
 352 

 "بناء األسطول األموي"

 ) النشأة والتطور (

 عادل خزنة كاتبيء األستاذة الدكتورة غيدا

 الجامعة األردنية/ قسم التاريخ

ّصالملخّ 

نموذجللا   تمثللل دراسللة ءبنللاء األسلليول األمللواء ة ميللة باليللة باعتبللار  ي عللد  
، ميللت تبللرز هيللى قللدرة الدولللة هللر هيللى مللدو التيللور المةللارا ل مللةمبكللرا  ي 

ول ةللللم  مويللللة عاللللا مواجهللللة التمللللديا  ةمللللام قللللدرتها عاللللا بنللللاء األسللللياأل
عماية  ، كذلك يعكس وعي الدولة تاليا  بةرورة تيويراإلمكانا  المتوهرة لديها

 البناء بإنشاء مراكز تدريبية متخصصة تم  إشراهها منعا  لإل مال والتقصير.

اريخيللللة وملللل  ة  الدراسللللة قاملللل  بمماولللللة اسللللتقراء واسللللعة لامصللللادر الت
المعاصللرة لادولللة األمويللة ةو القريبللة منهللا، إث ة   نللاك ثلل ت مجموعللا  ملل  

: ةوراق البللللردا ابتللللداء، الكثيلللر ملللل  اللارلللدة لادراسللللة، و لللي المصلللادر ةةللللاه 
المشلللللللاكل الم ميلللللللة والتن يملللللللا  اإلداريلللللللة البمريلللللللة  إللللللللاد لللللللا باإلشلللللللارة بتلر  

كلللذلك الوثلللارق اللقهيلللة  ل.واإلجلللراءا  الماليلللة المعاصلللرة لمرمالللة بنلللاء األسللليو 
ح وة ميتهللا هللي إمكانيللة اثيلل ف والتعللر  عاللا عقللود إنشللاء المراكلل  لتوةللي

الدراسلا  األدبيلة وخاصلة دواويل  الشلعر  مدو تيور صلناعة السلل . ومل  ثلم  
وت هللللر ة ميتهللللا هللللي التعللللر  عاللللا مهللللام السللللل  وةنواعهللللا المسللللتخدمة هللللي 

 األسيول األموا.
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 المقدمةّ

 البلامثي  مل  العديلد للدو كبيلرة ة ميلة، ل ملة المةلارية الجوان  دراسة ت مثل
 ةبلللرز عالللا والوقلللو ، جوانبلللى رصلللد مملللاولي  األملللة، تلللاريخ لدراسلللة واتصلللد   اللللذي 

 .هيى المةارا التيور مركة مةامي 
 التاريخيلة مصلادر  هلي والتنقيل  البملت عالا وتركيلز م ا تمامهم جل   وانص   

 ةنهلا إث، المصلادر تالك قيمة م  الرغم وعاا. مخيويةوال منها الميبوعة التقايدية
 السياسلي خاصة األمة تاريخ جوان  بعض عاا ممتوا ا هي تقتصر مقتةبة تبقا

 هللي والبمثللي العامللي اإلنتللا  يبيعللة عاللا انعكاسللى لللى كللا  ممللا منللى، واثجتمللاعي
 وصل وال التجسليد بيلاب  مع مهلا هلي اتسم  والتي، المعاصرة التاريخية الدراسا 
 والتيلور الملراك ومكنونلا  بواعلت بقيل  بينملا ل ملة، واثجتملاعي السياسلي لاواق 

، والدراسة البمت ع  ما مد   إلا منأو هي المةارية الجوان  م  لاعديد المةارا
 .التيور  ذا تناول  التي المصادر م  العديد إلا اثلتلا  عدم بسب 

 اتجا ي ، هي تسير سيةةسا قيمة األموا األسيول دراسة تشكل  نا م 
 مرماة هي ل مة المةارا لاتيور المبكرة الجوان  ةمد دراسة  و: األول اثتجا 
 اإلمكانا  وةم  األمة  ذ  قدرة مدو عاا و للاوق والتمديا ؛ األخيار مجابهة
 الدولة خالاء م  العديد مقدرة صمود ا هي يساند ا ة،لالمواجه عاا التماكه التي

 الخايلة ةبرز م م  لعل األسيول، بناء هي المسا مة هي  مودور  اووثته األموية
 يمك  الذا ،(م086 - م004/ ل06 -  ل24 خ هتى) سليا  يلةب ب  معاوية
 وثيتى) الثقلي يوس  ب  المجا  العراق ووالي األموا، ل سيول المؤسس تسميتى
 سيولل  المجدد ةيةا   تسميتى يمك  الذا ،(م546 - م050/ ل06 -  ل55

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

 ما لش واسعة استقراء مماولة هي لهتمث  : يالثان اثتجا  الةم. والنوامي األصقاف
 البرديا  دراسة و منها القريبة ةو األموية لالترة المعاصرة التاريخية المصادر كاهة

 الدراسا  بعض  لم اثستلادة جان  إلا واألشعار،ء العقودء ةو اللقهية والوثارق
 ذلك إلبراز، السل و  بالم مة المتعاقة باألللا  المعنية الايوية والمعاجم األثرية
 اإلس مية، الدولة هترا  عبر اإلس مي األسيول سل  صناعة يربي الذا الخي

 الخايج هي التقايدية السل  صناعة تناول  التي المديثة الدراسا  إلا باإلةاهة
 مجاث   لشك   مما المديثة، البمرية العسكرية اثستراتيجية والدراسا  ومصر، العربي
 المعاوماتي الجان  هي ليس مصراعيى عاا البا  هتح البمتو  .لادراسة خصبا  
 دل   السل ، لصناعة التاريخي بالربي القيام الدراسة مماولة صعيد عاا بل، همس 
 التي تاك م  مديثا   هيها البناء عمايا  ومتا، وةجزارها السل  ةسماء تشابى عايى

 .األموية الدولة هي استخدم 
 هيمللا المصللادر مختالل  ملل  واثسللتلادة مواءمللةال مماولللة إلللا الدراسللة وسللع 

 الللذا الن للرا لامجللال إةللاهة - األمللوا األسلليول لبنللاء التيبيقللي بالمجللال يتعاللق
 الميويلة تالك التيبيقلي الجان   ذا يمثل ما ةبرز ولعل   - التاريخية المصادر وهرتى

 مل  ةالدراسل مكنل  التلي األشلعار، مل  العديلد هي نستشعر ا ة  يمك  التي والمركة
، القصيدة ومناسبة تاريخ خ ل م ، استخدامها وتاريخ، ومهامها، السل  ةنواف تتب 
 .قالها الذا الشاعر عاصر ا التي اللترة ةو

 األمويللة الدولللة مللر  مللدو(، شللريك بلل  قللرة) األمللوا الللوالي برديللا  وتبللرز
 عتقللدي البرديلا  لهللذ  اللدارس ة    لدرجللة ةملور  وتن لليم األسليول شللؤو  متابعلة عالا
 عقللد تسللميتى يمكلل  مللا  للو عمر للا، ملل  السللادس العقللد هللي األمويللة الدولللة تللاريخ ة 

 وغيلر م وملدادي  نجاري  م  العمال عاا ا تمامها ركز  كما باألسيول، اث تمام
 .الصناعة لمهمة انبرو مم 
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 تناولهلا خل ل مل  عنهلا اثسلتيناء يمكل  ث قيملة اللقهية المصادر وهر  كما
 خ لهللا ملل  ي هللر التللي والصللناعة، اإلنشللاء اتلاقيللا  وبنللود السللل  صللناعة لعقللود
 . الصناعة  ذ  بى التزم  الذا والتشري  التيور مدو
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 األسطول األموي ) النشأة والتطور (

 فن املالحة عند العرب

ملل  المسللارل التللي تسللتمق العنايللة هللي موةللوف صللناعة السللل ، مللدو معرهللة 
لبمللر، وقللد نللاقا بعللض البللامثي  تاللك المسللألة المسللامي  بالم مللة وهنللو  ركللو  ا

منياقلللي  مللل  المصلللياح وةصلللولى، هبينلللوا ة  العديلللد مللل  مصلللياما  العلللر  عللل  
وعاللا  (4)الم مللة وركللو  البمللر، كانلل  نقلل   علل  غيللر م، بللل إ  مصللياح سلللينة

ة  معرهلللة المسلللامي  بالم ملللة  إللللاالللرغم مللل  شللليوعى، لللليس عربيلللا  ةيةلللا ، وانتهلللوا 
 .(3)قاي    وهنونها كا 

   تالللك الن لللرة، تتياللل  البملللت عللل  شلللوا د ذا  دثللللة عللل  معرهلللة العلللر  إ
 تتمثللبالسل  وركوبها، وةولها ة  معرهة العر  بالسلينة يلرتبي ابتلداء  بقدسلية دينيلة 

 ابلل  يقللول ذلللك وهللي باألنبيللاء، متصللل   وةصللولى البمللر عاللم هنللو  ملل  هلل  كللل بللأ 
 نبينللا عاللا نللو  ملل  ةنللى ذكرنللا  السلللينة ةصللل(: ءم4208/  للل206مللوالي  ) ماجللد
 تللتم وث المعتمللد عايللى الللذا المينللاييس المجللر وةمللا والسلل م، الصلل ة ةهةللل عايللى
 ،......الس م عايى داود استخرا  ههو القيبي  عاا دليل و و بى، إث الصنعة  ذ 
 ههللو السلل م عايللى داود ملل  ةنللى هقيللل ،بالمينللاييس( اإلبللرة بيلل ) مديللد ةللر  وةمللا
ّ.(2).....ءوخواصى، بالمديد معنيا   كا 

 مرك ، بمعنا السلينة ع  العر  ارلةشع يله ورد ما ول  الشوا د تاك وثاني
/  ل435 -  ل465 خ هتى) عبدالماك ب   شام لى هرض وقد األعرا  ةمد يقول
 : البمر بيزو وةلمقى ،(م523 -م532

                                                 

   (،Markab( إ   ما يعنينا  و ما يتعاق بال  سلينة بمعنا مرك  )(4
ّّ؛ p: 192 (Supplement)Kinderman, K, Safina, E. I,  انظرّّّ
قللللللللاموس األللللللللللا  اإلسلللللللل مية، اليمامللللللللة لايباعللللللللة والنشللللللللر، دمشللللللللق،  الخةللللللللراوا، ديلللللللل ، :ان للللللللرو 

 ، وسيشار إليى هيما بعد: الخةراوا، قاموس األللا  اإلس مية.405م،  4005
(2) p: 192 (Supplement)Kinderman, K, Safina, E. I. 

الفوائددّيدأّولدولّ لدبّال  درّم(، 4208 لل/ 206اجد، شها  الدي  ةمملد النجلدا )  ملوالي( اب  م(2
 .32ل  40م،  4054، تمقيق: إبرا يم خورا وعزة مس ، مجم  الاية العربية، دمشق، والقوا د

 الفوائد.وسيشار إليى هيما بعد: اب  ماجد، 
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 جلللللللللللللللللللا  جل  لا  م   الس لليللللللللللللللللللل  ث  وقلللللللللللللللللللد ةقلللللللللللللللللللول
 رلللللللللللللقاص  ولابم ولامو  يحر  عصل  وقد
 

لللللللل  التقلللللللللر   بعللللللللد بع لللللللللد  وقللللللللد  لور  ص 
 (4) لللللللللللدير الس لليلللللللللللل    تمللللللللللل  مللللللللللل 

وقد تستخدم ةللا  ةخرو لادثلة عالا السللينة كملا ورد هلي شلعر بشلار بل  بلرد  
بللللل   بيلللللرة  هلللللي قصللللليدتى التلللللي يملللللد  هيهلللللا يزيلللللد بللللل  عملللللر( م582/  لللللل405 )

/  للل423 -  للل435 خ هتللى)ة مللروا  بلل  مممللد ةيللام خ هلل ،(3)(م520 /ل لل423) 
 هقال يص  السلينة التي يركبها: ،(م556 - م525

 بينلللللللللللللللللللى يللللللللللللللللللرو النللللللللللللللللللو  وملاعلللللللللللللللللل 
 الصلللللللللللبا عايلللللللللللى تأخلللللللللللذ إ  عيشلللللللللللا  

 بلللللللللللللللللللللللا  ثي   ة للوالللللللللللللللللللللللى هللللللللللللللللللللي ركبللللللللللللللللللللل 

 

 مستصللللللللللع  ةخةللللللللللللر  هللللللللللر  مللللللللللللل 

 يصلللللللخ  ةو يالبوصللللللل عالللللللا يلملللللللا

(2)تركلللللللللللللللل  للللللللللللللم علللللللللللللذراء ةو إليللللللللللللللك
 

 

 البملللر ركلللو  مللل  العلللر  خلللو  و لللي ةخلللرو، مسلللألة وركوبلللى لبمربلللا ويلللرتبي
 كللانوا الللذي  الشللمال عللر  وخاصللة ،لللديهم البمريللة الخبللرة وجللود لعللدم ربمللا ابتللداء ،

                                                 

ةجللزاء،  (5)، معجدبّال لددا  م(،4338 لل/ 030شلها  اللدي  ةبلي عبدالالى البيلدادا المملوا )  يلاقو ،  ((4
. 255،  2م، مللادة )الشللربة(،  3644هريللد عبللدالعزيز الجنللدا، دار الكتلل  العاميللة، بيللرو ،  :تمقيللق

 .معجبّال لدا وسيشار إليى هيما بعد: ياقو  المموا، 
وثية العلراقي ، وصل  ةبو خالد، ةمير العراقي ، جم  لى الخايلة مروا  ب  مممد  ،( يزيد ب  عمر ب   بيرة(3

الللذ بي، شلمس الللدي  ممملد بلل  : ان لربأنلى مل  القللادة اللد اة والشللجعا ، وعلر  بللالوثء ل ملويي . لامزيللد 
، 44شلللعي  األرنلللؤوي، ي :، تمقيلللقسدددأرّو دددببّالنددد ب  م(،4225 لللل/ 528)ةمملللد بللل  عثملللا  اللللذ بي 
؛ و دددببّالنددد ب : اللللذ بي، . وسيشلللار إليلللى هيملللا بعلللد365،  0م،  4000مؤسسلللة الرسلللالة، بيلللرو ، 

، تمقيللق: ةممللد األرنللاؤوي وتركللي الددوايأّ ولويأددو م(، 4203 للل/ 502الصلللدا، صلل   الللدي  خايللل ) 
. وسيشار إليلى هيملا بعلد: الصللدا، 45،  38م،  3666مصيلا، دار إمياء الترات العربي، بيرو ، 

 .الوايأّ ولويأو 
م( هلللي قصللليدتى  لللذ  العديلللد مللل  األلللللا  لادثللللة عالللا 582 لللل/ 405( يسلللتخدم الشلللاعر بشلللار بللل  بلللرد ) (2

السلللينة عاللا سللبيل التشللبيى وةميانللا  تصللل  للذ  التشللبيها  مللد  األليللاز لكثرتهللا، متللا شللكل  للذا الوصلل  
، تمقيللق: مممللد رهعلل  الدددأوا أل ميتلى وتنوعللى ا تمللام الكثيللر مل  البللامثي ، لامزيللد ان للر: بشلار بلل  بللرد، 

. 420  - 425،  4م،  4056اء، لجنللة التللألي  والترجمللة، القللا رة، ( ةجللز 2ومممللد شللوقي ةمللي ، )
 دجلةّوالسفأنةّيأّالشعرّالع وسأ،ّ؛ ةبو زيد، عاي إبرا يم،الدأوا ّوسيشار إليى هيما بعد: بشار ب  برد،

ّدجلةّوالسفأنة.. وسيشار إليى هيما بعد: ةبو زيد، 40  -48م،  4002، دار المعار ، القا رة، 3ي
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 عمر الخايلة عهد إلا الخو   ذا واستمر، (4)ترمالهم هي البرية اليرق يستخدمو 
: بقوللللى رة،والبصللل كالكوهلللة األمصلللار صلللو  المسلللامي  وجلللى اللللذا الخيلللا ، بللل ا
 .(3)ءجسر وث بمر هيى وبينكم بيني ليس بريا   منزث   هايرتادواء

 التلي وخبر لا، العربلي ةللهلا التلي الباديلة بيرلة، بالبيرة بربيى الخو   ذا ويبرر
 :مثلللل ميوانلللاتهم بأسلللماء تلللأثر  التلللي النجلللوم مسلللميا  مللل  العديلللد عالللا انعكسللل 
 :مثللللل الم مللللة ةدوا  ملللل  العديللللد ةسللللماء عاللللا انعكسلللل  كمللللا ،(2)والناقللللة األغنللللام

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

م( هيمللا 086 -م004 للل/ 06- للل 24يعكللس ذلللك مللا قللام بللى الخايلللة معاويللة بلل  ةبللي سللليا  )خ هتللى( ربمللا (4
بعد، عندما ةغزو اليمانية هي البمر؛ وذلك لمعرهتهم ومهارتهم بلنو  الم مة، وجعل مةر هي غزو البر 

م  األشعار، وم  ذللك لقاة معرهتهم بالم مة البمرية، مما ولد ذلك التذمر بي  القبارل كما تعكسى العديد 
 قول ةمد األعرا :

 يللللللللللللللللللللللا ةيهللللللللللللللللللللللا اللقلللللللللللللللللللللللوم اللذيللللللللللللللللللللللل  تجم لعلللللللللللللللللللللللوا
 ةتتللللللللللللللللللللرك قلللللللللللللللللللليس ترتعللللللللللللللللللللي هللللللللللللللللللللي ب دكلللللللللللللللللللللم   

 

 بعكللللللللللللللللللللللللللا ةنلللللللللللللللللللللللللللاس ةنلتلللللللللللللللللللللللللللم ةم ةبلاعللللللللللللللللللللللللللللر
 زاخللللللللللللللر ونملللللللللللللل  نسللللللللللللللامي البمللللللللللللللر والبمللللللللللللللر

 ( ةجللزاء، مؤسسللة الرسللالة، بيلللرو ،5، )مختددورا ّمددد ّالشددعرّا مددو : عيللوا ، مسللي ، ان للرلامزيللد        
 .مختورا ّم ّالشعرّا مو . وسيشار إليى هيما بعد: عيوا ، 442  - 442،  5م،  3668

، تمقيللق: عبدالاللى يتددواّال لدددا م(، 803 للل/ 350ةبللو العبللاس ةممللد بلل  يميللا بلل  جللابر )  ّ( الللب ذرا،(3
ملا . وسيشلار إليلى هي285م،  4055ةنيس اليباف وعمر ةنيس اليبلاف، دار النشلر لاجلامعيي ، بيلرو ، 

، تددورأاّالرسددلّوالملددو م(، 033 للل/ 246؛ اليبللرا، مممللد بلل  جريللر ) يتددواّال لدددا بعللد: الللب ذرا، 
. وسيشلار 24،  2م،  4002( ةجلزاء، دار المعلار ، مصلر، 46تمقيق: مممد ةبلو اللةلل إبلرا يم، )

 تورأاّالرسل.إليى هيما بعد: اليبرا، 
. وسيشار 86ل   50م،  4083العودة، بيرو ، ، دار ي ّالمب ةّ ندّالعرب( شها ، مس  صالح، (2

 .ي ّالمب ةّ ندّالعربإليى هيما بعد: شها ، 
( اثسيرث  آلة يونانيلة يعلزو ابتكار لا لمدرسلة اإلسلكندرية هلي العصلر الهاينلي )القلر  الثلاني بعلد الملي د( (2

للتلى المصلادر العربيلة بأنلى: ءعبلارة عل  قلر   وقد تم تيوير ا عاا ةيدا العر  هلي القلرو  الوسليا، وص 
المب ددةّو لددوبّ: عبللدالعايم، ةنللور، ان للردرجللة، ويعللر  بميللزا  الشللمسء، لامزيللد  206 إلللامعللدني مقسللم 

. وسيشلار إليلى 400م،  4050، المجالس اللويني لاثقاهلة واللنلو  وا،دا ، الكويل ، ال  ورّ ندّالعدرب
 .المب ةّو لوبّال  ورهيما بعد: عبدالعايم، 

، مجالة المشلرق، الميبعلة الكاثوليكيلة ل بلاء  لبّالنجوبّ لىّ هدّالخلفدو األ  موريس، ( كولنج ، (5
 لبّالنجدوبّ لدىّ هددّ. وسيشار إليى هيما بعد: األ  موريس، 820م،  4066اليسوعيي ، لبنا ، 

 .الخلفو 
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 ذلللك وهللي وراكبيهللا، بالخيللل وم ميهللا لاسللل  الشللعراء مقارنللة وراء هكانلل ، ةشللعار م
 ةبللي بلل  المهالل  علل  شللعر  هللي( م523/ للل442 ) اللللرزدق األمللوا الشللاعر يقللول
 :صلرة

 نسللللللللللللللللللي  ملللللللللللللللللل  لامهاَّلللللللللللللللللل     وكللللللللللللللللللارل 
 ولكللللللللللللللل  هلللللللللللللللرسا   يقلللللللللللللللد للللللللللللللللم بخللللللللللللللارك

 

 يلللللللللللللللللللاراللز   ةثلللللللللللللللللللر لى  انل للللللللللللللللللب  ا  ب   تللللللللللللللللللللرو
 (4)اري لللللللللللالم   س  ر  بلللللللللللالم  ا  السللللللللللل يقلللللللللللود

 
وبدة ي هر بوةو  شيء م  التلاخر والمناهسة بي  العر  ةنلسهم هي السبق 

 للللل/ 060هللللي معرهللللة عاللللوم البمللللر وهنونللللى، وهللللي ذلللللك يقللللول ابلللل  ماجللللد )  بعللللد 
هلي بيلا  ةهةلاية ة للل المشلرق: ءونمل  يسللهل عاينلا ة  نسلاهر بمللراكبهم  م(،4566

هي بمور م، وقلد كابرنلا بعلض ملنهم هلي ذللك متلا ياعلوا عنلدنا، هلأقروا لنلا بلالبمر 
 .(3)وهنونىء

 ليير م ومناهستهم البمار بركو  المسامي  معرهة عاا الشوا د ةبرز م  ولعل  
 عاللا السللييرة هللي هللاع    دورا   ولعبللى األمللوا األسلليول  هللور هنونللى، هللي بللرف مملل 
 .البمار

 غيلر -العلر  عنلد بالم ملة المتعاقلة األلللا  مل  كييلر  - األسليول لل  ع د  و 
يوناني األصل يعني مجموعة م  السل  المربية العاماة  مصياح  و بل ،(2)عربي

                                                 

. 482م،  4085تمقيللق: عاللي هللاعور،  الدددأوا ،م(، 523 للل/ 442( اللللرزدق،  مللام بلل  غاللل  ) (4
 .الدأوا ّسيشار إليى هيما بعد: اللرزدق،و 
 .445  - 442  الفوائد،( اب  ماجد، (3
،ّشفو ّالغلألّيأّكدببّالعدربّمد ّم(4058 لل/ 4600شها  الدي  مممود المصرا )  ّ( الخلاجي،(2

. وسيشلار إليلى 04م،  4053تمقيق: عبدالمنعم خللاجي، مكتبلة الملرم المسليني، القلا رة، الدخأل،ّ
 شفو ّالغلأل.الخلاجي، هيما بعد: 
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 عالللللا داللللللة عبلللللارا  تسلللللتخدم وةميانلللللا   ،(4)(، ويقابالللللى بالعربيلللللة كاملللللة )عملللللارةسلللللويا  
 هللي( م4602/  للل852 )  بللردا تيلرا ابلل  يقللول ،(3)ءالبملر ركلل ء مثللل األسليول
 بل  عبدالواملد خلر (: ءم000/  لل86) سلنة ةملدات ةم  األموا ل سيول إشارتى
 . (2)ءقبر  وصل متا اللرنج وغزا البمر ورك  اإلسكندرية م  الكنود ةبي

للا  مللوالي هللي خدماسللت ةنللى الللبعض هيللذكر( ةسلليول) لللل  اسللتخدام تللاريخ علل  ةم 
 علللل  مديثللللى هللللي الللللبعض ويسللللتخدمى ،(2)المللللي دا التاسلللل / الهجللللرا الثالللللت القللللر 

                                                 

، مجاللة المشللرق، الميبعللة الكاثوليكيللة ل بللاء معجددبّالمراكددبّوالسددف ّيددأّا سددبب( الزيللا ، مبيلل ، (4
معجددبّالمراكددبّ. وسيشللار إليللى هيمللا بعللد: الزيللا ، 233م،  4020، بيللرو ، 22اليسللوعيي ، عللدد 

سددمّمدد ّالقددر ّالسددو  ّالتنظددأبّال  ددر ّا سددبمأّيددأّشددر ّالمتّو؛ ههمللي، عاللي مممللود، والسددف ّ
ل  425م،  4084ترجملة: قاسلم عبلد  قاسلم، دار الوملدة، بيلرو ،   تدىّالقدر ّالعوشدرّالمدأبد ،

 .التنظأبّال  ر ّا سبمأ. وسيشار إليى هيما بعد: ههمي، 420 
( مجاد، تمقيق: عبداألمير 3، )التورأام(، 805 ل/ 382( اليعقوبي، ةممد ب  ةبي جعلر ب  و   ) (3

، وسيشلللار إليلللى هيملللا بعلللد: 328،  3، ملللج4002مؤسسلللة األعاملللي لاميبوعلللا ، بيلللرو ،  مهنلللا،
ونسددوبّم(، 803 لللل/ 350؛ الللب ذرا، ةبللي العبللاس ةممللد بلل  يميللا بلل  جللابر )   تددورأاّاليعقللوبي،
. 388،  0م،  4000، تمقيللق: مممللود اللللردوس الع للم، دار اليق للة العربيللة، دمشللق، ا شددرا 

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

 .مرو ّالب ب. وسيشار إليى هيما بعد: المسعودا، 432 
م (، 4200 لل/852بلردا األتلابكي )  ( اب  تيرا بردا، جمال الدي  ةبلي المماسل  يوسل  بل  تيلرا(2

( جزءا ، تمقيق: مممد مسلي  شلمس اللدي ، دار الكتل  40، )النجوبّالزا رةّيأّملو ّملرّوالقو رة
النجدوبّ. وسيشلار إليلى هيملا بعلد: ابل  تيلرا بلردا، 355،  4م،  4003العامية، بيللرو ، لبنلللا ، 

 .الزا رة
أاّملرّم ّ داأو ّالقر ّا ولّالمدأبد ّ تدىّنهوأدةّتوّرم(، 46 لل/2( ساويروس ب  المقل ، )  ق(2

تمقيق: عبدالعزيز جمال الدي ، مكتبة ملدبولي،  القر ّالعشرأ ّم ّخبلّمخمومةّتورأاّال موركة،
تددورأاّ. وسيشللار إليللى هيمللا بعللد: سللاويروس بلل  المقللل ، 455  - 450،  3م،  3660مصللر، 
 .ال موركة
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 اسلتخدام ة    ي هلر ولكل ، ممملد بل  ملروا  األملوا الخايللة ةيلام اإلسل مية البمرية
 تقلدم البلردا هلأوراق ذللك، قبلل  هلر اإلسل مية البمريلة عالا لادثللة( ةسيول) لل 

، المللي دا السلاب  /الهجلرا األول القلر  إللا يعللود الالل   لذا ثسلتخدام ةقلدم تاريخلا  
 - للل06 وثيتللى) شللريك بلل  قللرة األمللوا مصللر والللي ملل  برديللة إليللى تشللير مللا و للذا
ييال  ( م560/  لل04)مؤرخة هي سنة  عمالى ةمد إلا ،(4)(م542 -م568/  ل00

: ء..... مللللل  ة لللللل األسللللليول إللللللاهيهلللللا ة  يرسلللللل المعيشلللللة المقلللللررة عالللللا كورتلللللى 
 .(3)رتك.... ةرسل القمح والخبز ومعيشة المقاتاة ألسيول اليزوءكو 

للللللا  سللللللليا ، ةبللللللي بلللللل  معاويللللللة إلللللللا هتعللللللود إسلللللل مي ةسلللللليول إنشللللللاء هكللللللرة ةم 
 مللللال وصلللللى بعللللد األسلللليول بنللللاء هللللي الخيللللا  بلللل  عمللللر الخايلللللة اسللللتأذ  الللللذا

 واكتلللللللا يابللللللى هللللللرهض البيللللللزنييي ،  جمللللللا  ملللللل  لللللللى تتعللللللرض ومللللللا السللللللوامل
قاملللللللة المقاتالللللللة، ترتيللللللل ء :نملللللللو بتوجيهلللللللى  واتخلللللللاذ ،(2)منا ر لللللللا عالللللللا الملللللللرس وا 

                                                 

رت ب  مبيا العبسي، كا  كاتبلا  لاوليلد بل  عبلدالماك اللذا وث  مصلر (  و قرة ب  شريك ب  مرثد ب  الما(4
 لل 252بعد عزل ةخيى عبدالاى ب  عبدالماك، ةتهم بال ام والجور. الكندا، ةبلو عملر ممملد بل  يوسل  ) 

. وسيشللار 82م،  4050، تمقيللق: الللدكتور مسللي  نصللار، دار صللادر، بيللرو ، والةّملددرم(، 002/ 
و ببّاللذ بي، ؛ 423،  3 تورأاّال موركة،ّ؛ ساويروس ب  المقل ، والةّملر، إليى هيما بعد: الكندا

م(، 4223 لللل/522؛ النلللويرا، شلللها  اللللدي  ةمملللد بللل  عبلللدالو ا  ) 246ل   260،  2 ، النددد ب 
( مجاللد، تمقيللق: يوسل  اليويللل وعاللي مممللد  اشللم، 45( جللزء هللي )26، )نهوأددةّا ربّيددأّينددو ّا دب

