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 مسلة النصر لـ ) نرام سني (
 )دراسة حتليلية ملعطياهتا الفنية واحلضارية(

 م. غيث حبيب خليل
 قــــدم التــــــأريخ/ كلية اآلداب جامعة تكريت/

 ملخص البحث
تعنػػه هػػذد اسدراضػػر  اػػرثرو اس كػػ  ثاستلجاػػد إلبػػه اسي نػػن ا  ػػداإل   ػػ  اس ػػف 

تم ضػػؾ اسعةدػػر ثاػػددع  اسبػػعثر   ػػاف ثيم سػػل سػػدن ا نضػػ ف اسعرادػػ  اسدػػداـ ثمدػػدار 
اس ن ف ثمثاثإلل اس ن  ثدامتل اسيم ساػر  ث ػاف اسثظا ػر استػ  اضػتلدـ اس ػف مػف ايبعػ  

ضثاء ج نػ  داناػر أث دناثاػرك سجػ  نتعػرؼ إلبػه مضػتثن استطػثر  ثاستع ار إلف غ اتع  
د ػثف  مػف اسذ  ارتد  إسال ا نض ف اسعراد  اسدػداـ  مػف لػةؿ ار ػ ر استػ  أجتبػ ع  اسمن

كضػػػ س يمػػػ س  إلػػػ س ك  ف ا كضػػػ س  أإلمػػػ ؿ  ناػػػر ثإلمراناػػػر تمتػػػ ز  دػػػدرو إ داإلاػػػر ثاأل
دراجل ه  ا ر إنض نار امت ز  ع  إلف غارد مف اسج ئن   اسكاػر  ػ  إل سمنػ     سيم ؿ ثاأل

 كثاستمتع  مجثن   اسمثاثع اسيم س 
كثن ذو إلف اسمبؾ نراـ ضاف اسذ  ج ف اـ اس ك  مدلؿ اسه اسعار االجد  

ف أإلظػػـ مبػػثؾ اسضػػةسر االجداػػر ثال ااػػ هال  ػػ  اسبػػعرو غاػػر يػػدد مؤضػػس اسضػػةسر مػػ
جم  تن ثؿ اس ك  مضبر اسنار مػ دو اس كػ  اسرئاضػر دراضػر تكباباػر  ضريثف االجد   

سمعطا تعػػ  اس ناػػر ثاستػػ  مػػف لةسعػػ  اضػػتطعن  أف نرضػػـ اسمةمػػا اس ناػػر ثاستػاػػرا  استػػ  
 بدد تماػز   مماػزا  مازتعػ  ر است  تنتم  إساع   كد      هذا اسعار ثاسمدرضر اس نا

إلف ض  دتع  مف اسنت يػ   اسضػثمرار استػ  تماػؿ إسػه استيراػد ث لضػبثن اعجػس ا  جػ ر 
اسدانار سبضثمرااف سذسؾ ج ن  نت ي تعـ  عادو إلف اسثادعار   ػ  كػاف تماػز  اسنت يػ   
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ا منعػػ  ثمظػػ هر اسدػػثو االجداػػر  فاػػ  ء اسثادعاػػر استػػ  يػػ ء  مػػف ثادػػع  ائػػتعـ استػػ  أتػػث 
ثاسريثسػػر استػػ  اتماػػز  عػػ  اسعناػػر اسيػػزر   اػػة إلػػف ذسػػؾ إلجضػػ  اسضا ضػػر اسيداػػدو 

اسضا ضػػػار   - اػػػة إلػػػف معطا تعػػػ    ة اسكاػػػ رار  ثهػػػ   اػػػؿ اسضا ضػػػر إلػػػف اسػػػداف
ثاست  اض ضػع  اضػتاةء االجػدااف إلبػه اسضػبطر  ػ   ثا دارار   اسعضجرار   ثاسدانار ( ك

دػػ متعـ دثسػػر اسدطػػر اسثاكػػد اسل اػػع سضػػبطر مرجزاػػر اسػػ ةد ثهػػـ مػػف ااػػؿ  يػػزر    ثاأل
ثاكدو  عدم  ج ن  ميزأو    إلار  ير اسضػةال    ثذسػؾ أدن إسػه  نػ ء دثسػر دثاػر 

   اػة إلػف ات ػ ع ضا ضػر تػتةئـ مػع  تاـ يابػ  ج اػرا منظمػ  ثمػزثد  لضػبكر يداػدو
تجػف م سث ػر د ػؿ  تطثرا  ذسؾ اسعار جم  نتج إلنػل  جػرا داناػ  ظعػر   اػل إلػ دا  سػـ

 ذسؾ اسعار ك
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 املقذمة

تعنػػه هػػذد اسدراضػػر  اػػرثرو اس كػػ  ثاستلجاػػد إلبػػه اسي نػػن ا  ػػداإل   ػػ  اس ػػف 
ثيم ساتػل سػػدن ا نضػػ ف اسعرادػػ  اسدػػداـ ثمدػدار تم ضػػؾ اسعةدػػر ثاػػددع  اسبػػعثر   ػػاف 
 اس ن ف ثمثاثإلل اس ن  ثدامتل اسيم ساػر  ث ػاف اسثظا ػر استػ  اضػتلدـ اس ػف مػف ايبعػ 

