '�م ق.م،  10ظ�رت إرھ�.�ت أو�I ��1ن �9�'�ت �*ر�7 �ول وادي ا���ل، ��ذ 

�� *�ل �9�'�ت .�-دة ��1/دم أدوات �9ر�7، ا��1رت �� ا��زوح ا����1ر ����7 ��ر 

   )ق.م8000(ا��9�ف ا���ل ��زد��د 

 ����ري و�ذ�ك ��ول ا����1
6�ت ا��9�ورة �&��ر إ�I أرا. Iول ا��را'� إ��و�

 �� 7�Gراء ا�*ر��7 �&�1ن، ��ظ�ر آU�ر ا�1
رار وزرا'7 ���رة �&��وب �� ا�.��.

  .)3(آ�ف ا�1��! ق.م

ون �ن �ا��.ر �ظرا ��وG! ا���ل وأھ���H ��� �69ل ا��ر�7 /.�7 و������� ��ن�ر2زھم: 

، أ�ف إ�I ذ�ك أن �.ل ا�*��ء � �6رف ا��طر أو ا��رد إ� ���� )4(ا���ر�ز وا��1
رار

                                                           

  .29، صا��ر9! ا�1��ق ز�ر��ء ر9ب '�د ا���9د: (1)
(2) Gد�م، ا��1��1 وا���9�'� وا�

���، دار ا���ر،��6م �رح: �و9ز ا�*رق ا#د�I ا�Uدي وا��.� 
  .21.ن.د.س.ن، صد.م
  .33ز�ر�� ر9ب '�د ا���9د: ا��ر9! ا�1��ق، ص (3)
(4) ��  .�U' �55�ن: ا��ر9! ا�1��ق، ص�'�د ا���6م 
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�در ���1ل '&I ا1�0�ن ا��6ش، و�! �را�م ا�روا1ب ا��� �9ر��� ���ه ا���ل، ا�61ت 

��9د�دة أدى إ�I �را���� و���ء أGدم  ا�زرا'�7 و��ر�زت '&��� ��9و'�ت ا#را

��رات �� ا�6��م، �Bر أن ا���
ل وا��9رة �ا�������6ن �رض '&I �ل ��9و'7 ا�

  .)1(ا��1
رار ���ن ��1
ر

  �وزع ا��.ر�ون '&I ��ط
��ن ��1ب ط��76 ا��Fد ��ث �9د:�$ظ�6م: 

وم �ن أو�I ا����طق ا��� �9ذب �ّ ��1ب ا�6&��ء وا��ؤر/ون ���6ر ا��ر ا	�"��:   -أ

���ت ا�د��� �8ط�ة ����1
6�ت /���7 �ن روا1ب ا���ل  )2(ا��1�ن �� �&ك ا���رة

وم ا��
&ت ا���9و'�ت ا��1���7 إ�I �9وب �ّ �ا��1ؤو�7 'ن /.و�7 ا��ر�7 و�ن ا�

����7 ��ؤ�ف �.ر ا�6&�� أو ا�و9أ�1وط ا�H  ن ھذه ا��9�'�ت��ا�
�&�، وا��*رت 

��ث ا'��رت �.ر ا�6&�� ا��1د ا�9د�د و�رز �ذ�ك ا�ط��! ا���0 ا�6
�-د و 7��hا

 .)3(�&�ظ�م ا��&��

ھ� ا�د��� *��� أو ا�وH9 ا���ري ������ اH�0 "ھور��" �ر�ز �ر ا	��", :   -ب

 �Gت ا�ر�ول �&و��� و'ر�1
ر و'�.���� �د��7 "�و�و" �6ددت ا#1�ط�ر ��� Hإ��

Gر��� �ن ا�*�طt وا������� '&I ا�دول ا��9�ورة، �6ود ا�
1�م  وا�زدھ�ر ���ل

 .)4(�.ر إ�I دو���ن #�1�ب 'د�دة ���� ا�'���رات ا�89را��7

7 ��د�د �1�ن �.ر ا�
د��7 ���6ر �ن ا���1��ل و��ن ا��1�دا '&I ا�وU�-ق ��أ�� �ن ��

 �!و  ���F� 76�1�7�1ن ا��و����7 وا�رو����7 ھ��ك *�H إ�9�ع '&I أن 'ددھم ��ن ���ھز ا


د *�د ��ر�" �.ر ��رات ز��دة �� ا��1�ن دً �ذ�ك � ����8 ا'���ر ھذا ا�رGم � ،I.Gا أ

                                                           

(1) ��  .56، ص� '�U�ن: ا��ر9! ا�1��ق�'�د ا���6م 
��رات ا�6�م ا�*رق وا��و��ن، �ر7�9 �ر�م، �9&د ا#ول، ر و9���ن أو�وا�Hأ�در�7 إ��� (2)�: ��ر�" ا�

  .45م، ص2006'و�دات �&�*ر وا�ط��'7، ��روت، 
(3) u �07ر�و��ر: ا��ر9! ا�1��ق، ص9�ن.  
��ر�" �.ر ا���9�'� ��ذ �9ر ا���ر�" ��I ����7 ا�6.ر ا��د�ث،  '�د ا�6ز�ز 1&���ن �وار: (4)

  .68دار ا���ر ا�
ر�ب، ا�
�ھرة، د.س.ن، ص
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إذ 'ر�ت �(�1س �دة 9د�دة، ��� *�د �� ا��
��ل ��رات إ�
�ر �ن ا��1�ن �9د .داھ� �� 

  .)1(�6ض ا��.وص

م و*
�ق �وش ا�U0و�� و��6�ن 9�ء �ن �Fد �� �أن ا��وراة �ؤ�د أن �.را�م ا�ن �و��� 

��ن ا���ر�ن، Uم ا�1
روا �6د ذ�ك '&I *واطt ا���ل، و�1ب ا��وراة �_ن �.ر �*�
7 �ن 

  .)2(�.را�م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .55ز�ر�� ر9ب '�د ا���9د: ا��ر9! ا�1��ق، ص (1)
، ا�����7 ا�6ر��7، ��روت، 1، �ر: '�د ا�6ز�ز �و��ق 9�و�د، جا1�0���7ه،ج و�ز: �6��م ��ر�"  (2)

  .207م، ص1952
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: ا	��ث ا	را��: ا	را�ل �
 ا	�ر�
 ا	�د��"	 
  ا	��ر���


1م ا���ر�" ا��.ري ا�
د�م إ��UFU Iن أ1رة وھو �
�1م و�H6 ا��ؤرخ ا��.ري   ��

�ط"�وس" "ا�ذي ��ب ��ر�" �.ر ����و����7 ���&�ف �ن ا��&ك ا��ط&�� "�$��ون" ا�
د�م 

�Gل ا���Fد وو�! ا��ؤر/ون ا���دUون ھذه ا#1رات �� إط�ر '.ور  280�وا�� '�م 

، وإ�I 9��ب ا�6.ور ا���ر�/�7 )1(وا�و1طI وا��د�7U ��ر�/�7 �6.ور ا�دو�7 ا�
د��7

ھ��ك ���� ��6&ق ���&78 ا��.ر�7 ا�
د��7 '.ور �8و�7 �
د ��ن �ن ���-Q ھذا ا���داد 

ا�ز��� ا�طو�ل �&78 ا��.ر�7 ا�
د��7 �دوث ��8رات �� ا���و وا�.رف وGوا'د ا��9�ء 

��/..ون �� ا�&78 ا��.ر�7 و�� ا�
�م ا�.و��7 و�ن /Fل ا�درا1�ت ا��� G�م ��� ا

ا�
د��7 أ��ن �
�1م ا�&78 إ�I '.ور ����ز �ل '.ر ���� �/.�-ص �8و�7 �7��6 وھذه 

  :)2(ا�6.ور ھ�

1-:
  ا	"�
 �0 ا	دو	
 ا	�د�

   !�ا#و�I �� ���ء ا�&78 ا��.ر�7، و�دأت ��ذ ا#1رة  ا�&���توھ� �ر�&7 و


��ل ھذه ا��ر�&7 �ن ا�����7 ا���ر�/�7 ا#و�I، وا��1رت ��I ���.ف ا#1رة ا�U���7، و�

ا#1ر��ن ا#و�I وا�U���7 و'.ر ا�دو�7 ا�
د��7 وا#1ر��ن ا�1��76 وا�U���7 (ا�6.ر ا���6ق 

�7 �� آ�ن '.ر ا���
�ل ا#ول و��دوا �.�د��U ،7�ر ا�دو�7 ا�
وص ھذه ا���رة ا�&8و�7 وا

  .)3(و�� �.وص ا#ھرام

  :ا	"�
 �0 �7ر ا	دو	
 ا	و�ط,-2

   7���U.ف ا#1رة ا���� ��ا���رة  ��7 ا�&8و�7 &�ظ�رت /.�-ص ھذه ا��ر

وا��1رت ��I ���.ف ا#1رة ا�U���7 '*ر و��Uل ھذه ا��ر�&7 �ر�&7 ا���Q ا����ل 

                                                           

     ، ����7 ا#�9&وا ا��.ر�7، ا�
�ھرة، د.س.ن، 1'�د ا�6ز�ز .��]: ا�*رق ا#د�I ا�
د�م، ج )1(
  .26ص 

م، 2001، ����7 ��1�ن ا��6ر�7 ا��10در�7، �1��ر ���د 61د e: ا�&78 ا��.ر�7 ا�
د��7، ج )2(
  .13ص 

  .06م، ص 1925، 9ور�9 .���: Gوا'د ا�&78 ا��.ر�7 ا�
�ط�7، ا���6د ا��ر��1، د.م.ن )3(
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����7�1 �&78 ا��.ر�7 ا�
د��7 وGد Bطت ��ر�/�� �6ض ا#1رات �ن '.ر ا���
�ل ا#ول 

  .)1(ا�و1طI، و'.ر ا���
�ل ا�U��� و�دا�7 ا�دو�7 ا��د�7U و'.ر ا�دو�7

3-:
  ا	"�
 �0 �7ر ا	دو	
 ا	�د�1

�7 �� �.وص ا#1رات ��ذ ا��.ف ا�U��� �ن   ���دو ھذه ا��ر�&7 ا�&8و�7 وا

 7Uد��ا#1رة ا�U���7 '*رة و��I ا#1رة ا�/��71 وا�6*ر�ن أي �*�ل ��ر�/�� ا�دو�7 ا�

  وا�6.ر ا���(/ر.

ر�"
 ا	د�وط��0:-4  

وھ� �ر�&7 �دأت ��ذ ا�
رن ا�U��ن �Gل ا���Fد وا��1رت ��I ا�
رن ا�/��س   

.�
  ا���Fدي وھ� �ر�&7 �8و�7 وإن ���ت �/ط �/�&ف ھو ا�/ط ا�د��وط�

5-:
ر�"
 ا	��ط�  

وھ� �ر�&7 �8و�7 �دأت ��ذ ا�
رن ا�U��ث ا���Fدي �
ر���، وا���ت ر��1� و��س   

م ��ث �دأت ��ل ��&�� ��درج ا�&78 ا�6ر��7 وإن 641اF10م �.ر '�م  �6&�� �د/ول

  .)2(ا��1ر�� �6� ���رة طو�&7

وGد ا�G.ر ا�6�1�ل ا�����7 �� ا�6.ور ا#و�I&' I ا����7 و'&I 'دد G&�ل 9دا �ن 

ا��د���ن و�م ��6�1ل إ� �� �دو�ن ا��.وص ا��&��7 وا�د���7 ����6�ز�م وا�1�ر وا��.وص 

  .)3(�7 ����� و9دت �� ���ب ا��و�Iا��د��

                                                           

، ا���6د ا�6&�� ا��ر�Uv� �1�ر )1949-1948(�9&7 7�6�9 اUh�ر ا�
�ط�7 ا��9&د ا�U��ث '*ر  )1(
  .16، ص 1951ا�*ر7�G، ا�
�ھرة، 

  .17ا��رH1�� !9، ص  )2(
.Iر1ون �وا�7 ��&�7 ا#�وات �6�و�ذ  *���ب ا��و����وي '&I أ�1�ء ا��6�ر�ت ا��راس ا�ذ�ن ��

-و9د '&I ا���ت أن ��ط
��، أ�ظر ���د ا���F6: أ1�ط�ر �.ر ا�
د��7 �� ا�*رق ا�
د�م د�ن

��7 -أ1�ط�رU-254م، ص2009، دار ا���ر، '��ن 1، ط.  

م، ص 2009، ���1�7 ا�6ر��7، ��روت، ط���ود أ��ز: �� ��ر�" ا�*رق ا#د�I ا�
د�م، دار ا )3(
95.  
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أ�� �� ا�6.ور ا�����7 �
د 'م ا��*�ر ا�����7 أ�Uر �ن ذي �Gل وذ�ك '�د�� ا*�دت 

ا���79 إ���� ��ن ا���س، ��� ا�
رن ا�U��ن أي �� ا�6.ور ا���(/رة ظ�ر �وع 9د�د �ن 

  .)1(ا�����7 �ل ��ل ا���راط�
�7 ا��� �م ��
د �&�� و'رف ��1م ا�
�ط�7

Gد �دد ا�د��ور ورل ا���ر�" ا�ذي أ�طل ��H ا�6�1�ل ا�����7 ا���روB&���7 و

 :Hو�
� 7�
م، وا��.وص 394ا��1ر ا�6�1�ل ا��.وص ا���روB&���7 إ�I 7�1 «وا�د��وط�

 7�1 I7 إ��
  .)2(»م452ا�د��وط�

  

  

 

     

                                                           

�95��ود أ��ز: ا��ر9! ا�1��ق، ص  )1(.  
)2(  ،H1�� !997ا��ر.  
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  ا��
ر�� ا��د���: ا����� ا����ث ا�ول: ���ة �

�� وھو ظم ا��راع ��ري �ر��� ا������ 	��د ا	����� أ�  �� ����ظ �را �� �!

�ر� �%$ و#� ا	��وص�  .)1(ا+�ر ا	ذي �ط�ق أ'� �%$ ا	!'�رة ا	

 ��%1ن  م 	م �%�ث أن ظ�رت �%����رون ��ر� 2د ا��ر��� ا	�و��	��	3 ��	����� ا	

�ر ����، و��	��	3 ��و52  �#را��� ��# 5�� �!�م ا�7��ل �� وا	����ؤ رات ا	!�

  .)2(��	%�9 ھ3 �� ��� ا	���ر ا	�و�3 �ن ا	د77ت ا	����� ا	�3 ���%�� ا	�����

�و� ;���طورت 	�دل �%��ت 	م �%�ث أن �	ر� �!�� 	%�د	ل �%$ أ��ء 7 ��	����� �3 ا	

 ُ ���� ���و�� �ن ا	�ور �%$ �%#��ص 	%�د	ل �%��، وذ	ك �ُ 1? �َ �ل �ورة أو �� ��

 �A�#ھ ��B� ن�ن ا	��ور �و�%وا �ن �B	�� إ	$ أر�5 و��ر �%��ر �ر!%� طو

�ن ا	����� وھ3  ��Aأ�واع ر � B  ن� B'���%Dرو�وطا	�1� وا	د1� ، ا	�راط

  . )3(ط�وا	�1

��رون أن 	�9�م ��در إ	�3، و��وروا أ�� �ن ا	�!ا��1د ا	��ل أن �ون ن 

�ن ��ل ا	��ر، !ث ا��1دوا أن ا	���ود �!وت ھو ا	ذي ا��رع 	�م  ھذا ا��7راع 5ا	�د

�ا	!��ب وا	طب وا	!��� و�ل ا	�%وم وا	��ون، وھو ا	ذي و'5 ا�%Dرو��ت ا	�%�	)4(.   

ده � ��و���وا ر��و�� �%$ �ورة إ���ن 	� رأس ا	ط�Aر !��B 	و!� �ده ا	�رى و%2

� �!وت � ���ب، اK	�� ا	�ظ ��ن ���ل إ	%A�2 و��#����$، و��ن !�ر�و�� وا	 �� ،��

                                                           

�ان ز��ى: ����ح ا���� ا����	� ا��
	��، ط (1)��          م، 1995، %��"� ا���$ #"�د، ا��	�ض، 1أ
  .83ص 
  . 84ا���0% ��/.، ص  (2)
درا#�ت A@ ?�ر	< ا��6= وا���6;�ت، ��� ا��
	��، ���4 ا9داب، ا36#7
ر	�،  ا�/4
 ا�/4
 ا��2�3: (3)

  . 89م، ص 1997
�ان ز��ى: ا���0%  (4)��  .89، ص ا�/�CDأ
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�� ظ�� !�أ#�ل ����ك ا	�3 �و	د ا	1وة وا	���دة، و�ن ��5 ا�	� �!وت ���رع ا	���

�  .)1(ا	���

  

  

  

  

  

                                                                )2(                           .  

 ��ن ��ن �3 �ظرھم أ'� رب 	%��ر�� وا	����� وإ	� ا	!��ر�وا�	� �!وت ��	���� 	%

  .)3(	�� ا	ذي ا��رع ا	�����اKور�ول ا	�%م ورب ا	�!ر و��ر�ر 

س" ��س ا	���� أ�ون ا	�د�و "رAر	ل � �� %� �3 ھ�A ���ب ��ر� ��تھ��ك �� 5

���� و�#��ب  ��� �#%س 2رد "�!وت، و!3 إ	 ���%ف ��ب �%� و�%$ �� �و�ن ر���

و2د  .)4(�!وت ھ��ك ر�� ا	����� ھ3" ��;ت آ	�� ا	��#ل وا	!��ب و�دة �ت ا	��ب

�رون ا	����� �ظ�ر �ن �ظ�ھر ا	���ط ا�	�3 ا	�Bق، وا��1دوا �3 ا	1وة �ا���ر ا	

  .)5(ا	��	�1 	%�%�� و��وًرا أن اطBق ا�7م �%$ �3ء �� ��� �%ق 	�

�و� وإذا � ���	1د ���وا �3 ا	��ور ا+و	$ ا	�3 ��رف ��� ا	����� ��%م �ن �

��وم �Q راد �ر#�� ا	��طوق وا	�Bم ا	���3أ��� ��ن ر�م �ورة ���ر �ن ذ	ك ا	���$، و

                                                           

�ر، �Aق، ���ت، دار  (1)�F ،ن
��F ا�J9ر ا���ر	�GH ،�4Iرات، 2"�ب، �#�
 ��Hد، �KA L4/H
  .688م، ص 2003أ#��� ���N3 وا���ز	0، اMردن، 

�ان ز��ى: ا���0%  (2)��  .110، ص ا�/�CDأ
��F ا��GRرة ا����	� ا��
	��، ط (3)#�، ا�"��N3�� @D وا���ز	0، ا���ھ�ة، د.س.ن.، 1#��4 أد	=: �
  .672ص 
  .673ا���0% ��/.، ص  (4)

 ��Hد، ا���%0 ا�/�CD، ص  (5)KA L4/H685.  
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��و��ل �5ا	�ورة، ����ر #ًدا +�� ����ل �5 ا	!دث ��و  م ر�زي ���ا	ذات و7 

�ت A#ز	ن ا�1د � را �ل ���$ ا	��رة وا�#��ل وا	��ول �3 ط%ب ا	�راد ! 3	��	��

Bت��   .)1(وا	�

��وت �ن ��ر إ	$ ��ر، إن ا����ن �%$ �ر ا	��ور 	� �راث وإ�#�زات ��

وإن ا��#�زات ا	�3 	م ��#ل ر��� أو ����� زا	ت وإن �31 ���� �3ء، �Qن ا	�%��ء در�وھ� 

�ل �ن �راث �درا�� د2!� ���  ك%�1، وا����#وا ��ا+�م، أ�� ا	����� وا	ر�وز ا	

ن �وا	ر�و��ت ��3 ا	�#ل ا	!131، وا	��ر ا�����3 و��	��	3 ھ��ك � را �ن ا	�ؤر

�ون ��	�1وش وا	�ر���ت وا	����� ���� +��� �#ل +���ر ��وا	��! ن و�%��ء اK �ر 

�%ك ا+�م، و����� ا	1وم 	��ن !�	�م و�ر#�� +���رھم و�#ل ��#زا��م و��	��	3 ��	����� 

  .)2(	��ن ا+�م ا	����1 ��ر��� �%$ �%و��م و��و��م و����م و���1دا��م

 ���%��ر� إذ أن �ن ا	�%��ء !ول أ�ل ا	%�9 ا	� ��A�2 زال ��إ7 أن اB��7ف 

��ن إ���رھ�  7 ���� زا	ت وا'!� ��� أن ���2B�� ��	%�9ت ا	�� ��             ��	%�9 ا	!�

و��	��	3 أن أ2دم ا	�!�و7ت �3 ������� ��� ل �3 ز��رف ا+وا�3 وا+دوات  )أو �#�ھ%��(

%�����ث �ورت ��� أ���ل أ���ص و!وا��ت و��نا	! �)3(.  