نهوأددةّوسيشلار إليللى هيملا بعلد: النلويرا، ّ.362،  34،  46م، ملج3666يلرو ، دار الكتل  العاميلة، ب
 .ا رب

(2) Bell , Aphrodito , No 1354 , p: 281 
: مركز الماك  ردأو ّقرةّ  ّشرأ ّالع سأ،ّدراسةّوت قأ الترجمة: ةبو صلية، جاسر ب  خايل،  ان رو 

. وسيشار إليى هيملا بعلد: ةبلو صللية، 350م،  3662هيصل لابموت والدراسا  اإلس مية، الرياض، 
 . ردأو ّقرةّ  ّشرأ 

( المنا ر: تسما المن رة ةو المرقبة و ي موة  هي رةس الجبل، هيلى رقيل  ين لر ويراقل  مركلا  العلدو. (2
، دار صللادر، لسدو ّالعدربم(، 4246 لل/ 544ابل  من لور، ةبلو اللةلل جملال اللدي  ممملد بل  مكلرم ) 

 لسو ّالعرب.. وسيشار إليى هيما بعد: اب  من ور، 345،  5( ، مجم، مادة )ن ر4008بيرو ، 
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 بلللللل  عثمللللللا  الخايلللللللة اسللللللتأذ  ثللللللم، (3)ءالبمللللللر بيللللللزو لللللللى يللللللأذ  ولللللللم ،(4)المواقيللللللد
 إللللللللزام بعلللللللدم مشلللللللروية المواهقلللللللة جلللللللاء  ملثللللللل ،(2)ابتلللللللداء   يابلللللللى هلللللللرهض عللللللللا ،

 إلللللاو نللللا ث بللللد ملللل  اإلشللللارة . (2)يوعللللا   الخللللرو  بللللل البمللللر، زولغلللل هللللي المسللللامي 
ياقللللا  معاويللللة بلللل  ةبللللي سللللليا  التللللي مكنتللللى ملللل  النجللللا  هللللي مواجهللللة مواقلللل  من

والتللللللي عاللللللا مللللللا  ،(5)الخالللللللاء الراهةللللللة هللللللي البدايللللللة لبنللللللاء األسلللللليول اإلسلللللل مي
يبللللدو كانلللل  ذا  صللللاة بيبيعللللة السللللوامل هللللي الشللللام، هقللللد كانلللل  سللللوامل بمريللللة 

 هللللللي ةالدوللللللل واجهتهللللللا التللللللي البيزنييللللللة البمريللللللة التمللللللديا  إلللللللا إةللللللاهةيوياللللللة، 
 الملللللد  بعلللللض مللللل  مصلللللل كملللللا ،(0)عايهلللللا المللللللا  وصلللللعوبة السلللللامل ملللللد  هلللللتح

 سللللللنة األولللللللا لامللللللرة وقبللللللر  ،(5)(م025/  للللللل35) سللللللنة كاإلسللللللكندرية السللللللاماية،
 الصللللللللعوبة و للللللللذ  ،(8)(م052/  للللللللل22) سللللللللنة الثانيللللللللة ولامللللللللرة(  م025/  للللللللل38)

                                                 

( المواقيد: و ي ةماك  مرتلعلة ةو ةبلرا  مراقبلة توقلد هيهلا النيلرا ، وسلياة ل تصلال والمخلابرة مل  مواقل  (4
مادة لسو ّالعرب،ّةخرو خاصة ةيام المرو  والهجوم، ويياق عايها ةميانا  ةبرا  النار. اب  من ور، 

مجالة سلومر،  الملوأدةّممندورةّالمسدجدّالجدوم ّيدأّسدومرا م،؛ القيسلي، ربيل ، 200،  2مج،ّ)وقد(
 .الملوأة، وسيشار إليى هيما بعد: القيسي، 358،  30م، مج4056وزارة اإلع م، بيداد، 

 .455،  يتواّال لدا ( الب ذرا، (3
  ورهةللى بنللاء األسللليول موقلل  الخايللللة عثمللا  بلل  عللللا إلللام( 803 لللل/ 350( ةشللار الللب ذرا )  (2

ابتداء ، متأثرا  بموق  الخايلة عمر ب  الخيا  السابق، ميت ةجا  الخايلة عثما  ب  علا  معاويلة، 
، يتدددواّال لددددا قلللار  : ءقلللد شلللهد  ملللا رد عايلللك عملللر ملللي  اسلللتأمرتى هلللي غلللزو البملللرء. اللللب ذرا، 

 368. 
 .304  - 306،  2،  تورأاّالرسل؛ اليبرا، 455،  يتواّال لدا ( الب ذرا، (2

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

 .ا سمولّال ر أ. وسيشار إليى هيما بعد: الصايغ، 48  -42م،  4050
 .244  - 246،  يتواّال لدا ( الب ذرا، (5
 .360   - 368،  الملدرّنفسه( الب ذرا، (8
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 صلللللور همدينللللة البملللللر، عاللللا الملللللد   للللذ  مللللل  العديللللد مسلللللامة امتللللداد هلللللي تكملللل 
 السلللللاعد عالللللا الكللللل  مثلللللل البملللللر هلللللي داخالللللة الشلللللام بملللللر عالللللا مشلللللرهةء ملللللث  ؛
 وتتياللللل  ،(4)ءبابهلللللا منلللللى اللللللذا الرابللللل  إث جوانبهلللللا جميللللل  مللللل  البملللللر بهلللللا يمللللليي

 ةسلللليول تللللوهر ةللللرورة السللللاماية المللللد  ملللل  وغير للللا المدينللللة  للللذ  مثللللل جيراهيللللة
 الملللللدود  لللللذ  ممايلللللة مللللل  ليلللللتمك  للللللى، المعاديلللللة البيزنييلللللة البمريلللللة قلللللوة يلللللوازا
ملللل  إمكانيلللللة اثسللللتلادة ملللل  خبللللرة ة لللللل السللللوامل هللللي شلللللؤو   ،الملتومللللة البمريللللة
 .(3)البمر

 والدعم اإلسناد عاا كبيرة وبدرجة يعتمد البمرية األساييل عمل مجال إ   
 م  السوامل، يول عاا توزف( موانئ) ساماية ةرةية قواعد توهر وةرورة األرةي،

ص لاسل  اإلمداد خدما  توهر   ذا ةدرك قد معاوية ة    ويبدو ،(2)الماجة عند  مهاوا 
 الذا السامل ذلك الشامي، السامل عاا ل سيول قواعد إنشاء عاا هعمل، األمر
 لاسل  صناعة دار إنشاء هي هنجح اإلس مي، اللتح بدايا  منذ الخايلة انتبا  لل 
-م532/  ل435 - ل465 خ هتى) عبدالماك ب   شام الخايلة ةيام ن قا  عكا هي

 خ هتى) المقتدر العباسي الخايلة ةيام متا هيها واستمر  صور، إلا( م523
 .(2)(م023 - م068/ م236 - ل305

                                                 

 .202-203،  2، مادة )صور(، مج معجبّال لدا ( ياقو  المموا، (4
 .42  - 42،  ا سمولّال ر أ( الصايغ، (3
، ترجمللة عبللدالرزاق عبللاس مسللي ، دار الجغرايأددوّالعسددكرأة( باتيللر، لللويس سللي، و بيللرس، جللي ايللزل، (2

؛ الجغرايأدددوّالعسدددكرأة. وسيشللار إليلللى هيمللا بعلللد: باتيللر، 53   - 54م،  4055المريللة، بيلللداد، 
القلوا  العربيلة السلعودية،  -، مجالة اللدهافالمفهوبّاالستراتأجأّللقدوةّال  رأدةرهع ، ةشر  ممملد، 

 المفهوبّاالستراتأجأ.. وسيشار إليى هيما بعد: رهع ، 5م،  3668الرياض، 
(4) p: 194 )ّ Supplement  ( Kinderman, K, Safina, E. I      
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 المعرهة تمتاك التي العناصر بعض م  سليا  ةبي ب  معاوية الخايلة واستلاد
 وصور وجبيل وصيداء يراباس مد  إلا نقاهم ميت اللرس مثل السل  بناء هي
 سبذا  ع  مديثى عند المموا ياقو  يقول ذلك وهي ،(4)الشامي لالسام عاا
 اللرس م  قوما   سكانها كا (: ءالبصرة م  هراسخ ةربعة مساهة عاا مدينة و ي)

 عياثتهم م  متاعهم م  خ  ما نقاوا العر  منهم قر  هاما البمر هي يعماو 
 . (3)ءسلينة رةةربعم عاا

 المموا، ياقو  يقول كما يرتبي عةالصنا لدار ةماك  اتخاذ سياسة إ   
        الثيور عاا المتيابي  باخت   ختا اء متا األماك  تاك عاا بالسيادة
بل إ   ة مية السييرة عاا البمر األبيض )البمر الشامي(  ي التي ، (2)ءالشامية

األسود ب  ب ل المماربي  استعمال إلادهع  الخايلة  شام ب  عبدالماك هيما بعد 
 .(2)بمر الشام عاا

 البمللللر سللللامل يللللول عاللللا المللللد  ملللل  العديللللد هللللي الصللللناعة دور وانتشللللر 
 عاللا القاللزم صللناعة دار  للي لاصللناعة دار مصللر هللي هوجللد  المتوسللي، األبلليض
 األبليض البملر بلي  تصلالل  مهملة ماقلة بأنلى القالزم ة ميلة وتتمثل األممر، البمر

                                                 

م، 4804، ميبعلة بريلل، ليلد ، ال لدا م(، 805 ل/ 382( اليعقوبي، ةممد ب  ةبي جعلر ب  و   ) (4
 .406،  يتواّال لدا ؛ الب ذرا، ال لدا ّ. وسيشار إليى هيما بعد: اليعقوبي؛235 

(، مجمعجبّال لدا ( ياقو  المموا، (3  .365،  2، مادة )س بذا  
 .403،  2؛ مادة )عكة(، مج458،  4مادة )األرد (، مج ،صدر نلسى( الم(2
ولي األسود ب  ب ل المماربي الداراني عاا البمر م  قبل الخايلة  شام ب  عبدالماك واسلتمر متلا  ((2

م( هأقر  الخايلة الوليد ب  يزيد، وبعد ة  تولا الخ هة يزيلد بل  الوليلد 523 ل/435توهي الخايلة سنة )
 م(.525 ل/ 435البمر ووث  األرد  سنة ) عزلى ع 
تدورأاّمدأندةّ م(،4455 لل/554)  عساكر، ةبي القاسم عاي ب  المسلي  بل   بلة الالى  : اب ان ر

 86، دمش ّوّبكدرّيلدلهوّوتسدمأةّمد ّ لهدوّمد ّا موادلّووّاجتدوزّ نوا أهدوّمد ّواردأهدوّوو لهدو
، وسيشللار إليللى هيمللا 05،  0،  4005جللزءا ، تمقيللق: مملل  الللدي  العمللروا، دار اللكللر، بيللرو ، 

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



 300 

 وبملر: ءالمملوا يلاقو  يقلول ،(4)ىهيل والم ملة التنقلل صلعوبة رغم الشرقية والبمار
 معروهلة منهلا السلير ويلرق ،عايهلا الماء ع  قد كثيرة جبال هيى ،الوادا مثل القازم
للا النهللار، ةللياء هللي الجبللال تاللك هللي بالسلللينة يتخاللل بربللا  إث هيهللا يهتللدو ث  وةم 

 التللي القاللزم علل  األ ميللة لتمللو   هللي سللببا   كللا  ذلللك ة    ويبللدو، (3)ءي سللاك هلل  بالايللل
 الثاللللت/ الهجلللرا السللاب  القلللر  مللدود هلللي، السللويس إللللا، خرابللا   وةصلللبم  انللدثر 
 .(2)المي دا عشر

 البردية هلي القازم، صناعة دار إلا شريك ب  قرة برديا  هي اإلشارا  وتتعدد
 بةللرورة عاماللى إلللا رسللالة شللريك بلل  قللرة يوجللى ،(م560/ للل04) سللنة هللي المؤرخللة
 : تأخير دو  القازم إلا المتاف إرسال

هقد هرةنا عاا كورتك ة  ترسل  بسيل صام  ةشقوة إلاءم  قرة ب  شريك 
ص مها ومعيشة النواتية. وكن  قد كتب  إليك كتابا   متاعا  لاقازم، لتن ي  السل  وا 
هيما عاا ةرةك م  متاف القازم، وةمرتك ة  تعجل بذلك قبل ة  تقل ميا  خايج 

 ل بما عاا ةرةك م  متاف القازم، وث ذا هعج  ةمير المؤمني ، هإذا جاك كتابي 
ة  ةكت  إليك مرة ةخرو، إذا كن  تلهم  إلام  ذلك شيرا ، وث ت اجرني   َّ ر  خ  ؤ  ت  

وتعقل؛ ألنك إ  ةخر  شيرا  م  المتاف، وقد قا   ميا  الخايج، هعايك ة  ترساها 
 القازم وتده  نلقا  مماها م  مالك. إلابرا  

 (.م560/  ل04)=إندكش   8، (2)(ybeTيوبة ) 8كت  هي 
                                                 

 .464،   ردأو ّقرةّ  ّشرأ ؛ ةبو صلية، 24،  التنظأبّال  ر ّا سبمأ( ههمي، (4
 .226،  2، مادة )القازم(، مجمعجبّال لدا ( ياقو  المموا، (3
 .224  - 226،  2، مادة )القازم(، مجدرّنفسهالمل( (2
( شهر يوبة القبيي يقاباى شهر جملادو األوللا، وهلي  لذا الشلهر يلتم اسلتخرا  الخلرا  وممالى، وربملا (2

كللا  ذلللك سللببا  هللي يالل  قللرة بلل  شللريك اإلسللراف هللي إرسللال المتللاف، و للو كللل مللا يتصللل بالسللل  ملل  
 للل/ 060لمقاتاللة. ابلل  ممللاتي، األسللعد بلل  المهللذ  ) ةدوا  لاصللناعة والصلليانة والتن يلل  ومعيشللة ا

م، 4004، تمقيللللق: عزيللللز سللللوريال عييللللة، مكتبللللة مللللدبولي، القللللا رة، قددددوانأ ّالدددددواوأ م(، 4360
 .قوانأ ّالدواوأ . وسيشار إليى هيما بعد: اب  مماتي، 325 
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 (.م560/  ل04)=إندكش   8، (4)(Mechir)ةمشير 45عنوا  ال هر: 
 . (3)ءا  م  سعيد هي تعجيل متاف القازمةرس

وي هر هي البردية السابقة مر  قرة ب  شريك عاا ةرورة إرسال المياو  
الذا يربي بي  نهر لاقازم قبل ة  تقل ميا  قناة خايج ةمير المؤمني ، و و الخايج 

وبصيانتى بعد خ هة  بى اث تمام، و يبدو ة  تقصير الوثة هي (2)النيل وبمر القازم
خرابى  إلا، قد ةدو (2)(م536 - م545/  ل464- ل00خ هتى)العزيز عمر ب  عبد

 خرابى وتراج  مكانة دار صناعة القازم هيما بعد. 
شللا  والمديللد والمللواد األخ إلللاوت  هللر برديللة ةخللرو ماجللة دار صللناعة القاللزم 

، مما يعكس مدو الخرا  والةلرر اللذا ياملق (5)ال زمة لصناعة السل  وصيانتها
 ذكلر  ملا ولعلل بسل  األسيول األملوا هلي بملر القالزم بسلب  مشلاكل الم ملة هيلى،

 القالزم بملر هلي جزيلرة تلارا ء :هيقلول ذللك، يعكلسء تلارا ء  ملادة هلي المملوا ياقو 
 .(0)ءالمكسرة السل  يوتهموب وةياة، القازم بي 

وم  دور الصناعة ةيةا  دار الصناعة هي اإلسكندرية، وا   للم تشلر البرديلا  
ةنهلللا  إللللات املللح وجلللود دار صلللناعة هيهلللا، إث ة  العديلللد مللل  البرديلللا   إللللاصلللرامة 

                                                 

هر جمللادو ا،خللرة ( شللهر ةمشللير الشللهر السللادس ملل  السللنة القبييللة ويعنللي ءعلريلل  الزوابلل ء يقاباللى شلل(4
م، 3664، دار اليايعلة، دمشلق، قلةّا أوبّوالشهورّوا رقدوبّوتسدمأوتهوالعربي. الخورا، شمادة، 

 .قلةّا أوب، وسيشار لى هيما بعد: الخورا، 86 
 Bell, Aphrodito, No 1346, p:254-255ّّ ردأو ّقرةّ  ّشرأ الترجمة: ةبو صلية،  ن را( 3)
 .224،  3، مجال لدا معجبّ( ياقو  المموا، (2
 .224،  3، مادة )الخايج(، مجمعجبّال لدا ( ياقو  المموا، (2

(5) Bell, Aphrodito, No 1433, p: 369.p: 370    
 .22،  التنظأبّال  ر ّا سبمأ: ههمي، ان رو     
 .0،  3، مادة )تارا (، مجمعجبّال لدا ( ياقو  المموا، (0
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اليزوا  البمرية ل سيول البمرا األموا، هللي البرديلة  ثني قمثا  مركزا  مهما  
رسل معيشة ب  شريك م  عاماى ة  ي ة(، ييا  قر م560/  ل04ة )المؤرخة هي سن

 : األسيول، ميت جاء هيها
بسليل صلام  ةشلقوة  هلإني ةمملد الالى اللذا ث إللى إث  إلاءم  قرة ب  شريك  

والصللناف ومعيشللتهم، ومعيشللة  (4)هقللد كتبلل  إليللك هللي إرسللال النواتيللة  للو، ةمللا بعللد،
ذا جللاك كتللابي  للذا هعجللل إرسللال المعيشللة المقاتاللة هللي ةسلليول اليللزو المصللرا، هللإ

ث سلتجبر عالا دهل  ةجلر  المياوبة م  كورتك قبل ة  تقلل ميلا  قنلاة اإلسلكندرية، وا 
 .(3)ءاإلسكندرية......... إلاها برا  إرسال
(، مل  خل ل يال  م546/  لل03كذلك ةشار  بردية ةخرو مؤرخة هلي سلنة ) 

 ةو نلا يخصل  ملادة غذاريل - قرة ب  شريك م  عامالى ة  يرسلل معيشلة األسليول
 : اإلسكندرية، ميت جاء هيها إلا -ةبعينها و ي الزبد

بسلللليل صللللام  ةشللللقوة  هللللإني ةممللللد الاللللى الللللذا ث  إلللللاءملللل  قللللرة بلللل  شللللريك  
مكاييللللل ملللل  الزبللللدة بسللللعر  ةهقللللد يابنللللا ملللل  كورتللللك تسللللع إلللللى إث  للللو، ةمللللا بعللللد،

 0سللللللللنة  الوامللللللللد لمعيشللللللللة الجنللللللللود الللللللللذي  يخرجللللللللو  هللللللللي غللللللللزوة لامكيللللللللال 4½ 
ة للللللل القلللللللرو  إلللللللا(، وقللللللد كتبلللللل  بللللللذلك كتابللللللا  م546/  للللللل03إندكشلللللل  العللللللام )=

ةرسلللللللل إليلللللللك، هلللللللإذا جلللللللاك كتلللللللابي  لللللللذا هلللللللاجم  المكاييلللللللل المياوبلللللللة مللللللل  ة لللللللل 
 .(2)ءم  رجالك األمناء.............. اإلسكندرية إلاالقرو.... ةرساها 

                                                 

وتعنللي الملل  ، ةو  Nauta)ةصللل إغريقللي  للو ) إلللا  بعللض الدارسللي  ( النواتيللة : ترجلل  الال للة مسلل(4
وكرأدةّم(، 46 لل/ ق2(، القروا، ةبو القاسم خا  ب  ةبي هراس )  ق.Nauticusةصل ثتيني ) إلا

. 25م،  لاما  3660، تمقيق: عبدالس م الجعمايي، منشورا  تيوا ، اسمير، الميلر ، السف 
 .رأةّالسف وكوسيشار إليى هيما بعد: القروا، 

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

(3)  Bell, Aphrodito, No 1392, p: 381, p:382     
التنظدأبّال  در ّ؛ ههمي، 305  -300،   ردأو ّقرةّ  ّشرأ الترجمة: ةبو صلية،  ان رو     

 .22،  ا سبمأ



 300 

النيللل )جزيللرة  دار الصللناعة هللي بللابايو ، جزيللرة هللي إلللاالبرديللا  ةيةللا   وتشللير
(، ييالل  قللرة بلل  شللريك ملل  م560/  للل04الروةللة(، هلللي البرديللة المؤرخللة هللي سللنة )

ص مها، ميت جاء هيهابابايو  المتاف ومواد لتن  إلاعاماى ة  يرسل   :ي  السل  وا 
و.....هلللللللي جزيلللللللرة بلللللللابايو  قبلللللللل  ء....... تن يللللللل  وتزويلللللللد متاف....لاسلللللللل 

(، م560/  لل04إندكشل  )= 0 ذا العام،  األعاا ب  ةبي مكيم، صام  العملعبد
، ويتكلرر ذكلر  لذ  اللدار هلي (4)ءة ل القلرو ةرسلل إليلك..... إلاا  وكتب  بذلك كتاب

التلللي تشلللتمل عالللا قلللوارم بملللواد ةلللرورية مللل  متلللاف السلللل  العديلللد مللل  البرديلللا ، 
 .(3)ومعيشة جنود األسيول

ريلة ل سليول األملوا ويرد هي البرديا  ذكر لاعديد م  المراكلز والقواعلد البم
وجللود دور  إلللاعاللا سللوامل البمللر األبلليض، دو  ة  تشللير تاللك البرديللا  صللرامة 

صللناعة هيهللا، لكلل  ماجللة السللل  لإلصلل   والتن يلل  والصلليانة يزيللد ملل  إمكانيللة 
التللي تللذكر هللي البرديللا  باسللم  (2)لاصللناعة هيهللا، وملل   للذ  المراكللز ب رقللة وجللود دار

، ييالل  قللرة بلل  شللريك (م543/  للل02) مؤرخللة هللي سللنة)ةنيللاباس(، هلللي البرديللة ال
 :توجى ليزو إهريقيا، ميت جاء هيهاصر  معيشة نواتية )السل ( الم

ةهريقيللا.............هي  إلللاء..... هللأعيوا لبعللت نواتيللة سللل  ةميللر المللؤمني  
ةنيلللباس ةملللد عشلللر دينلللرا   إللللاةجلللر كلللل نلللوتي دينلللرا  وسلللدس دينلللر، وهلللي معيشلللتهم 

 . (2)ءتده  لهم م  بي  المال نرا  وسدس دي
                                                 

(1) Bell, Aphrodito, No 1371, p:375      
التنظدأبّال  در ّ؛ ههمي، 303  – 304،   ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، الترجمة ان رو    

 .25،  ا سبمأ
(2) Bell , Aphrodito , No 1408 , p:132      

ّ.25  - 22،  التنظأبّال  ر ّا سبمأ؛ ههمي، 463،   ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، ان رو   
: اسم صق  بي  اإلسكندرية وةهريقيلا واسلم ملدينتها ةنيلاباس وتلسلير  الخملس ب رقة كما ورد لدو ياقو  ((2

 .203،  4، مج، مادة )برقة(معجبّال لدا مد . ياقو  المموا، 
 .343  - 344،    ردأو ّقرةّ  ّشرأ ( ةبو صلية، (2
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، وشلللكا   لللذ  (2)، وتنللليس(3)، ودميلللاي(4)ومللل  المراكلللز األخلللرو ةيةلللا  رشللليد
، وبسللب  (2)المراكللز منللايق إمللداد مهمللة لسللل  األسلليول األمللوا خاصللة هللي مصللر

سللل  األسلليول األمللوا  وثنتشللارالواسلل  لسللامل البمللر األبلليض المتوسللي،  اثمتللداد
بلد مل  تلوهر دور صلناعة ةخلرو غيلر تالك المقاملة  عاا يلول  لذا السلامل كلا  ث

، وقلد ةنشلأ ا واللي اهريقيلا مسلا  (5)هي مصر، وم  بينها دار الصلناعة هلي  تلونس
م(، وعمللل عاللا تجديللد ا والللي إهريقيللا عبيدالاللى 564 للل/ 83بلل  النعمللا  هللي سللنة )ا

 . (0)م(523/  ل442ب  المبما  سنة )
 كانل  هيهلا بمريلة قلوة لوجلود هالماجة، مويةاأل الدولة م  الشرقية المنايق ةم ا
، الللذا (5)الخللوار  خيللر ةبرز للا ملل  ولعللل األخيللار ملل  العديللد لمواجهللة ةللرورية

                                                 

شلليد   ((4 ، مللادة )رشلليد(، معجددبّال لدددا سللكندرية. يللاقو  الممللوا، : بايللدة عاللا سللامل البمللر والنيللل قللر  اإلر 
 .53،  2مج

: مدينلللة قديملللة بلللي  تنللليس ومصلللر تقللل  عالللا زاويلللة بملللر اللللروم ونهلللر النيلللل، و لللي ثيلللر مللل  ثيلللور دميلللاي ((3
 .525،  3(، مج ، مادة )دميايمعجبّال لدا ياقو  المموا، س م. اإل

يللاقو  الممللوا،  ي  اللرمللا ودميللاي، وتقلل  اللرمللا شللرقها.: جزيللرة هللي بمللر مصللر قريبللة ملل  البرمللا بللتنلليس ((2
 .06،  3تنيس(، مج) مادة ،معجبّال لدا 

 .28،  التنظأبّال  ر ّا سبمأ، ي: ههمان رلامزيد ع   ذ  المراكز  ((2
هريقيللة عالا سللامل بملر الللروم، عملر  ملل  ةنقلاض مدينللة أ: ةو تلونس اليللر ، مدينلة كبيللرة ممدثلة بتلونس ((5

تلونس(، ، ملادة )معجبّال لددا يبة منها  ي قرياجنة، واسمها هي القديم ترشيا. ياقو  المموا، قديمة قر 
 .56،  3مج

، تمقيق ةدريا  ها  المسالك والممالك، جزآ  م(،4602/  ل285عبيد عبدالاى ب  عبدالعزيز )البكرا، ةبو  ((0
. وسيشللللار إليللللى هيمللللا بعللللد: 005،  3،  4003ليللللوه  وةنللللدرا هيللللرا، الللللدار العربيللللة لاكتللللا ، تللللونس، 

؛ العنلابي، ممملد، 53،  3(، مجو  المموا، معجم البادا ، مادة )تونس؛ ياقالبكرا، المسالك والممالك
عناية العر  باألسلار البمرية وتخيييهم ل سواق التجارية )مجموف هي كتا  تيور عاوم البملار ودور لا 

،ّالعنللابيّ:. وسيشللار إليللى هيمللا بعللد33،  4050، هللي النمللو المةللارا(، وزارة الشللؤو  الثقاهيللة، تللونس
 . نوأةّالعربّ و سفور

مام والدي ، م  هرقهم : م  اللرق اإلس مية اياق عايها خصومها لق  الخوار  لخروجهم عاا اإلالخوار  ((5
مي  النجدا  واألزارقة والممكمة وغير ا، وتجتم  عاا اخت   مذا بها بتكلير الخايلة عاي وعثما  والمك

: البيللللدادا، ان للللرلامزيللللد  وةصللللمابهم، وتكليللللر م لاخالللللاء يوجلللل  الخللللرو  عالللليهم بوصلللللهم ةرمللللة جللللارري .
الرؤو  سللعد، مؤسسللة : يللى عبلد، تمقيلقالَفددر ّ ددأ ّالف ددر م(، 4625/  للل230القا ر بلل  يلا ر ) عبلد

 .الفر ّ أ ّالفر : البيدادا، . وسيشار إليى هيما بعد25م،  4005المابي، القا رة، 



 354 

ءلللم يكل  هللي الدولللة األمويللة بعللد  مللروبهم ملل  الدوللة األمويللة بقولللى: وصل  الللبعض
،  لذ  الملرو  التلي لعبل  السلل  دورا  بلارزا  (4)مرو  الصمابة، ةع لم مل  ملربهمء

 ها، لذلك مرص  الدولة األموية عاا العناية باألسيول والعمل عاا تيوير .هي
وت  هلللللللر الروايلللللللا  دور المجلللللللا  بللللللل  يوسللللللل  الثقللللللللي هلللللللي  لللللللذا المجلللللللال، 

               هلللللللللي ةجلللللللللرو: ء( بلللللللللأ  المجلللللللللا م036/  للللللللل306 يلللللللللذكر ابللللللللل  رسلللللللللتى ) ميللللللللت
( 2)سللللللليمةوالم المد ونلللللللة( 2)المخلللللللروزة غيلللللللر المسلللللللم رة ( 3)المقيلللللللرة السلللللللل  البملللللللر

 ة  (م805/  لللللللللل382 ) اليعقلللللللللوبي يلللللللللذكر كملللللللللا  ،(0)ء(5)الجللللللللل جاء ذوا  غيلللللللللر
 المدينلللللللة مللللللل  يربيهلللللللا السلللللللل  مللللللل  جسلللللللر لواسلللللللي جعلللللللل يوسللللللل  بللللللل  المجلللللللا 

                                                 

، ميبعلة آادورّا ولّيدأّترتأدبّالددول(، م4248 ل/ 560العباسي، المس  ب  عبدالاى ب  مممد )  ((4
 .آاورّا ول: العباسي، . وسيشار إليى هيما بعد484م،  4085بوثق، القا رة، سنة 

ل ( و ي التي يوة  عايها ملادة القيلر وتسلما با،راميلة قيلرا، و لي ملادة سلوداء ت يالا بهلا السلل  واإلبل(3
الا السلل  لمنل  تسلر  الميلا  إليهلا؛ عبدالالى، وتسلتخدم ةيةلا  هلي المبلاني وتوةل  ع ،وقيل  ي الزه 