ضثاء ج نػ  داناػر أث دناثاػرك سجػ  نتعػرؼ إلبػه مضػتثن استطػثر  ثاستع ار إلف غ اتع  
اسذ  ارتد  إسال ا نض ف اسعراد  اسدػداـ  مػف لػةؿ ار ػ ر استػ  أجتبػ ع  اسمند ػثف  مػف 
كضػػػ س يمػػػ س  إلػػػ س ك  ف ا كضػػػ س  أإلمػػػ ؿ  ناػػػر ثإلمراناػػػر تمتػػػ ز  دػػػدرو إ داإلاػػػر ثاأل

دراجل ه  ا ر إنض نا ر امت ز  ع  إلف غارد مف اسج ئن   اسكاػر  ػ  إل سمنػ    سيم ؿ ثاأل
 ثاستمتع  مجثن   اسمثاثع اسيم س ك

سـ ا دأ اسبعثر سدن ا نض ف اسدػداـ  ػلف هنػ ؾ دػثن سػداع  إلدػؿ  ثتمبػؾ اسدػدرو 
إلبػػػه اسػػػتكجـ  ػػػ  ماػػػار ا نضػػػ فك إال  عػػػد أف  ػػػدأ اػػػزرع اسن  تػػػ   ثار ػػػ  اسم بػػػارك 

ستدّب ػػ   اسيثاػػر  ثإلبػػه اسث ػػ ء ثاسمي إلػػر  ثإلبػػه  بػػعثر ا نضػػ ف  ػػ ف كا تػػل تػػرت ط   
لاػػػػث ر ا رض ثضػػػػ لتع   ثتػػػػث ر اسمراإلػػػػ  أث نػػػػدرتع ك أف هػػػػذا اسبػػػػعثر دػػػػد ادتػػػػرف 
 ظعثر  جرو اسيف ثا رثاح اسلاػرو ثاسبػرارو  استػ  تػثزع اسػنعـ ثاسػندـ  ث  جػرو اسميعػثؿ 

 اعر  ثاست  ال اضتطاع ثاسػ مض  ثاسددرا  اسعبا   ثاسدثن اسع ئبر  اسع سار ثاسل ردر سبط
ا نضػػ ف كا سعػػ  بػػائ ن   ثمػػف هنػػ  كػػ ثؿ ا نضػػ ف استجاػػؼ دائمػػ ن مػػع اسط اعػػر  ثاضػػعه 
الضت م ر م  تددـ إسال اس ائر است  اعػاش  ػ  ثضػطع  سلدمتػل ثتب اػر ك ي تػلك ثت ػرض 
إلباػػػػل اس ائػػػػر   اسط اعاػػػػر مػػػػف تاػػػػ راس ثمنػػػػ خ  ط اعػػػػر اسطػػػػراز اسػػػػذ  ارضػػػػـ تجػػػػثاف 

 از  ع  إل ر ت  إلبل معع كلاثااتل اسمتم
ثاتن ثؿ اس ك  مضبر اسنار سنراـ ضاف دراضر تكبابار سمعطا تعػ  اس ناػر ثاستػ  
مػػف لةسعػػ  نضػػتطاع أف نرضػػـ اسمةمػػا اس ناػػر ثاستػاػػرا  استػػ  كػػد    ػػ  هػػذا اسعاػػر 
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اسضا ضػػار   -ثاسمدرضػػر اس ناػػر استػػ  تنتمػػ  إساعػػ     اػػة إلػػف معطا تعػػ  ة اسكاػػ رار 
 اسعضجرار   ثاسدانار ( كثا دارار   
 انعصر االكدي : إىلمدخم 

( ثالتبػػػؼ 1جػػػ ف داػػػ ـ اسدثسػػػر ا جداػػػر ام ػػػؿ نع اػػػر إلاػػػثر  يػػػر اسضػػػةال  ة
اس ػػ ك ثف  ػػ  تكداػػد  دااػػر داػػ ـ اسدثسػػر االجداػػر    مػػنعـ مػػف اػػرن أف دا معػػ  ج نػػ   ػػ  

(ك 7ؽكـ(ة 1732(ك ثمنعـ مف ارن  لف دا مع  ج ف    إل ـ ة 1ؽكـ(ة 1731إل ـ ة
(ك ثهنػػ ؾ مػػف اػػرن أف 3( ؽك ـ ة1732ثهنػػ ؾ مػػف اػػرن  ػػلف دا معػػ  جػػ ف  ػػ  إلػػ ـ ة 

(ك جػؿ  كضػن مػ  تن ثسػل مػف دراضػر  ػ  تكداػد 3ؽكـ (ة 1773دا مع  ج ف  ػ  إلػ ـ ة
 اسعار مف معطا   إل مر  نار أث إلم رار أث ضا ضارك