��ن 	%رأي �� �دأت ا	ر��D �3 ا	���ر �ن ا	ر�م �ن أ��ء �إ7 أن ا	����� �دأت !

��ر�� �� �دل �%�، وھذه ا+���ل ��ن �7د 	%رأي �ن �ر#���� إ	$ أ�وات ���رة �3 

�ري �ن ر�م �ورة ���ن ا	� ����ر !��رة ا	%�9 و2د !دث ذ	ك �3 ����9رة و�

�ء ا	��د�T		ن أن ���ر �ن ا���ور ا	���%� ا	�3 �دل �%$ ��س ھذه ا+��ء� وا	����Aت  

  .)4(وا	����Aت ا	��رو�� � ل ا+�%!� وا	�����ت وا	!وا��ت وا	��ر واK	�� �ذ	ك

                                                           

(1) :U4�V ي�IA وا��";�4، ط �D��6�� �43��ا X#M1،0ا	ز�      م، 2011 د.م.ن، ، دار ��Zء ���N3 وا��
  .41ص 
  .42ا���0% ��/.، ص  (2)
�ر: �"��_ ?�ر	< ا��Nق اMد�\ ا��
	_ �L أ^
م ا�"��ر إ�\ �]@ء  (3)��F L#�R��ا �Dأ 
�R�

  .85ا36#7
ر، دار ا��GK3 ا�"��4D ،�4Dوت، د.س.ن.، ص 
�ر:  (4)��F L#�R��ا �Dأ 
�R�،CD�/�86ص  ا���%0 ا.  
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�� و#دت ���ن ا	1ول أ'� �;ن ا	ظروف ا�2'ت ظ�ور ا	����� و�طورھ� !و

� ل ا+�داد وأ���ء ا+���ص ا	ر��D 	دى ا	�� �����ن ا	���ر ��� �� 7 ��س 	%���ر �

ر، ��ر ذ	ك وأ�ذت �3 ا	��و �%�� و#د أن ا	ر�وم وا	���ظر �3 !�#� 	%�Dت و��A��	وا

ث ظل ا	�را��� دو�ون �%$ ا	���ظر ! �و2د ظل ھذا ا�7#�ه طول ا	��ور ا	�ر�و�

��و'!�� ����رات  ��� %و��� �و�� وھذا !�$ أ��U �3 ا����ن ا	���ر ��	����� ا	�3 

رDب ا����ن ا	�� ���ر� ���ت ����ن �ل � ب �3 أول ا+�ر �ر�وز�ر ��� وا	%�9 ا	

�ن ا	وا52 ��1(�� ل ����Aت أو أ#زاء �ن ����Aت �3 �ور 2ر( .   

�ري ا	����� ���را �ن ا1��7رار ا	ذي �!1ق ��د ا و#�ء ا��راع�3 �����ن ا	

ره ا	��وض D �2ل �A��ا1��7رار ا	��دي وا	���وي، و���را �ن أن ھذا ا����ن ��ن 

���W ھذه ا	�طوة ا	��رزة �%$ طرق !'�ر�� ا	راAدة،  م ���را �ن أن ا	��A ا	�3 ��ش 

�ري ا	1دم �3 ر!���� ���دت �%$ �!1ق ا1��7رار 	� ذ	ك ا1��7رار ا	ذي �ا����ن ا	

�ا	� ر أ�رز  3� �ن ا��دا��ت، ��	���خ ا	����ب ا	���1ر إ	$ !د ��ر وا+رض ا	���و

��ظم أر#�ء ا	�Bد)2(.   

رھ� Dل و�ن �ل ا	�ر وا	ر��ء، و��	��	3 �ل ھذه ا	�وا�ر�و2د !1ق ا	�ل 	%

�ري ا	1دم إ	$ ا�� ��ر �ل ا	�1و��ت 	%��وض ��%ده و�!1ق ا+ھداف �د��ت ������ن ا	

  .)3(ا	�3 ��دھ�

 ����ت � رة �ن �����رون إ	$ 	�9�م ���ر، �Bم«أ��ر ا	��ر، �م � 	��ن 

�ر، ��� �ر�ت أ'� ��Bم ا�	�، و2د ���ت ھذه ا	%�9 ��طوط أر�5 ��ر، و�Bم أھل �

،�1�، ا	�راط�%Dرو1� وھ3 ا	��وط�ر ���ت !'�ر� و ا	د�ا	�1ط�، و+ن 

��و�� �5 #زر ا	��و�ط ��و#9را�� �'و �3 #�د ا	�رق ا+د�$ ا	1دم وذات �Bت 

                                                           

(1) :L4/H �4، ط أ#��ء��F���0، د.م.ن، ���1 ا	ز�  .85م، ص 1998، دار ا�N3�� U�M وا��
  .91: ا���0% ��/.، ص L4/Hأ#��ء  (2)
(3)  L� _��"ر و��Z ،�	ر�GR�وا �	�JM�4 واI	ا���ر �A��`�ا �F�#�� ،L4��a��ا L� �F�?b4�c ا��]�

،@D�"�دار ا���6 ا ،d��`�ا 
  .05م، ص 2008 د.م.ن، ا��]�0 ا����ي ا��
	_، ا��]�
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�ر �	 �1�، و�!�م ا�7���ح ا	!'�ري وا	���Y �ن ��2Bت �#�ر� و���رو���ل إ�ر

�� �3 داAرة ا	�; ر ا	����د�ر� ا	1د�را��� ��ن �7د �ن أن �د�ل ا	%�9 ا	# 5�، و�ن ل

�ر �ن أ�!�ب �ران # 5� ��ردات ��ر إ	$ 2�م ��2Bت 2و� م �'��ت 2وا�د و

� �3 ا	9رب وا	#�وب ا	�ر32�� �3 ا	���ل ا	�ر32 وأ�!�ب ا	!���و�� ا	��#�  .)1(ا	

 ��Bد و2د �و�%وا إ	��رون ا	����� ��ذ أوا�ر ا+	ف ا	را�5 �2ل ا	���رس ا	

 �A�ن أ�%وب Dرب +ن ا	ر�وز ا	�3 ا���دوھ� �����رة �ن �;����م دون أن �1%وا �

��� ���� ا	!وا��ت وا+زھ�ر ا	����م، �7��  .)2(ا	���د ا	ذي ���ط� �Bدھم أ

�ن أ���ل ا	�ن،  B�� ��ت �3 !د ذا���� ���ر� ا	1د���ن ا	1ول �ذ	ك �;ن ا	����� ا	و

 ��� B�� ل �ر �%$ 2در �ن ا	#��ل، ��� أن ا	�و���م ا	�%ك وأ	���1 �%$ ��ل ا	� �ل 

�ل �5 ا	�ص ا	���وب 	1ط5 �ن !وار ���� �و���ظر ا+���ل ا	��1و�� �%$ 	و!� !�Aط

�ورة ��	%و!�، �ذ	ك �Qن ��ظر ا	ر#ل ا	را�5 أ��م ��ت ا	�ن �ن ا	���دار �ن ��

�ل �5 ا	�ص ا	���وب 	%�Bة ا	ور�� ا	�3 ذ�رھ� ھذا ا	را�5 �1��� ��	Kر�� إأ!د ا $	

  .)3(ا�	�

Bد وا�2ر�ت   ���ذ أوا�ر ا+	ف ا	را�5 �2ل ا	 �A�#�	!روف ا	ون ا�ر��رف ا	

�رت � �����ت ا	1د�#��ره �ن ا	�� ���!�ت ا	�ردي وا	�داد ����ر���م 	�� �����دام 

�5 ا	ذي �#�� +ھل ا	����� �;ن ��ر وذ	ك ا	� U��� ا	��%م و���2ل ا	���رف وأ%�� ��

�ور��ل ��ذ أواAل ��ور ا	دو	� ا	1د ��  .)4(�� ا	���ظر وا	�1وش وا+	�1ب وا	�

�ن ��دأ ر�م ا	�%��ت، أو  �1ث ��ط%ق ھذه ا	طر!��Aورة  أ#زا�� ،��� $����ورة ا	�

ا	��ق ���3 ا	��ق و�ورة ا	���د ���3 ا	���د و	�ن �� 	�ث ا	ر�م ا	وا!د أن ا�طوى 

                                                           


 ا�"�e@، ط (1)�R� ��%�? ،_	
�ف ي.م وآ�Vون، ?�ر	< ا��Nق ا���، دار ا���6، ا�����6 1د	�6 
  .128م، ص 2012��4، اMرد
�ا	.، ا���0% ��/.، ص  (2)D أو L4�
ر	� إد��ر: و%��  .127أ
  .128ا���0% ��/.، ص  (3)

 ا�"i	h��Z i: ا����4D وا��"�A _4@ ��� ا��
	��، ا���6;� ا�"��4D، ا���ھ�ة،  (4);F1966 127م، ص.  
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�$ ا	�ر�وم أو �����ن أ�رى � رة، ا	���$ ا	ر�زي، 	�#رد ا	��ل ا	ذي 1وم �� ا	 $%�

�وت وا!د ��  .)1(ا	��رة ا	�3 �و!�� رؤ�� وا	���$ ا	�و�3، 	��] �%��ت ؤد

�ر��� �ن أ� ر �ن �1ط5 وا!د و�ر�وز ��1ل �ل  ��وا	���$ ا	�1ط�3 	����� �%

�� ذات �1ط5 وا!د، 	ذ	ك و'�%� ����ت إ��رات �!دد� إ	$ #��ب ا	�%�� ا	�3 راد 

ل ا+�داء %!�� ��رون إ	$ ا+�#د�������� ��ذا ا	��ل أو ذاك، وھ�ذا ��د أن �و�ل ا	

��، �ل #�%وا �ن �%وا !ن ا���دوھ�، وا+��	ب ا	����� ا	1د�ا	�3 �را�ق ا	�وت 	م 

ا+��	ب ا+�رى ����ت ا	��#� ا+�#د� طر�1 أ�رى #ددة وا����%وھ� ���'��� إ	$ 

�2(��1دا �%(.  

	م ���ط إ	$ ر�وز �����، ���ن ا	ر�م ا+���3 �ط%ب ���رة ور���2 و!د �ن ا	�ر�� 

�ظ �� إ7 	%����� �%$ ا	��ب أو ا	!#ر �!ل و�وارق و	م ����ن � ����%ز ���3 ا	����� �

� 	ذ	ك أط%ق ا�Dرق �%$ ھذه ا	ر%��أو ا	��دن، أي �%Dروأي ا	�1وش  ��وز ا	�

  .)3(ا	�1د��

أ�� ا	����� ا	راA#� ا	�3 �وھت وا�2�ر ��� �%$ ا	�1م ا	داAري �ن ا	ر�وز ��3 

�دة �%$ ا	�ردي �3 ا	��د ا	�ر�و�3 �%� ���� ��ذ�� ا	�أو7 ا	����� ا	�1د�� وھذه ا	��

�ن �ن ا+�ر و ��� ا	����� ا	���� وھذه �3 ��د ا�7!ط�ط �������� �Qن ��%م ا	1راءة وا	� و

! �����%	 31 �طء �ل ���ن أ�را ���2 �ط%ب ��وات �راس طو%�، و��ن ھ��ك �%م !1

��ذ ا	�9ر ��	���رن ��دأ �%$ ا+	واح  ���دارس ا	1�ر أو ا	����د ا	�3 �دأ ا	�ردد إ	 3�

��ل ا�����ل �ن ا	!#ر ا	طري، أو �%$ 2ط5 �ز��، �2ل أن �Bزم �%$ ا	�ردي، و	م 

 3A���ر ا	���ت ا	�ھذه ا	�ز��ت 2ط، !�$ �3 ا�دارة 	%و �Aق ا	 ��و�، و2د �وا�ر �3 

                                                           

3
 ا��
��ء ا����	L4، ?�و��4م ھـ، LA :$4D ا�  (1)F _#� :@�	�، دار ا��GK3 ا����	� ا��;�3��4، 1، طا�/
  . 119م، ص 1997ا���ھ�ة، 

  .115ا���0% ��/.، ص  (2)

 ا�"i	h��Z i: ا���%0 ا�/�CD، ص  (3);F283.  
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�را طوB �2ل أن �'!� �1'3� �������ت �ا	ذي ؤ�ن ا	��دة ا	��م 	%�ردي، و	�ن ا		 U

  .)1(و�ر�م �%�� ا	ر�وز �وا�ط� ���2ش �!'ر �3 ا	!�ر

�ر ��ن 	�� �'ل ��ر !ن �#%ت أول �طوة �3 ��ل �1دم ا������ وأ2دم ��

�!�و	� ا��7��دة �ن دور ا	�1ل ا	��ري إذا ��ن ��ب ھذا ا	وادي أول �ن اھ�دى إ	$ 

�3 أي ا	�1ش ا	�1دس، 	1د ��ن ��#ل ا+���ر %Dروا	����� ا	�3 ���ھ� ا�Dرق ا	�ط ا	�

�ن ���� ا	���رك ا	�3 ��'�� ا����ن و�ن �ل #ددا �3 أ�ق ا	!'�رة، ��!�  ��أ� ر أھ

�دار�� �%$ ��ر ا	��ر�� و#�5 ا	�#�رب  ��ا	د���ر ا	�3 و'���، إذ ����� ا	����� �ن ��

  .)2(وا	��رة و��%د ا	��%و��ت وا+���ر

�ق أ� ر ا	�ؤر�ون �%$ أن ا	����� 2د �ر�ت �3 ا	د	�� �2ل أن �رف أھل �و

د، وھم ���%%ون �ذ	ك �;���ب � رة ���� �1دم !'�ر��� ور2�� ا	��روف، ��ذ أ�م ا	

�!!�و�و	س، �3 �#ر ا	��ر] 2د �ون % إ7 أن أD%ب ا	و �Aق ا	�3 �!�ل !�و�� ھ

دآ��  .)3( �ر ا	����� #�ءت �ن ا	

�ر� و	���� �إ7 أن ھ��ك ا��Bف ��را !ول ا	و2ت ا	ذي ا��ر�ت �� ا	����� ا	

ط5 أن �1ول إ�� ��ن �2ل ا	�رة ا+و	$ �%$ �ل !�ل �%د�� 	وح ا	�%ك �1رب و	وح 7 ���

���دئ ا	����� ظ�ھرة ���، و�7د أ�� �ر و2ت طول  ��رھ� �ن اK �ر و�رى �Dر و���ر

#دا �%$ �دأ ا	�!�و7ت �3 ��ل إ�را#�� �3 �%ك ا	�ورة ا	��1د��، و2د ا��ط�ع 

��رون ��د ��Aت ا+�وام ��� ا	A�2 ��� طو%�ن �دء ا	و!دة أن دو�وا أ�م ا+�رة ا	��

 .)4(ر�و، �2	و أ��م ���وھ� �ن ا	1دم	�;���ء �%وك �ن ��د �� �2ل ا+�رات �%$ !#ر ��

  .07أ�ظر ���ق ر�م 

                                                           


 ا�"i	h��Z i: ا���%0 ا�/�CD، ص  (1);F290.  

 ��Hد: ا���%0 ا�/�CD، ص  (2)KA L4/H310.  
�ف ي.م وآ�Vون (3)�  .128ا���%0 ا�/�CD، ص  :د	�6

 ��Hد (4)KA L4/H ص ،CD�/�344: ا���%0 ا.  
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�ر أن �%1وا �!'�ر��م !ول را� ا�7!�د، ظ�رت ا	����� �و	�� أ��ح [ +ھل 

 م ر�5 ���� ا	���ر، �Qذا ھ3 ��#%$ 	�ذا ا	و#ود و���  �#Bء، و�;��� ���ت ���وءة

�ن �ور ا	��ر ا�����3 ��Aوان را	وأ ���!�و7ت �#)1(.  

 ���� ��طورات �ددة و���ت أول ا+�ر ���Qرات �ر�و�ر� ا	1د�و2د �رت ا	����� ا	

�'�ن إ���ن و!وان و���ت وطر،  م �ن آ �ر ا����ن أ ��2(�� ل �� �3 ا	ط�(.  

�ر �3 ظل !�و�� وا!دة 2د أدى إ	$ �1دم ��� �7ك �� ا�9��7ل ��	زرا�� و�و!د �و

  .)3(ا	�����

رھ�.Dدن و���  وأن �'ل ا��راع ا	����� أ�ظم �ن أي ا��راع آ�ر ��� �3 ذ	ك ا����ف ا	

�راف ا	!�و�3 �%$ �ؤون ا	�Bد ا!��ج إ	$ ��ظم ���%ف ا	�وا!3 ا�دار� إذ أن ا�

3�   .)4(و'�ط�� وو'5 2وا�د  ���� ���ل ا	��1ء وا1��7رار 	�ذا ا	�ظ�م ا	!�و

�%و7 ا��راع أ��	ب ا	��#ل و!�ظ ��رات ا����ن و���ج �B!ظ��� و	و أن 2د��ء 

ن 2د ا���دوا �%$ ذا�ر��م 	�� ا��ط��ر�رام #أن در�وا �� ���ت �%� !ر��ت ا+�وا ا	

������ن ا	���ؤ �!دو �� ��د ��رات �ن د�2، وأ��  ��%وا إ ا	���و�� ا��ط��وا أن 	 $	

ر ا	�ون  .)5(�ظر�ت ��

� أدى إ	$ ظ�ور ا	����� !ث ��ل �و���'��� إ	$ ذ	ك ھ��ك دوا�5 ا�2��د� وأ�رى د

ب ا	!��� أو 	1د ا	!��ب وا	���!�ت !ث ����ج �� أوا	���� �%$ �دون �#Bت ��ل 

��ن �!وت ا	���ب ا�	�3 ��%$ ��ل ا	� �ل أن ا	�#�ر ��ن �7د 	�م �ن ��#ل ��1در 

                                                           

(1)  �N3�وا �F�;��� ���إ�Dاھ4_ ا�"4
 ND@: ?�ر	< �M ���Iھ_ �GHرات ا��Nق ا��
	��، دار ھ
  .72ا�]iا�k، ص د.س.ن، وا���ز	0، 


 ��Hد: ا���%0 ا�/�CD، ص  (2)KA L4/H671.  
  .672، ص ��/.ا���0%  (3)
  .220ا���%0 ا�/�CD، ص  ا�/4
 ا�/4
 ا��2�3: (4)
(5) �م، 2005، ��6;� ا��Nوق ا�
و��4، ا���ھ�ة، 1إ��ام 	�#b، ط �:: روح ��� ا��
	��، ?ز�ر رو	��آ
  .223ص 
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���وا �ن '�ط � $�! ��%���%�م ا	زرا�� ا	��!���م و��1در ����'�A��م وإ�داد 

���ت�#�  .)1(�ؤو��م ا�27��د� و���� ��د ��و ھذه ا	

�ور وا	ر�وز !ث ��ل 	ط��1ت ا	��ب �ذ	�� ��	Kر �ن ا	ك !�ول ا	���� ا	���

 �ن ا	1د��ء 	%����� 2د #�ل ا	!�ة ا	�%1�ر��� ا	��رف �%�� وا	وا52 أن ا��راع ا	%���ا	

��دھم ���و و�زدھر �3 ا	و2ت ا	ذي ���ت ��ش �� ��ض ا+�م ا+�رى �5 ا	!وا��ت 

��ر�� �3 ا+!راش وا	�  .)2(���9تا	

�رون ا	1د��ء ا	����� ��ذ �دا� ا	��ر] دون أن �1%وا ��A �ن ا	!'�رات ��1د ��رس ا	

����� ��ر�ر �; ر ا	��A ا	D �  .)3(ا+�رى و	م ��; ر ��ؤ رات أ#��

�ن  ���� ���ر� و��ط%��ت ا	!�ة ��� و�و��	��	3 ��	����� ���ت ����� �ن ا	��A ا	

 ���ر� ا	1د�	��  ور�ز �ر��طو��A�� �2ت أ�رى ����ت ا	�ت � B وھ3 �3 ا	%�9 ا	

����ب ��ل ���طل ذي ��!� �3 إ!دى طو	�#ردة إ	$ !د  3����، و	�� ���ت ��ض ا	

�ورھ� ��ورا !ر�� ���ط�، ا���ض �ن ا	��ور!�� ���ل ��دي �ن ا	��A ا	 

 �ن رف 	%���ر �و���ذ ��ض ا	�ور �!�م ا	��دة وا	��و'5 ر�وز 	%����3 �دل �%

�ور ���� ���نا	��رة ا	�3 ���، 7 �ن ا	�و ��ر �ن ا	��دة، ��� ھ ا+�د � B �3ء ا	

� �ل أ�و ا	�ول ���'��� إ	$ ��ض ا	����3 ا	�#ا	!�ل 	�رھ� ردة ا	�3 	م ��ط�وا ��و

  .)4(�3 ��دئ ا+�ر

�ري ا	1دم 	%���ر ���� �ر�م �ور ا+��ء ا	�3 ��� أ���ؤھ� و��ن  م 	#; ا	

 �ط%ق �% ����ظ ا	�3 ���ر �ن ھذه ا	����3 وھو 	T	 �1ط�����ت ا	%�ظ3 أي ا	�% ا	#��س

.$����� �3 ا	%�����1 �3 ا	%�ظ وا	!روف و��  ا	

                                                           