، 5، مجالللة الاسلللا  العربلللي، جامعلللة اللللدول العربيلللة، الربلللاي، ملللجمعجدددبّال دددر ّوالمهددد العزيز، عبلللد
 ؛ عالي، هلؤاد مسلني ،معجدبّال در ّوالمهد العزيز، . وسيشار إليلى هيملا بعلد: عبلد303م،  4056
، 44، ملجم4020، مجالة كايلة ا،دا ، ميبعلة المالك هلؤاد األول، القلا رة، اللغدةّالعر أدةّإلدىالدخألّ

 اللغةّالعر أة.ّإلىالدخألّ: هؤاد مسني ، . سيشار إليى هيما بعد46،  3 
ء والتي تسما بالسل  المخييلة مسامير بدث  م  خيوي النارجيل ءجوز الهند( ةا التي استخدم  هيها ال(2

ذلللك، هقللد تميللز  السللل  العربيللة هللي البمللر األممللر والمملليي الهنللدا بأنهللا مخييللة وليسلل   إلللابة نسلل
ولدوا ّ: شها ، مس  صلالح، ان رمسمرة، كما  و المال هي سل  البمر األبيض المتوسي. لامزيد 

: شلها ، . وسيشلار إليلى هيملا بعلد306م،  4050، دار اللارابي، بيلرو ، يأّتورأاّالأم ّال  ر 
 .رأاّالأم ّال  ر تو
: رةو البعض م  البامثي  ةنها نلوف مل  السلل  العربيلة، وتسلما عنلد البرتيلاليي  ملث   باسلم المسيمة ((2

(Misticoعبد .) ،230  معجبّالمراكبّوالسف ،؛ الزيا ، 24،  المب ةّو لوبّال  ورالعايم. 
، ميبعللة بريللل، ليللد ، لنفأسددةا  ددب ّام(، 064 للل/ 306( ابلل  رسللتة، ةبللو عاللي ةممللد بلل  عمللر ) (5

 .ا  ب ّالنفأسة: اب  رستة، وسيشار إليى هيما بعد .400- 405 م، 4804
( ذوا  الج جاء: جؤجؤ السلينة ةا مقدمتها ةو صدر ا، ودعي  بلذلك ثنمنارهلا ومياهلا ولجلوانح هيهلا (0

معجددبّالمراكددبّ؛ الزيللا ، 30،  المب ددةّو لددوبّال  ددورالعايم، عبللدكاألةلل ف ممللا ياللي ال هللر. 
 .230  والسف ،
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 عالللللا األثريلللللة الملريلللللا  دل للللل  وقلللللد ،(4)دجالللللة مللللل  الشلللللرقي الجانللللل  هلللللي القديملللللة
 هللللللي المنللللللارة وتقلللللل  اليللللللرق، عاللللللا القواهللللللل تللللللدل كانلللللل  واسللللللي هللللللي منللللللارة وجللللللود
 عالللللا وترتلللللل  منهلللللا، الشللللمالي اللللللرك  هلللللي وبالتمديلللللد المدينللللة مللللل  الشلللللرقي القسللللم
 ،(3)متللللرا   كياللللو عشللللر خمسللللة بعللللد عاللللا مشللللا دتها ويمكلللل  متللللرا   عشللللر ةمللللد عاللللو

وربملللا كانللل  تالللك المنلللارة قارملللة ةيلللام الدوللللة األمويلللة ن لللرا  لاماجلللة إليهلللا هلللي هتلللرة 
 ستراتيجية آنذاك.بناء مدينة واسي ذا  األ مية اث

 -واسي هوق زابيا نهر مثل السواد هي األنهار بملروا تم المجا  ب  يوس  
 بالسللل ، اث تمللام ةللرورة ذلللك يتبلل  ومللا ،(2)- الللز ابي  مللاء ملل  ألخللذ  بللذلك وسللما 
 هتلللرة هلللي كلللا   ا  و ( م006/ لللل286 ) المقدسلللي قلللول الةلللرورة  لللذ  يعكلللس وربملللا
 هللي إث العللدو إليللك يصللل ث ةنهللار بللي  هأنلل : ءبيللداد بنللاء علل  مديثللى هللي ةمتللأخر 
 .(2)ءواللرا  دجاة عاا قنيرة عاا ةو سلينة

 البملر عالا كثيلرا   ا تماملى ركز، األموا األسيول ة  واةما   يبدو ذلك ورغم
  املة مسلألة م م لة مل  هيلى، البيزنييلة القلوة لوجلود ربملا سابقا ، ذكر كما الشامي

 مللل  كثيلللر هلللي المنيقلللة هيلللةبجيرا تتعالللق ألسلللبا ، هيلللى الم ملللة صلللعوبة و لللي  نلللا
 تاللك ملل  جانلل  إلللا المتخصصللة الجيراهيللة الدراسللا  بعللض ةشللار  هقللد األميللا ،

 التلي والصلخور الجنلادل وبلي  المةلايق هي لبنا  ةنهار بمجرو تتعاق الصعوبا ،
 مستو    و متساو   مستقيم مجرو إلا مجرا ا تمويل عند ا يمك  ه  مسير ا، تعيق

                                                 

 .233  ال لدا ،( اليعقوبي، (4
، مديريللة ا،ثللار العامللة، بيللداد، 24مللجّمجاللة سللومر، اللددأونةّا ارأددةّيددأّواسددم،ّ،المللديثي، عيللا ((3

 .اللأونةّا ارأة: المديثي، . وسيشار إليى هيما بعدوما بعد ا 366م،  4055
)ر لدددةّالمقدسدددأ ّو سددد ّالتقوسدددأبّيدددأّمعريدددةّ (،م006 لللل/ 286  )( المقدسلللي، ممملللد بللل  ةمملللد (2

شللاكر لعيبلي، دار سللويدا، اإلمللارا ، المؤسسللة العربيللة لادراسللا  والنشللر، بيللرو ،  :، تمقيللقا قددولأب
 .و س ّالتقوسأب. وسيشار إليى هيما بعد: المقدسي، 435م،  3662

 .426،  2  ،، مادة )زابيا(معجبّال لدا ( ياقو  المموا، (2
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 لشلللدة الشرسلللةء السلللباف ةلللواراء تشلللبى ةنهلللا األقلللدمو  لقلللا للللذلك الم ملللة، لشلللروي
 .(4)هيها الميا  واندهاف جريها
ّّا مو ّا سمولّ نو 

 التي األخيار مواجهة عاا قادر إس مي ةسيول وجود إلا الماجة ارتبي 
 وقادر ابتداء ، الشامي البمر هي المعادية البمرية القوا  م  الدولة لها تتعرض قد

 والمماية، اللتح هي المتمثاة األساسية مهمتها لمواصاة البرية القوا  دعم عاا
 .بمهامى لاقيام ل سيول ال زمة السل  توهير بةرورة

 السل  م  صنلي  إلا األموا، األسيول ع  تتمدت التي المصادر وتشير
 ابتداء   تصن  لم سل  عاا األول الصن  يشتمل األموا، األسيول هي المستخدمة

 عاا األسيول باعتماد تليد إشارا  نجد بل األسيول،  ذا هي هااستخدام ليرض
ص مها تأ ياها ةعيد ولك  ةص  ، مصنعة كان  سل   األسيول، هي لتعمل وا 
 ة ( م000/  ل55) سنة ةمدات هي( م033/  ل246 ) اليبرا ذكر  ما ذلك وم 
  ذ  هي النهر وراء ما هي البمر غزو ولي الذا وشا  ب  بكير خراسا  والي
 ةخرو نامية وم  ،(3)ءوجمع  السل  لى اتخذ ء عبدالماك ب  الوليد لاخايلة السنة
 لامصول المجال األموية لادولة الشرقية لامنايق اإلس مية اللتوما   يأ  هقد
 وعند( م565/  ل85) سنة هلي، البمرية األدوا  هيها بما المربية، األدوا  عاا
 بادة بلتح( م542 - م565/  ل00 -80 وثيتى) مسام ب  قتيبة خرسا  والي قيام
 وآلة المر  عدةء خزارنها م  ةخر  ،(2)وجيمو  بخارو بي  بادة و يء بيكندء

 ليايا  تستخدم التي وا،ث  األدوا  السلر ب لة المقصود كا  وربما ،(2)ءالسلر
                                                 

، الميبعلللة 56، مجالللة المشلللرق، ملللجيدددأّمجدددور ّالمأدددويّالل نونأدددةّاقتلدددودأةلم دددةّ نلللرا،  ( ثملللنس،(4
 .4620م،  4062الكاثوليكية، بيرو ، 

 .242،  0،  تورأاّالرسلاليبرا،  ((3
 .023،  4، مادة )بيكند(، مجمعجبّال لدا ( ياقو  المموا، (2

: ءوجلدد  ( وهي ذلك يقلول ابل  ماجلدلة؛ وتسما البوصاة بل )ا،223،  0اليبرا، تاريخ الرسل،   ((2
 .488،  العلأب،ّالمب ةّو لوبّال  ور  دء. ا،لة قبل السلر
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 عاا زياد ب  يارق مماة وهي. والقوار  السل  لصناعة لوازم هيها بما السلر
 كما ،(4)التجار مراك  بعض استخدم ةنى إشارا  ترد( م544/ ل03) سنة ألندلسا

 هي إص مها بعد التجار سل  عاا( م536/  ل463 ) المها  ب  يزيد اعتمد
 .(3)الخوار  ةد مروبى
 مل  العديلد هلي األمويلة الدوللة صلنعتها التي السل  هيشمل، ا،خر الصن  ةم ا

 لتللوهر ن للرا   لسلليادتها، الخاةللعة السللوامل وليلل عاللا انتشللر  التللي الصللناعة دور
 وهلللر  هقلللد لادوللللة، التابعلللة المنلللايق هلللي السلللل  لصلللناعة ال زملللة األساسلللية الملللواد
 (2)واألرز الصلنوبر ةشجار م  السل  لصناعة ال زمة األخشا  الشام ب د ةراةي
 لللللاإ إةللللاهة   ،(5)وسلللوريا لبنللللا  جبللللال بهلللا تزخللللر كانلللل  التلللي ،(2)والعرعللللر والبالللوي

                                                 

ال أدو ّالمغدربّيدأّّم(،4243/  لل543)  بعد ّ،ةبو العباس ةممد ب  مممد ب  عذارااب  عذارا،  ((4
يللة، بيللرو ،  . س كللوث  و إ. ليلللي بروهنسللال، دار الكتلل  العام :، تمقيللقوخ ددورّا ندددللّوالمغددرب

 .ال أو ّالمغرب: اب  عذارا، . وسيشار إليى هيما بعد0،  3، مجم3660

: ، تمقيللللقوا دبالكومددددلّيددددأّاللغددددةّ(، م800/  للللل385( المبللللرد، ةبللللو العبللللاس مممللللد بلللل  يزيللللد )  (3
. وسيشلللار 434،  2،  م4000( مجالللدا ، دار الكتللل  العاميلللة، بيلللرو ، 2المميلللد  نلللداوا، )عبد

 الكومل.مبرد، : الإليى هيما بعد

هل ، وييالق ( (2 األرز: م  ةشجار الجبلال، يكثلر بلب د الشلام، و لو شلجر يويلل يسلتخر  مل  عروقلى الز 
معجدددبّالن دددو ّ. آل ياسلللي ، ممملللد مسللل ، ةسلللماء علللدة منهلللا بايلللة ة لللل السلللراة ءالمنلللاورءعالللا خشلللبى 

: آل ليلى هيملا بعلد. وسيشار إ254،  4  م،3660جزء، دار ومكتبة اله ل، بيرو ،  (3، )والزرا ة
 . معجبّالن و ّوالزرا ةياسي ، 

ع ليم مل  شلجر الجبلال، ويقلال للى األبهلل وباللارسلية األيلرس ومنلى يتخلذ ةجلود ةنلواف العرعر: شجر  ((2
(، م805/  للل383 ممللد بلل  داود )ةالقيللرا  هللي بلل د العللر  وتصللبغ بللى الثيللا . ةبللو منيلللة الللدينورا، 

، 3م، ق4052، المعهلللد العاملللي اللرنسلللي، القلللا رة الالللى،ممملللد مميد :ةجلللزاء، تمقيلللق (2، )كتدددوبّالن دددو 
 .كتوبّالن و : الدينورا، شار إليى هيما بعد. وسي438 

، دار األمللد، تددورأاّال  رأددةّا سددبمأةّيددأّملددرّوالشددوبالعزيز والعبللادا، ةممللد، سللالم، السلليد عبللد ((5
 .ل  رأةتورأاّا: سالم، . وسيشار إليى هيما بعد32م،  4053بيرو ، 
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لللا. (4)األسلللود والجبلللل األرمللل  بللل د مللل  لاشلللام ت جاللل  كانللل  ةخشلللا   هقلللد مصلللر ةم 
 ةو والالبخ (3)والجميلز النخيلل: منهلا األشجار م  بأنواف اللراعنة عهد ومنذ اشتهر 
 نجللارة مجللال هللي اللارللدة ممللدودة األشللجار  للذ  ة  إث والتللي ، (2)واألثللل (2)البرسللاء
 .وجلاهللها خشللونتها بسب  السل 

                                                 

،   غأةّالملبّيأّّتورأاّ لدبم(، 4304/  ل006)  م، كمال الدي  عمر ب  ةبي جرادة اب  العدي ((4  
. 3354،  5 ، 228،  232،  4م،  4080سلللللهيل زكلللللار، دمشلللللق،  :، تمقيلللللقا  جلللللزء 44

 . غأةّالملب: اب  العديم، وسيشار إليى هيما بعد

ميللز ((3 ي  هرعللو  ولعللل  للذ  اإلشللارة دليللل عاللا قدمللى، تشللبى : ويقللال لللى الجميللزو وسللما  الللبعض تللالج 
خمسللة وعشللري   إلللامتللار ةمجللم ع لليم وترتللل  ملل  ثمانيللة  إلللاشللجرتى شللجرة التللي  وتصللل شللجرتى 

المبشلة ومصلر والشلام،  إلاموينى األصاي ب د النوبة ونقل منها  ،مترا ، وجذعها قصير هي العادة
باليبقلا  األرةلية وشلدة امتماللى  بالتلأثرللسلاد ويقول البعض موينى الليم  ويوصل  خشلبى بعلدم ا

؛ 403،  2(، ملج، ملادة )عكلةمعجدبّال لددا يستخدم لصلناعة السلل . يلاقو  المملوا،  ،لاريوبة
الميبعللة  ، مجاللة المقتيلل ،مفددردا ّالن ددو ّ ددأ ّاللغددةّواالسددتعمولالللدميايي، مممللود مصلليلا، 

: . وسيشلللار إليلللى هيملللا بعلللد330لللل  335م،  4020، سلللنة 3،  88الكاثوليكيلللة، بيلللرو ، ملللج
 .  252،  4،  معجبّالن و ّوالزرا ة؛ آل ياسي ، مفردا ّالن و الدميايي، 

يجعاهلا ةصلما  المراكل  هلي بنلاء السلل   ،الابخ : شجر ع يم معرو  بمصر، ينشر خشلبها ةلواملا   ((2
ا ، يكثلر هلي وقيل إذا ةلم منلى لوملا  وةلما بشلكل جيلد وجعل  هلي الملاء التمملا وصلارا لوملا  واملد

؛ يلللاقو   352،  3، قكتدددوبّالن دددو ؛ اللللدينورا،  224،  ال لددددا صلللعيد مصلللر. اليعقلللوبي، 
، 4،  معجدبّالن دو ّوالزرا دةّآل ياسلي ،؛245ّ،  4ملادة )ةنصلنا(،   ،معجدبّال لددا المموا، 

 360  . 

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

، مجالة المن رّيأّالعلرّا سبمأّا ولغابا  بالقر  م  المدينة المنورة . مممد، غازا رج ، 
: . وسيشللللار إليللللى هيمللللا بعللللد345م،  4055، ميبعللللة الجمهوريللللة، بيللللداد، 3،  24سللللومر، مللللج

 .400،  3،  معجبّالن و ّوالزرا ةّ؛ آل ياسي ،المن رّيأّالعلرّا سبمأد، ممم
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 مل  الجيللدة األخشللا  استيراد إلا بالمصرييلل  ده  مما، ةيةللا   قيعللها وقصر
 . (4)لبنا  م  خاصة الخار 

 ة  ي لذكر ميلت، قديملة   عهلود   إلا لبنا  م  األخشا  باستيراد اثرتباي ويمتد
 قبلللل الثالثلللة األللل  ملللوالي) سللنلرو المصلللرا الماللك عهلللد هللي البمريلللة البعثللا  ةول

 ويؤكللد ،(3)سلللينة ةربعللي  مللت  عاللا األرز، خشلل  لجالل  لبنللا  إلللا انلل ك( المللي د
 قرو  إلا تعود والتي، (2)ةالعمارن تل هي عايها ع ثر التي الرسارل بعض األمر  ذا

 ةملراء ةملد و لو( ةزيلرو ) األميلر ة  الرسارل  ذ  تذكر ميت المي د، قبل ما قرو 
 بهلللا المقصلللود ولعللللء ةالع يمللل األشلللجارء مصلللر مالللوك ةملللد إللللا ة لللدو اللنيقيلللي ،
 يؤكلد  ملا و لو ثمقلة هتلرة إللا األملر واستمر ،(2)لبنا  هي تكثر التي األرز ةشجار
 عاا هرةة و ي(: ءتينا ) مادة إلا بإشارتى( م4330/  ل030 ) المموا ياقو 
 ،(5)ءالمصلرية اللديار إللا بالخشل  المراكل  منهلا تجهلز المصيصلة قر  الشام بمر
 مصلر هي المتوهرة األخشا  استخدام م  يمن  لم األخشا  هي النق  ذلك ة  إث

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

                                                 

م، 4000، اللدار المصلرية الابنانيلة، القلا رة، 3ي مراكبّخويدوّ قدوئ ّالّوكوبأدب،السويلي، مختار،  ((4
 .مراكبّخويو: السويلي، . وسيشار إليى هيما بعد35 

م، 4003يرلللة المصلللرية العاملللة لاكتلللا ، القلللا رة، ، الهالمراكدددبّيدددأّملدددرّالقدأمدددةربيللل ، صلللدقي،  ((3
 .المراكبّيأّملر. وسيشار إليى هيما بعد: ربي ، 46 

 للي مزرعللة صللييرة مجللاورة لللواد موقعللى جنللوبي مدينللة المنيللا هللي الصللعيد عاللا مسللاهة  :ةتللل العمارنلل ((2
لقدر ّالرا د ّ شدرّو دوالّل ندو ّيدأّاثماني  كياو مترا  منها عند ةلة النيل الشرقية، ثمنس،  نلرا، 

لمدوّوردّيدأّمراسدب ّتدلّالعمورندة ، 2، مجالة المشلرق، الميبعلة الكاثوليكيلة، العلددق لّالمسأحّويقوًّ
 .و والّل نو : ثمنس، . وسيشار إليى هيما بعد504م،  4066بيرو ، 

 .504،  و والّل نو ثمنس،  ((2
(، مج ،معجبّال لدا ياقو  المموا،  ((5  .50،  3مادة )تين ا  
 .32،  تورأاّال  رأةسالم،  ((0
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 هلي األشلجار زراعلة عل  للترتهلا معاصرة عماية إشارا  البردا ةوراق وتةمن 
 بأوامر ممثاة األموية الدولة سياسة تبي   امة، بإشارا  البرديا  إمدو وتمدنا مصر،
 ليايلللا  تسلللتخدم التلللي األشلللجار مللل  علللدد بزراعلللة، شلللريك بللل  قلللرة مصلللر الللاع واليهلللا
 (م560/  ل04) سنة هي المؤرخة البردية هلي (4)الياح شجر ومنها المراك  صيانة

للر ة للل ةرةللك بزراعللة ةشللجار كثيللرة، وثذلللك: ء إلللاإشللارة   سلليما كللروم  ثللم ةم 
 . (3)ءن  وشجر الياح وغير ا م  األشجارالع

 م  ةخرو ةنواعا  ( م560/  ل04) سنة هي ةيةا   مؤرخة ثانية بردية وتةمن 
 بل  قلرة يال  المتةلمنة البرديلة نهايلة هلي إليها ةشير والنخيل، التي  و ي األشجار
 هيهلا ي هلر اللذا البرديلة نل  يقلول السلل ، إلص   مواد إرسال عاماى م  شريك
 بللابايو  زيللرةج هللي....و لاسللل ...متللاف وتزويللد تن يلل : ء.......... واةللح نقلل 
 إندكشللللللل  0 العلللللللام،  لللللللذا العملللللللل صلللللللام  مكللللللليم، ةبلللللللي بللللللل ا عبلللللللداألعاا قبلللللللل
 كتلابي جلاك هلإذا إليلك، ةرسلل القلرو ة لل إللا كتابلا   بذلك وكتب (. م560/ ل04)=
 مل  عبلداألعاا إللا وادهعلى كتلابي، هلي جلاء ملا مسل  المياو  المتاف هأرسل  ذا

 كتلللل  كتابللللا   بللللذلك ويأخللللذوا لمتللللاف،ا يسللللاموا ة  وةمللللر م األكليللللاء، األمنللللاء رجالللللك
 (.م560/  ل04) إندكش  0 ،....هي

 .دينار نص  ⅓بسعر 44: منشورة نخل جذوف ⅟12:...  وشأة 
 .ء(2)دينار ⅓بسعر 44( ؟)مشذبة غير تي  جذوف

                                                 

: و للو السللني منللى نوعللا  ةولهمللا ةممللر يسللما السلليال هللي مصللر وشللجرتى صللييرة المجللم ةو الياللح ((4
السللمرة، يوجللد بمصللر وبلل د النوبللة والسللودا  والمبشللة  إلللامتوسللية ذا  قالل  ةممللر الاللو  يةللر  

للل ار لكنللى قايللل التممللل وعرةللة للتلك المشللرا ، وا ،والليم  وخشللبى ةبلليض لثللاني ملل  الياللح اسللمى الص 
، 4،  معجبّالن و ّوالزرا ةّينتشر هي السودا  وقالها ةبيض، ويسميها العامة ةم غي  ، آل ياسي ،

   . 330  مفردا ّالن و ،؛ الدميايي، 360 
   . 300،   ردأو ّقرةّ  ّشرأ ةبو صلية،  ((3

(3) Bell, Aphrodito, No 1371, p:375      
، التنظددأبّال  ددر ّا سددبمأ؛ ههمللي، 304،   ردأددو ّقددرةّ دد ّشددرأ : ةبللو صلللية، ترجمللةال ان للرو     

 80.ّ
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 ،(4)األبنلللللوس مثللللللا  ةخشلللللاب األمويلللللة لادوللللللة الشلللللرقية المنلللللايق هلللللي وتلللللوهر 
 ا،ثللللار ملللل  العديللللد دللللل  وقللللد ،(2)الهنللللد ملللل  تجالللل  كانلللل  (2)والسللللا  ،(3)والصللللندل
 هلللي األخشلللا   لللذ  اسلللتخداما  تنلللوف عللل ، العلللراق هلللي خاصلللة المتبقيلللة الخشلللبية
 .(5)والصناديق األبوا  مثل الخشبية الصناعا  مختا 

 يزيلد خرسلا  واللي منهلا اسلتلاد وقلد الجيدة، األخشا  بعمل جرجا  واشتهر 
 خ هتلللى) عبلللدالماك بللل  سلللايما  خ هلللة هلللي الثانيلللة لاملللرة هتمهلللا عنلللد المهاللل ، بللل ا

 .(0)(م545 - م545/  ل00 - ل00

 صللللناعة نيلللاق هلللي واسلللعا   اسلللتخداما   شلللكل السلللا  خشللل  ة  القلللول ويمكللل 
اللى بقلوة األخشللا  مل  غيللر  عل  يتميللز ةنلى ذلللك وسلب  السلل ،  ةو تشللققى وعلدم تمم 
 عالا قدرتلى عل  هةل    ،واثستخدام التشكيل هي العالية مرونتى إلا إةاهة تقاصى،
 العربلللي الخاللليج هلللي السلللل  صلللناعة هلللي خلللا  بشلللكل اسلللتخدم وقلللد الميلللا ، تمملللل

                                                 

   . 280،  4،  معجبّالن و ّوالزرا ةّشجر لى خش  ةسود، آل ياسي ، : و وبنوساأل ((4
ّمعجدبّالن دو ّ: شلجر ييل  الرارملة، خشلبى ةمملر ومنلى األصللر ومنلى األبليض، آل ياسلي ،الصندل ((3

 .345،  3،  والزرا ة
: خش  يجا  م  الهند، و و شجر ع يم يذ   هي نمو  يلوث  وعرةلا ، منبتلى بالهنلد واللزنج، السا  ((2

( و لو خشل  منقلور مثلل اللزورق يويلل ث تكاد تبايى األرض، تنم  منى )اللدوانيجخشبى ةسود رزي  و 
يشبى األبنلوس إث ةنلى  يممل خمسي  رج  ، وتتخذ منى ةدقال المراك  الع ام ببمر المشرق، وقيل ةنى

، معجدبّالن دو ّوالزرا دة؛ آل ياسي ، 35،  3، قكتوبّالن و ةقل سوادا  منى، ةبو منيلة الدينورا، 
 4  ،458 -  450 .     
الو ا ، : مسل  مسلني عبلد، تمقيلقالت لرّ ولتجدورة(، م805/  لل352الجام ، عمرو ب  بمر )   ((2

 .الت لرّ ولتجورة: الجام ، وسيشار إليى هيما بعد. 22،  4082دار الكتا  الجديد، بيرو ، 
، مجاللة سللومر، مديريللة اآلاددورّالخشددبّيددأّدارّاآلاددورّالعر أددةهرنسليس، بشللير، والنقشللبندا، ناصللر،  ((5

 .اآلاورّالخشب. وسيشار إليى هيما بعد : هرنسيس، 55م، مج،  4020ا،ثار القديمة، بيداد، 
 .355،  ال لدا ّاليعقوبي، ((0
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 قللول ذلللك ويعكللس ،(4)لاسللل  الخللارجي الجسللم صللناعة هللي خاصللة األممللر، والبمللر
 وهلللي: ءالبملللري  عللل  مديثلللى عنلللد( م.ق 385 - م.ق 254ثيوهراسلللتس)  الجيراهلللي

 إللا الماء نلاذ يقاوم نوف و و السل ، بناء هي يستعمل الخش  م  نوف الجزيرة  ذ 
 خلار  هلي لكنلى علام، رتليم الملال  لذ  مثلل عاا ويدوم بى تبنا التي السلينة داخل
 .(3)ءسريعا   يباا الماء

 قةلللية  املللة تتعالللق بصلللناعة السلللل  هلللي العصلللر إللللالتللللا  مللل  اث بلللد   وث
يريلق األموا، و ي ة  الكثير م  جوان  تاك الصلناعة وةدواتهلا للم تنتلى إلينلا عل  

المصلادر والدراسللا  التاريخيلة همسلل ، بللل عل  يريللق الشللعر ووثلارق البللردا، ممللا 
اإلشلارا  اللواردة هيهملا  إللالزاملي إيجعل اللدارس هلي  لذا المةلمار ياتلل  وبشلكل 

 .(2)مول تاك الصناعة ومتياباتها
 هلي السل  وصلهم عند األمويي ، الشعراء لدو السا  خش  ذكر مث    هيكثر

 اللنجم ةبي الشاعر قول مث    ذلك وم  العراق، خاصة الشرقية األموية لةالدو  ةنهار
 :(م525/  ل426  ) قدامة ب  اللةل

                                                 

تورأاّلدنو ةّالسدف ّيدأّالكوأد ّوونشدمتهوّالقادر، والخصوصي، بدر الدي  عباس، قناعي، نجاة عبدال ((4
. وسيشلار إليلى هيملا بعلد: القنلاعي، 23م،  4083، مؤسسة الكوي  لاتقدم العامي، الكويل ، المختلفة

الاللى ، ترجمللة نجللم عبدملددملحّالسددفأنةّ ندددّالعددرب؛ كنللدرما ،  للانس، لددنو ةّالسددف ّيددأّالكوأدد 
 .السفأنة. وسيشار إليى هيما بعد: كندرما ، 433م،  3663مصيلا، المجم  الثقاهي، ةبو  بي، 

ومللا زال  للذا النللوف ملل  األخشللا  يسللتخدم هللي صللناعة السللل  متللا الوقلل  الماةللر هللي الخالليج العربللي،  ((3
لددانأأ ّالخلأجّالعر أّيأّمدونو ّالمدررخأ ّال هي صن  جوان  السل  وسيومها. جميل، هؤاد،  ةخاص

يلى هيملا لإ . وسيشلار22،  4،  33م، ملج4000، مجاة سومر، مديرية ا،ثار القديمة، بيداد، ا قدمأ 
 ندو ّالسدف ّالخشد أةّيدأّالالى خايللة، ؛ الشلم  ، عبدالخلأجّالعر أّيأّمدونو ّالمدررخأ : جميلل، بعد

: سيشللار إليللى هيمللا بعللد. و 20م،  4006، مركللز البمللري  لادراسللا  والبمللوت، البمللري ، دولددةّال  ددرأ 
 . نو ّالسف ّالخش أةالشم  ، 

عللد  بعللض البللامثي  ة   للذ  المسللألة ث تنيبللق عاللا دراسللة العصللر األمللوا همسلل  بللل العصللر العباسللي  ((2
السدف ّوالمراكدبّيدأّ غددادّيددأّ: لجنلة التمريلر، ان رةيةلا ، عالا اللرغم مل  وهلرة المصلادر التلي تناولتلى.