 ( ك تكجـ     ةد اسرا داف أضضع  ضريثف6ثاالجداثف هـ أثؿ ضةسر يزرارة
االجػػػد  ثدػػػػد أضػػػس مػػػػدانتع  أجػػػد استػػػػ  سػػػـ اع ػػػػر إلبػػػه  د ا هػػػػ  إسػػػه اسثدػػػػ  اسك اػػػػر 
ثاالجػداثف اضػػتثطنثا  ػةد اسرا ػػداف منػذ ا سػػؼ اسرا ػع ؽكـ ثإل بػػثا ين ػ  إسػػه ينػن مػػع 

(  ثت  إلبثا مععػـ د ػؿ أف اتمجنػثا مػف االضػتاةء إلبػه اسكجػـ  ثاالجػداثف 3اسضثمراافة
ئػؿ اسيزاػرو إسػه  ػةد اسرا ػداف جمػ  إف سػػتعـ تعػثد ام بثف ثاكػدو مػف أدػدـ هيػرا  اسد  

 ػػ  أاػػثسع  إسػػه إل ئبػػر سػػػ   اسيزاػػرو ا ـ استػػ  ت رإلػػ  إسػػه  ػػرثع منعػػ   ة االجداػػر  
 (ك8اس   بار   اربثرار  اررامار ثاسعر ار ( ة

ثاسػػػػدساؿ  ػػػػ  ذسػػػػؾ ثيػػػػثد أضػػػػم ء أإلػػػػةـ تػػػػرد  ػػػػ  ث ػػػػ ئؽ مػػػػف إلاػػػػثر  يػػػػر 
أاػػك  ع  جػػ نثا يػػزرااف ثساضػػثا ضػػثمرااف    اسضػػةال  تػػدؿ  اػػثرو ثااػػكر إلبػػه أف

جمػػػ  اضػػػتدؿ مػػػف أضػػػم ء ا إلػػػةـ استػػػ  تػػػذجره  اسناػػػثص تثاػػػا إف االجػػػدااف جػػػ نثا 
نعػػػػـ جػػػػ نثا دبابػػػػاف   سنضػػػػ ر إسػػػػه إلػػػػدد  منتبػػػػراف  ػػػػ  ردعػػػػر يػرا اػػػػر ثاضػػػػعر نضػػػػ ا   ثاأل
 اسضػػثمرااف  ػػ  اسينػػثن  سجػػنعـ جػػ نثا اتمتعػػثف  ػػ سدثو ثاسن ػػثذ  ػػ  اسمنطدػػر استػػ  ج نػػ 

( ك ثممػ  اػدؿ إلبػه تزااػد ن ػثذ اسيػزرااف  ػ   9امف ممبجر جػاش ة تػؿ االكامػر (ة 
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مبجػ  كجمػثا اسضػةسر جػ نثا مػف أاػثؿ  11هذد اسممبجر إف ا ن  إلبر مبج  مف ااؿ 
يزراػػػر  جمػػػ  اتاػػػا مػػػف اسناػػػثص اسمضػػػم رار اسمجتبػػػ ر إف هػػػؤالء اسيػػػزرااف جػػػ نثا 

اسمعبـث إف ا دض ـ اسثضطه مػف  ػةد اؤس ثف اسيزء ا ج ر مف ضج ف بم س  اسدطر  ث 
اسرا ػػداف ا تػػداء مػػف مدانػػر ن ػػر  ػػ  اسينػػثن ثكتػػه لػػط هاػػ  ضػػ مراء بػػم ال تضػػمه ة 
 ػػػةد أجػػػد ( نضػػػ ر إسػػػه مدانػػػر أجػػػد استػػػ  اتلػػػذه  ضػػػريثف إل اػػػمر سػػػلك ثجػػػ ف هػػػؤالء 
االجػػداثف  جمػػ  ذجرنػػ  ضػػ  د  اتجبمػػثف اسبػػػر االجداػػر جمػػ  أنعػػـ اضػػتلدمثا  ػػ  جت  ػػ تعـ 

اسمضم ر  اسذ  اضتن طل اسضثمراثف مف د ػؿ    ػـ إف ثيػثد االجػدااف ين ػ  إسػه  اسلط
ينػػن أدن  ط اعػػر اسكػػ ؿ إسػػه تػػل رهـ   سكاػػ رو اسضػػثمرار   ػػ  نطػػ ؽ اسبػػػر اضػػتع ر 
االجداثف ج ارا مف اسم ردا  ثاسماطبك   اسضثمرار   جم  ايد اس  ك  إف ج ارا مػف 

رار اسضثمرااف اضػتثطف االجػداثف اسدػرن اسم ردا  اسضثمرار ذا  ااؿ أجد  ثإلبه غ
ثاسمدف  ثم رضثا اسزراإلر ثبته انثؼ اسكرؼ جم  أنعـ م رضثا اسمعتددا  ثاسطدثس 
اسداناػػر استػػػ  م رضػػػع  اسضػػثمراثف ثهنػػػ ؾ كدادػػػر ثااػػػكر   نػػ  إذا مػػػ  اضػػػت نان  اسي نػػػن 

