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األستاذة الدكتورة غيداء عادل خزنة كاتبي
الجامعة األردنية /قسم التاريخ
الملخّص ّ
تمثللل د ارسللة ءبنللاء األسلليول األمللواء ة ميللة باليللة باعتبللار يعللد نموذجللا

مبك ل ار ي هللر هيللى مللدو التيللور المةللارا ل مللة ،ميللت تبللرز هيللى قللدرة الدولللة

األمويل للة عال للا مواجهل للة التمل للديا
اإلمكانا

ةمل للام قل للدرتها عال للا بنل للاء األسل لليول ةل للم

المتوهرة لديها ،كذلك يعكس وعي الدولة تاليا بةرورة تيوير عماية

البناء بإنشاء مراكز تدريبية متخصصة تم
وم ل ل ة الد ارسل للة قام ل ل

إشراهها منعا لإل مال والتقصير.

بمماولل للة اسل للتقراء واسل للعة لامصل للادر التاريخيل للة

المعاص لرة لادولللة األمويللة ةو القريبللة منهللا ،إث ة

المص للادر ةة للاه

نللاك ث ل ت مجموعللا

الكثي للر مل ل اللار للدة لاد ارس للة ،و للي :ةوراق الب للردا ابت للداء،

بتلرد ل ل للا باإلشل ل للارة إلل ل للا المشل ل للاكل الم ميل ل للة والتن يمل ل للا
واإلج لراءا

مل

اإلداريل ل للة البمريل ل للة

الماليللة المعاص لرة لمرماللة بنللاء األسلليول .كللذلك الوثللارق اللقهيللة

وة ميتهللا هللي إمكانيللة اثي ل ف والتعللر عاللا عقللود إنشللاء الم ارك ل

مدو تيور صلناعة السلل  .ومل ثلم الد ارسلا

لتوةلليح

األدبيلة وخاصلة دواويل الشلعر

وت هل للر ة ميتهل للا هل للي التعل للر عال للا مهل للام السل للل وةنواعهل للا المسل للتخدمة هل للي

األسيول األموا.
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المقدمةّ
المةلارية ل ملة ،ة ميلة كبيلرة للدو العديلد مل البلامثي

تمثل دراسة الجوان

عا للا ةب للرز

ال للذي تص للدوا لد ارس للة ت للاريخ األم للة ،مم للاولي رص للد جوانب للى ،والوق للو
مةامي مركة التيور المةارا هيى.
وانص

جل ا تمامهم وتركيلز م عالا البملت والتنقيل

هلي مصلادر التاريخيلة

التقايدية الميبوعة منها والمخيوية .وعاا الرغم م قيمة تالك المصلادر ،إث ةنهلا
تبقا مقتةبة تقتصر هي ممتوا ا عاا بعض جوان

تاريخ األمة خاصة السياسلي

واثجتمللاعي منللى ،ممللا كللا لللى انعكاسللى عاللا يبيعللة اإلنتللا العامللي والبمثللي هللي
التاريخية المعاصرة ،والتي اتسم

الدراسا

هلي مع مهلا بيلاب التجسليد والوصل

لاواق السياسلي واثجتملاعي ل ملة ،بينملا بقيل
المةارا لاعديد م الجوان
بسب

عدم اثلتلا

م

بواعلت ومكنونلا

الملراك والتيلور

المةارية هي منأو إلا مد ما ع البمت والدراسة،

إلا العديد م المصادر التي تناول

ذا التيور.

نا تشكل دراسة األسيول األموا قيمة ةساسية تسير هي اتجا ي ،

اثتجا األول :و دراسة ةمد الجوان
مجابهة األخيار والتمديا ؛ لاوقلو

المبكرة لاتيور المةارا ل مة هي مرماة

عاا مدو قدرة ذ األمة وةم اإلمكانا

التي تماكهلا عاا المواجهلة ،يساند ا هي صمود ا مقدرة العديد م خالاء الدولة
األموية ووثتها ودور م هي المسا مة هي بناء األسيول ،لعل م ةبرز م الخايلة

معاوية ب

ةبلي سليا

(خ هتى  24ل  06 -ل004/م 086 -م) ،الذا يمك

تسميتى المؤسس ل سيول األموا ،ووالي العراق المجا ب يوس

 55ل  06 -ل050/م 546 -م) ،الذا يمك

الثقلي (وثيتى

تسميتى ةيةا المجدد ل سيول

األموا ،لتماول ذ الدراسة تتب مرامل بناء األسيول األموا وتيور  ،تاك
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المرامل التي ة هر قدرة الدولة األموية عاا إمكانية إدارة موارد ا ةم شبكة
تواصل واسعة ،شما

اثستلادة م موارد الدولة هي جمي وثياتها هي مختا

األصقاف والنوامي .ةملا اثتجا الثاني :هتمثل هي مماولة استقراء واسعة شلما

كاهة المصادر التاريخية المعاصرة لالترة األموية ةو القريبة منها و دراسة البرديا
والوثارق اللقهية ةو ءالعقودء واألشعار ،إلا جان

األثرية والمعاجم الايوية المعنية باألللا

اثستلادة مل بعض الدراسا

المتعاقة بالم مة والسل  ،إلبراز ذلك

الخي الذا يربي صناعة سل األسيول اإلس مي عبر هت ار
باإلةاهة إلا الدراسا

العربي ومصر ،والدراسا

المديثة التي تناول

الدولة اإلس مية،

صناعة السل التقايدية هي الخايج

اثستراتيجية العسكرية البمرية المديثة ،مما شكل مجاث

خصبا لادراسة .والبمت هتح البا

عاا مصراعيى ليس هي الجان

المعاوماتي

همس  ،بل عاا صعيد مماولة الدراسة القيام بالربي التاريخي لصناعة السل  ،دل
عايى تشابى ةسماء السل وةجزارها ،ومتا عمايا

استخدم

هي الدولة األموية.

البناء هيها مديثا م تاك التي

وسللع الد ارسللة إلللا مماولللة المواءمللة واثسللتلادة م ل مختا ل المصللادر هيمللا
يتعاللق بالمجللال التيبيقللي لبنللاء األسلليول األمللوا  -إةللاهة لامجللال الن للرا الللذا
وهرتى المصادر التاريخية  -ولعل ةبرز ما يمثل ذا الجان التيبيقلي تالك الميويلة
والمركة التي يمك ة نستشعر ا هي العديلد مل األشلعار ،التلي مكنل الد ارسلة مل
تتب ةنواف السل  ،ومهامها ،وتاريخ استخدامها ،م خ ل تاريخ ومناسبة القصيدة،
ةو اللترة التي عاصر ا الشاعر الذا قالها.
وتبللرز برديللا ال لوالي األمللوا (ق لرة ب ل ش لريك) ،مللدو مللر الدولللة األمويللة
عالا متابعلة شللؤو األسليول وتن لليم ةملور لدرجللة ة اللدارس لهللذ البرديلا يعتقللد
ة تللاريخ الدولللة األمويللة هللي العقللد السللادس مل عمر للا ،للو مللا يمكل تسللميتى عقللد
اث تمام باألسيول ،كما ركز ا تمامها عاا العمال م نجاري وملدادي وغيلر م
مم انبرو لمهمة الصناعة.
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كما وهر المصادر اللقهية قيملة ث يمكل اثسلتيناء عنهلا مل خل ل تناولهلا

لعقللود صللناعة السللل وبنللود اتلاقيللا
مدو التيور والتشري الذا التزم

اإلنشللاء والصللناعة ،التللي ي هللر م ل خ لهللا

بى ذ الصناعة.
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األسطول األموي ( النشأة والتطور )
فن املالحة عند العرب
مل المسللارل التللي تسللتمق العنايللة هللي موةللوف صللناعة السللل  ،مللدو معرهللة
المسللامي بالم مللة وهنللو ركللو البمللر ،وقللد نللاقا بعللض البللامثي تاللك المسللألة
منياق للي مل ل المص للياح وةص للولى ،هبينل لوا ة العدي للد مل ل مص للياما الع للر عل ل
الم مللة وركللو البمللر ،كان ل نق ل ع ل غيللر م ،بللل إ مصللياح سلللينة( )4وعاللا
الللرغم م ل شلليوعى ،للليس عربيللا ةيةللا ،وانته لوا إلللا ة معرهللة المسللامي بالم مللة
وهنونها كا قاي (.)3
إ تا للك الن ل لرة ،تتيال ل البم للت عل ل شل لوا د ذا دثل للة عل ل معره للة الع للر
بالسل وركوبها ،وةولها ة معرهة العر بالسلينة يلرتبي ابتلداء بقدسلية دينيلة تتمثلل
بللأ كللل ه ل م ل هنللو عاللم البمللر وةصللولى متصللل باألنبيللاء ،وهللي ذلللك يقللول اب ل
ماجللد ( ملوالي 206ل4208 /م) :ءةصللل السلللينة ذكرنللا ةنللى مل نللو عاللا نبينللا
عايللى ةهةللل الص ل ة والسل م ،وةمللا المجللر المينللاييس الللذا عايللى المعتمللد وث تللتم
ذ الصنعة إث بى ،و و دليل عاا القيبي ههو استخ ار داود عايى الس م،......
وةمللا ةللر مديللد (بيل اإلبلرة) بالمينللاييس ،هقيللل ةنللى مل داود عايللى السل م ههللو
كا معنيا بالمديد وخواصى.....،ء(ّ .)2
وثاني تاك الشوا د لو ما ورد هلي ةشعلار العر ع السلينة بمعنا مرك ،

يقول ةمد األع ار

وقد هرض لى شام ب عبدالماك (خ هتى  465ل  435 -ل/

532م523 -م) ،وةلمقى بيزو البمر:

) )4إ ما يعنينا و ما يتعاق بال سلينة بمعنا مرك (،)Markab
ّّّانظر Kinderman, K, Safina, E. I )Supplement( ,p: 192؛ّ ّ
وان ل ل ل للر :الخة ل ل ل لراوا ،دي ل ل ل ل  ،قل ل ل للاموس األللل ل ل للا اإلس ل ل ل ل مية ،اليمامل ل ل للة لايباعل ل ل للة والنشل ل ل للر ،دمشل ل ل للق،
4005م ،405 ،وسيشار إليى هيما بعد :الخةراوا ،قاموس األللا اإلس مية.
(2) p: 192 (Supplement)Kinderman, K, Safina, E. I.
) )2اب ماجد ،شها الدي ةمملد النجلدا ( ملوالي 206لل4208 /م) ،الفوائددّيدأّولدولّ لدبّال درّ
والقوا د ،تمقيق :إب ار يم خورا وعزة مس  ،مجم الاية العربية ،دمشق4054 ،م40 ،ل .32
وسيشار إليى هيما بعد :اب ماجد ،الفوائد.
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ةق ل ل ل ل ل ل ل ل للول وق ل ل ل ل ل ل ل ل للد ث السلليل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ملاجلج ل ل ل ل ل ل ل ل للا

وقد عصل

ريح ولامو قاص

ولابمل ل ل ل ل ل لر

وقل ل ل للد بعل ل ل للد

م ل ل ل ل ل تمل ل ل ل ل ل

بعل ل ل للد التقل ل ل للر صل ل ل للور

السللي ل ل ل ل ل ل

ل ل ل ل للدير

()4

وقد تستخدم ةللا ةخرو لادثلة عالا السللينة كملا ورد هلي شلعر بشلار بل بلرد

(  405ل ل ل582 /م) ه ل للي قص ل لليدتى الت ل للي يم ل للد هيه ل للا يزي ل للد بل ل ل عم ل للر بل ل ل

بي ل لرة

(  423ل520 /م)( ،)3ةيللام خ ه لة مللروا ب ل مممللد (خ هتللى  435ل  423 -ل ل/
525م 556 -م) ،هقال يص

السلينة التي يركبها:

وملاعل ل ل ل ل ل ل ل ل

النلل ل ل ل ل ل ل للو ي ل ل ل ل ل ل ل للرو بين لل ل ل ل ل ل ل للى

مل ل ل ل ل ل ل

ركبل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل

هل ل ل ل ل ل ل ل ل للي ة لوالل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للى ثيب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا

إليل ل ل ل ل ل للك ةو ع ل ل ل ل ل للذراء ل ل ل ل ل ل للم تركل ل ل ل ل ل ل ل

عيش ل ل ل ل للا إ تأخ ل ل ل ل للذ عاي ل ل ل ل للى الص ل ل ل ل للبا

هل ل ل ل للر ةخةل ل ل ل ل للر مستصل ل ل ل للع

يلمل ل للا عال ل للا البوص ل ل لي ةو يصل ل للخ

وي لرتبي بللالبمر وركوبللى مسللألة ةخللرو ،و للي خللو

()2

العللر م ل ركللو البمللر

ابتللداء ،ربمللا لعللدم وجللود الخب لرة البمريللة لللديهم ،وخاصللة عللر الشللمال الللذي كللانوا
) )4يلاقو  ،شلها اللدي ةبلي عبدالالى البيلدادا المملوا (  030لل4338 /م) ،معجدبّال لددا  )5( ،ةجلزاء،
تمقيللق :هريللد عبللدالعزيز الجنللدا ،دار الكت ل العاميللة ،بيللرو 3644 ،م ،مللادة (الش لربة).255 ،2 ،
وسيشار إليى هيما بعد :ياقو المموا ،معجبّال لدا .
) )3يزيد ب عمر ب بيرة ،ةبو خالد ،ةمير العراقي  ،جم لى الخايلة مروا ب مممد وثية العلراقي  ،وصل
بأنلى مل القللادة اللد اة والشللجعا  ،وعلر بللالوثء ل ملويي  .لامزيللد ان لر :الللذ بي ،شلمس الللدي ممملد بل
ةممللد ب ل عثم للا ال للذ بي ( 528لل4225 /م) ،سدددأرّو دددببّالنددد ب  ،تمقي للق :ش للعي األرن للؤوي ،ي،44
مؤسس للة الرس للالة ،بي للرو 4000 ،م .365 ،0 ،وسيش للار إلي للى هيم للا بع للد :ال للذ بي ،و دددببّالنددد ب ؛
الصلللدا ،ص ل الللدي خايللل (  502لل4203 /م) ،ال دوايأّ ولويأددو  ،تمقيللق :ةممللد األرنللاؤوي وتركللي
مصيلا ،دار إمياء الترات العربي ،بيرو 3666 ،م .45 ،38 ،وسيشار إليلى هيملا بعلد :الصللدا،
الوايأّ ولويأو .
) )2يسللتخدم الشللاعر بشللار ب ل بللرد (  405لل582 /م) هللي قصلليدتى للذ العديللد م ل األللللا لادثلللة عاللا
السلللينة عاللا سللبيل التشللبيى وةميانللا تصللل للذ التشللبيها مللد األليللاز لكثرتهللا ،متللا شللكل للذا الوص ل
أل ميتلى وتنوعللى ا تمللام الكثيللر مل البللامثي  ،لامزيللد ان للر :بشلار بل بللرد ،الدددأوا  ،تمقيللق :مممللد رهعل
ومممللد شللوقي ةمللي  )2( ،ةجللزاء ،لجنللة التللألي والترجمللة ،القللا رة4056 ،م.420 - 425 ،4 ،
وسيشار إليى هيما بعد :بشار ب بردّ،الدأوا ؛ ةبو زيد ،عاي إب ار يمّ،دجلةّوالسفأنةّيأّالشعرّالع وسأ،
ي ،3دار المعار  ،القا رة4002 ،م .40 -48 ،وسيشار إليى هيما بعد :ةبو زيد ،دجلةّوالسفأنةّ .
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يستخدمو اليرق البرية هي ترمالهم( ،)4واستمر ذا الخو

إلا عهد الخايلة عمر

ابل ل الخي للا  ،ال للذا وج للى المس للامي ص للو األمص للار كالكوه للة والبصل لرة ،بقول للى:
ءهايرتادوا منزث بريا ليس بيني وبينكم هيى بمر وث جسرء(.)3
ويبرر ذا الخو
انعكسل ل

بربيى بالبيرة ،بيرلة الباديلة التلي ةللهلا العربلي وخبر لا ،التلي

عا للا العدي للد مل ل مس للميا

األغن للام والناقل للة( ،)2كم للا انعكس ل ل

النج للوم الت للي ت للأثر بأس للماء ميوان للاتهم مث للل:

عا للا ةسل للماء العدي للد م ل ل ةدوا

الم م للة مثل للل:

اإلسيرث ( ،)2الذا سلمي بلالثورا والجاموسلي والسلاملي( ،)5و هلر مؤثراتهلا هلي

) )4ربمللا يعكللس ذلللك مللا قللام بللى الخايلللة معاويللة بل ةبللي سللليا (خ هتللى 24ل  06-لل004 /م086 -م) هيمللا
بعد ،عندما ةغزو اليمانية هي البمر؛ وذلك لمعرهتهم ومهارتهم بلنو الم مة ،وجعل مةر هي غزو البر
لقاة معرهتهم بالم مة البمرية ،مما ولد ذلك التذمر بي القبارل كما تعكسى العديد م األشعار ،وم ذللك
قول ةمد األع ار :
يل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا ةيهل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا اللق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوم اللذيل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل تجملعل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لوا

ةتتل ل ل ل ل ل ل ل ل للرك قل ل ل ل ل ل ل ل ل لليس ترتعل ل ل ل ل ل ل ل ل للي هل ل ل ل ل ل ل ل ل للي ب دك ل ل ل ل ل ل ل ل ل للم

بعكل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا ةن ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاس ةنلت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للم ةم ةبلاعل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للر

ونم ل ل ل ل ل ل ل نسل ل ل ل ل ل للامي البمل ل ل ل ل ل للر والبمل ل ل ل ل ل للر ازخل ل ل ل ل ل للر

لامزيللد ان للر :عي لوا  ،مسللي  ،مختددو ار ّمددد ّالشددعرّا مددو  )5( ،ةج لزاء ،مؤسسللة الرسللالة ،بيللرو ،
3668م .442 - 442 ،5 ،وسيشار إليى هيما بعد :عيوا  ،مختو ار ّم ّالشعرّا مو .
) )3الللب ذراّ،ةبللو العبللاس ةممللد ب ل يميللا ب ل جللابر (  350لل803 /م) ،يتددواّال لدددا  ،تمقيللق :عبدالاللى
ةنيس اليباف وعمر ةنيس اليبلاف ،دار النشلر لاجلامعيي  ،بيلرو 4055 ،م .285 ،وسيشلار إليلى هيملا
بعللد :الللب ذرا ،يتددواّال لدددا ؛ اليبللرا ،مممللد ب ل جريللر (  246لل033 /م) ،تددورأاّالرسددلّوالملددو ،
تمقيق :مممد ةبلو اللةلل إبل ار يم )46( ،ةجلزاء ،دار المعلار  ،مصلر4002 ،م .24 ،2 ،وسيشلار
إليى هيما بعد :اليبرا ،تورأاّالرسل.
) )2شها  ،مس صالح ،ي ّالمب ةّ ندّالعرب ،دار العودة ،بيرو 4083 ،م 50 ،ل  .86وسيشار
إليى هيما بعد :شها  ،ي ّالمب ةّ ندّالعرب.
) )2اثسيرث آلة يونانيلة يعلزو ابتكار لا لمدرسلة اإلسلكندرية هلي العصلر الهاينلي (القلر الثلاني بعلد الملي د)
للتى المصلادر العربيلة بأنلى :ءعبلارة عل قلر
وقد تم تيوير ا عاا ةيدا العر هلي القلرو الوسليا ،وص ل
معللدني مقسللم إلللا  206درجللة ،ويعللر بميل از الشللمسء ،لامزيللد ان للر :عبللدالعايم ،ةنللور ،المب ددةّو لددوبّ
ال ورّ ندّالعدرب ،المجالس اللويني لاثقاهلة واللنلو وا،دا  ،الكويل 4050 ،م .400 ،وسيشلار إليلى
هيما بعد :عبدالعايم ،المب ةّو لوبّال ور.

) )5كولنج  ،األ

موريس ،لبّالنجوبّ لىّ هدّالخلفدو  ،مجالة المشلرق ،الميبعلة الكاثوليكيلة ل بلاء

اليسوعيي  ،لبنا 4066 ،م،

الخلفو .

 .820وسيشار إليى هيما بعد :األ

350

موريس ،لبّالنجدوبّ لدىّ هددّ

ةشللعار م ،هكانل

وراء مقارنللة الشللعراء لاسللل وم ميهللا بالخيللل وراكبيهللا ،وهللي ذلللك

يقللول الشللاعر األمللوا اللللرزدق (  442ل ل523/م) هللي شللعر ع ل المها ل

ب ل ةبللي

صلرة:
وك ل ل ل ل ل ل ل للا لر لامهاَّل ل ل ل ل ل ل ل ل
بخ ل ل ل ل ل للارك لل ل ل ل ل ل للم يقل ل ل ل ل ل للد هل ل ل ل ل ل للرسا ولك ل ل ل ل ل ل ل

تل ل ل ل ل ل ل ل ل للرو بابانل ل ل ل ل ل ل ل ل للى ةث ل ل ل ل ل ل ل ل للر اللزي ل ل ل ل ل ل ل ل للار

مل ل ل ل ل ل ل ل ل نس ل ل ل ل ل ل ل للي

يقل ل ل ل للود الس ل ل ل ل لا بل ل ل ل للالمرس الميل ل ل ل ل لار

()4

وبدة ي هر بوةو شيء م التلاخر والمناهسة بي العر ةنلسهم هي السبق
هل للي معرهلللة عالللوم البمل للر وهنونل للى ،وهل للي ذللللك يقل للول اب ل ل ماج للد (

بع للد  060ل لل/

4566م) ،هلي بيلا ةهةلاية ة للل المشلرق :ءونمل يسللهل عاينلا ة نسلاهر بملراكبهم
هي بمور م ،وقلد كابرنلا بعلض ملنهم هلي ذللك متلا ياعلوا عنلدنا ،هلأقروا لنلا بلالبمر
وهنونىء(.)3
ولعل م ةبرز الشوا د عاا معرهة المسامي بركو البمار ومناهستهم ليير م
ممل بللرف هللي هنونللى ،هللور األسلليول األمللوا ولعبللى دو ار هللاع هللي السللييرة عاللا
البمار.
وعد لل األسليول  -كييلر مل األلللا المتعاقلة بالم ملة عنلد العلر  -غيلر
عربي( ،)2بل و مصياح يوناني األصل يعني مجموعة م السل المربية العاماة

) )4اللللرزدق ،مللام بل غالل

(  442لل523 /م) ،الدددأوا  ،تمقيللق :عاللي هللاعور4085 ،م،

وسيشار إليى هيما بعد :اللرزدقّ،الدأوا .

) )3اب ماجد ،الفوائد،
) )2الخلاجيّ،شها

- 442

.445

الدي مممود المصرا (

 4600لل4058 /م)ّ،شفو ّالغلألّيأّكدببّالعدربّمد ّ

الدخألّ،تمقيق :عبدالمنعم خللاجي ،مكتبلة الملرم المسليني ،القلا رة4053 ،م،
هيما بعد :الخلاجي ،شفو ّالغلأل.

.482
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 .04وسيشلار إليلى

سل للويا ،ويقابال للى بالعربيل للة كامل للة (عمل للارة)( ،)4وةميانل للا تسل للتخدم عبل للا ار دالل للة عال للا
األسليول مثللل ءركل

البملرء( ،)3يقللول ابل تيلرا بللردا (

 852ل4602 /م) هللي

إشارتى ل سيول األموا ةم ةملدات سلنة ( 86ل000 /م) :ءخلر عبدالواملد بل
ةبي الكنود م اإلسكندرية ورك

البمر وغ از اللرنج متا وصل قبر ء(.)2

ةمللا عل تللاريخ اسللتخدام للل (ةسلليول) هيللذكر الللبعض ةنللى اسللتخدم هللي ملوالي

الق للر الثال للت الهج للرا /التاسل ل الم للي دا( ،)2ويس للتخدمى ال للبعض ه للي مديث للى عل ل

) )4الزيللا  ،مبي ل  ،معجددبّالمراكددبّوالسددف ّيددأّا سددبب ،مجاللة المشللرق ،الميبعللة الكاثوليكيللة ل بللاء
اليسللوعيي  ،عللدد  ،22بيللرو 4020 ،م،

 .233وسيشللار إليللى هيمللا بعللد :الزيللا  ،معجددبّالمراكددبّ

والسددف ّ؛ ههمللي ،عاللي مممللود ،التنظددأبّال ددر ّا سددبمأّيددأّشددر ّالمت ّوسددمّمد ّالقددر ّالسددو ّ
تدىّالقدر ّالعوشدرّالمدأبد  ،ترجملة :قاسلم عبلد قاسلم ،دار الوملدة ،بيلرو 4084 ،م،
 .420وسيشار إليى هيما بعد :ههمي ،التنظأبّال ر ّا سبمأ.

) )3اليعقوبي ،ةممد ب ةبي جعلر ب و

 425ل

(  382ل805 /م) ،التورأا )3( ،مجاد ،تمقيق :عبداألمير

مهن للا ،مؤسس للة األعام للي لاميبوع للا  ،بي للرو  ،4002 ،م للج،3

 ،328وسيش للار إلي للى هيم للا بع للد:

اليعقللوبيّ،تددورأا؛ الللب ذرا ،ةبللي العبللاس ةممللد ب ل يميللا ب ل جللابر (

 350ل لل803 /م) ،ونسددوبّ

ا شدد ار  ،تمقيللق :مممللود اللللردوس الع للم ،دار اليق للة العربيللة ،دمشللق4000 ،م،0 ،

.388

وسيشار إليى هيما بعد :الب ذرا ،ونسوبّا شد ار ؛ المسلعودا ،مدرو ّالدب بّومعدود ّالجدو ر)2( ،
ةجزاء ،تمقيق :مممد شلام النعسلا وعبدالمجيلد يعملة مابلي ،دار المعرهلة ،بيلرو 3665 ،م،2 ،
 .432وسيشار إليى هيما بعد :المسعودا ،مرو ّالب ب.

) )2اب تيرا بردا ،جمال الدي ةبلي المماسل يوسل

بل تيلرا بلردا األتلابكي (  852لل4200/م )،

النجوبّال از رةّيأّملو ّملرّوالقو رة )40( ،جزءا ،تمقيق :مممد مسلي شلمس اللدي  ،دار الكتل

العامية ،بيللرو  ،لبن للا 4003 ،م،4 ،

ال از رة.

) )2ساويروس ب المقل ( ،

 .355وسيشلار إليلى هيملا بعلد :ابل تيلرا بلردا ،النجدوبّ

ق 2لل46/م) ،تو ّرأاّملرّم ّ داأو ّالقر ّا ولّالمدأبد ّ تدىّنهوأدةّ

القر ّالعشرأ ّم ّخبلّمخمومةّتورأاّال موركة ،تمقيق :عبدالعزيز جمال الدي  ،مكتبة ملدبولي،

مصللر3660 ،م،3 ،
ال موركة.

- 450

 .455وسيشللار إليللى هيمللا بعللد :سللاويروس ب ل المقل ل  ،تددورأاّ
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البمرية اإلسل مية ةيلام الخايللة األملوا ملروا بل ممملد ،ولكل ي هلر ة اسلتخدام

لل (ةسيول) لادثللة عالا البمريلة اإلسل مية هلر قبلل ذللك ،هلأوراق البلردا تقلدم
تاريخلا ةقلدم ثسلتخدام لذا الالل يعللود إللا القلر األول الهجلرا /السلاب المللي دا،

و للذا مللا تشللير إليللى برديللة م ل والللي مصللر األمللوا ق لرة ب ل ش لريك (وثيتللى  06ل ل-

 00ل568 /م542 -م)( ،)4إلا ةمد عمالى مؤرخة هي سنة ( 04ل560 /م) ييال

هيهل للا ة يرسل للل المعيشل للة المق ل للررة عال للا كورتل للى إل ل للا األسل لليول :ء .....م ل ل ة ل للل

كورتك ....ةرسل القمح والخبز ومعيشة المقاتاة ألسيول اليزوء(.)3

ةم ل للا هكل ل لرة إنش ل للاء ةس ل لليول إسل ل ل مي هتع ل للود إل ل للا معاوي ل للة بل ل ل ةب ل للي س ل للليا ،
ال للذا اس للتأذ الخايل للة عمل للر بل ل الخي للا
الس ل ل لوامل ومل ل للا تتعل ل للرض لل ل للى م ل ل ل
بتوجيهل ل للى نمل ل للو :ءترتيل ل ل ل

ه للي بنل للاء األس لليول بع للد وص لللى م للال
البي ل ل لزنييي  ،ه ل ل لرهض يابل ل للى واكتلل ل للا

جمل ل للا

المقاتال ل للة ،واقامل ل للة الم ل ل للرس عال ل للا منا ر ل ل للا( ،)2واتخ ل ل للاذ

) )4و قرة ب شريك ب مرثد ب المارت ب مبيا العبسي ،كا كاتبلا لاوليلد بل عبلدالماك اللذا وث مصلر
بعد عزل ةخيى عبدالاى ب عبدالماك ،ةتهم بال ام والجور .الكندا ،ةبلو عملر ممملد بل يوسل

002 /م) ،والةّملددر ،تمقيللق :الللدكتور مسللي نصللار ،دار صللادر ،بيللرو 4050 ،م،
إليى هيما بعد :الكندا ،والةّملر؛ ساويروس ب المقل  ،تورأاّال موركة،3 ّ،
النددد ب ،2 ،

 260ل

الللدي ةممللد ب ل عبللدالو ا

246؛ النللويرا ،شللها

نهوأددةّا ربّيددأّينددو ّا دب )26( ،جللزء هللي ( )45مجاللد ،تمقيللق :يوسل

دار الكتل

العاميلة ،بيلرو 3666 ،م ،ملج،34 ،46

ا رب.