، ميبعلللة األيتلللام ل بلللاء الكلللرمايي  المرسلللاي ، بيلللداد، 8،  5العلللر ، علللدد ، مجالللة ليلللة أ هددددّالع وسدددأ
 .السف ّوالمراكبّيأّ غداد. وسيشار إليى هيما بعد: 203م،  4035
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 (4)بانتمام اءلللالم قللليش هوللله      ياملللالخ لللمرس ا للس قرقور

 السلل  صلناعة هلي مهملة جوانل  األملويي ، الشلعراء إشلارا  تعكس ما وكثيرا  
  لللذ  هلللي المسللتخدمة باألخشلللا  يتعالللق مللا خاصلللة األمويلللة الدولللة ةيلللام المسللتخدمة
 نهلللر سلللل  وصللل  هلللي ،(م546/  لللل03 ) األخيلللل الشلللاعر قلللول مثلللل الصلللناعة،

 :بقولى القوية، الصابة وةخشابها اللرا 

 (3)الص  با والخش  ارللالق يصك      را للمسخ تم  الماء يعج

 هللي مسللتيربا ، للليس الهنللد، ملل  المسللتوردة األخشللا  عاللا اثعتمللاد هللإ  كللذلك
 األملوا، العصلر هلي الهنلد مل  الوثيقلة الع قلة إلا تشير التي األشعار ميالعة  ل
 يصل ( م525/  لل436 ملوالي  ) العرجلي عملر بل  عبدالاى األموا الشاعر ههذا

 : بقولى الهند، م  القادمة السل 

 (2)د ع م  البمر سي  الهند م  جاء    سللل   مل  باللنشلر بعلث  كلأنملا 

لاو     جان  األخشا ،  ناك مادة ةخرو غاية هلي األ ميلة لصلناعة السلل  و لي  ا 
المديد م  المواد األولية ال زملة هلي صلناعة السلل ، تالك الصلناعة  دالمديد، إذ يع

 .(2)التي اشتهر بها ة ل دمشق، ونالوا بها شهرة واسعة

                                                 

سللللميح جبياللللي، دار  :، جملللل  وتمقيللللقالدددددأوا م(، 525ه/ 426ةبلللو الللللنجم، اللةللللل بلللل  قدامللللة )  ((4
 .الدأوا ةبو النجم، ، وسيشار إليى هيما بعد: 302م،  4008صادر، بيرو ، 

هخلر اللدي  قبلاوة،  :تمقيلق الددأوا ،م(، 546 لل/ 03األخيل، ةبو مالك غيات ب  غوت التيابي )   ((3
 .الدأوا ّ: األخيل،. وسيشار إليى هيما بعد322م،  4000، دار اللكر المعاصر، لبنا ، 2ي
ق: سميح جميل الجبياي، دار ، تمقيالدأوا ّم(،525 ل/ 436( العرجي، عبدالاى ب  عمرو )  موالي (2

 الدأوا .. وسيشار إليى هيما بعد: العرجي، 225م،  4008صادر، بيرو ، 
مجالة المشلرق، الميبعلة الكاثوليكيلة، بيلرو ، ،ّا سدل ةّالنورأدةّالشدرقأة،ّثاب ، يوس  ةهندا غنلام ((2

 .أةّالشرقأةا سل ةّالنوّر. وسيشار إليى هيما بعد: ثاب ، 854م،  4066العدد الثالت، سنة 
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ن  هللللي جللللودة المديللللد المصلللل إلللللا (م4304/ للللل006  )ويشللللير ابلللل  العللللديم 
و و المديد الممزوز المستخدم لصن  الكراسي والمهاميز والعمد ، (4)الثيور الشامية

كملللا ة  تلللوهر  هلللي مصلللر والللليم  ةهلللاد هلللي عملللل المسلللامير  والسلللل ، (3)واللللدبابيس
 هللللي المسللللتخدمة واألدوا  ا،ث  ملللل  و للللذ ، (2)والمراسللللي والخيللللايي  واللللللؤوس

 المديللد معلد  وهللرة إللا اإلشللارة هلي صلادرالم ةينبلل  التلي اللليم  ة  ويبلدو السلل ،
 هيهللا سللتثمر ا قللد، (2)صللعدة ومدينللة ،(صللنعاء قللر ) ن قللم جبللل هللي خاصللة هيهللا،

 . (5)القديمة العهود منذ يوياة لقرو  المناجم
 مراكلز ة لم تعتبلر التلي - ةيةلا   مصلر هلي كبيلر بشلكل المديلد معلد  ويتوهر

 بللالقر  سللينا، جزيللرة شللبى هللي المديللد تللوزف ميللت -األمللوا األسلليول سللل  صللناعة
 متلر، رةسلتم ملوالي البمر سيح ع  ترتل   ةبة هي السويس، خايج ئشواي م 
 ئشللواي بلي  الشلرقية والصلمراء لوبيلا، صلمراء مل  بلالقر  اليربيلة، الصلمراء وهلي
 وقلد، هاةماك  توهر  وةقلدم ة م م  ةسوا  مدينة وتعتبر النيل، ووادا األممر البمر

                                                 

شلار إليهلا ةالثيور الشامية  ي ب د كثيلرة، مل  ملدنها، ةنياكيلة، المصيصلة، علي  زربلة، يرسلوس، و  ((4
صللاها علل  ثيللور ء، ويلإنهللا ءبلل د تعللر  اليللوم بللب د ابلل  ثو ، و للي بلل د ث قصللبة لهللايللاقو   بقولللى 

؛ ابلل  جبللل لبنللا  يةللا  ء و للو جبللل يتصللل بمملل  ودمشللق ويسللما ةالجزيللرة جبللل يعللر  ءبجبللل الا كللام
، دار مكتبللة الميللاة، بيللرو ، لددورةّا رض(، م055 / للل205) موقللل، القاسللم بلل  موقللل النصلليبي 

الماك ؛ الثعلالبي، ةبلو منصلور عبلدلدورةّا رضوسيشار إليى هيما بعد: ابل  موقلل،  .452،  د. 
سلللل  كامللللل إبللللرا يم األبيللللارا وم :، تمقيللللقلمددددوئ ّالمعددددور م(،  4625 للللل/ 230بلللل  مممللللد  )  ا

وسيشللار إليللى هيمللا بعللد: الثعللالبي:  450م،  4006الصلليرهي، دار إميللاء الكتلل  العربيللة، القللا رة، 
(،  معجبّال لدا ؛ ياقو ، المعور  لموئ   .03،  3، مادة )الثير 

 .450،  460،  4،  تورأاّ لباب  العديم،  ((3
 .32،  تورأاّال  رأةسالم،  ((2
عدة   ((2 ى وبي  صنعاء ستو  هرسلخا ، وبينلى وبلي  خيلوا  سلتة عشلر هرسلخا ، و لي : مخ   باليم  بينص 

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

م، 4025، 04، مجالللة المقتيللل ، الميبعلللة الكاثوليكيلللة، بيلللرو ، ملللج ددددألّالدددأم زكريلللا، وصللللي،  ((5
 . دألّالأم ر إليى هيما بعد: زكريا، . وسيشا3663  -366 
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 وكللانوا، الرومللا  مكللم ةيللام منللذ كللا  اسللتخدامى بدايللة ة  دراسللا وال الملريللا  دللل 
 . (4)استخراجها سر ويعامو ، المديد خاما  تمييز عاا قادري 

 ثلم خاماتلى، عالا تشلتمل التلي الرملال جم ، المديد استخرا  يرق ةبرز وم 
 ثلم المديلد ي هلر متلا النلار تمتهلا يوقلدو  يلي  مل  (3)(سلويبا ) هلي وةعها يتم

 .  (2)بتصليتى  يقومو 

الخاصلة بالسلل  والقلوار   (2)وتوةح برديا  قرة ب  شريك صناعة المسلامير
المسللتخدمة هللي األسلليول األمللوا، كمللا توةللح نوعللا  هريللدا  ملل  الع قللة بللي  الدولللة 

، م  خ ل توزيل  المديلد عالا األهلراد هلي القلرو لصلناعة المسلامير، هقلد (5)واألهراد
 :م546/  ل04هر صلر سنة جاء هي البردية المؤرخة بش

                                                 

، مجاللة المقتيلل ، الميبعللة الكاثوليكيللة، بيللرو ، ال دأدددّولددنو تهّيددأّملددرصللادق بللك، مسلل ،  ((4
ال دأددّولدنو تهّيدأّوسيشلار إليلى هيملا بعلد: صلادق بلك،  .288  - 285م،  4025، 04مج

 .ملر
 ، تتكلو  هيلى وت هلر، وسلمي  السليو   لي علروق مل  اللذ   واللةلة، تسلي  هلي المعلد سلويبا : ((3

، مللادة لسددو ّالعددربهللي األرض، و للي المعللد  المللدهو  هللي األرض. ابلل  من للور،  ثنسلليابهاسلليوبا  
 .255،  4)سي (، مج

، 4،  45، مجاللة الهلل ل، ميبعللة الهلل ل، القللا رة، عللددالمعددود ّيددأّالسددودا شللقير، سللايم ةهنللدا،  ((2
 .المعود ّيأّالسودا ، . وسيشار إليى هيما بعد: شقير230م،  4065

المسلامير: ملرد للا مسلمار تتنللوف ةشلكالها بمسلل  كبلر السلللينة ويبيعلة اسللتخدام المسلمار، وقللد تصللل  ((2
درجة كبيرة، هأميانا  تستخدم هي قاعدة السلينة لمسكها وةميانا  تدق لتثبيل  ةللوا  السللينة،  إلاةيوالها 

ويعيق بلذلك التصلاق األللوا  هيملا بينهلا. لامزيلد  ،زا  يكو  بار  ميت يملر لرةسى ملرة ينزل هيها لكي ث
معجدددددبّ: الروملللللي، ةمملللللد البشلللللر، ان لللللرعللللل  ةنواعهلللللا واسلللللتخدامها هلللللي الصلللللناعة التقايديلللللة لاسلللللل  

. 08م،  4000، مركللز البمللوت والدراسللا  الكويتيللة، الكويلل ، الملددمل و ّال  رأددةّيددأّالكوأدد 
 .  ال  رأةمعجبّالململ و ّوسيشار إليى هيما بعد: الرومي، 

ربما يعود سب  ذلك اثعتماد لخبرة ةهراد القرو هي عماية استخرا  وتشكيل المديد، و ي مل  اليلرق  ((5
نهلم تمكنللوا ملل  زيلادة صلل بتى بخايلى بللالكربو  والعمللل إالتلي توارثهللا األهلراد منللذ عهللد اللراعنلة، متللا 

ال دأددددّتعدأندددهّتايللل ، روبلللرتس، : كلللاربنتر،  اروللللد، و ان لللرعالللا إممارلللى وتيييسلللى بالملللاء. لامزيلللد 
. 4026، 55، مللللج4، مجاللللة المقتيلللل ، القللللا رة،   ندددددّقدددددمو ّالملددددرأأ  وتقسددددأتهّولددددنو ته

 .ال دأدّ ندّقدمو ّالملرأأ . وسيشار إليى هيما بعد: كاربنتر، 262 
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 بسم الاى الرمم  الرميم

 بسيل صام  ةشقوة إلام  قرة ب  شريك 

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

ليلللك.... ةربعلللة قنلللايير مللل  المديلللد لصلللناعة مسلللامير لاقلللوار ، إهقلللد ةرسلللا  
 مس  ما  و مقرر هي كتابي  ذا...

وامللد، وقللد ةلمقلل  بكتللابي  للذا صلللة ( ةريللال لاقنيللار ال0ولاسللنة الماةللية )
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 

ومللثهم عاللا ة  يعجاللوا بصللناعة المسللامير الجيللدة  ،الللذا يناسللبها ملل  كللل صللن 
 المصنوعة مس  الصلة المرساة إليك.

 ( م560/  ل04إندكش  )=صلر  0(، Hathyr) (4) تور 2كت  هي 

 :ماشية

  قنايير 2: الصلة

 الثات. إلا( قنيارا  تنق  )قي  كتل

 : قنيارا .مديد مكسر )قي  صييرة(

                                                 

م ( هلي  لذا الشلهر 4360 لل/ 060 تور: شهر قبيي يقاباى شهر ربي  األول، ويشير اب  مماتي )  ((4
قدددوانأ ّو لللي السلللل  الع يملللة. ابللل  مملللاتي،  القلللواديس(،) تم تن للليم النشلللاي والعملللل هلللي السلللل ،يللل

 .324، الدواوأ 
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 للللللللللللللل: للللل كذا
 الثات. إلا: ينق  قنيار 4
 (4)الرب  إلاقنيار: ينق   4

ويتكلللرر يالللل  صللللن  المسلللامير ملللل  ةهللللراد قريلللة ةهروديتللللو، ةللللم  برديللللة      
 : (، جاء هيهام560/  ل04مؤرخة هي سنة )

 

                                                 

)12) Bell, Aphrodito, No 1369, p:374      

التنظدأبّال  در ّ؛ ههملي، 304   - 306،   ردأدو ّقدرةّ د ّشدرأ : ةبلو صللية، الترجمة ان رو     
: مؤسسللة آل البيللل ، علل  يالل  المسللامير لبنللاء السللل خللرو برديللا  ة ان للر؛ و 06،  ا سددبمأ

المجمللل  الماكلللي لبملللوت المةلللارة اإلسللل مية، عملللا ،  ا سدددبمأ،ّلبقتلدددودالفهدددورلّالت لألأدددةّ
ّ.ا سبمأّلبقتلودالفهورلّالت لألأةّ: . وسيشار إليى هيما بعد24،  2،  م4085
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 ءبسم الاى الرمم  الرميم

ديتللو، ملل  قللرة بلل  شللريك الللوالي إللليكم يللا ة للل المقللول الخمسللة هللي قريللة ةهرو 
تساموا م  رريسكم خمسي  وزنة م  المديد الخام غير النقي م  مخلاز  المكوملة، 

 . (4)واصنعوا منها بعد تنقيتها ث ثا  وث ثي  وثات وزنة م  المساميرء

        ويتةلللللح مللللل  البرديلللللا  ة  المديلللللد الخلللللام لصلللللناعة المسلللللامير يلللللنق  بعلللللد 
( الملؤر  السلجل الملالي )تقريلر يشلير ( ةيةا ، كما، وينق  المديد )الخردة(3)تنقيتى

: ث ثلة قنلايير، ذللك: ءالمجملوف الكالي لامديلد الخلام إللا(، م542/  ل05هي سنة )
 تن يللى بعلد يصلبح قنيلار، 4½: (خلردة) قيل  مديلد، يصبح بعلد تن يللى قنيلاري 

 .(2)ء..... وامدا ، قنيارا  

ملللا تشلللير ومللل  الملللواد األخلللرو التلللي تسلللتخدم هلللي صلللناعة السلللل ، النملللاس ك
(، م542/  للل05البرديللا ، هقللد جللاء هللي السللجل المللالي )تقريللر( المللؤر  هللي سللنة )

 : سل نماسية تستخدم هي صناعة السل قيمة س  إلاإشارة 

 القلوار  متلاف هلي ،(م542/  لل05= ) إندكشل  42 ،(2)مسلرا 32 هلي كت ء
      العللللام  للللذا العمللللل صللللام  كعلللل ، بلللل  القاسللللم قبللللل بللللابايو ، جزيللللرة هللللي والسللللل 

 : (م542/  ل00= ) إندكش  45 سنة لجيا ،(إندكش  42)

                                                 

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

 .80،  التنظأبّال  ر ّا سبمأ: ههمي، جمةالتر  ان رو      

 .04،  التنظأبّال  ر ّا سبمأههمي،  ((3
 Bell, Aphrodito, p:89 .325،   ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، الترجمة ان ر (2(3
م( هللي  للذا 4360 للل/ 060مسللرا شللهر قبيللي يقاباللى شللهرذو المجللة العربللي، ويشللير ابلل  ممللاتي )  ((2

 .350،  قوانأ ّالدواوأ ا  النيل هي خايج اإلسكندرية. اب  مماتي، الشهر يكو  جري
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 اللدينار وثات دنانير ثمانية ثمنها هي عيواأه النماسية، الس سل م  قنيارا 
. وقد تميز المصلريو  بقلدرة هارقلة هلي صلناعة النملاس منلذ العصلور (4)ءقنيار لكل

 .(2)، وربما مصاوا عاا خاما  النماس م  قبر  (3)القديمة 

التلي غالبلا  ملا تتخلذ شلكل بعلض الميوانلا  البمريلة  -ا عمايلة بنلاء السلل  ةم  
خاصة الملو ، عالا اعتبلار سلبمى هلي الملاء وقدرتلى مل  خل ل شلكاى عالا مصلادمة 

 هلي تكلو  التلي القاعلدة بوةل  هتبلدة، (2)الماء وانسيابى هيى، نموذجا  لبعض  ذ  السل 
 .(5)والمؤخرة مقدمةال لتتناس  يرهيها مول تةيق مستيياة اليال 

 العربلللي الخاللليج هلللي المخييلللة السلللل  بنلللاء هلللي (0)(النارجيلللل) مبلللال وتسلللتخدم
 .(5)السل  ةلوا  بها لتربي( غزلها) وهتاها درسها يتم التي الهندا والمميي

                                                 

(1) Bell, Aphrodito, p: 89   

 .328،   ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، الترجمة ان رو 

 .263، ال دأدّ ندّقدمو ّالملرأأ كاربنتر،  ((3
 .03،  التنظأبّال  ر ّا سبمأههمي،  ((2
. وسيشلار 20م،  4042،  33، علدد4، مجاة الهل ل،  لّا سبمأا سمواللتا ، عبادة، عبد ((2

 .ا سمولّا سبمأ: عبادة، إليى هيما بعد
 .23،   نو ّالسف ّالخش أةالشم  ،  ((5
يصبر صبر ا عاا ماء البمر شيء، ومنى تتخذ مبال مراسلي السلل   النارجيل:  و جوز الهند، وث ((0

برنهارد للي ، دار هرانز  :، تمقيقالن و ةبو منيلة الدينورا،  هي البمار، وتنسج منى ةشرعة السل .
، دار ريلاض العمدونأو ّروادّال  در، إسلماعيل؛ األملي ، 353،  2م،  4052شتايز، هيسباد ، 
 .العمونأو ّروادّال  رى هيما بعد: األمي ، يلإ . وسيشار24م،  4006الريس، القا رة، 

ةخللذ قشللور ثمللر جللوز الهنللد، ويللتم وةللعها هللي المللاء متللا  يشللار ة   للذ  الخيللوي تعمللل ملل  خلل ل ((5
تتخلللذ شلللكل نسللليج مثلللل شلللعر الخيلللل، ويصلللن  منهلللا بعلللد ذللللك مبلللاث  ةو خيويلللا  تخلللاي بهلللا المراكللل . 

 .26   نو ّالسف ّالخش أة،ّالشم  ،



 385 

 تشلير بلل رة،م  م سل غيلر مخييلة كان  المستخدمة السل  جمي  ة  ذلك يعني وث
 هللي الهنللدا والمملليي العربللي الخالليج هللي رةم  م سللال السللل   هللور إلللا الروايللا  بعللض

 وملا الثقللي، يوسل  بل  المجلا  إللا اتخاذ لا هلي اللةلل يعلود التلي األموا األسيول
 كللا  ولكلل  ،(4)صللناعتها هللي المديللد تسللتخدم العربللي الخالليج هللي السللل  صللناعة زاللل 
 المديلللد بتكاللللة مقارنلللة القايالللة وتكالتهلللا وهرتهلللا  لللو( النارجيلللل) خيلللوي اسلللتخدام سلللب 
 .(3)م مية ألسبا  اثستخدام ذلك يكو  ة  م  ةكثر العالية،

 نلسللها المتوسللي األبلليض البمللر سللل  بللأ  تليللد التللي اإلشللارا  بعللض نجللد كمللا
 ياليعقللللوب يللللذكر ميللللت ةمخييلللل كانلللل  صللللناعتها، هللللي المديللللد اسللللتخدام ييالللل  التلللليو 
 عاا الواقعة( س ةما) قرية عند تعمل كان  الخييية المراك  بأ  ،(م805/  ل382 )

 هللي الم مللة اقتصللار علدم يعنللي و للذا ،(2)األقصللا السلوس هللي األبلليض البمللر سلامل
 . المراك  م  معي  نوف عاا سوا  ةو األبيض البمر

 السلللينة وسللي هللي مركللز  السلللينة، رواق و للو الشللراعا  ةو القاللوف السللل  وتتخللذ
 ،(5)الصلارا اسم شرافال عاا مصر ة ل ويياق ،(2)بالدوقل تعر  يوياة خشبة عاا

 وذلللللك ،(والمثاثللللة المربعللللة) بشللللكايى الشللللراف اسللللتخدم األمللللوا األسلللليول ة    ويبللللدو
 . (0)إليها العر  الم مي  ث تداء

                                                 

 .22،   نو ّالسف ّالخش أةالشم  ،  ((4
 .20   - 25،    لنو ةّالسف ّيأّالكوأ القناعي،  ((3
 .206  ال لدا ،اليعقوبي،  ((2
بللرا يم : خايللل إ، تمقيللقالمخلددصم(، 4605 لل/ 258سللماعيل النمللوا )  إابل  سلليدة، ةبللو المسل   ((2

: ابلل  سلليدة، . وسيشللار إليللى هيمللا بعللد48، 2م،  4000جلللال، دار إميللاء التللرات العربللي، بيللرو ، 
 .المخلص

 .534 ، 2مج (،، مادة )كريو معجبّال لدا ياقو  المموا،  ((5
، لددنو ةّالسددف ّيددأّالكوأدد ؛ القنللاعي، 438،  التنظددأبّال  ددر ّا سددبمأ: ههمللي، ان للرلامزيللد  ((0

 20. 
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 يجاللللي اللللذا العاملللل و لللوء Calfatء الجاللللاي بعملللل السلللل  صلللناعة وتنتهلللي
 نهاريللا ، السلللينة بنللاء اكتمللال بعللد تكللو ( القالللاي) الجالللاي ومهمللة ،(4)السللل  ويقالل 
 خ لهلللا ويجعلللل ،(النارجيلللل مللل  يأخلللذ) بلللالاي  السلللل  ةللللوا  وخيايلللة بخلللرز هيقلللوم
 يقلوم ميلت ،(3)ملر ةصاى شجر م  تؤخذ السل ، بها ت ياا سوداء مادة و ي القار،
 مسلمها عالا ويعملل ،وخروز لا األللوا  مسلامير بلي  الكتلا  قيعة بإدخال  الجالاي
 غايتهلا ةلرورية، عمايلة و لي السللينة إللا لميلا ا تتسلر  ث متلا ،(2)والقار بالزه 

 ،(2)السللينة ةللوا  مل  وآخلر للو  كلل بلي  تكو  التي الصييرة والثقو  اللراغا  سد  
 يستخدمها مازال التي األدوا  بعض إلا العماية  ذ  هي( الجالاي) القالاي ويمتا 
 مديديلة ةقيعل عل  عبلارة و و( كالا  منقر) مثل، اليوم متا السل  صناعة عمال
 ث متللا وقاليتهللا األخشلا  بللي  الخيلوي إلدخللال شلعبتي  إلللا يرهيهلا ةمللد  يتشلع  

                                                 

وييالق سلكا  الخالليج العربلي مصلياح قالللاي ةو قل   عالا ملل  يقلوم بصلناعة السللل ، والقل    للو  ((4
تيالل  العمللل ملل  يقللوم بتسللوية األخشللا  ونجارتهللا وق هتهللا، وتتصلل   للذ  المهنللة بالصللعوبة ههللي ت

 .22،  23،  لنو ةّالسف ّيأّالكوأ لساعا  يوياة. القناعي، 
(معجدددبّال لددددا (، يلللاقو  المملللوا، ويسلللما شلللجر القلللار ةيةلللا  )الخةلللخاض ((3 ، 2ملللج ،، ملللادة )قلللار 

 .256،  4،  معجبّالن و ّوالزرا ةّ؛ آل ياسي ،222 
 .40،  2،  المخلص( اب  سيدة، (2
ي تسلتخدم هلي الوقلل  الملالي لصلناعة السلل  الخشللبية هلي الخاليج العربللي ( وتوةلح عمايلة القاليلة التلل(2

تي القاللاي بكميللة مل  القيلل ، أملدو التشلابى والتقللار  هلي عمايللة القاليلة، هبعلد اكتمللال بنلاء السلللينة يل
تعيا ألشخا  ليزلها خيويا  يوياة ذا  مجم ةشبى بذبالة السرا  وتسما  ذ  الخيوي )ذبارلل(، ثلم 

جللوز الهنللد( وبعللد ذلللك يللدخاونها بللي  ةلللوا  السلللينة، لسللد اللراغللا  هيهللا، )   النارجيلللييمرونهللا بزيلل
سللماك صللييرة ةويسللتخر  ملل   ،الصللل() وتسللتخدم هللي الكثيللر ملل  األميللا  الزيللو  السللمكية ويسللما

تسللما )عللوم( ميللت يللد   الوجللى الخللارجي لجسللم السلللينة، ويللد   الجللزء الميمللور ملل  السلللينة بللالقير 
معجددبّملددمل و ّالقددومولّال  ددر ّ)عض الللد و . الكسللادا، الملل   بللدر الللدي  ةممللد، مخاويللا  بللب

. وسيشار إليى هيما 55م،  3662، المجم  الثقاهي، ةبو  بي،  أرةّالعر أةال  رأةّيأّجنوبّالجّز
؛ 20   - 25،  لدددنو ةّالسدددف ّيدددأّالكوأددد ؛ القنلللاعي، القدددومولّال  دددر بعلللد: الكسلللادا، 

 .26،  لخش أة نو ّالسف ّاالشم  ،  
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 إلللا ةميانللا   المصللادر تشللير الجالللاي، عمللل ولخيللورة ،(4)داخاهللا إلللا الميللا  تتسللر 
 المه  م  المهنة  ذ  ع د    نا وم  ،(3)قاليتها سوء بسب  السل  م  العديد تا 

 .(2)ءجيد قالاي إلا العالم هي  م ام ةمو ء :العالم هي األساسية

 العمايللة، تاللك جوانلل  ةبللرز علل   امللة بإشللارا  شللريك بلل  قللرة برديللا  وتمللدنا
 ارتلللاف خلل ل ملل  الجالللاي و يلللة ة ميللة تبللرز ولكلل  والنجللار، الجالللاي بللي  وتللربي
 وجاللاي نجلار إرسلال ةشلقو  ة لل مل  شلريك بل  قلرة يال  هقلد بالنجلار، مقارنة ةجر 
 سللنة و للي القادمللة لاسللنة هيهللا السللل  وصللناعة لتجهيللز بللابايو ، ةصللناع دار إلللا
 :نصى ما ،(م568/  ل06) سنة هي مؤرخة بردية هي جاء هقد ،(م560/  ل04)

 ]الرميم الرمم  الاى بسم  [

 ]ةشقو  مدينة ة ل إلا شريك ب  قرة م [

 وا والقوادس العي  لصنعة هأعيوا [

 ]مكيم ةبي ب  ألعااعبدا قبل اليو  با  جزيرة هي لسل [  

 نو نبييي  وتسعي  مدو ]إ سنة لجيا تسعي  سنة [

 ةعييتم هإ . ةشهر لثاثة[لل ومعيشتهم وجالايا ونجارا بجي [  

 ]لل[رجل كل ةجر وهي دينري ، ]نوبج كل ةجر هي هأعيو األجر[  

 هي وثات دينر نجار نبيي ةجر وهي ونص ، ]دينر جالاي[  

                                                 

 .28،   نو ّالسف ّالخش أة؛ الشم  ، 03،  لنو ةّالسف ّيأّالكوأ ( القناعي، (4
 .55،  وكرأةّالسف ( القروا، (3
، مل  كتلا  ثل ت رسلارل ةندلسلية يأّالقلدو ّوال سد ةّرسولةاب  عبدو ، مممد ب  ةممد التجيبي، ( (2

م،  4055معهللد العامللي اللرنسللي، القللا رة، ليلللي بروهنسللال، ال :هللي آدا  المسللبة والممتسلل ، تمقيللق
 .لةّيأّالقلو ّوال س ةرسوّ: اب  عبدو ،وسيشار إليى هيما بعد ،55 
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 ]تما المجة ذا هي مرثد وكت . شهر كل[   

 . (4)]تسعي  سنة م[   

 إلللا( م546/  للل04) سللنة ةا التاليللة، السللنة هللي شللريك بلل  قللرة يالل  وتكللرر
 ملا و لذا السلل ، هلي لاعمل إليهم لاماجة ومجاليي  نجاري  بإرسال ،ةةشقو  صام 
 : (م546/  ل04) إندكش  8 هي المؤرخة البردية ن  تةمنى

  الرميم الرمم  الاى بسمء

 ةشقوة صام  بسيل إلا شريك ب  قرة م 

 بعد، ةما

 السللللل  هللللي لاعمللللل ومجاليللللي  نجللللاري  إلللللا دارمللللة بماجللللة ةننللللا تعاللللم هأنلللل 
 إلنجللاز مجللال ث إذ متللاف، ملل  تمتاجللى ومللا اإلمللارة ةعمللال بعللض وهللي والقللوادس،

 .(3)ءالقرو أل ل ةيةا   نل  ذا  و ي المتاف،  ذا دو  العمل

 هلللي لاعملللل والمجاليلللي  النجلللاري  علللدادة هلللي واةلللما   نقصلللا    نلللاك ة  ويبلللدو
 ملل  العديللد هلي( الم مللي ) النواتيلة ملل  الكثيلر بقللاء إللا الللنق   لذا ويعللود السلل ،
 السللؤال إلللا شللريك بلل  قللرة دهلل  ممللا هيهللا، واسللتقرار م إليهللا، وجهللوا التللي المنللايق

 . البمر هي عودتى ةثناء منهم توهي م  عدد وع ، عدد م وع ، عنهم

 :أل ميتها؛م560/  ل04 سنة هي المؤرخة البردية  ن  نا ونثب 

  الرميم الرمم  الاى بسمء
  ةةشقو  صام  بسيل إلا شريك ب  قرة م 

                                                 

 .346،   ردأو ّقرةّ  ّشرأ ةبو صلية،  ((4
 .305،  المرج ّنفسه ((3
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  و إث إلى ث الذا الاى ةممد هإني
 بعد، ةما
 اليلزو ةسليول هلي خرجلوا ممل  كورتك إلا رجعوا الذي  النواتية عدد نعام ه 

 هي  اوا الذي  عدد وث نصير، ب  موسا  ةغزا الذا راه  ب  عياء م  إهريقيا إلا
 . إهريقيا

 كورتلللك، إللللا رجعلللوا اللللذي  النواتيلللة بعلللدد إللللي هاكتللل   لللذا، كتلللابي جلللاك هلللإذا
 عللدد علل  واسللألهم.  نللاك  اللوا غللرض وألا إهريقيللا، هللي  ا للوا الللذي  علل  واسللألهم
 ملا وكلل يعاملو  ملا بكلل إللي واكت . ميادرتهم بعد رماتهم وع   ناك، ماتوا الذي 

 . ذا كتابي قراءة بعد إلي بإرسالى وعجل يخبرونك،
/  لللللل04 ا،خلللللرة ربيللللل )=  إندكشللللل  8 ،(4)(Mecheir) ةمشلللللير 2 هلللللي كتللللل 

 (.م560
 .إندكش  8 ،(Mecheir) ةمشير 45: ماشية
 راهلل  بلل  عيللاء ملل  خرجللوا الللذي  بالنواتيللة كتللا  عمللل هللي (3)سللعيد ملل  ةرسللل

 .(2)ء............و
 وعللدم إليهللا خرجللوا التللي المنللايق هللي النواتيللة إقامللة سللب  البرديللا  ت هللر وث
  لللذ  ة  ةيةلللا   البرديلللا  خللل ل مللل  نستشلللعر لكننلللا األسللليول، هلللي لاخدملللة العلللودة

                                                 

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

يتكرر اسم العامل سلعيد هلي البرديلا  خاصلة المتعاقلة بلأمر النواتيلة واألسليول، ويبلدو ةنلى كلا  علام    ((3
 ،م546 ل/ 03( لسنة 4254تممل رقم )ةح هي البردية التي عاا البريد كما يت  

 Bell Aphrodito No 1351, p:279 
 .355،   ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، الترجمةّانظرّو 

 .355  – 350  ، ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، انظرّالترجمة( 2(3
Bell, Aphrodito, No 1350, p:279 ، 
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 ةجللور دهلل  هللي التللأخر سلببها يكللو  قللد تاليللة، لسلنوا  آثار للا اسللتمر  التللي ال لا رة
 تالللك اوزلتجللل منلللى مماوللللة هلللي شلللريك بللل  قلللرة إجلللراءا  جلللاء  وبالتلللالي، النواتيلللة
 :نصى ما م،560/  ل04 سنة هي مؤرخة بردية هي جاء هقد، ال ا رة

 القوار  هي لاعمل كورتك م  يابنا م الذي  النواتية بعت هي تتوا  ]وث[ء... 
 (.م560/  ل04)= إندكش  8 لسنة المصرا األسيول سل  م  وغير ا والسل ،

 دهلل  هللي تللأخر   الللذي ولرللكةو   للؤثء يسللتأجر ة  شللريح بلل  ميللا  ةمرنللا وقللد
 ء(4)كتابنا هي المذكورة ةجرتهم

بالتعجيل هي جمل  الملال  ةشقو  صام  بسيلوتكرر يا  قرة ب  شريك م  
رديلللللة المؤرخلللللة هلللللي سلللللنة الميالللللو  ةجلللللورا  لانواتيلللللة، و لللللذا ملللللا تةلللللمنتى نللللل  الب

 : م(546 ل/03)
  الرميم الرمم  الاى بسمء

  ةةشقو  صام  بسيل إلا شريك ب  قرة م 
  بعد، ةما  و، إث إلى ث الذا الاى مدةم هإني

هلإذا جللاك كتللابي  للذا هعجللل بجملل  المللال المياللو ، بمقتةللا مللا هللي كتللابي، 
 وةرساى إلينا، وث تتوا  هي ذلك.