 ك(12اسبػث    ف اسضثمرااف ثاالجدااف اناعرثا     ثتدر كا رو أاابر ثاكدو ة
( ر  ا ف نراـ ضػافثضدط  ا م راطثرار االجدار    إلعد مبجع  ة ب ر جباب 

(   كاػػػ  إلمبػػػ  إلػػػدو إلثامػػػؿ إلبػػػه إاػػػع ؼ اسدثسػػػر االجداػػػر 11إلبػػػه اػػػد اسجػػػثتااف ة
ضػػػد طع   ػػػ  نع اػػػر ا مػػػر ثمػػػف تبػػػؾ ا ضػػػ  ن اضػػػتنزاؼ ط دػػػ   ا م راطثراػػػر  ػػػ   ثاأل

  ث ػ  إلمػ د اس ػثرا  ثاس ػتف  ( 11اسكرثن ثل ار مػع اسد  ئػؿ اسي باػر ة اسبثس ػث ( ة
 (ك 17   اسدالؿ ث   ا د ساـ است  عر سع  ة 

-1732كجـ    أجػد إلػدو مبػثؾ أ ػرزهـ مؤضػس اسضػةسر ضػريثف االجػد  ة 
ؽكـ ( ثاسػػذ  تمجػػف مػػف تثكاػػد دثاػػة  اسمػػدف اسضػػثمرار تكػػ  كجمػػل ثأضػػس  1183

ستبػػمؿ جػػؿ  ػػةد  أثؿ دثسػػر مثكػػدو  ػػ   ػػةد اسرا ػػداف ضػػعه  عػػده  إسػػه تثضػػاع كػػدثده 
اسرا داف ثإلاةـ ثمن طؽ    ي  ؿ طثرثس ث ةد اسب ـ ك سا  ث عد ث  تل تثسه اسكجػـ 
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(ؽكـ ثايل  ثرا  إلدو ثدتؿ    أ ن ء تمرد  ػ  اسداػر  1133-1183ا نل رامثش ة
( ؽكـ ثا ػػدث ف م نبتثضػػث لضػػر 1162-1133تػػثسه اسكجػػـ  عػػدد ألػػثد م نبتثضػػثة

 دو كمبر إلبه من طؽ اسلباج اسعر ػ  ة ك ساػ ( ثاسضػاطرو  ةد اسب ـ إال انل نيا    دا
إلباع  سام ف طراؽ سبكاثؿ إلبه اسمثاد ا ثسار    عد ث  تل لب ل ا نل ة نراـ ضػاف( 

 (ك13ؽكـ( ة 1117 -1162ة
 : ق.و ( 6662 – 6622نراو سني ) 

إف اسمعبثم   اسمتث رو إلػف هػذا اسمبػؾ ثإلػف اسمبػثؾ االجػدااف إلبػه نكػث إلػ ـ 
ل جػػ ف مػػف أإلظػػـ مبػػثؾ اسضػػةسر ثال ااػػ هال  ػػ  اسبػػعرو غاػػر يػػدد مؤضػػس تؤجػػد انػػ

اسضةسر ضريثف االجد   ثنراـ ضاف هث ا ف اسمبؾ م نبتثضث ثاعن  اضػمل ة مك ػثن 
ا سل ضاف (  ثمف أثسه ا إلم ؿ است  دػ ـ  عػ   عػد اإلػتةءد اسعػرش هػث إلمػ دد سب ػتف 

سػػػػػذاف دتبػػػػػثا ثاسػػػػػدد  طمعػػػػػ   ػػػػػ  اسدالباػػػػػر ثاأل بػػػػػ سل  طمػػػػػ ع اسمتػػػػػ مراف إلبػػػػػه اسعػػػػػرش ا
(ك ثم  أف ثطد نراـ ضاف كجمل    اسدالؿ ضعه  لاػ ع  ػ د  اسمنػ طؽ 13ةاسعرش

استػػ  أإلبنػػ  تمردهػػ  اػػد اسضػػا دو االجداػػر ثمػػف تبػػؾ  عػػض اسمػػدف اسعاةماػػر مضػػتػبر 
اـ ضػػاف إلبػػه راس يابػػل نكػػث إلػػاةـ اسظػػرثؼ استػػ  ترا ػػؽ اضػػتةـ اسكجػػـ    ضػػ ر نػػر 

(ك ثيػػ ء  ػػ  13يداػػد    ػػـ إلػػاف ك جمػػ  اجػػدا  إلبػػه ضثضػػل ة( ك  للاػػعع  مػػف 16ة
نػص ة نػراـ  ضػاف   مبػؾ أجػد   سدػد أاػػدر أثامػرد  ػ سزكؼ إلبػه  ػةد إلػاةـ   ثكتػػه 

(ك دػػػ د  عػػده  كمػػػة  إلبػػػه  ػػػةد اسبػػ ـ ثأإلػػػ د اسضػػػاطرو إلباعػػػ  18مدانػػر مرلبػػػ  ( ة
اسػر ػ   ثباد هن ؾ دار إلبه تؿ  راؾ ثهث مثدع ادع  ػ  ضػثرا  ك ساػ  إلبػه اسي نػن