(  252ل

 .82وسيشللار

423؛ اللذ بي ،و ببّ

(  522لل4223/م)،

اليويللل وعاللي مممللد اشللم،

ّ.362وسيشلار إليللى هيملا بعلد :النلويرا ،نهوأددةّ

(2) Bell , Aphrodito , No 1354 , p: 281

وان ر الترجمة :ةبو صلية ،جاسر ب خايل ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ّالع سأّ،دراسةّوت قأ  :مركز الماك
هيصل لابموت والدراسا
ردأو ّقرةّ ّشرأ .

اإلس مية ،الرياض3662 ،م،

 .350وسيشار إليى هيملا بعلد :ةبلو صللية،

) )2المنا ر :تسما المن رة ةو المرقبة و ي موة هي رةس الجبل ،هيلى رقيل

ين لر وي ارقل

مركلا

العلدو.

ابل من لور ،ةبلو اللةلل جملال اللدي ممملد بل مكلرم (  544لل4246 /م) ،لسدو ّالعدرب ،دار صللادر،

بيرو 4008 ،م ،مادة (ن ر)  ،مج،5

 .345وسيشار إليى هيما بعد :اب من ور ،لسو ّالعرب.
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المواقيلل للد( ،)4ولل ل للم يلل للأذ لل ل للى بيل ل للزو البمل ل للرء( ،)3ثل ل للم اسل ل للتأذ الخايل ل للة عثمل ل للا ب ل ل ل
عل ل ل للا  ،هل ل ل لرهض ياب ل ل للى ابت ل ل للداء( ،)2ث ل ل ل لم ج ل ل للاء

المواهق ل ل للة مش ل ل للروية بع ل ل للدم إلل ل ل لزام

المس للامي ه للي غ ل لزو البم للر ،ب للل الخ للرو يوع للا( .)2و ن للا ث ب للد مل ل اإلش للارة إل للا
منياق للا

معاوي للة بل ل ةب للي س للليا الت للي مكنت للى مل ل النج للا ه للي مواجه للة مواقل ل

الخاللل للاء الراهةل ل للة هل ل للي البدايل ل للة لبنل ل للاء األسل ل لليول اإلس ل ل ل مي( ،)5والتل ل للي عال ل للا مل ل للا
يبل للدو كان ل ل

صل للاة بيبيعل للة الس ل لوامل هل للي الشل للام ،هقل للد كان ل ل

ذا

يويالل للة ،إةلل للاهة إللل للا التملل للديا

س ل لوامل بمريل للة

البمريل ل للة البيزنيي ل للة الت ل للي واجهته ل للا الدول ل ل لة هل ل للي

هل للتح مل للد السل للامل وصل للعوبة الملل للا عايهل للا( ،)0كمل للا مصل للل م ل ل بعل للض المل للد
الس ل للاماية ،كاإلس ل للكندرية س ل للنة ( 35ل ل ل025 /م)( ،)5وقب ل للر

لامل ل لرة األول ل للا س ل للنة

( 38ل ل ل ل ل025 /م ) ولام ل ل ل لرة الثانيل ل ل للة سل ل ل للنة ( 22ل ل ل ل ل052 /م)( ،)8و ل ل ل للذ الصل ل ل للعوبة
) )4المواقيد :و ي ةماك مرتلعلة ةو ةبل ار مراقبلة توقلد هيهلا النيل ار  ،وسلياة ل تصلال والمخلابرة مل مواقل

ةخرو خاصة ةيام المرو والهجوم ،ويياق عايها ةميانا ةب ار النار .اب من ور ،لسو ّالعربّ،مادة
200؛ القيسلي ،ربيل  ،الملوأدةّممندورةّالمسدجدّالجدوم ّيدأّسدوم ار م ،مجالة سلومر،

(وقد)ّ،مج،2

و ازرة اإلع م ،بيداد4056 ،م ،مج،30

) )3الب ذرا ،يتواّال لدا ،
) )2ةشللار الللب ذرا (

ابتداء ،متأث ار بموق
ق للار  :ءق للد ش للهد
.368

.455

 ،358وسيشار إليى هيما بعد :القيسي ،الملوأة.

 350لل803 /م) إلللا موق ل
الخايلة عمر ب الخيا

الخايلللة عثمللا ب ل علللا ورهةللى بنللاء األسلليول

السابق ،ميت ةجا

الخايلة عثما ب علا معاويلة،

م للا رد عاي للك عم للر م للي اس للتأمرتى ه للي غ للزو البم للرء .ال للب ذرا ،يتدددواّال لددددا ،

) )2الب ذرا ،يتواّال لدا ،

455؛ اليبرا ،تورأاّالرسل،2 ،
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(5) p: 194 (Supplement) Kinderman, K, Safina, E. I
) )0الصايغ ،ةنيس ،ا سمولّال ر أّا مو ّيأّال رّا أضّالمتوسم ،مكتبلة رةس بيلرو  ،بيلرو ،
4050م،

-42

 .48وسيشار إليى هيما بعد :الصايغ ،ا سمولّال ر أ.

) )5الب ذرا ،يتواّال لدا ،
) )8الب ذرا ،الملدرّنفسه،

- 246
- 368

.244
.360
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تكم ل ل هل للي امتل للداد مسل للامة العديل للد م ل ل

ل للذ المل للد عال للا البمل للر ،همدينل للة صل للور

م ل للث ؛ ءمشلل لرهة عا ل للا بم ل للر الش ل للام داخا ل للة ه ل للي البم ل للر مث ل للل الك ل ل

عا ل للا الس ل للاعد

يمل لليي بهل للا البمل للر م ل ل جمي ل ل جوانبهل للا إث ال ارب ل ل الل للذا منل للى بابهل للاء( ،)4وتتيا ل ل
جيراهيل للة مثل للل ل للذ المدينل للة وغير ل للا م ل ل المل للد السل للاماية ةل للرورة تل للوهر ةسل لليول
يل ل لوازا ق ل للوة البمري ل للة البيزنيي ل للة المعادي ل للة ل ل للى ،لي ل للتمك مل ل ل مماي ل للة ل للذ الم ل للدود
البمريل للة الملتومل للة ،م ل ل إمكانيل للة اثسل للتلادة م ل ل خب ل لرة ة ل للل الس ل لوامل هل للي شل للؤو
البمر(.)3
إ

مجال عمل األساييل البمرية يعتمد وبدرجة كبيرة عاا اإلسناد والدعم

األرةي ،وةرورة توهر قواعد ةرةية ساماية (موانئ) توزف عاا يول السوامل ،م
توهر خدما

اإلمداد لاسل واص مها عند الماجة( ،)2ويبدو ة معاوية قد ةدرك ذا

األمر ،هعمل عاا إنشاء قواعد ل سيول عاا السامل الشامي ،ذلك السامل الذا
لل

انتبا الخايلة منذ بدايا

هي عكا نقا

اللتح اإلس مي ،هنجح هي إنشاء دار صناعة لاسل

ةيام الخايلة شام ب عبدالماك (خ هتى  465ل 435 -ل532 /م-

523م) إلا صور ،واستمر

هيها متا ةيام الخايلة العباسي المقتدر (خ هتى

 305ل236 -م068 /م 023 -م)(.)2

) )4ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (صور) ،مج ،2

.202-203

) )3الصايغ ،ا سمولّال ر أ.42 - 42 ،
) )2باتيللر ،لللويس سللي ،و بيللرس ،جللي ايللزل ،الجغرايأددوّالعسددكرأة ،ترجمللة عبللدالرزاق عبللاس مسللي  ،دار
المريللة ،بيللداد4055 ،م،

- 54

 .53وسيشللار إليللى هيمللا بعللد :باتيللر ،الجغرايأدددوّالعسدددكرأة؛

رهع  ،ةشر ممملد ،المفهوبّاالستراتأجأّللقدوةّال رأدة ،مجالة اللدهاف -القلوا

الرياض3668 ،م،

 .5وسيشار إليى هيما بعد :رهع  ،المفهوبّاالستراتأجأ.

العربيلة السلعودية،

(4) p: 194 ّ)Supplement( Kinderman, K, Safina, E. I
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واستلاد الخايلة معاوية ب ةبي سليا م بعض العناصر التي تمتاك المعرهة
هي بناء السل مثل اللرس ميت نقاهم إلا مد يراباس وصيداء وجبيل وصور
عاا السامل الشامي( ،)4وهي ذلك يقول ياقو المموا عند مديثى ع سبذا
(و ي مدينة عاا مساهة ةربعة هراسخ م البصرة) :ءكا سكانها قوما م اللرس
يعماو هي البمر هاما قر منهم العر نقاوا ما خ م متاعهم م عياثتهم
عاا ةربعمرة سلينةء(.)3
إ

سياسة اتخاذ ةماك

بالسيادة عاا تاك األماك

لدار الصناعة يرتبي كما يقول ياقو

متا ءاختا

باخت

المتيابي

المموا،

عاا الثيور

الشاميةء( ،)2بل إ ة مية السييرة عاا البمر األبيض (البمر الشامي) ي التي
دهع

الخايلة شام ب عبدالماك هيما بعد إلا استعمال األسود ب ب ل المماربي

عاا بمر الشام(.)2

وانتشل للر دور الصل للناعة هل للي العديل للد م ل ل المل للد عال للا يل للول سل للامل البمل للر
األبلليض المتوسللي ،هوجللد هللي مصللر دار لاصللناعة للي دار صللناعة القاللزم عاللا
البمر األممر ،وتتمثل ة ميلة القالزم بأنلى ماقلة مهملة ل تصلال بلي البملر األبليض
) )4اليعقوبي ،ةممد ب ةبي جعلر ب و

(  382ل805 /م) ،ال لدا  ،ميبعلة بريلل ،ليلد 4804 ،م،

 .235وسيشار إليى هيما بعد :اليعقوبي؛ّال لدا ؛ الب ذرا ،يتواّال لدا ،

) )3ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (سبذا ) ،مج،2
) )2المصدر نلسى ،مادة (األرد ) ،مج،4

.406

.365

.403

458؛ مادة (عكة) ،مج،2

) )2ولي األسود ب ب ل المماربي الداراني عاا البمر م قبل الخايلة شام ب عبدالماك واسلتمر متلا
توهي الخايلة سنة ( 435ل523/م) هأقر الخايلة الوليد ب يزيد ،وبعد ة تولا الخ هة يزيلد بل الوليلد

عزلى ع البمر ووث األرد سنة ( 435ل525 /م).
ان ر :اب عساكر ،ةبي القاسم عاي ب المسلي بل

بلة الالى (

 554لل4455/م) ،تدورأاّمدأندةّ

دمش ّوّبكدرّيلدلهوّوتسدمأةّمد ّ لهدوّمد ّا موادلّووّاجتدوزّ نوا أهدوّمد ّواردأهدوّوو لهدو86 ،

جللزءا ،تمقيللق :ممل

الللدي العمللروا ،دار اللكللر ،بيللرو ،0 ،4005 ،

 ،05وسيشللار إليللى هيمللا

بعد :اب عساكر ،تاريخ دمشق؛ ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (الشربة) ،مج،2
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.255

والبمار الشرقية رغم صلعوبة التنقلل والم ملة هيلى( ،)4يقلول يلاقو المملوا :ءوبملر
القازم مثل الوادا ،هيى جبال كثيرة قد ع الماء عايهلا ،ويلرق السلير منهلا معروهلة
ث يهتللدو هيهللا إث بربللا يتخاللل بالسلللينة هللي تاللك الجبللال هللي ةللياء النهللار ،وةمللا
بالايللل هل يسللاكء( ،)3ويبللدو ة ذلللك كللا سللببا هللي تمللول األ ميللة ع ل القاللزم التللي
انللدثر وةصللبم خ اربللا ،إلللا السللويس ،هللي مللدود القللر السللاب الهجللرا /الثالللت
عشر المي دا(.)2
وتتعدد اإلشا ار هي برديا قرة ب شريك إلا دار صناعة القازم ،هلي البردية
المؤرخللة هللي سللنة ( 04ل560/م) ،يوجللى ق لرة بل شلريك رسللالة إلللا عاماللى بةللرورة
إرسال المتاف إلا القازم دو تأخير:
ءم قرة ب شريك إلا بسيل صام ةشقوة هقد هرةنا عاا كورتك ة ترسل
متاعا لاقازم ،لتن ي السل واص مها ومعيشة النواتية .وكن قد كتب إليك كتابا
هيما عاا ةرةك م متاف القازم ،وةمرتك ة تعجل بذلك قبل ة تقل ميا خايج
ةمير المؤمني  ،هإذا جاك كتابي ذا هعجل بما عاا ةرةك م متاف القازم ،وث
تؤخرَّ م ذلك شيرا ،وث تاجرني إلا ة ةكت إليك مرة ةخرو ،إذا كن تلهم
وتعقل؛ ألنك إ ةخر شيرا م المتاف ،وقد قا ميا الخايج ،هعايك ة ترساها
ب ار إلا القازم وتده نلقا مماها م مالك.
كت

هي  8يوبة ( 8 ،)2()Tybeإندكش (= 04ل560 /م).

) )4ههمي ،التنظأبّال ر ّا سبمأ،

24؛ ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،

) )3ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (القازم) ،مج،2
) )2الملدرّنفسه ،مادة (القازم) ،مج،2

- 226

.226

.464

.224

) )2شهر يوبة القبيي يقاباى شهر جملادو األوللا ،وهلي لذا الشلهر يلتم اسلتخ ار الخل ار وممالى ،وربملا
كللا ذلللك سللببا هللي يال
ةدوا

ق لرة بل شلريك اإلسلراف هللي إرسللال المتللاف ،و للو كللل مللا يتصللل بالسللل م ل

لاصللناعة والصلليانة والتن ي ل

ومعيشللة المقاتاللة .اب ل ممللاتي ،األسللعد ب ل المهللذ

(  060لل/

4360م) ،قددددوانأ ّالدددددواوأ  ،تمقيل للق :عزيل للز سل للوريال عييل للة ،مكتبل للة مل للدبولي ،القل للا رة4004 ،م،
 .325وسيشار إليى هيما بعد :اب مماتي ،قوانأ ّالدواوأ .
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عنوا ال هر 45 :ةمشير( 8 ،)4()Mechirإندكش (= 04ل560 /م).
ةرسا

م سعيد هي تعجيل متاف القازمء(.)3

وي هر هي البردية السابقة مر

قرة ب شريك عاا ةرورة إرسال المياو

لاقازم قبل ة تقل ميا قناة خايج ةمير المؤمني  ،و و الخايج الذا يربي بي نهر

النيل وبمر القازم( ،)2و يبدو ة تقصير الوثة هي اث تمام بى وبصيانتى بعد خ هة
عمر ب عبدالعزيز (خ هتى 00ل 464-ل545 /م 536 -م)( ،)2قد ةدو إلا خرابى

خرابى وتراج مكانة دار صناعة القازم هيما بعد.

وت هللر برديللة ةخللرو ماجللة دار صللناعة القاللزم إلللا األخشللا

والمديللد والم لواد

ال زمة لصناعة السل وصيانتها( ،)5مما يعكس مدو الخ ار والةلرر اللذا ياملق
بسل األسيول األملوا هلي بملر القالزم بسلب

مشلاكل الم ملة هيلى ،ولعلل ملا ذكلر

ياقو المملوا هلي ملادة ءتلا ار ء يعكلس ذللك ،هيقلول :ءتلا ار جزيلرة هلي بملر القالزم

بي القازم وةياة ،وبيوتهم السل المكسرةء(.)0

وم دور الصناعة ةيةا دار الصناعة هي اإلسكندرية ،وا للم تشلر البرديلا
ص لرامة إلللا وجللود دار صللناعة هيهللا ،إث ة العديللد م ل البرديللا

) )4شللهر ةمشللير الشللهر السللادس مل السللنة القبييللة ويعنللي ءعلريل

تامللح إلللا ةنهللا

الزوابل ء يقاباللى شلهر جمللادو ا،خلرة

العربي .الخورا ،شمادة ،قلةّا أوبّوالشهورّوا رقدوبّوتسدمأوتهو ،دار اليايعلة ،دمشلق3664 ،م،
 ،86وسيشار لى هيما بعد :الخورا ،قلةّا أوب.

( )3ان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ّّBell, Aphrodito, No 1346, p:254-255

) )2ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مج،3

.224

) )2ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (الخايج) ،مج،3

.224

(5) Bell, Aphrodito, No 1433, p: 369.p: 370

وان ر :ههمي ،التنظأبّال ر ّا سبمأ،

.22

) )0ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (تا ار ) ،مج،3
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.0

مثا

مرك از مهما ثني ق اليزوا

البمرية ل سيول البمرا األموا ،هللي البرديلة
قرة ب شريك م عاماى ة يرسل معيشة

المؤرخة هي سنة ( 04ل560 /م) ،ييا
األسيول ،ميت جاء هيها:

ءم قرة ب شريك إلا بسليل صلام ةشلقوة هلإني ةمملد الالى اللذا ث إللى إث
للو ،ةمللا بعللد ،هقللد كتب ل إليللك هللي إرسللال النواتيللة( )4والصللناف ومعيشللتهم ،ومعيشللة
المقاتاللة هللي ةسلليول اليللزو المصللرا ،هللإذا جللاك كتللابي للذا هعجللل إرسللال المعيشللة
المياوبة م كورتك قبل ة تقلل ميلا قنلاة اإلسلكندرية ،واث سلتجبر عالا دهل ةجلر
إرسالها ب ار إلا اإلسكندرية.........ء(.)3
كذلك ةشار بردية ةخرو مؤرخة هلي سلنة ( 03ل546 /م) ،مل خل ل يال
قرة ب شريك م عامالى ة يرسلل معيشلة األسليول  -و نلا يخصل ملادة غذاريلة
بعينها و ي الزبدة -إلا اإلسكندرية ،ميت جاء هيها:
ءمل ل قل لرة بل ل شل لريك إل للا بس لليل ص للام ةش للقوة ه للإني ةمم للد الا للى ال للذا ث
إلل للى إث ل للو ،ةمل للا بعل للد ،هقل للد يابنل للا م ل ل كورتل للك تسل للعة مكاييل للل م ل ل الزبل للدة بسل للعر
½  4لامكي ل ل للال الوام ل ل للد لمعيش ل ل للة الجن ل ل للود ال ل ل للذي يخرج ل ل للو ه ل ل للي غ ل ل للزوة س ل ل للنة 0
إندكش ل ل ل العل ل للام (= 03ل ل ل ل546 /م) ،وقل ل للد كتب ل ل ل بل ل للذلك كتابل ل للا إلل ل للا ة ل ل للل القل ل للرو
ةرس ل ل للل إلي ل ل للك ،ه ل ل للإذا ج ل ل للاك كت ل ل للابي ل ل للذا ه ل ل للاجم المكايي ل ل للل المياوب ل ل للة مل ل ل ل ة ل ل للل
القرو ....ةرساها إلا اإلسكندرية م رجالك األمناء..............ء(.)2
) )4النواتيللة  :ترجل الال للة مسل

بعللض الدارسللي إلللا ةصللل إغريقللي للو ( (Nautaوتعنللي المل

إلا ةصل ثتيني ( ،)Nauticusالقروا ،ةبو القاسم خا

ب ةبي هراس (

ق 2.لل /ق46م) ،وكرأدةّ

السف  ،تمقيق :عبدالس م الجعمايي ،منشو ار تيوا  ،اسمير ،الميلر 3660 ،م ،لاما
وسيشار إليى هيما بعد :القروا ،وكرأةّالسف .

 ،ةو

.25

(2) Bell, Aphrodito, No 1353, p: 280.p: 281
ان ر الترجمة  :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،

358

(3) Bell, Aphrodito, No 1392, p: 381, p:382

وان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
ا سبمأ،

.22
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305؛ ههمي ،التنظدأبّال در ّ

وتشللير البرديللا ةيةللا إلللا دار الصللناعة هللي بللابايو  ،جزي لرة هللي النيللل (جزي لرة
الروةللة) ،هلللي البرديللة المؤرخللة هللي سللنة ( 04ل560 /م) ،ييا ل قلرة ب ل شلريك م ل
عاماى ة يرسل إلا بابايو المتاف ومواد لتن ي السل واص مها ،ميت جاء هيها:

ء .......تن ي ل ل ل وتزويل ل للد متاف....لاسل ل للل و.....هل ل للي جزي ل ل لرة بل ل للابايو قبل ل للل
عبداألعاا ب ةبي مكيم ،صام العمل ذا العام 0 ،إندكشل (= 04ل560 /م)،
وكتب بذلك كتابا إلا ة ل القلرو ةرسلل إليلك.....ء( ،)4ويتكلرر ذكلر لذ اللدار هلي
العدي للد مل ل البردي للا  ،الت للي تش للتمل عا للا قل لوارم بمل لواد ة للرورية مل ل مت للاف الس للل
ومعيشة جنود األسيول(.)3
ويرد هي البرديا

ذكر لاعديد م الم اركلز والقواعلد البمريلة ل سليول األملوا

عاللا سلوامل البمللر األبلليض ،دو ة تشللير تاللك البرديللا

صللناعة هيهللا ،لك ل ماجللة السللل لإلص ل

وجللود دار لاصللناعة هيهللا ،ومل

والتن ي ل

للذ الم اركللز برقللة

()2

صلرامة إلللا وجللود دور

والصلليانة يزيللد م ل إمكانيللة

التللي تللذكر هللي البرديللا

(ةنيللاباس) ،هلللي البرديللة المؤرخللة هللي سللنة ( 02ل ل543 /م) ،ييا ل

صر معيشة نواتية (السل ) المتوجى ليزو إهريقيا ،ميت جاء هيها:

باسللم

قلرة ب ل ش لريك

ء .....هللأعيوا لبعللت نواتيللة سللل ةميللر المللؤمني إلللا ةهريقيللا.............هي

ةجللر كللل نللوتي دين ل ار وسللدس دينللر ،وهللي معيشللتهم إلللا ةنيللباس ةمللد عشللر دين ل ار
وسدس دين ار تده لهم م بي

المالء(.)2

وان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،

ا سبمأ،

.25

وان ر :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،

(1) Bell, Aphrodito, No 1371, p:375
– 304

303؛ ههمي ،التنظدأبّال در ّ

(2) Bell , Aphrodito , No 1408 , p:132

463؛ ههمي ،التنظأبّال ر ّا سبمأ،

- 22

ّ .25

) )2برقة كما ورد لدو ياقو  :اسم صق بي اإلسكندرية وةهريقيلا واسلم ملدينتها ةنيلاباس وتلسلير الخملس
مد  .ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (برقة) ،مج،4

) )2ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،

- 344

300

.343

.203

للذ
ومل ل الم ارك للز األخ للرو ةية للا رش لليد( ،)4ودمي للاي( ،)3وتن لليس( ،)2وش للكا
الم اركللز منللايق إمللداد مهمللة لسللل األسلليول األمللوا خاصللة هللي مصللر( ،)2وبسللب
اثمتللداد الواسل لسللامل البمللر األبلليض المتوسللي ،وثنتشللار سللل األسلليول األمللوا
عاا يلول لذا السلامل كلا ث بلد مل تلوهر دور صلناعة ةخلرو غيلر تالك المقاملة
هي مصر ،وم بينها دار الصلناعة هلي تلونس( ،)5وقلد ةنشلأ ا واللي اهريقيلا مسلا
ابل النعمللا هللي سللنة ( 83لل564 /م) ،وعمللل عاللا تجديللد ا والللي إهريقيللا عبيدالاللى
ب المبما سنة ( 442ل523 /م)(.)0

ةما المنايق الشرقية م الدولة األموية ،هالماجة لوجلود قلوة بمريلة هيهلا كانل
ةللرورية لمواجهللة العديللد م ل األخيللار ولعللل م ل ةبرز للا خيللر الخ لوار ( ،)5الللذا
) )4رشلليد :بايللدة عاللا سللامل البمللر والنيللل قللر اإلسللكندرية .يللاقو الممللوا ،معجددبّال لدددا  ،مللادة (رشلليد)،
مج،2

.53

) )3دميللاي :مدينللة قديمللة بللي تنلليس ومصللر تق ل عاللا زاويللة بمللر الللروم ونهللر النيللل ،و للي ثيللر م ل ثيللور
اإلس م .ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (دمياي) ،مج ،3

.525

) )2تنلليس :جزي لرة هللي بمللر مصللر قريبللة مل البرمللا ب لي اللرمللا ودميللاي ،وتق ل اللرمللا شللرقها .يللاقو الممللوا،
معجبّال لدا  ،مادة (تنيس) ،مج،3

) )2لامزيد ع

.06

.28

ذ المراكز ان ر :ههمي ،التنظأبّال ر ّا سبمأ،

) )5تلونس :ةو تلونس اليللر  ،مدينلة كبيلرة ممدثلة بأهريقيللة عالا سللامل بملر الللروم ،عملر مل ةنقلاض مدينللة
قديمة قريبة منها ي قرياجنة ،واسمها هي القديم ترشيا .ياقو المموا ،معجبّال لددا  ،ملادة (تلونس)،

مج،3

.56

) )0البكرا ،ةبو عبيد عبدالاى ب عبدالعزيز ( 285ل4602 /م) ،المسالك والممالك ،جزآ  ،تمقيق ةدريا ها
لي للوه وةن للدرا هي للرا ،ال للدار العربي للة لاكت للا  ،ت للونس،3 ،4003 ،

 .005وسيش للار إلي للى هيم للا بع للد:

البكرا ،المسالك والممالك؛ ياقو المموا ،معجم البادا  ،مادة (تونس) ،مج،3
عناية العر باألسلار البمرية وتخيييهم ل سواق التجارية (مجموف هي كتا

هللي النمللو المةللارا) ،و ازرة الشللؤو الثقاهيللة ،تللونس،4050 ،

53؛ العنلابي ،ممملد،

تيور عاوم البملار ودور لا

 .33وسيشللار إليللى هيمللا بعللدّ:العنللابيّ،

نوأةّالعربّ و سفور.
) )5الخوار  :م اللرق اإلس مية اياق عايها خصومها لق الخوار لخروجهم عاا اإلمام والدي  ،م هرقهم
مذا بها بتكلير الخايلة عاي وعثما والمكمي
النجدا واألزارقة والممكمة وغير ا ،وتجتم عاا اخت
وةص للمابهم ،وتكلي للر م لاخال للاء يوجل ل الخ للرو عا لليهم بوص لللهم ةرم للة ج للارري  .لامزي للد ان للر :البي للدادا،
عبلدالقا ر بل يلا ر (  230ل4625 /م) ،الفَددر ّ ددأ ّالفددر  ،تمقيلق :يللى عبلدالرؤو سللعد ،مؤسسللة
المابي ،القا رة4005 ،م .25 ،وسيشار إليى هيما بعد :البيدادا ،الفر ّ أ ّالفر .
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وصل الللبعض مللروبهم مل الدوللة األمويللة بقولللى :ءلللم يكل هللي الدولللة األمويللة بعللد
مرو الصمابة ،ةع لم مل ملربهمء( ،)4لذ الملرو التلي لعبل السلل دو ار بلار از
هيها ،لذلك مرص الدولة األموية عاا العناية باألسيول والعمل عاا تيوير .
دور المج ل ل للا بل ل ل ل يوسل ل ل ل

وت ه ل ل للر الرواي ل ل للا

الثقل ل ل للي ه ل ل للي ل ل للذا المج ل ل للال،

ميل ل ل للت يل ل ل للذكر اب ل ل ل ل رسل ل ل للتى (  306ل ل ل ل ل036 /م) بل ل ل للأ المجل ل ل للا  :ءةجل ل ل للرو هل ل ل للي

البم ل ل للر الس ل ل للل المقيل ل ل لرة
غيل ل ل للر ذوا

()3

المس ل ل للمرة غي ل ل للر المخ ل ل للروزة( )2المد ون ل ل للة والمس ل ل لليمة

()2

الج ل ل ل ل جاء()5ء( ،)0كمل ل ل للا يل ل ل للذكر اليعقل ل ل للوبي (  382ل ل ل ل ل805 /م) ة

المجل ل للا ب ل ل ل يوس ل ل ل

جعل ل للل لواسل ل للي جسل ل للر م ل ل ل السل ل للل يربيهل ل للا م ل ل ل المدينل ل للة

) )4العباسي ،المس ب عبدالاى ب مممد (  560ل4248 /م) ،آادورّا ولّيدأّترتأدبّالددول ،ميبعلة
بوثق ،القا رة ،سنة 4085م .484 ،وسيشار إليى هيما بعد :العباسي ،آاورّا ول.
) )3و ي التي يوة عايها ملادة القيلر وتسلما با،راميلة قيلرا ،و لي ملادة سلوداء تيالا بهلا السلل واإلبلل
وقيل ي الزه  ،وتسلتخدم ةيةلا هلي المبلاني وتوةل عالا السلل لمنل تسلر الميلا إليهلا؛ عبدالالى،
عب للدالعزيز ،معجدددبّال دددر ّوالمهددد  ،مجا للة الاس للا العرب للي ،جامع للة ال للدول العربي للة ،الرب للاي ،م للج،5
4056م .303 ،وسيشار إليلى هيملا بعلد :عبلدالعزيز ،معجدبّال در ّوالمهد ؛ عالي ،هلؤاد مسلني ،
الدخألّإلدىّاللغدةّالعر أدة ،مجالة كايلة ا،دا  ،ميبعلة المالك هلؤاد األول ،القلا رة4020 ،م ،ملج،44
 .46 ،3سيشار إليى هيما بعد :هؤاد مسني  ،الدخألّإلىّاللغةّالعر أة.
) )2ةا التي استخدم هيها المسامير بدث م خيوي النارجيل ءجوز الهندء والتي تسما بالسل المخييلة
نسلبة إلللا ذلللك ،هقللد تميللز السللل العربيللة هللي البمللر األممللر والمملليي الهنللدا بأنهللا مخييللة وليسل
مسمرة ،كما و المال هي سل البمر األبيض المتوسي .لامزيد ان ر :شها  ،مس صلالح ،ولدوا ّ
يأّتورأاّالأم ّال ر  ،دار اللارابي ،بيلرو 4050 ،م .306 ،وسيشلار إليلى هيملا بعلد :شلها ،
تورأاّالأم ّال ر .
) )2المسيمة :رةو البعض م البامثي ةنها نلوف مل السلل العربيلة ،وتسلما عنلد البرتيلاليي ملث باسلم
( .)Misticoعبدالعايم ،المب ةّو لوبّال ور24 ،؛ الزيا  ،معجبّالمراكبّوالسف .230 ،
) )5اب ل رسللتة ،ةبللو عاللي ةممللد ب ل عمللر (  306لل064 /م) ،ا
4804م،

) )0ذوا

 .400- 405وسيشار إليى هيما بعد :اب رستة ،ا

الج جاء :جؤجؤ السلينة ةا مقدمتها ةو صدر ا ،ودعي

ددب ّالنفأسددة ،ميبعللة بريللل ،ليللد ،
ب ّالنفأسة.