  .221ا�/4
 ا�/4
 ا��2�3: ا���%0 ا�/�CD، ص  (1)

 ا�"i	�GH :h��Z iرة ��� ا��
	��، ج (2);F1 ھ�ة، د.س.ن، ص��، ا��	ا���� ��[�  .16، ��6;� أ

	� A@ ��� ا��
	��، ط (3)[DMا �D��6�هللا: ا 
;F د��R� ار

 ا��;F1 ،ض�	د، ا���، %��"� ا���$ #"

  .83م، ص 1995
  .222ا�/4
 ا�/4
 ا��2�3: ا���%0 ا�/�CD، ص  (4)
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�ري ا	1دم ��	��ص ا	ذي 1وم ��� ا	���ب ��دوه ار��طت  و2د�ا	����� �3 ذھن ا	

!�Aز ا	1وة �#�� �ر�5 �ن 2دره و�'�� �3 ���وى أ�%$ �ن ���وى �1� ا+�راد، ھذا 

� وا	��ون ا	#��Aز� و	ذا 	س ����'��� إ	$ أن ا	���ب ھو ا	ذي ��ب ا	��وص ا	د

ط� �#و �ن ا7!�رام �9رب أن '5 ا	��ب ا	���ب �3 ا	���ن ا+!�و�� وأن �ول �ن 

  .)1(وا	�1در

�ل ��!وت �ن ا	!#ر ا	#ري �%ون و ��ر ��روف ا�D ري��ھ��ك �� �ل 	%���ب ا	

��2دا ��2� �!�� ���ط� �%$ ��ذ� �م !ث #%س �%$ ��2دة ���درة 51ار����� إ	$ 

�A���و�� و'� $��7���ك ا	1%م �ن ا	�وص ا���دادا 	%�����  2رط��� �ن ا	�ردي وده ا	

�وف �ن %��!� ا	�ردي ا	����ط� �%$ ��ذ�، و���ك ده ا	�رى ا	طرف ا�Kر � $%�

�، و2د Dط$ %� $%� ��ل رأس ا	�� �ل %2B إ	$ ا+��م، ����دا 	����� �ا	1رط�س، و�

ل إط�ر �ن رأ�� ���ر أ�ود �����ر طول، �ظ�ر أذ��ه "�ن �!��، و2د ر��ت دا�

ظل �3 ���ب داAم �3 ا	��	م 	 ��ا	�!�س"، وظ�ر ا	#�م ��رأ �ن �وارض ا	!�ة ا	�%

ز ھذا ا	�� �ل أ'� ��!رر ��ن و��ا�Kر وB!ظ ا��Bء ا	و#��ن ود�2 �!ت ا+�ف وا	�

��و2د ذرا�� �ن ا	#�د، �  .80أ�ظر ���ق ر�م  .)2(ا	��و�� ا	وا'!� �3 ا	��2ن 

 �1� و�%$ أ���ر� ا	��5 ا	�#�رة ا	 ���ر� ا	1د�!�ل �1د ا��1%ت ا	����� ا	

5 ا	�Bد ا	وا2�� !ول ا	�!ر ا	��و�ط  م ا���رت �ن طرق ا	و��ن ورو�� و!�$ �إ	$ #

�ر �3 ا	�1ود ا+�رة ���رت أ �ن �� ور �� ا	!'�رة �ن �Bد ا	�رق،  م ار�دت إ	$ 

�رون ��Bد �1د �طط�� ا	��ر��2ل ا	�  .)3(�������م �ظ�رت ����� ���� ذات 	�9 

���$ أن ا+��ء 	م ��ن � ��ر� ��ھدا �%$ أن �دا� ا	����� ���ت ��ور��1ف ا	����� ا	

� ل � ل ا	ر#ل ��ورة ا	ر#ل وا	�%ك ل ا	� �ل �� $%�� ��%��� ����#ل �;���A�� وإ�

                                                           

��4، ط (1)�F���ن ا�  .230م، ص 2005، �]
 nوي ���N3 وا���ز	��F ،0ن، 1زھH�Z �4=، ا��3

 ��Hد: (2)KA L4/H  ص CD�/�688ا���%0 ا .  
�@، دار ا��"��A ا�]��"�4،  (3)�F���ا�"�� ا @A ��� رة�GH L� _��"� :L	

 �R@ ا��R� L4/H

  .200م، ص 2002ا36#7
ر	�، 
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� ا	#ر%�#ري وا	�Bة ��ورة ِ�َرُ#ل ي ��ور ��ورة ر#ل �%$ رأ�� ��ج ا	�%ك و�

�ء أ�و��	��	3 ��ن ا	���ر �ن ا	����3 ا	�#ردة �م �����دام  ،)1(��ص را�5 أو ��#د

ل ا	� �ل:�� $%� �����ر� 2د �رت ��را!ل ���ددة ���'U أن ا	����� ا	 ���  و

 �ر��� ا�ر&م أو ا��ر��� ا�ر�ز�� أو ا�ذ��ر��:  -أ

   ���ر أن ا	ر�وم وا	�طوط ا	�3 ر���� 2د  �دو أن ا����ن ا	1دم و��� 3�

ود 2و	� أو إ��رة إ	�، ����!�ن  ��� أو ���� �%$ ا	�ذ�ر أو ��ط3 ��رة 	'3 2�!�

�ن �Bل ا	ر�وم  3���ا	ر�م ا	�#رد وا	ر�م �!د ذا�� �ل ؤرخ 	ط1س د�3 أو !دث ا#�

� ��ر أن �ون  D ن� ���2B وا'!� �وھ�ذا أ��U ا	ر�م وا	ر�وم ا	�3 �روي 2 ���

�د أن ا	و�ن �و'وع ���3 و!د أي 2��� ا	ر��م 	%���ھد ��! ���ل 1وم � ر�وم�

 ْ�� ل ر2ص د�3 ��ن أو �ر��3 أو  ��   .)2(د 	� ��2B ��	دن أو ا	�ر�� �ن ا	��س

 �ر��� ا����� �ر�وز ا��)��� ور�وز ا�
وات و�+طط�ت ا��)��� وا�ر��م:  -ب

��طورة �ن ا	�ر!%� ا	����1 �� وھ3 �ر!%�   � ،���ر� ا	1د�ز��� �%�� ا	�����ت ا	

3%�  .)3(ا+���� أ��� 7 ���ب أ�وات ا	�Bم أو أ�وات �%��ت 	�9 ��!ب ا	�ص ا+


و�ر�� أي ر�ز ا��)�-:  -ج ا��ر��� ا�

�ور ا	�ر�وم (ھو   �1�د �� ���$ و!د 	9رض ���3 ھو ا	�3ء ا	ا	ر�ز ا	ذي 

3 ���� أو �3ء ���ل ��، � ل ر�ز ا	��س وھو ���رة �ن داAرة دا�%�� �1ط ��آ�ر 

�ل �� ��ن ����ه ���ر� "ا	��س" إذ 2�د �� ا	�3ء ���� 	�ن إن 2�د �� �3ء ��3 ا	

� ل ا	�3ء وم" "���ر"، '3ء، �رق، و��	��	3 ���ت ھ�ذا ا+�ور �3 ا	�دا� ��	ر�م "

� ل ا� B ر�م ا	�1رة � ،����ت ا	�م... إ	]، 	�ن � و�ذ	ك ر�م ا	د أو 	�1رةا	�ر�وم �'�1

                                                           

 (1) ،�kاi[�ت ا�]��"�4، ا�F�;���4، د	�ان ا���F���رة ��� ا�GH :�4A�2 95م، ص �22009رن.  
(2) :@�	�، ا�
ار ا����	� 1أم ا��GRرات، �M ���F h�eھ�GH Uرة و�K"o ا7�/�ن، ط ���Iر ا�/

  .44م، ص 1999ا��;�3��4، ا���ھ�ة، 
(3)  ،�	
[DMإ�\ ا i���ا L� _	

 ا�p	=: ا�A �D��6@ ا��Nق اMد�\ ا���R� LD ن��H��ا 
;F LD ��4ن�#

��Fت، د.#�  .149م، ص2002، م.ندار ا����	� ���
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ا�7��ل �ن ا	��س #�%ت ا	ر�م �!ول �3 ����ه ا	!131 إ	$ ���$ ر�زي ��%$ ��ل 

���$ "ا	'رب"، "ا	��1ب" ور�م ا	�Bل  ��د ر�م ا	��� ا	ذي ��ن ��3 ا	��ا	� �ل 

ز أو ا	1�ر ��3 ا	��ر أ'� و2د 	#; ا����ن إ	$ ھذا ا+�%�وب ��د�� ��ر �'رورة �

� أو ا+رض����ن ا	 �%��%��ت ا	�1���%���� ا	���� أو �)1(.   

�ري ر�م �%$ #دران ا	��وف ��3:�  أ�� �ن ا+���ب ا	�3 #�%ت ا����ن ا	

 ا�1��7د �����رار� ا	!�ة ��د ا	�وت. �

�ط�دو��� أو ا	�3 ���ت �3�9  �� أ����م �ن ا	و!وش ا	�3 ���وا ���م.	!%� 

�ط�دة ا	� ��� وآو��ت  �3 ر��ھ��%د ذ�رى ا	!وا��ت ا	�����ط�د �%ك �B أن 

 .)2(ا	!وا��ت

�ري ��7راع ا	����� ��و:�  إ7 أن ا	���ل أو ا	دا�5 ا+���3 ا	ذي د�5 ��	

ل ��%و��ت ��$ أن ���ھ�. �#�� 

 ا	ر��D �3 ا�7��ل �;���ص ��دن ��� �3 ا	����ن. �

�  ���� وا	�9م وا	�ول ���� ل ا	 ��A���، وإ!���%��ت ا	���� ا	��! 3� ��Dر	ا

����ت أو ر�و��ت �دل �%B� 5' �%�#)3(. 

ن ا	1د��ء �ر�وا ا	����� ��ذ �دا� ا	��ر] دون أن �ر��� ��ق أن ا	�ن 	�� ��وھ�ذا 

�ن �A�رة 	��، ��	����� ا	 �1%وا ������ وا	�ر� �3 ��;��� ��ا	!'�رات ا	1د��� ��;ة 

 3� ��ؤد ذ	ك ا��را�� ����� ور�� �%�� �2B� د و#ود����ا	����� �B� 3د ا	��رن و7 

��ض �د	و7ت ا	�ور ا	�3 ���ر �ن ا	����Aت وا!دة �3 �ل �ن ا	�����ن إ7 أن ا	�رق 

�و �A�ر� ظ%ت �3 ھ�ث أن ا	����� ا	! ���را!ل �طورھ 3� �������Aت ر ا	����5 �

�وط31 و	�ذا ظ%ت � �3 ا	�ط3 ا	�راط31 وا	دAإ7 #ز ����رو�� و	م ��1د ھذه ا	��

                                                           

(1) � _4�R�ا 
;F ،ھ�ة��ا� ،@D�"�دار ا���6 ا ،��	
  .83م، ص 2007�ر ا�
	L: ا���� ا����	� ا��
  .09م، ص 2001 د. م.ن،  ، دار ا��/��;�N3�� U وا���ز	1،0، ط��F n1م �]4=: ?�ر	< ا��L، جرُ  (2)
(3) �4Aا�%���
 ا�"i	��4�V i: ا�;4;F 2";�ن  �	ار ا����
أو �F_ ا���6;�ت A@ ا�"��ر ا��
	��، ا�

  .100م، ص 1997ا��;�3��4، ا���ھ�ة، 
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�%� 	%د7	� ����� %� أي أن ��ض ا	ر�وز ظ%ت � ��ر�وز � رة ����دم �3 ا	د7	� �%$ 

 ،��ر ا	�ر�و���� �ذا���، ��	����� ���ت ����� �ن ��ط%��ت ا	!�ة �3 A�2 3���� $%�

�، و2د ا���د�وا �واد �ددة 	%����� ��ن أھ���  و���وا�� وا	د������ �ؤون !���م ا	

  وأ رھ� ا����را وا�����7 ورق ا	�ردي.

�ري و!رص    ��5 ا	�#�و�%$ �ل !�ل �Qن �وا�ر ��دة ا	����� و����� ا	���ب �3 ا	

ن �%$ �دون ���#�م ا	!'�ري.�ر�  ا	

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ا��
ل ا�����                                                                  ا����� ا��
ر�� ا��د��� 

 

41 

 

  .ا��
ر�� ا�)وا�ل ا��&�0دة /� ���ة وطور ا�����ا����ث ا�����:  �

�� ا	�دد �ن ا	�وا�ل ��ذ �دا��� ا+و	$ !ث ��ن   �ر� ا	1د�	1د ��رت ا	����� ا	

  	�� دور ���ل �3 ظ�ورھ� و�طورھ� و�ن �ن ھذه ا	�وا�ل:

 � ا�ط��)��:�1ا�� -1

3 ��� ا	��ر ا	!'�ري � ��� ��ر�رع 	 !ث ��ن �B� 3د واد ا	�ل 2��ل و�

�ت ا	���خ و�'�رس ا�� ا	���و����+رض وا����ح وا�B9ق A�)1(. 

�� أن ا�م ا	�ل 2د �1ش �3 أر#�ء ا	����د د7	� �%$ أن ا	1د��ء ���وا ���رو�� إ	�� ��

��U ا	!�ة وا	���دة و�3 � ر �ن ا+���� �رى ر�وم ا7!���7ت)2(.  

و��	��	3 ��	��ر �3 ���'� ا+ول ��ن ��%م �وا�ط� ��ل ا	�!�و��ت، ا	!وا�ز 

 �	Kوھذه ا �ث ؤو	�� ا	�1ل إ	$ د77ت ��ر! 3Aط� ا	�!�وا	�����ت ا+و	$ �ن 

ا	����دة إ	$ ا	�#رب ���ت �ؤدي �3 ا	���� و���ل ��دد ���	�ت ا	�#رب إ	$ ����ل 

�� ا	�!رك �3 ��� ا	��رة ا	��ر� ا	�3 ���ل ��ا	��ر ا	!'�ري ذ	ك أن ��وA �

� ���ت ��ث ��رات �ر��ن �� �!و	ت ������ل ا	�;ول ا	�1%3 إ	$ أ�ظ�� �Bا	�� 3� �

3(��� ا	��ر(.  

�دن   � 3� �ز �3 ا	!1�Q� �1#�زات  ��1�، را2��ري ا	1دم 2د ��إن ا��داع ا	

1�، ا	�3 ��	ت إ�#�ب ا	��	م ا+دب، وا	���ء وا	�!ت، وا	���رة، وا	ر�م، و�ل ا	�%وم ا	�ط�

�ر���  .)4(ا	

��ز ا����ن ا	��� 	%دوا�5 ��1د �Aدا	ري ����7#��� اA� ��Aأو#د �#�و�� را ��� ،�� ،����

�ن ا����ج  �%���وا ����ظو [�Bن 	��'��� وأ�ر#� 	�� ��ذ �#ر ا	��ر�� �!��ث أ!�

                                                           

  .64زھH�Z �4=: ا���%0 ا�/�CD، ص  (1)
2�ر: ^�� ا��GRرة ��K ا�U43 وا��GRرة A@ إ�A	��4، ط (2)�F 
4# ،
�H1أ ،d	
R�دار ا���6ب ا ،

  .76م، ص2011ا���ھ�ة، 
(3) :=H�Z �4ص  زھ ،CD�/�64ا���%0 ا.  
147�/4_ ا��4ز%@: ا���%0 ا�/�CD، ص  (4).  
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�ا	!'�ري ا	���ق �5 إ�����ت ا	A أو ��ظ�ھره �واء ��د 5�� و2درة ا����ن �3 #

�#�7ت ا	���ط ا�����3 5�    .)1(��ر�، و�3 #

  ا�)��ل ا�د���: -2

� و�در#ت ھذه ا	��ر��،   �� �3 �دا���، ��	ظواھر ا	ط��	1د ار��طت ا	���1دات ا	د

ھ� ا����ن و��1 	ط9���� �3 ا	�	��ر�ز �3 ر�وز ا���رA ث! ،�%!����دة  �ر�وا� ا	

ط "�ورت" ا	��س، "رعا	ظواھر ا	��رى، � ل "!�  .)2(" ا	�'�ء�و" ا	���ء "�ون" ا	

�رون إ	$ ا�	� �!وت ����ب اK	�� �%$ أ�� ���رع ا	�����،  Thothو2د �ظر ا	

�رون أن دورھ� #�وز �ث ا��1د ا	! ���� ھ��� �3 ا	ط1وس ا	دAرة ���ت داوھذه ا+�

لا+Dراض ا	����ر�  .)3(ة 	%��#ل وا	�و

ث أن ا	���وذ ���ت ��%$ �3 أ2دم ! ،����ن أن ��ن �طورا ��%� �3 ا	دو	� ا	1دو

 ��ا	����د وا	�1ور، وا	���� ���وا 1رؤو��� �ن ��وص ���و�� �%$ أوراق ا	�ردي، �

ن أا!��ظت ا	�1وش ا	��!و�� �%$ ا	!#ر �;���ء ا+���ص ا	ذن د��وا �3 ا	��1رة، !ث 

��ل ور��، �ل أ��وا �;��� ���ل �!'ورھ� ا	داAم ا	��1ء K لھذه ا	�1وش 	م ��ن �#رد ��#

��� �3 ا	Bھوت وا	ط1وس  )4(ا	�!ري 	%�ر��ت ا	رو!� وا	�د�� ا	�ذ�ورة �واھد�	�� أھ

�و�� ���%� ���%ق �ون ا�ھراموا+��طر و���$ ھذه ا	�����ت "#�" وھ3 ���ل أ2دم 

��و��� ��	د��� ا	'��1 +ن ��وص ��رر � را �3 ا	��ر� و��ن أ رھ� �%$ ا	�����ت �

" 3� ���� ���ا	�3  "ون ا�وا��ب" و "��ب ا��و-"، و "�ون ا�وا��تا	#��Aز� و�

 ���� $�! ����5 ��دة �ن ا	��ب و2د ظ�ر �3 ا	!��1 ا	�3 �%ت ا���ر ا	دو	� ا	1د�

�ن ا	�;	وف �1دم ا	1وا�د ا	�3 ��'���� ا	دو	� ا	و�ط$، و��ذ �دا� ا	دو U��	� ا	!د �، أ

                                                           

��4، ا���%0 ا�/�CD، ص  (1)�F���< ��� ا	ر�? :b4�
 ا��;F زان�# ،_4�# L4أ� 
�H11أ.  
6�	L ا�;�N	�، ج (2)? �F�#�� :@"4D��ري ا�� U4F��#ط1إ ،�N3�� 
��R�ردن، 1، دار اMم، 2012، ا
  .192ص

ر: (3)�
ات ا�
	�43، ?�"ا�� %��ي �Dر�� : �A�"��ا _��F ا����ح إ��م 
;F 173إ��م ،r	�م، 1978، ا�6
  .33ص 
  .33ا���0% ��/.، ص  (4)
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��، أ�م اB��7ف، وھو أن ���ب ھذه ا	��وص %���ت �3 �ورة �ھذه ا	�����ت إ	$ ا	

�و�� �ن أوراق ا	�ردي ا	�ط%و��  م �ودع �3 ا	�1ر �5 ا	��و�3، و	و #�وا	��ون �%$ 

زا��� 	���Tص �2ر��ھ� ���ون ا+ھرام ���ت "��ون ا	�وا�ت" و"�����ب ا	�و�$" �1دم 

رD ن�%�   .)1(ا	

�ن ا	���رات وا+���ر ا	�!ر� ا	�3  BAھ� ��3 ��ط�1د أظ�رت �����ت ا+ھرام �

�و�$، و�ظ�ر ھذه ا	�����ت +ول �رة �%$ #دران ھرم أو ��س، وظ%ت ����دم �%$ %	

5 أھرا��ت ا	�B	� ا	��د���  .)2(#دران #

ت �!�#� إ	$ ��ر�� �و	1د �طور �ن ا	�1ش وا	����� !�$ ���رف ا	روح �%$ ا	#�د �Qن ا	

�رون �%$ ����� ��و#ب �%� أن �ر�� �5 أ#�ل ر!%� 	%��	م ا	 ��3، 	ذا �1د ��ل ا	 ��

� �%$ #دران ا	�1ر ���� وا#��� ود�ت �ن ��%و��ت ��ر�%زم ا	 ��و�1ش �ل 

  .)3(ا	دا�3%

�� �1د ���ت أ!د أھم وا#����م ھو �دون ��ض ا+!داث ��	!روب وا	1رارات أ�� ا	��

�%ون ا	����� ا	�1د�� ����� ���وا ��� و��ر] �ل ��د، و	1%�م ��ذه ا	�%�ا	

��%Dرو  .)4(ا	�

�1د��،  ��9�� إ7 أ��� 	�9 إ	��9ر �3 أ�وا��� أو �1د و	م �ن �ن !ق ا�رئ أن 

�ن ھذا ا	�ص �3 ا	���ر� ���ھ� أھ%� b%ھو أ� ��، و��	��	3 )5("ا	%�9 ا	�1د��" وھل ھ��ك 