سنعر اسل  ثر اكد  رثع نعر اس را  دساؿ إلبه ضبطتل ثستػ ماف طػرؽ اسندػؿ إسػه اس كػر 
لاػػػ إلع   ا  ػػػاض اسمتثضػػػط     عػػػده  دػػػ د كمػػػة  إلبػػػه منػػػ طؽ اسلبػػػاج اسعر ػػػ  ثاأل

(ك 19ثاذجر نراـ ضاف    اكد اسناثص انل غضؿ أضبكتل  ػ  ماػ د اس كػر ثاسلبػاج ة
ستػػػػ  أضضػػػػع  يػػػػدد   ثامػػػػف اسطػػػػرؽ استي راػػػػر ثكػػػػ  ظ  ػػػػذسؾ إلبػػػػه يضػػػػد ا م راطثراػػػػر ا
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ثضةمر اسدثا ػؿ استػ  تندػؿ اسمػثاد اسلػ ـ إسػه  ػةد أجػد ثماػ در هػذد اسمػثاد   جمػ  دػ د 
نػػػراـ ضػػػاف كمػػػة  إلبػػػه أدػػػثاـ اسبثس ػػػث ثاستػػػ  اضػػػتمر  س تػػػرا  طثابػػػر أكػػػرز لةسعػػػ  

د (  ثمػػ  اؤجػػ1االنتاػ ر إلبػػاعـ ثلبػػده   ػػ  أإلمػػ ؿ  ناػػر ثمنعػػ  مضػػبر اسناػػر ة بػػجؿ 
ذسؾ االنتا ر ه  منكثتػر ماػاؽ در نػد  جػ ثثر إكػدن ميػ زا  ي ػ ؿ دػرد داغ  ػ  
اسطراػػؽ اسمػػؤد  إسػػه اسضػػبام نار مػػف جرجػػثؾ كاػػ  ندػػش إلبػػه ثايعتػػل منكثتػػر تاػػثر 
بلا  مبتكا  طثسػل إلبػرو أدػداـ تدرا ػ  ثابػ س لػثذو مػدثرو ث اػدد اساضػرن دػثس ث ػ  

اضػرن مر ثإلػر إلنػد اسرج ػر ثجلنػل  ػ  اساد اسامنه ضةح امجػف أف اجػثف  لضػ  ثضػ دل اس
 ك سػػػر مبػػػ  ثإلنػػػد ددمػػػل بلاػػػ ف اػػػثرا  كيػػػـ اػػػػار نضػػػ ر إسػػػه اسريػػػؿ اسمبتكػػػ 

 (ك12( ة1ةبجؿ
ثنتايػر النتاػػ راتل ث تثك تػػل اسثاضػػعر استػ  ألمػػد  اس ػػتف اسدالباػػر ثاسل رياػػر 
ثاست  أإل د  يضد ا م راطثرار إسه م  ج ن  إلبال  ػ  زمػف يػدد ة ضػريثف (  اػة 

 طؽ يدادو   دد تبدن  عدو أسد ن   اة إلف سدن ة مبؾ أجػد(  اتلػذ سن ضػل ة إلف من
(ك 11ةب ر جبت ( –بؾ اسع سـ ب ر ج را  ار عاـ(  ثسدن ة م -مبؾ اسيع   ا ر ع 

 جمػػػ  أاػػػ ا  إلبػػػه بلاػػػاتل مضػػػكر مػػػف استدػػػداس  ػػػدساؿ اضػػػتلداـ إلةمػػػر ا سثهاػػػر 
ثهػذد  دإلػر سػـ ا تػدإلع  اكػد مػف  اسنيمر ة*(    جت  ر اضمل إلبه غرار أضم ء ارسعػر

 ( ك 11د بل ثاست  ج ف  اع  لرثج إلبه اسعرؼ اسدان      ةد اسرا داف ة 
ثدد ج ف نراـ ضاف آلر مبؾ دث  مف مبثؾ اسضةسر االجدار  دأ    عد ث  تػل 
ا م راطثراػػر اػػدن  اعػػ  اساػػعؼ إسػػه أف ضػػدط  تكػػ  ضػػاطرو ة اسجثتاػػثف (  ثتػػذجر 

هػػذا اسمبػػؾ إف نع اػػر كجمػػل انتعػػ     اػػران ثتيمػػع ا إلػػداء ا ل ػػ ر اسمتػػللرو إلػػف 
إلباػػػػل   ث عػػػػد مثتػػػػل إلمػػػػ  ا لطػػػػ ر ثاس ثاػػػػه أريػػػػ ء ا م راطثراػػػػر ممػػػػ  أدن إسػػػػه 

(ك ثهنػػ ؾ رثااػػ   إلػػف ذسػػؾ ثمػػف تبػػؾ مػػ  يػػ ء  ػػ  مػػ  17ضػػدثطع  إلبػػه أاػػد اسجػػثتاافة
ثمػػف  اعػػرؼ ةسعنػػر أجػػد( ثيػػد  نضػػم منعػػ   ػػ  مجت ػػر اسمبػػؾ اربػػثر  آبػػثر   نا ػػ ؿ