بلذلك ثنمنارهلا ومياهلا ولجلوانح هيهلا

كاألة ل ف ممللا ياللي ال هللر .عبللدالعايم ،المب ددةّو لددوبّال ددور،
والسف ،

.230

354

30؛ الزيللا  ،معجددبّالمراكددبّ

القديمل للة ه ل للي الجان ل ل

الشلل لرقي م ل ل دجا ل للة( ،)4وقل للد دلل ل ل

وج ل للود من ل للارة ه ل للي واس ل للي كانل ل ل

الملريل للا

األثري ل للة عا ل للا

ت ل للدل القواه ل للل عا ل للا الي ل للرق ،وتقل ل ل المن ل للارة ه ل للي

القسل للم الش ل لرقي م ل ل المدينل للة وبالتمديل للد هل للي الل للرك الشل للمالي منهل للا ،وترتل ل ل عال للا
عال للو ةمل للد عشل للر مت ل ل ار ويمك ل ل مشل للا دتها عال للا بعل للد خمسل للة عشل للر كيال للو مت ل ل ار(،)3
وربم للا كانل ل

تا للك المن للارة قارم للة ةي للام الدول للة األموي للة ن ل ل ار لاماج للة إليه للا ه للي هتل لرة

بناء مدينة واسي ذا

األ مية اثستراتيجية آنذاك.

وا تم المجا ب يوس بملر األنهار هي السواد مثل نهر زابيا هوق واسي-
وسللما بللذلك ألخللذ مل مللاء الللزابي  ،)2(-ومللا يتبل ذلللك ةللرورة اث تمللام بالسللل ،
وربمللا يعك للس للذ الةللرورة ق للول المقدس للي (  286ل ل006/م) وا ك للا ه للي هتللرة
متللأخرة هللي مديثللى ع ل بنللاء بيللداد :ءهأن ل بللي ةنهللار ث يصللل إليللك العللدو إث هللي
سلينة ةو عاا قنيرة عاا دجاة والل ار ء(.)2
ورغم ذلك يبدو واةما ة األسيول األموا ،ركز ا تماملى كثيل ار عالا البملر
الشامي كما ذكر سابقا ،ربملا لوجلود القلوة البيزنييلة هيلى ،مل م م لة مسلألة املة
نللا و للي صللعوبة الم مللة هيللى ،ألسللبا تتعاللق بجي ارهيللة المنيقللة هللي كثيللر م ل
األميللا  ،هقللد ةشللار بعللض الد ارسللا الجيراهيللة المتخصصللة إلللا جان ل م ل تاللك
الصعوبا  ،تتعاق بمجرو ةنهار لبنا هي المةلايق وبلي الجنلادل والصلخور التلي
تعيق مسير ا ،ه يمك عند ا تمويل مج ار ا إلا مجرو مستقيم متساو و مستو
) )4اليعقوبي ،ال لدا ،

.233

) )3المللديثي ،عيللاّ،اللددأونةّا ارأددةّيددأّواسددم ،مجاللة سللومرّ،مللج ،24مديريللة ا،ثللار العامللة ،بيللداد،
4055م،

 366وما بعد ا .وسيشار إليى هيما بعد :المديثي ،اللأونةّا ارأة.

) )2المقدسللي ،مممللد ب ل ةممللد (

 286لل006 /م)( ،ر لدددةّالمقدسدددأ ّو سددد ّالتقوسدددأبّيدددأّمعريدددةّ

ا قددولأب ،تمقيللق :شللاكر لعيبلي ،دار سللويدا ،اإلمللا ار  ،المؤسسللة العربيللة لاد ارسللا

3662م،

 .435وسيشار إليى هيما بعد :المقدسي ،و س ّالتقوسأب.

) )2ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (زابيا)،2 ،
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.426

والنشللر ،بيللرو ،

لشللروي الم مللة ،لللذلك قللال األقللدمو ةنهللا تشللبى ءة لوارا السللبافء الشرسللة لشللدة
جريها واندهاف الميا هيها(.)4
نو ّا سمولّا مو ّ ّ
ارتبي الماجة إلا وجود ةسيول إس مي قادر عاا مواجهة األخيار التي
قد تتعرض لها الدولة م القوا البمرية المعادية هي البمر الشامي ابتداء ،وقادر
عاا دعم القوا البرية لمواصاة مهمتها األساسية المتمثاة هي اللتح والمماية،
بةرورة توهير السل ال زمة ل سيول لاقيام بمهامى.
وتشير المصادر التي تتمدت ع األسيول األموا ،إلا صنلي م السل
المستخدمة هي األسيول األموا ،يشتمل الصن األول عاا سل لم تصن ابتداء
ليرض استخدامها هي ذا األسيول ،بل نجد إشا ار تليد باعتماد األسيول عاا
سل كان مصنعة ةص  ،ولك ةعيد تأ ياها واص مها لتعمل هي األسيول،
وم ذلك ما ذكر اليبرا (  246ل033 /م) هي ةمدات سنة ( 55ل000 /م) ة
والي خراسا بكير ب وشا الذا ولي غزو البمر هي ما وراء النهر هي ذ
السنة لاخايلة الوليد ب عبدالماك ءاتخذ لى السل وجمع ء( ،)3وم نامية ةخرو
هقد يأ اللتوما اإلس مية لامنايق الشرقية لادولة األموية المجال لامصول
عاا األدوا المربية ،بما هيها األدوا البمرية ،هلي سنة ( 85ل565 /م) وعند
قيام والي خرسا قتيبة ب مسام (وثيتى  00 -80ل565 /م 542 -م) بلتح بادة
ءبيكندء و ي بادة بي بخارو وجيمو ( ،)2ةخر م خزارنها ءعدة المر وآلة
السلرء( ،)2وربما كا المقصود ب لة السلر األدوا وا،ث التي تستخدم ليايا
) )4ثمللنس ،نللرا ،لم دددةّاقتلدددودأةّيدددأّمجدددور ّالمأدددويّالل نونأدددة ،مجاللة المشللرق ،مللج ،56الميبعللة
الكاثوليكية ،بيرو 4062 ،م،

) )3اليبرا ،تورأاّالرسل،0 ،

.4620

.242

) )2ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (بيكند) ،مج،4

.023

) )2اليبرا ،تاريخ الرسل223 ،0 ،؛ وتسما البوصاة بل (ا،لة) وهي ذلك يقلول ابل ماجلد  :ءوجلدد
ا،لة قبل السلرء .دالعلأبّ،المب ةّو لوبّال ور.488 ،
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السلر بما هيها لوازم لصناعة السل والقوار  .وهي مماة يارق ب زياد عاا
األندلس سنة ( 03ل544/م) ترد إشا ار ةنى استخدم بعض مراك التجار( ،)4كما
اعتمد يزيد ب المها (  463ل536 /م) عاا سل التجار بعد إص مها هي
مروبى ةد الخوار (.)3
ةما الصن

ا،خر ،هيشمل السل التي صلنعتها الدوللة األمويلة هلي العديلد مل

دور الصللناعة التللي انتشللر عاللا ي لول الس لوامل الخاةللعة لسلليادتها ،ن ل ار لتللوهر

الم لواد األساسللية ال زمللة لصللناعة السللل هللي المنللايق التابعللة لادولللة ،هقللد وهللر

ةراةي ب د الشام األخشا

ال زمة لصناعة السل م ةشجار الصلنوبر واألرز

والبا للوي والعرع للر( ،)2الت للي كانل ل

تزخ للر به للا جب للال لبن للا وس للوريا( ،)5إة للاهة إل للا

) )4اب عذارا ،ةبو العباس ةممد ب مممد ب عذارا(ّ،

بعد  543ل4243 /م)ّ،ال أدو ّالمغدربّيدأّ

وخ ددورّا ندددللّوالمغددرب ،تمقيللق . :س كللوث و إ .ليلللي بروهنسللال ،دار الكتل

3660م ،مج،3

()2

 .0وسيشار إليى هيما بعد :اب عذارا ،ال أو ّالمغرب.

) )3المبل للرد ،ةبل للو العبل للاس مممل للد ب ل ل يزيل للد (

العاميللة ،بيللرو ،

 385ل ل ل800 /م) ،الكومددددلّيددددأّاللغددددةّوا دب ،تمقيل للق:

عبدالمميللد نللداوا )2( ،مجاللدا  ،دار الكت ل

العاميللة ،بيللرو 4000 ،م،2 ،

 .434وسيشللار

إليى هيما بعد :المبرد ،الكومل.
) )2األرز :م ةشجار الجبلال ،يكثلر بلب د الشلام ،و لو شلجر يويلل يسلتخر مل عروقلى الزهل  ،وييالق
عا للا خش للبى ةس للماء ع للدة منه للا باي للة ة للل السل لراة ءالمن للاورء .آل ياس للي  ،ممم للد مسل ل  ،معجدددبّالن دددو ّ
والز ار ة )3( ،جزء ،دار ومكتبة اله ل ،بيرو 3660 ،م،4 ،

ياسي  ،معجبّالن و ّوالز ار ة.

 .254وسيشار إليلى هيملا بعلد :آل

) )2العرعر :شجر ع ليم مل شلجر الجبلال ،ويقلال للى األبهلل وباللارسلية األيلرس ومنلى يتخلذ ةجلود ةنلواف
القي ل ار هللي ب ل د العللر وتصللبغ بللى الثيللا  .ةبللو منيلللة الللدينورا ،ةممللد ب ل داود (  383ل ل805 /م)،

كتدددوبّالن دددو  )2( ،ةج لزاء ،تمقيللق :مممللد مميدالاللى ،المعهللد العامللي اللرنسللي ،القللا رة4052 ،م ،ق،3
 .438وسيشار إليى هيما بعد :الدينورا ،كتوبّالن و .
) )5سللالم ،السلليد عبللدالعزيز والعبللادا ،ةممللد ،تددورأاّال رأددةّا سددبمأةّيددأّملددرّوالشددوب ،دار األمللد،
بيرو 4053 ،م،

 .32وسيشار إليى هيما بعد :سالم ،تورأاّال رأة.
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كانل ل

ةخش للا

تجال ل

لاش للام مل ل بل ل د األرمل ل والجب للل األس للود( .)4ةم للا مص للر هق للد

()2

للذ األشللجار ممللدودة اللارللدة هللي مجللال نجللارة

اشتهر ومنذ عهد اللراعنة بأنواف م األشجار منهلا :النخيلل والجميلز

البرسللاء

()2

السل بسب

واألثللل

والتللي  ،إث ة

خشللونتها وجلاهللها.

) )4اب العديم ،كمال الدي عمر ب ةبي جرادة (

()3

والالبخ ةو

 006ل4304 /م) ،غأةّالملبّيأّّتورأاّ لدب،

 44ج ل للزءا ،تمقي ل للق :س ل للهيل زك ل للار ،دمش ل للق4080 ،م،4 ،

،232

،5 ،228

.3354

وسيشار إليى هيما بعد :اب العديم ،غأةّالملب.
) )3الجميللز :ويقللال لللى الجميللزو وسللما الللبعض ت لي هرعللو ولعللل للذ اإلشللارة دليللل عاللا قدمللى ،تشللبى
شللجرتى شللجرة التللي وتصللل شللجرتى إلللا مجللم ع لليم وترتلل مل ثمانيللة ةمتللار إلللا خمسللة وعشلري

مت ار ،وجذعها قصير هي العادة ،موينى األصاي ب د النوبة ونقل منها إلا المبشلة ومصلر والشلام،
ويقول البعض موينى الليم ويوصل

خشلبى بعلدم اللسلاد بالتلأثر باليبقلا

األرةلية وشلدة امتماللى

لاريوبة ،يستخدم لصلناعة السلل  .يلاقو المملوا ،معجدبّال لددا  ،ملادة (عكلة) ،ملج،2

403؛

الللدميايي ،مممللود مصلليلا ،مفددردا ّالن ددو ّ ددأ ّاللغددةّواالسددتعمول ،مجاللة المقتي ل  ،الميبعللة
الكاثوليكي للة ،بي للرو  ،م للج ،3 ،88س للنة 4020م،

 335ل ل

 .330وسيش للار إلي للى هيم للا بع للد:

الدميايي ،مفردا ّالن و ؛ آل ياسي  ،معجبّالن و ّوالز ار ة،4 ،
) )2الابخ  :شجر ع يم معرو

بمصر ،ينشر خشلبها ةلواملا ،يجعاهلا ةصلما

.252
الم اركل

هلي بنلاء السلل

وقيل إذا ةلم منلى لوملا وةلما بشلكل جيلد وجعل هلي الملاء التمملا وصلا ار لوملا واملدا ،يكثلر هلي
صللعيد مصللر .اليعقللوبي ،ال لددددا ،

 224؛ الللدينورا ،كتدددوبّالن دددو  ،ق،3

المموا ،معجدبّال لددا  ،ملادة (ةنصلنا)،4 ،
.360

 352؛ ي للاقو

245؛ّآل ياسلي ّ،معجدبّالن دو ّوالز ار دة،4 ،

) )2األثل :شجر م العةاة يشبى اليرهاء ةو و نوف منى ،خشلبى جيلد تعملل منلى البيلو  ،وللى ةصلول
غاي للة تعمللل منهللا األب لوا  ،اسللتخدم خشللبى لعمللل منبللر الرسللول صللاا الاللى عايللى وسللام ينتشللر هللي
غابا

بالقر م المدينة المنورة  .مممد ،غازا رج  ،المن رّيأّالعلرّا سبمأّا ول ،مجالة

س للومر ،م للج ،3 ،24ميبع للة الجمهوري للة ،بي للداد4055 ،م،

 .345وسيش للار إلي للى هيم للا بع للد:

مممد ،المن رّيأّالعلرّا سبمأ؛ آل ياسي ّ،معجبّالن و ّوالز ار ة،3 ،
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.400

وقصر قيعللها ةيةللا ،مما ده بالمصريي ل إلا استيراد األخشللا

الخار خاصة م لبنا (.)4

ويمتد اثرتباي باستيراد األخشا

ةول البعثللا

م لبنا إلا عهلود قديملة ،ميلت يلذكر ة

البمريللة هللي عهللد الماللك المصللرا سللنلرو (م لوالي األل ل

المللي د) كان ل

إلللا لبنللا لجا ل

خش ل

الجيللدة مل

الثالثللة قبللل

األرز ،عاللا مللت ةربعللي سلللينة( ،)3ويؤكللد

ذا األمر بعض الرسارل التي عثر عايها هي تل العمارنة( ،)2والتي تعود إلا قرو

قرو ما قبل المي د ،ميت تذكر ذ الرسارل ة األميلر (ةزيلرو ) و لو ةملد ةملراء
اللنيقي للي  ،ة للدو إل للا ةم للد ما للوك مص للر ءاألش للجار الع يمل لةء ولع للل المقص للود به للا

ةشجار األرز التي تكثر هي لبنا ( ،)2واستمر األملر إللا هتلرة ثمقلة و لو ملا يؤكلد

ياقو المموا (  030ل4330 /م) بإشارتى إلا مادة (تينا ) :ءو ي هرةة عاا

بمر الشام قر المصيصلة تجهلز منهلا الم اركل

إث ة ذلك النق

هي األخشا

بالخشل

إللا اللديار المصلريةء(،)5

لم يمن م استخدام األخشا

لصناعة بعض ةجزاء السل خاصة هي صناعة المجادي (.)0

المتوهرة هي مصلر

) )4السويلي ،مختار ،مراكبّخويدوّ قدوئ ّالّوكوبأدب ،ي ،3اللدار المصلرية الابنانيلة ،القلا رة4000 ،م،
 .35وسيشار إليى هيما بعد :السويلي ،مراكبّخويو.

) )3ربيل ل  ،ص للدقي ،المراكدددبّيدددأّملدددرّالقدأمدددة ،الهير للة المصل لرية العام للة لاكت للا  ،الق للا رة4003 ،م،
 .46وسيشار إليى هيما بعد :ربي  ،المراكبّيأّملر.

) )2تللل العمارن لة :للي مزرعللة صللييرة مجللاورة ل لواد موقعللى جنللوبي مدينللة المنيللا هللي الصللعيد عاللا مسللاهة
ثماني كياو مت ار منها عند ةلة النيل الشرقية ،ثمنس ،نلرا ،و دوالّل ندو ّيدأّالقدر ّال ار د ّ شدرّ
ق لّالمسأحّويقوًّلمدوّوردّيدأّمراسدب ّتدلّالعمورندة ،مجالة المشلرق ،الميبعلة الكاثوليكيلة ،العلدد،2

بيرو 4066 ،م،

 .504وسيشار إليى هيما بعد :ثمنس ،و والّل نو .

) )2ثمنس ،و والّل نو ،

.504

) )5ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (تينا ) ،مج،3
) )0سالم ،تورأاّال رأة،

.32
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.50

وتةمن

ةوراق البردا إشا ار عماية معاصرة للترتهلا عل ز ارعلة األشلجار هلي

مصر ،وتمدنا إمدو البرديا

امة ،تبي سياسة الدولة األموية ممثاة بأوامر

بإشا ار

واليهللا عاللا مصللر ق لرة ب ل ش لريك ،بز ارعللة عللدد م ل األشللجار التللي تسللتخدم ليايللا
صيانة المراك

ومنها شجر الياح

()4

هلي البردية المؤرخة هي سنة ( 04ل560 /م)

إشللارة إلللا ذلللك :ءثللم ةمللر ة للل ةرةللك بز ارعللة ةشللجار كثي لرة ،وث سلليما كللروم
العن وشجر الياح وغير ا م األشجارء(.)3
وتةمن بردية ثانية مؤرخة ةيةا هي سنة ( 04ل560 /م) ةنواعا ةخرو م
األشجار و ي التي والنخيل ،ةشير إليها هلي نهايلة البرديلة المتةلمنة يال قلرة بل
شريك م عاماى إرسال مواد إلص السلل  ،يقلول نل البرديلة اللذا ي هلر هيهلا
نق ل واةللح :ء ..........تن ي ل وتزويللد متللاف...لاسللل و....هللي جزي لرة بللابايو
قب ل ل للل عب ل ل للداألعاا ابل ل ل ل ةب ل ل للي مك ل ل لليم ،ص ل ل للام العم ل ل للل ل ل للذا الع ل ل للام 0 ،إندكشل ل ل ل
(= 04ل560/م) .وكتب بذلك كتابلا إللا ة لل القلرو ةرسلل إليلك ،هلإذا جلاك كتلابي
ذا هأرسل المتاف المياو مسل ملا جلاء هلي كتلابي ،وادهعلى إللا عبلداألعاا مل
رجالل للك األمنل للاء األكليل للاء ،وةمل للر م ة يسل للاموا المتل للاف ،ويأخل للذوا بل للذلك كتابل للا كت ل ل
هي 0 ،....إندكش ( 04ل560 /م).
وشأة ⅟12 ...:جذوف نخل منشورة 44 :بسعر⅓ نص دينار.
جذوف تي غير مشذبة(؟)  44بسعر⅓ دينار(.)2ء
) )4الياللح :و للو السللني منللى نوعللا ةولهمللا ةممللر يسللما السلليال هللي مصللر وشللجرتى صللييرة المجللم ةو
متوسللية ذا

قا ل

ةممللر الاللو يةللر إلللا السللمرة ،يوجللد بمصللر وب ل د النوبللة والسللودا والمبشللة

والليم وخشللبى ةبلليض ،لكنللى قايللل التممللل وعرةللة للتلك المشل ار  ،والثللاني مل الياللح اسللمى الصلللار

ينتشر هي السودا وقالها ةبيض ،ويسميها العامة ةم غي
360؛ الدميايي ،مفردا ّالن و ،
) )3ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،

.330
.300

وان للر الترجمللة :ةبللو صلللية ،ردأددو ّقددرةّ د ّشددرأ ،
ّ .80

 ،آل ياسي ّ،معجبّالن و ّوالز ار ة،4 ،

355

(3) Bell, Aphrodito, No 1371, p:375
304؛ ههمللي ،التنظددأبّال ددر ّا سددبمأ،

وتل للوهر هل للي المن ل للايق الش ل لرقية لادول ل للة األمويل للة ةخش ل للابا مثل للل األبن ل للوس(،)4
مل ل الهن للد( ،)2وق للد دلل ل

العدي للد مل ل ا،ث للار

والص للندل( ،)3والس للا

الخش للبية المتبقي للة خاص للة ه للي العل لراق ،عل ل تن للوف اس للتخداما

ه للي

الصناعا

مختا

()2

كانل ل

تجال ل

الخشبية مثل األبوا

واشتهر جرجا بعمل األخشا

والصناديق(.)5

للذ األخش للا

الجيدة ،وقلد اسلتلاد منهلا واللي خرسلا يزيلد

اب ل المها ل  ،عنللد هتمهللا لام لرة الثانيللة هللي خ هللة سللايما ب ل عبللدالماك (خ هتللى
 00ل 00 -ل545 /م 545 -م)(.)0
ويمكل ل الق للول ة خشل ل

السلل  ،وسلب

الس للا ش للكل اس للتخداما واس للعا ه للي ني للاق ص للناعة

ذلللك ةنلى يتميللز عل غيللر مل األخشللا

بقلوة تمماللى وعلدم تشللققى ةو

تقاصى ،إةاهة إلا مرونتى العالية هي التشكيل واثستخدام ،هةل عل قدرتلى عالا

تممللل الميللا  ،وقللد اسللتخدم بشللكل خ للا

) )4األبنوس :و و شجر لى خش
) )3الصندل :شلجر ييل
والز ار ة،3 ،

) )2السا  :خش

يجا

هللي صللناعة السللل هللي الخالليج العرب للي

ةسود ،آل ياسي ّ،معجبّالن و ّوالز ار ة،4 ،

الرارملة ،خشلبى ةمملر ومنلى األصللر ومنلى األبليض ،آل ياسلي ّ،معجدبّالن دو ّ

.345

م الهند ،و و شجر ع يم يذ

خشبى ةسود رزي وث تكاد تبايى األرض ،تنم

يممل خمسي رج  ،وتتخذ منى ةدقال المراك
،4

.450

) )2الجام  ،عمرو ب بمر (
دار الكتا

هي نمو يلوث وعرةلا ،منبتلى بالهنلد واللزنج،

منى (اللدوانيج) و لو خشل

منقلور مثلل اللزورق يويلل

الع ام ببمر المشرق ،وقيل ةنى يشبى األبنلوس إث ةنلى

ةقل سوادا منى ،ةبو منيلة الدينورا ،كتوبّالن و  ،ق،3
- 458

.280

35؛ آل ياسي  ،معجدبّالن دو ّوالز ار دة،

 352ل805 /م) ،الت لرّ ولتجدورة ،تمقيلق :مسل مسلني عبلدالو ا ،

الجديد ،بيرو ،4082 ،

 .22وسيشار إليى هيما بعد :الجام  ،الت لرّ ولتجورة.

) )5هرنسليس ،بشللير ،والنقشللبندا ،ناصللر ،اآلاددورّالخشددبّيددأّدارّاآلاددورّالعر أددة ،مجاللة سللومر ،مديريللة
ا،ثار القديمة ،بيداد4020 ،م ،مج،

) )0اليعقوبيّ،ال لدا ،

.355

 .55وسيشار إليى هيما بعد  :هرنسيس ،اآلاورّالخشب.
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والبمللر األممللر ،خاصللة هللي صللناعة الجسللم الخللارجي لاسللل ( ،)4ويعكللس ذلللك قللول

الجي ارهللي ( ثيوه ارس للتس 254ق.م  385 -ق.م) عن للد مديث للى عل ل البمللري  :ءوه للي
ذ الجزيرة نوف م الخش

يستعمل هي بناء السل  ،و و نوف يقاوم نلاذ الماء إللا

داخل السلينة التي تبنا بى ويدوم عاا مثلل لذ الملال مرتلي علام ،لكنلى هلي خلار
الماء يباا سريعاء(.)3

وث ب للد مل ل اثلتل للا إل للا قة للية ام للة تتعا للق بص للناعة الس للل ه للي العص للر
األموا ،و ي ة الكثير م جوان تاك الصلناعة وةدواتهلا للم تنتلى إلينلا عل يريلق
المصلادر والد ارسللا التاريخيلة همسل  ،بللل عل يريللق الشللعر ووثلارق البللردا ،ممللا
يجعل اللدارس هلي لذا المةلمار ياتلل وبشلكل إل ازملي إللا اإلشلا ار اللواردة هيهملا
مول تاك الصناعة ومتياباتها(.)2
هيكثر مث ذكر خش

السا لدو الشعراء األمويي  ،عند وصلهم السل هلي

ةنهار الدولة األموية الشرقية خاصة العراق ،وم ذلك مث قول الشاعر ةبي اللنجم

اللةل ب قدامة (

 426ل525 /م):

) )4القناعي ،نجاة عبدالقادر ،والخصوصي ،بدر الدي عباس ،تورأاّلدنو ةّالسدف ّيدأّالكوأد ّوونشدمتهوّ
المختلفة ،مؤسسة الكوي

لاتقدم العامي ،الكويل 4083 ،م،

 .23وسيشلار إليلى هيملا بعلد :القنلاعي،

لددنو ةّالسددف ّيددأّالكوأ د ؛ كنللدرما  ،للانس ،ملددملحّالسددفأنةّ ندددّالعددرب ،ترجمللة نجللم عبدالاللى

مصيلا ،المجم الثقاهي ،ةبو بي3663 ،م،

) )3ومللا زال للذا النللوف م ل األخشللا
خاصة هي صن جوان

 .433وسيشار إليى هيما بعد :كندرما  ،السفأنة.

يسللتخدم هللي صللناعة السللل متللا الوق ل

الماةللر هللي الخالليج العربللي،

السل وسيومها .جميل ،هؤاد ،الخلأجّالعر أّيأّمدونو ّالمدررخأ ّال لددانأأ ّ

ا قدمأ  ،مجاة سومر ،مديرية ا،ثار القديمة ،بيداد4000 ،م ،ملج،4 ،33

بعد :جميلل ،الخلأجّالعر أّيأّمدونو ّالمدررخأ ؛ الشلم
دولددةّال ددرأ  ،مركللز البم لري لاد ارسللا

الشم

 ،نو ّالسف ّالخش أة.