 .(م546/  ل03)= إندكش   Pachon ،0 (3)بشنس 0كت  هي 
هي سبعة دنانير ةجور سبعة ، Psebnuthius: ةرسل م  إلياس ب  ماشية

 .(2)ءنواتية

                                                 

 .352  - 352  ، ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، الترجمةّانظر (4(1
 Bell, Aphrodito, No  1337, p: 272 

، ا أدددوب قلدددة، الخلللورا نس شلللهر قبيلللي واسلللمى القلللديم )بلللاخو ( يقابالللى شلللهر رمةلللا  العربلللي.بشللل ((3
 86- 84. 

(3)   p:376 Bell, Aphrodito, No 1374, p:375        
 .303  ، ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، الترجمة ان رو   
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 ويبلدو ،مصلر سلل  نواتيلة عل  الشلام سلل  نواتيلة بلصلل قلرارا   الدوللة واتخذ 
 الدوللللة ماجلللة مللل  -( الم ملللي ) النواتيلللة نقللل  خاليلللة عالللا جلللاء، إدارا قلللرار ةنلللى
 قلرار إللا شلريك بل  قلرة برديلا  إملدو ةشلار  وقلد، ةجلور م صلر  لتن يم – إليهم

 :سنتها تؤر  ولم (4)األول ربي  شهر إلا تعود التي التالية البردية هي التقسيم
 ]ليم[بسم الاى الرمم  الرملء

 لا[م  قرة ب  شريك إلل
 ، هإنيةبسيل صام  ةشقو 

 ث إلى إ ةممد الاى الذا 
 ث  و

 ةما بعد، هإني قد ةمر
   بقسمة نواتية سل 

  مصر وسل  ة ل الشام
ّ ءالمقاتاة  وبأرزاق م  يرك  هيها م 

 الهلللللللاربي  بمتابعلللللللة، ال لللللللا رة تالللللللك مللللللل  التعاملللللللل ةشلللللللقوة صلللللللام  وملللللللاول
3)وتيللريمهم

3

 هللي جللاء هقللد، شللريك بلل  قللرة إلجللراءا  تاليللا   جللاء اإلجللراء  للذا ولعللل، (
 :ذلك إلا إشارة(، م568/  ل06) سنة هي المؤرخة البرديا  إمدو ن 

   ].....[ ث ات   
 رسولك م  ميا    
 ]ةرسا [ قد ةنك إلي كت    

 ]لوتي[النل بالنبيي إلي   

 ]ا لعة[وباألربل هر لذاا  
 ]الذا الد ينر[ وثات لد ننير  

                                                 

، ا أدددوب قلدددة، بيلللي واسللمى القلللديم )ةثلللور(. الخلللوراشللهر ربيللل  األول العربلللي يقابالللى شلللهر  تلللور الق ((4
 86 -84. 

 رو  النواتية )الم مي ( العاماي  هي األسيول األموا، ومسألة  رو  الن ر هي ربي مسألة  (3)
جراءا  الوثة تجا هم)الل مي ( العاماي  هي ا  .ألرض م  كور م، وا 
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ني غرمتى،   ]ر [ة لم وا 
 ]بى هابعت لي[إ قدم يك لم هإ   
 ]لسام[وا. غر متى وبما  
 ]لهدو[ا اتب  م  عاا  

 ]ب  لمد[ممل وكت 

 ].....[ ربي  شهر هي عقبة
 .(4)تسعي  سنة م 
، التاليللة اللتللرا  هقهللاء اعالل انعكاسللى لللى كللا ، وةجللور م النواتيللة موةللوف إ   
 لللللدو ذلللللك اويتجا للل األنللللدلس، ومتللللا العربلللي والميللللر  مصللللر منيقلللة هللللي خاصلللة
 بعللض خصلل  هقللد المنللايق، تاللك هللي واسلل  بشللكل انتشللر الللذا المللالكي المللذ  
 ةكريةء ةسما  بابا  ء السل  ةكريةء كتابى هي( م46 ق/  ل 2ق  ) القروا مثل اللقهاء
 السلل : ءبعلد   جلارتهما  و  كتلراء ما وةجلاز النواتيلة ة ميلة إللا مشيرا  ء السل  هي النواتية
 ةجللور م نللاقا كمللا ،(3)ءبهللم إث سلللينة تجللرا ث ألنللى اللللرف؛ والنواتيللة األصللل،  للي
 .واجبا  ةو غراما  م  عايهم يترت  وما

 السللل  صللناعة علل  معاومللا (، م46ق/  للل2 ق  ) القللروا كتللا  وتةللم 
 القلللر  هلللي واألنلللدلس العربلللي الميلللر  هلللي ةخاصللل، القلللوار  صلللناعة عقلللود ت هر لللا
 هي الدراسة للترة والقريبة المبكرة اللترا  م  و ي المي دا، العاشر/ الهجرا الراب 
 ،(2)األسلليول بنللاء للتللرة المعاصللرة المصللادر هللي الصللناعة  للذ  م مللح غيللا   للل

                                                 

ّدار الكتللل  المصلللرية،  ةجلللزاء، 0 ،3ي ،ّوورا ّال دددرد ّالعر أدددةّ ددددارّالكتدددبّالملدددرأة،( جرو ملللا (4
ةبلللو ؛ّوورا ّال دددرد ّجرو ملللا ،ّ:ى هيملللا بعلللد. وسيشلللار إليللل30  - 35،  2م،  4002القلللا رة، 
 .363  - 364  ، ردأو ّقرةّ  ّشرأ صلية، 

 .00،  06،  وكرأةّالسف القروا،  ((3
كريللة السللل  ألبللي اعتمللد البامللت عاللا تثبيلل  الجللزء الخللا  بالعقللد ملل  الللن  الممقللق ملل  كتللا  ة ((2

يم بملللا تلللوهر لديلللى مللل  مؤلللللا  ( ، مملللاوث  تلسلللير بعلللض المللللا م46 لللل/ ق2القاسلللم القلللروا ) . ق 
 ومعاجم.
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 زملةال  األدوا  هيلى ذكلر  قلار ، إلنشلاء (وثيقلة) معاماة عقد القروا يوةح وهيى
 يريللق عل  اإلشللارا  وبعلض النجللارة، وع ملال ومديللد ةخشلا  ملل  القلوار  لصلناعة
 ة  عاا النجار ه نا   ه   عامل: ءنصى ما( الوثيقة) العقد  ذا هي وجاء صناعتى،
 شلللبرا ، وكلللذا كلللذا قاعتلللى وسلللي وعلللرض وكلللذا، كلللذا يوللللى ،(4)قرليلللا   قاربلللا   للللى ينشلللاء
 وتخاتيالللى قرابيسلللى تكلللو  كلللذا، ببالللد وشلللبر  نشلللاءاإل بلللذراف ذراعلللا   وكلللذا كلللذا وارتلاعللى
 ركنللى ؛(5)بقينلليس األرز عللود ملل  (2)وةلوامللى الباللوي، عللود ملل  (2)وقوسللى ،(3)وةقلالللى
  اوآخلر  القداميلة المواجل  عالا  وقل  اليارمة، وةقلال ةقراي ةقلال وةربعة مشر ،

                                                 

 ، وربملللا كللا  مللا ةيالللق عايللى اسلللم :  للو نلللوف ملل  ةنللواف المراكللل  انتشللر هلللي األنللدلس والميللر قرلللي ((4
السددف ّم. النخياللي، درويللا، 526 للل/ 432( ويللرجح تللاريخ اسللتخدامى سللنة )قروالللة( وةميانللا  )قربللا 

. وسيشلار إليلى هيملا 440م،  4050 رة، ، دار المعلار ، القلا3، يا سبمأةّ لىّ رو ّالمعجب
وارا، عاي، السف ّا سبمأة: النخياي، بعد ّإلدىالمب ةّاللفوقسأةّم ّالقر ّالسودلّ شدرّ؛ الز 

(، وزارة البمللار ودور للا هللي النمللو المةللارا تيللور عاللوم، مجمللوف هللي كتللا  )القددر ّالتوسدد ّ شددر
 .المب ةّاللفوقسأة: الزوارا، ا بعد. وسيشار إليى هيم440م،  4050الشؤو  الثقاهية، تونس، 

: قي  م  الخش  ووامدتها ق لاة ويول القيعة يكو  عاا عرض مؤخرة السللينة، ولكلل سللينة الق لال ((3
ث ثلللة ةقللللال منهلللا اثنتلللا  تثبتلللا  هلللي ملللؤخر السللللينة ويسلللمونها قللللال وراء وثالثلللة هلللي مقدملللة السللللينة 

وتستخدم القلاة ألغلراض علدة هأميانلا  يملد ا عرض السلينة، يسمونها قلاة قدام، وتمتد  ذ  األقلال عا
؛ 08  -05،  القددومولّال  ددر عايهللا القمللاا ويسللتلاد منهللا بالمصللول عاللا ال للل. الكسللادا، 

، مركللز البملوت والدراسلا  الكويتيللة، معجددبّالملدمل و ّال  رأددةّيدأّالكوأد الروملي، ةمملد بشلير، 
 .معجبّالململ و ّال  رأة: الرومي، عد. وسيشار إليى هيما ب58م،  4000الكوي ، 

: يستخدم  ذا الالل  هلي الخاليج العربلي لادثللة عالا آللة تسلتخدم لثقل  األخشلا ، ولكل  دثللة القوس ((2
الللذا الاللل   نللا يبللدو ةنهللا تللدل عاللا قاعللدة القللار  ةو عللامود  يكاللى الللذا يقللوم عايللى بنللاء القللار ، و 

 نددو ّ؛ الشللم  ، 08،  لددنو ةّالسددف ّيددأّالكوأدد  (. القنللاعي،يسللما هللي الخالليج العربللي )بللي 
 .06،  السف ّالخش أة

،  نددو ّالسددف ّالخشدد أة: و للي قيلل  الخشلل  التللي تكللو  جسللد السلللينة ةو القللار . الشللم  ، األلللوا  ((2
 06 -  04. 

( و لو تجويل  خلا  هلي القلار  يكلو  مخصل  لملل  ملاء قينيس: ربما كان  تمري  لل )هنيليس ((5
 نددو ّالسددف ّخلل ل السلللر هللي خزانللا  تصللن  ملل  الخشلل  وتياللا بالقللار. الشللم  ،  الشللر  واليللبخ

 .00،  الخش أة
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 منلللايقو  مقلالللة ولقصلللة قيللليس، وصللللتي  بأقلالهلللا الاقصلللة وجسلللر الورانيلللة، عالللا
 المسامير م  إليى يمتا  بما ونجارتى إنشاؤ  ويكمل ،(4)والابري   والتعريق الخشبة
 هلل   قبةلها. دينلار وكلذا بكلذا ،(3)التشلبيك وزهل  اللنقا هل   وعالا القاليلة، لملد
 معاماللللة شللللاء، متللللا يأخللللذ ا الماللللول عاللللا سللللارر ا لللللى وبقللللي كللللذا، منهللللا قللللبض ةو

 إنشلللاء بللى يقلللوم مللا جميللل  وتواصلللا خير لللا ومنتهللا ومبايهلللا قللدر ا عرهلللا صللميمة
 بل  العيلا ، مقلام عنلد ما قامل  مةرا ا صلة ومسمار خش  م  المذكور القار 
 وتللولا المللذكور، القللار  إنشللاء هللي النجللار هلل   وشللرف خيللار، وث مثنويللة وث شللري
 تكملل ثم معام تهم، هي المسامي  سنة عاا المذكورة المعاماة عقد تاريخ هي عماى

 الملللذكور، اإلنشلللاء هيهلللا يصلللح ملللدة إث يكلللو  وث ذكرتلللى، ةجللل    ةلللربا هلللإ  عقلللد،ال
 .(2)ءدونى العقد ويصح  

، القلللوار  صللل بة ملللدو همللل  بيلللرق تتعالللق بمعاوملللا  العقلللود تالللك وتملللدنا
 القللار  (5)عللود بهللا يةللر  ،(2)قللد وم إلللا يعمللد ة  ذلللك وملل ، الشللراء عنللد خاصللة

                                                 

( و للي األخشللا  التللي توةلل  جللانبي ةنهللا ربمللا تكللو  )البريللا : يليللد موةللعها ملل  الللن  الابللري   ((4
 .53،   نو ّالسف ّالخش أةوتكو  ةعاا م  السيمة. الشم  ،  ،السلينة هي السدر

لهما استخدام وامد و و د   المراكل  متلا ث يلدخاها الملاء، ويشلير اللبعض ة  الزهل  ّوالقارالزه   ((3
الذا يأخذ م  شجر األرز ةجود وةثب  م  القار، أل  القار إذا ثمسى ماء البملر الملالح انتشلر بينملا 

 .254،  4،  معجبّالن و ّوالزرا ةالزه  يقاومى. آل ياسي ، 
 .463  - 464  ،وكرأةّالسف القروا،  ((2
: وجمعلللى قلللدارم وقلللدم، و لللو ةداة يسلللتخدمها عاملللل السللللينة لسلللم  الخشللل  ونمتلللى. القنلللاعي، القلللدوم ((2

 .03،  لنو ةّالسف ّيأّالكوأ 
: خشبة كل شجر رق ةو غا ، والعود م  الخش  قيل سمي بذلك ألنلى هلي األصلل ملأخوذ مل  العود ((5

ايلللى الشلللراف ويسلللما )الشلللراف الجلللزء اللللذا يثبللل  ع عالللا شلللجر إذا قيللل  ةخاللل  غيلللر ، وييالللق ةميانلللا  
/  للل550نللى  يكللل القللار . السللمي  المابللي ) (،  ولكلل  يقصللد بهللا  نللا الخشلل  الللذا يتكللو  مالكبيللر
، 2م،  4002ةجلزاء، علالم الكتل ، بيلرو ،  5،  مدةّال فوظّيأّتفسدأرّوشدر ّا لفدوظ(، م4250
،  ندو ّالسدف ّالخشد أة؛ الشلم  ، ةّال فدوظ مدد. وسيشار إليى هيملا بعلد: السلمي  المابلي، 405 
 .230،  4،  معجبّالن و ّوالزرا ة؛ آل ياسي ، 53 
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 لاصللليانة ال زملللة اإلةلللاهية الملللواد ضبعللل عللل  ومعاوملللا  صللل بتى، ملللدو لمعرهلللة
رسارى القار  لجريا  ثزمة وةخرو، واإلص    .(4)وا 

 خلللدم) بلللل تسلللميتهم عالللا صلللياحا ملللا و لللم ،السلللل  عملللال إللللا العقلللود وتشلللير
 نقللل هللي عالليهم اعتمللد الللذي  ،(3)األمللرار ةو العبيللد ملل  خللدمها كللا  سللواء ،(السللل 

 . لاسل  والبةار  األممال

 وماجلة األجلراء ةو العملال وجلود عاا تؤكد شريك ب  قرة يا برد ة    وي م 
 هلي المؤرخلة البرديلة هللي ل سليول، ال زملة والملواد المتلاف نقل هي إليهم األسيول

 الصللناعة دار تزويلد ةشلقو  صلام  مل  شلريك بل  قلرة ييال ( م544/  لل03) سلنة
، ةشللهر سللتة ةلمللد القللوار ، عاللا لاعمللل كورتللى ة للل ملل  ة جللراء بأربعللة بللابايو  هللي

 :بابايو  هي العمل صام  واسم، معيشتهم وثم  ةجر م قيمة وهيها

  بسم الاى الرمم  الرميمء

 بسيل صام  ةشقوة إلام  قرة ب  شريك 

 ،لاى الذا ث إلى إث  و، ةما بعدهإني ةممد ا

هقد قسمنا عاا كورتك ةربعلة ةجلراء لملدة سلتة ةشلهر لاعملل عالا القلوار  هلي 
إندكشل   0األعاا ب  ةبي مكليم، صلام  العملل  لذا العلام، قبل عبدزيرة بابايو  ج
م(. وكتللل  بلللذلك كتابلللا  عالللا ة لللل القلللرو ةرسلللل إليلللك، وهيلللى قيمللللة 546 لللل/ 03)=

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

 إللا.. وادهعهلم هإذا جاك كتابي  ذا، هأرسل األجراء بمقتةا ما هلي كتلابي..
 األعاا لاعمل عاا القوار .عبد

                                                 

 .464،  وكرأةّالسف القروا،  ((4
 .00،   06،  الملدرّنفسه ((3
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 .(4)ءم(546 ل/ 03إندكش  )= 0،  (Pachon)بشنس  0كت  هي 
ممللا تقللدم يبللدو ة   عمايللة بنللاء السللل  انياقلل  ملل  معرهللة الدولللة بإمكانياتهللا 

 لتوهير متيابا  البناء )م  مواد خام وعمال( هأنجز  العماية باقتدار.
شللكاي  مل  ةشللكال  األملوا بلي األسلليول  إللاوميلز  المصلادر التللي ةشلار  

ةميانللللا  ت للللذكر باسللللم ءالمراكلللل   ةو ،(3)ءالسللللل  و للللي ةوث : ءالسللللل  والمراكلللل  الع للللام
لام مة هي البمر، ويؤكلد  و ي عاا ما يبدو السل  التي تصاح ةساسا   ،(2)ءالبمرية

 لللم التللي ،(2)سللل  البمللرءء لهللا بقولللى: (م063/  للل306  ) ةذلللك تسللمية ابلل  رسللت
نمللا بالقتللال هقللي تخللت   سللب   للو الللدور  للذا كللا  وربمللا تجللارا، دور لهللا كللا  وا 
 ئالمللوان لتمييللز اإلسلل مية الدولللة تللاريخ ملل  ثمقللة هتللرة هللي المللؤرخي  بعللض إشللارة
 .(5)ءالبمرية المراك  هيها تعملء: بقولهم السل ،  ذ  بها عملت التي

بالل  ءالسلل ء يرة والتلي تلرد هلي المصلادر ةما الشكل الثاني ههلي السلل  الصلي
زورق ةو قرقلور، و للي التللي تصللاح  :تم اإلشللارة بلدثث  لل يللة مثللل قللولهمتللوةميانلا  

لام مة هي البمار واألنهار وا   كان  ت رم األنهار ةكثر، وهي  ذا السياق يذكر ا 
واد  ع ليم بلالجزيرة هلي ملادة ءالثرثلارء بقوللى: ء (م4338/  لل030 )ياقو  المموا 

، (0)ءويقللال ة  السللل  كانلل  تجللرا هيللى ،ي دجاللةميللار وتصلل  هللتجللرا هيللى ميللا  األ
                                                 

(1)  Bell, Aphrodito, No 1386, p: 380        
 .302  ، ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، الترجمة ان رو 

 .228  ل لدا ،اّاليعقوبي، ((3
 .06،  2  ، مادة )رودس(،معجبّال لدا ياقو  المموا،  ((2
 .05  ا  ب ّالنفأسة،اب  رستة،  ((2
 .228  ال لدا ،ّاليعقوبي، ((5
؛ ويبلدو ة  العلادة غابلل  هلي كثيلر ملل  80،  3، ملادة )الثرثللار(،  معجددبّال لددا يلاقو  المملوا،  ((0

ياقللو  كامللة النهللر عاللا مسلليل المللاء عمومللا  متللا وا   كللا  األميللا  عاللا ةلسلل  القللوم ملل  العللر  هي
يكللاد يباللغ مسللاهة بعيللدة، وتاللك األوديللة والميللا  الجاريللة يياقللو  عايهللا ةميانللا  ةنهللارا . ثمللنس،  مجللرا  ث
، ، الميبعلللة الكاثوليكيلللة، بيلللرو 56، مجالللة المشلللرق، ملللجرسدددبّالمجدددور ّالنهرأدددةّيدددأّل ندددو  نللرا، 
 المجور ّالنهرأة.ّ: ثمنس،هيما بعد وسيشار إليى.203ّم،  4062
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: (م532/  لللل460  ) المزنلللي عبدالالللى بكلللر قلللول هلللي بوةلللو  الللللرق  لللذا ويتجالللا
 تيلللرق همتلللا بهلللا، تالللوذ وقراقيلللر ع يملللة بمريلللة سللللينة كمثلللل المسللل  ومثلللل مثانلللاء

 . (4)ءالقراقير تهاك السلينة
 ا، ؤ سلماةدولة األمويلة وتعلدد  كثر  ةنواف السل  المستخدمة هي ةسيول ال 

وقللد ةتلل  المصللادر خاصللة مصللادر الشللعر األمللوا عاللا ذكللر الكثيللر منهللا، إث ة   
العديد م  البامثي  هي مجال دراسة األسيول لم يعتنوا بتاك اإلشارا ، مما جعاهلم 

ةملاك  انتشلار ا  مرتبكي  هي تمديلد زمل  اسلتخدام بعلض ةنلواف  لذ  السلل ، وةميانلا  
اث تمللام بتمديلد زملل  اسللتخدام  إللاها، ممللا دهل  البامللت هلي  للذ  الدراسللة واسلتخدام

 ا تملام م  نصيبا   نال  التي السل  ةنواف بتتب  ا تمامىبعض  ذ  السل  ةكثر م  
 .(3)البامثي 

ّ

ّ
                                                 

، ر أدد ّا  ددرارّونلددوصّا خ ددورم(، 4422/  للل528الزمخشللرا، ةبللو القاسللم مممللود بلل  عمللر )  ((4
، 4  م،4003( ةجللزاء، مؤسسللة األعامللي لاميبوعللا ، بيللرو ، لبنللا ، 5األمير مهنللا، ): عبللدتمقيللق
:  ي كامة هارسية األصل وتعني لقرقور؛ وار أ ّا  رار: الزمخشرا، . وسيشار إليى هيما بعد405 

(. عاي، وتعني السلينة الخليلة )كركورس Kerkouros)ةربا  م  السل ، وقد تكو  يونانية األصل )
ّ.355م،  3662، دار يللل س، دمشلللق، الكلمدددو ّالفورسدددأةّيدددأّالمعدددوجبّالعر أدددةجهينلللة نصلللر، 

 .العر أةّالكلمو ّالفورسأةّيأّالمعوجب: جهينة، وسيشار إليى هيما بعد

ّخياي، الن ((3 ، 462-463 ،02-03، 05، 50، 52، 20، 22، 45، 46،  ا سبمأةالسف 
ّا مو ؛ عواد، مممود، 424-422، 436-435، 448 ّالعلر ّيأ غير  دكتورا ، رسالة الجأش

الجأشّ: عواد، . وسيشار إليى هيما بعد250 - 200م.  4003منشورة، الجامعة األردنية، األرد ، 
 .ا مو ّريأّالعل

Fahmmi, A, M: Muslim Naval Organization in the Eastern Mediterreran, 2nd. 
Ed. Cairo, 1966.pp149 ل pp166. 
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ّ:السف ّونواعّوم 

 هللللي هقللللي وتسللللتخدم الهنديللللة، المراكلللل  بأنهللللا الللللبعض عرههللللا البارجللللة؛: ووالًّ
 الكامللة إلللا ةصللاها البللامثي  بعللض وةعللاد ،(4)اإلسلل مية اخ هللةل الشللرقية المنللايق
 السللند لللب د هتومللاتهم هللي لهللا المسللامي  معرهللة ةول وكللا  ،(3)ءبيثللرا ةو بيللرةء الهنديللة
 و لي( م542 لل م002/  لل05 لل  لل55 وثيتلى) الثقللي يوسل  بل  المجلا  وثية زم 
 سل  عاا يييرو  كانوا الذي  تهاوقراصن سل ال لصو  يستخدمها التي السل  م 

 سللللل  عاللللا مقتصللللرا   يكلللل  لللللم السللللل   للللذ  اسللللتخدام ة  يبللللدو لكلللل   ،(2)المسللللامي 
 األملوا األسليول هي استخدم  بل، همس  الشرقية المنايق هي األموا األسيول

 شلريك، بل  قرة برديا  إمدو هي السل  م  النوف  ذا اسم ويرد، الشامي البمر هي
 :(م542/  ل00) سنة هي ةالمؤرخ البردية هي جاء ميت

 لجللليا ولقادسلللي ، لابلللوار  نواتيلللة هلللي. نلسلللها السلللنة مللل  برمهلللا  هلللي كتللل ء
 :(م542/  ل00) إندكش  42 لسنة المصرا، األسيول

: النيلل ثيلر إللا الرمالة ةثناء لامعيشة دينار ونص  شهور، لخمسة نوتيا   30
 ء.(2)دينار 2½ 

 الللللرا  نهلللرا سلللل  مللل   للليو  بلللوزا، اللارسلللية مللل  بوصلللي البوصلللي؛: اونأدددوًّ
 الميلا  هلي الكبيرة السلينة ةمام تبمر التي الصييرة المارية النقل وسارل وم ، ودجاة

 و لو( البو ) يسما نبا  م  وتبنا، هيها تسير ة  لاكبيرة يمك  ث التي الةماة

                                                 

 .46،  السف ّا سبمأةالنخياي،  ((4
 .38،  السفأنةكندرما ،  ((3
 .043،  يتواّال لدا الب ذرا،  ((2
 .325،   ردأو ّقرةّ  ّشرأ ةبو صلية،  ((2
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 مل  العديلد وخال  تسلميتها، جلاء  ومنلى (4)العلراق جنلو  ة لل ويسلتخدمى اءل لال الم  
 إشللارا  خلل ل ملل  ودجاللة اللللرا  نهللرا عاللا اقتصللر اسللتخدامها ة  إلللا البللامثي 
 .(3)الشعراء بعض