 
 

   

 

 
 مدلة النصر لـ ) نرام دين (

 
في دنوات مابين الحربين  

9191 – 9191 
 

 م. غيث حبيب خليل
  2112 كانون األول( 13)  العدد 

  855 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

اسعار اس   ب  اسدداـ ثاست  ترث  أكػدا  نػزثؿ هػذد ا دػثاـ إسػه  ػةد أجػد ثاجتضػ كعـ 
ا دثاـ ث اسمدف    طرادعـ ثهذد نتاير سبعنر ا سل انباؿ اسذ  انزؿ غاػ ل إلبػه نػراـ 
ضػػػاف  نػػػل اتبػػػؼ اسمػػػدف اسضػػػثمرار ثمدانتػػػل ن ػػػر ثمع ػػػدد مع ػػػد ة االاجػػػثر( ثا رااػػػ  

 (ك13ممبجتل ةاست  عر سل ثسذسؾ دمر 
ثممػ  تدػدـ نيػد إف اسظػرثؼ اسضا ضػار  ػ   ػةد اسرا ػداف ثل ريعػ  دػد  راػ  
اسدتػػ ؿ إلبػػه نػػراـ ضػػاف كاػػ  انػػل مػػدو كجمػػل اسطثابػػر اسممتػػدو سضػػ ع ث ة ػػاف إل مػػ ن دػػد 
داػػػػػ ه   ػػػػػ  كػػػػػرثن متاػػػػػبر ستػػػػػ ماف إم راطثراتػػػػػل ثاسك ػػػػػ ظ إلباعػػػػػ  ثتػػػػػ ماف طػػػػػرؽ 

 ك(13اسمثااة  سبكاثؿ إلبه اسمثاد اسل ـ ة
 مسهة اننصر :

ثه  مضبر ماػنثإلر مػف اسكيػر اسرمبػ   ذا  دمػر منكناػر ا بػع ارت  إلعػ  مػ  
ادػػ رن اسمتػػراف ث عػػرض متػػر ثاكػػد  ػػ  اإلػػرض ندطػػر منػػل ثدػػد نكػػ  ثيػػل ثاكػػد منعػػ  

(ك تعبػث 16 نك    رز ن تئ   ثهذد اسمضبر أد مع  اسمبػؾ نػراـ ضػاف  ػ  مدانػر ضػ  ر ة
  إل ػػػػػر إلباعػػػػػ   ػػػػػ  مدانػػػػػر ضثضػػػػػر ة إل اػػػػػمر اسمضػػػػػبر رمػػػػػثز سوسعػػػػػر اسضػػػػػم ثار ثاستػػػػػ

اسعاةمااف( ثمك ثظر ك سا     متكؼ اسبث ر  ػ   ػ راس    ثا ػدث إف اسعاةماػاف دػد 
اضتثسثا إلباعػ  لػةؿ إكػدن  غػزثاتعـ إلبػه  ػةد اسرا ػداف  عػد ضػدثط اسدثسػر االجداػر   

رنػر تاثر اسمضبر اسمبؾ نراـ ضاف ثهػث اكمػؿ اسدػثس ثاسػرما ثاس ػلس ثابػ س لػثذو مد
ثااػػػعد يػػػ ة بػػػ هد  ثدػػػد تضػػػ دط ا إلػػػداء تكػػػ  ددماػػػل  ثتضػػػيؿ اسجت  ػػػر استػػػ  إلبػػػه 

 (ك13ة(1إلبه ضنتثن  مبؾ اسبثس ث ةبجؿ اسمضبر إنع  تاثر انتا ر اسمبؾ نراـ ضاف
 ث ام  الت  دراضر اسمعطا   اس نار ثاسكا رار سبمضبر  

 : انفنية : أوال
جػد   ضػم   مماػزو مازتعػ  تماز  مضبر اسنار  ث ػ د  منكثتػ   اسعاػر اال

إلف ض  دتع  مف اسنت يػ   اسضػثمرار استػ  تماػؿ إسػه استيراػد ث لضػبثن اعجػس ا  جػ ر 
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اسدانار سبضثمرااف سذسؾ ج ن  نت ي تعـ  عادو إلف اسثادعار   ػ  كػاف تماػز  اسنت يػ   
االجداػػر  فاػػ  ء اسثادعاػػر استػػ  يػػ ء  مػػف ثادػػع  ائػػتعـ استػػ  أتػػثا منعػػ  ثمظػػ هر اسدػػثو 

ريثسػػر استػػ  اتماػػز  عػػ  اسعناػػر اسيػػزر   اػػة إلػػف ذسػػؾ إلجضػػ  اسضا ضػػر اسيداػػدو ثاس
(ك ثسػػذسؾ  دػػد كػػ ثؿ اس نػػ ف االجػػد  أف ايػػد  ػػ  18ثهػػ   اػػؿ اسضا ضػػر إلػػف اسػػداف ة