� و�%م ا	Bھوت ��ون �3 ��	م ��#� �ل ا�7#�ه ��!� ا	����ل ا	د���	���� ���وا 

                                                           


ر:  (1)�  .34ا���%0 ا�/�CD، ص  %��ي �Dر
�/�نUFiV ا���%
ي: ا�
	L ا����ي،  )2(s� @H1، ط#�/�� ا���اث ا��و ،�N3�� وق�N�دار ا ،

  .31م، ص 1999اMردن، 

ر d4u: ?�ر	< ا��F L;� ا�"��ر، ط (3)D د��V �/Dد �Dأ L4/H اء
A1 ،ردنMر ا�"��@، ا��F7دار ا ،

  .28م، ص 2014
�ن ����v4: ا�" (4)% �A�"��ا _��F ،�?�، د.م.ن، 251
د �L ا��GRرات ا��
	�� ��F \�H ا�4;�6

  .63م، ص 1978	�3	�، 
��4ون: ��Kن ��� ا��
	��، ?�ج 4# (5)�  .137، ص 1975ز	3= ا��6دي، د.م.ن،  �:#
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��ر�� ا	���دة��� وأن ا	���� ���وا !�و	ون ا	���ر �ن ا�	��، ��	�ور )1(و�� ،

�� ا	��رف �%��وا	ر�وز، !�$ ��ل 	ط��1ت ا	�%���  .)2(�ب ا	

� ���#�ه ��ور أ���ل ا	���ودات �%$ ھ�A ��ر�، إذ ��� ��%DروورDم �; ر ا	����� ا	�

��ري، ���ب �وا�ط� �ور ا	����Aت ا	!وا�� ،ظ%ت أ���ء ا	���ودات طوال ا	��ر] ا	

�ر ا	!D �  .)3(أو ا	�����، أو ا+��ء ا	��د

 ��� ا	����B�	�� ق �طور��ت �3 ��ورة �3 ھ�A ��ر� أ'�� ا	�%Dروا	�

�ردات ا	�#ردة 	�9%، ��ردات ا	�#ردة 	%�9 و���ت �زود ��د ������� إ	$ �ا	����� إ	$ 

�ري إدرا��� ��� �#�ل �ن ا	��ل +ي �� ��B� ز أو�و���ت �زود ��د ������� ��دة �ر

�ؤ� � ���ت أم �ذ�ر  ��ر���ھم ����رة، ��	�%�� ا	���3 �ر�ز إ	$ #�س ا	���ود �ل أن ا	

"!�"  �	%��ول ا	زرا�� وا	!1ول، وا�	 ا	#9را�� ���ت 	�� أر����� ���	�� "��ت" �ر�ز

"Ha "ت���ر�ز �ن ا	�!راء أ�� ا�#�ه ا	9رب ا	#9را�3 ��#�ده اK	�� "أ "

"amentet� 3�	ا ��%Dرو��ت ا	�B�	ل ا��ور وھ3 �!� ��	Kوم"، وھذه ا��� ��3 ا	

  .)4(ا	ذي �#�ده

  

  

  

  

  

                                                           

(1) v4���� ن�  .63ا���%0 ا�/�CD، ص  :%
�ري: درا#�ت �GH @Aرة ا��Nق اMد�\ ا��
	_، دار ا���6ب ا�]��"@، ا36#7
ر	�،  (2)o�3�ا 
ر42

  .67-39ص ص م، 1982
(3) �? ،��	
�� ا����	� ا���	
�@: ا��N? فe#ري، ط: رو
^ 
�Hوق، د.م.ن1أ�N�م، 1999، ، دار ا
  .30ص 
(4)  ،./��  .75-30ص ص ا���0% 
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  ا����ط ا�5�ري: -3

��ت وا	و��Aل   ��، و��ن 	%��ظ�ر ا	1د��رف ا	���ط ا	�#�ري ازدھ�را وا��� �3 

ل ھذا ا	1ط�ع، ��	�1ل ا	�ري وا	�!ري ��ن��د �%b 2 ا	���!� أ رھ� ا	��ر �%$ ���ط و�

��ر#� 	�!ر�، و��%م ا	طرق ا	�%$ ���ء ا	��ن ا	��ر� وارة ���وى ر��� ���ف �ن ا	1د

���ت ا	�#�ورة أ ره �3 �1ل ��ض �#����طق ا	#وار، و��ن ا�7��ل �5 ا	 5� �%�ا	وا

  .)1(ا+���ر ا	���%�1 �طرق وو��Aل ا	�1ل

ن � �ث �#� ��ض ا	�ؤر�ن إ	$ ا�1��7د �;�� 2د و#دت �Bت �#�ر� و!'�ر!

�ر و#�وب ا	�راق �3 ا	��رة ا	���رة 	��ر�� ا+�ر�ن ا+و	$ وا	 ��� وا	��رة ا	���1 

 ِ�Bت !1�1 ا	� ور �%$ ��ض ���ذج ا	����� ا	�را2� �3 ��ض 	��، و�و'U �%ك ا	

��و�� �ن ا+وا�3 ا	���ر#�� ل ذ	ك �3 ��ر�، و�، و�#� ��ض ا	�%��ء )2(ا	�وا52 ا	

ر#5 إ	$  ��%Dروذ	ك �%$ �; ر �و�ري و�ذ	ك إ	$ ا	1ول �;ن �'ل ا��راع ا	����� ا	�

��ن ���5 ا	����� �ر 2د أ�ذت �ن ا	�راق ا	1دم �%ك ا	�����، إ7 أ�� �ا����ر أن 

� ا	���رة ��ذ ��ر �� �2ل ا+�رات ا	���ر �3 ��1ده، وذ	ك �2ل ظ�ور �%Dروا	�

ا	�; رات ا	�و�ر� ور#U أن �ون ا�7��ل �ن ا	طر�ن 2د �م �3 ا	���طق ا	�3 #%ب 

����	ظ�ھر أن ا	����� �ن ���ج ا	�#�رة وھذه ا+�رة ھ3 �ن ا	و��Aل ا	���%� )3( �� ا	��ور

 5�%	 ��%� ����ن 	م �%1وا أ!رف ا	�#�ء، و	���م ا��ذوا 1���ورھ� إذ �رى أن ا	+

�ر ووا	�را��� �ظن �ن ، وأد�%وھ� #زءا #زءا �3 "�ور" ا	�وتء، �1د أ�ذوھ� �

دا" و "��%وس"و��ن �دن ا	�!ر ا+�ض ا	��و�ط، وھ�ذا  " �� م أ�دروھ� إ	$ �ل �د

��  .)4(���وا ����رة، +!رف ا	�#�ء ;�ذو��� 	ذ�وھ� و	م �و�وا ��د�

                                                           

�ري ا��4D"@: ا���%0 ا�/�CD، ص  (1)� U4F��#44إ.  
(2)  :b4�
 ا��;F س�;F زان�# ،_4�# L4أ� 
�Hص ا���%0 ا�أ ،CD�/109.  
  .110، ص ��/.ا���0%  (3)
�د، ج :و	U وا	�ل د	�را�r: ^�� ا��GRرة، ?� (4)�R� =4[�      د.س.ن، .ن، �4Dوت، د، د.1ز�@ 
  .184ص 
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"/��در �ري وأ2دم ا	ر�وز ا	��ور� ا	��رو�� 	د�� ھ3 �%ك ا	�3 و#دھ� 

Filnders petrie"  ���� ��ف ��� �3 ���1ر ��%$ 2ط5 ا	���ر و�%$ 2ط5 �ن ا	!#ر 

�ر وإ����� وا	�رق ا+د�$ و	1د !دد ��رھ� � 3� ،[1در �����A ا	���ود �3 ��2ل ا	��ر

ا+���ل ����� آ7ف ��م، وھذه ا	ر�وز ا	����� ا	�3 و#دت �3 !وض ا	�!ر ا+�ض 

�����A ر�ز،  B  ن�1رب  �� b%�� ،و�ط��دل ا	 ���5 ا+ر#�ء، �# 3� ������ ���ظ

 [�2�ت �ن طر�3 ا	�!ر ا+�ض ا	��و�ط �3 ��د ر#5 �3 ا	��ر ��%$ ��2Bت �#�ر

Bد،  5000إ	$ ��� ���ت �#�ر�، و	م ��ن ھذه ا	ر�وز �ورً �2ل ا	B� ���ا �ل ��ن ��ظ

'�1ر ذ	ك �ن ��%و��ت D أو ��%�� وا	���ت �دل �%$ ا	�B�	ا �����دل ا	�#�ري، 

��" Y�����و�� ��رة �ن ا	ر�وز 2د ا���د�ت ��A و#��Aري" أن �� �ور �3 ا	�

�5 ا	�#�رة ��%ورتا+و	$ +Dراض ��$، و��	��	3 �1د )1(.  

�ن �ن أ�ر �طور ھذه ا	ر�وز� ا	�#�ر� ا+و	$، �%1د ��رھ� #�ب إ	$ #�ب  ����و

�ن ��ر ور، و2د ��ن ��ر ��	�ور م وا	��'رب �ن ا	����� ��ن �ر�� �ن ا	ر�

�ل��)2(.  

�ر�، وا��راد �و2د ���ت ھ��ك طرق �#�ر� ����دم 	��رف ا	���و#�ت ا	

� 	���#ر �5 ا	�Bد ا	�#�ورة ����د	� %ا	!��Bت ا	��ر#�، �����ر ا	��ن �ن ا	�وا�W ا	�

���و����� وأوا��� ا	�ز�� وا	��ل، �ن �Bد �1�!�� و��ذھ� وز#�#�� وأ � �� و �

 $��و7ت ا	�رق ا+2!�%1� و7 رب أن �U وا	��Bس �ن #زرة ��ا�Dرق وا	

 �������، و#دت �3 ���1ر ا	�را��� و ��ر، �3 �%ك ا	��ور +ن ��1����ت �رد إ	$ 

�ر و#را����   .)3(�7ك �� أن ھذه ا	�#�رة ���ت ���B ھ��� �3 ���دل ا+���ر �ن 

                                                           

(1)  :r�  .186ا���%0 ا�/�CD، ص و	U وا	�ل د	�را
  .183ص  :��/.ا���0%  (2)
  .�F07@: ا���%0 ا�/�CD، ص  ز�@ (3)
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و��	��	3 ��ن دا��� 	ظ�ور ا	����� �%$ ��ل ا	� �ل إن ا	�#�ر ��ن �7د 	�م �ن ��#ل 

���وا �ن '�ط �ؤو��م � $�! ،��%���ل ا	زرا�� ا	��!���1در �'�A��م، و��1در ا	

�  .)1(ا�27��د

�ر ���ت !'�ر� و#9را�� �'وا �3 #�د ا	�رق ا+د�$ ا	1دم، وذات �و+ن 

 ِ���و�� ��1�، و�!�م ا�7���ح ا	!'�ري ا	���B Yت �5 #زر ا	�!ر ا	��و�ط و���ل إ�ر

 ��ر�را���، ��ن �7د �ن أن �د�ل ا	%�9 ا	# 5��ر �	 ��ن ��2Bت �#�ر� أو ���ر

�ردات ��ر إ	$ 2�م ��� �3 داAرة ا	�; ر ا	����دل، و�ن  م �1د �'��ت 2وا�د وا	1د

�!��ر �ن أ�ران # 5� �� �3 ا	���ل ا	�ر�2B� 32ت 2و��و�� ا	��#�ب ا	

� �3 ا	9رب و�3 ا	#�وب ا	�ر32��و�� ا	!�#�  . )2(وأ�!�ب ا	

  ط��)� ا��
ر��ن: -4

�رون أ����م   ��� و�%$ ���ط #م و	م �و�وا �ن 	1د ��ن ا	ذوي ھ��ت ��� �ظ

� ��D ر���ة، و�5 أن !%	 3%���ذوي ا	��ل ا	#��U وإ��� ���وا ؤ رون ا	#��ب ا	� 

�، إ7 أن ط��� ا	!�ة ��� ���ت �'طرھم 	%���ح ��ن �واد ط� ����وا !�#ون إ	

 �����م 	!� ��وا	��ل ا	��وا�ل، ��ذ أن ���ت �د���م ظروف ا	!�ة إ	$ ا	���وت �

�ر ��� وادي �'���ت ا	��	�، و�ن ا	و!وش ا	�3 ��ن ��واطن إ�2���م �ن أ'رار ا	

� و���، �در#ت �5 ا	ز�ن !�$ ��ن 	�م ����  ا	�ل، و��	��	3 أ�ذوا��������ون ��رة 

 ����� ���1ت �دة، و2د ���وا �%$ ا���ل و ق �ط��� �Bدھم و��ذا و#دت إ!�ءا��� وإ	��

3(��%�� إ	$ ����رھم(.  

  

  

                                                           

�ري (1)o�3�ا 
  .39ا���%0 ا�/�CD، ص  :ر42
(2) L	
�ر ا�� _4�R�ا 
;F:  �	�JM�4 واI	ا���ر �A��`�ا �F�#�� ،_	
�ر و�"��_ �L ا��]��0 ا����ي ا��Z

3، �]�
 1وا��GRر	�، ج،@D�"�05م، ص 2008 د.م.ن،، دار ا���6 ا.  
�ط، ا36#7
ر	�،  (3)D�� y34� دار ،_	

 ا����ح: ا��L ا����ي ا��;F 
�R�2002 03م، ص.  
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ن ره �ن ا	�ؤر�ن ا	و���Dردوت و�ر أم ا	�#�Aب وا	9راAب، «�2ل ھ�أن 

ھو  ���آ �رھ� �1ط، �ل ا	#در ����#�ب إو	س ا	��ب �3 ذ	ك !�ن ھواA��، و7 ���ظر 

�د، و��%ود ا	��س، و�وا	��م  ��د�و�أ�Bق ����� و��دا�� وا���1ده �و!دا�� [ ا	�رد ا	

 5�#� ������ن � ��ر��� ���ت �%� ا	�رأة ا	 ���، !1و2�� ا	��د� وا+د�وا	#!م، و�7

  .)1(!�$ �3 ا��7واء �%$ �رش ا	�%ك

 5��ر� وا	ذي ����ل ��ري ��ن �ؤھB 	%��وض ��بء ا	!'�رة ا	�������ن ا	

�ري ا	1دم، ��ل ا	�1و��ت �واء ا	�و52 أو ا	���خ و��	��	3 2د ��Y �ن ����ل ا����ن ا	

�ري ��ن وا �1 �ن 2د��� وأن ا����ن ا	�� ��Aرا�� �%$ ا	ر�دة و	�ذا أط%ق �%$ ��

��� "��ب ا	���ء" أو "��ب ا	�ل" وھو ا	��ب ا	ذي �%ق �ن د�5 ا	�ن و�ل �� �داه �

��%ك �ل ا	�1و��ت �واء �1و��ت ا	���ء ن، ��ب ���ن ��وب ا+رض �%1ت �ن ��Aل 

�ن �1و��ت �	 ;�� ��  .)2(ا	��دي وا	���وي، ��ن �7د أن �;�3 إ�دا���� �%$ ���وى 

�وھو��،  ������و#ب أ'� و#ود �واة ا#� � �� و!د�ة ا	 ��1� �3 أي �%د 2د!	��

 ،��� 	�cداع ا	��ري ��	�ر�AB�وإ�راف و��#5 ا	�%ط� ����ج ا	�واة و�و�ر ظروف 

�و ا	��ل و�ذا !ب�� U���  ا	�رد و�ذو�2 ��	�����ره وD ج���Q� �1ر������ب و� ،�

ن إذ �#دھم اھ��وا ��	���رف وظ�ر أن ھذه ا	ظ�ر�روف �وا�رت 	دى 2د��ء ا	

  .)3(وا	�%وم

                                                           


��ء ا� (1)^ 
3F L	
�ان ز��ي: اMدب وا���  .05م، ص 1923، د.س.ن، ، د.م.ن���1	L4، طأ
(2) A ن وا��و��ن���             د.س.ن،، A@ ا��Nق اMد�\، دار ا���6 د.م.ن�4ن ��CA ا�3"�4@: ?�ر	< ا�4
  .190ص 
  .�4A�274 �2رن: ا���%0 ا�/�CD، ص  (3)
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 �!��� و#دت +���  *��ح �بوظ�ر ذ	ك �ن �����7 ��د 2و	�: ا�!ث �ن ا	��ر�� أ

 ،3�أ�ف �ن ا	!#ر ا	�رم و+�ك �#دھ� أ!��� ��د أ�1ر ا	��س وأ2%�م �;�� وا���ر ا+

  .)1(ذي ا	��رة ا��;�س �رأي ذي ا	�%م

و��	��	Y����� 3 أن ظ�ور ا	����� و�طورھ� 	م �ن و	د ا	�د�� �ل ��ن 	%ظروف 

   وا	!�#�ت دور �3 ��;���.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           


 ا�"�e@: أ#�ط�4 ��� ا��
	��، ط-*�R� ،X4��� @A �D��I�رض واMإ�. ا � د.م.ن، دار ا���6،، 1ھ
  .225م، ص 2009

  .�4A�274 �2رن: ا���%0 ا�/�CD، ص  (1)
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� .���  ا����ث ا����ث: أدوات ا��

   �Aم ا	����ن  �1��� ����#��رون ا	1د��ء �واد �ددة 	%����� وھ3 �ا���دم ا	

ط� ��م، و�ن ذ	ك ا	!#�رة ا	��ط!� 	%����د و�%$ ا	���1ر و#دران ا	1�ور !�ا	

� و!رو��م و��ر��م�� وا	د���  .)1(وا	�وت، !ث �#%وا �%�� �ؤون !���م ا	

�رو��� ا���دم ا	� �و	�ن ��ورة %2%� و+Dراض ا	�دون ا	��وص ن ا+	واح ا	���

 ��رة ا���د�وا �ذ	ك ا	رق 	�ن �3 !�7ت ����، ��دون و �Aق ا	دو	� ا	�3 	�� أھ�ا	1

�ر� و2د ��ب ��ظ ��� �3 ا+درة ا	�!�ث �دل ��ض ا	��طوط�ت ا	�1ط� ا	! ،����

	�Dل��! �ا���دم ا	#%ود وا	ر2وق �3 ا	����� %2ل  �%1د ��ن ��� �%$ ا	#%ود، و�%$ أ

�ن إ�داد 2ط�� #%د. ��  ور#5 ذ	ك إ	$ أن 	���� ا	�ردي ��ن أ��ل وأ2ل ��%

�ري �ذ	ك ا	%!��ف وھ3 2ط5 �ن ا	!#ر ا	#ري ا	���م ا	ر2ق، ا���دم ا	

�ن  5�وا+��را�� وھ3 ���رة �ن 2ط5 �ن ا+وا�3 ا	���ر� ا	�!رو�2 ا	�����، و���ت �#

��ت و����دم �3 ا	����� وا	ر�م �ن �2ل ا	�1راء �د7 �ن أوراق ا	�رديأ�و%��أ�ظر .)2(ام ا	

  .09ا����ق ر�م

�، ��و �%Dرو��ت ا	��ور� 	%����� ا	�B�	ظ �%$ ا��و2د ��ن 	%���ر دور ھ�م �3 ا	!

U ���و	� �1د ��1ر��ت ���� و�ن أي !روف � �� ���ت وا'!� و	�ت �ط!B� 3ط�

� ل أ� 3�#د� أ�رى �������، و���ت ����دم ا+و��را�� �D	�� �3 �دون ا	��ل ا	و

�رة �ن �ر ا	��ل ��� و#دت 2واAم �;���ء ا	�;�و7ت وا	��رو��ت وأ� ر ���ا	��1رر ا	

��� ا	��%%��� � ر �%� ��ن ���دم �3 ا	��)3(.  