 :(م030/  ل8  ) يقول الشاعر األعشا
 (2)رللللللللللللللي والما للللللللللللللذ  بالبوصلليلق  ا    للا يلم مثل اللللراتلي إذا م           

 :(م502  )وكذلك قول الشاعر الجا اي يرهة ب  العبد 
 (2)بدجاة مصعد ي  كسك ا  بوص       اض إذا صعد  بى  وةتا  نه  

وعاللا الللرغم ملل  ذكللر  للذ  األشللعار لابوصللي كسلللينة تسللتخدم هللي األنهللار، 
مللا يللدل عاللا اسللتخدامها هللي البمللر،  ولكلل  يبللدو وملل  خلل ل بعللض األشللعار ةيةللا  

، (5)(م056/  لل26 وم  ذللك قلول الشلاعر ةبلي ممجل  الثقللي عملرو بل  مبيل  )
 :اجزيرة هي البمر يقال لها مةوة يص   ربى م 

 (0)ا هبرس المرك  التمساة  ول ة  م   إلام  يجشم البمر والبوصي مركبى     

                                                 

 .25،  السفأنةندرما ، ك ((4
، الجأشّيأّالعلرّا مو ؛ عواد، 28  السفأنة،: كندرما ،  ذا الرةا بعض البامثي  مثل إلا ذ   ((3

 252. 
يوسللل  شلللكرا، دار الجيلللل، بيلللرو ،  :، تمقيلللقالددددأوا ّم(،030/  لللل8األعشلللا، ميملللو  بللل  قللليس )   ((2

 .422م،  4003
سلللة ، المؤس3الخييللل  وليللللي الصلللقال، ي دريلللة :، تمقيلللقأوا الدددد، م(502يرهلللة بللل  العبلللد البكلللرا )   ((2

 .20م،  3666العربية لادراسا  والنشر، بيرو ، 
 .226،  م4008، جروس برس، لبنا ، معجبّالشعرا ّالمخلرمأ ّوا موأأ بابتي، عزيزة هوال،  ((5
إمسلا  عبلاس  :مقيلق، تا  جلزء35 ا غدونأ،م(، 000/  لل250بو اللر  عاي ب  المسلي  ) ةاألصلهاني،  ((0

بلللرا يم السلللعاهي  وبكلللر عبلللاس،  وسيشلللار إليلللى هيملللا بعلللد:  .5،  40م،  3663دار صلللادر، بيلللرو ، وا 
ةنهللا  م(4338/  للل030)هقللد ذكللر يللاقو  الممللوا  ،؛ واختالل  هللي تمديللد مةوةللاغددونأ األصلللهاني، ا

زيرة هلي البملر كملا يتةلح جبل هي الير  تنلي إليى العر  خاعاء ا، وقال جزيرة هي البمر، ويبدو ةنها ج
 .242،  3مةوةا(، مج) ، مادةمعجبّال لدا م  البي . ياقو  المموا، 
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ستخدامها هي العصر األموا، دل  عايى قول الشاعر المييرلة كما يرد ذكر ث
 م(:005 ل/ موالي25)  موالي 

 (4)رو   ورد  و ند ةتا م  دونها ذو غوار     يقم  بالبوصي مع

 األملوا األسليول هلي اسلتخدامها يلرد التي السل  م  و ي ؛(3)الدرمونة: اولاوًّ
 هلي المؤرخلة شلريك بل  لقلرة الماليلة السلج   إمدو تذكر ميت الشامي، البمر هي
 :  نصى ما( م542/  ل05) سنة

 ألجللور إتمامللا  . إندكشلل  42 بشلنس، 0 هللي كتلل  ،....آخلر قبللل ملل  ةمةلرء
 ةنياليلللا إللللا ةرسلللاوا قريتلللك مللل  رجلللال ةربعلللة و لللم الماشلللية، هلللي ذكوري المللل النواتيلللة
 خرجللوا الللذي  ،(م543/  للل02) إندكشلل  43 سللنة لجلليا والدرمونللة لاقللوار  نواتيللة
 .(2)ء(م542/  ل05= إندكش  42) العام  ذا ورجعوا ال ذقية م 

؛ جمعهللللا ييللللارا ، و للللي نللللوف ملللل  السللللل  السللللريعة وموةللللل  : ييللللارةرا عددددوًّ
ة  اسلتخدامها كلا  هلي  إللا، وقد ذ   بعض البلامثي  (2)مها بيداد والبصرةاستخدا

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

                                                 

دار اللكر العربلي، بيلرو ،  ،الدأوا م(، 005/  ل25المييرة، ةبو مايكة جرول ب  ةوس )  موالي  ((4
 .20،   م3664

 .456،  0قدس(، مج، مادة )العربلسو ّ(، اب  من ور، ربما كان   ي سلينة )األردمونة ( (3

(3) Bell, Aphrodito, p:91, p:92   

 .354،    ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، الترجمة ان رو 

 ؛ 452،  السفأنةّكندرما ، ((2

Muslim Naval, pp163 .Fahmmi, 

 .03،  سبمأةالسف ّا النخياي،  ((5
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، وعاا الرغم مل  ذللك هإننلا نجلد (4)العزيزخ هة عمر ب  عبد إلااستخدامها  تاريخ
مث   الشاعر الللرزدق ةنهلا مل  السلل  لها ذكرا  لدو الشعراء قبل  ذ  المدة، هيذكر ا 

 : س  الثقلي، ميت يقول هي قصيدة لىالتي استخدمها المجا  ب  يو 

 (3)ييارة كا  لامجا  مركب ها       ترو لها م  ةذاة المو  ةعوانا

 األسليول هلي اسلتخدم  التلي السلل  مل  و لي ،(2)والقلوادس( 2)العي : خومسوًّ
 مللللل  العديللللد هلللللي ذكر للللا ورد مقترنلللللا ، مهمااسلللل ويلللللأتي الشللللامي البملللللر هللللي األمللللوا
 : (م568/  ل06) سنة هي المؤرخة البردية ذلك وم  البرديا ،

 مم  الر ميم  ]بسم الاى الر   [ 4

 بندة بديدة م  كورة القيس ها] ة ل إلاقرة ب  شريك  م [ 3

 قبةوا م  مارو  كورتكم خمسي  ريل مربز 2

 وثاثي  ريل م  مديد اإلمارة، هاصنعوا منها ثاثة  2

 اعبد إلامير، ثم ادهعوا ما صنعتم وثات ريل مسا 5

 ألعاا ب  ةبي مكيم لصنعة العي  والقوادس سنة 0

 تسعي  لجيا سنة إمدو وتسعي . هإ  ةعييتم األجر  5
                                                 

 .255،  مو الجأشّيأّالعلرّا عواد،  ((4
 .022  ،الدأوا ّاللرزدق، ((3
العي  لم نعثر لها عاا تعري  هي المعاجم، لك  نجد عند البعض الربي بي  كامة الماء وكامة العي   ((2

مثل قولهم لنب  الماء عي ، وذلك لوجود الماء هيى مثلل العلي ، وربملا كلا  ربلي العلي  بالسلل  مل   لذا 
، 2   مدددددةّال فددددوظ،، : السللللمي  المابلللليح  للللذ  الع قللللا  بللللي  الملللللا يم عنللللدتوةللللي ان للللرالبللللا ، 

 450-  458. 
؛ ابل  324،  قوانأ ّالددواوأ اب  مملاتي،  نة الع يمة وقيل صن  م  المراك ،القادس  ي السلي ((2

 .456،  0، مج، مادة )قدس(لسو ّالعربمن ور، 
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 لأعيوا دينر وثات دينر. وكت   ]هل[ 8
 .(4)لرثد هي شوال م  سنة تسعي ] مل[ 0

ميللت  ،(م560/  للل04)المؤرخللة هللي سللنة  كمللا ويللرد ذكر للا ةيةللا  هللي البرديللة
 :جاء هيها

نجللاري  ومجاليللي  لاعمللل هللي السللل   إلللاء... هأنلل  تعاللم ةننللا بماجللة دارمللة 
 . (3)ءاإلمارة وما تمتاجى م  متاف.....والقوادس، وهي بعض ةعمال 

ويبلللدو ة  إرسلللال الملللواد الخاصلللة بصلللناعة  لللذ  السلللل  تمديلللدا  مللل  مسلللامير 
، يتةح ذلك م  خ ل تكرار الرسارل بيابها، وهيما ياي ن  وغير ا قد تأخر هع   

 لللذا األملللر  إللللااللللذا يشلللير  ،(م560/  لللل04)إملللدو البرديلللا  المؤرخلللة هلللي سلللنة 
ّ:صرامة

ملل  السللل  والعللي  والقللوادس  اثنتهللاءعاللا  ]غيللر قللادر[ء... صللام  العمللل 
 دو  ةل..... وكذلك المسامير والصناف إلرسالهم.

ا هعجللل إرسللال المتللاف المياللو ، ومللا تللأخر عاللا ة للل هللإذا جللاك كتللابي  للذ
عاليهم مل   ة  يلؤدوا ملا هلاترسل...، وةملر ة ا م  ذلك، ةو كورتك، وث تؤخر  شيرا  

ة  ةكتلل  إليللك  إلللاتاجرنلي  تقبللل مللنهم ملاث  هللي مقابللل ذلللك، وث المتلاف عرةللا ، وث
، هأرسلل المتلاف غير كتابي  ذا هي إرسال المتاف المياو ، إذا كن  تعقلل ةو تلهلم

 المياو  بعد قراءة كتابي  ذا.
 .(2)(م560/  ل04إندكش  )= 8(، Tybiيوبة ) 48كت  هي 

                                                 

 .360،   ردأو ّقرةّ  ّشرأ صلية،  بوة ((4
 .305،  360،  المرج ّنفسه ((3

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

 .350  -355  ، ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، الترجمة ان رو 
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، علد  ا بعلض البلامثي  مل  السلل  التلي (4)السلل  مل  ةر  القرقور: سودسوًّ
هي العصلري  الراشلدا  استخدامهاعدم  إلااستخدم  بالعصر الجا اي م  اإلشارة 

ةنهللللا ملللل  السللللل  التللللي اسللللتخدم  هللللي العصللللر  اإللللل، وذ لللل  آخللللرو  (3)واألمللللوا
، وعاا الرغم م  ذلك هإننا نجد لها ذكرا  هي العصر األموا، هقلد اهتخلر (2)العباسي

بكثرتهلا هلي نلوامي العللراق، ( م546/  لل03)بعلض الشلعراء األملويي  مثلل األخيللل 
 :هاهي قصيدة لى، قال هي

 (2)الماء يسبحولك  لنا بر العراق وبمر     وميت ترو القرقور هي 

كما نجد بعض اإلشارا  التي تدل عاا شهرة استخدامها هي العصر األملوا 
 ملوالي  )علدا بل  الرقلاف العلاماي  مثل تشبيى اإلبل بها، ومل  ذللك قلول الشلاعر

 :يص  ناقتى (م522موالي/  ل430

لللللللللللللللللللللللللن    إذا ا   ر  ول لر  ور المل لللللللللللللللللللللللللق لللللللللللللللللللللللللرل ق   م  عل
 

لللللللللل  (5)هللللللللللي آل السَّللللللللللرا  ز ا   غللللللللللرق الم 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 :ّّّّّّّّّّّّّّا سمولّتنظأب

 مللل  واةلللما   ذللللك ويبلللدو، اليوالمللل اإلدارا بلللالتن يم األملللوا األسللليول تميلللز
 بالقيلادة بلدءا  ، ومهامهلا الو لار  تمديلد مقلدمتها هلي يلأتي التلدابير، مل  علدد خ ل

                                                 

 .432،  ا سبمأةالسف ّالنخياي،  ((4

 .258،  مو الجأشّيأّالعلرّا عواد،  ((3

 .432،  ا سبمأةالسف ّالنخياي،  ((2

 .330،  8  ، غونأااألصلهاني،  ((2

، تمقيلق: نلورا مملود القيسلي الددأوا ّم(،522 لل/ ملوالي430لي ( العاماي، علدا بل  الرقلاف )  ملوا(5
، وسيشللار إليللى هيمللا بعللد: 20م،  4088ومللاتم صللالح الةللام ، المجملل  العامللي العراقللي، بيللداد، 

 .الدأوا العاماي، 
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وثيلة ، ةو )(3)(، ةو )عاملل السلل (4)صلام  البملر() لقل  مثلل، يتوث لا مل  وةلقا 
 .(2)(ةو )غزو البمر (2)البمر(

صلللللام  مرتبيلللللة باألسللللليول األملللللوا، و يللللللة )ومللللل  الو لللللار  األخلللللرو ال
ة لادوللللة األمويلللة، ومهملللة ، و هلللر   لللذ  الو يللللة هلللي الوثيلللا  الشلللرقي(5)(الجسلللر

ومسلللؤولية هتمهلللا ةملللام  اإلشلللرا  عالللا الجسلللور التلللي تقللل  عالللا األنهلللارصلللامبها 
يبدو هإ   لذ  الجسلور كانل   ، وعاا ما(0)والعمل عاا بناء جسور ةخروالعابري ، 

 .(5)بعةها إلا تعمل وتصن  م  السل  التي كان  تربي وتشد  

وهي سياق ا تمام الوثة بتن يم األسيول، قلام واللي مصلر األملوا ةسلامة بل  
 بعملللل، وثيتلللى هلللي البمريلللة الم ملللة بتن للليم( م548 لللل م545/  لللل05 لللل  لللل00)زيلللد 

                                                 

 .382،  4،  النجوبّالزا رةاب  تيرا بردا،  ((4
 .303،  34،  46مج ،ا رب نهوأةالنويرا،  ((3
مممد مس  وةمملد  :، تمقيقالوالةّوالقلوة(، م002/  ل252ةبو عمر مممد ب  يوس  ) الكندا،  ((2

الدوالةّ: الكنلدا، . وسيشار إليلى هيملا بعلد04،  23  م،3662هريد، دار الكت  العامية، بيرو ، 
 .26ء، المصدر نلسى،  ؛ ويستخدم ةميانا  لل  ءعاا بعت البمروالقلوة

، 405،  400،  36،  0، ملللجنهوأدددةّا رب؛ النلللويرا، 325،  3ملللج،  التدددورأااليعقلللوبي،  ((2
 400. 

 ،430،  2،  معود ّالجدوا رمرو ّالب بّّو المسعودا،؛ 384،  0،  تورأاّالرسلاليبرا،  ((5
 .445،  34،  46مج نهوأةّا رب،النويرا، 

 .435  - 430،  2،  مرو ّالب بالمسعودا،  ((0
( هللي العصللر العباسللي ةنهلا ملل  السللل  ةو تشللبههاتأكيللد ) صللبح لمثللل  للذ  الجسللور دور صللناعةوقلد ة ((5

م( عاللا نهللر دجاللة هللي بيللداد. الللب ذرا، 552 -م 585 للل/ 400 - للل 458زملل  الخايلللة المهللدا )
 نهوأددةّا رب،النللويرا،  ؛223،  5،  تددورأاّالرسددل؛ اليبللرا، 500،  0،  ونسددوبّا شددرا 

 .320، التورأاّاليعقوبي،: ان ر. 445،  34،  46مج
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كمللا اتخللذ األسلليول رايللا  تنشللر ، (4)المراكلل  ةصللما  ةسللماء هيهللا تللدو  سللج  
 ا والللي مصلللر عقبللة بللل  عللامر الجهنلللي هللوق سلللنى لتمييز لللا، وكللا  ةول مللل  اتخللذ

 .(3)(م005ل م005/  ل25 ل  ل25)
إجلللراءا  اتخلللذتها الدوللللة ةيةلللا  لتيلللوير  إللللاوتشلللير برديلللا  قلللرة بللل  شلللريك 

(، مي الم اليي  ةو النجاري  ةو النواتية )مهارا  العاماي  هي األسيول، م  المج
سلل ، عالا يلد خبلراء وذلك م  خ ل اعتماد مراكز لتدري  الشبا  عاا صلناعة ال

 : لمرهة، ميت جاء هي إمدو البرديا وهنيي  مم  يتقنو   ذ  ا
 بسم الاى الرمم  الرميم 

 بسيل صام  ةشقوة إلام  قرة ب  شريك 
 ةما بعد،

نجللللاري  ومجاليللللي  لاعمللللل هللللي السللللل   إلللللاهأنلللل  تعاللللم ةننللللا بماجللللة دارمللللة 
إذ ث مجللال إلنجللاز  والقللوادس، وهللي بعللض ةعمللال اإلمللارة ومللا تمتاجللى ملل  متللاف،

 العمل دو   ذا المتاف، و ي ذا  نل  ةيةا  أل ل القرو.
هللإذا جللاك كتللابي  للذا، هاعمللل عاللا اختيللار اللتيللا  هللي كورتللك وقرا للا، وملل  

صلناف متةلاعي   إللارجالك المتميزي ، إلعداد م ألعمال مختاللة. واعهلد باللتيلا  
عماهللم وةجللر م كللل شللهر،  هللي ان للرهللي هلل  صللناعتهم ملل  ذوا الخبللرة واألمانللة، و 
اإل مللللال والتقصللللير. واكتلللل  إلللللي  إلللللاوتعهللللد ةمللللر عماهللللم لللللر  يللللؤول بهللللم األمللللر 

 بأسمارهم وةسماء آبارهم، كل مس  قريتى وصنعتى.

                                                 

( شكا  وثية ةسامة ب  زيد عاا مصر مرماة تن يمية مهمة يال  جمي  النوامي اإلدارية هلي الدوللة (4
؛ خزنلللة 455  - 450،  3،  تدددورأاّال موركدددةبللل  المقلللل ، ّسلللاويروسّخاصلللة الماليلللة منهلللا.

الممورسدددو ّّ:الخدددرا ّمندددبّالفدددتحّا سدددبمأّ تدددىّوواسدددمّالقدددر ّالاولدددلّالهجدددر كلللاتبي، غيلللداء، 
. وسيشللار 422  - 423م،   3664، مركللز دراسللا  الومللدة العربيللة، بيللرو ، 2، يةوالنظرأدد

 .الخرا : خزنة كاتبي، إليى هيما بعد
 .400،  4،  النجوبّالزا رة( اب  تيرا بردا، (3
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وةمللر ة  يكللو  نصلللهم لصللنعة السلللل  وجاليتهللا. واكتلل  إلللي كتابللا  بأسلللماء 
بزراعلللة ةشلللجار اللتيلللا  اللللذي  عمالللوا هلللي كورتلللك علللام األول. ثلللم ةملللر ة لللل ةرةلللك 

 سيما كروم العن  وشجر الياح وغير ا م  األشجار. كثيرة، وث
د عماللك، وث ةعره  ةنك قصلر  هلي إنللاذ ملا ةمرتلك بلى هلي كتلابي  لذا، وتلق ل

ةمللد سللوو نلسللك، واكتلل  إلللي كيلل  هعالل  هللي ذلللك. واعاللم ةننللا  إلللاوث تكالل  ذلللك 
ملا هعال ، و لل نللذ  ةمرنلا ةم ليراق  األملور ويخبرنلا ب سنرسل، إ  شاء الاى، رج   

 لك تصر  آخر.
 .(م560/  ل04)= اندكش   8(، Tybeيوبة ) 38كت  هي 

 :عاا ال هر
 بسيل صام  ةشقو   إلاقرة ب  شريك 

هلللي ، ]ندكشللل  مللل  قبلللل هللل   وهللل  إ 8 (،Mechirهلللي.... ةمشلللير )سلللام [
 . (4) ]......[نجاري  ومجاليي  و

ماجة الدوللة لالنيلي  مل  النجلاري   إلاة تةمن  البردية السابقة إشارة واةم
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.
لى ، الللذا وصلل(3)لبللاس الم مللي  )الت بَّللا ( إلللاوملل  جانلل  آخللر تللرد إشللارة  

 :بقولى (م546/  ل03 )الشاعر األموا األخيل التيابي 
                                                 

 .355،   ردأو ّقرةّ  ّشرأ ( ةبو صلية، (4
وتعنللي سلراويل قصلليرة مقلدار شللبر  (،يسلل  سلوو تمريلل  لاكاملة اللارسللية )تنبلا  للذ  الكاملة ل الت بَّلا : ((3

الايلة  إللام  الكتا  يرتديها الم مو  يسترو  بها العورة، وقد امتل   الكاملة بمعنا لا ةثنلاء مسلار ا 
المعجدبّالدب  أّ؛ التلونجي، ممملد، 53،  42ملج، ملادة )تلب (، لسدو ّالعدربالعربية. اب  من لور، 

ّدّيورسددأ المعجددبّ: التللونجي، م. وسيشللار إليللى هيمللا بعللد4086و ، ، دار العاللم لام يللي ، بيللر  ) ر ددأ
، ترجملة ةكلرم هاةلل، دار المعجبّالمفللّ أسدمو ّالمب دلّ نددّالعدرب؛ دوزا، رينهارد ، الب  أ

 .المعجبّالمفلل: دوزا، م. وسيشار إليى هيما بعد4054اد، المرية، بيد
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 بايللللللللللللللللل  تلللللللللللللللللرو المللللللللللللللللل   ممتجلللللللللللللللللزا  
     إذا الت بَّللللللللللللللللا  ق ا لللللللللللللللل  علللللللللللللللل  مشيلللللللللللللللللح 

   

 يللللللللللللللللللللؤم بلهلللللللللللللللللللل  آجامللللللللللللللللللللا وغلابللللللللللللللللللللا
 (4)صللللللللللده  ولللللللللللم يللللللللللرد  لللللللللللى عتابللللللللللا

ّ:ا سمولّمهوب 

 ةلللمنا   يعنلللي، تيلللوير  إللللا والسلللعي األسللليول بنلللاء عالللا الدوللللة ملللر  إ   
مراقبللللة السلللوامل لمنلللل  تعللللديا  األعللللداء  مقللللدمتها هللللي يلللأتي متعللللددة ملمهللللا إعلللداد 

 عل  مديثلى ةلم ( م4200/  لل852 )ومواجهتهم ةميانا ، هيذكر اب  تيرا بردا 
 البمللر غللزو وللي - الكنللود ةبلي بلل  عبدالواملد خللر (: ءم000/  لل86) سللنة ةملدات
 .(3)ءبر ق وصل متا اللرنج وغزا البمر ورك  اإلسكندرية م  - السنة  ذ 

 مللل  مكنتلللى التيلللور مللل  عاليلللة درجلللة عالللا كلللا  األملللوا األسللليول ة  ويبلللدو
 ةيةلللا ،( م4200/ للللل852 ) بلللردا تيلللرا ابللل  هيلللذكر البملللر، هلللي اللللروم مواجهلللة
 لللل م535/  لللل445 لللل و لللل460 وثيتلللى) رهاعلللة بللل  الوليلللد وثيلللة عللل  مديثلللى وةلللم 
 هلاقتتاوا اللروم جيلوا هاقيتلى، صقاية جزيرة إلا جيشا   سير ةنى، مصر عاا( م525
 وثية هي ةنى( م46/ ل2 القر  هي  ) المقل  ب  ساويروس يذكر كما ،(2)البمر هي

 مراكللللل  كانللللل ( م548-545/  لللللل05-00 ىوثيتللللل) مصلللللر عالللللا زيلللللد بللللل  ةسلللللامة
 مهمللة ةللم  المتوسللي األبلليض البمللر هللي الللروم قللوا  تعتللرض األمللوا األسلليول
للللاو  ،(2)سلللواملال عالللا اللللروم تعلللديا  لمنللل  البملللر مراقبلللة  األسللليول دور جانللل  ا 

                                                 

، الدددأوا لللدو: اللللرزدق، بعللض األبيللا  الشللعرية علل  الت ب للا   ان للر؛ و 322  الدددأوا ،( األخيللل، (4
 050. 

 .355،  4،  النجوبّالزا رة( اب  تيرا بردا، (3
 .220،  السو  ّنفسه( (2
 .455-450،   3،  تورأاّال موركة( ساويروس ب  المقل ، (2
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 لللدور  مكملل    جللاء النقللل، هللي مميللزا   دورا   لعلل  هقللد ،(4)والمراقبللة الممايللة هللي األمللوا
 ة  ملث    هيلذكر األمويي ، ةيام السل  إلا الدالة اإلشارا  م  نلهمى ما و ذا األول،
/ ل للل80) سلللنة السلللند هلللتح عنلللد اعتملللد( م542/  لللل05 ) الثقللللي القاسلللم بللل  ممملللد
 . (3)ءواألداة والرجال الس   تممل هواهتى، ءالسل  عاا( م568

 هللي السللل  عاللا( م 528/ ه424 )  عبدالاللى بلل  عاللي بلل  صللالح واعتمللد
 لللل م522/  لللل423 لللل  لللل435ملللروا  بللل  ممملللد ،خلللر خاللللاء بنلللي ةميلللة ) م مقتلللى
داعملللة لاجيلللوا  (2)عالللا سللامل الرمالللة والسلللل  تسللير بمياللللى ، هكللا  يسلللير(م520

 برية.ال

وتنوع  استخداما  السل  هي النقل، لتشمل إمداد المسامي  بلالميرة ودعمهلم 
 بالمؤ  خاصة هيما يتعاق بنقل معيشة ومتاف مقاتاة األسيول نلسى.

وتعكلللس برديلللا  قلللرة بللل  شلللريك ملللر  الدوللللة األمويلللة عالللا ةلللرورة إرسلللال 
ناف والنواتيللة المللؤ  والميللرة الخاصللة باألسلليول، وتقتللر   للذ  األ ميللة بإرسللال الصلل

لماجة الدولة الدارمة والمستمرة لهم، و لذا ملا ي هلر هلي البرديلة التاليلة المؤرخلة هلي 
 (:م560/  ل04سنة )

 بسيل صام  ةشقوة إلام  قرة ب  شريك ء

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

هللي  هقلد كتبل  إليلك هللي إرسلال النواتيلة والصلناف ومعيشللتهم، ومعيشلة المقاتالة
 ةسيول اليزو المصرا.

                                                 

 .46  -0،  ستراتأجأالمفهوبّاالرهع ، ّ:األساييل البمرية المعاصرة ين ر ( ع  مهام(4
 .485،  34،  46مج نهوأةّا رب،( النويرا، (3
 .226،  5،  تورأاّالرسل؛ اليبرا، 055،  0،  ونسوبّا شرا ( الب ذرا، (2
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هللإذا جللاك كتلللابي  للذا، هعجلللل إرسللال المعيشلللة المياوبللة مللل  كورتللك قبلللل ة  
ث ستجبر عاا ده  ةجر إرسالها برا   (4)تقل اإلسكندرية،  إلاميا  قناة اإلسكندرية، وا 
ة  يكو  النواتية جيدي  ولهم خبرة ؛ هقد ةمرنا رسولنا ةث يعليلك متلا تبعلت  ان رو 

ا  مللل  كورتلللك، هللل  تقبلللل مللل  ة لللل القلللرو ملللاث  هلللي مقابلللل المعيشلللة كلللل ملللا يابنللل
ذا وجلد  ةملدا  ملنهم غيلر  المياوبة، وعاا ة ل القرو ة  يعجالوا إرسلال المؤونلة، وا 
قادر عاا ة  يقدم عرةا ، هخذ  منى نقدا  بما يعادل الثم  المذكور هي كتابي  لذا، 

وةث يقلدم ملاث  لمل  يتسلامو  منلى وةرسلاى مل  رسلولك األملي ، وةملر  ة  يدهعلى إلينلا، 
 المعيشة، وث تتوا  هي إرسال النواتية والصناف، وعجل ذلك، وث ةلومنك هيى. 

  (م560/  ل04)=إندكش   8( Mechirةمشير ) 5كت  هي 

المصلللرا  ةرسللل ملل  سللعيد البريللد هللي معيشللة المقاتاللة ونواتيللة ةسلليول اليللزو
 . (3)ء(م546/  ل03)=إندكش   0لسنة 

المللال هيملا يتعاللق بمتلاف ةسلليول بملر القاللزم، هجلاء  تأكيللدا  قلرة بلل   كلذلك
صام  ةشقوة بةرورة إرسال متاف األسيول دو  تلأخير، خوهلا  مل  ة   إلاشريك 

 .(2) برا   إرسالهاتقل ميا  خايج ةمير المؤمني ، مما يتيا  

 لباسلتي هلي البلرديتي  ةلرورة التسلري  هلي إرسلال الملؤ ،  اثنتبلا وما يال  
ويلهلم  لذا مل  خل ل التأكيلد عالا إرسلالها عل  يريلق  منسو  ميا  بعض القنلوا ،

ث هلللإ   التلللأخير قلللد يتياللل   قنلللاة اإلسلللكندرية، وخاللليج ةميلللر الملللؤمني  هلللي القالللزم، وا 

                                                 

، وكرأةّالسف ق اة الماء، اصي   بمرا يقصد بى ق اة العمق ةو ةمالة الماء، القروا،  إلا( اإلشارة (4
 .52 اما  

(2) Bell, Aphrodito, No 1353, p: 280, p:281        
 .358   ، ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، لترجمةا ان رو     
 م  البمت. 42ن  البردية،   ان ر( (2
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القازم بدث  م   إلااإلسكندرية ةو ع  يريق البر  إلاإرسال المؤ  ع  يريق البر 
 إرسالها عبر القناتي .

القملللح  -ديلللا  ةلللرورة تلللأمي  ة لللل القريلللة ملللؤ  المعيشلللة و لللي وت هلللر البر 
 : (م560/  ل04لمقاتاة األسيول، كما جاء هي بردية مؤرخة هي سنة ) –والخبز 

ء..... مللل  ة لللل كورتلللك.... ةرسلللل القملللح والخبلللز ومعيشلللة المقاتالللة ألسللليول 
 ( 4)....ءاليزو، كما ذكر آنلا ... وما مماتى هي المعابر ينبيي ة  يعاد إليهم....