) )2عللد بعللض البللامثي ة

 .22وسيشلار إليلى هيملا

 ،عبدالالى خايللة ،ندو ّالسدف ّالخشد أةّيدأّ

والبمللوت ،البملري 4006 ،م،

 .20وسيشللار إليللى هيمللا بعللد:

للذ المسللألة ث تنيبللق عاللا د ارسللة العصللر األمللوا همسل

بللل العصللر العباسللي

ةيةلا ،عالا اللرغم مل وهلرة المصلادر التلي تناولتلى.ان ر :لجنلة التمريلر ،السدف ّوالمراكدبّيدأّ غددادّيددأّ
هددددّالع وسدددأأ  ،مجا للة لي للة الع للر  ،ع للدد ،8 ،5ميبع للة األيت للام ل ب للاء الك للرمايي المرس للاي  ،بي للداد،

4035م،

 .203وسيشار إليى هيما بعد :السف ّوالمراكبّيأّ غداد.
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()4

هل لهو يشل لق المل لاء بانتمام

قرقور س لا مرس لل الخل ليام

وكثي ار ما تعكس إشلا ار الشلعراء األملويي  ،جوانل

مهملة هلي صلناعة السلل

المسللتخدمة ةيللام الدولللة األمويللة خاصللة مللا يتعاللق باألخشللا

المسللتخدمة هللي للذ

الصللناعة ،مثللل قللول الشللاعر األخيللل (  03ل ل546 /م) ،هللي وص ل

سللل نهللر

الل ار وةخشابها الصابة القوية ،بقولى:
يعج الماء تم

يصك الق لار والخش

مسخ ل ار

كللذلك هللإ اثعتمللاد عاللا األخشللا

()3

الص با

المسللتوردة مل الهنللد ،للليس مسللتيربا ،هللي

ل ميالعة األشعار التي تشير إلا الع قلة الوثيقلة مل الهنلد هلي العصلر األملوا،

ههذا الشاعر األموا عبدالاى بل عملر العرجلي (

ملوالي  436ل525 /م) يصل

السل القادمة م الهند ،بقولى:
كلأنملا بعلث
والا جان

جاء

باللنشلر مل سللل

م الهند سي

البمر م عد

()2

األخشا  ،ناك مادة ةخرو غاية هلي األ ميلة لصلناعة السلل و لي

المديد ،إذ يعد المديد م المواد األولية ال زملة هلي صلناعة السلل  ،تالك الصلناعة
التي اشتهر بها ة ل دمشق ،ونالوا بها شهرة واسعة(.)2

) )4ةب للو ال للنجم ،اللة للل بل ل قدام للة ( 426ه525 /م) ،الدددددأوا  ،جمل ل وتمقي للق :س للميح جبيا للي ،دار
صادر ،بيرو 4008 ،م،

 ،302وسيشار إليى هيما بعد :ةبو النجم ،الدأوا .

) )3األخيل ،ةبو مالك غيات ب غوت التيابي (
ي ،2دار اللكر المعاصر ،لبنا 4000 ،م،

 03لل546 /م) ،الددأوا  ،تمقيلق :هخلر اللدي قبلاوة،

 .322وسيشار إليى هيما بعد :األخيلّ،الدأوا .

) )2العرجي ،عبدالاى ب عمرو ( موالي  436ل525 /م)ّ،الدأوا  ،تمقيق :سميح جميل الجبياي ،دار
صادر ،بيرو 4008 ،م .225 ،وسيشار إليى هيما بعد :العرجي ،الدأوا .
) )2ثاب  ،يوس ةهندا غنلامّ،ا سدل ةّالنورأدةّالشدرقأةّ،مجالة المشلرق ،الميبعلة الكاثوليكيلة ،بيلرو ،
العدد الثالت ،سنة 4066م .854 ،وسيشار إليى هيما بعد :ثاب  ،ا سل ةّالنو ّرأةّالشرقأة.
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ويش للير ابل ل الع للديم (  006ل ل4304/م) إللللا ج للودة المدي للد المصل لن هلللي
الثيور الشامية( ،)4و و المديد الممزوز المستخدم لصن الكراسي والمهاميز والعمد
وال للدبابيس( )3والس للل  ،كم للا ة ت للوهر ه للي مص للر وال لليم ةه للاد ه للي عم للل المس للامير
والم ارسل للي والخيل للايي واللل للؤوس( ،)2و ل للذ م ل ل ا،ث واألدوا المسل للتخدمة هل للي
السلل  ،ويبلدو ة اللليم التلي ةينبل المصلادر هلي اإلشللارة إللا وهلرة معلد المديللد
هيهللا ،خاصللة هللي جبللل نقللم (قللر صللنعاء) ،ومدينللة صللعدة( ،)2قللد اسللتثمر هيهللا
المناجم لقرو يوياة منذ العهود القديمة(.)5
ويتوهر معلد المديلد بشلكل كبيلر هلي مصلر ةيةلا  -التلي تعتبلر ة لم م اركلز
صللناعة سللل األسلليول األمللوا -ميللت تللوزف المديللد هللي شللبى جزيلرة سللينا ،بللالقر
م شوايئ خايج السويس ،هي ةبة ترتل ع سيح البمر ملوالي سلتمرة متلر،
وهلي الصلمراء اليربيلة ،بلالقر مل صلمراء لوبيلا ،والصلمراء الشلرقية بلي شلوايئ
البمر األممر ووادا النيل ،وتعتبر مدينة ةسوا م ة م ةماك توهر وةقلدمها ،وقلد
) )4الثيور الشامية ي ب د كثيلرة ،مل ملدنها ،ةنياكيلة ،المصيصلة ،علي زربلة ،يرسلوس ،وةشلار إليهلا
يللاقو بقولللى إنهللا ءبل د تعللر اليللوم بللب د ابل ثو  ،و للي بل د ث قصللبة لهللاء ،ويلصللاها عل ثيللور
الجزيلرة جبللل يعللر ءبجبللل الاكللامء و للو جبللل يتصللل بممل ودمشللق ويسللما ةيةللا جبللل لبنللا ؛ ابل
موقللل ،القاسللم ب ل موقللل النصلليبي (  205ل ل055 /م) ،لددورةّا رض ،دار مكتبللة الميللاة ،بيللرو ،
د .452 ، .وسيشار إليى هيما بعد :ابل موقلل ،لدورةّا رض؛ الثعلالبي ،ةبلو منصلور عبلدالماك
اب ل ل مممل للد (  230ل لل4625 /م) ،لمددددوئ ّالمعددددور  ،تمقيل للق :إب ل ل ار يم األبيل للارا ومس ل ل كامل للل
الصلليرهي ،دار إميللاء الكت ل العربيللة ،القللا رة4006 ،م 450 ،وسيشللار إليللى هيمللا بعللد :الثعللالبي:
لموئ المعور ؛ ياقو  ،معجبّال لدا  ،مادة (الثير).03 ،3 ،
) )3اب العديم ،تورأاّ لب،4 ،
) )2سالم ،تورأاّال رأة،
) )2صعدة :مخ

،460

.450

.32

باليم بينى وبي صنعاء ستو هرسلخا ،وبينلى وبلي خيلوا سلتة عشلر هرسلخا ،و لي

عللامرة يقصللد ا التجللار ،بهللا مللدابغ الجاللود ،يللاقو الممللوا ،معجددبّال لدددا  ،مللادة (صللعدة) ،مللج،2
.204

) )5زكريللا ،وصلللي ،ددددألّالدددأم  ،مجاللة المقتي ل  ،الميبعللة الكاثوليكيللة ،بيللرو  ،م للج4025 ،04م،
-366

 .3663وسيشار إليى هيما بعد :زكريا ،دألّالأم .
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دلل الملريللا والد ارسللا ة بدايللة اسللتخدامى كللا منللذ ةيللام مكللم الرومللا  ،وكللانوا
قادري عاا تمييز خاما المديد ،ويعامو سر استخراجها(.)4
وم ةبرز يرق استخ ار المديد ،جم الرملال التلي تشلتمل عالا خاماتلى ،ثلم

يتم وةعها هلي (سلويبا )
يقومو بتصليتى(.)2
وتوةح برديا

()3

مل يلي يوقلدو تمتهلا النلار متلا ي هلر المديلد ثلم

قرة ب شريك صناعة المسلامير( )2الخاصلة بالسلل والقلوار

المسللتخدمة هللي األسلليول األمللوا ،كمللا توةللح نوعللا هريللدا مل الع قللة بللي الدولللة
واألهراد( ،)5م خ ل توزيل المديلد عالا األهلراد هلي القلرو لصلناعة المسلامير ،هقلد
جاء هي البردية المؤرخة بشهر صلر سنة  04ل546 /م:

) )4صللادق بللك ،مس ل  ،ال دأدددّولددنو تهّيددأّملددر ،مجاللة المقتي ل  ،الميبعللة الكاثوليكيللة ،بيللرو ،
مج4025 ،04م .288 - 285 ،وسيشلار إليلى هيملا بعلد :صلادق بلك ،ال دأددّولدنو تهّيدأّ
ملر.
) )3سلويبا  :السليو لي علروق مل اللذ واللةلة ،تسلي هلي المعلد  ،تتكلو هيلى وت هلر ،وسلمي
سلليوبا ثنسلليابها هللي األرض ،و للي المعللد المللدهو هللي األرض .اب ل من للور ،لسددو ّالعددرب ،مللادة
(سي ) ،مج.255 ،4
) )2شللقير ،سللايم ةهنللدا ،المعددود ّيددأّالسددودا  ،مجاللة اله ل ل ،ميبعللة اله ل ل ،القللا رة ،عللدد،4 ،45
4065م .230 ،وسيشار إليى هيما بعد :شقير ،المعود ّيأّالسودا .
) )2المسلامير :ملرد للا مسلمار تتنللوف ةشلكالها بمسل كبلر السلللينة ويبيعلة اسللتخدام المسلمار ،وقللد تصللل
ةيوالها إلا درجة كبيرة ،هأميانا تستخدم هي قاعدة السلينة لمسكها وةميانا تدق لتثبيل ةللوا السللينة،
ميت يملر لرةسى ملرة ينزل هيها لكي ث يكو بار از ،ويعيق بلذلك التصلاق األللوا هيملا بينهلا .لامزيلد
ع ل ل ةنواعهل للا واسل للتخدامها هل للي الصل للناعة التقايديل للة لاسل للل ان ل للر :الرومل للي ،ةممل للد البشل للر ،معجدددددبّ
الملددمل و ّال رأددةّيددأّالكوأ د  ،مركللز البمللوت والد ارسللا الكويتيللة ،الكوي ل 4000 ،م.08 ،
وسيشار إليى هيما بعد :الرومي ،معجبّالململ و ّال رأة.
) )5ربما يعود سب ذلك اثعتماد لخبرة ةهراد القرو هي عماية استخ ار وتشكيل المديد ،و ي مل اليلرق
التلي توارثهللا األهلراد منللذ عهللد اللراعنلة ،متللا إنهلم تمكنلوا مل زيلادة صل بتى بخايلى بللالكربو والعمللل
عاللا إممار للى وتيييس للى بالم للاء .لامزي للد ان للر :ك للاربنتر ،ارول للد ،وتاي ل  ،روبل لرتس ،ال دأددددّتعدأندددهّ
وتقسددددأتهّولددددنو ته ندددددّقدددددمو ّالملددددرأأ  ،مجال للة المقتي ل ل  ،القل للا رة ،4 ،مل للج.4026 ،55
 .262وسيشار إليى هيما بعد :كاربنتر ،ال دأدّ ندّقدمو ّالملرأأ .
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بسم الاى الرمم الرميم
م قرة ب شريك إلا بسيل صام

ةشقوة

هإني ةممد الاى الذا ث إلى إث و ،ةما بعد،
هقللد ةرسللا
مس

إليللك ....ةربعللة قنللايير م ل المديللد لصللناعة مسللامير لاق لوار ،

ما و مقرر هي كتابي ذا...
ولاسللنة الماةللية ( )0ةريللال لاقنيللار الوامللد ،وقللد ةلمق ل

بكتللابي للذا صلللة

المديد المياو  ،مبينا مقدار ما يصن م كل صن  .وقد مسبنا مقدار ملا يتال
م المديد.

هللإذا جللاك كتللابي للذا هخللذ المديللد وهرقللى هللي القللرو بمقتةللا ةمرنللا هللي كتابنللا
إليك دو مماباة ةو ام ألا قرية هي تلريق المديد ،ولكل قلدر لكلل قريلة نصليبها

الللذا يناسللبها م ل كللل صللن  ،ومللثهم عاللا ة يعجا لوا بصللناعة المسللامير الجيللدة

المصنوعة مس
كت

الصلة المرساة إليك.

هي  2تور

()4

( 0 ،)Hathyrإندكش (=صلر  04ل560 /م)

ماشية:
الصلة 2 :قنايير
كتل (قي ) قنيا ار تنق

إلا الثات.

مديد مكسر (قي صييرة) :قنيا ار .

) )4تور :شهر قبيي يقاباى شهر ربي األول ،ويشير اب مماتي (  060لل4360 /م ) هلي لذا الشلهر

يل لتم تن لليم النش للاي والعم للل ه للي الس للل ( ،القل لواديس) ،و للي الس للل الع يم للة .ابل ل مم للاتي ،قدددوانأ ّ
الدواوأ .324 ،

382

كذا :ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
 4قنيار :ينق
 4قنيار :ينق

إلا الثات.
إلا الرب

()4

ويتك للرر يال ل ص للن المس للامير مل ل ةهل لراد قري للة ةهروديت للو ،ة للم بردي للة
مؤرخة هي سنة ( 04ل560 /م) ،جاء هيها:

)1 ) Bell, Aphrodito, No 1369, p:374
2

وان ر الترجمة :ةبلو صللية ،ردأدو ّقدرةّ د ّشدرأ ،
ا سددبمأ،

06؛ وان للر برديللا

ةخللرو ع ل يا ل

- 306

304؛ ههملي ،التنظدأبّال در ّ

المسللامير لبنللاء السللل  :مؤسسللة آل البي ل ،

الفهدددورلّالت لألأدددةّلبقتلدددودّا سدددبمأ ،المجمل ل الماك للي لبم للوت المة للارة اإلسل ل مية ،عم للا ،

4085م،2 ،

 .24وسيشار إليى هيما بعد :الفهورلّالت لألأةّلبقتلودّا سبمأّ .
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ءبسم الاى الرمم الرميم
م ل ق لرة ب ل ش لريك ال لوالي إللليكم يللا ة للل المقللول الخمسللة هللي قريللة ةهروديتللو،
تساموا م رريسكم خمسي وزنة م المديد الخام غير النقي م مخلاز المكوملة،
واصنعوا منها بعد تنقيتها ث ثا وث ثي وثات وزنة م المساميرء(.)4
ويتة ل للح مل ل ل البردي ل للا
تنقيتى( ،)3وينق

ة المدي ل للد الخ ل للام لص ل للناعة المس ل للامير ي ل للنق

بع ل للد

المديد (الخردة) ةيةا ،كما يشلير السلجل الملالي (تقريلر) الملؤر

هي سنة ( 05ل542 /م) ،إللا ذللك :ءالمجملوف الكالي لامديلد الخلام :ث ثلة قنلايير،
يصبح بعلد تن يللى قنيلاري  ،مديلد قيل (خلردة) 4½ :قنيلار ،يصلبح بعلد تن يللى
قنيا ار وامدا..... ،ء(.)2
وم ل الم لواد األخللرو التللي تسللتخدم هللي صللناعة السللل  ،النمللاس كمللا تشللير
البرديللا  ،هقللد جللاء هللي السللجل المللالي (تقريللر) المللؤر هللي سللنة ( 05ل ل542 /م)،
إشارة إلا قيمة س سل نماسية تستخدم هي صناعة السل :
ءكت

هلي  32مسلرا( 42 ،)2إندكشل (=  05ل542 /م) ،هلي متلاف القلوار

والسل للل هل للي جزي ل لرة بل للابايو  ،قبل للل القاسل للم ب ل ل كع ل ل  ،صل للام

العمل للل ل للذا العل للام

( 42إندكش ) ،لجيا سنة  45إندكش (=  00ل542 /م):
(1) Bell, Aphrodito, No 1408, p:132
وان ر الترجمة :ههمي ،التنظأبّال ر ّا سبمأ،
) )3ههمي ،التنظأبّال ر ّا سبمأ،

.80

.04

)  )2ان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
3

Bell, Aphrodito, p:89.325

) )2مسللرا شللهر قبيللي يقاباللى شللهرذو المجللة العربللي ،ويشللير ابل ممللاتي (  060لل4360 /م) هللي للذا
الشهر يكو جريا النيل هي خايج اإلسكندرية .اب مماتي ،قوانأ ّالدواوأ ،
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.350

قنيا ار م الس سل النماسية ،هأعيوا هي ثمنها ثمانية دنانير وثات اللدينار

لكل قنيارء( .)4وقد تميز المصلريو بقلدرة هارقلة هلي صلناعة النملاس منلذ العصلور
القديمة ( ،)3وربما مصاوا عاا خاما

النماس م قبر

(.)2

ةما عمايلة بنلاء السلل  -التلي غالبلا ملا تتخلذ شلكل بعلض الميوانلا

البمريلة

خاصة الملو  ،عالا اعتبلار سلبمى هلي الملاء وقدرتلى مل خل ل شلكاى عالا مصلادمة

الماء وانسيابى هيى ،نموذجا لبعض ذ السل ( ،)2هتبلدة بوةل القاعلدة التلي تكلو هلي

مستيياة تةيق مول يرهيها لتتناس المقدمة والمؤخرة(.)5

اليال

وتسللتخدم مبللال (النارجيللل)

()0

هللي بنللاء السللل المخييللة هللي الخالليج العربللي

والمميي الهندا التي يتم درسها وهتاها (غزلها) لتربي بها ةلوا السل (.)5

(1) Bell, Aphrodito, p: 89
وان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،

.328

) )3كاربنتر ،ال دأدّ ندّقدمو ّالملرأأ .263 ،
.03

) )2ههمي ،التنظأبّال ر ّا سبمأ،

) )2عبادة ،عبداللتا  ،ا سمولّا سبمأ ،مجاة الهل ل ،4 ،علدد4042 ،33م،
إليى هيما بعد :عبادة ،ا سمولّا سبمأ.
 ،نو ّالسف ّالخش أة،

) )5الشم

 .20وسيشلار

.23

) )0النارجيل :و جوز الهند ،وث يصبر صبر ا عاا ماء البمر شيء ،ومنى تتخذ مبال م ارسلي السلل
هي البمار ،وتنسج منى ةشرعة السل  .ةبو منيلة الدينورا ،الن و  ،تمقيق :برنهارد للي  ،دار هرانز

شتايز ،هيسباد 4052 ،م،2 ،
الريس ،القا رة4006 ،م،
) )5يشللار ة

353؛ األملي  ،إسلماعيل ،العمدونأو ّروادّال در ،دار ريلاض

 .24وسيشار إليى هيما بعد :األمي  ،العمونأو ّروادّال ر.

للذ الخيللوي تعمللل مل خل ل ةخللذ قشللور ثمللر جللوز الهنللد ،ويللتم وةللعها هللي المللاء متللا

تتخللذ شللكل نسلليج مثللل شللعر الخيللل ،ويصللن منهللا بعللد ذلللك مبللاث ةو خيويللا تخللاي بهللا الم ارك ل .

الشم

 ّ،نو ّالسف ّالخش أة،

.26

380

وث يعني ذلك ة جمي السل المستخدمة كان

بعللض الروايللا

مخييلة غيلر مسلمرة ،بلل تشلير

إلللا هللور السللل المس لمرة هللي الخالليج العربللي والمملليي الهنللدا هللي

األسيول األموا التلي يعلود اللةلل هلي اتخاذ لا إللا المجلا بل يوسل
ازلل

س للب

الثقللي ،وملا

صللناعة السللل هللي الخالليج العربللي تسللتخدم المديللد هللي صللناعتها( ،)4ولكل كللا

اس للتخدام خي للوي (النارجي للل) للو وهرته للا وتكالته للا القايا للة مقارن للة بتكال للة المدي للد

العالية ،ةكثر م ة يكو ذلك اثستخدام ألسبا

م مية(.)3

كمللا نجللد بعللض اإلشللا ار التللي تليللد بللأ سللل البمللر األبلليض المتوسللي نلسللها
اس للتخدام المدي للد ه للي ص للناعتها ،كانل ل

والت للي ييال ل

(  382ل805 /م) ،بأ المراك

الخييية كان

مخييل لة مي للت ي للذكر اليعق للوبي

تعمل عند قرية (ماسة) الواقعة عاا

سلامل البمللر األبلليض هللي السلوس األقصللا( ،)2و للذا يعنللي علدم اقتصللار الم مللة هللي

البمر األبيض ةو سوا عاا نوف معي م المراك .
وتتخللذ السللل القاللوف ةو الش لراعا

و للو رواق السلللينة ،مركللز هللي وسللي السلللينة
()5

عاا خشبة يوياة تعر بالدوقل( ،)2ويياق ة ل مصر عاا الشراف اسم الصلارا ،
ويبل للدو ة األسل لليول األمل للوا اسل للتخدم الش ل لراف بشل للكايى (المربعل للة والمثاثل للة) ،وذلل للك
ث تداء الم مي العر إليها(.)0

) )4الشم

 ،نو ّالسف ّالخش أة،

.22

) )3القناعي ،لنو ةّالسف ّيأّالكوأ ،
) )2اليعقوبي ،ال لدا ،

- 25

.20

.206

) )2ابل سلليدة ،ةبللو المسل إسللماعيل النمللوا (

 258لل4605 /م) ،المخلددص ،تمقيللق :خايللل إبل ار يم

جلللال ،دار إميللاء الت لرات العربللي ،بيللرو 4000 ،م .48 ،2 ،وسيشللار إليللى هيمللا بعللد :اب ل سلليدة،

المخلص.
) )5ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (كريو ) ،مج،2
) )0لامزيللد ان للر :ههمللي ،التنظددأبّال ددر ّا سددبمأ،
.20

385

.534
438؛ القنللاعي ،لددنو ةّالسددف ّيددأّالكوأد ،

ويقال

وتنته للي ص للناعة الس للل بعم للل الجال للاي ءCalfatء و للو العام للل ال للذا يجال للي
السللل ( ،)4ومهمللة الجالللاي (القالللاي) تكللو بعللد اكتمللال بنللاء السلللينة نهاريللا،
(يأخ للذ مل ل النارجيللل) ،ويجع للل خ له للا

هيقللوم بخ للرز وخيايللة ةلل لوا الس للل بللالاي

القار ،و ي مادة سوداء تياا بها السل  ،تؤخذ م شجر ةصاى ملر( ،)3ميلت يقلوم

الجالاي بإدخال قيعة الكتلا بلي مسلامير األللوا وخروز لا ،ويعملل عالا مسلمها

والقار( ،)2متلا ث تتسلر الميلا إللا السللينة و لي عمايلة ةلرورية ،غايتهلا

بالزه

سد اللراغا

والثقو الصييرة التي تكو بلي كلل للو وآخلر مل ةللوا السللينة(،)2

ويمتا القالاي (الجالاي) هي ذ العماية إلا بعض األدوا

التي مازال يستخدمها

عمال صناعة السل متا اليوم ،مثل (منقر كالا ) و و عبلارة عل قيعلة مديديلة
ةمللد يرهيهلا إلللا شلعبتي إلدخللال الخيلوي بللي األخشلا

يتشلع

) )4وييالق سلكا الخالليج العربلي مصلياح قالللاي ةو قل
م ل يقللوم بتسللوية األخشللا

لساعا

ونجارتهللا وق هتهللا ،وتتص ل

يوياة .القناعي ،لنو ةّالسف ّيأّالكوأ ،

وقاليتهللا متللا ث

عالا مل يقلوم بصلناعة السللل  ،والقل
للذ المهنللة بالصللعوبة ههللي تتيا ل

،23

.22

للو

العمللل

) )3ويس للما ش للجر الق للار ةية للا (الخة للخاض) ،ي للاقو المم للوا ،معجدددبّال لددددا  ،م للادة (ق للار) ،م للج،2
222؛ آل ياسي ّ،معجبّالن و ّوالز ار ة،4 ،

) )2اب سيدة ،المخلص،2 ،

.40

) )2وتوةلح عمايلة القاليلة التلي تسلتخدم هلي الوقل

.256

الملالي لصلناعة السلل الخشللبية هلي الخاليج العربللي

ملدو التشلابى والتقللار هلي عمايللة القاليلة ،هبعلد اكتمللال بنلاء السلللينة يلأتي القاللاي بكميللة مل القيل ،

تعيا ألشخا

ييمرونهللا بزي ل

ليزلها خيويا يوياة ذا

مجم ةشبى بذبالة الس ار وتسما ذ الخيوي (ذبارلل) ،ثلم

النارجيللل (جللوز الهنللد) وبعللد ذلللك يللدخاونها بللي ةل لوا السلللينة ،لسللد الل ارغللا

هيهللا،

وتسللتخدم هللي الكثيللر م ل األميللا الزيللو السللمكية ويسللما (الصللل) ،ويسللتخر م ل ةسللماك صللييرة

تسللما (عللوم) ميللت يللد

الوجللى الخللارجي لجسللم السلللينة ،ويللد

مخاويللا بللبعض الللد و  .الكسللادا ،المل

الجللزء الميمللور مل السلللينة بللالقير

بللدر الللدي ةممللد ،القددومولّال ددر ّ(معجددبّملددمل و ّ

ال رأةّيأّجنوبّالج ّزأرةّالعر أة  ،المجم الثقاهي ،ةبو بي3662 ،م،

 .55وسيشار إليى هيما

بع للد :الكس للادا ،القدددومولّال دددر ؛ القن للاعي ،لدددنو ةّالسدددف ّيدددأّالكوأددد ،

الشم

 ،نو ّالسف ّالخش أة،

.26

388
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20؛

تتسللر الميللا إلللا داخاهللا( ،)4ولخيللورة عمللل الجالللاي ،تشللير المصللادر ةميانللا إلللا

تا

العديد م السل بسب

سوء قاليتها( ،)3وم

نا عد

األساسية هي العالم :ءةمو ما م هي العالم إلا قالاي جيدء(.)2
وتمللدنا برديللا

ق لرة بل شلريك بإشللا ار

ذ المهنة م المه

امللة عل ةبللرز جوانل

تاللك العمايللة،

وت لربي بللي الجالللاي والنجللار ،ولك ل تبللرز ة ميللة و يلللة الجالللاي م ل خ ل ل ارتلللاف

ةجر مقارنة بالنجلار ،هقلد يال

قلرة بل شلريك مل ة لل ةشلقو إرسلال نجلار وجاللاي

إلللا دار صللناعة بللابايو  ،لتجهيللز وصللناعة السللل هيهللا لاسللنة القادمللة و للي سللنة
( 04ل560 /م) ،هقد جاء هي بردية مؤرخة هي سنة ( 06ل568 /م) ،ما نصى:
]بسم الاى الرمم الرميم[
]م قرة ب شريك إلا ة ل مدينة ةشقو [
]هأعيوا لصنعة العي والقوادس وا
]لسل هي جزيرة با

اليو قبل عبداألعاا ب ةبي مكيم[

]سنة تسعي لجيا سنة إ[ مدو وتسعي نبييي نو
]بجي ونجا ار وجالايا ومعيشتهم لل]لثاثة ةشهر .هإ ةعييتم
]األجر هأعيو هي ةجر كل نوبج[ دينري  ،وهي ةجر كل رجل]لل[
]جالاي دينر[ ونص  ،وهي ةجر نبيي نجار دينر وثات هي
) )4القناعي ،لنو ةّالسف ّيأّالكوأ ،
) )3القروا ،وكرأةّالسف ،

.55

03؛ الشم

 ،نو ّالسف ّالخش أة،

) )2اب عبدو  ،مممد ب ةممد التجيبي ،رسولةّيأّالقلدو ّوال سد ة ،مل كتلا
هللي آدا

.28
ثل ت رسلارل ةندلسلية

المسللبة والممتس ل  ،تمقيللق :ليلللي بروهنسللال ،المعهللد العامللي اللرنسللي ،القللا رة4055 ،م،

 ،55وسيشار إليى هيما بعد :اب عبدو ّ،رسولةّيأّالقلو ّوال س ة.

380

]كل شهر .وكت

مرثد هي ذا المجة تما[

]م سنة تسعي [(.)4
صام

ق لرة بل شلريك هللي السللنة التاليللة ،ةا سللنة ( 04ل546 /م) إلللا

وتكللرر يال

ةشقوة ،بإرسال نجاري ومجاليي لاماجة إليهم لاعمل هلي السلل  ،و لذا ملا

تةمنى ن

البردية المؤرخة هي  8إندكش ( 04ل546 /م):

ءبسم الاى الرمم الرميم
م قرة ب شريك إلا بسيل صام

ةشقوة

ةما بعد،
هأن ل ل

تعال للم ةننل للا بماجل للة دارمل للة إلل للا نجل للاري ومجالي للي لاعمل للل هل للي السل للل

والق لوادس ،وهللي بعللض ةعمللال اإلمللارة ومللا تمتاجللى م ل متللاف ،إذ ث مجللال إلنجللاز

العمل دو

ذا المتاف ،و ي ذا

ويبللدو ة

نل ةيةا أل ل القروء(.)3

ن للاك نقص للا واةللما ه للي ةع للداد النجللاري والمجالي للي لاعم للل ه للي

السلل  ،ويعللود لذا الللنق

إللا بقللاء الكثيلر مل النواتيلة (الم مللي ) هلي العديللد مل

المنللايق التللي وجه لوا إليهللا ،واسللتقرار م هيهللا ،ممللا ده ل ق لرة ب ل ش لريك إلللا الس لؤال
عنهم ،وع عدد م ،وع عدد م توهي منهم ةثناء عودتى هي البمر.
ونثب

نا ن

البردية المؤرخة هي سنة  04ل560 /م؛أل ميتها:

ءبسم الاى الرمم الرميم
م قرة ب شريك إلا بسيل صام
) )4ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
) )3المرج ّنفسه،

.305

ةشقوة

.346

306

هإني ةممد الاى الذا ث إلى إث و

ةما بعد،

ه نعام عدد النواتية الذي رجعوا إلا كورتك ممل خرجلوا هلي ةسليول اليلزو
إلا إهريقيا م عياء ب راه الذا ةغ از موسا ب نصير ،وث عدد الذي اوا هي
إهريقيا.
هللإذا جللاك كتللابي للذا ،هاكت ل

إلللي بعللدد النواتيللة الللذي رجع لوا إلللا كورتللك،

واسللألهم ع ل الللذي ا لوا هللي إهريقيللا ،وألا غللرض ا لوا نللاك .واسللألهم ع ل عللدد
الذي ماتوا ناك ،وع رماتهم بعد ميادرتهم .واكت إللي بكلل ملا يعاملو وكلل ملا
يخبرونك ،وعجل بإرسالى إلي بعد قراءة كتابي ذا.
كت ل ل

560م).