�ري �ذ	ك أ	وا!� �ن ا	طن ا	�!روق �%و!� �و���ت ��د 	%����� ��� ا���دم ا	

����� ا	����ون �3 �9ط� ا	�واد  �1��9ط��� �ط��1 �ن ا	#ر ا+�ض، و���ت ھذه ا	طر

                                                           

  .21ا�/4
 ا�/4
 ا��2�3: ا���%0 ا�/�CD، ص  (1)
  .22، ص ��/.ا���0%  (2)

 ��ھ� ��Hدة: ��
�� A@ ?�ر	< ا��6= وا���6;�ت، ط (3)�R�1 ،0	ز��4 ���;��F وا��N3 وا��N;�دار ا ،

  .30م، ص �4D1996وت، 
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��و�� �ن ا	��ب ��	�وا�ت وا	���دق وا	%و!�ت �2ل ا	ر�م �%��، و���ت ����دم �ا	

�ر وDرب آ�� ا+�رة ا	 ���� ��ر.أ	واح ا	طن ا	�!روق �ن � ��  �3 ا	�را�Bت ا	ر�

 �%�ري ا	1دم �واد أ�رى و	�ن ��ورة %2�و���'��� إ	$ ھذه ا	�واد ا���دم ا	

] آ�ون، �%$ �دة أ#زاء �ن، وا	ر��م �1د � ر �3 ��1رة ��و+Dراض �!دودة � ل ا	��

�و�� ���و�� �ن #��� � ر �%$ � ���ن ا+2��� ا	����� و2د ��1ت �%�� ر�وز ����� د

ا	�درج ��1وش �%�� أ���ء ا	�%وك وا�م ا�دارة أو ا	���ن  !ول ھرم ��1رة ��ر2ط5 ا+	�

���  .)1(ا	ذي أ!'رت 

���ز �ن �1� ا+دوات ا+�رى إن أول ا+دوات ا	����د�� 	%����� ��ن ا	!#ر ا	ذي 

و��� ا	!�'ر �3 �واھد ا	�1ور وأ!#�ر ا	�;�س، و���ت  $�! ����زال ����د ��;�

 �� ا	�ذ��ر�ن ا+�ور ا	��� ���توا�7��2ا	�وا'5 ا	�3 ���ت �%$ ا	!#ر � ��� ا	�

� وا	���ھدات و%3 ا	!#ر��رف !�	� ��	ر2م ا	ط ��  .)2(ا	طن ا	���وي �%$ ��ل 

 ا�رق أو ا���5�ن: �

��، و�3 � ر �ن      %� �����%	 �������دم ا	�%���ن 	%د7	� �%$ ا	#%ود ا	��دة �

��، ��	رق �د أ���� ��ا+!�ن ����دم �%$ ا	�رادف و	�ن �ن ا	��!� ا	%9و� ھ��ك �رق �

�� ا	�%#�ن �د أ���� �ن #%ود ا	�#ول "ا	�1ر أو ا	#��وس"�ن #%ود ا	�9م ��  .)3(وا	���ز، �

    ،�� ل ا	%و!�ت ا	���ر ��رون ��دة �����إ	$ #��ب ھذه ا	�واد 2د ا����ل ا	

ن �%$ 	و!�ت �ن ا	��5 أو �%$ ر�2ق ا	��ب �ر�� �ذ	ك ��ب 2د��ء ا	���و#%ود ا	

� ��  .)4(%$ #دران ا	����د و�%$ ا	�1ورو���وا � را �%$ ا	#دران و���

                                                           

(1) p�ا 
�R� LD ن��H��ا 
;F ��4ن�# :=	CD�/�26، ص ا���%0 ا.  
  .34ا�/4
 ا�/4
 ا��2�3: ا���%0 ا�/�CD، ص  (2)
  .115، ص ا���%0 ا�/��4A�2CD �2رن:  (3)
  .116، ص ��/.ا���0%  (4)
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   ����3 ا	#%ود ا	�;�وذة �ن  Vellumأ�� ا	�%#�ن وھو ا�7م ا	�ر�3 ا	���1ل 	%�% ��Q�

���� و!��ج إ	$ ���	#� أ� ر  �'�ا	�#ول !د � ا	و7دة وھو أرق �ن ا	ر2وق وأ� ر �

����ن ا	ط���� �%�� ��	ورق و�ن ا	ر2وق 	در#� أن ا	�%#�ن  �1�ن �����D ��	%ون �

���  .)1(ا	ذي رده ا	ط��5 �

أ�� ا	رق �د أ���� �ن #%ود ا	�9م وا	���ز، !ث �رف ا���دام ا	#%ود �3 ا	�����     

�ف ا+	ف ا	 ��� ق���Bد و���� ا����را �ن ��ذ �.م و	���� 	م ����دم �� ��� إ7 ��د ا	

Bدي، وإن ���ت �ر#��وم 2د طورت ا����دا��� �3 ا	1رن ا	 ��3 �2ل ا	1رن ا	���س 

س ا	 ��3 �%ك �ر#��وم �3 آ�� ا	�9رى ��Bد، !ث أن ھ��ك �; ورات �1ول �;ن �و�ا	

�ر ��در ا	�ردي إ	$  )ق.م 197-159(�أ�ر ���Qدة ا���دام ا	#%ود و��د�� أو2�ت 

�ن ا	�ردي رDم  B��� #�%�� أ� ر �!� ������� أ�ر#��وم و2د !��وا � را �3 طراAق �

 �����، وأ� ��ن ��ب �طور ����� ا	#%ود ���دة 	%�����، �1د ���ت �  $%Dأ 1ل وز�� وأ

 �زات و�وب #�%��� �ن ��!�� �����س ا	�ردي و#�%��� �ن ��!� ا+�رى �3'1 �%

�ن ا	�ردي +���ب  $%Dرق أ	زة، و��ن ا���� ��رة و#� ������ددة ر#5 إ	$ ��1دات 

ث أ�� ��ن أ� ر �!�B وأطول ��را �ن ا	�ردي و��'�� إ	$ ط�! 3A���	ا Y����� ا	

و	�ل أھم �� ��ب �%$ ا	رق ھ3 ا	��طوط�ت ا	�3 و#دت �3 ��ف 2�ران ا+���ر ا	�1د�� 

ت و#�ءت ھذه ��ن ��ف �#�ور 	��ف 2�ران ��	1رب �ن ا	�!ر ا	A��ف �ن ا	رق ا	%

  .)2(دا�ل #رة �ن ا	���ر

�ر �;�واد ا	�9ب  ��ر ��	�ردي أ�ظم ��دة 	%����� �ر���� �وص ا	�-�1د أ�د ا	�ل 

�b و	1د ا����د ���ع ��أ�ظم ��دة +B2م ا	�����، ��� 2د�ت أ�#�ر أھم ��و��ت ا	!�ر ا	

  .)3(ا	��ب ��ل �� 2د�� ا	�ل �ن �واد ا	��م

                                                           

  .�4A�2117 �2رن: ا���%0 ا�/�CD، ص  (1)
(2) :��4�V i	i"�ا 
;F LD �4،  2";�ن�ا��6= وا���6;�ت A@ ا�"��ر ا��
	��، دار ا����	� ا��;�3

  .26ص  د. س.ن،ا���ھ�ة،

 ا�p	=: ا���%0 ا�/�CD، ص  (3)�R� LD ن��H��ا 
;F LD 22#���4ن.  
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�ري ���را �Bل ا	��ر] ا	�و��	��	3 ��ن أ� ر ا	�واد ا�����7 �3 ا	����� وأ� رھ� ا�   

 �����ز �� �ن �� ��طرة �%$ ا	����� 	��ا	1دم، !ث ��ن ورق ا	�ردي دو�� ا	��دة ا	

�����   .)1(���و	�، ور�ص  ��� ا	����� �%� و��� و��و	� ط� وإ

�و ��و �ري �َ ��ن ا	�ِ     ��ري ا	1دم ���رة 	�9 ا	�ردي، و��ن ���ت ا	�ردي ��ب ا	

 3����3 إ	$ ��A%� ا	!ا	����1��ت ا	د	�� و�%$ ��طW ا	�ل �3 ����ء، %ر ا	��%$ ��و 

 3� 3'���رون �3 ا	��%� ا	�������و��ن ���ت ا	�ردي  3� ��� أDراض � رة و��

زرع 	�ذا ا	9رض، �رى ا	��ض أن ا	�ردي  �!�Aف U��ا	����� و����� ا	روق، ���Q أ

  .)2(رة ا+و	$ا���دم ���دة 	%����� ��ذ ا+�

   UA$ �را	�1ن ����� إW ورق ا	�ردي �ن طرق �ق ���ري ا	1دم �و��ن ا	

���و Uف �وق �ط�� �1ى 5 �و'5 ط��1 أ�رإ	$ #��ب ��'��،  م 1وم ا	��� ير2

�د، �5 ا	ط��1 ا+و	$ و	�3 �%��ق ھ���ن ا	ط���1ن  �ن ھذه ا	��1ن����و	�ن ���ل 

 �����1 �3 ھذه ا	��1ن و�م �و'��ن �3 ��ء 	��رة زB	دة ا��3 �����ل ا	� ����

�ق �م B�	ن !دوث ا�ق، و��د ا	�;�د �و'��� �!ت أ��� ا	��س 	�#ف وھ�ذا ا	�%

��ون ھذه ا	ور�2 ��د ��ذب و��ذب أطرا��� ��	!� 	%����� أو أن و'5 ا	�ردي �!ت 

� ا	%�ق،  م ��م �1رة و#� ا	ور2%���U 	�� و#� ���م���س ��ص 	'��ن إ���م �	 � 

��	U 	%����� وظ�ر ��ن)3(.  

 ���/�ت ا��ردي ا��
ر��: �

�ن ا	�ردي ا	��م       ����ت 	���� ا	�ردي ا	���و�� �1وى أي ��طن �1ط�� إ'��

�ن  ��	�D ���!���� 	�ذا ا	#زء، و��ن  9إ	$  5��!� �%�م �%�ق إ	$ ا	%���� ا+���

                                                           


 ��Hد: ا���%0 ا�/�CD، ص  (1)KA L4/H151.  
  .62، ص 1994ن، ا���ھ�ة، .د.، دL4/H _4�#2: ��� ا��
	��، ج (2))(

(3)  
  .83ا�/4
 ا��2�3: ا���%0 ا�/�CD، صا�/4
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 ��رك ھوا�ش �%و ��ل ا����ك ��	%���� و�!��� +ي ا	���ب ��دة ���	 �'� �ر%�و�

1(��ز�2ت �ن !وا��� أو �%$ أ2ل �1در �Qط�ر !ول ا	�ص(.  

و�ذر ���Q ��ن �م ا���دام ظ�ر ا	%����ت و�3 ا+و�2ت ا	�3 �ز ��� ورق ا	�ردي     

 �%�� و���ت ���وص ��د� أو ��ودات و���� ا+���ل ا	!����، ا	و� �����	 ��ا	1د

ھذه ���ذ ��ل ا	ظ�ھرة �%�� ار���ت أ���ر ورق ا	�ردي أو 2ل ا	��روض إ��دة ا���7دام 

���)2(.  

�رون ا	1د��ء �و!�ظت 	�� �را �م، أ�� أدوات ا	�����، ھذا �ن ا	�واد ا	�3 ���ت �%�� ا	

�ري ا	1دم �واد �ددة 	%����� �%�� ا���دم �ذ	ك �واد ���ددة 	%����� ��� ا���دم ا	��

�رون آ7ت !�دة ���وا ��1ون ��� ر�وز 	�9�م �3 ا	!#�رة ��ن ذ	ك ا���دم ا	 ���

�ن ��1ن ���ت 5�� �ر وھو أ!دا	��ّ  و�%$ #دران ا	����د، ��� ا���دم �ر��ة ���ت �

� !ول ا	����1��ت وا���د�وھ� �3 ا	����� وا	�%ون��ر� ا	�3 ���و ط��  .)3(ا	�����ت ا	

��وع �ن ��ق ���ت ��ن �وص  ��أ�� �ن أداة ا	����د�� �3 ا	����� ����ت %2

�%طU ھذا ا	�ن ��U ا	�ن �د���  م ث !� ،BA�� �ا	�9ب أو ا	�وص 1ط5 و�رى �ر

U���م، ��� أن ا	1%م ذا ا	�ن  20أ2رب 	%�ر��ة ��� إ	$ ا	1%م !ث ��ن طو	�  �!ث 

%Dرو�رش ��ن ���دم �3 ��ر ا	�رات 	����� أ���ل ا	�'%�� �3 ا	�ط ا	��ا	 3�

���ظ� د2B��7 ���� �1ف �و#%D ��� �����	ل ا�ث ��!� ،31�وط  .)4(وا	د

ن ا���د�وا �و�ن �ن ا	�داد �ر�	%�����، ھ�� ا	�داد ا+�ود وا	�داد ا+!�ر، �ذ	ك أن ا	

�ر ��'B �ن أ	وان أ�رى ا���د�ت +Dراض ا	�%ون وا	�زوق وا	��ور � ل ا	%ون ا+

رھ� �ن ا+	وان، ���'��� إ	$ ا���دام ا	�داد ا+�ود ا	ذي ��ن Dو ���ط �ن أو�

                                                           


 ا�"i	i: ا���%0 ا�/�CD، ص  (1);F 264";�ن.  
�ز?� وآ�Vون: �"]_ ا��GRرة ا����	� ا��
	��، ?�%�� أ���e# L4، ا�4K}� ا����	�  (2)D رج�%

  .75م، ص 1996ا�"��� ����6ب، ا���ھ�ة، 
(3) :h��Z i	i"�ا 
;F  ص ،CD�# 0%�� ،��	
  .157ا����4D وا��"�A _4@ ��� ا��
  .59ا�/4
 ا�/4
 ا��2�3: ا���%0 ا�/�CD، ص  (4)
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�����ر�ون، أو ��ن ا	��را	�داد ا+�ود �ن ا	5 ا	�ط�] �ذ	ك ��ن �ن  �5ون ا+�ود 

�b ا	�ف وا	�9رة��زج ��!%ول ا	 ، و��ن*ا	���ج ا	ذي ���%ص �ن أوا�3 ا	ط�3 و

ك ا	ز#�#3 أو ا	�زف ا	�ز�رف، !ث ���و�� �ن ا	�را��ل �3 أ��س !ا	��!وق 

  .)1(���ت ھذه ا	#رة ����دم �3 !ل ا	!�ر

�ن ��%وط ا	�9رة ا	!�راء 5'و2د ا���دم ھذا ا	�داد  أ�� ا	�داد ا+!�ر �1د ��ن 

�و��ن �ن ا	���رات و�3 ����� ا	�وار]، و�ذ	ك ا	���ون، و�%��ت ا����7ح #�ز �ن ��%	

�ول ��	!�ر ��ول ا	#ددة، و�ن ھ�� �دأ �%1د ����� ���ون ا	��3 ا	��وص و�3 �دا� ا	

�� ��ن ا	���ب 1وم أ!��� �و'5 ��1ط !� ،���وا+!�ر �3 ا	��طوط�ت ا	1د�ل �راء �

U ا+�ط�ء، و��زال !��� �3 ����� ا	��ر، ��� ا���دم �ذ	ك �3 ��7 ������د �����ت 

ن!�$ ا	وم ا	�زج �ن ا	%ون ا+!�ر �%	 U  .)2(وا+�ود �3 ا	����� �!داث أ ر ��ري �ر

 ْ� ���� �%$ ا	ورق ا	�ردي وذ	ك 	�'ل 	%����� و�7�ن � و�َ و��ن ا	�داد ا+�ود ھو ا	�

�رار أو ا	��ض �ن �'�د ���د �%$ إظ��ر ا	������B	 لA��   .)3(	ون ا	ورق ا	

�ن ا	!�ر ا	��ر�و�3 ا+�ود، ��� �رف  5���رون ا	�داد ا	��3 ا	ذي �ا���دم ا	

�ري ا	�داد ا+��� ا	ض وا+زرق وا+�'ر و	�ن ا�2�ر ا���دا�� �%$ ا	�%ون �7�

  �.�3 �����ت ا	#دران و���ورھ

��ة ا	��	�� وھ3 'ف إ	$ ذ	ك أن ا	�َ ���ري 2د ا���دم 	و!� ا	����� ا	���ب ا	

�ظ ا+B2م !ث ���ت �و#د ��� !	 ��%1��و�ط �ود و�#و��ن 	%�داد ا+!�ر وا+���ون �ن 

%1�� وا	%و!� و��ء��ن ا	��ء ا	Bزم ���'�� ا	����دة  �5 إ	$ ذ	ك أن 	و!� ا	���ب ���ت �

                                                           

4�� �L ا��L4. أ�|� ا�/4
 ا�/4
 ا��2�3: �V و��ن h?�A ��Hوأ ��Zأ .��
 ا���ء ا��;4"@ و�	
H 
* أ�/4
  .24ا���%0 ا�/�CD، ص

  .29ا�/4
 ا�/4
 ا��2�3: ا���%0 ا�/�CD، ص (1) 
  .30ا���0% ��/.: ص  (2)
  .30ص ، ��/. ا���0%  (3)
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ن #ر أو ا	�ظ�م أو ا	��ج و�راوح طو	�� �ن ا	��ب أو ا	!� ���م و�����  20إ	$  10

�ر وا!د 20!وا	3 ����)1(.  

�ن  �����و2د � ر �3 ��1رة �وت ��] أ�ون �%$ ا	�دد �ن أدوات ا	����� و���� ا ��ن 

ا	��ج ووا!دة �ن ا	��ب، ا	���و ��	ذھب ��� و#د �3 ا	��1رة �دد �ن أ	واح ����� 

�  .)2(��د

��ت �م ���'��� إ	$ ذ	ك ا���دم ا	�دد �ن أدوات ا	����� � ل ا	�ر�ر ا	ذي و#د ��� �#و

�داد%	 ���ر أ!دھ!T	 �  .)3(ا+�ود وا	 ��

�ظ� !��ز�ر�� و ��%1��و�� �ن ا+B2م و#���1ر ��] آ�ون �%$  3� �'و� ر أ

�� و�ط��� ��	��ج ا	���ب و	���� أ� ر ��� ا���د��أB2م �ن ��س ا	�وع ا	��دي ا	ذي 

وا	ذھب وا	�1ق ا+!�ر وا	ز#�ج ا	�ر���3 ا+�ود وا	ز#�ج ا+زرق وا+�'ر إ	$ #��ب 

�1%� �ردي �%$ رأ��� ور�2 ذھب.�  �%ك ا+��ء ھ��ك 

9رة �3 إ'��� إ	$ ذ	ك و#دت ��ّ � ��!و ا	����� �3 !1�� #%د	 3%��ط�ت �ن !#ر ر

  .)4(ت 7 �� ل ���وى ا	���ب ا	��دي��1رة ��] آ�ون ���ت ���رة ��ذه ا+دوا

�رون ا	1د��ء ا+���م ��� !دث 	دى ��ظم ��وب ا	�رق ا+د�$ �	1د ا����ل ا	

ن 	م ��ن ��	��ل ا+�طوا�3 ا	ذي ���ت �%م ا	�را2ن ا	1د��ء، 	1د �ر�و	�ن أ���م ا	

ن ھو ا	��ل ا	�'�وي�ر�ل ا	ذي ��ذ ھ�A ا	#�ران أو ا	#� ��ن ا	��ل ا	��5A 	دى ا	

��أا+���م ��دة �� 5 ��دة �ن ا	�زف ا+زرق و���ت ي ا	�����ء ا	�وداء و��ن ا	��م 

�%� و�ن ا	طرف#	�� �����!ظ ���ت ���5 	#%ب ا	 ا	#��رنأن ھذه  ��ب �3 2وا	ب 	�

  .)5(و�3 ��س ا	و2ت �;���م

                                                           

  .30ا�/4
 ا�/4
 ا��2�3: ا���%0 ا�/�CD، ص  (1)
  .586م، ص 1945، ددن، ا���ھ�ة، 3ز�@ إ36#
ر، ط �:أ���	
: ا���اد وا���F�3ت، ? ����س (2)
  .587ا���0% ��/.، ص  (3)
  .222";�ن ��4�V: ا���%0 ا�/�CD، ص  (4)

 %��ل ا�
	��I� Lر: ?�ر	< ا��GRرة ا����	�، دار ا��"�رف، ا���ھ�ة،  (5)�R�1962 87م، ص.  
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ن 	%����� ود�و	��ر�� أ�ذ ا	�َ و��	��	3 ��د ا����ف ا	�� أو �َ �َ م �3 ا	��ور ا	��ر

ل �g ا	�ُ  ��ؤ�رون �� �%$ #دران ا	���1ر وا	����د ا+ھرا��ت و�%$ ا	� ���ب �#%ون 

��%1�	�� ��%���ره، �ذ	ك أوورق ا	�ردي وا+وا�3، ا	Dوا+ �ث و �� �3 ن ا	����ت وا	�را

1�ورة �%$ ا	ذ�ور �ل ��ھ�ت ��� ا	���ت ����ر 	م ��ن �ن إ	$ ��� ا	%وا�3 ���

� ����ت أ����ون�%� .)1(ا+�رة ا	

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

                                                           

  .�4A�2120 �2رن: ا���%0 ا�/�CD، ص  (1)
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  ا����ث ا�را�8: �5ر ا�ر��د: �
  �5ر ا�ر��د وا���ف ا�+طوط ا��
ر��. .1

�� إ	$ ا	!#ر ا	ر�د، وا	ذي   �ر� ا	1د��ود ا	�'ل ا+��ر �3 ��ر���� ��	%�9 ا	

�ر �%ون �و���رت �%$ ��� �%�ن �3 �د�� ر�د أ ��ء !� ر �%� أ!د '��ط ا	�ر��

��ف .)1( م���1799  ��ن �3 �د�ر��ن �2ل ا	���� ا	 ���ن ھذا ا	!#ر �ر�و'�

��وس ا	���� �و2ف ا+و�2ف �%$ ا	����د وإ���ء ا	���� �ن ��رون �� ا	�%ك �ط%�س 	1

  .)2(ا	'راAب

ون" ������ون:  -%�� 23" و	د �Jean .Fracois.Champollion 3ھو #ون �را��واه ��

��ر ��م ��3 �ر���، ��ن �'وا ����1 �ن  ��%دة �#�ل ���1ط�� ا	%وت م1790د

�ري، و��ن ����د ا	�%�3 ا	%	 ��Aرا دا�ر، و��ر�� $%� �أ�'�ء ا	!�%� ا	�ر��

ون و!#ر ا	ر�د، %���ن !#ر ا	ر�د و��ن ھذا ھو ا	%�1ء ا+ول �ن �� ���� �	د

 ،���، �درس ا	��ر� وا	�1طو�3 �ن ا	را��� ��ر زاد �9ف ا	��3 �!ب ا	%�9ت ا	1د

� وا	��ر�� وا+ و��وا	��ون إ	$ ھذا ا	��ف ، )3(�%دا�� وا	�ر%��و2د �و�ل ��

  .01أ�ظر ا����ق ر�م .)4(��م 32و��ن ��ره 7 زد �%$ 

��ر�� ا	��1ط5 �3 ا	�ص  $%� ��� درس �1وش !#ر ر�د ���د�� و7 �ك ا	%�9 ا	�1ط%�

�ري ا	1دم و���ده أ�را ا	�ص ا	و���3 ا	��1وش ����ر� �3ر�د ا	%$ !#ر ا	 3���� �

��ر�  .)5(ا	�%��ت ا	

                                                           

�د أ�iK: ا���%0 ا�/�CD، ص (1)�R�157.  