ذا مللا جللاء هللي نلل  البرديللة وة لللزم ة للل القريللة بتقللديم األجللود ملل  الخبللز، و لل
 :التالية

 بي  ذااهإذا جاك كت

 اهمر ة ل ةرةك هايتقدمو 

 اوليمسنو  (3)هي صنعة الخبز

 يصاح ا ؛ هإنى ثصنعتى
 لجيوا إث الخبز الي ي 

 واعام ةنك إ  ترسل 
 بخبز غير يي  ث يقبل منك

                                                 

(1) Bell, Aphrodito, No 1354, p:281        
 .350  ، ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، الترجمة ان ر 

و ةعينلا   يمصل عايى الجندا ةو األمير م  عياء ( هي هترة ثمقة بمعنا مااستخدم  لل ة )الخبز ((3
 .دو ةنلى تيلور هلي المصلياح للى جلذور يكليى ويكلي اللرسا  اللذي  هلي خدمتلى، و لو ملا يبل نقدا  ةو ما

. وسيشار إليى هيملا 456م،  4050، دار النهةة، القا رة، بيرو ، الممولأ العريني، السيد الباز، 
 .الممولأ : العريني، بعد
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 تكر . هابعت ويصبك هيى ما
 عاا صنعتى  ذا الخبز م 

 ؛ هإنييتعهد  ويمس  صنعتى
 إ  شاء الاى. والسام عاا غير مرخ  لك هيى

 م  اتب  الهدو. وكت  
 .(4)]ل [يزيد هي شهر ربي  األول مل

الملال  -ةا م  ة ل القريلة-وة لزم بسيل صام  ةشقوة هي مال تقديم ةمد م 
دو  نقصا ، م  التأكيد عاا عدم الجم  بي   مقابل المؤ ، ة  تكو  القيمة وامدة

ة، هقلللد جلللاء هلللي برديلللة مؤرخلللة هلللي سلللنة األملللري ، و لللذا ملللا ي هلللر هلللي برديلللا  علللد  
 :(، ما نصىم560/  ل04)

ذا وجللد  ةمللدا    ء........... وعاللا ة للل القللرو ة  يعجاللوا إرسللال المؤونللة، وا 
ل اللثم  الملذكور هلي منهم غير قادر عالا ة  يقلدم عرةلا ، هخلذ منلى نقلدا  بملا يعلاد

كتللابي  للذا، وةرسللاى ملل  رسللولك األمللي ، وةمللر  ة  يدهعللى إلينللا، وةث يقللدم مللاث  لملل  
يتسلللامو  منلللى المعيشلللة، وث تتلللوا  هلللي إرسلللال النواتيلللة والصلللناف، وعجلللل ذللللك، وث 

 .  (3)ةلومنك هيى..........ء
، ىنلسل ( ملول اإلجلراءم560/  لل04وجاء هي برديلة ةخلرو مؤرخلة هلي سلنة )

 :ما نصى
ذا عام  ة  ةمدا  م  ة ل كورتك ةعيا ةملد عماللك ملاث  هلي  ء...........وا 
مقابلللل المعيشلللة المياوبلللة بلللثم  يختاللل  عمللللا ذكرتلللى للللك هلللي كتلللابي، هأعلللد  إليللللى 

 .(2)كام  ...........ء

                                                 

 .365-362 ّ، ردأو ّقرةّ  ّشرأ ( ةبو صلية، (4
 .358 ّ،المرج ّنفسه( (3
 .350  ،المرج ّنفسهّ((2
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 : لاعامل هي مال تجاوز  ذا اإلجراءوتةم  ن  البردية تمذيرا  
ذ  ماث  م  ة لل كورتلك هلي المعيشلة ةقلل مل  ء.......... وث ةعام  ةنك ةخ

 دميلاي، وث إللاالقيمة المقررة هي كتابي، وث تؤخر  إرسلال المبلو  والخلل المزيل  
 .(4)تهمل ذلك............ء

لاقلوار  والسلل   (3)وعاا ما يبدو هلإ  الملال كلا  ي لده  مل  ة لل القريلة نلوث    
/  للل06البرديللة المؤرخللة هللي سللنة ) التللي تنقللل متللاف األسلليول، و للذا مللا تشللير إليللى

 :(م568
  الرميم الرمم  الاى بسمء

 ةشقوة صام  بسيل إلا شريك ب  قرة م 
 ،]بعد ةما  و، إث إلى ث الذا الاى ةممد هإني[

 لاقللوار  المتللاف تنقللل التللي لاسللل  نللوث   دنللانير سللبعة كورتللك عاللا قسللمنا هقللد
 القلرو ة لل عالا كتابلا   بلذلك وكتبنلا ،( لل06)=  إندكشل  8 العام، البمرية واليزوا 

 . إليك ةرسل

 ةث ان للرو . يؤديللى ة  وةمللر  رسللولك، ملل  المللال هأرسللل  للذا، كتللابي جللاك هللإذا
 .بابايو  هي األ راء إلا والشعير القمح نول هي إث شيء هي نوث   يتعي

 الورقة  هر عاا ،(م568/  ل06)= إندكش  8 ،(Tybi) يوبة.... هي كت 
 .(2)ةشقوة صام  بسيل إلا كشري ب  قرة م 

                                                 

 .350 ّ، ردأو ّقرةّ  ّشرأ ةبو صلية، ( (4
 ،44، مادة )نول(، ملجلسو ّالعرب( النول  و األجر الذا ي ده  مقابل النقل هي السلينة. اب  من ور، (3

 082 . 
(3) Bell, Aphrodito, No 1387, p:381   

 .305  - 302  ، ردأو ّقرةّ  ّشرأ ة، : ةبو صليالترجمة ان رو      
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وملل  تللاريخ كتابتهللا، مللدو ماجللة الدولللة لامللال  السللابقة البرديللة ملل  ةللحيت    
 الشهر و و( األولا جمادو) يوبة شهر هيلتييية نلقا  النقل، هقد ك تب  البردية 

 ةجلور  دهل  هلي ماجاتهلا لتيييلة، الدوللة إللا (4)وممالى الخلرا  جمل  يصلاد  الذا
 .هقي روالشعي القمح نقل

 نقللت التلي المعابر بصيانة الدولة ا تمام يأتي، إرسالها وتأمي  المؤ  وأل مية
/  لل06) سلنة هلي المؤرخلة البرديلة هلي جلاء ميلت، األسليول إللا الملؤ  خ لها م 

 :نصى ما، هيها والمعابر بالقازم الصناعة دار بخصو ( م568
ةشهر، لاعمل  ةمدة ةربعقد هرةنا عاا كورتك ة  تبعت صانعا  وامدا  نجارا  لء

 (.م568/  ل06)= إندكش  8القازم  ذا العام،  إلا }اليعام{هي المعابر التي تنقل 
وقررنللا لللى ةجللر  ومعيشللتى ثاثللي دينللار هللي كللل شللهر، مللا عللدا... تللده  لللى ملل  بيلل  

 رسانا  إليك.ةالمال، وكتبنا لى بذلك كتابا  
لل ، مسل  مل(3)هإذا جاك كتابي  ذا، هابعت بى ب ثتى ا جلاء هلي الكتلا ، وعج 

 مممد ب  ةبي مبيبة، صام  العمل. إلاببعثى وادهعى 

 .(2)ء(م568/  ل06=) إندكش   8، (2)(Thothتو  ) 0كت  هي 

                                                 

 . 325،  اوأ ّوقوانأ ّالد( اب  مماتي، (4
الصلناعة التقايديلة ، لك  يلترض ةنهلا تشلبى ملا يسلتخدم هلي يبيعة  ذ  ا،ث  إلاير المصادر ( ث تش(3

 قيللاسقللدوم والمنشللار والميرقللة والخلليي )، واللاسللل  الخشللبية، مثللل اسللتخدام المنقللر )لنقللر األخشللا (
، 03،  لدددنو ةّالسدددف ّيدددأّالكوأددد ، : القنلللاعيان لللر  . لامزيلللد عللل   لللذ  ا،ثالخشللل ( يلللول
 08. 

 .50،  ا أوب قلة، الخورا .القبيية يقاباى شهر ممرم العربي ( شهر تو  القبيي وبى تلتح السنة(2
(4) Bell, Aphrodito, No 1336, p: 271        

ّ:ان لر؛ ولامزيلد عل  ةجلور النجلاري  352  ،شدرأ  ردأدو ّقدرةّ د ّ: ةبو صللية، الترجمة ان رو 
 .101،ّص3الفهورلّالت لألأةّلبقتلودّا سبمأ،ّ 
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وي ملل  ملل  البرديللة السللابقة ة  مللدة عمللل النجللار كانلل  ةقللل ملل  مللدة عمللل 
و ، وربملا كلا  سلب  ذللك  لالعملل هلي األسليول إللا إرسلالهمغير  م  اللذي  يال  

، كللا   للو ر  للي ملل  ماكللى وللليس ملل  ماللك الدولللةة  األدوا  التللي يعمللل بهللا النجللا
، كملا سب  هي نق  مدة عماى ع  العمال )األجراء( مث   كملا هلي البرديلة التاليلةال

تصلر  مل  بيل  الملال وث يقبلل مل  ة لالي القلرو  تىي م  ة  ةجرة النجار ومعيشل
، وللليس كمللا جللر  العللادة ة  تكللو  ةجللور رسللال النجللارإالمقايةللة بالمللال بللدث  ملل  

، كل  ذ  اإلجراءا  تعكلس ملدو  التن ليم ال م  ةموال تجم  م  ة الي القروالعم
 .يولوالتدابير التي تتخذ ا الدولة هي إدارة الشؤو  المالية الخاصة باألس

للا علل  إجللراءا  جملل  الميللرة ملل  ة للل القريللة، هتعكسللها برديللة يتةللح هيهللا  ةم 
يك عالللا جمللل  الميلللرة هلللي مواسلللم المصلللاد ليكللللل العلللدل وعلللدم ملللر  قلللرة بللل  شلللر 

/  للل04رديللة المؤرخللة هللي سللنة )التةللييق عاللا ة للل القريللة، هقللد جللاء هللي نلل  الب
 :م(560
ياك ة  تيال  مل  ة لل القلرو خبلزا  ةو قمملا  متلا يملي  وقل  المصلاد إ  ء وا 

م ملل  ر عالليهشللاء الاللى. ومللي  يشللرعو  هللي المصللاد ايالل  مللنهم ة  يللؤدوا مللا تللأخ  
وامللدا ، وةنلللذ ةمرنللا هللي ( 4)ردبللا  إدميللاي، وث تللؤخر  منللى  إلللاالخبللز والقمللح، وةرسللاى 

رسلولي إليلك هلي المعيشلة  إللاةمد سلوو نلسلك. وقلد كتبل   إلاذلك، وث تكا  ذلك 
ة  يمةر معى كتابا  هيى مقدار المعيشلة اللذا ةرسلاتى مل  كلل مسلؤول عل  مماهلا، 

 . (3)وما معى م  المال...
                                                 

مكيلال مصللرا لامنيللة يتللأل  ملل  سللتة ويبللا  وكللل ويبللة تسللاوا ثمانيللة ةقللدا  كبيللرة ةو ملل  ّ:اإلرد  ((4
بمأةّومددوّالمكوأأددلّوا وزا ّا سدد نللتس، هللالتر،  سللتة عشللر قللدما  صللييرا ، ويصللع  تمديللد  بدقللة.

. وسيشلار إليلى هيملا 58م،  4056، منشورا  الجامعلة األردنيلة، عملا ، أعودلهوّيأّالنظوبّالمتر 
 .المكوأألّوا وزا :  نتس، بعد

 .350  ، ردأو ّقرةّ  ّشرأ : ةبو صلية، ان ر الترجمةو   (3 (2
Bell, Aphrodito, No 1354, p:2 
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 ء.(م560/  ل04=) إندكش  8(، Phamenoth) (4)برمها  30ي كت  ه
 اللللذا(، رجللل ) برمهلللا  شلللهر و لللو البرديلللة  لللذ  هيلللى كتبللل  اللللذا الشلللهر إ   
، يلدل عاللا (3)المبلو  جميل  مصللاد شلهر و لو(، شلعبا ) برمللود  شلهر قبلل يجليء

مر  قرة بل  شلريك هلي توجيلى عماللى وتوصليتهم بمسل  معامالة ة لل القلرو وعلدم 
ّعايهم قبل موسم المصاد. التةييق
لللاو   موجللودا  نقللل هللي سللا م  هقللد الميللرة، نقللل هللي السللل  اسللتخدام جانلل  ا 
 يوسلل  بلل  المجللا  قيللام ذلللك وملل  ،اإلنتللا  وزيللادة الزراعللة هللي اسللتخدم ، ةخللرو
 ملل  الجللواميس آث  بنقللل القاسللم بلل  مممللد السللند عاللا عاماللى خلل ل وملل  الثقلللي
 .الزراعة هي اثستخدامه، (2)العراق إلا السند

يللل ة للدا  ومل  لييلل  مللا يللذكر علل  دور السللل  هللي  للذا المجللال،  للو نقاهللا لل
( هللي مدينللة ممملد بلل  القاسللم لامجللا ، وربملا كللا  ذلللك سللب  تسلمية )مشللرعة الليللل

 .(2)اثسمواسي بهذا 
ولعبللل  السلللل  بملللا هيهلللا السلللل  التجاريلللة دورا  هلللي صلللراعا  الدوللللة األمويلللة، 

و لللللو ةملللللد قلللللادة ةبلللللي مسلللللام  (م520/  لللللل423 )بي  هيلللللذكر ة  قميبلللللة بللللل  شللللل
م( 528/  لل424األنبلار هلي سلنة ) إللاالخراساني، قام بإرسال يارلة مل  ةصلمابى 

لمصادرة جمي  ما هيها م  السل  ليعبر بها الللرا  ليواجلى األملويي ، هبعثلوا للى كلل 
تجار هلي ، واعتمد الوالي األموا يزيد ب  المها ، عاا سل  ال(5)سلينة كان   ناك

                                                 

 .86،  ا أوب قلة، ( يقاباى شهر رج  العربي. الخوراقبيي واسمى القديم )هامانو  ( برمها  شهر(4
 .325  - 325،  قوانأ ّالدواوأ ( اب  مماتي، (3
 .450،  4،  تورأاّ لب؛ اب  العديم، 330،  يتواّال لدا ( الب ذرا، (2
 .262،  5  ،، مادة )واسي(معجبّال لدا ( ياقو  المموا، (2
 الدولددة وخ ددور موةلل  يقللال لللى دممللا. مؤللل  مجهللول، إلللانبللار ( وقيللل قللد ةمللر ة  تجملل  لللى السللل  ملل  األ(5

 ، دار اليايعلللة،عبلللدالعزيز الللدورا وعبلللدالجبار الميابللي :، تمقيللقوولددددي الع دددول وخ دددور ويأددده الع وسددأة
ّتددورأاّالرسددل،، اليبلرا، وخ ددور: مؤللل  مجهللول، ، وسيشللار إليللى هيملا بعللد205،  4054بيلرو ، 

، نهوأددةّا رب؛ النللويرا، 280،  4،  لنجددوبّالزا ددرةاابلل  تيللرا بللردا،  ؛00  - 08،  0 
 .36،  33،  46مج
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لاهلر  مل  سلج  المجلا  بل   وملرة، (4)مرا  علدة، ملرة هلي مواجهاتلى ةلد الخلوار 
 ، ومرة ةخرو بعد  زيمتى هي واسلي، وقلد اجتمل  إليلى هلي البصلرة علدد مل (3)يوس 

آل المهالل  ة عللد  لهللم السللل  ليركبللوا بهللا البمللر،  للاربي  بهللا متللا جبللال كرمللا ، 
 عتمدا ما وكثيرا  ، (2)م  ةرض السند( 2)قندابيلهم متا مدينة وةميانا  ةخرو كان  تقا  

 لمواجهلة، الللرا  نهلر بهلا علابري  خيلولهم نقلل هلي السلل  عالا الخوار  قادة بعض
 .(5)األميا  بعض هي منهم لاهر  ةو، األموية الدولة جيوا

ية ا رو  بعض الشعراء م  سيوة وثة الدولة األموية بوسل إلاوتشير روايا  
الالللللى بللللل  عر المعلللللرو  بلللللالنميرا ممملللللد بللللل  عبدرو  الشلللللاالسلللللل ، ومللللل  ذللللللك  للللل

وقللللد ركلللل  النميللللرا بمللللر  ،ملللل  المجللللا  بلللل  يوسلللل  الثقلللللي (م560/  للللل06 نميللللر)
 .(0)عد 

السلل  هلي نقلل الوهلود الراغبلة هلي مقابالة  اسلتعمال إللاوث يلوتنا  نلا اإلشلارة 
ل ةملللراء ، كملللا اسلللتعما  السلللل  هلللي نقللل(5)الخايللللة، ةو مللل  يياللل  الخايللللة مقلللاباتهم

                                                 

السل  هي الدعاية السياسية ل ملويي  مل  خل ل دعلوة م ملي سلل  الخلوار  اثنةلمام  ( شارك م مو(4
إللليهم، كملللا عملللل ملللدادو السلللل  هلللي ةسللليول الدولللة األمويلللة جواسللليس لنقلللل األخبلللار مللل  معسلللكرا  

 .434،  2  الكومل،المبرد، ؛536ّ،  0  سوبّا شرا ،ونّالب ذرا،ّالخوار .
 .220  - 228،  0 تورأاّالرسل،؛ اليبرا، 330،  5،  ونسوبّا شرا ( الب ذرا، (3
، 2، ملادة )قنلدابيل(،  معجبّال لددا قندابيل مدينة بالسند و ي قصبة لوثية الند ة. ياقو  المموا،  ((2

 250. 
 .  055،  0،  ونسوبّا شرا ؛ الب ذرا، 328،  3، مجتورأا( اليعقوبي، (2
 .22،  34،  46، مجنهوأةّا رب؛ النويرا، 520،  5،  ونسوبّا شرا ( الب ذرا، (5
( 2، )تجرأددّا غدونأم(، 4305/ ه005الاى ب  ممملد المملوا ) ( اب  واصل، جمال الدي  ةبو عبد(0

بلرا يم األبيلارا، دار الكاتل  :ةجزاء، تمقيلق ، 500،  3م،  4055لعربلي، القلا رة، ا يلى مسلي  وا 
 .تجرأدّا غونأ: اب  واصل، وسيشار إليى هيما بعد

عسلاكر، ةبلي القاسلم عالي بل  المسلي  بل   بلة الالى   . ابل 280،  5،  ونسوبّا شرا ( الب ذرا، (5
جتدوزّاتسدمأةّمد ّ لهدوّمد ّا موادلّووّتورأاّمدأنةّدمش ّوبكرّيلدلهوّّو (،م4455/  ل554  )
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بلل  المقللل  ة  الللاء األمللويي ، ميللت يللذكر سللايروس ورجللال الللب ي هللي قصللور الخ
مراكل  مثلل قصلور الماللوك لقاسلم واللي مصلر ةيلام  شللام بل  عبلدالماك قلد عمللل: ءا

 إلللا  وعبيللد  ويخللر  هللي بلل د مصللر ويمةللي بهللم ءوكللا  يركلل  هيهللا نسللا ،وزينهللا
ر بصللمبتى سللي  ي وكللا  ،سللوا ة إلللاصللعيد مصللر وينتهللي  إلللااإلسللكندرية، ويصللعد 

الخاللاء  ، وهي إيار اسلتخدام السلل  هلي نقلل زوجلا (4)جماعة م  الجند والعسكرء
رماللة نسللاء  (م562/  للل85 الاللى بلل  قلليس الرقيللا  )يصلل  الشللاعر األمللوا عبيد

 النيل بقولى:  الخايلة األموا هي نهر

 هلاملللللللللللللللللللللللللللللللا ة  علاللللللللللللللللللللللللللللللللو  النيللللللللللللللللللللللللللللللل
للللللللللللللللللللللللللللرل ل األ  للللللللللللللللللللللللللللللوخم  عاللللللللللللللللللللللللللللا ا   و  ج 
 

 لق  ل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت  خل   ت  والرايلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا
 (3)ق  ا للللللللللللللللللللللللى الع  للللللللللللللللللللللللللالسلللللللللللللللللللللللللي  كأن

عنلد وصللى لاسللينة  (م523/  لل442 )وقد ةمس  الشلاعر األملوا الللرزدق  
 :سل  هي الدولة األموية، ميت يقولوصلا  يعكس مدو التيور الذا بايتى ال

لللللللللللللللل  لهاوب للللللللللللللللك  ي ر  ون  د  وَّ وراماللللللللللللللللة قللللللللللللللللد ع 
 إذا رهعلللللللللللللللوا هيهللللللللللللللللا الشلللللللللللللللراف كأنهلللللللللللللللللا

 

لللللللرل ا ملللللللي  ت  ابلللللللا  لهلللللللكَّ وملللللللا كنللللللل  ر    ل  م 
للللللللل ةو  ايللللللللللم   لام  ع لللللللللن   و   ا لللللللللق   ل  د  رل م  ش 

(2) 
 

ورغلم  للذا التيللور، إث  ة   األسلليول األملوا واجللى تمللديا  ةةللر  بسلل متى، 
هلي صليانة األنهلار والخاجلا ،  تقصلير بعلض اللوثةترتبي بالوثة ابتداء ، وم  ذلك  

لللر  عمللر بلل  بمإ   خالليج ةميللر المللؤمني  هللي مصللر ةمللر ء :الممللواهيللذكر يللاقو  
                                                                                                                        

م، 4052صلل   الللدي  المنجللد، الميبعللة الهاشللمية، دمشللق،  :تمقيللق و لهددو،أهددوّمدد ّواردأهددوّّو نوا 
 .تورأاّمدأنةّدمش : اب  عساكر، . وسيشار إليى هيما بعد22،  4، ق3مج

 .345  - 340،  3 تورأاّال موركة،( ساويروس ب  المقل ، (4

ممملللد يوسللل  نجلللم، دار صلللادر،  :ق، تمقيلللالددددأوا (، م562/  لللل85)  ( عبيدالالللى بللل  قللليس الرقيلللا (3
 .الدأوا : الرقيا ، . وسيشار إليى هيما بعد02  - 02بيرو ، د.  ،  

 .226،  الدأوا ( اللرزدق، (2
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وللم تلزل اللوثة  ،المجلاز إللا، وهيى كان  تجلرا السلل  م022/  ل32الخيا  سنة 
تستخدم  ذا الخايج لانقل متا ةيام الخايلة األموا عمر ب  عبدالعزيز، ثم ةةاعتى 

 .(4)الوثة بعد ذلك وسل  عايى الرمال هانقي ء
هكانل   ألسليول،وةةر  صراعا  الوثة هيما بيلنهم ونزاعلاتهم عالا سل مة ا

سببا  هي بعض األميلا  هلي ملرق علدد كبيلر مل  سلل  األسليول األملوا. هقلد ةقلدم 
مللرق السللل  التللي  إلللاالقارللد بكيللر بلل  وشللا  ةثنللاء وثيتللى غللزو البمللر هللي خراسللا  

بسللب  خ هللى ملل  بعللض  (3)(م000/  للل55)ةعللد ا ليللزو بلل د مللا وراء النهللر سللنة 
 الوثة.

ملرق السلل  ميلت قلام الخايللة األملوا  إللادوللة   الصلراف مل  ةعلداء الوتسب  
بمرق عدد م  سل  األسيول األملوا قبلل  (م520/  ل423مروا  ب  مممد سنة )

 ، كللذلك قيامللى بتللدمير(2) و يسللتليد منهللا ةعللداؤ  العباسللي مصللر متللا ث إلللا روبللى 
والللت  التلي  اثةليرابا  إللا، إةاهة  (2)عدد م  الجسور هي مصر لاسب  نلسى

األسيول األموا م  القيام بمهامى الرريسة و ي المماية والسيادة، هقد  ةميانا  منع  
ةيللام وثيللة قتيبللة بلل  مسللام ملل   (م565/  للل80منعلل  ق قللل واةلليرابا  باللخ سللنة )

المللال ةيللام ، كللذلك (5)تمللرك األسلليول األمللوا هللي المنللايق الشللرقية لادولللة األمويللة
نيد ب  عبد ، وتعرةل  سلل  (0)الماكيام  شلام بل  عبلدرمم  عاا السند ةالوثية الج 

                                                 

 .224،  3الخايج(،  و  المموا، معجم البادا ، مادة )( ياق(4
 .428،  34،  46، مجنهوأةّا رب؛ النويرا، 242،  0  تورأاّالرسل،( اليبرا، (3
 .283،  3  تورأاّال موركة،ايروس ب  المقل ، ( س(2
الموا ظّواال ت ورّ بكرّالخممّواآلاورّ ل(، 825بي العباس ةممد ب  عاي ) ة( المقريزا، تقي الدي  (2

. 466،  3  م،4008( ةجلللزاء، دار الكتللل  العاميلللة، بيلللرو ، 2)المعدددرو ّ دددولخممّالمقرأزأدددة،ّ
 .لمقرأزأةالخممّا: وسيشار إليى هيما بعد: المقريزا

 .452،  34،  46، مجنهوأةّا رب( النويرا، (5
 .485،  34،  46، مجالملدرّنفسه( (0
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الملللرق المتعملللد، خللل ل عمايلللا  الهجلللوم التلللي تعلللرض لهلللا  إللللااألسللليول األملللوا 
علددا   (م008/  لل50  األسيول م  قبل الخوار ، هقلد ةشلعل قيلرا بل  اللجلاءة )
سللل  الجلليا األمللوا  إلللاملل  السللل ، بللأ  وةلل  هيهللا القصلل  ثللم ةشللعاى ودهلل  بللى 

 . (4)وةمرقتها النيرا 

 (م544/ للل02)ةللم  وهيللا  سللنة  (م4205/  للل508 )وقللد رصللد اليللاهعي 
، وماولل  الدوللة األمويلة مواجهلة (3)وةمرقل  سللينتىوهاة م  شارك هي غزو البمر 

 للذا الخيللر، بللإجراءا  عمايللة مققلل  اليايللة منهللا، هي للذكر ة  ررلليس صللناي  مصللر 
رق المراكللل  بالنلللار ةيللام خ هلللة ملللروا  بللل  مممللد، نجلللح هلللي إعلللداد خايللة تمنللل  مللل

( والعقللاقير وخايهللا جميعهللا، ثللم د لل  ملل  خلل ل ةخللذ األيلل  )د انللا اإلغريقيللة، 
 .(2)مراك  األسيول هتمن  امتراقها

ةنها تتكو   (م4402/  ل580 )ةما ع  تركيبة  ذ  النار هيشير اليرسوسي 
الشلموم مثلل  إللاوالكبري  األصللر، باإلةلاهة    مادة القيرا  والكبري  المعدنيم

، وقد يستخدم الاب اد المباولة بالخلل المخم لر التلي يمتملي بهلا الجنلود (2)شمم الماعز
 .(5)ومراكبهم م   ذ  النيرا 

                                                 

 .540،  0،  ونسوبّا شرا ؛ الب ذرا، 452،  2  الكومل،( المبرد، (4
مدددرآةّالجندددو ّو  دددرةّ(، م4205 لللل/ 508سلللعد اليمنلللي المكلللي ) ةالالللى بللل  بلللو ممملللد عبدةّ( اليلللاهعي،(3

( ةجلزاء، دار الكتلل  2خايلل المنصلور، ) :، تمقيلقوّأعت درّمد ّ دوادلّالزمددو الأقظدو ّيدأّمعريدةّمدد
 .مرآةّالجنو : الياهعي، . وسيشار إليى هيما بعد425،  4  م،4005العامية، بيرو ، 

 .352  - 353،  3 ّتورأاّال موركة،، ( ساويروس ب  المقل (2
ةّالقدأمددةّ)ت لددرةّور ددوبّموسددو ةّا سددل (، م4403 للل/ 580( اليرسوسللي، مرةللي بلل  عاللي ) (2

: . وسيشللار إليللى هيمللا بعللد486م،  4008كللاري  صللادر، دار صللادر، بيللرو ،  :، تمقيللق ا ل ددوب
 .ت لرةّور وبّا ل وبّاليرسوسي،

 .480،  ت لرةّور وبّا ل وبّ( اليرسوسي،(5
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خر تعرة  لى سلل  األسليول، و لو اليلرق، هيلذكر آخير  إلاو ناك إشارة 
 بللل  عاصللللة ةغرقللل  ( م082/  لللل02)ةنلللى هلللي سلللنة  (م004/  لللل256 )الكنلللدا 

إشللللارا  تليللللد بيللللرق بعللللض سللللل   ، وقللللد تللللرد ةميانللللا  (4)األسلللليول عللللددا  ملللل  سللللل 
األسليول ومل  عايهلا دو  ذكلر األسلبا ، كملا مصلل للبعض سلل  األسليول التلي 

هيرقلل  سلللينة قارللد ( م525/  للل440)كانلل  مجهللزة ليللزو جزيللرة سللردينيا هللي سللنة 
 . (3)وم  معى هي البمر ةاألسيول قثم ب  عوان

 لللى كللا ، والسللل  بللالبمر األمويللة الدولللة ا تمللام    أبلل القللول ملل  د  بلل ث وةخيللرا  
 ملروا  بل  عبلدالماك وصلية هلي جلاء هقد، األمويي  الخالاء وصايا هي واس  صدو
 ملل  يجللدو  هللإنهم النللوم بقاللة وخللذ م العللوم ولللدا عاللم: ءنصللى مللا الشللعبي، لالقيللى
 يا،قر  م  جماعة هيها سلينة غرق  ولقد، عنهم يسبح م  يجدو  وث عنهم، يكت 
 إث السلللبامة يمسللل  ث كلللا  ممللل  يلللنج وللللم واملللد، إث يسلللبح كلللا  ممللل  يعيللل  هالللم
 .(2)ءوامد