هل للي  2ةمشل للير ( 8 ،)4()Mecheirإندكش ل ل (= ربي ل ل ا،خ ل لرة  04ل ل ل/

ماشية 45 :ةمشير ( 8 ،)Mecheirإندكش .

ةرسللل مل سللعيد( )3هللي عمللل كتللا

بالنواتيللة الللذي خرجلوا مل عيللاء بل ارهل

و............ء(.)2

وث ت هللر البرديللا

سللب

إقامللة النواتيللة هللي المنللايق التللي خرجلوا إليهللا وعللدم

الع للودة لاخدم للة ه للي األس لليول ،لكنن للا نستش للعر مل ل خل ل ل البردي للا

ةية للا ة

للذ

) )4ةمشير شهر قبيي واسمى القديم (ماكير) ،يقاباى شهر جمادو ا،خرة العربلي .الخلورا ،قلدة ا أدوب،
.86

) )3يتكرر اسم العامل سلعيد هلي البرديلا

خاصلة المتعاقلة بلأمر النواتيلة واألسليول ،ويبلدو ةنلى كلا علام

عاا البريد كما يتةح هي البردية التي تممل رقم ( )4254لسنة  03ل546 /م،

Bell Aphrodito No 1351, p:279
ّوانظرّالترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
)  )2انظرّالترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
3

.355
– 350

.355

Bell, Aphrodito, No 1350, p:279 ،

304

ال لا رة التللي اسللتمر آثار للا لسلنوا
النواتي للة ،وبالت للالي ج للاء

إجل لراءا

تاليللة ،قللد يكللو سلببها التللأخر هللي دهل ةجللور

قل لرة بل ل شل لريك ه للي مماول للة من للى لتجل لاوز تا للك

ال ا رة ،هقد جاء هي بردية مؤرخة هي سنة  04ل560 /م ،ما نصى:
ء] ...وث[ تتوا هي بعت النواتية الذي يابنا م م كورتك لاعمل هي القوار
والسل  ،وغير ا م سل األسيول المصرا لسنة  8إندكش (= 04ل560 /م).

وقللد ةمرنللا ميللا ب ل ش لريح ة يسللتأجر للؤثء وةولرللك الللذي تللأخر هللي ده ل

ةجرتهم المذكورة هي كتابنا()4ء

وتكرر يا قرة ب شريك م بسيل صام ةشقو بالتعجيل هي جمل الملال
الميا ل للو ةج ل للو ار لانواتي ل للة ،و ل للذا م ل للا تة ل للمنتى نل ل ل البردي ل للة المؤرخ ل للة ه ل للي س ل للنة
( 03ل546/م):
ءبسم الاى الرمم الرميم

م قرة ب شريك إلا بسيل صام

ةشقوة

هإني ةممد الاى الذا ث إلى إث و ،ةما بعد،

هلإذا جللاك كتللابي للذا هعجللل بجمل المللال المياللو  ،بمقتةللا مللا هللي كتللابي،

وةرساى إلينا ،وث تتوا هي ذلك.
كت

هي  0بشنس

()3

 0 ،Pachonإندكش (=  03ل546 /م).

ماشية :ةرسل م إلياس ب  ،Psebnuthiusهي سبعة دنانير ةجور سبعة
نواتيةء(.)2
)  )4انظرّالترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
1

- 352

.352

Bell, Aphrodito, No 1337, p: 272
) )3بشل لنس ش للهر قبي للي واس للمى الق للديم (ب للاخو ) يقابا للى ش للهر رمة للا العرب للي .الخ للورا ،قلدددة ا أدددوب،
.84 -86

(3) p:376 Bell, Aphrodito, No 1374, p:375

وان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،

303

.303

واتخذ الدوللة قل ار ار بلصلل نواتيلة سلل الشلام عل نواتيلة سلل مصلر ،ويبلدو
ةنللى ق لرار إدارا ،جللاء عاللا خاليللة نق ل النواتيللة (الم مللي )  -م ل ماجللة الدولللة
إليهم – لتن يم صلر ةجلور م ،وقلد ةشلار إملدو برديلا قلرة بل شلريك إللا قلرار
التقسيم هي البردية التالية التي تعود إلا شهر ربي األول( )4ولم تؤر سنتها:
ءبسم الاى الرمم الرمل]ليم[
م قرة ب شريك إلل]لا
بسيل صام ةشقوة ،هإني
ةممد الاى الذا ث إلى إ
ث و
ةما بعد ،هإني قد ةمر
بقسمة نواتية سل
مصر وسل ة ل الشام
وبأرزاق م يرك هيها م المقاتاةء ّ
ومل ل للاول صل ل للام ةش ل ل للقوة التعامل ل للل م ل ل ل تا ل ل للك ال ل ل للا رة ،بمتابعل ل للة اله ل ل للاربي
وتي لريمهم( ،) 3ولعللل للذا اإلج لراء جللاء تاليللا إلج لراءا ق لرة ب ل ش لريك ،هقللد جللاء هللي
ن إمدو البرديا المؤرخة هي سنة ( 06ل568 /م) ،إشارة إلا ذلك:
ثات ][.....
ميا م رسولك
كت إلي ةنك قد ]ةرسا [
إلي بالنبيي النل]لوتي[
الذا هر وباألربل]لعة ا[
3

لدننير وثات ]الدينر الذا[
) )4شللهر ربي ل األول العربللي يقاباللى شللهر تللور القبيللي واسللمى القللديم (ةثللور) .الخللورا ،قلدددة ا أدددوب،
.84- 86
( )3الن ر هي ربي مسألة رو النواتية (الم مي ) العاماي هي األسيول األموا ،ومسألة رو
(الل مي ) العاماي هي األرض م كور م ،واجراءا

302

الوثة تجا هم.

غرمتى ،واني لم ة]ر [

هإ لم يك قدم إ]لي هابعت بى[
وبما غرمتى .وا]لسام[

عاا م اتب ا]لهدو[

وكت

ممل]لمد ب [

عقبة هي شهر ربي ][.....

م سنة تسعي (.)4

إ موةللوف النواتيللة وةجللور م ،كللا لللى انعكاسللى عا لا هقهللاء اللت ل ار التاليللة،
خاص للة ه للي منيق للة مص للر والمي للر العرب للي ومت للا األن للدلس ،ويتجال لا ذل للك ل للدو
المللذ المللالكي الللذا انتشللر بشللكل واس ل هللي تاللك المنللايق ،هقللد خص ل بعللض
اللقهاء مثل القروا ( ق 2ل /ق 46م) هي كتابى ءةكرية السل ء بابا ةسما ءةكرية
النواتية هي السل ء مشي ار إللا ة ميلة النواتيلة وةجلاز اكتلراء م واجلارتهم بعلد :ءالسلل
للي األصللل ،والنواتيللة اللللرف؛ ألنللى ث تجللرا سلللينة إث بهللمء( ،)3كمللا نللاقا ةجللور م
وما يترت عايهم م غراما ةو واجبا .
وتةللم كتللا

القللروا (

ق  2ل ل /ق46م) ،معاومللا

ع ل صللناعة السللل

ت هر للا عقللود صللناعة الق لوار  ،خاص لة هللي الميللر العربللي واألنللدلس هللي القللر
الراب الهجرا /العاشر المي دا ،و ي م اللت ار المبكرة والقريبة للترة الدراسة هي
للل غيللا م مللح للذ الصللناعة هللي المصللادر المعاص لرة للت لرة بنللاء األسلليول(،)2
) )4جرو م للا ّ،وو ار ّال دددرد ّالعر أدددةّ ددددارّالكتدددبّالملدددرأة ،ي 0 ،3ةجل لزاء ،دار الكتل ل
القللا رة4002 ،م،2 ،

- 35

صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
) )3القروا ،وكرأةّالسف ،
) )2اعتمللد البامللت عاللا تثبي ل

،06

المصل لريةّ ،

 .30وسيشللار إلي لى هيمللا بعللدّ:جرو مللا ّ،وو ار ّال دددرد ؛ّةبللو

- 364

.363

.00

الجللزء الخللا

بالعقللد م ل الللن

الممقللق م ل كتللا

ةكريللة السللل ألبللي

القاس للم الق للروا (  .ق  2ل لل /ق46م)  ،مم للاوث تلس للير بع للض المل للا يم بم للا ت للوهر لدي للى مل ل مؤلل للا

ومعاجم.
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وهيى يوةح القروا عقد معاماة (وثيقلة) إلنشلاء قلار  ،ذكلر هيلى األدوا ال زملة
لصلناعة القلوار مل ةخشلا ومديللد وعملال النجللارة ،وبعلض اإلشللا ار عل يريللق
صناعتى ،وجاء هي ذا العقد (الوثيقة) ما نصى :ءعامل ه ه نا النجار عاا ة
ينشللاء لللى قاربللا قرليللا( ،)4يولللى كللذا وكللذا ،وعللرض وسللي قاعتللى كللذا وكللذا شللب ار،
وارتلاعللى كللذا وكللذا ذ ارعللا بللذراف اإلنشللاء وشللبر بباللد كللذا ،تكللو قرابيسللى وتخاتياللى
وةقلالللى( ،)3وقوسللى( )2مل عللود الباللوي ،وةلوامللى( )2مل عللود األرز بقينلليس()5؛ ركنللى
لر
مشر  ،وةربعة ةقلال ةقراي وةقلال اليارمة ،وقل عالا المواجل القداميلة وآخ ا
) )4قرلللي :للو نللوف م ل ةن لواف الم ارك ل

انتشللر هللي األنللدلس والميللر  ،وربمللا كللا مللا ةياللق عايللى اسللم

(قروالللة) وةميانللا (قربللا ) ويللرجح تللاريخ اسللتخدامى سللنة  432لل526 /م .النخياللي ،درويللا ،السددف ّ
 .440وسيشلار إليلى هيملا

ا سبمأةّ لىّ رو ّالمعجب ،ي ،3دار المعلار  ،القلا رة4050 ،م،

بعد :النخياي ،السف ّا سبمأة؛ الزوارا ،عاي ،المب ةّاللفوقسأةّم ّالقر ّالسودلّ شدرّإلدىّ
القددر ّالتوس د ّ شددر ،مجمللوف هللي كتللا
الشؤو الثقاهية ،تونس4050 ،م،

) )3القلال :قي م الخش

(تيللور عاللوم البمللار ودور للا هللي النمللو المةللارا) ،و ازرة

 .440وسيشار إليى هيما بعد :الزوارا ،المب ةّاللفوقسأة.

ووامدتها قلاة ويول القيعة يكو عاا عرض مؤخرة السللينة ،ولكلل سللينة

ث ث للة ةقل للال منه للا اثنت للا تثبت للا ه للي م للؤخر الس لللينة ويس للمونها قل للال وراء وثالث للة ه للي مقدم للة الس لللينة

يسمونها قلاة قدام ،وتمتد ذ األقلال عاا عرض السلينة ،وتستخدم القلاة ألغلراض علدة هأميانلا يملد
عايهللا القمللاا ويسللتلاد منهللا بالمصللول عاللا ال للل .الكسللادا ،القددومولّال ددر ،

-05

الروملي ،ةمملد بشلير ،معجددبّالملدمل و ّال رأددةّيدأّالكوأد  ،مركللز البملوت والد ارسلا

الكوي 4000 ،م،

 .58وسيشار إليى هيما بعد :الرومي ،معجبّالململ و ّال رأة.

) )2القوس :يستخدم ذا الالل هلي الخاليج العربلي لادثللة عالا آللة تسلتخدم لثقل
الال ل

08؛

الكويتيللة،

األخشلا  ،ولكل دثللة

نللا يبللدو ةنهللا تللدل عاللا قاعللدة القللار ةو عللامود يكاللى الللذا يقللوم عايللى بنللاء القللار  ،والللذا

يسللما هللي الخالليج العربللي (بللي
السف ّالخش أة،

.06

) )2األللوا  :و للي قيل الخشل
- 06

.04

) )5قينيس :ربما كان

تمري

) .القنللاعي ،لددنو ةّالسددف ّيددأّالكوأ د ،

التللي تكللو جسللد السلللينة ةو القللار  .الشللم
لل (هنيليس) و لو تجويل

الشللر واليللبخ خ ل ل السلللر هللي خ ازنللا

الخش أة،

.00

خلا

تصللن م ل الخشل
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08؛ الشللم

 ،نددو ّ

 ،نددو ّالسددف ّالخش د أة،

هلي القلار يكلو مخصل
وتياللا بالقللار .الشللم

لملل ملاء

 ،نددو ّالسددف ّ

عا للا الوراني للة ،وجس للر الاقص للة بأقلاله للا وص لللتي قي لليس ،ولقص للة مقلا للة ومن للايق
الخشبة والتعريق والابري ( ،)4ويكمل إنشاؤ ونجارتى بما يمتا إليى م المسامير
لملد القاليلة ،وعالا هل اللنقا وزهل التشلبيك( ،)3بكلذا وكلذا دينلار .قبةلها هل
ةو ق للبض منه للا ك للذا ،وبق للي ل للى س للارر ا عا للا الما للول يأخ للذ ا مت للا ش للاء ،معاما للة
صللميمة عرهللا قللدر ا ومبايهللا ومنتهللا خير للا وتواصلللا جمي ل مللا يقللوم بللى إنشللاء
القار المذكور م خش ومسمار صلة مة ار ا قامل عنلد ما مقلام العيلا  ،بل
شللري وث مثنويللة وث خيللار ،وشللرف هل النجللار هللي إنشللاء القللار المللذكور ،وتللولا
عماى هي تاريخ عقد المعاماة المذكورة عاا سنة المسامي هي معام تهم ،ثم تكملل
العق للد ،ه للإ ةل لربا ةجل ل ذكرت للى ،وث يك للو إث م للدة يص للح هيه للا اإلنش للاء الم للذكور،
ويصح العقد دونىء(.)2
وتم للدنا تا للك العق للود بمعاوم للا

تتعا للق بي للرق همل ل

م للدو ص ل بة القل لوار ،

خاصللة عنللد الش لراء ،وم ل ذلللك ة يعمللد إلللا قللدوم( ،)2يةللر بهللا عللود
) )4الاب لري

 :يليللد موةللعها م ل الللن

ةنهللا ربمللا تكللو (البريللا ) و للي األخشللا

السلينة هي السدر ،وتكو ةعاا م السيمة .الشم
) )3الزه

والقارّلهما استخدام وامد و و د

الذا يأخذ م شجر األرز ةجود وةثب

الزه

الم اركل

 ،نو ّالسف ّالخش أة،

) )2القروا ،وكرأةّالسف ،

.254

.463
الخش ل

ونمت للى .القن للاعي،

.03

) )5العود :خشبة كل شجر رق ةو غا  ،والعود م الخش
شللجر إذا قي ل ةخا ل

.53

م القار ،أل القار إذا ثمسى ماء البملر الملالح انتشلر بينملا

) )2القللدوم  :وجمع للى ق للدارم وقللدم ،و للو ةداة يس للتخدمها عامللل الس لللينة لس للم
لنو ةّالسف ّيأّالكوأ ،

التللي توة ل جللانبي

متلا ث يلدخاها الملاء ،ويشلير اللبعض ة الزهل

يقاومى .آل ياسي  ،معجبّالن و ّوالز ار ة،4 ،
- 464

()5

القللار

قيل سمي بذلك ألنلى هلي األصلل ملأخوذ مل

غيللر  ،ويياللق ةميانللا عاللا الجللزء الللذا يثب ل

الكبيللر) ،ولكل يقصللد بهللا نللا الخشل

عايللى الش لراف ويسللما (الش لراف

الللذا يتكللو منللى يكللل القللار  .السللمي المابللي (  550ل/

4250م) ،مدةّال فوظّيأّتفسدأرّوشدر ّا لفدوظ 5 ،ةجلزاء ،علالم الكتل  ،بيلرو 4002 ،م،2 ،
 .405وسيشار إليى هيملا بعلد :السلمي المابلي ،مددةّال فدوظ؛ الشلم

53؛ آل ياسي  ،معجبّالن و ّوالز ار ة،4 ،

300

.230

 ،ندو ّالسدف ّالخشد أة،

لمعره للة م للدو صل ل بتى ،ومعاوم للا
واإلص

عل ل بعل لض المل لواد اإلة للاهية ال زم للة لاص لليانة

 ،وةخرو ثزمة لجريا القار وارسارى(.)4

وتشللير العقللود إلللا عمللال السللل  ،و للم مللا اصللياح عاللا تسللميتهم بل ل (خللدم

السللل ) ،س لواء كللا خللدمها م ل العبيللد ةو األم لرار( ،)3الللذي اعتمللد عالليهم هللي نقللل
األممال والبةار لاسل .
قرة ب شريك تؤكد عاا وجلود العملال ةو األجلراء وماجلة

وي م ة برديا

األسيول إليهم هي نقل المتلاف والملواد ال زملة ل سليول ،هللي البرديلة المؤرخلة هلي
سلنة ( 03ل544 /م) ييال

قلرة بل شلريك مل صلام

ةشلقو تزويلد دار الصللناعة

هللي بللابايو بأربعللة ةج لراء م ل ة للل كورتللى لاعمللل عاللا الق لوار  ،لمللدة سللتة ةشللهر،
وهيها قيمة ةجر م وثم معيشتهم ،واسم صام

العمل هي بابايو :

ءبسم الاى الرمم الرميم
م قرة ب شريك إلا بسيل صام

ةشقوة

هإني ةممد الاى الذا ث إلى إث و ،ةما بعد،
هقد قسمنا عاا كورتك ةربعلة ةجلراء لملدة سلتة ةشلهر لاعملل عالا القلوار هلي
جزيرة بابايو قبل عبداألعاا ب ةبي مكليم ،صلام

(= 03ل لل546 /م) .وكتل ل

العملل لذا العلام 0 ،إندكشل

ب للذلك كتاب للا عا للا ة للل الق للرو ةرس للل إلي للك ،وهي للى قيم للة

ةجور م وثم معيشتهم .هإذا ةر القرية ة تقايض بالمال هاها ذلك.

هإذا جاك كتابي ذا ،هأرسل األجراء بمقتةا ما هلي كتلابي ....وادهعهلم إللا

عبداألعاا لاعمل عاا القوار .
) )4القروا ،وكرأةّالسف ،
) )3الملدرّنفسه،

،06

.464
.00
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كت

هي  0بشنس ) 0 ،(Pachonإندكش (= 03ل546 /م)ء(.)4

ممللا تقللدم يبللدو ة عمايللة بنللاء السللل انياق ل م ل معرهللة الدولللة بإمكانياتهللا
لتوهير متيابا البناء (م مواد خام وعمال) هأنجز العماية باقتدار.
وميلز المصلادر التللي ةشلار إللا األسلليول األملوا بلي شللكاي مل ةشللكال
السل للل و ل للي ةوث :ءالسل للل والم ارك ل ل الع ل للامء( ،)3ةو ةميانل للا تل للذكر باسل للم ءالم ارك ل ل
البمريةء( ،)2و ي عاا ما يبدو السل التي تصاح ةساسا لام مة هي البمر ،ويؤكلد
ذلللك تسللمية اب ل رسللتة (  306ل ل063 /م) لهللا بقولللى :ءسللل البمللرء( ،)2التللي لللم
تخللت هقللي بالقتللال وانمللا كللا لهللا دور تجللارا ،وربمللا كللا للذا الللدور للو سللب
إشللارة بعللض المللؤرخي هللي هتلرة ثمقللة مل تللاريخ الدولللة اإلسل مية لتمييللز الم لوانئ
التي تعمل بها ذ السل  ،بقولهم :ءتعمل هيها المراك البمريةء(.)5
ةما الشكل الثاني ههلي السلل الصلييرة والتلي تلرد هلي المصلادر بالل ءالسلل ء
وةميانلا تلتم اإلشللارة بلدثث لل يللة مثللل قللولهم :زورق ةو قرقلور ،و للي التللي تصللاح
لام مة هي البمار واألنهار وا كان ت رم األنهار ةكثر ،وهي ذا السياق يذكر ا
ياقو المموا (  030ل4338 /م) هلي ملادة ءالثرثلارء بقوللى :ءواد ع ليم بلالجزيرة
تجللرا هيللى ميللا األميللار وتصل هلي دجاللة ،ويقللال ة السللل كانل تجللرا هيللىء(،)0
(1) Bell, Aphrodito, No 1386, p: 380
وان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،

) )3اليعقوبيّ،ال لدا ،

.228

) )2ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (رودس)،2 ،
) )2اب رستة ،ا

ب ّالنفأسة،

) )5اليعقوبيّ،ال لدا ،

.05

.228

) )0يلاقو المملوا ،معجددبّال لددا  ،ملادة (الثرثللار)،3 ،

.302
.06

80؛ ويبلدو ة العلادة غابل

هلي كثيلر مل

األميللا عاللا ةلس ل القللوم م ل العللر هيياقللو كامللة النهللر عاللا مسلليل المللاء عمومللا متللا وا كللا

مجل ار ث يكللاد يباللغ مسللاهة بعيللدة ،وتاللك األوديللة والميللا الجاريللة يياقللو عايهللا ةميانللا ةنهللا ار .ثمللنس،
نللرا ،رسدددبّالمجدددور ّالنهرأدددةّيدددأّل ندددو  ،مجاللة المشللرق ،مللج ،56الميبعللة الكاثوليكيللة ،بيللرو ،
4062م،

ّ.203وسيشار إليى هيما بعد :ثمنسّ،المجور ّالنهرأة.
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ويتجاللا للذا اللللرق بوةللو هللي قللول بكللر عبدالاللى المزنللي (  460ل ل532 /م):
ءمثان للا ومث للل المسل ل كمث للل س لللينة بمري للة ع يم للة وقراقي للر تا للوذ به للا ،همت للا تي للرق
السلينة تهاك القراقيرء(.)4
وقللد ةت ل

كثر ةنواف السل المستخدمة هي ةسيول الدولة األمويلة وتعلدد

ةسلماؤ ا،

المصللادر خاصللة مصللادر الشللعر األمللوا عاللا ذكللر الكثيللر منهللا ،إث ة

العديد م البامثي هي مجال دراسة األسيول لم يعتنوا بتاك اإلشا ار  ،مما جعاهلم

مرتبكي هي تمديلد زمل اسلتخدام بعلض ةنلواف لذ السلل  ،وةميانلا ةملاك انتشلار ا
واسلتخدامها ،ممللا دهل البامللت هلي للذ الد ارسللة إللا اث تمللام بتمديلد زمل اسللتخدام
بعض ذ السل ةكثر م ا تمامى بتتب ةنواف السل التي نال

البامثي (.)3

نصيبا م ا تملام

ّ
ّ
) )4الزمخشللرا ،ةبللو القاسللم مممللود ب ل عمللر (  528ل ل4422 /م) ،ر أدد ّا ددرارّونلددوصّا خ ددور،
تمقيللق :عبللداألمير مهنللا )5( ،ةج لزاء ،مؤسسللة األعامللي لاميبوعللا  ،بيللرو  ،لبنللا 4003 ،م،4 ،
 .405وسيشار إليى هيما بعد :الزمخشرا ،ر أ ّا رار؛ والقرقور :ي كامة هارسية األصل وتعني

ةربا م السل  ،وقد تكو يونانية األصل ( (Kerkourosوتعني السلينة الخليلة (كركورس) .عاي،
جهينللة نصللر ،الكلمدددو ّالفورسدددأةّيدددأّالمعدددوجبّالعر أدددة ،دار ي ل س ،دمشللق3662 ،م،

وسيشار إليى هيما بعد :جهينة ،الكلمو ّالفورسأةّيأّالمعوجبّالعر أة.
) )3النخياي ،السف ّا سبمأة،

ّ.355

،462-463 ،02-03 ،05 ،50 ،52 ،20 ،22 ،45 ،46

422-424 ،435-436 ،448؛ عواد ،مممود ،الجأش ّيأ ّالعلر ّا مو  ،رسالة دكتو ار غير
منشورة ،الجامعة األردنية ،األرد 4003 ،م.

 .250 - 200وسيشار إليى هيما بعد :عواد ،الجأشّ

يأّالعلرّا مو .
Fahmmi, A, M: Muslim Naval Organization in the Eastern Mediterreran, 2nd.
 pp166.ل Ed. Cairo, 1966.pp149
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وم ّونواعّالسف ّ :
ووّالً :البارجل للة؛ عرههل للا الل للبعض بأنهل للا الم ارك ل ل

الهنديل للة ،وتسل للتخدم هقل للي هل للي

المنللايق الش لرقية لاخ هللة اإلس ل مية( ،)4وةعللاد بعللض البللامثي ةصللاها إلللا الكامللة
الهنديللة ءبيلرة ةو بيثل ارء( ،)3وكللا ةول معرهللة المسللامي لهللا هللي هتومللاتهم لللب د السللند
الثقللي (وثيتلى  55ل ل  05ل002 /م ل 542م) و لي

زم وثية المجلا بل يوسل

م السل التي يستخدمها لصو

السل وقراصنتها الذي كانوا يييرو عاا سل

المسل للامي ( ،)2لك ل ل يبل للدو ة اسل للتخدام ل للذ السل للل لل للم يك ل ل مقتص ل ل ار عال للا سل للل
األسيول األموا هي المنايق الشرقية همس  ،بل استخدم

هي األسليول األملوا

هي البمر الشامي ،ويرد اسم ذا النوف م السل هي إمدو برديا

قرة بل شلريك،

ميت جاء هي البردية المؤرخة هي سنة ( 00ل542 /م):
ءكت ل

هللي برمه للا

م ل السللنة نلس للها .هللي نواتيللة لابل لوار ولقادسللي  ،لج لليا

األسيول المصرا ،لسنة  42إندكش ( 00ل542 /م):
دينار لامعيشة ةثناء الرمالة إللا ثيلر النيلل:

 30نوتيا لخمسة شهور ،ونص
½  2دينار()2ء.