 #U4K ط��ش: ا���%0 ا�/�CD، ص (2)�R�414.  

 ا�
��ط@: (3)�R� وح
  .187م، �2010
UV إ�\ �F_ ا�J9ر، ا���ھ�ة،  ��
(4)  ��	
، ا�
ار ا����	� ا��;�3��4، ا���ھ�ة، 1درا#�ت A@ ا���ر	< وا�J9ر، ط -���Iر ا�/�	�@: ��� ا��

  .111م، ص1997
�ان ز��ي: ا���%0 ا�/�CD، ص (5)��  .59أ
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��ن �3 ��م  23و��د �� �ر'ت �%� 	و!� ا	ر�د، و��د درا�� دا�ت !وا	3 � ���

1(700�ن �ك ر�وزھ� ا	��	b �ددھ�  م1822(.�ون 	م �ن ا+ول %�� وا�ن !�و	، 	�ن ��

�و�� �ن ا	�%��ء ���م #� �1�� ����، وإ��ر� ا	1د����ر دى (�ك ر�وز ا	%�9 ا	%�

  م.1802ا	ذي !�ول �ك ر�وز ا	!#ر �3  )���$

�وس(و	�ن 	م ��ط5 �ك أي ا�م �وى ا�م �� !�ول )�ط%� ،)Y���3 ��م  )�و��س 

�ك ر�وز !#ر 1814�ك ر�وز أن وف 	!رر�د و	��� �و�ل إ	$ ��ر�� ��ض اا	م أن 

����   .)2(دون ��ر�� �و�

  و
ف ا��5ر:  .2

ر ���ظم �3 ��%� طو	� زد �%$ ا	��ر   D ت ا+�ود	ز��	ن ا���وع �ھو !#ر 

��را3(%2B، و�ر'� ���ون ���( �1�وط� ود�%Dرو، و�%$ �ط!� ا+�%س �����ت ھ

�  .)4(وو���

 ،$����$ وا	�رى، و�ن #��� ا	��%$ زاو�� ا	2��� وزوا�ه ا	 �و2د '�ع �ن #��� ا	�%

و7 ��ط5 ا����ن أن ���; �3 أ���ب ھذا ا	�1ص، و	�ن ا����#وا �ن '�ع �طور �ن 

5(2راط� ��� ��ن �%� ������22 أي �1ص ( ���د 3� ��، و2د ��ب �%$ ھذا ا	!#ر �ر�و

ف ��م ���� �و2ف ا+و�2ف  �2ل 196��وس ا	���س 	1Bد ��رون �� ا	�%ك �ط%�ا	

   .)6(�%$ ا	����د، وإ���ء ا	���� �ن ا7	�زا��ت

                                                           

  .�4A�2110 �2رن: ا���%0 ا�/�CD، ص  (1)

 ا�F @�4o _4"3`��ن:  (2);F��� >	دار ا���2د،  -?�ر ،d	
R�ا�"�� ا \�H @��F���ا�"�� ا L�

  .62د.م.ن، د.س.ن، ص

 هللا: ا���� ا����	� ا��
	��، �D �;�6/��ن ا��"��A، ا36#7
ر	�،  (3)"# 
�R� ���?201109م، ص.  
  .170ز�@ �F@: ا���%0 ا�/�CD، ص (4)
�ان ز��ي: ا���%0 ا�/�CD، ص (5)��  .26أ
09��/.: صا���0%  (6).  
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1�، ا	�1م ا+و�ط ھذا ا	!#ر �1ش � Bث �����ت، ا	�1م ا	��%3 ��ن ���و�� ��	%�9 ا�Dر

��%Dرو1�، وا	�1م ا	�%وي ��ن ���و�� ��	��وط  .11أ�ظر ا����ق ر�م .)1(��ن ���و�� ��	د

  /ك ر�وز ا��5ر: .3

ن ��	!'�رة      ����أ�ر ���%ون ��Qداد �دة ��] �ن ا	!#ر 	��ون �3 ����ول ا	

:3%���ر� �3 أورو�� ا	�3 أ��ر ���� �  ا	

�ن ا	و�ول إ	$ ��#� أن ا	�راطش �!�وي  )�و��س و�Y(ا	��	م ا��#%زي ���ن  �

��%� . )2(�%$ أ���ء 

ون�#�ن �را��و ��(ا	��	م ا	�ر��3  �و�ل �%�(  ��ر�أن !ل ر�وز ا	%�9 ا	

�� ا����دا أ���ً � �%$ ا	�ر'� ا	�3 �1ول أن ا	�راطش �!�وي �%$ أ���ء ا	1د

�وس �%$ !#ر ا	ر�د، � ��1م ��!دد ا	�رطوش ا	ذي !�وي �%$ ا�م �ط%�%�

��ت ا	واردة ��،B�	م ا ت ھ��ك ��%� � ر �%�� �3و�3 ��س ا	و2ت ��� و�2م ��ر2

��ت ا	واردة B�	م ا� وا	و����، ��1م ��ر2�%Dرو%� ��ب �%�� ا�م �%و���را ��	��

 ��ن �3 ا	1��� ��رطوش �%و���را أ'� �%$ ھذه ا	��%� �ظرا ��7راك ا�7

ن ���ت � ل ا	��ء وا	��ء وا	Bم،  م ��ب �%$ ��س ا�7B�	ض ا��	 �ا	�و�

�وس ��	و��� ا+و	$ �ن ا�م �ط%B�	و��2ل ا ������ ور2م �ل !رف ��

�و���	�� ����1%�� �3 ا� ��� ��%Dروو��زد �ن ا	درا��ت ا	��1ر�� ا��ط�ع )3(��	�

ون أن �%ن 	%��	م ��م %����  م��1822�ر� ا	1د�أ�� ���ن �ن �ك ر�وز ا	%�9 ا	

                                                           

)1(  ،L4/H ��ھ� :�? ،��	
�رج ھ�رت:" ��Nھ
ات �4��F ا��GRرة ا����	� ا��%���/�Dn1، ط�]�� ا ،
  .35م، ص2007��N3�� ��� �GK، ا���ھ�ة، 
www.ibtesama.com/vb 

(2) :�6D _4اھ�Dإ 
�R� �4I	وا���ر �	�JMا �A��`�ا ��/�# ،_	
، �R�Z18ت �L� �^�N ?�ر	< ��� ا��
  .26م، ص1984 ،، د.م.نھ4}� ا�J9ر ا����	�

�ان ز��ي: ا���%0 ا�/�CD، ص (3)��  .19أ
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��ت أ!�دB� ن�� و Bا	�3 ���ون A�� و �����أ�ظر .)1(�ت � �'B �ن ا	

 .12ا����ق ر�م

�ري    �و��	��	3 �رى أن �و#� ا	�ظر �3 ��وص !#ر ا	ر�د إ	$ !رص ����� ا	

1� �3 و�ط� �وط� ا	�1د�� �3 أ�%$ ا	!#ر، وا	����� ا	د�%Dرو�%$ �1ش ا	����� ا	�

3�1�، 	�9 ا	�%ك ا	�ط%�  وا	����� ا�Dر��3 أد��ه، و��ن 	�ر�ب ا	���ظر وا	��وص أھ

 ����3���ري ا	1دم و2د �ھذا ��ل ��ر �ن وط���م ور'3 �را���م  �3 ا	�ن ا	

ر ����رD B  .)2(و	و ��

  

  

                                                           


 هللا: ا���%0 ا�/�CD، ص ص (1)"# 
�R� ���?09 ،10.  

 ا�"i	h��Z i: ا���%0 ا�/�CD، ص (2);F21.  



 
  

  لثالثالفصل ا
 أنواع الكتابات المصرية القديمة

 .المبحث األول: الكتابة الهيروغليفية - 

 .ةالهيراطيقي كتابةالمبحث الثاني: ال - 

 .المبحث الثالث: الكتابة الديموطيقية - 

 .المبحث الرابع: الكتابة القبطية - 
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�ث ا�ول: ا����� ا���رو������. �  ا��

���ت ا��� ا���ر�� ا��د��� ��طوط أر�� وھ� ا���رو����� وا���راط���� وا���ط��   

 ��ده ا��دا )ن"� و'ت وا&د وإ%�� $�ءت "� إط�ر ����� ز�ن ���روھ� �طوط �م �ظ�ر �

ا�طو�ل ا�ذي )�/�. ا��� ا���ر�� ا��د��� و���ر "� %�س ا�و'ت )ن ا�%,+ ا���ري 

�7%�6ن ا���ري ا��د�م وا�ذي أدرك أن ��ط��ت ا�&��ة 'د ��طب ��ن ا�&�ن وا�2ر أن 

��ون ��%�� و��ن ا9داة ا����رة )ن ا��� أي ا������ �%�6ق و9ن ا��ط ا���رو����، �ط 

  .)1(ا�����، وھو أ'دم ا��طوط ا���ر�� وأطو��� )�را وأ�=رھ� و,و&� و$��>ا��;��ت 

وا��� ا���ر�� ��%ت ���ب "� أول ا�9ر �ر�وز ��=ل ��@%�ت أو أ$زاء �ن ��@%�ت 

"� �ورة 'ر��� �ن ا�وا'� و'د أطق )��� ا��و%�%�ون ا6م ا���رو����� أي ا������ ا���د�6 

�A وذ�ك 9%�م /�ھدوھ� و�دو%(  �" ��" ،��$دران ا�����د وا�%�ب ا��ذ��ر�� ا����

 ����% A�& ��� "� ا�%�ب ا������ا�وا'� ����� إ);م أو ����� ز�ر"�� و'د ظت ��6

  .)2(ا���ور ا��ر)و%��، وإن ��%ت ر�وزھ� 'د ا���ت "� �د�و>��� أ&��%�

 " و"$و"وسHierros ا/��ت ��� ھ�رو���� �ن ا�����ن ا��و%�%���ن "ھ�روس

Glophosن ا�����%��� ا���د�6 إ/�رة إ�A أ%�� ��%ت ���ب )A $دران ا���9ن �" و�

6وب ا�%�ش ا���رز أو E� %ت �%�ذ�� ��د وا�����ر، وا������ ا��%�و/� 9%���ا���د�6 ����

  .)3(�ت&ا���@ر )A $دران ا2=�ر ا�=���� أي ا����%� و)A ا2=�ر ا��%�و�� أي ا����=�ل وا�و

أ�� ا�����ر ا���ري ��ذه ا������ وا�ذي $�ء ذ�ره )A &$ر ا�ر/�د و)A �ر6وم ��%وب 

�� �Eن ا������ ا���رو����� �ل ا� %. ��ن �/�ر إ�A ا>)���د ا���ري". �د�ول أو�6 إذ أ

 ب%�6�� 'د أ)ط�ھ� ا�%�س ا�G. �&وت إ�A ا���ر ا�ذي ��ن �. ا�&��� وا������ وإ�A ھذا ا��6

                                                           

  .86: ا��ر$� ا���6ق ص ا��&�6ن )��ور �&�د أ�و )1(
، دور�� �&��� ر��� 6%و��، 55إ6راء �&�د )�د ر�.: ا�6%� ا�=��=� ا��دد ا�=��ث، ا���ر����  )2(

 e-m83@hotmail.com$��ور�� ��ر ا��ر���، 

        د.س.ن،�، ���د ا�درا�6ت ا���ط��، د.م.ن، �$دي )��د �و6ف: ا��� ا���ط�� وا��� ا��و%�%� )3(
  .20ص 
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ا�ر@��6 >��6رار ا�6���ل ا������ ا���رو����� �ن )�ر �� '�ل ا69رات ا����Eرة وھو 

  .)1(ا���ر ا�ذي أطق )�. ا���ر�ون ا��د��ء )�ر ا�2�� A�& ا���ر ا�رو��%�

�� /�ل ر �%و���Eف ا������ ا���رو����� �ن �$�و)�ت �ن ا��ور ا��� ��Eذ ا��=�

'�ل  3000%�وش ا��و$ودة وا��� �ر$� ��ر���� إ�A �� '�ل 'دم ا�ا����دي ا�%��@� "� أ

ا���;د ���ل و��%� ا�$�ه 'راءة ا������ ��>�$�ه ا�ذي �و$د "�. و$وه ا���و'�ت ا���ورة 

وا���)دة ا����� أ%. �$ب أن ��ون ا��راءة �ن ا�رأس %&و ا�ذ�ل، و"� &���. ��6وي �ل 

� ""Mن ا���ر��ن ��%وا ��,ون ا������ �ن ا����ن إ�A ا���6ر إ> أ%.  )2(ا�ظروف ا�9رى

�$�ه �ن ا��%ظر "Mن ا و%� ا��� ��ون "��� ا������ ����� $زءا&��� ا��%�ظر ا��%�و/� أو ا��

  .)3(. ا)���رات ا���6&� وا����=�ل�ا������ ��

 9/��ل ��و%� �ن ر6وم��N )دد ا�ر6وم ا��� ���ت ��� أ�=ر �ن �6���@� /�ل، وھذه ا

ا9/��ء ا��� )ر"�� ا���ري ا��د�م ورآھ� �ن &و�.، �ر6م ر$ل، أو ر6م ا�رأة أو ر6م 

  .13 أ�ظر ا����ق ر م.)4(���وت أو %6ر أو =���ن أو �ر���

و'د A�6 ا���ر�ون ا������ ا���رو����� "ا��ط ا�ر��%�" أو ا����ت ا�G��� 9%�م 

�ِ ��%وا ����دون أن ���ودھم � .�M� وت ا�ذي �وره �/�ل ط�@ر أو 'ردان =م )�دوه&� ْم 

�ت ��� ھ�رو���� �%ذ �%6 �'�ل ا���;د،  300وا������ ھو ا�ذي ا��رع ا������، و'د ا�6

وذ�ك )%د�� /�ھد ا�Gر�ق ھذه ا������ ا��ر)و%�� �&�ورة )A $دران ا�����د ا���ر�� 

 ����وھ� ��� �ر��� �ن /��ن ھ�رو  Hieroglyphisا��د���، وأط�وا )��� ا���رو�

Hiero  ف��%A ��دس و���Glyph ا�&�ر ا���دس �%�5(���%A &�ر أي �(.  

                                                           

، دار د$�، )��ن، 1ھ�/م )�ود ا��و6وي: ا����رة و&��ت �طورھ� )�ر ا���ر�U ا��د�م، ط )1(
  .107م، ص 2011

  .45)�د ا�&�م %ور ا�د�ن: ا��ر$� ا���6ق، ص )2(
  .�153&�ود أ��ز: ا��ر$� ا���6ق، ص  )3(
م ا���رو����، ��� ��ر ا��د��� وأ�ل ا��طوط ا�������، ط )4(����@� ا���ر�� ، ا�1&�د &��د: �

���ب، ا���ھرة، � ����  .11م، ص 1991ا�
  .13ا��ر$� %�6.، ص  )5(
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�ط ا���رو���� إ�A ا���ر ا�ذي ��ن '�ل ا69ر� �و%��، ا��ر) ة�ر$� ا�/�ل ا�9

و���ت ��ض اG/�رات ا��د��� "� ا���ر ا���ر��� وھ� "� ا�&���� أ���ز ��ورة > 

� و'د و'�%� )A /�ء �%�� "� �و&� ا��ك ��� � �ن"�$ر�ر" ���ن �ر$���� إ> �$�

 Aإ� ��ق .)1('�ل ا���;د 3200ا69رة ا�=�%�� ا��ر)و%�� ا��� �ر$� ��ر���أ�ظر ا���

  .14ر م

  ا����� ا���رو������:ا�&�ه 

�6��ل ا������ ا���رو����� �ن ا����ن إ�A ا���6ر إذا ��%ت رؤوس �ور اG%�6ن   �

أو ا�&�وان ��$. �ن ا����ن إ�A ا���6ر، أو �ن ا���6ر إ�A ا����ن إذا ��%ت �ك ا�رؤوس 

ھذا وإن �7/�رات ا���رو����� ا�$�ھ� ���� �رى "� ا�%�وش، ، )2(��$�� إ�A ا���6ر

ر6وم ا9/��ص وا�ط�ور ��$�� إ�A $�� وا&دة، و���'� اG/�رات &��� =���� �����6% 

   �X/��ص و'د > �و$د "� ا������ �ور اG%�6ن أو ا�&�وان، ور��� )=ر )A إ/�رات 

ره ��6ن ا���6ر إذا ��%ت ��$�� ��رأ وت رأ��6 أو )A إ/�را            أ"��� �=ل ــــــ و 

  وا���س �����س.

�م ��ن ا��ط ا���رو���� ���و�� )A /�ل أ"�� "�ط �ل ���وه أ�,� )A ھ�@� )�ود��، 

و��ون "� ا����ب 'راءة ا������ "� ا9)�دة &6ب ا�$�ه �ور ا9/��ص وا�ط�ور، ��� 

  .15 مأ�ظر ا����ق ر .)3(��دم "� ر6م �وت )%U أ�ون

� "� ا�&��ة ا��و��� ا���ر�� ا��د���، �و��=ل �ل );�� ھ�رو����� /�@� وا'��� �. و$ود "

�=ل ا�%����ت وأ$زاء ا�$6د وا9/��ل ا��%د��6 وا�ط�ور، و'د ���6دم �ك ا��;��ت ������ 

  .)4(ا���� أو ا��وت

                                                           

  .42أ%طوان ز�ري: ا��ر$� ا���6ق، ص  )1(
  .50،51ا��ر$� %�6.: ص ص  )2(
  .��E�22ف �$�و)� �ن ا��ؤ���ن، ا��ر$� ا���6ق، ص  )3(
 .01د.س.ن، ص ، )A ��ران ھ/�م: ا��� ا���رو����� ا���ر�� ا��د���، د.م.ن )4(
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���� ��ة ا��و��� "�� �و���ون ا������ ا���رو����� �ن �$�و)� ا�%�وش ا����6دة �ن ا�&

��و�ر�� ��G,�"� إ�A و$ود أ�$د�� وإن ��%ت أ�=ر ����دا �ن ا�9$د�� ا���رو"� ا2ن 

  "� ا���ت ا��%�/رة، "��9$د�� ا���رو����� �%�6م إ�A =;ث �$�و)�ت:

�دي، أي ا�&روف أ&�د�� ا��وت �=ل ا�&روف ھ� ا�ر�وز ا9&ا��&�و(� ا�و�): -1

  ا�����دة ا��وم.

�وت وھ� ر�ز أو %�ش وا&د و��ن �&ر"�ن � ھ� ا�ر�وز ا�=%�@��ا��&�و(� ا������: -2

  �&ر"�ن ���. �%طق

ا�ر�وز ا�=;=�� ا��وت، وھ� %�ش أو ر�ز وا&د و��ن ��%� ا��&�و(� ا������: -3

�=;=)1(.  

وذ�ك ��G,�"� إ�A �$�و)�ت �ن ا��;��ت ا�9رى وا��� > �%طق %��@�� وإ%�� 

أ�راض %&و�� �=ل �&د�د ا��=%A وا�$�� وا��ذ�ر وا��ؤ%ث و��ض ا�ر�وز  �ن أ$ل

�%A وا��� ��رف �������ا��ت "������� ا���ر�� �&�ل );��ت ��و�ر�� ��ؤ�دة �

  .)2(وأ�رى �و��� )A �رار ا�&روف ا��$�@��

ا��;��ت ا��و���، و�ل );�� ��=ل �و�� وا&دا و> �و$د ��=�ل ���ظم ا�&روف  .1

.�%�  ا�

ا��;��ت ا���ط��� و��=�ل إ=%�ن أو =;ث &روف ��6%� وھ� �=�رة ��N )دة �@�ت  .2

3(�&ق ��� دا@�� );�� أو إ=%�ن أو =;=� ھ$�@�� ���ز�ز و�6��ل ا��راءة(.  