بلاار ا نض ف جدثو إسعاػر ل ردػر ثسجػف  بػجؿ يداػد التبػؼ إلػف اسناػن اسضػثمرار 
نمػػػػ  طثابػػػػر  اسضػػػػ  در سبعاػػػػر االجػػػػد   إذ إف بلاػػػػا تل اسماػػػػثرو ساضػػػػ   داػػػػارو ثاأل

ممبثدر  جم  أنعـ اهتمثا   سباثنر ثاسثادعار مف لةؿ مع سير استجثار اسمتدرج جكرجػر 
اسجتؼ جم  اهتمثا    اسددر    است  ااؿ استبراكار أج ر مف اسضثمرااف  أ  إف اس ف 

(ك كاػػ  19االجػػد  اتلػػذ سن ضػػل بػػجة ل اػػ  ثنػػرن تيضػػاد ذسػػؾ  ػػ  مضػػبر اسناػػر ة
اسمضػػػبر  بػػػجؿ  ػػػ رز إلبػػػه كيػػػر رمبػػػ  اكمػػػر   ا بػػػع ارت  إلعػػػ  متػػػراف نكتػػػ  مبػػػ هد 

ث عرض متر ثاكد   ثهذد اسمضبر نكت  تلبادا النتا ر نراـ ضاف ثيابل إلبػه أدػثاـ 
 (ك72اسبثس ث ة

ثاف أهػػـ مػػ  اتيضػػد  ػػ  هػػذد اسمضػػبر هػػ  اسنثإلاػػر اسيداػػدو  ػػ  اػػا غتع  إلنػػد 
(ك  دػد تيضػد 71( ة7د ػ ف ( بػجؿ ةمد رنتع    سمضة  اسم جرو سبضثمرااف ةجمضػبر اسع

 ػػػػ  هػػػػذد اسمنكثتػػػػر اسثكػػػػدو  ػػػػ  اسماػػػػمثف ثاسثاػػػػثح  ػػػػ  استجػػػػثاف  لػػػػةؼ مضػػػػة  
اسضػثمرااف استػػ  ج نػػ  مدضػػمر إسػػه بػػجؿ أبػػرطر أ داػػر تدضػػـ اسمثاػػثع  جمػػ  اضػػتط ع 
اس ن ف  ني ح اضتلداـ بجؿ اس ن ء ا نبػ ئ  اسمنكػرؼ ثمػف لةسػل اضػتط ع اف اظعػر 

مج نار تثزاع اسبلاػا   اسمضبر إلبه بجؿ ي  ؿ إل س  اتي ثن ثمامثف اسمبعد  ثاأل
إلبػػه مضػػ كر اسبػػثح  نػػػ  مػػف لةسػػل انط ػػ ع سكرجػػػر اس اػػ ء  ػػ  هػػذد اسمنكثتػػػر  ثاف 
كرجػػػػػر اسمكػػػػػ ر اف ا اد إلاػػػػػر ثدان ماجاػػػػػر استجػػػػػثاف اسمتج مبػػػػػر التبطػػػػػ  يماععػػػػػ   ػػػػػ  

ثرهـ اس ن ف االضتعراض اسداا  سبمثاثع   سذسؾ نةكظ اسمك ر اف االجدااف دد ا
جضةضؿ سبد استجػثاف  ػاف اساػلثر ثاسبػيارا  اساػػارو  ث ػذسؾ اضػتط ع اس نػ ف مػف 
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أف ايػػد ثكػػدو متم ضػػجر سبتجػػثاف  ػػ سلطثط اسمتمثيػػر تظعػػر سنػػ  اساػػلثر اسي باػػر مػػع 
 عػػض ا بػػي ر ثاف هػػذا استاػػثر اعطػػ  انط  إلػػ  سبمنطدػػر استػػ  كػػد    عػػ  اسمعرجػػر 

ظعػر  ث بػجؿ ثااػا مػدن مػ   عبػل نػراـ ضػػاف ثهػ  تكتػث  إلبػه  عػض اسػ  ػ     ثأ
 (ك 71ثيابل مف تدتاؿ    ياش ا إلداء ة 

جم  إف اسنزإلر اسثادعار تتاا أج ر    مع سير ت  ااؿ اسبلاا   ث اثرو 
ل اػر بلاػػار اسمبػؾ نػػراـ ضػاف   سب ػػ س اساػاؽ اسداػػار اسػذ  ارتػػداد اسمبػؾ أإلطػػه 

ا غر اسددادػر  ػ  نكػ  ا اػد  إمج نار غنار    إ راز إلاة  اسيضـ مف لةؿ اساػ
ثا ريػػؿ ثاسجتػػؼ ثاػػ ط نضػػن اسيضػػـ  بػػجؿ أج ػػر ددػػر مػػف اسنكػػ  اسضػػثمر  اسضػػ  ؽ 
سبعاػػر االجػػد  ة إلاػػثر  يػػر اسضػػةال  ( جمػػ  اضػػتط ع اس نػػ ف أف اثاػػا  ػػ  هػػذا 
استجػػػثاف اسياػػػثش اسمنجضػػػرو اسمنكػػػدرو مػػػف اسي ػػػؿ ثياػػػثش نػػػراـ ضػػػاف اسمنتاػػػرو ذا  