اونأدددّوً :البوصللي؛ بوصللي م ل اللارسللية بللوزا ،و للي م ل سللل نهللرا الل ل ار

ودجاة ،وم وسارل النقل المارية الصييرة التي تبمر ةمام السلينة الكبيرة هلي الميلا
الةماة التي ث يمك لاكبيرة ة تسير هيها ،وتبنا م نبا

) )4النخياي ،السف ّا سبمأة،
) )3كندرما  ،السفأنة،

.46

.38

) )2الب ذرا ،يتواّال لدا ،

.043

) )2ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،

.325
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يسما (البو

) و لو

الملاللاء ويسلتخدمى ة لل جنلو العلراق

()4

ومنلى جلاء

العديلد مل

تسلميتها ،وخال

البللامثي إلللا ة اسللتخدامها اقتصللر عاللا نهللرا الل ل ار ودجاللة م ل خ ل ل إشللا ار
بعض الشعراء(.)3
يقول الشاعر األعشا (

 8ل030 /م):

مثل الللل ارتلي إذا م ا يلم لا

بالبوص ل ل ل ل ل ل للي والما ل ل ل ل ل ل لر

يلق لذ

وكذلك قول الشاعر الجا اي يرهة ب العبد (
وةتا نهاض إذا صعد

بى

()2

502م):

كسكا بوصي بدجاة مصعد

()2

وعاللا الللرغم م ل ذكللر للذ األشللعار لابوصللي كسلللينة تسللتخدم هللي األنهللار،

ولكل يبللدو ومل خل ل بعللض األشللعار ةيةللا مللا يللدل عاللا اسللتخدامها هللي البمللر،
وم ذللك قلول الشلاعر ةبلي ممجل الثقللي عملرو بل مبيل

يص

ربى م جزيرة هي البمر يقال لها مةوةا:

م يجشم البمر والبوصي مركبى
) )4كندرما  ،السفأنة،
) )3ذ

إلا مة لوةا هبرس المرك

.252

) )2األعش للا ،ميم للو بل ل ق لليس (
.422

) )2يرهللة ب ل العبللد البكللرا (
العربية لادراسا

التمسا

()0

.25

إلا ذا الرةا بعض البامثي مثل :كندرما  ،السفأنة،

4003م،

(  26ل056 /م)(،)5

28؛ عواد ،الجأشّيأّالعلرّا مو ،

 8ل ل030 /م)ّ،الددددأوا  ،تمقي للق :يوسل ل

502م) ،الددددأوا  ،تمقيللق :دريللة الخيي ل

والنشر ،بيرو 3666 ،م،

.20

ش للكرا ،دار الجي للل ،بي للرو ،
وليلللي الصللقال ،ي ،3المؤسسللة

) )5بابتي ،عزيزة هوال ،معجبّالشع ار ّالمخلرمأ ّوا موأأ  ،جروس برس ،لبنا 4008 ،م،

.226

) )0األصلهاني ،ةبو اللر عاي ب المسلي (  250ل000 /م) ،ا غدونأ35 ،جلزءا ،تمقيلق :إمسلا عبلاس
واب ل ار يم الس للعاهي وبكللر عب للاس ،دار ص للادر ،بيللرو 3663 ،م،40 ،

األصلللهاني ،ا غددونأ؛ واختال

 .5وسيش للار إليللى هيم للا بع للد:

هللي تمديللد مةوةللا ،هقللد ذكللر يللاقو الممللوا ( 030ل4338 /م) ةنهللا

جبل هي الير تنلي إليى العر خاعاء ا ،وقال جزيرة هي البمر ،ويبدو ةنها جزيرة هلي البملر كملا يتةلح

م البي  .ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (مةوةا) ،مج،3
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.242

كما يرد ذكر ثستخدامها هي العصر األموا ،دل عايى قول الشاعر المييرلة
(

موالي  25ل /موالي005م):
يقم

و ند ةتا م دونها ذو غوار

بالبوصي معرو

ورد

()4

اولاّوً :الدرمونة()3؛ و ي م السل التي يلرد اسلتخدامها هلي األسليول األملوا

هي البمر الشامي ،ميت تذكر إمدو السلج
سنة ( 05ل542 /م) ما نصى:

ءةمةلر مل قبللل آخلر ،....كتل

الماليلة لقلرة بل شلريك المؤرخلة هلي

هللي  0بشلنس 42 ،إندكشل  .إتمامللا ألجللور

النواتيللة الم لذكوري هللي الماشللية ،و للم ةربعللة رجللال م ل قريتللك ةرسللاوا إلللا ةنياليللا
نواتيللة لاق لوار والدرمونللة لجلليا سللنة  43إندكش ل ( 02ل ل543 /م) ،الللذي خرج لوا

م ال ذقية ورجعوا ذا العام ( 42إندكش =  05ل542 /م)ء(.)2

ار عددددّوً :ييل للارة؛ جمعهل للا ييل للا ار  ،و ل للي نل للوف م ل ل السل للل الس ل لريعة وموة ل ل

استخدامها بيداد والبصرة( ،)2وقد ذ

بعض البلامثي إللا ة اسلتخدامها كلا هلي

العصللر العباسللي( ،)5ورةو آخللرو ة اسللتخدامها كللا هللي العصللر األمللوا مرجعللا

) )4المييرة ،ةبو مايكة جرول ب ةوس (
3664م،

) )3ربما كان

.20

موالي  25ل005 /م) ،الدأوا  ،دار اللكر العربلي ،بيلرو ،

ي سلينة (األردمونة) ،اب من ور ،لسو ّالعرب ،مادة (قدس) ،مج،0

.456

(3) Bell, Aphrodito, p:91, p:92
وان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
) )2كندرما ّ،السفأنة،

452؛

Fahmmi, .Muslim Naval, pp163
) )5النخياي ،السف ّا سبمأة،

.03
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.354

تاريخ استخدامها إلا خ هة عمر ب عبدالعزيز( ،)4وعاا الرغم مل ذللك هإننلا نجلد

لها ذك ار لدو الشعراء قبل ذ المدة ،هيذكر ا مث الشاعر الللرزدق ةنهلا مل السلل
التي استخدمها المجا ب يوس

الثقلي ،ميت يقول هي قصيدة لى:
ترو لها م ةذاة المو ةعوانا

ييارة كا لامجا مركبها

خومسّوً :العي ( )2والقلوادس( ،)2و لي مل السلل التلي اسلتخدم

()3

هلي األسليول

األمل للوا هل للي البمل للر الشل للامي ويل للأتي اس ل لمهما مقترنل للا ،ورد ذكر ل للا هل للي العديل للد م ل ل
البرديا  ،وم ذلك البردية المؤرخة هي سنة ( 06ل568 /م):
 ] 4بسم الاى الر[ مم الرميم
] 3م قرة ب شريك إلا ة ل[ بندة بديدة م كورة القيس ها
 2قبةوا م مارو كورتكم خمسي ريل مربز
 2م مديد اإلمارة ،هاصنعوا منها ثاثة وثاثي ريل
 5وثات ريل مسامير ،ثم ادهعوا ما صنعتم إلا عبدا
 0ألعاا ب ةبي مكيم لصنعة العي والقوادس سنة
 5تسعي لجيا سنة إمدو وتسعي  .هإ ةعييتم األجر
) )4عواد ،الجأشّيأّالعلرّا مو ،
) )3اللرزدقّ،الدأوا ،

.255

.022

) )2العي لم نعثر لها عاا تعري

هي المعاجم ،لك نجد عند البعض الربي بي كامة الماء وكامة العي

مثل قولهم لنب الماء عي  ،وذلك لوجود الماء هيى مثلل العلي  ،وربملا كلا ربلي العلي بالسلل مل

الب للا  ،ان للر توة لليح للذ الع ق للا
-450

.458

) )2القادس ي السلينة الع يمة وقيل صن

لذا

ب للي المل للا يم عن للد :الس للمي الماب للي ،مدددددةّال فددددوظ،2 ،
م المراك  ،اب مملاتي ،قوانأ ّالددواوأ ،

من ور ،لسو ّالعرب ،مادة (قدس) ،مج،0

.456
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324؛ ابل

] 8هل[ لأعيوا دينر وثات دينر .وكت
] 0مل [لرثد هي شوال م سنة تسعي (.)4
كمللا ويللرد ذكر للا ةيةللا هللي البرديللة المؤرخللة هللي سللنة ( 04ل560 /م) ،ميللت
جاء هيها:
ء ...هأن ل تعاللم ةننللا بماجللة دارمللة إلللا نجللاري ومجاليللي لاعمللل هللي السللل
والقوادس ،وهي بعض ةعمال اإلمارة وما تمتاجى م متاف.....ء(.)3
ويبللدو ة إرس للال المل لواد الخاص للة بص للناعة للذ الس للل تمدي للدا مل ل مس للامير
وغير ا قد تأخر هع  ،يتةح ذلك م خ ل تكرار الرسارل بيابها ،وهيما ياي ن
إم للدو البردي للا المؤرخ للة ه للي س للنة ( 04ل ل560 /م) ،ال للذا يش للير إل للا للذا األم للر
صرامةّ :
ء ...صللام العمللل ]غيللر قللادر[ عاللا اثنتهللاء م ل السللل والعللي والق لوادس
دو ةل .....وكذلك المسامير والصناف إلرسالهم.
هللإذا جللاك كتللابي للذا هعجللل إرسللال المتللاف المياللو  ،ومللا تللأخر عاللا ة للل
كورتك ،وث تؤخر شيرا م ذلك ،ةو ترسل ،...وةملر ة اهلا ة يلؤدوا ملا عاليهم مل
المتلاف عرةللا ،وث تقبللل مللنهم ملاث هللي مقابللل ذلللك ،وث تاجرنلي إلللا ة ةكتل إليللك
غير كتابي ذا هي إرسال المتاف المياو  ،إذا كن تعقلل ةو تلهلم ،هأرسلل المتلاف
المياو بعد قراءة كتابي ذا.
كت

هي  48يوبة ( 8 ،)Tybiإندكش (= 04ل560 /م)(.)2

) )4ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
) )3المرج ّنفسه،

،360

.360

.305
(3) Bell, Aphrodito, No 1348, p: 278

وان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
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-355

.350

سودسّوً :القرقور ةر مل السلل ( ،)4علد ا بعلض البلامثي مل السلل التلي

استخدم

بالعصر الجا اي م اإلشارة إلا عدم استخدامها هي العصلري ال ارشلدا

واألمل للوا( ،)3وذ ل ل

آخل للرو إل ل لا ةنهل للا م ل ل السل للل التل للي اسل للتخدم

هل للي العصل للر

العباسي( ،)2وعاا الرغم م ذلك هإننا نجد لها ذك ار هي العصر األموا ،هقلد اهتخلر
بعلض الشلعراء األملويي مثلل األخيللل ( 03ل546 /م) بكثرتهلا هلي نلوامي العلراق،

هي قصيدة لى ،قال هيها:

ولك لنا بر العراق وبمر

وميت ترو القرقور هي الماء يسبح

()2

كما نجد بعض اإلشا ار التي تدل عاا شهرة استخدامها هي العصر األملوا
مثل تشبيى اإلبل بها ،ومل ذللك قلول الشلاعر علدا بل الرقلاف العلاماي (
ناقتى:

 430ل /موالي522م) يص

ن لع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لم ق لرق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لور المل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للرلو ار إذا

ملوالي

السل ل ل ل ل ار
غ ل ل ل للرق المل ل ل ل ل از ه ل ل ل للي آل َّ

()5

تنظأبّا سمولّّّّّّّّّّّّّّ:
تمي للز األس لليول األم للوا ب للالتن يم اإلدارا والمل لالي ،ويب للدو ذل للك واة للما مل ل

خ ل علدد مل التلدابير ،يلأتي هلي مقلدمتها تمديلد الو لار

) )4النخياي ،السف ّا سبمأة،

ومهامهلا ،بلدءا بالقيلادة

.432

) )3عواد ،الجأشّيأّالعلرّا مو ،

.258

) )2النخياي ،السف ّا سبمأة،

.432

) )2األصلهاني ،ا غونأ،8 ،

.330

) )5العاماي ،علدا بل الرقلاف (

ملوالي  430لل /ملوالي522م)ّ،الددأوا  ،تمقيلق :نلورا مملود القيسلي

ومللاتم صللالح الةللام  ،المجم ل العامللي الع ارقللي ،بيللداد4088 ،م،

العاماي ،الدأوا .
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 ،20وسيشللار إليللى هيمللا بعللد:

وةلقا

البمر)

مل يتوث لا ،مثلل لقل

()2

ةو (غزو البمر)(.)2

ومل ل ل الو ل للار

(صلام

األخ ل للرو المرتبي ل للة باألس ل لليول األم ل للوا ،و يل ل للة (ص ل للام

الجس للر)( ،)5و ه للر
ص للامبها اإلشل ل ار

البملر)( ،)4ةو (عاملل السلل )( ،)3ةو (وثيلة

الشل لرقية لادول للة األموي للة ،ومهم للة

للذ الو يل للة ه للي الوثي للا

عا للا الجس للور الت للي تقل ل عا للا األنه للار ومس للؤولية هتمه للا ةم للام

العابري  ،والعمل عاا بناء جسور ةخرو( ،)0وعاا ما يبدو هإ
تعمل وتصن م السل التي كان

لذ الجسلور كانل

تربي وتشد إلا بعةها(.)5

وهي سياق ا تمام الوثة بتن يم األسيول ،قلام واللي مصلر األملوا ةسلامة بل
زيللد ( 00ل ل ل ل  05ل ل545 /م ل ل 548م) بتن لليم الم مللة البمريللة هللي وثيتللى ،بعمللل

) )4اب تيرا بردا ،النجوبّال از رة،4 ،

.382

) )3النويرا ،نهوأة ا رب ،مج،34 ،46

.303

) )2الكندا ،ةبو عمر مممد ب يوس
هريد ،دار الكت

(  252ل002 /م) ،الوالةّوالقلوة ،تمقيق :مممد مس وةمملد

العامية ،بيرو 3662 ،م،

،23

 .04وسيشار إليلى هيملا بعلد :الكنلدا ،الدوالةّ

والقلوة؛ ويستخدم ةميانا لل ءعاا بعت البمرء ،المصدر نلسى،

.26

) )2اليعق للوبي ،التدددورأا ،م للج،3

325؛ الن للويرا ،نهوأدددةّا رب ،م للج،36 ،0

،400

،405

) )5اليبرا ،تورأاّالرسل،0 ،

384؛ المسعودا ،مرو ّالب بّ ّومعود ّالجدوا ر،2 ،

،430

.400

النويرا ،نهوأةّا رب ،مج،34 ،46
) )0المسعودا ،مرو ّالب ب،2 ،

.445

- 430

.435

) )5وقلد ةصللبح لمثللل للذ الجسللور دور صللناعة (تأكيللد ةنهلا مل السللل ةو تشللبهها) هللي العصللر العباسللي
زم ل الخايلللة المهللدا ( 458ل ل  400 -لل585 /م 552 -م) عاللا نهللر دجاللة هللي بيللداد .الللب ذرا،

ونسددوبّا شدد ار ،0 ،
مج،34 ،46

500؛ اليبللرا ،تددورأاّالرسددل،5 ،

 .445ان ر :اليعقوبيّ،التورأا.320 ،
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223؛ النللويرا ،نهوأددةّا رب،

تللدو هيهللا ةسللماء ةصللما

سللج

الم ارك ل ( ،)4كمللا اتخللذ األسلليول اريللا

تنشللر

هللوق سلللنى لتمييز للا ،وكللا ةول م ل اتخللذ ا والللي مصللر عقبللة ب ل عللامر الجهنللي
( 25ل ل  25ل005 /م ل005م)(.)3
وتش للير بردي للا قل لرة بل ل شل لريك إل للا إجل لراءا اتخ للذتها الدول للة ةية للا لتي للوير
مها ار العاماي هي األسيول ،م المجاليي ةو النجاري ةو النواتية (الم مي )،
وذلك م خ ل اعتماد مراكز لتدري الشبا عاا صلناعة السلل  ،عالا يلد خبلراء
وهنيي مم يتقنو ذ المرهة ،ميت جاء هي إمدو البرديا :
بسم الاى الرمم الرميم

م قرة ب شريك إلا بسيل صام

ةما بعد،
هأن ل ل

ةشقوة

تعال للم ةننل للا بماجلللة دارمل للة إلل للا نجل للاري ومجالي للي لاعمل للل هل للي السل للل

والق لوادس ،وهللي بعللض ةعمللال اإلمللارة ومللا تمتاجللى م ل متللاف ،إذ ث مجللال إلنجللاز
العمل دو ذا المتاف ،و ي ذا نل ةيةا أل ل القرو.
هللإذا جللاك كتللابي للذا ،هاعمللل عاللا اختيللار اللتيللا هللي كورتللك وق ار للا ،وم ل
رجالك المتميزي  ،إلعداد م ألعمال مختاللة .واعهلد باللتيلا إللا صلناف متةلاعي
هللي ه ل صللناعتهم م ل ذوا الخب لرة واألمانللة ،وان للر هللي عماهللم وةجللر م كللل شللهر،
وتعه للد ةم للر عماه للم ل للر ي للؤول به للم األم للر إل للا اإل م للال والتقص للير .واكتل ل إل للي
بأسمارهم وةسماء آبارهم ،كل مس قريتى وصنعتى.

) )4شكا

وثية ةسامة ب زيد عاا مصر مرماة تن يمية مهمة يال

جمي النوامي اإلدارية هلي الدوللة

خاص للة المالي للة منه للاّ.س للاويروسّبل ل المقلل ل  ،تدددورأاّال موركدددة،3 ،

- 450

455؛ خزن للة

ك للاتبي ،غي للداء ،الخددد ار ّمندددبّالفدددتحّا سدددبمأّ تدددىّوواسدددمّالقدددر ّالاولدددلّالهجدددر ّ:الممورسدددو ّ
والنظرأ دة ،ي ،2مركللز د ارسللا

الومللدة العربيللة ،بيللرو 3664 ،م،

إليى هيما بعد :خزنة كاتبي ،الخ ار .
) )3اب تيرا بردا ،النجوبّال از رة،4 ،

.400

265

- 423

 .422وسيشللار

إلللي كتابللا بأسللماء

وةمللر ة يكللو نصلللهم لصللنعة السللل وجاليتهللا .واكت ل

اللتيللا الللذي عما لوا هللي كورتللك عللام األول .ثللم ةمللر ة للل ةرةللك بز ارعللة ةشللجار

كثيرة ،وث سيما كروم العن

وشجر الياح وغير ا م األشجار.

وث ةعره ةنك قصلر هلي إنللاذ ملا ةمرتلك بلى هلي كتلابي لذا ،وتلقلد عماللك،

وث تكا ل ذلللك إلللا ةمللد سللوو نلسللك ،واكت ل

سنرسل ،إ شاء الاى ،رج ليراق

األملور ويخبرنلا بملا هعال  ،و لل نللذ

لك تصر آخر.
كت

إلللي كي ل

هعا ل

هللي ذلللك .واعاللم ةننللا
ةمرنلا ةم

هي  38يوبة ( 8 ،)Tybeاندكش (=  04ل560 /م).

عاا ال هر:

قرة ب شريك إلا بسيل صام

ةشقو

]س للام ه للي ....ةمش للير ( 8 ،)Mechirإندكشل ل مل ل قب للل هل ل

نجاري ومجاليي و].)4([ ......
تةمن

وهل ل

[ ،ه للي

البردية السابقة إشارة واةمة إلا ماجة الدوللة لالنيلي مل النجلاري

وعمال لصناعة السل  ،كما تةمن

خية العمل لمواجهة ذا النق

 ،م التشديد

عاا الوالي بةرورة متابعة ذ الخية بنلسى ،م مراقبة مثيثة م الدوللة لةلما

النتارج.

وم ل جان ل

آخللر تللرد إشللارة إلللا لبللاس الم مللي (التَّبللا )( ،)3الللذا وص للى

الشاعر األموا األخيل التيابي (  03ل546 /م) بقولى:
) )4ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
) )3التَّبلا  :للذ الكاملة ليسل

سلوو تمريل

.355

لاكاملة اللارسللية (تنبلا ) ،وتعنللي سلراويل قصلليرة مقلدار شللبر

م الكتا يرتديها الم مو يسترو بها العورة ،وقد امتل

العربية .اب من لور ،لسدو ّالعدرب ،ملادة (تلب ) ،ملج،42

الكاملة بمعنا لا ةثنلاء مسلار ا إللا الايلة

53؛ التلونجي ،ممملد ،المعجدبّالدب أّ

( ر ددأ ّدّيورسددأ  ،دار العاللم لام يللي  ،بيللرو 4086 ،م .وسيشللار إليللى هيمللا بعللد :التللونجي ،المعجددبّ
الب أ؛ دوزا ،رينهارد  ،المعجبّالمفللّ أسدمو ّالمب دلّ نددّالعدرب ،ترجملة ةكلرم هاةلل ،دار
المرية ،بيداد4054 ،م .وسيشار إليى هيما بعد :دوزا ،المعجبّالمفلل.
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ت ل ل ل ل ل ل ل للرو المل ل ل ل ل ل ل ل ل

إذا التَّب ل ل ل ل ل ل للا قال ل ل ل ل ل ل ل

ي ل ل ل ل ل ل ل ل للؤم بلهل ل ل ل ل ل ل ل ل ل آجام ل ل ل ل ل ل ل ل للا وغلاب ل ل ل ل ل ل ل ل للا

ممتجل ل ل ل ل ل ل ل ل از بايل ل ل ل ل ل ل ل ل

ص ل ل ل للده ول ل ل ل للم يل ل ل ل للرد ل ل ل ل للى عتاب ل ل ل للا

عل ل ل ل ل ل ل ل مشيل ل ل ل ل ل ل للح

()4

مهوبّا سمولّ :
إ م للر

الدول للة عا للا بن للاء األس لليول والس للعي إل للا تي للوير  ،يعن للي ة للمنا

إع للداد لمه للام متع للددة ي للأتي ه للي مق للدمتها مراقب للة السل لوامل لمنل ل تع للديا

األع للداء

ومواجهتهم ةميانا ،هيذكر اب تيرا بردا (  852ل4200 /م) ةلم مديثلى عل
ةملدات سللنة ( 86ل000 /م) :ءخللر عبدالواملد بل ةبلي الكنللود  -وللي غللزو البمللر
ذ السنة  -م اإلسكندرية ورك

البمر وغ از اللرنج متا وصل قبر ء(.)3

ويبللدو ة األسلليول األمللوا كللا عاللا درجللة عاليللة م ل التيللور مكنتللى م ل
مواجه للة ال للروم ه للي البم للر ،هي للذكر ابل ل تي للرا ب للردا (  852ل ل ل4200/م) ةية للا،
وة للم مديث للى عل ل وثي للة الولي للد بل ل رهاع للة (وثيت للى 460و ل ل ل ل  445ل ل535 /م ل ل
525م) عاا مصر ،ةنى سير جيشا إلا جزيرة صقاية ،هاقيتلى جيلوا اللروم هلاقتتاوا
هي البمر( ،)2كما يذكر ساويروس ب المقل (

هي القر  2ل46/م) ةنى هي وثية

ةسل للامة ب ل ل زيل للد عال للا مصل للر (وثيت ل لى  05-00ل ل ل548-545 /م) كان ل ل
األسلليول األمللوا تعتللرض ق لوا
مراقب للة البم للر لمنل ل تع للديا

) )4األخيللل ،الدددأوا ،
.050

) )2السو ّنفسه،

الللروم هللي البمللر األبلليض المتوسللي ةللم مهمللة

ال للروم عا للا السل لوامل( ،)2وال للا جانل ل

322؛ وان للر بعللض األبيللا

) )3اب تيرا بردا ،النجوبّال از رة،4 ،

م ارك ل ل

الشللعرية ع ل التبللا لللدو :اللللرزدق ،الدددأوا ،

.355

.220

) )2ساويروس ب المقل  ،تورأاّال موركة،3 ،

.455-450
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دور األس لليول

األمللوا هللي الممايللة والمراقبللة( ،)4هقللد لعل

دو ار مميل از هللي النقللل ،جللاء مكمل لللدور

األول ،و ذا ما نلهمى م اإلشا ار الدالة إلا السل ةيام األمويي  ،هيلذكر ملث ة
مممللد بل ل القاس للم الثقلللي (  05ل ل542 /م) اعتم للد عن للد هللتح الس للند س للنة ( 80ل ل/
والرجال واألداةء(.)3

568م) عاا السل  ،ءهواهتى تممل الس

واعتمللد صللالح ب ل عاللي ب ل عبدالاللى (

424ه 528 /م) عاللا السللل هللي

م مقت للى ،خ للر خال للاء بن للي ةمي للة (م للروا بل ل ممم للد  435ل ل ل ل  423ل ل522 /م ل ل
520م) ،هكللا يسللير عاللا سللامل الرماللة والسللل تسللير بميالللى

()2

داعمللة لاجيللوا

البرية.
وتنوع

استخداما

السل هي النقل ،لتشمل إمداد المسامي بلالميرة ودعمهلم

بالمؤ خاصة هيما يتعاق بنقل معيشة ومتاف مقاتاة األسيول نلسى.
ق لرة ب ل ش لريك مللر

الدولللة األمويللة عاللا ةللرورة إرسللال

وتعكللس برديللا

المللؤ والمي لرة الخاصللة باألسلليول ،وتقتللر

للذ األ ميللة بإرسللال الص لناف والنواتيللة

لماجة الدولة الدارمة والمستمرة لهم ،و لذا ملا ي هلر هلي البرديلة التاليلة المؤرخلة هلي
سنة ( 04ل560 /م):
ءم قرة ب شريك إلا بسيل صام

ةشقوة

هإني ةممد الاى الذا ث إلى إث و ،ةما بعد،
هقلد كتبل

إليلك هللي إرسلال النواتيلة والصلناف ومعيشللتهم ،ومعيشلة المقاتالة هللي

ةسيول اليزو المصرا.
) )4ع مهام األساييل البمرية المعاصرة ين رّ:رهع  ،المفهوبّاالستراتأجأ،
) )3النويرا ،نهوأةّا رب ،مج،34 ،46
) )2الب ذرا ،ونسوبّا ش ار ،0 ،

-0

.485

055؛ اليبرا ،تورأاّالرسل،5 ،

246

.226

.46

تقل

()4

هللإذا جللاك كتللابي للذا ،هعجللل إرسللال المعيشللة المياوبللة م ل كورتللك قبللل ة

ميا قناة اإلسكندرية ،واث ستجبر عاا ده ةجر إرسالها ب ار إلا اإلسكندرية،

وان ر ة يكو النواتية جيدي ولهم خبرة ؛ هقد ةمرنا رسولنا ةث يعليلك متلا تبعلت

ك للل م للا يابنل لا مل ل كورت للك ،هل ل تقب للل مل ل ة للل الق للرو م للاث ه للي مقاب للل المعيش للة
المياوبة ،وعاا ة ل القرو ة يعجالوا إرسلال المؤونلة ،واذا وجلد

ةملدا ملنهم غيلر

قادر عاا ة يقدم عرةا ،هخذ منى نقدا بما يعادل الثم المذكور هي كتابي لذا،
وةرسلاى مل رسلولك األملي  ،وةملر ة يدهعلى إلينلا ،وةث يقلدم ملاث لمل يتسلامو منلى
المعيشة ،وث تتوا هي إرسال النواتية والصناف ،وعجل ذلك ،وث ةلومنك هيى.
كت

هي  5ةمشير ( 8 )Mechirإندكش (= 04ل560 /م)

ةرسللل م ل سللعيد البريللد هللي معيشللة المقاتاللة ونواتيللة ةسلليول اليللزو المصللرا

لسنة  0إندكش (= 03ل546 /م)ء(.)3

كلذلك المللال هيملا يتعاللق بمتلاف ةسلليول بملر القاللزم ،هجلاء
شريك إلا صام

ةشقوة بةرورة إرسال متاف األسيول دو تلأخير ،خوهلا مل ة

تقل ميا خايج ةمير المؤمني  ،مما يتيا
وما يال

تأكيللدا

قلرة بل

إرسالها ب ار (.)2

اثنتبلا هلي البلرديتي ةلرورة التسلري هلي إرسلال الملؤ  ،باسلتي ل

منسو ميا بعض القنلوا  ،ويلهلم لذا مل خل ل التأكيلد عالا إرسلالها عل يريلق

قن للاة اإلس للكندرية ،وخا لليج ةمي للر الم للؤمني ه للي القا للزم ،واث ه للإ الت للأخير ق للد يتيال ل

) )4اإلشارة إلا قاة الماء ،اصي
اما

.52

بمرا يقصد بى قاة العمق ةو ةمالة الماء ،القروا ،وكرأةّالسف ،
(2) Bell, Aphrodito, No 1353, p: 280, p:281

وان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،

) )2ان ر ن

البردية،

 42م البمت.
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.358

إرسال المؤ ع يريق البر إلا اإلسكندرية ةو ع يريق البر إلا القازم بدث م

إرسالها عبر القناتي .
وت ه للر البردي للا

ة للرورة ت للأمي ة للل القري للة م للؤ المعيش للة و للي  -القم للح

والخبز – لمقاتاة األسيول ،كما جاء هي بردية مؤرخة هي سنة ( 04ل560 /م):

ء .....م ل ة للل كورتللك ....ةرسللل القمللح والخبللز ومعيشللة المقاتاللة ألسلليول

اليزو ،كما ذكر آنلا ...وما مماتى هي المعابر ينبيي ة يعاد إليهم........ء
وةلللزم ة للل القريللة بتقللديم األجللود م ل الخبللز ،و لذا مللا جللاء هللي ن ل

()4

البرديللة

التالية:
هإذا جاك كتابي ذا
همر ة ل ةرةك هايتقدموا
هي صنعة الخبز

()3

وليمسنوا

صنعتى؛ هإنى ث يصاح ا
لجيوا إث الخبز اليي
واعام ةنك إ ترسل
بخبز غير يي

ث يقبل منك
(1) Bell, Aphrodito, No 1354, p:281

ان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،

) )3استخدم

.350

لل ة (الخبز) هي هترة ثمقة بمعنا ما يمصل عايى الجندا ةو األمير م عياء عينلا ةو

نقدا ةو ما يكليى ويكلي اللرسا اللذي هلي خدمتلى ،و لو ملا يبلدو ةنلى تيلور هلي المصلياح للى جلذور .
العريني ،السيد الباز ،الممولأ  ،دار النهةة ،القا رة ،بيرو 4050 ،م،

بعد :العريني ،الممولأ .
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 .456وسيشار إليى هيملا