3.  ��@�' ��;( ���);��ت ��و�ر�� ��ور ���ت وذ�ك ����6دام �ور ا9/��ء ���

ت "� );�� وا&دة، و���6رھ� ا����6ر ا��&�Z.وذ�ك �د>�� )A أن ا���� ا���  

                                                           

  .02، ص ا���6قا��ر$� )A ��ران ھ/�م:  )1(
  .06، ص ا��ر$� %�6. )2(
  .07ا��ر$� %�6.، ص  )3(
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د>��  .4� A%�);��ت �&د�د�� ھ� )��رة )ن �ورة /�ء ��6)د ا���رئ )A "�م ا��

A أن ��%A ھذه ا���� ���ن ا�����ر )%�� �/�ل ��و�ري و��ن ��س ���/ر (

  .)1(وذ�ك )�س ا��;��ت ا���و�ر��

  +��ع ا��*� ا���رو������:

  ��ا���ر�� ا���رو����� ��داو�� ��ن ا���ر��ن "� ا��;م وا������  و��د ظت ا�

�%6 ��د ذ�ك )A ا9'ل، وھ%� �دأ ا�%�س �%6ون 'راءة ا������ ا�� �@����� �ر��دة �6

����ء 'راء��� طوال  ا���رو����� و��د ,�)ت ���د ذ�ك ���ر�م �ن �&�و�� ��ض ا��

ت ا��=�ر �ن ا�9��ظ وا��را��ب ا��و�� �ن ، ھذا &�ث )2(ا9ر��� )/ر 'ر%� ا���,���%

ا���رو����� ا���ر�� إ�A ا��� ا��ر��� ا���&A �%ذ )�د �6د%� إ��6)�ل �ن إ�راھ�م 

���� ا�6;م، )ن طر�ق أ�. ا��6دة ھ�$ر ا��� ��%ت �ن ��ت ا��ر)ون ا���ري، و)ن (

ر �� �ر��� �ن ��ط��ن إن+%/�ك ا����ت �=; ��� %ذر وأ��� �����ر�� ا��د���، ��� أ%

] Aإ� A%���)3( .      

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .08)�د ا�&�م %ور ا�د�ن، ا��� ا���ر�� ا��د���، ص )1(
  .�15&�د &��د، ا��ر$� ا���6ق، ص  )2(
  .16ا��ر$� %�6.، ص  )3(
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�ث ا����,: ا� �  .�ا���راط��� ����ا��

و��%�  Hieratikosھ�را���وس �ن ا���� ا��و%�%��  �ا/��ت ��� ھ�راط��  

  .)1(��%و��

9ن ا���%� ��%وا أ�=ر �ن ا��6دم ھذا ا��ط "���وا �. ا��=�ر �ن ا�%�وص ا�د�%�� وھو 

  .)2(���6ط ��ط ا���رو���� أو ا����را �.

9ن ، )3(و'د /�ع ا��6دام ھذه ا������ �%ذ أوا�ر )�ر ا�دو�� ا��د��� "��)دا

�����/�ل  �ن ��� أ%�����6رق و'�� و$�دا ���ر اG%�6ن ا���ري و$د أن ����� ا���رو�

 ����&�زا > ��6��ن �. "$E إ�A ا�6���ل ����� ����رة أي أ%. ا���ر ا�ر�وز ا���رو�

ت ھذه ا������ ا�$د�دة ��إ�A أ/��ل أ�=ر ��6ط� ��و"ر ا�$�د وا���6&� ا�;ز��ن وا�6

وا��6د�ت "� إدارات  ،)4(ا�����رة "� ����� ا9د���ت و"� ا�دواو�ن و"� ا�����;ت

�دو�� ا������ وا�&��ة ا��و���، و)A ا�ر�م �ن ������ %�و�. د�%�� و���ب )A أوراق ا

ا��ردي �وا6ط� ا�&�ر وا��وص ��و�� �ك ا�%�وص ا��� ��ود إ�A ا���ور ا����Eرة، 

  .)5(��ا���راط� �ردي 6$ل )��� %ص ����ط ا���%و��"Mن ا��=ور )A 'ط� ���رة �ن ا�

ھو ��A �دأ ا���ري �ر&� ���6ط ا��ط أو ���%A آ�ر  وا�6ؤال ا�ذي �طرح %�6.

��A �و�ل إ�A ا��ط ا���راط���؟ >�د أن ھذا ا�9ر 'د &دث ��د ا��6رار ا��ط 

ا���رو���� "� ا��ر&� ا����رة �ن ��ر�U ��ر ا����وب 9ن ا��ط ا���رو���� ھو 

 1780��رو����� &وا�� ، "�د %/Eت ا������ ا���راط���� )ن ا�)6(ا�9ل ا�ذي �م ���6ط.

 �����'�ل ا���;د، و����ر ا���راط���� �����6% ���رو�����، �=ل ا������ ا��دو�� �����6% �

"��%ت ا���راط���� ���ب ���&�ر )A ورق ا��ردي، و'ط� ا��زف ا��/ب وا�$د ا��ط�و)� 

                                                           

 .08 ص م،2010د.م.ن،  ا��د���، ا���ر�� ا��� "� ا��ر/د: &%�� ���ل أ&�د (1)
 .10 ص ا���6ق، ا��ر$�: [ 6�د �&�د ���ر (2)
 . 108 ص ا��ر$� ا���6ق،: ��ك. ھـ و��م (3)
 .126 ص ا���6ق، ا��ر$�: )��ور ا��&�6ن أ�و &�د� (4)
 .74 ص ا���6ق، ا��ر$�: ا�ذ�ب �&�د �ن ا�ر&��ن )�د �ن 6���ن (5)
 �ا���ر��� ا�=��"� �و6و)� ا��د�م، ا���ري ا��$��� �ن و����م �ور: ا�د�ن %ور ا�&�م )�د (6)

 .21 ص م،2008 د.م.ن، ا��ر��، ا���ر دار ،$�3د ،1ج وا�&,�ر��، وا9=ر��



 ا��
ل ا����ث                                                            أ�واع ا�����ت ا��
ر�� ا��د���

 

69 

 

A ا�$دران  ، و��%ت �%�ش )A ا9&$�ر و�و$د أ�=� �%��)1(أو ر'�@ق ا�&$ر ا�$�ري(

ا��و$ودة ����&راء و)A ا�و&�ت ا�&$�ر�� ا��ذ��ر�� ا��� �ر��� ����&�$ر ا���6ح 

��ل، و'د ظت ھذه ا������ ���6دم &�A %���� ا�دو�� )2(وا��%�%ون، ا�ذ�ن ذھ�وا إ�A ھ%�ك �

&�$� �، و������� %رى أ��6ب ا��راع ا������ ا���راط���� وا�د��وط���� أ�,� ھ� ا)3(ا�&د�=�

إ�A �ط 6ر�� �� ازد��د &ر�� ا�&��ة، وا��راع �واد ا������ �=ل ا��ردي ا�ذي �م ا��را). 

  .)4(�%ذ ا69رة ا9و�A وھو ��دة 6�� ا>�6���ل ����� ا�وزن

��� إ> � Zم ا��وص وا�&�ر وھ� �واد > ��' Aإ� �"�,G�� د وا�و'ت�و�و"ر $

ا���رو����� ���ب )A ا��%/gت ا�,���، و�&�ر ا��ط ا�6ر��، ��� ��%ت ا������ 

��Gز��ل و��د �طب ذ�ك ��راء "� ا�%�ش ��� أن أي �طE "� ا������ )A ا�&$ر ��ن 

��و�� %�ل �>�د ��. �ن ا��6دال ا�&$ر ��gر وھذا �,�� Aو'ت، إ,�"� إ��ر ا9&$ �

  .)5(ا����وب )��� ا�%�وص �ن ���ن �2ر

�,�� )ن ��ض، ��� و'د ��Eذ ا��ط ا���را� �ط��� /�ل ا�&روف ا���ردة ا��%��

A &د��Eذ /�ل ا�&روف ا�( ��أو �/�ك وا���ل ا����ت  ى���� ا��/��� "� �ل �

�ض "� �ل 6طر�� ��,�  . 61أ�ظر ا����ق ر م.)6(�

و��� ��%ت ا���رو����� ��ر �;@�� ������ ا�6ر��� ��%ت ا���راط���� ا�طر��� 

� ا�����رة ��وا���6ط� �ر�وز ا���رو����� ا�9��، و'د ظت ا������ ا���راط���� ��6

A أوراق  A�&2000 %���� ا�دو�� ا�&د�=� أي زھ�ء ( �����6%�، "�د ��%ت ���6�% �

وا���6%دات ا�ر���6 ���  ا��ردي، �%وع ��ص وا��6د�ت أ�,� "� ا�9راض اGدار��

���، و�ذ�ك ا�%�وص ا�د�%�� وا�ر�6@ل ا�/����. وا�=��"�� ا���ب ا9د��� ��ب ����  وا�

                                                           

 .281،280آ%� رو��رز: ا��رج ا���6ق، ص ص (1)
 .��6842ر أد�ب: ا��ر$� ا���6ق، ص  (2)
 .281: ا��ر$� ا���6ق، صآ%� رو��رز (3)
 .���11ر �&�د 6�د [: ا��ر$� ا���6ق، ص (4)
 .11ا��ر$� %�6.:  (5)
، ا���ھرة، ����1ر ا�6و���: ��ر ا��د���، درا�6ت "� ا���ر�U وا2=�ر، ا�دار ا���ر�� ا��%�%��، ط (6)

 .94م، ص1997
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���ب "� 6طور )�ود�� &�A ا�دو�� ا�و6طA =م أ�ذت ����در�+  و��%ت ا���راط����

   ���ب "� 6طور أ"��� �ن ا����ن إ�A ا���6ر.

���و��،  )�%�، و'د أ'دم )1(ق.م 800و��دو أن ا���راط���� "�دت 'و��� &وا�� �%6 

 Aإ� ��ك آ�6، و�ر$� ��ر���رو"� �%� ����ط ا���راط��� ھ� �رد�� �6$ل &و���ت ا���

ق.م و=�� �رد�� أ�رى ����ط ا���راط��� ھ� "�رد�� �ر�6" أو و���� ���ح  3580%&و 

  .)2(ق.م2800&و�ب، وا��و$ودة ا2ن "� ا������ ا9ھ�� "� ��ر�س و�ر$� إ�A %&و �%6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .654ن، ص  .ن، د.س.م .&�6ن "�د &��د: �و6و)� ا2=�ر ا���ر����، دار أ���6، د  )1(
"�� درا�6 "� أ�ول ا�%ظر�� ا���و$را -/���ن )�د ا��ز�ز ����: ا���و$�را"�� أو )م ا������ )2(

  . 104م، ص 1997، ا���ھرة، 1و�ط�������، دار ا���ر�� ا��%�%��، ط
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�ث ا����ث: ا� �  .�ا�د��وط��� ����ا��

"� $��� أ%&�ء ا��طر  26و>���6 "� )�د ا69رة  30ظ�ر "� أوا�ر ا69رة   

 ��ا���ري ��� $د�دة ���ف )ن ا��� ا���ر�� ا��د��� و��6ت ا�د��وط���� وھذه ا��

�ب و��رف /� ��6% ������م �وت ر م ن ���� أي ��6ن أھل ��ر �و%�%�� ��%�ھ� /�

و��رت ھذه ا��� ��داو�� "� ا��9 وا'��رت ا��� ا���ر�� ا��د��� )A ا�9ور 

  .)1(ا�د�%��

و�م ����س ا���ر�ون ھذه ا��� �ن ا�/�وب ا�ذ�ن �و�وا )A �;دھم �د��ل أ%. �م 

%� أ���م ا���رو"� 'د��� > "� وادي ا�%�ل، و�دأ ا�6������ "� �د�إ� )A أ=ر �و'ف ��

 A��د�%� ���س ���و �و��س &�ث �=رت ا9)��ل ا��$�ر��، و'د &�"ظت ھذه ا��د�%� )

ا��� "� ا�و$. �ر�زھ� ا��$�ري &�A أوا�ر ا��رن ا����6 )/ر وا%�/رت أ�,� ھذه 

 .)2(��ك��د ا��وك ا���ا��&ري &�ث ��ن ���م ا��و%�ن "� )

@�� ����� ���د�6 ا��6 و6ر��� و����رة ����� ظ�رت "� أوا@ل ا69رة و��%ت ��ذه ا�

وأ&��م و��ر إذ ��%وا ����ون )A ا9وراق ا��رد�� أ�ورھم ا�د�%�� �ن )�ود  وا��/رون

 ���ذ�ك وھ� �ؤ�66 )A ا���)دة ا���رو�����، و'�ل �E%�� ا������ ا����ز�� ��ط ا���رو�

����� ا���Eذ 9ن اG/�رة ا�وا&دة �%�� ��ون ��� أ/��ل ���� ��%M" 3(و�� ذ�ك(.  

  و�%�6م ا%�/�ر ھذا ا��ط إ�A =;ث )�ور:

�� و��%ت &رو". �/�. أ&رف ا��ط "�. ا��دأ ا��ط وا��� ا�د��وط��ا�$
ر ا�ول:   -أ

ا9ول و�%��� "� )�ر  ����6كا���راط��� و���دئ ��ر��. �ن )�د ا��ك �

 ق.م. 305إ�A 6%�  665ا��ط���� أي �%6 

 

                                                           

  .127أ%طوان ز�ري، ا��ر$� ا���6ق، ص  )1(
  .129ا��ر$� %�6.، ص  )1(
  .�156&�ود أ��ز، ا��ر$� ا���6ق، ص  )1(
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)�ر ار���ء اG%/�ء و'د &6%وا ا��ط ا�د��وط��� و��%%وا "� ا�$
ر ا����,:   -ب

 أ���6ب اG%/�ء.

أ��ن ا��ط ا�د��وط��� و'وا)ده �م ���ف "� ا���ر ا�رو��%� "�. ا�$
ر ا����ث:  -ج

أ�طل %��رى ��ر ھذه ا������ �����دھ� و��و����  /�ء )ن 'وا)د ا��� ا���ط��

  .)1("���6د��� �����ط��

وا��6ر ا�6������ أ�ف 6%� ��ر��� و���ت �$�و�� �ن ا�$�ل ا�=��ث إ�A أوا@ل ا�$�ل ا����6 

  )/ر ���;د.

  ا��ص ا�د��وط��,:

ط��� ري �رو�ش ��/� �%'�� �6%� ا�/��رة ا��� ا��/��� ھا'�ط�ت ھذه ا��ط�� �ن   

"� '�ر%�6ك '�ط� �� أوراق أ�رى ���و�� ����ط�ن ا���راط��� وا���ط�  م�%61865 

  .)2(و�ر$� ��ر���� إ�A )�ر ا��ط����

�� �ا/�ق �A�6 ھذا ا��ط �ن ا���� ا��و%�%�� د��وس وا�%��6 �%�� د��و���وس أي /

و������� "�و �ط ا�����;ت ا��و���، و'د ظ�ر ھذا ا��ط �%ذ ا��رن ا�=��ن '�ل ا���;د 

وا��6ر &�A ا��رن ا����س ا���;دي و$�ء ظ�ور ھذا ا��ط %��$� ���دد ا9%/ط� و�=رة 

�&�و�� $د�دة ��$د�د ا������ أو  يا�����;ت و"��� ا��ز�ت ا9/��ل ا���و�ر�� �ن دون إ

 ���ب ��ر"� أ�و���$وھر���د�� A�& �)3(.  

"� &وا�� %���� ا��رن ا����6 '�ل ا���;د ظ�رت و=�@ق ���و�� ��ط $د�د ��6��ل 

أ$رو��� وا,&� ا>��;ف )ن ا9$رو��� ا���ر�� ا����Eرة، و��6��ل أ���ظ� $د�دة، 

وإذ %&ذو &ذو ھ�رودوت �طق )A �ل �ن ا��� وا������ ا6م ا�د��وط���� أي ا��ط 

ا�/���، و> /ك أ%. ��ن ��=ل ا��� ا���ر�� ا��د��� ا��� ��%ت ������ أھل ا�د���، و'د 

                                                           

  .126أ%طوان ز�ري، ا��ر$� ا���6ق، ص  )1(
  .127ا��ر$� %�6.، ص  )2(
  .40)�د ا�&�م %ور ا�د�ن: ا��ر$� ا���6ق، ص )3(
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و�م %�رف ھذا ا��ط إ> �%ذ )�د ا���وى �$%وب، ظت ,�)ت أ'دم ا���6%دات، 

A %��ض ا���رو�����، ا��� �م  1000ا�د��وط���� زھ�ء ( ����6%�، �ورة ا������ ا�

�6��ل إ> "� ا�%�ش إ> )A ا9&$�ر، وا���راط���� ا��� ا'��ر ا�6������ إ> )A ا9دب �

  .)1(وا�د�ن

%�� ��طورة �=�را "�,�%ت روا�ط وا�د��وط���� ����� 6�� وا,&� و��

و����رات ��=�ر �ن ا��;��ت وا��$�و)�ت ا�6ط&�� ا���6رة ا��راءة، و��رور ا�ز�ن 

  .)2(�و'�ت ا�د��وط���� )ن ا����ر وا��ذت �ورة =����

ون ا�د��وط���� ھم ا��&��ون و�وظ�و��وھ� "�  وأ�=ر �ن ��%وا ��6��ا�&�و��، "��6

وا���6%دات ا��,�@�� واGدار��، و",; )ن ھذا ��ب ��� أ�,� )دد �ن �&ر�ر ا���ود 

وا�&�م وا�9=�ل وا���ص  ا��ؤ���ت ا9د��� ���69ط�ر ا��و��� وا���ص ا���د��،

  .)3(ا69طور�� و%�وص ا��%�ؤ وا�6&ر وا�ط�وس وا�$%�زات

      ���� �� ا���راط"���� ا�د��وط���� ����د )A ا�9وات ا���6%� "�ط &ت �&ل ا�

��� ��%�� � �6$�ل ا�&��ة ا��و"� ا��رن ا����6 '�ل ا���;د وا�د��وط���� ��%ت ��6��ل "

�د ��%ت ���6دم "� �ل"�� ��  AA ا2=�ر، وأ��ت )( A�& إ/�ء���� ��دة &��ء ا���رو�

ر أ�ظ.)4(ر ا���ر�ون ����م ا�9$د�� ا���ط�� و��%�ھ� ���Gر���� ��ر'رن و��دھ� طوّ 

  .17ا����ق ر م 

  

  

  

                                                           

  .���10ر �&�د 6�د [: ا��ر$� ا���6ق، ص )1(
  .115)�د ا�&�م %ور ا�د�ن: ا��ر$� ا���6ق، ص )2(
  .83أ��ز �&�ود: ا��ر$� ا���6ق، ص )3(
  .A6�(115 ا�&6ن: ا��ر$� ��6ق، ص )4(
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�ث ا�را<: ا����� ا��ط��. �  ا��

�د�� �طر'%� إ�A ا��طوط ا�=;=� ا���رو����� وا���راط���� وا�د��وط���� ھ� ھ%�   �

"� ا��� ا���ر�� ا��د��� و�������  %&ن أ��م ا��ط ا���ط� وھو ا��ر&� وا��ورة ا��9رة

 ����� ا������ وا����طب "� ��ر &�A '��م "�د ظت ا��� ا���ر�� "� �را&�� ا����

ا�ز�ن أ�ذ �=�ر �ن  ,�ْ و%�%�� ��� ا��;د ا�ر���6، و��دو�� ا��ط���� "��E&ت ا��

�و%�� و���6د�و%�� "� و=�@��م و�ط�����م &�A و�و ��%وا �$�و%��، و> �ا���ر��ن ��

,; )ن وا����طب " $دال "� أن ا��� ا���ر�� ��%ت > �زال ���6دم "� ا������ ا�د�%��

�&ر�ر ا���ود وا�ر�6@ل، و> ��و�%� أن %ذ�ر أن ������ ا���ر��ن ��%وا > ��6ط��ون ����� 

 ��أو 'راءة أي ��� و�ط���� ا�&�ل ��%وا > ��ر"ون ا��و%�%�� و'د �&ب ازد��د ا��6دام ا�

ك إ�A أن أدى ذ�ا��و%�%�� و%�ص ا�6���ل ا�د��وط���� ��دو�ن ھذه ا��� �&روف �و%�%��، و

م 250و���ن إر$�ع %/Eة ا��� ا���ط�� إ�A ا���رة �� ��ن  ،)1(ظ�رت ا��� ا���ط�� �Eدا���

  .)2(م350و

&�ث �دأ ظ�ور ا��ط ا���ط� �د�ول ا��6&��ن ��ر "�� �/رت ��ر ���د��%� 

ا���ر�ون و)ر"وا ��9'��ط، و'ط�وا );'��م ��������د  %ّ�ر�ا���6&�� "� �دا�� ظ�ورھ� 

ا��د��� �در�$��، و>���6 �������� ا���رو�����، وا�د��وط���� ا���ن ��%�� ���� ا��%�ل 

و��,Z ��� ��دم و�ن أوراق ا��ردي ا��� )=ر%� )��� أن ا��� ا���ط�� ظ�رت "� أوا@ل 

 �� ا���ط�� ھ� %�س ا��� ا���رو����� إ> أ%�� ���فا��رن ا�=��ث ���;د، و��دوا أن ا�

�� ا���ر�� ا��د��� ��Eوذة �ورھ� �ن اG%�6ن وا�&�وان وا�%��ت و��ر ��" ،;�/ ��%(

� �ذ�ك، أ�� ا��� ا���ط�� "��Eوذة &رو"�� �ن ا��و%�%�� وا�د��وط����، و��ن ��ظ ا����ت "��

ا��� ا���ط�� ا�6�و�� ا���رى ا��� أد����  وا&د، وإن ا�ذي د"� ا���ر��ن إ�A ا�6���ل

 ���� "� وادي ا�%�ل و��%ت ھذه ا��ا��� ا��و%�%�� ا�/��رة "� ذ�ك ا���ر�ن ا�ط��� ا���

'��رة "� �دء أ�رھ� )A ا�9ور ا�د�%�� و��ن ��� ا%�/رت "� $��� أ%&�ء ا��;د ��رت 

                                                           

  .�65راد ���ل: &,�رة ��ر "� ا���ر ا���ط�، دار ا����م ا��ر��، ا���ھرة، د.س.ن، ص  )1(
  .�200&�د �&�د )� إ�راھ�م: ا��ر$� ا���6ق، ص  )2(
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�ر$�� ا���ب ا���د�6 وا��وا)ظ �رة �/��ل )A ="و$د%� ��ب �أ�,� ��� أد��� )���� 

  .)1(وا��را6;ت

  ا����� ا��ط��:

  " ���copt ر������ ا��وھذه ا���� �دورھ� ھ�  )'�ط(" ھ� ا��ظ ا9ورو�� �

�� ا��و%�%�� � )إ�$و���(و������� ��� '�ط� �ن ا��و%�%��  )��TOSPAIGY )2ر�ب �

 �%�و'د ا��6دم "� ھذا ا��ط &روف ا�&ر�� 9ول �رة وھو �� �6)د )A  )��ري(و�

�� ا���ر�� ا��د���، "���ط ا���ط� )��رة )ن ا��6دام � Z�&� ا��و�ل 9'رب %طق

ف � ا��د���، �,�"� إ���� �6�� أ&را�9$د�� ا��و%�%�� ��� ���ر )ن أ�وات ا��� ا���ر�

، و'د �طل ا�6���ل ا���  )3(�� "� ا��� ا��و%�%����Eوذة �ن ا�د��وط���� و��س ��� �� ����

ا���ط�� ��� ا��;م "� ا��رن ا��6دس )/ر و&ت �&�� ا��� ا��ر���، ��� ا��;م "� 

� ا��و%�%�� "� ا��� ا���ط�� 9ن أ�ب ا���ب ا���ط� ، و��د ا%د�$ت �=�ر �ن ا����ت)4(��ر

�ر$�ت �ن ا��و%�%�� "��ن �ن ا�6�ل )��م %�ل ا����ت ا��و%�%�� إ�A ����م ا�9��، و�م 

���ر ��� )ن ا9"��ر ا�$د�دة ا��� ��$د ا9'��ط "� ����م ا�9�� �=�ر �ن ا>�ط;&�ت �

�� ا��و%�%�� �%�/رة ا%�/�را ���را "� أرض ��ر أد���� ا���6&�� "� )��@دھم و��%ت ا�

  .)5("� �دا�� ظ�ور ا�د��%� ا���6&�� و���ر ا9'��ط "� ��ض ط�و6�م ����� ا��و%�%��

-:�  و%�6ط�� أن %&�ر ا����رات وا��طورات ا��� أد�ت )A ا��� ا���ط�� "��� �

���رات و���تا���ط�� �&روف �و%�%�� �د> �ن ا�د��وط����، وإد��ل  ����� .1� 

  �و%�%�� وأ$%��� )��� و��و�� "� ا���ر ا���6&�.

                                                           

  .122-119ص ص أ%طوان ز�ري: ا��ر$� ا���6ق،  )1(
  .501&�6ن "�د &��د: �ر$� ��6ق، ص  )2(
  .���11ر �&�د 6�د [: ا��ر$� ا���6ق، ص  )3(
  .501&�6ن "�د &��د: ا��ر$� ا���6ق، ص  )4(
  .��6123ق، ص ا��ر$� ا�أ%طوان ز�ري:  )5(
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&رف ��gر و��د�م و���Eر &رف، �=�ل ذ�ك ن ت ر "� ا���ر�� ���%A إ�.  ����ر .2

�د &ذف ا�راء، و ن س �                ىأ��&ت "� ا���ط�� ن و ت 

�%A "��6ن" أ��&ت ل س ��  

ا�&روف ا���&ر�� ��دو�� "� ا���ر�� و��%�� �و$ودة "� ا���ط�� �=ل خ ت ب  .3

  .)1(ب ى"� ا���ر�� ا��د��� ���%A "'�ل" أ��&ت "� ا���ط�� خ و ت 

4.  �" ����� ��%ت �و$ودة وا%و$ود ���ت "� ا���ط�� �م ��=ر )�  رت.=دا���ر�� و�

2(���ت ��ر�� أھ���� ا���ط�� .5(.  

و���ن أ�,� ا��ول أن ا���ري ��ن 'د ا,طر ��69ب )��� ���=ل "� و$ود ا��و%�%��ن 

ا��زاة 9ن ��&ث )ن �ط �6�ل �. و�6� ا����ھم ���م "����ر ا�9$د�� ا��و%�%�� ��� ���ر 

);��ت ��Eوذة �ن ا�د��وط���� و��س ��� )ن أ�وات ا��� ا���ر�� وأ,�ف إ���� ��6 

3(�� ������ �ن ا�%�&�� ا��و��� "� ا��� ا��و%�%�� وھ�: (.  

  
  

  

                                                           

  .�15;ك ����@�ل: ا��ر$� ا���6ق، ص  )1(
  .195$� ��&�: ا��ر$� ا���6ق، ص $ور )2(
  .84أ%طوان ز�ري: ا��ر$� ا���6ق، ص  )3(

   ��ي
  

    ��ي

  

    ��ي

  

    ھ�ري
،   


�
    ا

  

����    

  

��  
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و�$در �%� أن %;&ظ أن ا������ ا���ط�� ھ� ا�و&�دة ��ن �ور ا������ ا���ر�� ا��� �6$ل 

 ��%M" ت ا���ر�� و���������ا�&روف ا���&ر�� "��ط�%� "�رة د'��� )ن ط���� %طق ا��

"� %طق ا��� �ن �%ط�� إ�A أ�رى "��,Z "� ا������ ا���ط�� "وارق  ا��;ف�ظ�ر أ�,� 

  .)1(ا��$�ت

�ن &�ث 'وا)دھ� (ذا $��ت ا��� ا���ط�� ��ن أ$�ل �� "� ا���ر�� ا��د��� و��

���%��، )ا�9$د�� ا69�ل وا�%طق ا9دق(و��ن أ$�ل �� "� ا��� ا��و%�%��  )و������ و�

و��ن ا��و%�%��  )��� ا�&,�رة وا��و�� وا>%���ء(و��ذا ا���و�ن $��ت ��ن ا���ر�� ا��د��� 

وأ��&ت �ذ�ك ھ� ��� ا�وطن، ��� ��ر "� �طورھ�  )وا�;ھوت وا��6����� اG%$�ل (

    ا��9ر، و��� ا��A�& �6�% �و�%� ھذا ا�&�,ر.

  .)2(�و��� وا������9�� ��$�ت ������د�� وا��&�ر�� وا�و���ط�

��ر��: -1وھ� )A ا9ر$Z ��$� ا�6G%در�� وا�/��ل ا��ر�� �د���، وھ� ا���&� ا�

�$�ت أو أ�%�ھ� وأ'دم �� )=ر )�. ���و�� �ر$� إ�A �� '�ل ا���Z ا6G;�� ��6ت أ'دم ا�

3(���ل(.  

وأ��&ت �%ذ ا��رن  *)ھ�ر�و�و��س(وھ� أ�; ��$� ا9/�و%��ن ا���&� ا�
$�د��: -2

���ر "� ��راد"����� Z�"وھ� أ ���ن ) ا����س ��� ا9دب وا��� ا���&A ��ل ��ر ا�

���� ا��$�ت و�ن ا�طر�ف أن طر��� %ط��� > �زال ��'�� "� ��$� ا����د ا�دار$� 

4(����ر���(.  

                                                           

ا��س /%ودة ��ھر إ6&�ق، �و&%� %�6م �و6ف: �راث ا9دب ا���ط� ��ر�U ا��� ا���ط�� و��$����،  )1(
  .11م، ص 2003، �ؤ�66 ا��د�س، ا���ھرة، ���1در ا9دب ا���ط� و���د@.، ط

  .�200&�د �&�د )A إ�راھ�م: ا��ر$� ا���6ق، ص  )2(
  .���12ر �&�د 6�د [: ا��ر$� ا���6ق، ص  )3(

�����ط�� /و�%و، �د�%� "� ا�/;ل  )ا�=��%��(�و �و��س: ��� �و%�%�� �����ر�� ���%و، ��ون *ھ�ر 
  .263ا9و6ط �%�ل، أ%ظر �&�د ا��;��، ا��ر$� ا���6ق، ص 

.س.ن، د�، ���د ا�درا�6ت ا���ط��، د.م.ن، %��"� ا�&�ر ا�$�ل: �د�ل إ�A ا���ط�� وا��� ا��و%�%� )4(
  .75ص 
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3- :�����C�وھ� ��$� �د�%� أ���م و��� ازدھ�رھ�، ا9د�� "� ا��رن ا�را�� ا���&� ا

 ،�����ا���;دي، و'د &ت �&�� ا����د�� "� ا��رن ا����س و'د ا&��ظت ا������9 "� �

�ض ا�9وات ا��� �و$د "� ا���ر�� ا��د���.��  

وھ� 'ر��� �ن ا��$� ا����د�� ھ� ��$� �د�%� ا���وم و�� $�ورھ�، ا���&� ا���و���: -4

 ���أ�=ر �ن 'را��� ��$� ا��&�ر�� و'د ���ت ��� )���� &�A ا��رن ا�=��ن و'د ��ن ط��

  .)1(أن �د�ل ��ض ا����ت وا���ط&�ت ا��و%�%�� إ�A ا���ط��

ا��6رت ��ر ���م ا���ط�� �%ذ )�ر ا��را)%� &�A و'ت د�ول ا��رب إ���� "� 

ا��رن ا����6 ا���;دي، �ذ�ك ��%ت ا��� ا��و%�%�� �%�/رة "� ا�6G%در�� و��ض ا��را�ز 

ا�=��"�� "� ا��دن ا���رى واGدارات ا�&�و��� إ�A $وار ا���ط��، �;ل &�م ا��ط���� 

  وا�رو��ن.

و�د�ول ا��رب �دأ ا��6دام ا��� ا��ر��� "� ا�,�ور وا>%�/�ر ��ن ا���ر��ن 

��ورة �در�$��، و�� إن &ل ا��رن ا�=�%� )/ر &�A ��%ت ��ظم �;د ا�و$. ا��&ري 

و�=�ر �ن �;د ا�و$. ا���� ��&دث ا��� ا��ر���، و��ن ا��� ا���ط�� ظت ��� ا����طب 

�طق ا�و$. ا���� &�A ا��رن ا��6دس )/ر وأوا@ل ا��رن "� ا�&��ة ا��و��� "� ��ض �%

��م ا��� ا��ر��� "� ا��وات ��%��6 �ؤدي إ�A ,��ع ا�&�"ز �، &�ث أن �)2(ا����6 )/ر

م ا��� ا���ط�� �� Aم ا��ا�ذي ط���� &�ز /��ب ا���ط "� ��6ف ا9$��ل إ��وات ا��%��6 ��

  .)3(��ءو�راث ا2

  

  

  

                                                           

  .12د 6�د [: ا��ر$� ا���6ق، ص ���ر �&� )1(
  .19ا��س /%ودة ��ھر إ6&�ق: ا��ر$� ا���6ق، ص  )2(
  .22ا��ر$� %�6.، ص  )3(



  

  

 ةــمخات
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�ن "!ل �� ��ق ذ�ره و���� �� ����� ھذا إ	� ����� أن ا	���� ا	��ر�� �د   

��زھ� و&0�1� ��/ردة 'ن ا	�-�رات ��� ,+�ت �ر�( طو�ل و'ر�ق '�� و&% ا$رض 

 ��ا$"رى، ��ث وا�رت &��4 ا5'��رات ا	&+را��� �ن �و�4 و���خ "��� أ�0� ��

واد ا	��ل، ا	ذي �دوره ��ن 	% دور �1�ل �� �و�ن ,"��� ا�9��ن  ���� و5ا	��رات 

ا	��ري ا	�د�م، و�ن ھ�� أو �ن و�� ا	ط���1 ا���طت أ���ء ��ر ا	�د��� و1دد 

ا	�ؤر"ون ا	�دا�� ���وا �د ا"�/وا �ول أ�ول ا	��ر��ن ���0م �ن أن �����0�، و�رى 

وا	"�ن وھ��ك �ن  ت ��	طوط����دا�رى أ�0م �ن أ�ل إ�ر��� وذ	ك 5,را�0م �� '

أ�0م  �,/ت �ر&01م إ	� أ�ول ز�&�� ا	��د��ن �ن أ��و��� أ�� ا	درا��ت ا	�+و�� ا	�د���

�ر�( ��1�ء ا	، ھ�ذا و�د ��م ا	�ن �روع ����� أ�� ا	��ر��ن ��روا أ�/�0م �ن أ���ء ا	��د

 ���، وذ	ك ���با	��ري إ	� �رات و�را�ل ا	ذي ���ت ��1ور ا	�+� ا	��ر�� ا	�د

  ا	+�رات وا	��&دات ا	� 'ر�0� ا	���� ا	��ر�� ا	�د���.

��رى أن ا	�دا��ت ا$و	� 	����� ا	��ر�� ھ� ا�و��ء �ن ا	ط���1 وا	���ة ا	�و��� 
&�1% �&�د ھذه ا$���ر '��  و�"�ف ا	ظواھر ا	� �ر �0� ا�9��ن ا	��ر�� ا	�د�م

% وآ��ره. ا	&دران وا	����ر وا	�1��د 	رك����  

و�د ��'ده �� طو�ر ھذه ا	���� 'وا�ل 'د�دة ��0� �ب ا�9��ن ا	��ري 

طرق  &�1% ���ث 'نوا	E��1د ا	د���� و�"�ف ��&��%، وا	���د5ت ا	&�ر��  	!�,�ف

دو�ن �ط���% ا	�"�/� ��ھدى إ	� 'دة و��Eل وأدوات ��0� �� ھو ���� ��	�ردي و��0� 	

  .ة�� ��	&�ود، و�"ري ��	/"�ر وا	�&�ر�� ھو ��وا

وأ�رز �&ر �ب '��% ا	��ر��ن ا	�دا�� ھو �&ر ا	ر,�د ا	ذي ا�,ف �ن ��ل 

م ا	و�ل �ن "!	% إ	� �ك ر�وز ا	�+� ا	��ر��  �'���ء ا	���� ا	/ر���� وا	

وط!���0� و��	�	� 'ر�ت ا	�+� ا	��ر�� "!ل ھذه ا	/رة ا	طو	�� أر��1 "طوط ��ن 

	0� ا	"ط ا	�0رو��F/� ا	��و�� �ن ا	ط���1 وا	ذي 'رف ��	���� ا	��د�� أو ا	"ط أو

ا	ر����، و	�1و�� دو�ن ھذا ا	"ط اھدى ا�9��ن ا	��ري إ	� "ط أ��ر �ر'� ��% وھو 

ا	"ط ا	�0راط��� �م ا	"ط ا	د��وط���، و�د"ول ا	�����ن �Gر ا	��ر��ن ��+0م ���ن 

      �1د د"ول ا	1رب 	�ل ا	�+� ا	1ر��� ��ل ا	�+� ا	��ر��.  ا	"ط ا	��ط� ھو آ"ر �ر���
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 ا���� ا�	��� ����
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 01ا����� ر�� 

	�، د.م ��
د. %$�ى �" � ! �: ���ب درا��ت �� ���ا�	� ���، ��	� ا��را��ت ا

  .379، ص2012ن، �'� ا�'&�: 
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  وادي ا����

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                           
                                    

  
  
  
  
  

  02ا����� ر��
�	
دار إ�	�س ا�>��;� ��:$��0 وا�'&�،  -أ! 7 -
�%� ا5
��ري، 3�دة ��� ا�0�1/

 .1، ص2008ا�@�ھ�ة، 
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���� ������  "�! � ا���ود ا�
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .03#��� ر�� 
  .234ھـ، ص 1226أ�	�C� Dي: ���ا�	� ���، �:$>� وادي ا�'	B، ا�@�ھ�ة،  �" �

  د�&� ا���� 

 04ا����� ر��
�، ا�@�ھ�ة، �/G�� �$�C� ،ا��1ا0'�  وا�>�ب �H0 �� B	'ان ز��ي: ا�/:
 .78، ص1995أ
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(�	�+* #�� ا�(��� و#�� ا�, � !�"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .05ا����� ر��
� ��0 �0/�/� :BO��N ا���ر;M وا�"L�رة، جGأ P	7، د.م.ن، 1، ط1وھ	�G/
 ،

  .42م، ص2003
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�ء��� �!/0 123 � !�"  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .06ر�� ا�����
، دار 1ج-ا�R/ا
P ا�:$	>	�-�" � %$�ي �"�/ب ��	N: ���ا�	� ا��"�ري ا� ��;�

  .8م، ص1989ا�'�LH ا�>�G	�، ا�@�ھ�ة، 
  
  
 
 
 

  
  

  
  



                                              ا����ق

 

87 

 

#���  ح�6 ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .07ر�� ا�����
�$� ا�C'�ر;�، د.م.ن، C� ،N;�@ا� ��ي ا� M;ر��
/ر ا��;D: اط�ر ا�>�م �� N	�"0$� ا�

  .14د.س.ن، ص
  

  ا���,9 ا����ي
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  08ا����� ر��
��ر: ا� ��T ا���SG، صU� D;ل ا����88" � � .  
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 ورق ا��2دي
 
 
 

  .09ا����� ر�� 
 �G��Cأدوات و�/اد ا� :D;ر ا��/
 N	�"ات 0$� ا��O�"�

http://www.archaeology.land/forums/viewtopic.php?t=30609  
 
 

��2#ن�ا 3�0�ن ?�ا< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .10ا����� ر�� 
 :�  .� T���33�SG، ص � �وح �" � ا����ط
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  ح�6 ا���3�

 
 

  .11ا����� ر�� 
o;�G 7	أ��1د وو� p�
: !�R ا��s	� و�&r أ��ار ا���� ا� ��;� ا�@�; �، �q: �	�إر

�$� ا�5�د; 	� ھ&�م � �ل ا��;D ا�"'�وي،C 30، ���، د.س.ن، صا�.  
  

  "�اط�A? B ا��@�

  
  12ا����� ر��

 .20أ
:/ان ز��ي: ���� T�SG، ص
  
  



                                              ا����ق

 

90 

 

��	��Dو��Eب� ا��  ا��&
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  13 ا����� ر��
  .37ص ا� ��T ا���SG، ،ا���� ا� ��;� ا�@�; �أ
:/ان ز��ي: 
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�#�)> Aح� ا����  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .14ا����� ر�� 
  .141ص ،ا� ��T ا���SG 0$� ا�@�در �" /د 0$� هللا: 
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  ا���Eو��D	��ا,6�ه ا��&�ب� 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  �����15 ر�� ا
  .100ا� ��T ا���SG، ص ا�@�در �" /د 0$� هللا: �$0   
  

��Gاط���Eب� ا��  ا��&

  
  16ا����� ر�� 


u�1، ص   T�� 123ا�.  
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��Gط�  ا��&�ب� ا��!�
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  17ا����� ر�� 
 :�1	�v w;w<ن 0$� ا��$<s ص ،SG��ا� T�� 104ا�.  

  
  ا�2G ��ا��&�ب� 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .18ا����� ر�� 

&Hqz� –ا���� ا�@$:	� أھ 	�H�  :ق إ�Gاھ	R0 N$�ن�إ�"- HU;ر�q�	:$@ت ا��ا��را� �<� ،� ،
  .34م،ص 2010د.م.ن، 



  

  
 قائمة المصادر والمراجع




�� ا���
در وا��را���                                   
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