 مختاللل  هلللي الدوللللة ووثة الجيلللوا ةملللراء سياسلللة الملللر   لللذا يعكلللس كلللذلك
 والللي مسللام بلل  قتيبللة و للو األمويللة الدولللة وثة ةمللد بخيبللة  نللا ونستشللهد األقللاليم،
 اعتللزل وقللد جيشللى هلي العللر  قبارللل هيهلا يعاتلل  خراسللا ، عالا يوسلل  بلل  المجلا 
 يلا: ءبقوللى ،(م542/  لل00) سنة هي األسيول هي واليزو البمر هي القتال بعةهم
 (2)الملرادا وقلذهتم الخيلل وركبلتم السلل ، ةخايلتم، األزد معشلر ويلا ،.... تميم معشر
 .(5)ءالرما  وةخذتم

                                                 

 .202،  4،  النجوبّالزا رة( اب  تيرا بردا، (4
 .382،  السو  ّنفسه( (3
 .405،  4،  ر أ ّا  رار، ( الزمخشرا(2
 ،، ملادة )ملرد(لسدو ّالعدرب. ابل  من لور،   بها السللينة تكلو  هلي يلد المل  :  ي خشبة تده( المرادا(2

 .263،  2مج
 .336،  3مج التورأا،( اليعقوبي، (5
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 ةعللداء يللال بللل، همسلل  األمويللة الدولللة سياسللة هللي يكلل  لللم المللر   للذا إ   
 السلللل  بنلللاء عالللاء الخلللوار ء ملللر  مللل  ذللللك عالللا ةدل ولللليس، وخصلللومها الدوللللة

 هعنلدما الشلرقية، الوثيلا  هلي خاصلة، الوقلار  م  كثير هي األموية الدولة ومواجهة
، بلللالبمر وةخللرو بللالبر سلللرية ببعللت( م004/ للل53 ) المنلللي علللامر بلل  نجللدة قللام

 وي لهلم. (4)وقتالو  ةصمابى عايى ارهث البمر سرية ةعيا مما ةكثر البر سرية ةعيا
 هأصلبم  البمريلة المعرهلة بايتلى اللذا التيلور ملدو :األول  ،اةمر  اإلشارة  ذ  م 
 ملل  األقللل النصللي  إعيللاء ذلللك عاللا دل  ، وغللزو  البللر هللي يكللو  ممللا خيللرا   ةقللل

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

                                                 

 .22 ، 34،  46، مجربنهوأةّاّ ( النويرا، (4
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ّوالمراج ّّالملودرّقوئمة

ّّّ:الملودر

، الدددددأوا ، (م544/ 03 )األخيللللل، ةبللللو مالللللك غيللللات بلللل  غللللوت التيابللللي   1)
 .م4000، دار اللكر المعاصر، لبنا ، 2هخر الدي  قباوة، ي :تمقيق

 (35) ،ا غدونأ ،(م000/  ل250 اللر  عاي ب  المسي  ) األصلهاني، ةبو 2ّ)
 ،بلللرا يم السلللعاهي  وبكلللر عبلللاس، دار صلللادرا  عبلللاس و  إمسلللا  :، تمقيلللقا  زءجللل

 .م3663بيرو ، 
يوسل  شلكرا،  :، تمقيلقالددأوا ّ،(م030/  لل8 )األعشا، ميمو  ب  قليس  3ّ)

 م.4003دار الجيل، بيرو ، 
ممملد رهعل   :ةجلزاء، تمقيلق (2، )الدأوا م(، 582/  لل405بشار ب  برد )  4ّ)

 م.4056نة التألي  والترجمة، القا رة، ، لجومممد شوقي ةمي 
، الفددر ّ ددأ ّالفددر م(، 4625/  للل230القا ر بلل  يللا ر ) البيللدادا، عبللد  5)

ّم.4005الرؤو  سعد، مؤسسة المابي، القا رة، يى عبد :تمقيق
 المسدددددول ّم(،4602/  لللللل285البكلللللرا، ةبلللللو عبيلللللد عبدالالللللى بللللل  عبلللللدالعزيز )  6)

دار العربيللللة   ليللللوه  وةنللللدرا هيللللرا، الللللةدريللللا  هللللا :، تمقيللللق، جللللزآ والممولدددد 
 .م4003لاكتا ، تونس، 

ونسدوبّم(، 803 للل/ 350 و العباس ةمملد بل  يميلا بل  جلابر )الب ذرا، ةب 7ّ)
مممللللود اللللللردوس الع للللم، دار اليق للللة العربيللللة، دمشللللق،  :، تمقيللللقا شددددرا 
ّم.4000

نلليس اليبللاف، الاللى ةنلليس اليبللاف وعمللر ةعبد :، تمقيللقيتددواّال لدددا الللب ذرا،  8ّ)
 م.4055دار النشر لاجامعيي ، بيرو ، 
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بل  تيلرا بلردا األتلابكي  اب  تيلرا بلردا، جملال اللدي  ةبلي المماسل  يوسل  9ّ)
، ( جلزءا  40، )والقدو رةّالنجوبّالزا رةّيأّملو ّملر(، م4200/  للل852) 

لبنللللللا ، تلللل  العاميللللة، بيللللللرو ، مممللللد مسللللي  شللللمس الللللدي ، دار الك :تمقيللللق
 م.4003

لمدوئ ّ م(،4625 لل/ 230الثعالبي، ةبو منصور عبلدالماك بل  ممملد  )    10)
إبللرا يم اإلبيللارا ومسلل  كاملل الصلليرهي، دار إميللاء الكتلل   :، تمقيلقالمعددور 

ّم.4006العربية، القا رة، 
 :، تمقيلقالت لدرّ ولتجدورة(، م808/  لل352الجام ، عملرو بل  بملر )     11)

ّم.4082الجديد، بيرو ،  الو ا ، دار الكتا مس  مسني عبد
 ،الدددأوا (، م005 للل/ 25جللرول بلل  ةوس )  مللوالي المييرللة، ةبللو مايكللة  12ّ)ّ

 .م3664دار اللكر العربي، بيرو ، 

 (2، )كتدوبّالن دو م(، 805 ل/ 383ةبو منيلة الدينورا، ةممد ب  داود )  13ّ)
نسللللي، يللللد الاللللى، المعهللللد العامللللي اللر مممللللد مم :ةجللللزاء، القسللللم الثللللاني، تمقيللللق

 م.4052، القا رة

لللي ، دار هرانلز شلتاينر، برنهلارد  :، تمقيلق2،  الن و ةبو منيلة اللدينورا،   14)
 م.4052، هيسباد 

، لدورةّا رض(، م055/  لل205موقل، القاسم ب  موقلل النصليبي )  اب  15ّ)
 دار مكتبة المياة، بيرو ، د.  .

شدددفو ّّم(،4058/  لللل4600شلللها  اللللدي  ممملللود المصلللرا ) ّالخللللاجي، 16ّ)
المنعم خللاجي، مكتبلة الملرم عبلد :تمقيلقالغلألّيأّكدببّالعدربّمد ّالددخأل،ّ

 م.4053المسيني، القا رة، 
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  (،م4225 ل/ 528)الذ بي، شمس الدي  مممد ب  ةممد ب  عثما  الذ بي  17ّ)
، مؤسسللة 44شللعي  األرنللؤوي ، ي :جللزءا ، تمقيللق (35)، سددأرّو ددببّالندد ب 
 م.4000 الرسالة، بيرو ،

، ا  دب ّالنفأسدة(، م063 لل/306بو عاي ةمملد بل  عملر ) اب  رستة، ة 18ّ)
 م.4804، ميبعة بريل، ليد 

ر أد ّا  درارّم(، 4422/  لل528الزمخشرا، ةبو القاسم مممود ب  عمر )  19ّ)
األمير مهنللا، مؤسسللة األعامللي عبللد :( ةجللزاء،  تمقيللق5) ،ونلددوصّا خ ددور

 م.4003، لاميبوعا ، بيرو ، لبنا 
تددورأاّملددرّمدد ّ ددداأو ّالقددر ّ(، م46/  للل2سللاويروس بلل  المقللل ، )  ق 20ّ)

ا ولّالمدددأبد ّ تدددىّنهوأدددةّالقدددر ّالعشدددرأ ّمددد ّخدددبلّمخمومدددةّتدددورأاّ
 م.3660العزيز جمال الدي ، مكتبة مدبولي، مصر، عبد :تمقيق ال موركة،

 فدوظّيدأّ مددةّال(، م4255 لل/ 550المابي، ةمملد بل  يوسل  ) السمي   21ّ)
 .م4002ةجزاء، عالم الكت ، بيرو ، ( 5، )تفسأرّوشر ّا لفوظ

،  المخلصّم(،4605/  ل258  سماعيل النموا )إاب  سيد ، ةبو المس   22ّ)
خايللل إبللرا يم جلللال، دار إميللاء التللرات العربللي، بيللرو ،  :( ةجللزاء، تمقيللق5)

 م.4000
، وايأّ ولويأددددو الدددد(، م4203/  للللل502 الصلللللدا، صلللل   الللللدي  خايللللل ) 23ّ)

ةمملللد األرنلللاؤوي وتركلللي مصللليلا، دار إميلللاء التلللرات  :، تمقيلللق( جلللزءا  30)
 م.3666العربي، بيرو ، 

، تدددورأاّالرسدددلّوالملدددو م(، 033 لللل/ 246)   اليبلللرا، ممملللد بللل  جريلللر 24ّ)
، دار المعلللللار ، مصلللللر، بلللللرا يمإممملللللد ةبلللللو اللةلللللل  :)ةجلللللزاء(، تمقيلللللق46

 م.4002
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موسدددو ةّا سدددل ةّ(، م4402/  لللل580 الللي )اليرسوسلللي، مرةلللي بللل  ع 25ّ)
كلاري  صلادر، دار صلادر، بيلرو ،  :، تمقيلقت لرةّور وبّا ل وب القدأمةّ)
 م.4008

الخيي  وليلي  درية :، تمقيقالدأوا (، م502يرهة ب  العبد البكرا، )   26ّ)
 م.3666سة العربية لادراسا  والنشر، بيرو ، ، المؤس3الصقال، ي

 :، تمقيلللقالددددأوا ّم(،522/  لللل430بللل  الرقلللاف )  ملللوالي  العلللاماي، علللدا 27ّ)
 م.4088نورا ممود القيسي وماتم صالح، المجم  العامي العراقي، بيداد، 

آاددورّا ولّ(، م4260/  للل560الاللى بلل  مممللد ) العباسللي، المسلل  بلل  عبد 28ّ)
 م.4085، ميبعة بوثق، القا رة، سنة يأّترتأبّالدول

، )ملل  رسددولةّيددأّالقلددو ّوال سدد ةةممللد التجيبللي، ابلل  عبللدو ، مممللد بلل    29)
ليلللللي  :كتللللا  ثلللل ت رسللللارل ةندلسللللية هللللي آدا  المسللللبة والممتسلللل (، تمقيللللق

 م.4055بروهنسال، المعهد العامي اللرنسي، القا رة، 
مممللللد  :، تمقيللللقالدددددأوا م(، 562/  للللل85الاللللى بلللل  قلللليس الرقيللللا ، ) عبيد 30ّ)

 يوس  نجم، دار صادر، بيرو ، د.  .
 غأددةّ(، م4304 للل/006يم، كمللال الللدي  عمللر بلل  ةبللي جللرادة )  العللدّابلل  31ّ)

 م.4080سهيل زكار، دمشق،  :( جزءا ، تمقيق44) ،الملبّيأّّتورأاّ لب

)  بعلللللللد ّ،علللللللذارا بللللللل  ممملللللللد بللللللل  ةمملللللللد العبلللللللاس ةبلللللللوابللللللل  علللللللذارا،  32ّ)
 .  :، تمقيللقال أدو ّالمغدربّيدأّوخ دورّا نددللّوالمغدربم(، 4242 لل/543

 م.3660و إ. ليلي بروهنسال، دار الكت  العامية، بيرو ،  س كوث 
 :، تمقيللقالدددأوا ّ(،م525 للل/ 436اللى بلل  عمللرو )  مللوالي الالعرجللي، عبد 33ّ)

 م.4008سميح جميل الجبياي، دار صادر، بيرو ، 
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)  الالللللللللى  بللللللللل   بلللللللللةعسلللللللللاكر، ةبلللللللللو القاسلللللللللم عالللللللللي بللللللللل  المسلللللللللي   ابللللللللل  34ّ)
تسدمأةّمد ّ لهدوّمد ّيلدلهوّّوّتورأاّمدأنةّدمش ّوبكدر (،م4455 ل/554

صل   اللدي   :، تمقيلق3ملج و لهدو،جتوزّ نوا أهدوّمد ّواردأهدوّّواا موالّووّ
 م.4052المنجد، الميبعة الهاشمية، دمشق، 

تسددمأةّمدد ّ لهددوّمدد ّتددورأاّمدأنددةّدمشدد ّوبكددرّيلددلهوّّوعسللاكر،  ابلل  35ّ)
مملل   :، تمقيللقا  ( جللزء86، )و لهددوجتددوزّ نوا أهددوّمدد ّواردأهددوّّواا مواددلّووّ

 م.4005الدي  العمروا، دار اللكر، بيرو ، 
عاللللي  :تمقيللللق الدددددأوا ،(، م523/  للللل442اللللللرزدق،  مللللام بلللل  غاللللل  )  36ّ)

 م.4085هاعور، 
، وكرأةّالسف (، م46 لل/ ق2القاسم خا  ب  ةبي هراس )  ق.ةبو ،ّالقروا 37ّ)

 م.3660الس م الجعمايي، منشورا  تيوا ، ةسمير، المير ، عبد :تمقيق
، والةّملددددر(، م002/  للللل252الكنللللدا، ةبللللو عمللللر مممللللد بلللل  يوسلللل  )  38ّ)

 م.4050سي  نصار، دار صادر، بيرو ، الدكتور م :تمقيق
مممللللد مسلللل  وةممللللد هريللللد، دار الكتلللل   :، تمقيللللقالددددوالةّوالقلددددوةالكنللللدا،  39ّ)

 م.3662العامية، بيرو ، 
 :، تمقيلقلّوولدديوخ ورّالدولةّالع وسأةّويأهّوخ دورّالع دو مؤل  مجهول،  40)

ّّ.م4054عبدالعزيز الدورا وعبدالجبار الميابي، دار اليايعة، بيرو ، 
م(، 4208موالي  / ل206الدي  ةممد النجدا )  موالياب  ماجد، شها   41ّ)ّ

إبللرا يم خللورا وعللزة مسلل ،  :، تمقيللقالفوائدددّيددأّولددولّ لددبّال  ددرّوالقوا ددد
ّّم.4054ميبوعا  مجم  الاية العربية، دمشق، 
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الكومددلّيدأّاللغددةّ(، م808/  لل385المبلرد، ةبلو العبلاس مممللد بل  يزيلد )   42ّ)
المميللللللد  نللللللداوا، دار الكتلللللل  العاميللللللة، عبد :تمقيللللللق( مجاللللللدا ، 2) ،وا دب

ّم.4000بيرو ، 
ر لددةّالمقدسددأّو سدد ّ( ، م006 للل/ 286  المقدسللي، مممللد بلل  ةممللد ) 43ّ)

ي، دار سللويدا، اإلمللارا ، شللاكر لعيبلل :، تمقيللقالتقوسددأبّيددأّمعريددةّا قددولأب
 م.3662ية لادراسا  والنشر، بيرو ، المؤسسة العرب

، (م055/  لللل220  )ةبللو المسللل  عاللي بللل  المسللي  بللل  عاللي المسللعودا،  44ّ)
مممللد  شللام النعسللا   :( ةجللزاء، تمقيللق2، )مددرو ّالددب بّوّمعددود ّالجددوا ر

 م.3665المجيد يعمة مابي، دار المعرهة، بيرو ، وعبد

م(، 4224/  لللل825ريلللزا، تقلللي اللللدي  ةبلللي العبلللاس ةمملللد بللل  عالللي ) المق 45ّ)
( 2)ّ ددبكرّالخمددمّواآلاددورّالمعددرو ّ ددولخممّالمقرأزأددة،ّواال ت ددورالمددوا ظّ

 م.4008دار الكت  العامية، بيرو ، ّ:ةجزاء، تمقيق

، قددوانأ ّالدددواوأ (، م4360 للل/ 060مهللذ  ) ابلل  ممللاتي، األسللعد بلل  ال 46ّ)
 م.4004عيية، مكتبة مدبولي، القا رة، عزيز سوريال  :تمقيق

/  لللللل4453 )ابللللل  من لللللور، ةبلللللو اللةلللللل جملللللال اللللللدي  ممملللللد بللللل  مكلللللرم  47ّ)
 م.4008دار صادر، بيرو ، ( مجادا ، 45، )لسو ّالعرب، (م4558

 :، جملل  وتمقيللقالدددأوا (، م525 للل/ 426و الللنجم، اللةللل بلل  قدامللة ) ةبلل 48ّ)
 م.4008سجيح جبياي، دار صادر، بيرو ، 

نهوأددةّ(، م4223 للل/ 522النللويرا، شللها  الللدي  ةممللد بلل  عبللدالو ا  )  49ّ)
يوسل  اليويلل  :( مجادا ، تمقيلق45( جزءا  هي )26، )يأّينو ّا دبّا رب

 م.3666وعاي مممد  اشم، دار الكت  العامية، بيرو ،  
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/  لللللل005الالللللى بللللل  ممملللللد المملللللوا ) بللللل  واصلللللل، جملللللال اللللللدي  ةبلللللو عبدا 50ّ)
بيلارا، برا يم األا  يى مسي  و  :( ةجزاء، تمقيق2) ،جرأدّا غونأتم(،  4308

 م.4055دار الكات  العربي، القا رة، 
، (م4200/  لل508  )سلعد اليمنلي المكلي ةالالى بل  ةبو مممد عبدّالياهعي، 51ّ)

 :، تمقيلقمرآةّالجنو ّو  رةّالأقظو ّيأّمعريةّموّأعت درّمد ّ دوادلّالزمدو 
 م.4005دار الكت  العامية، بيرو ،  ( ةجزاء،2خايل المنصور، )

 ،(م4338/  لل030  ) البيلدادا المملواالالى شها  الدي  ةبي عبدياقو ،  52ّ)
لعزيز الجنللللدا، دار الكتلللل  اهريللللد عبللللد :ةجللللزاء، تمقيللللق (5)، معجددددبّال لدددددا 

 م.3644، بيرو ، العامية
، ال لددددا (، م805/  لللل382 قلللوبي، ةمملللد بللل  ةبلللي جعللللر بللل  و للل  )اليع 53ّ)

 م.4804 يبعة بريل، ليد ،م
عامللي األمير مهنللا، مؤسسللة األعبللد :( مجاللد، تمقيللق3، )التددورأااليعقللوبي،  54ّ)

 م.4002لاميبوعا ، بيرو ، 
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ّّّ:المراج 

ّ:العر أةّّ -و

، دار ريللللاض الللللريس، القللللا رة، العمددددونأو ّروادّال  ددددر، إسللللماعيل، األمللللي  (1)
 م.4006

، جللروس بللرس،  ّوا مددوأأ معجددبّالشددعرا ّالمخلددرمأبللابتي، عزيللزة هللوال،  (2)
 .م4008لبنا ، 

الرزاق ، ترجمة عبدالجغرايأوّالعسكرأةيزل، إبيرس، جي باتير، لويس سي، و  (3)
 م.4055عباس مسي ، دار المرية، بيداد، 

، دار العاللم لام يللي ،  دددّيورسددأّالمعجددبّالددب  أّ) ر ددأالتللونجي، مممللد،  (4)
 م.4086بيرو ، 

دار  ةجلزاء، 0، 3ي الكتبّالملدرأة،،ّوورا ّال رد ّالعر أةّ دارّجرو ملا  (5)
 م.4002الكت  المصرية، القا رة، 

، الخلددأجّالعر ددأّيددأّمدددونو ّالمددررخأ ّال لدددانأأ ّا قدددمأ جميللل، هللؤاد،  (6)
 م.4000مجاة سومر، مديرية ا،ثار القديمة، بيداد، 

، مديريللة 24ملجّمجاللة سلومر، اللددأونةّا ارأدةّيددأّواسدم،ّ،الملديثي، عيلا (7)
 م.4055يداد، ا،ثار العامة، ب

الخرا ّمنبّالفتحّا سبمأّ تىّوواسمّالقدر ّالاولدلّخزنة كاتبي، غيلداء،  (8)
، مركز دراسا  الومدة العربيلة، بيلرو ، 2، يالممورسو ّوالنظرأةّ:الهجر 
 م.3664

دار اليايعللة  ،وبّوتسددمأوتهوقلددةّا أددوبّوالشددهورّوا رقدد، الخللورا، شللمادة (9)
 . م3664الجديدة، دمشق، 
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، ترجمللة المعجددبّالمفلددلّ أسددمو ّالمب ددلّ ندددّالعددربرد ، دوزا، رينهللا  (11)
 م.4054ةكرم هاةل، دار المرية، بيداد، 

، الهيرلة المصلرية العاملة لاكتلا ، القدأمدة ملر يأ المراكبربي ، صدقي،   (11)
 م.4003القا رة، 

 :، مجاللة الللدهافالمفهددوبّاالسددتراتأجأّللقددوةّال  رأددةرهعلل ، ةشللر  مممللد،  (12)
 م.3668دية، الرياض، القوا  العربية السعو 

، مركلللز معجدددبّالملدددمل و ّال  رأدددةّيدددأّالكوأددد الروملللي، ةمملللد البشلللر،  (13)
 م.4000البموت والدراسا  الكويتية، الكوي ، 

، دار 3ي دجلدددةّوالسدددفأنةّيدددأّالشدددعرّالع وسدددأ،ّةبلللو زيلللد، عالللي إبلللرا يم،  (14)
 م.4002المعار ، القا رة، 

وارا، عاي،  (15) القدر ّّإلدىلّ شدرّالمب دةّاللفوقسدأةّمد ّالقدر ّالسدودالز 
البملللار ودور لللا هلللي النملللو  تيلللور عالللوم، مجملللوف هلللي كتلللا  )التوسددد ّ شدددر

 م.4050(، وزارة الشؤو  الثقاهية، تونس، المةارا
تورأاّال  رأةّا سبمأةّيأّملدرّالعزيز والعبادا، ةممد، سالم، السيد عبد (16)

 م.4053، دار األمد، بيرو ، والشوب

، اللللدار المصلللرية 3ي الّوكوبأدددب،ّمراكدددبّخويدددوّ قدددوئ السلللويلي، مختلللار،  (17)
 م.4000الابنانية، القا رة، 

، مركللز  نددو ّالسددف ّالخشدد أةّيددأّدولددةّال  ددرأ الاللى خايلللة، الشللم  ، عبد (18)
 م.4006البمري  لادراسا  والبموت، البمري ، 

، دار الللللارابي، ولدددوا ّيدددأّتدددورأاّالدددأم ّال  دددر شلللها ، مسللل  صلللالح،  (19)
 م.           4050بيرو ، 



 222 

، دار العللللودة، بيللللرو ، يدددد ّالمب ددددةّ ندددددّالعددددرب  صللللالح، شللللها ، مسلللل (21)
 م.4083

، ا سددمولّال ر ددأّا مددو ّيددأّال  ددرّا  ددأضّالمتوسددمالصللايغ، ةنلليس،  (21)
 م.4050مكتبة رةس بيرو ، بيرو ، 

 : ردأو ّقرةّ  ّشرأ ّالع سأّدراسةّوت قأد ةبو صلية، جاسر ب  خايل،  (22)
 م.3662الرياض، مركز الماك هيصل لابموت والدراسا  اإلس مية، 

، المجالللس اللللويني المب دددةّو لدددوبّال  دددورّ نددددّالعدددربالعايم، ةنلللور، عبلللد (23)
 م.4050لاثقاهة واللنو  وا،دا ، الكوي ، 

 م.4050، دار النهةة، القا رة، بيرو ، الممولأ العريني، السيد الباز،  (24)
( ةجلزاء، مؤسسلة الرسلالة، 5، )مختورا ّم ّالشعرّا مدو عيوا ، مسلي ،  (25)

 م.3668بيرو ، 
، دار يلل س، الكلمددو ّالفورسددأةّيددأّالمعددوجبّالعر أددةعاللي، جهينللة نصللر،  (26)

 م.3662دمشق، 
 نوأدددةّالعدددربّ و سدددفورّال  رأدددةّوتخمدددأمهبّل سددددوا ّالعنلللابي، ممملللد،  (27)

التجورأدددةّ)مجمدددوعّيدددأّكتددددوبّتمدددورّ لدددوبّال  ددددورّودور دددوّيدددأّالنمددددوّ
 .4050، وزارة الشؤو  الثقاهية، تونس، ال لور  

التنظددأبّال  ددر ّا سددبمأّيددأّشددر ّالمتوسددمّمدد ّمممللود، ههمللي، عاللي  (28)
ترجملة قاسلم عبلد  قاسلم، دار  القر ّالسدو  ّ تدىّالقدر ّالعوشدرّالمدأبد ،

 م.4084الومدة، بيرو ، 
تددورأاّلددنو ةّالقادر، والخصوصللي، بللدر الللدي  عبللاس، القنللاعي، نجللاة عبللد (29)

لعاملللي، يلل  لاتقلللدم ا، مؤسسلللة الكو السددف ّيدددأّالكوأددد ّوونشدددمتهوّالمختلفدددة
 .م4083الكوي ، 

معجددبّملددمل و ّالقددومولّال  ددر ّ)الكسللادا، الملل   بللدر الللدي  ةممللد،  (31)
 م.3662، المجم  الثقاهي، ةبو  بي،  ال  رأةّيأّجنوبّالجزأرةّالعر أة
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الاللللى ، ترجمللللة نجللللم عبدملددددملحّالسددددفأنةّ ندددددّالعددددربكنللللدرما ،  للللانس،  (31)
 م.3663مصيلا، المجم  الثقاهي، ةبو  بي، 

المجمل  الماكلي  ا سدبمأ،ّلبقتلدودالفهورلّالت لألأةّلبيل ، مؤسسة آل ا (32)
 م.4085، عما ، 2لبموت المةارة اإلس مية،  

، دار 3، يال  رأدددةّيدددأّملدددرّا سدددبمأةّوآاور دددوّال وقأدددةملللا ر، سلللعاد،  (33)
 .م4050ة العربية السعودية، جدة، المجم  العامي، المماك

، دار 3، يمعجدددددبالسدددددف ّا سدددددبمأةّ لدددددىّ دددددرو ّالالنخياللللي، درويلللللا، (34)
 م.4050المعار ، القا رة، 

، المكوأألّوا وزا ّا سبمأةّوموّأعودلهدوّيدأّالنظدوبّالمتدر  نتس، هالتر،  (35)
 م.4056منشورا  الجامعة األردنية، عما ، 

اله ل، جزء، دار ومكتبة 3، معجبّالن و ّوالزرا ةآل ياسي ، مممد مس ،  (36)
 .م3660بيرو ، 

ّ:العر أةّغأرّّ-ب
(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 

 :العر أةّ -و

مشلللرق، مجالللة ال،ّا سدددل ةّالنورأدددةّالشدددرقأة،ّثابللل ، يوسللل  ةهنلللدا غنلللام  (1)
 م.4066الميبعة الكاثوليكية، بيرو ، العدد الثالت، سنة 

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

، مجاللللة المقتيلللل ، الميبعللللة الكاثوليكيللللة،  دددددألّالددددأم زكريللللا، وصلللللي،   (3)
 م.4025، 04بيرو ، مج

، مجالة ليلة  أالسف ّوالمراكدبّيدأّ غددادّيدأّ هددّالع وسدأالزيا ، مبي ،  (4)
، ميبعللللة األيتللللام ل بللللاء الكللللرمايي  المرسللللاي ، بيللللداد، 8،  5العللللر ، عللللدد

 م.4035

، مجاة المشرق، الميبعة معجبّالمراكبّوالسف ّيأّا سببا ، مبي ، الزي   (5)
 م.4020 ، بيرو ،22 ي ، عدديالكاثوليكية ل باء اليسوع

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

، مجالة المقتيل ، الميبعلة ال دأددّولدنو تهّيدأّملدرصادق بك، مسل ،  (7)
 م.4025، 04الكاثوليكية، بيرو ، مج

ة ، مجاللة الاسللا  العربللي، جامعللمعجددبّال ددر ّوالمهدد العزيز، عبدالاللى، عبللد (8)
 م.4056، 5الدول العربية، الرباي، مج

، مجاللة كايللة ا،دا ، ميبعللة اللغددةّالعر أددةّإلددىالدددخألّعاللي، هللؤاد مسللني ،  (9)
 م.4020، القا رة، 3،  44الماك هؤاد األول، مج
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مجاللدا ، دار  5، جمعللى خايللل عييللة، الددبخوئرّالشددرقأةعللواد، كللوركيس،  (11)
 م.4000الير  اإلس مي، بيرو ، 

الخشدددبّيدددأّدارّاآلادددورّّ:اآلادددورنقشلللبندا، ناصلللر، هرنسللليس، بشلللير، وال (11)
 م.4020، مجاة سومر، مديرية ا،ثار القديمة، بيداد، العر أة

مجالة سلومر،  م،الملوأةّممنورةّالمسجدّالجوم ّيدأّسدومرا القيسي، ربيل ،  (12)
 م.4056وزارة اإلع م، بيداد، 

 ندّ ال دأدّتعدأنهّوتقسأتهّولنو تهكاربنتر،  ارولد، وتاي ، روبلرتس،  (13)
 .4026، 55، مج4، مجاة المقتي ، القا رة،  قدمو ّالملرأأ 
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