ويصبك هيى ما تكر .هابعت
عاا صنعتى ذا الخبز م
يتعهد ويمس صنعتى؛ هإني
غير مرخ

لك هيى إ شاء الاى .والسام عاا

م اتب الهدو .وكت
يزيد هي شهر ربي األول مل]ل [(.)4
وةلزم بسيل صام ةشقوة هي مال تقديم ةمد م -ةا م ة ل القريلة -الملال
مقابل المؤ  ،ة تكو القيمة وامدة دو نقصا  ،م التأكيد عاا عدم الجم بي
األم لري  ،و للذا مللا ي هللر هللي برديللا عللدة ،هقللد جللاء هللي برديللة مؤرخللة هللي سللنة
( 04ل560 /م) ،ما نصى:
ء ...........وعاللا ة للل القللرو ة يعجا لوا إرسللال المؤونللة ،واذا وجللد ةمللدا
منهم غير قادر عالا ة يقلدم عرةلا ،هخلذ منلى نقلدا بملا يعلادل اللثم الملذكور هلي
كتللابي للذا ،وةرسللاى م ل رسللولك األمللي  ،وةمللر ة يدهعللى إلينللا ،وةث يقللدم مللاث لم ل
يتسللامو من للى المعيش للة ،وث تتل لوا ه للي إرس للال النواتي للة والص للناف ،وعج للل ذل للك ،وث
ةلومنك هيى..........ء(.)3
وجاء هي برديلة ةخلرو مؤرخلة هلي سلنة ( 04ل560 /م) ملول اإلجلراء نلسلى،
ما نصى:
ء...........واذا عام ة ةمدا م ة ل كورتك ةعيا ةملد عماللك ملاث هلي
مقاب للل المعيش للة المياوب للة ب للثم يختال ل عم للا ذكرت للى ل للك ه للي كت للابي ،هأع للد إلي للى
كام ...........ء(.)2
) )4ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ّ،
) )3المرج ّنفسهّ،

.358

)ّ)2المرج ّنفسه،

.350

.365-362
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وتةم ن

البردية تمذي ار لاعامل هي مال تجاوز ذا اإلجراء:

ء ..........وث ةعام ةنك ةخذ ماث م ة لل كورتلك هلي المعيشلة ةقلل مل
القيمة المقررة هي كتابي ،وث تؤخر إرسلال المبلو والخلل المزيل إللا دميلاي ،وث
تهمل ذلك............ء(.)4
وعاا ما يبدو هلإ الملال كلا يلده مل ة لل القريلة نلوث( )3لاقلوار والسلل
التللي تنقللل متللاف األسلليول ،و للذا مللا تشللير إليللى البرديللة المؤرخللة هللي سللنة ( 06ل ل/
568م):
ءبسم الاى الرمم الرميم
م قرة ب شريك إلا بسيل صام

ةشقوة

]هإني ةممد الاى الذا ث إلى إث و ،ةما بعد[،
هقللد قسللمنا عاللا كورتللك سللبعة دنللانير نللوث لاسللل التللي تنقللل المتللاف لاق لوار

واليزوا

البمرية العام 8 ،إندكشل (=  06ل) ،وكتبنلا بلذلك كتابلا عالا ة لل القلرو

ةرسل إليك.
هللإذا جللاك كتللابي للذا ،هأرسللل المللال مل رسللولك ،وةمللر ة يؤديللى .وان للر ةث
تعيي نوث هي شيء إث هي نول القمح والشعير إلا األ راء هي بابايو .
كت هي ....يوبة ( 8 ،)Tybiإندكش (= 06ل568 /م) ،عاا هر الورقة
م قرة ب شريك إلا بسيل صام ةشقوة(.)2

) )4ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ّ،

.350

) )3النول و األجر الذا يده مقابل النقل هي السلينة .اب من ور ،لسو ّالعرب ،مادة (نول) ،ملج،44
. 082

(3) Bell, Aphrodito, No 1387, p:381
وان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
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- 302

.305

يتةللح م ل البرديللة السللابقة وم ل تللاريخ كتابتهللا ،مللدو ماجللة الدولللة لامللال
لتييية نلقا النقل ،هقد كتب البردية هي شهر يوبة (جمادو األولا) و و الشهر
الذا يصلاد جمل الخل ار وممالى( )4إللا الدوللة ،لتيييلة ماجاتهلا هلي دهل ةجلور
نقل القمح والشعير هقي.
وأل مية المؤ وتأمي إرسالها ،يأتي ا تمام الدولة بصيانة المعابر التلي تنقلل
م خ لها الملؤ إللا األسليول ،ميلت جلاء هلي البرديلة المؤرخلة هلي سلنة ( 06ل/
568م) بخصو دار الصناعة بالقازم والمعابر هيها ،ما نصى:
ءقد هرةنا عاا كورتك ة تبعت صانعا وامدا نجا ار لمدة ةربعة ةشهر ،لاعمل
هي المعابر التي تنقل }اليعام{ إلا القازم ذا العام 8 ،إندكش (= 06ل568 /م).
وقررنللا لللى ةجللر ومعيشللتى ثاثللي دينللار هللي كللل شللهر ،مللا عللدا ...تللده لللى م ل بي ل
المال ،وكتبنا لى بذلك كتابا ةرسانا إليك.
هإذا جاك كتابي ذا ،هابعت بى ب ثتى( ،)3مسل

ببعثى وادهعى إلا مممد ب ةبي مبيبة ،صام
كت

العمل.

هي  0تو ( 8 ،)2()Thothإندكش

) )4اب مماتي ،قوانأ ّالدّواوأ ،

ملا جلاء هلي الكتلا  ،وعجلل

(= 06ل568 /م)ء(.)2

. 325

) )3ث تشير المصادر إلا يبيعة ذ ا،ث  ،لك يلترض ةنهلا تشلبى ملا يسلتخدم هلي الصلناعة التقايديلة

لاسللل الخشللبية ،مثللل اسللتخدام المنقللر (لنقللر األخشللا ) ،والقللدوم والمنشللار والميرقللة والخلليي (قيللاس

ي للول الخشل ل ) .لامزي للد عل ل
.08

للذ ا،ث

ان للر :القن للاعي ،لدددنو ةّالسدددف ّيدددأّالكوأددد ،

) )2شهر تو القبيي وبى تلتح السنة القبيية يقاباى شهر ممرم العربي .الخورا ،قلة ا أوب،

،03
.50

(4) Bell, Aphrodito, No 1336, p: 271
وان ر الترجمة :ةبو صللية ،ردأدو ّقدرةّ د ّشدرأ ،

352؛ ولامزيلد عل ةجلور النجلاري ان لرّ:

الفهورلّالت لألأةّلبقتلودّا سبمأّ،3 ّ،ص.101
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وي م ل م ل البرديللة السللابقة ة مللدة عمللل النجللار كان ل

غير م اللذي يال

ة األدوا

السب

ةقللل م ل مللدة عمللل

ذللك لو

إرسلالهم إللا العملل هلي األسليول ،وربملا كلا سلب

التللي يعمللل بهللا النجللار للي مل ماكللى وللليس مل ماللك الدولللة ،كللا

هي نق

للو

مدة عماى ع العمال (األجراء) مث كملا هلي البرديلة التاليلة ،كملا
الملال وث يقبلل مل ة لالي القلرو

ي م ة ةجرة النجار ومعيشلتى تصلر مل بيل

المقايةللة بالمللال بللدث مل إرسللال النجللار ،وللليس كمللا جللر العللادة ة تكللو ةجللور

العمال م ةموال تجم م ة الي القرو ،كل ذ اإلجراءا

تعكلس ملدو التن ليم

والتدابير التي تتخذ ا الدولة هي إدارة الشؤو المالية الخاصة باألسيول.

م للر

ةمللا ع ل إج لراءا

جم ل المي لرة م ل ة للل القريللة ،هتعكسللها برديللة يتةللح هيهللا

قل لرة بل ل ش للريك عا للا جمل ل الميل لرة ه للي مواس للم المص للاد ليكل للل الع للدل وع للدم

التةللييق عاللا ة للل القريللة ،هقللد جللاء هللي ن ل

560م):

ءواياك ة تيال

البرديللة المؤرخللة هللي سللنة ( 04ل ل/

مل ة لل القلرو خبل از ةو قمملا متلا يملي وقل

شللاء الاللى .ومللي يشللرعو هللي المصللاد ايا ل

المصلاد إ

مللنهم ة يللؤدوا مللا تللأخر عالليهم م ل

الخبللز والقمللح ،وةرسللاى إلللا دميللاي ،وث تللؤخر منللى إردبللا( )4وامللدا ،وةنلللذ ةمرنللا هللي

ذلك ،وث تكا ذلك إلا ةمد سلوو نلسلك .وقلد كتبل

إللا رسلولي إليلك هلي المعيشلة

ة يمةر معى كتابا هيى مقدار المعيشلة اللذا ةرسلاتى مل كلل مسلؤول عل مماهلا،
وما معى م المال.)3(...

) )4اإلرد ّ:مكيلال مصللرا لامنيللة يتللأل
سللتة عشللر قللدما صلليي ار ،ويصللع

أعودلهوّيأّالنظوبّالمتر  ،منشو ار

بعد :نتس ،المكوأألّوا و از .

مل سللتة ويبللا

وكللل ويبللة تسللاوا ثمانيللة ةقللدا كبيلرة ةو مل

تمديللد بدقللة .نللتس ،هللالتر ،المكوأأددلّوا و از ّا س دبمأةّومددوّ
الجامعلة األردنيلة ،عملا 4056 ،م،

)  )3وان ر الترجمة :ةبو صلية ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ،
2

 .58وسيشلار إليلى هيملا

.350
Bell, Aphrodito, No 1354, p:2
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كت

()4

هي  30برمها

( 8 ،)Phamenothإندكش (= 04ل560 /م)ء.

إ الشللهر الللذا كتب ل هيللى للذ البرديللة و للو شللهر برمهللا (رج ل ) ،الللذا
يجليء قبلل شلهر برمللود (شلعبا ) ،و لو شلهر مصللاد جميل المبلو ( ،)3يلدل عاللا
مر قرة بل شلريك هلي توجيلى عماللى وتوصليتهم بمسل معامالة ة لل القلرو وعلدم
التةييق عايهم قبل موسم المصادّ .
والللا جانل اسللتخدام السللل هللي نقللل الميلرة ،هقللد سللا م هللي نقللل موجللودا
ةخللرو ،اسللتخدم هللي الز ارعللة وزيللادة اإلنتللا  ،وم ل ذلللك قيللام المجللا ب ل يوس ل
الثقلللي وم ل خ ل ل عاماللى عاللا السللند مممللد ب ل القاسللم بنقللل آث الج لواميس م ل
السند إلا العراق( ،)2ثستخدامها هي الزراعة.
ومل لييل مللا يللذكر عل دور السللل هللي للذا المجللال ،للو نقاهللا لليللل ة للدا
ممملد بل القاسللم لامجللا  ،وربملا كللا ذلللك سللب تسلمية (مشللرعة الليللل) هللي مدينللة
واسي بهذا اثسم(.)2
ولعب ل السللل بمللا هيهللا السللل التجاريللة دو ار هللي ص لراعا الدولللة األمويللة،
هي ل للذكر ة قميب ل للة بل ل ل شل ل لبي (  423ل ل ل520 /م) و ل للو ةم ل للد ق ل للادة ةب ل للي مس ل للام
الخراساني ،قام بإرسال يارلة مل ةصلمابى إللا األنبلار هلي سلنة ( 424ل528 /م)
لمصادرة جمي ما هيها م السل ليعبر بها اللل ار ليواجلى األملويي  ،هبعثلوا للى كلل
سلينة كان ناك( ،)5واعتمد الوالي األموا يزيد ب المها  ،عاا سل التجار هلي
) )4برمها

شهر قبيي واسمى القديم (هامانو ) يقاباى شهر رج

) )3اب مماتي ،قوانأ ّالدواوأ ،
) )2الب ذرا ،يتواّال لدا ،

- 325

العربي .الخورا ،قلة ا أوب،

.86

.325

330؛ اب العديم ،تورأاّ لب،4 ،

) )2ياقو المموا ،معجبّال لدا  ،مادة (واسي)،5 ،

.450

.262

) )5وقيللل قللد ةمللر ة تجمل لللى السللل مل األنبللار إلللا موةل يقللال لللى دممللا .مؤلل

مجهللول ،وخ ددور الدولددة

الع وسددأة ويأددده وخ دددور الع دددول وولددددي ،تمقيللق :عبللدالعزيز الللدورا وعبللدالجبار الميابللي ،دار اليايعللة،

بيلرو ،4054 ،
،0

- 08

مج،33 ،46

 ،205وسيشللار إليللى هيملا بعللد :مؤلل

مجهللول ،وخ ددور ،اليبلرا ،تددورأاّالرسددلّ،

00؛ اب ل تيللرا بللردا ،النجددوبّال از ددرة،4 ،

.36
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280؛ النللويرا ،نهوأددةّا رب،

م ار علدة ،ملرة هلي مواجهاتلى ةلد الخلوار ( ،)4وملرة لاهلر مل سلج المجلا بل
يوس ( ،)3ومرة ةخرو بعد زيمتى هي واسلي ،وقلد اجتمل إليلى هلي البصلرة علدد مل
آل المها ل ةعللد لهللم السللل ليركب لوا بهللا البمللر ،للاربي بهللا متللا جبللال كرمللا ،
وةميانا ةخرو كان تقاهم متا مدينة قندابيل( )2م ةرض السند( ،)2وكثي ار ما اعتمد
بعض قادة الخوار عالا السلل هلي نقلل خيلولهم علابري بهلا نهلر اللل ار  ،لمواجهلة
جيوا الدولة األموية ،ةو لاهر منهم هي بعض األميا (.)5
وتشير روايا

إلا رو بعض الشعراء م سيوة وثة الدولة األموية بوسلاية

الس ل للل  ،ومل ل ل ذل ل للك ل ل لرو الش ل للاعر المع ل للرو

نمي للر(  06ل ل560 /م) مل ل المج للا بل ل يوسل ل

عد (.)0

ب ل للالنميرا ممم ل للد بل ل ل عبدالا ل للى بل ل ل
الثقل للي ،وق للد ركل ل

النمي للرا بم للر

وث يلوتنا نلا اإلشلارة إللا اسلتعمال السلل هلي نقلل الوهلود الراغبلة هلي مقابالة

الخايلللة ،ةو م ل ييال ل

الخايلللة مق للاباتهم( ،)5كمللا اس للتعما

السللل ه للي نق لل ةمللراء

) )4شارك م مو السل هي الدعاية السياسية ل ملويي مل خل ل دعلوة م ملي سلل الخلوار اثنةلمام
إللليهم ،كمللا عمللل مللدادو السللل هللي ةسلليول الدولللة األمويللة جواسلليس لنقللل األخبللار م ل معسللك ار

الخوار ّ.الب ذراّ،ونسوبّا ش ار ،0 ،
) )3الب ذرا ،ونسوبّا ش ار ،5 ،

536؛ّالمبرد ،الكومل،2 ،

330؛ اليبرا ،تورأاّالرسل،0 ،

.434

- 228

.220

) )2قندابيل مدينة بالسند و ي قصبة لوثية الند ة .ياقو المموا ،معجبّال لددا  ،ملادة (قنلدابيل)،2 ،
.250

) )2اليعقوبي ،تورأا ،مج،3

328؛ الب ذرا ،ونسوبّا ش ار ،0 ،

) )5الب ذرا ،ونسوبّا ش ار ،5 ،

.055

520؛ النويرا ،نهوأةّا رب ،مج،34 ،46

.22

) )0اب واصل ،جمال الدي ةبو عبدالاى ب ممملد المملوا ( 005ه4305 /م) ،تجرأددّا غدونأ)2( ،
ةجزاء ،تمقيلق :يلى مسلي وابل ار يم األبيلارا ،دار الكاتل

العربلي ،القلا رة4055 ،م،3 ،

،500

وسيشار إليى هيما بعد :اب واصل ،تجرأدّا غونأ.
) )5الب ذرا ،ونسوبّا ش ار ،5 ،
(

 .280ابل عسلاكر ،ةبلي القاسلم عالي بل المسلي بل

بلة الالى

 554ل4455 /م) ،تورأاّمدأنةّدمش ّوبكرّيلدلهوّ ّوتسدمأةّمد ّ لهدوّمد ّا موادلّووّاجتدوزّ
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ورجللال الللب ي هللي قصللور الخالللاء األمللويي  ،ميللت يللذكر سللايروس ب ل المقل ل ة

القاسلم واللي مصلر ةيلام شللام بل عبلدالماك قلد عمللل :ءم اركل
وزينهللا ،وكللا يركل

مثلل قصلور الماللوك

هيهللا نسللاء وعبيللد ويخللر هللي بل د مصللر ويمةللي بهللم إلللا

اإلسللكندرية ،ويصللعد إلللا صللعيد مصللر وينتهللي إلللا ةسلوا  ،وكللا يسللير بصللمبتى
جماعة م الجند والعسكرء( ،)4وهي إيار اسلتخدام السلل هلي نقلل زوجلا
يص ل

الشللاعر األمللوا عبيدالاللى ب ل قلليس الرقيللا

الخايلة األموا هي نهر النيل بقولى:

هلامل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا ة علا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للو الني ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للل

(  85ل ل562 /م) رماللة نسللاء

وال اريل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا

وخم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل األ لرج ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لوا عال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا

الخاللاء

ت لختلل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للق

الس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لللي كأنل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لى العال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لق

()3

وقد ةمس الشلاعر األملوا الللرزدق (  442ل523 /م) عنلد وصللى لاسللينة
وصلا يعكس مدو التيور الذا بايتى السل هي الدولة األموية ،ميت يقول:
ومل ل للا كن ل ل ل رَّكابل ل للا له ل ل لا مل ل للي ت لرم ل ل لل
()2
قا ل ل ل لو نع ل ل ل للام ةو اي ل ل ل للم ش ل ل ل لم لردل

ورامال ل ل ل ل ل ل للة قل ل ل ل ل ل ل للد ع ل ل ل ل ل ل ل ل َّودوني ركوب ل ل ل ل ل ل ل للها
إذا رهعل ل ل ل ل ل ل لوا هيه ل ل ل ل ل ل للا الشل ل ل ل ل ل ل لراف كأنهل ل ل ل ل ل ل للا

ورغلم للذا التيللور ،إث ة األسلليول األملوا واجللى تمللديا ةةللر بسل متى،
ترتبي بالوثة ابتداء ،وم ذلك تقصلير بعلض اللوثة هلي صليانة األنهلار والخاجلا ،
هيللذكر يللاقو الممللوا :ءإ خالليج ةميللر المللؤمني هللي مصللر ةمللر بملللر عمللر ب ل
دوّوو لهددو ،تمقيللق :ص ل
نوا أهددوّم د ّواردأهد ّ

مج ،3ق،4

 .22وسيشار إليى هيما بعد :اب عساكر ،تورأاّمدأنةّدمش .

) )4ساويروس ب المقل  ،تورأاّال موركة،3 ،
) )3عبيدالاللى ب ل قلليس الرقيللا
بيرو  ،د.

الللدي المنجللد ،الميبعللة الهاشللمية ،دمشللق4052 ،م،

،

) )2اللرزدق ،الدأوا ،

- 02
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(  85ل ل562 /م) ،الددددأوا  ،تمقي لق :مممللد يوس ل

.226

 .02وسيشار إليى هيما بعد :الرقيا  ،الدأوا .

240

نجللم ،دار صللادر،

الخيا سنة  32ل022 /م ،وهيى كان تجلرا السلل إللا المجلاز ،وللم تلزل اللوثة
تستخدم ذا الخايج لانقل متا ةيام الخايلة األموا عمر ب عبدالعزيز ،ثم ةةاعتى
الوثة بعد ذلك وسل عايى الرمال هانقي ء(.)4
وةةر صراعا الوثة هيما بيلنهم ون ازعلاتهم عالا سل مة األسليول ،هكانل
سببا هي بعض األميلا هلي ملرق علدد كبيلر مل سلل األسليول األملوا .هقلد ةقلدم
القارللد بكيللر بل وشللا ةثنللاء وثيتللى غللزو البمللر هللي خ ارسللا إلللا مللرق السللل التللي
ةعللد ا ليللزو ب ل د مللا وراء النهللر سللنة ( 55ل ل000 /م)( )3بسللب خ هللى م ل بعللض
الوثة.
وتسب

الصلراف مل ةعلداء الدوللة إللا ملرق السلل ميلت قلام الخايللة األملوا

مروا ب مممد سنة ( 423ل520 /م) بمرق عدد م سل األسيول األملوا قبلل

روبللى إلللا مصللر متللا ث يسللتليد منهللا ةعللداؤ العباسلليو ( ،)2كللذلك قيامللى بتللدمير

عدد م الجسور هي مصر لاسب
منع

منعل

نلسى( ،)2إةاهة إللا اثةليرابا

والللت التلي

ةميانا األسيول األموا م القيام بمهامى الرريسة و ي المماية والسيادة ،هقد
ق قللل واةلليرابا

باللخ سللنة ( 80ل565 /م) ةيللام وثيللة قتيبللة بل مسللام مل

تمللرك األسلليول األمللوا هللي المنللايق الشلرقية لادولللة األمويللة( ،)5كللذلك المللال ةيللام

وثية الجنيد ب عبدالرمم عاا السند ةيام شلام بل عبلدالماك( ،)0وتعرةل
) )4ياقو المموا ،معجم البادا  ،مادة (الخايج)،3 ،
) )3اليبرا ،تورأاّالرسل،0 ،

.224

242؛ النويرا ،نهوأةّا رب ،مج،34 ،46

) )2سايروس ب المقل  ،تورأاّال موركة،3 ،

سلل

.428

.283

) )2المقريزا ،تقي الدي ةبي العباس ةممد ب عاي (  825ل) ،الموا ظّواال ت ورّ بكرّالخممّواآلاورّ
المعدددرو ّ دددولخممّالمقرأزأدددة )2(ّ،ةجل لزاء ،دار الكت ل
وسيشار إليى هيما بعد :المقريزا :الخممّالمقرأزأة.
) )5النويرا ،نهوأةّا رب ،مج،34 ،46
) )0الملدرّنفسه ،مج،34 ،46

.485

.452
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العامي للة ،بي للرو 4008 ،م،3 ،

.466

األسلليول األم للوا إل للا المللرق المتعم للد ،خلل ل عماي للا

الهجللوم الت للي تع للرض له للا

األسيول م قبل الخوار  ،هقلد ةشلعل قيلرا بل اللجلاءة (
مل السللل  ،بللأ وة ل هيهللا القصل

ثللم ةشللعاى ودهل بللى إلللا سللل الجلليا األمللوا

وةمرقتها الني ار (.)4

وقللد رصللد اليللاهعي (  508ل ل4205 /م) ةللم وهيللا

وهاة م شارك هي غزو البمر وةمرقل
للذا الخيللر ،بللإجراءا

 50ل008 /م) علددا

عمايللة مققل

سللينتى( ،)3وماولل

سللنة ( 02ل ل544/م)

الدوللة األمويلة مواجهلة

اليايللة منهللا ،هيللذكر ة ررلليس صللناي مصللر

ةيللام خ هللة مللروا ب ل مممللد ،نجللح هللي إعللداد خايللة تمن ل م لرق الم ارك ل

بالنللار

اإلغريقيللة ،م ل خ ل ل ةخللذ األي ل (د انللا ) والعقللاقير وخايهللا جميعهللا ،ثللم د ل
مراك

األسيول هتمن امتراقها(.)2

ةما ع تركيبة ذ النار هيشير اليرسوسي (  580ل4402 /م) ةنها تتكو

م مادة القي ار والكبري

المعدني والكبري

األصللر ،باإلةلاهة إللا الشلموم مثلل

شمم الماعز( ،)2وقد يستخدم الاباد المباولة بالخلل المخملر التلي يمتملي بهلا الجنلود
ومراكبهم م

ذ الني ار (.)5

) )4المبرد ،الكومل،2 ،

452؛ الب ذرا ،ونسوبّا ش ار ،0 ،

.540

) )3اليللاهعيّ،ةب للو ممم للد عبدالا للى ب ل ةس للعد اليمن للي المك للي (  508ل لل4205 /م) ،مدددرآةّالجندددو ّو دددرةّ
الأقظدو ّيدأّمعريدةّمدوّأعت درّمد ّ دوادلّالزمددو  ،تمقيلق :خايلل المنصلور )2( ،ةجلزاء ،دار الكتل
العامية ،بيرو 4005 ،م،4 ،

 .425وسيشار إليى هيما بعد :الياهعي ،مرآةّالجنو .
- 353

) )2ساويروس ب المقل  ،تورأاّال موركة،3 ّ،

.352

) )2اليرسوسللي ،مرةللي ب ل عاللي (  580لل4403 /م) ،موسددو ةّا سددل ةّالقدأمددةّ(ت لددرةّور ددوبّ
ا ل ددوب  ،تمقيللق :كللاري صللادر ،دار صللادر ،بيللرو 4008 ،م،

اليرسوسيّ،ت لرةّور وبّا ل وب.
) )5اليرسوسيّ،ت لرةّور وبّا ل وب،

.480
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 .486وسيشللار إليللى هيمللا بعللد:

و ناك إشارة إلا خير آخر تعرة

لى سلل األسليول ،و لو اليلرق ،هيلذكر

الكنللدا (  256ل ل004 /م) ةنللى هللي سللنة ( 02ل ل082 /م) ب ل

عاصلللة ةغرق ل

عل للددا م ل ل سل للل األسل لليول( ،)4وقل للد تل للرد ةميانل للا إشل للا ار تلي للد بيل للرق بعل للض سل للل

األسليول ومل عايهلا دو ذكلر األسلبا  ،كملا مصلل للبعض سلل األسليول التلي

كان ل

مجه لزة ليللزو جزي لرة سللردينيا هللي سللنة ( 440ل ل525 /م) هيرق ل

األسيول قثم ب عوانة وم معى هي البمر(.)3

سلللينة قارللد

وةخي ل ار ث ب لد م ل القللول ب لأ ا تمللام الدولللة األمويللة بللالبمر والسللل  ،كللا لللى
صدو واس هي وصايا الخالاء األمويي  ،هقد جلاء هلي وصلية عبلدالماك بل ملروا
لالقيللى الشللعبي ،مللا نصللى :ءعاللم ولللدا العللوم وخللذ م بقاللة النللوم هللإنهم يجللدو م ل
يكت عنهم ،وث يجدو م يسبح عنهم ،ولقد غرق سلينة هيها جماعة م قريا،
هاللم يعي ل مم ل كللا يسللبح إث وامللد ،ولللم يللنج مم ل كللا ث يمس ل السللبامة إث
وامدء(.)2
ك للذلك يعك للس للذا الم للر سياس للة ةمل لراء الجي للوا ووثة الدول للة ه للي مختال ل
األقللاليم ،ونستشللهد نللا بخيبللة ةمللد وثة الدولللة األمويللة و للو قتيبللة ب ل مسللام والللي
المجلا بل يوسل عالا خ ارسللا  ،يعاتل هيهلا قبارللل العللر هلي جيشللى وقللد اعتللزل
بعةهم القتال هي البمر واليزو هي األسيول هي سنة ( 00ل542 /م) ،بقوللى :ءيلا
()2
معشر تميم  ،....ويلا معشلر األزد ،ةخايلتم السلل  ،وركبلتم الخيلل وقلذهتم الملرادا
وةخذتم الرما ء(.)5
) )4اب تيرا بردا ،النجوبّال از رة،4 ،
) )3السو ّنفسه،

.202

.382

) )2الزمخشرا ،ر أ ّا رار،4 ،

.405

) )2المرادا :ي خشبة تده بها السللينة تكلو هلي يلد المل
مج،2

.263

) )5اليعقوبي ،التورأا ،مج،3

.336
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 .ابل من لور ،لسدو ّالعدرب ،ملادة (ملرد)،

إ

للذا المللر

لللم يكل هللي سياسللة الدولللة األمويللة همسل  ،بللل يللال ةعللداء

الدولللة وخصللومها ،وللليس ةدل عاللا ذلللك م ل مللر

ءالخ لوار ء عاللا بنللاء الس للل

ومواجهة الدولة األموية هي كثير م الوقلار  ،خاصلة هلي الوثيلا

الشلرقية ،هعنلدما

قللام نجللدة ب ل عللامر المنلللي (  53ل ل004/م) ببعللت س لرية بللالبر وةخللرو بللالبمر،
ةعيا سرية البر ةكثر مما ةعيا سرية البمر هثار عايى ةصمابى وقتالو ( .)4ويلهلم
م

ةمر  ،األول :ملدو التيلور اللذا بايتلى المعرهلة البمريلة هأصلبم
ذ اإلشارة ا

ةقللل خي ل ار ممللا يكللو هللي البللر وغللزو  ،دل عاللا ذلللك إعيللاء النصللي

األقللل م ل

الينارم لمقاتاي البمر ،والثاني :الثقلل السياسلي اللذا شلكاى رجلال غلزو البملر متلا
ةصبموا قوة قادرة عاا التييير.

) )4النويرا ،نهوأةّا ّرب ،مج،34 ،46

.22
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قوئمةّالملودرّّوالمراج ّ
الملودرّ ّّ:
( 1األخيل للل ،ةبل للو مالل للك غيل للات ب ل ل غل للوت التيابل للي ( 544 /03م) ،الدددددأوا ،
تمقيق :هخر الدي قباوة ،ي ،2دار اللكر المعاصر ،لبنا 4000 ،م.
(ّ 2األصلهاني ،ةبو اللر عاي ب المسي (  250ل000 /م) ،ا غدونأ)35( ،
ج لزءا ،تمقيللق :إمسللا عبللاس واب ل ار يم السللعاهي وبكللر عبللاس ،دار صللادر،
بيرو 3663 ،م.
(ّ 3األعشا ،ميمو ب قليس (  8ل030 /م)ّ،الددأوا  ،تمقيلق :يوسل
دار الجيل ،بيرو 4003 ،م.

شلكرا،

(ّ 4بشار ب برد (  405ل582 /م) ،الدأوا  )2( ،ةجلزاء ،تمقيلق :ممملد رهعل
ومممد شوقي ةمي  ،لجنة التألي والترجمة ،القا رة4056 ،م.
( 5البيللدادا ،عبللدالقا ر ب ل يللا ر (  230ل ل4625 /م) ،الفددر ّ ددأ ّالفددر ،
تمقيق :يى عبدالرؤو سعد ،مؤسسة المابي ،القا رة4005 ،مّ .
( 6البكل للرا ،ةبل للو عبيل للد عبدالال للى ب ل ل عبل للدالعزيز ( 285ل ل ل4602 /م)ّ،المسدددددول
والممولدددد  ،جل لزآ  ،تمقي للق :ةدري للا ه للا لي للوه وةن للدرا هي للرا ،الل لدار العربي للة
لاكتا  ،تونس4003 ،م.
(ّ 7الب ذرا ،ةبو العباس ةمملد بل يميلا بل جلابر (  350لل803 /م) ،ونسدوبّ
ا شدددد ار  ،تمقيل للق :مممل للود اللل للردوس الع ل للم ،دار اليق ل للة العربيل للة ،دمشل للق،
4000مّ .
(ّ 8الللب ذرا ،يتددواّال لدددا  ،تمقيللق :عبدالاللى ةنلليس اليبللاف وعمللر ةنلليس اليبللاف،
دار النشر لاجامعيي  ،بيرو 4055 ،م.
232

(ّ 9اب تيلرا بلردا ،جملال اللدي ةبلي المماسل يوسل

بل تيلرا بلردا األتلابكي

(  852ل ل4200 /م) ،النجوبّال از رةّيأّملو ّملرّوالقدو رة )40( ،جلزءا،
تمقيل للق :ممملللد مسلللي شل للمس الل للدي  ،دار الكت ل ل

4003م.

( 10الثعالبي ،ةبو منصور عبلدالماك بل ممملد (

العاميلللة ،بيل ل للرو  ،لبنل ل للا ،
 230لل4625 /م) ،لمدوئ ّ

المعددور  ،تمقيلق :إبل ار يم اإلبيللارا ومسل كاملل الصلليرهي ،دار إميللاء الكتل
العربية ،القا رة4006 ،مّ .

( 11الجام  ،عملرو بل بملر (

 352ل808 /م) ،الت لدرّ ولتجدورة ،تمقيلق:

مس مسني عبدالو ا  ،دار الكتا

الجديد ،بيرو 4082 ،مّ .

ّ(ّ 12المييرللة ،ةبللو مايكللة جللرول بل ةوس (

ملوالي  25لل005 /م) ،الدددأوا ،

دار اللكر العربي ،بيرو 3664 ،م.
(ّ 13ةبو منيلة الدينورا ،ةممد ب داود (  383ل805 /م) ،كتدوبّالن دو )2( ،
ةجل لزاء ،القس للم الث للاني ،تمقي للق :ممم للد ممي للد الا للى ،المعه للد العام للي اللرنس للي،
القا رة4052 ،م.

( 14ةبو منيلة اللدينورا ،الن و  ،2 ،تمقيلق :برنهلارد لللي  ،دار ه ارنلز شلتاينر،
هيسباد 4052 ،م.

(ّ 15اب موقل ،القاسم ب موقلل النصليبي (  205ل055 /م) ،لدورةّا رض،
دار مكتبة المياة ،بيرو  ،د.
(ّ 16الخل للاجيّ،ش للها

.

ال للدي ممم للود المص للرا (  4600ل ل4058 /م)ّ،شدددفو ّ

الغلألّيأّكدببّالعدربّمد ّالددخألّ،تمقيلق :عبلدالمنعم خللاجي ،مكتبلة الملرم

المسيني ،القا رة4053 ،م.
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(ّ 17الذ بي ،شمس الدي مممد ب ةممد ب عثما الذ بي ( 528ل4225 /م)،
سددأرّو ددببّالند ب  )35( ،جللزءا ،تمقيللق :شللعي األرنللؤوي  ،ي ،44مؤسسللة
الرسالة ،بيرو 4000 ،م.
(ّ 18اب رستة ،ةبو عاي ةمملد بل عملر (  306لل063/م) ،ا
ميبعة بريل ،ليد 4804 ،م.

دب ّالنفأسدة،

(ّ 19الزمخشرا ،ةبو القاسم مممود ب عمر (  528ل4422 /م) ،ر أد ّا درارّ
ونلددوصّا خ ددور )5( ،ةج لزاء ،تمقيللق :عبللداألمير مهنللا ،مؤسسللة األعامللي
لاميبوعا  ،بيرو  ،لبنا 4003 ،م.
(ّ 20سللاويروس بل المقلل  ( ،ق 2ل46 /م) ،تددورأاّملددرّم د ّ ددداأو ّالقددر ّ
ا ولّالمدددأبد ّ تدددىّنهوأدددةّالقدددر ّالعشدددرأ ّمددد ّخدددبلّمخمومدددةّتدددورأاّ
ال موركة ،تمقيق :عبدالعزيز جمال الدي  ،مكتبة مدبولي ،مصر3660 ،م.
(ّ 21السمي المابي ،ةمملد بل يوسل (  550لل4255 /م) ،مددةّال فدوظّيدأّ
تفسأرّوشر ّا لفوظ )5( ،ةجزاء ،عالم الكت  ،بيرو 4002 ،م.
(ّ 22اب سيد  ،ةبو المس إسماعيل النموا (  258ل4605 /م)ّ،المخلص،
( )5ةج لزاء ،تمقيللق :خايللل إب ل ار يم جلللال ،دار إميللاء الت لرات العربللي ،بيللرو ،
4000م.
(ّ 23الص لللدا ،صل ل ال للدي خاي للل (  502ل ل4203 /م) ،الددددوايأّ ولويأددددو ،
( )30ج للزءا ،تمقي للق :ةمم للد األرن للاؤوي وترك للي مص لليلا ،دار إمي للاء التل لرات
العربي ،بيرو 3666 ،م.
(ّ 24اليب للرا ،ممم للد بل ل جري للر (  246للل033 /م) ،تدددورأاّالرسدددلّوالملدددو ،
(46ةجل ل لزاء) ،تمقي ل للق :ممم ل للد ةب ل للو اللة ل للل إبل ل ل ار يم ،دار المع ل للار  ،مص ل للر،
4002م.
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(ّ 25اليرسوسللي ،مرةللي بل ل عاللي (  580ل ل4402 /م) ،موسدددو ةّا سدددل ةّ
القدأمةّ(ت لرةّور وبّا ل وب  ،تمقيلق :كلاري صلادر ،دار صلادر ،بيلرو ،
4008م.
(ّ 26يرهة ب العبد البكرا( ،

502م) ،الدأوا  ،تمقيق :درية الخيي

الصقال ،ي ،3المؤسسة العربية لادراسا

(ّ 27العللاماي ،عللدا ب ل الرقللاف (

والنشر ،بيرو 3666 ،م.

وليلي

م لوالي  430ل ل522 /م)ّ،الددددأوا  ،تمقيللق:

نورا ممود القيسي وماتم صالح ،المجم العامي العراقي ،بيداد4088 ،م.

(ّ 28العباسللي ،المس ل ب ل عبدالاللى ب ل مممللد (  560ل ل4260 /م) ،آاددورّا ولّ
يأّترتأبّالدول ،ميبعة بوثق ،القا رة ،سنة 4085م.

( 29ابل عبللدو  ،مممللد بل ةممللد التجيبللي ،رسددولةّيددأّالقلددو ّوال سد ة( ،مل
كت للا

المس للبة والممتسل ل ) ،تمقي للق :ليللللي

ثل ل ت رس للارل ةندلس للية ه للي آدا

بروهنسال ،المعهد العامي اللرنسي ،القا رة4055 ،م.

(ّ 30عبيدالا للى بل ل ق لليس الرقي للا  85 ( ،ل ل562 /م) ،الدددددأوا  ،تمقي للق :ممم للد
يوس

نجم ،دار صادر ،بيرو  ،د.

.

(ّ 31اب ل ّالعللديم ،كمللال الللدي عمللر ب ل ةبللي ج لرادة (

 006لل4304/م) ،غأددةّ

الملبّيأّّتورأاّ لب )44( ،جزءا ،تمقيق :سهيل زكار ،دمشق4080 ،م.

(ّ 32ابل ل ل ل ع ل ل للذارا ،ةب ل ل للو العب ل ل للاس ةمم ل ل للد بل ل ل ل ممم ل ل للد بل ل ل ل ع ل ل للذارا(ّ،

بع ل ل للد

 543لل4242/م) ،ال أدو ّالمغدربّيدأّوخ دورّا نددللّوالمغدرب ،تمقيللق. :

س كوث و إ .ليلي بروهنسال ،دار الكت
(ّ 33العرجللي ،عبدالاللى بل عمللرو (

العامية ،بيرو 3660 ،م.

ملوالي  436لل525 /م)ّ،الدددأوا  ،تمقيللق:

سميح جميل الجبياي ،دار صادر ،بيرو 4008 ،م.
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(ّ 34اب ل ل ل ل عسل ل ل للاكر ،ةبل ل ل للو القاسل ل ل للم عال ل ل للي ب ل ل ل ل المسل ل ل للي ب ل ل ل ل

بل ل ل للة الال ل ل للى (

 554ل4455/م) ،تورأاّمدأنةّدمش ّوبكدرّيلدلهوّ ّوتسدمأةّمد ّ لهدوّمد ّ

اردأهدوّوو لهدو ،ملج ،3تمقيلق :صل
ّ
ا موالّووّاجتوزّ نوا أهدوّمد ّو

المنجد ،الميبعة الهاشمية ،دمشق4052 ،م.

اللدي

(ّ 35اب ل عسللاكر ،تددورأاّمدأنددةّدمش د ّوبكددرّيلددلهوّ ّوتسددمأةّم د ّ لهددوّم د ّ
دوّوو لهددو )86( ،جللزءا ،تمقيللق :ممل
ا مواددلّووّاجتددوزّ نوا أهددوّمد ّواردأهد ّ
الدي العمروا ،دار اللكر ،بيرو 4005 ،م.

(ّ 36اللل للرزدق ،مل للام ب ل ل غال ل ل
هاعور4085 ،م.

(ّ 37القرواّ،ةبو القاسم خا

(  442ل ل ل523 /م) ،الدددددأوا  ،تمقيل للق :عال للي
ب ةبي هراس (

ق 2.لل /ق46م) ،وكرأةّالسف ،

تمقيق :عبدالس م الجعمايي ،منشو ار تيوا  ،ةسمير ،المير 3660 ،م.

(ّ 38الكنل للدا ،ةبل للو عمل للر مممل للد ب ل ل يوس ل ل

(  252ل ل ل002 /م) ،والةّملددددر،

تمقيق :الدكتور مسي نصار ،دار صادر ،بيرو 4050 ،م.

(ّ 39الكن للدا ،الددددوالةّوالقلددددوة ،تمقي للق :ممم للد مسل ل وةمم للد هري للد ،دار الكتل ل
العامية ،بيرو 3662 ،م.

( 40مؤل

مجهول ،وخ ورّالدولةّالع وسأةّويأهّوخ دورّالع دولّوولددي ،تمقيلق:

عبدالعزيز الدورا وعبدالجبار الميابي ،دار اليايعة ،بيرو 4054 ،مّ ّ.

ّ(ّ 41اب ماجد ،شها

الدي ةممد النجدا (

موالي 206ل /موالي 4208م)،

الفوائدددّيددأّولددولّ لددبّال ددرّوالقوا ددد ،تمقيللق :إبل ار يم خللورا وعلزة مسل ،
ميبوعا

مجم الاية العربية ،دمشق4054 ،مّ ّ.
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(ّ 42المبلرد ،ةبلو العبلاس مممللد بل يزيلد (

 385ل808 /م) ،الكومددلّيدأّاللغددةّ

وا دب )2( ،مجا ل للدا  ،تمقيل ل للق :عبدالممي ل للد ن ل للداوا ،دار الكتل ل ل
بيرو 4000 ،مّ .

(ّ 43المقدسللي ،مممللد ب ل ةممللد (

العامي ل للة،

 286لل006 /م)  ،ر لددةّالمقدسددأّو س د ّ

التقوسددأبّيددأّمعريددةّا قددولأب ،تمقيللق :شللاكر لعيب لي ،دار سللويدا ،اإلمللا ار ،

المؤسسة العربية لادراسا

والنشر ،بيرو 3662 ،م.

(ّ 44المسللعودا ،ةبللو المس ل عاللي ب ل المسللي ب ل عاللي (

 220ل ل055 /م)،

مددرو ّالددب بّوّمعددود ّالج دوا ر )2( ،ةج لزاء ،تمقيللق :مممللد شللام النعسللا

وعبدالمجيد يعمة مابي ،دار المعرهة ،بيرو 3665 ،م.
(ّ 45المقري للزا ،تق للي ال للدي ةب للي العب للاس ةمم للد بل ل عا للي (  825ل ل4224 /م)،

الم دوا ظّواال ت ددورّ ددبكرّالخمددمّواآلاددورّالمعددرو ّ ددولخممّالمقرأزأددة)2(ّ،
ةجزاء ،تمقيقّ:دار الكت

العامية ،بيرو 4008 ،م.

(ّ 46اب ل ممللاتي ،األسللعد ب ل المهللذ

(  060لل4360 /م) ،ق دوانأ ّالدددواوأ ،

تمقيق :عزيز سوريال عيية ،مكتبة مدبولي ،القا رة4004 ،م.

(ّ 47اب ل ل من ل للور ،ةب ل للو اللةل للل جم ل للال الل للدي مممل للد ب ل ل مكل للرم (  4453ل ل ل/
4558م) ،لسو ّالعرب )45( ،مجادا ،دار صادر ،بيرو 4008 ،م.

(ّ 48ةبلو الللنجم ،اللةللل بل قدامللة (  426لل525 /م) ،الدددأوا  ،جمل وتمقيللق:
سجيح جبياي ،دار صادر ،بيرو 4008 ،م.
(ّ 49النللويرا ،شللها

الللدي ةممللد ب ل عبللدالو ا

(  522لل4223 /م) ،نهوأددةّ

ا ربّيأّينو ّا دب )26( ،جزءا هي ( )45مجادا ،تمقيلق :يوسل
وعاي مممد اشم ،دار الكت

العامية ،بيرو 3666 ،م.
230

اليويلل

(ّ 50اب ل ل واصل للل ،جمل للال الل للدي ةبل للو عبدالال للى ب ل ل مممل للد الممل للوا (  005ل ل ل/
4308م) ،تجرأدّا غونأ )2( ،ةجزاء ،تمقيق :يى مسي واب ار يم األبيلارا،

دار الكات

العربي ،القا رة4055 ،م.

(ّ 51الياهعيّ،ةبو مممد عبدالالى بل ةسلعد اليمنلي المكلي (

 508ل4200 /م)،

مرآةّالجنو ّو رةّالأقظو ّيأّمعريةّموّأعت درّمد ّ دوادلّالزمدو  ،تمقيلق:

خايل المنصور )2( ،ةجزاء ،دار الكت
(ّ 52ياقو  ،شها

العامية ،بيرو 4005 ،م.

الدي ةبي عبدالالى البيلدادا المملوا (

 030ل4338 /م)،

معجددددبّال لدددددا  )5( ،ةج ل لزاء ،تمقيل للق :هريلللد عب للدالعزيز الجن للدا ،دار الكت ل ل

العامية ،بيرو 3644 ،م.
(ّ 53اليعق للوبي ،ةمم للد بل ل ةب للي جعل للر بل ل و ل ل

(  382ل ل805 /م) ،ال لددددا ،

ميبعة بريل ،ليد 4804 ،م.
(ّ 54اليعقللوبي ،التددورأا )3( ،مجاللد ،تمقيللق :عبللداألمير مهنللا ،مؤسسللة األعامللي
لاميبوعا  ،بيرو 4002 ،م.
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المراج ّ ّّ:
وّّ -العر أةّ :
( )1األملللي  ،إسل للماعيل ،العمددددونأو ّروادّال ددددر ،دار ريل للاض ال ل لريس ،القل للا رة،
4006م.
( )2بللابتي ،عزيلزة هلوال ،معجددبّالشددع ار ّالمخلددرمأ ّوا مددوأأ  ،جللروس بللرس،
لبنا 4008 ،م.
( )3باتير ،لويس سي ،وبيرس ،جي إيزل ،الجغرايأوّالعسكرأة ،ترجمة عبدالرزاق
عباس مسي  ،دار المرية ،بيداد4055 ،م.
( )4التللونجي ،مممللد ،المعجددبّالددب أّ( ر ددأّدددّيورسددأ  ،دار العاللم لام يللي ،
بيرو 4086 ،م.
( )5جرو ملا ّ،وو ار ّال رد ّالعر أةّ دارّالكتبّالملدرأة ،ي 0 ،3ةجلزاء ،دار
الكت

المصرية ،القا رة4002 ،م.

( )6جميللل ،ه لؤاد ،الخلددأجّالعر ددأّيددأّمدددونو ّالمددررخأ ّال لدددانأأ ّا قدددمأ ،
مجاة سومر ،مديرية ا،ثار القديمة ،بيداد4000 ،م.
( )7الملديثي ،عيلاّ،اللددأونةّا ارأدةّيددأّواسدم ،مجاللة سلومرّ،ملج ،24مديريللة
ا،ثار العامة ،بيداد4055 ،م.
( )8خزنة كاتبي ،غيلداء ،الخ ار ّمنبّالفتحّا سبمأّ تىّوواسمّالقدر ّالاولدلّ
الهجر ّ:الممورسو ّوالنظرأة ،ي ،2مركز دراسا

الومدة العربيلة ،بيلرو ،

3664م.
( )9الخللورا ،شللمادة ،قلددةّا أددوبّوالشددهورّوا رق دوبّوتسددمأوتهو ،دار اليايعللة
الجديدة ،دمشق3664 ،م.
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( )11دوزا ،رينهللارد  ،المعجددبّالمفلددلّ أسددمو ّالمب ددلّ ندددّالعددرب ،ترجمللة
ةكرم هاةل ،دار المرية ،بيداد4054 ،م.
( )11ربي  ،صدقي ،المراكب يأ ملر القدأمدة ،الهيرلة المصلرية العاملة لاكتلا ،
القا رة4003 ،م.
( )12رهع ل  ،ةشللر مممللد ،المفهددوبّاالسددتراتأجأّللقددوةّال رأددة ،مجاللة الللدهاف:
القوا

العربية السعودية ،الرياض3668 ،م.

( )13الروم للي ،ةمم للد البش للر ،معجدددبّالملدددمل و ّال رأدددةّيدددأّالكوأددد  ،مرك للز
البموت والدراسا

الكويتية ،الكوي 4000 ،م.

( )14ةبللو زيللد ،عاللي إب ل ار يمّ،دجلدددةّوالسدددفأنةّيدددأّالشدددعرّالع وسدددأ ،ي ،3دار
المعار  ،القا رة4002 ،م.
( )15الزوارا ،عاي ،المب دةّاللفوقسدأةّمد ّالقدر ّالسدودلّ شدرّإلدىّالقدر ّ
التوسددد ّ شدددر ،مجمللوف هللي كتللا

(تي للور عاللوم البمللار ودور للا هللي النم للو

المةارا) ،و ازرة الشؤو الثقاهية ،تونس4050 ،م.
( )16سالم ،السيد عبدالعزيز والعبادا ،ةممد ،تورأاّال رأةّا سبمأةّيأّملدرّ
والشوب ،دار األمد ،بيرو 4053 ،م.

( )17السللويلي ،مختللار ،مراكدددبّخويدددوّ قدددوئ ّالّوكوبأدددب ،ي ،3الللدار المص لرية
الابنانية ،القا رة4000 ،م.
( )18الشللم

 ،عبدالاللى خايلللة ،نددو ّالسددف ّالخش د أةّيددأّدولددةّال ددرأ  ،مركللز

البمري لادراسا

والبموت ،البمري 4006 ،م.

( )19ش للها  ،مسل ل ص للالح ،ولدددوا ّيدددأّتدددورأاّالدددأم ّال دددر  ،دار الل للارابي،
بيرو 4050 ،م.
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( )21ش للها  ،مسل ل ص للالح ،يدددد ّالمب ددددةّ ندددددّالعددددرب ،دار الع للودة ،بيل للرو ،
4083م.
( )21الصللايغ ،ةنلليس ،ا سددمولّال ر ددأّا مددو ّيددأّال ددرّا ددأضّالمتوسددم،
مكتبة رةس بيرو  ،بيرو 4050 ،م.
( )22ةبو صلية ،جاسر ب خايل ،ردأو ّقرةّ ّشرأ ّالع سأّدراسةّوت قأد :
مركز الماك هيصل لابموت والدراسا اإلس مية ،الرياض3662 ،م.
( )23عب للدالعايم ،ةن للور ،المب دددةّو لدددوبّال دددورّ نددددّالعدددرب ،المجا للس ال للويني
لاثقاهة واللنو وا،دا  ،الكوي 4050 ،م.
( )24العريني ،السيد الباز ،الممولأ  ،دار النهةة ،القا رة ،بيرو 4050 ،م.
( )25عيوا  ،مسلي  ،مختو ار ّم ّالشعرّا مدو  )5( ،ةجلزاء ،مؤسسلة الرسلالة،
بيرو 3668 ،م.
( )26عاللي ،جهينللة نصللر ،الكلمددو ّالفورسددأةّيددأّالمعددوجبّالعر أددة ،دار ي ل س،
دمشق3662 ،م.
( )27العن للابي ،ممم للد ،نوأدددةّالعدددربّ و سدددفورّال رأدددةّوتخمدددأمهبّل سددددوا ّ
التجورأدددةّ(مجمدددوعّيدددأّكتددددوبّتمدددورّ لدددوبّال ددددورّودور دددوّيدددأّالنمددددوّ
ال لور  ،و ازرة الشؤو الثقاهية ،تونس.4050 ،
( )28ههمللي ،عاللي مممللود ،التنظددأبّال ددر ّا سددبمأّيددأّشددر ّالمتوسددمّم د ّ
القر ّالسدو ّ تدىّالقدر ّالعوشدرّالمدأبد  ،ترجملة قاسلم عبلد قاسلم ،دار
الومدة ،بيرو 4084 ،م.
( )29القنللاعي ،نجللاة عبللدالقادر ،والخصوصللي ،بللدر الللدي عبللاس ،تددورأاّلددنو ةّ
السددف ّيدددأّالكوأددد ّوونشدددمتهوّالمختلفدددة ،مؤسسللة الكوي ل لاتقللدم العامللي،
الكوي 4083 ،م.
( )31الكسللادا ،الم ل بللدر الللدي ةممللد ،القددومولّال ددر ّ(معجددبّملددمل و ّ
ال رأةّيأّجنوبّالجزأرةّالعر أة  ،المجم الثقاهي ،ةبو بي3662 ،م.
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( )31كن للدرما  ،ل للانس ،ملددددملحّالسددددفأنةّ ندددددّالعددددرب ،ترجملللة نج للم عبدالالللى
مصيلا ،المجم الثقاهي ،ةبو بي3663 ،م.
( )32مؤسسة آل البيل  ،الفهورلّالت لألأةّلبقتلدودّا سدبمأ ،المجمل الماكلي
لبموت المةارة اإلس مية ،2 ،عما 4085 ،م.
( )33م للا ر ،س للعاد ،ال رأدددةّيدددأّملدددرّا سدددبمأةّوآاور دددوّال وقأدددة ،ي ،3دار
المجم العامي ،المماكة العربية السعودية ،جدة4050 ،م.
( )34النخيال للي ،درويل للا،السدددددف ّا سدددددبمأةّ لدددددىّ دددددرو ّالمعجدددددب ،ي ،3دار
المعار  ،القا رة4050 ،م.
( )35نتس ،هالتر ،المكوأألّوا و از ّا سبمأةّوموّأعودلهدوّيدأّالنظدوبّالمتدر ،
منشو ار الجامعة األردنية ،عما 4056 ،م.
( )36آل ياسي  ،مممد مس  ،معجبّالن و ّوالز ار ة3 ،جزء ،دار ومكتبة اله ل،
بيرو 3660 ،م.
بّّ-غأرّالعر أةّ :
(1) Bell, Translations of the Greek Aphrodito Papyri in
the British Museum,Islam2 (1911).
(2) Fahmmi, A, M: Muslim Naval Organization in the
Eastern Mediterreran, 2nd. Ed. Cairo, 1966.
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المقوال ّ :
وّ -العر أة:
( )1ثابل ل  ،يوسل ل

ةهن للدا غن للامّ،ا سدددل ةّالنورأدددةّالشدددرقأةّ،مجا للة المش للرق،

الميبعة الكاثوليكية ،بيرو  ،العدد الثالت ،سنة 4066م.

( )2الدميايي ،مممود مصيلا ،مفردا ّالن و ّ دأ ّاللغدةّواالسدتعمول ،مجالة
المقتي  ،الميبعة الكاثوليكية ،بيرو  ،مج ،3 ،88سنة 4020م.

( )3زكريل للا ،وصل لللي ،دددددألّالددددأم  ،مجال للة المقتي ل ل  ،الميبعل للة الكاثوليكيل للة،
بيرو  ،مج4025 ،04م.

( )4الزيا  ،مبي  ،السف ّوالمراكدبّيدأّ غددادّيدأّ هددّالع وسدأأ  ،مجالة ليلة
العل للر  ،عل للدد ،8 ،5ميبعل للة األيتل للام ل بل للاء الكل للرمايي المرسل للاي  ،بيل للداد،
4035م.

( )5الزيا  ،مبي  ،معجبّالمراكبّوالسف ّيأّا سبب ،مجاة المشرق ،الميبعة
الكاثوليكية ل باء اليسوعيي  ،عدد  ،22بيرو 4020 ،م.

( )6شللقير ،سللايم ةهنللدا ،المعددود ّيددأّالسددودا  ،مجاللة اله ل ل ،ميبعللة اله ل ل،
القا رة ،عدد 4065 ،4 ،45م.

( )7صادق بك ،مسل  ،ال دأددّولدنو تهّيدأّملدر ،مجالة المقتيل  ،الميبعلة
الكاثوليكية ،بيرو  ،مج4025 ،04م.

( )8عبدالاللى ،عبللدالعزيز ،معجددبّال ددر ّوالمه د  ،مجاللة الاسللا العربللي ،جامع لة
الدول العربية ،الرباي ،مج4056 ،5م.

( )9عاللي ،هلؤاد مسللني  ،الدددخألّإلددىّاللغددةّالعر أددة ،مجاللة كايللة ا،دا  ،ميبعللة
الماك هؤاد األول ،مج ،3 ،44القا رة4020 ،م.
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( )11علواد ،كللوركيس ،الددبخوئرّالشددرقأة ،جمعللى خايللل عييللة 5 ،مجاللدا  ،دار
الير اإلس مي ،بيرو 4000 ،م.
( )11هرنس لليس ،بش للير ،والنقش للبندا ،ناص للر ،اآلادددورّ:الخشدددبّيدددأّدارّاآلادددورّ
العر أة ،مجاة سومر ،مديرية ا،ثار القديمة ،بيداد4020 ،م.
( )12القيسي ،ربيل  ،الملوأةّممنورةّالمسجدّالجوم ّيدأّسدوم ار م ،مجالة سلومر،
و ازرة اإلع م ،بيداد4056 ،م.
( )13كاربنتر ،ارولد ،وتاي  ،روبلرتس ،ال دأدّتعدأنهّوتقسأتهّولنو ته ندّ
قدمو ّالملرأأ  ،مجاة المقتي  ،القا رة ،4 ،مج.4026 ،55
( )14كولنج  ،األ ملوريس ،لدبّالنجدوبّ لدىّ هددّالخلفدو  ،مجالة المشلرق،
الميبعة الكاثوليكية ل باء اليسوعيي  ،لبنا 4066 ،م.
( )15ثمنس ،نلرا ،و والّل نو ّيأّالقر ّال ار ّ شرّق لّالمسدأحّويقدوًّلمدوّ
وردّيأّمراسب ّتلّالعمورنة ،مجاة المشرق ،الميبعة الكاثوليكية ،العلدد،2
بيرو 4066 ،م.
( )16ثمنس ،نلرا ،رسبّالمجور ّالنهرأةّيدأّل ندو  ،مجالة المشلرق ،ملج،56
الميبعة الكاثوليكية ،بيرو 4062 ،م.
( )17ثم للنس ،ن للرا ،لم دددةّاقتلدددودأةّيدددأّمجدددور ّالمأدددويّالل نونأدددة ،مجا للة
المشرق ،مج ،56الميبعة الكاثوليكية ،بيرو 4062 ،م.
( )18مممللد ،غللازا رج ل  ،المن ددرّيددأّالعلددرّا سددبمأّا ول ،مجاللة سللومر،
مج ،3 ،24ميبعة الجمهورية ،بيداد4055 ،م.
بّ -غأرّالعر أةّّ :
((1) Kinderman, K, Safina, E. I )Supplement
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