ر اػػعثد اسي ػػؿ   جمػػ  اضػػتط ع ث بػػجؿ اػػراا أف ااػػثر اس ع ساػػر اسكاثاػػر  ػػ  كرجػػ
ثاػػػعار اسمد تػػػؿ أ نػػػ ء إاػػػ  تل  ػػػ  اسرد ػػػر  ضػػػعـ مماػػػ    جمػػػ  ا ػػػرز اس نػػػ ف تبػػػراا 
ا يض ـ اسعابار اسممبثدر ثاست  ااػ   بجؿ  داع اتن ضن ثط اعػر االجػدااف استػ  

بػؾ نػراـ (ك جمػ  نةكػظ إف اس نػ ف م ػؿ بلاػار اسم77تتم ؿ  ػف راز مظػ هر اسريثسػر ة
ضػاف ثهػث اسبلاػػار اسرئاضػر  ػ  اسمبػػعد  كيػـ اج ػػر مػف  ػ د  اسبلاػػا   جمػ  هػػث 
اسكػػ ؿ  ػػ  اسمنكثتػػ   اسضػػثمرار ثهػػث ارتدػػ  دمػػر اسي ػػؿ ثهػػث اكمػػؿ أضػػبكتل ثارتػػد  
ت ي  ذ  درناف دساة سكمبل اػ ر ا سثهاػر ثاظعػر ثهػث اػدثس  ريبػل أإلػداء ضػ دطاف 

ثارتػػػد  هػػػؤالء دطعػػػر ثاكػػػدو مػػػف يبػػػد  اتػػدسه مػػػف رؤثضػػػعـ اػػػ ارو ثاكػػػدو مػػػف اسبػػعر
(  ثمػػػع هػػػذا  ػػػ ف 3اسكاػػػثاف تػطػػػ  أيضػػػ معـ ثهػػػ  ذا   تكػػػر مػػػف ا ضػػػ ؿ ة بػػػجؿ 

اسكيـ اسم  سع  ال ال اطػ  إلبه   د  بلاا   اسمبعد ثاعثد ذسؾ إسه ا ي دو  ػ  
اا غر استجثاف اسعػ ـ  جمػ  نةكػظ اضػتدارو ا جتػ ؼ سببلاػا   إلنػد تاػثار اسػرأس 

(ك ثاثر اسينثد االجداثف ثهػـ اب ضػثف لػثذا  ااػثار مػع 73ي ن  ة ثا ريؿ  بجؿ
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رداء ااػػػػػؿ اسػػػػػه م تكػػػػػ  اسرج ػػػػػر جمػػػػػ  ثاظعػػػػػر ا نػػػػػ ف مػػػػػنعـ ثهػػػػػـ اكمبػػػػػثف رااػػػػػ   
 ك(73أجدارة

ثتريع أهمار مضبر نراـ ضاف إسه جثنع  أثؿ إلمؿ  ن  ضيب  إلبال ا كدا  
  اسضػػثمرار ثمنعػػ  است رالاػػر  ػػ   ػػةد اسرا ػػداف  ػػ  مضػػ كر ثاكػػدو إلبػػه إلجػػس اسمضػػة

مضبر اسعد  ف ثاست  ضيب  إلبه بجؿ أبرطر أ دار كثال د مف ا ب رو هن  إسه إف  ػ  
اسثد  اسذ  ج ف  ال اسمب س اسضثمر  اسملاػؿ اكػثؿ اسبػلص اس بػر  اسػه جتبػر ال 
كا و  اع   نيد هن     مة س بلاا   اسمضبر إف اسدم ش اضدط    طاػ   طثابػر 

ذ  تعػن إلباػل اسػراا ثإلػف طراػؽ استةإلػن   ساػثء ثاسظػؿ  ػ  متمثير أب ل   سم ء اس
هذد اسطا   تكثس  جتبر اسكير إسه مبعد ذ  كرجر ج ارو اسكاثار ث  سبجؿ اسذ  سـ 
اضػػتطع اسنكػػ تثف اسضػػثمراثف أف انيػػزثد  ثمػػف هػػذا اظعػػر إف االجػػداثف تكػػررثا مػػف 

تطػثر دائػـ ثكرجػر اسيمثد ثاسط  ع استيراد  ثغد  مظ هر اسكاػ و   سنضػ ر سعػـ تم ػؿ 
 (ك76ث ن ء ة
 :واإلداريةانسياسية ثانيًا: 

منػػذ اسعاػػر االجػػد   ػػدأ  ضػػاطرو ا دارو اسمرجزاػػر إلبػػه يماػػع  ػػةد اسرا ػػداف 
ثد م  أثؿ دثسر ام  يماع اسمدف ثاسػدثاة  استػ  ج نػ  متنػ كرو  امػ   انعػ  تكػ  

را ػداف ثضػاطرو سثاء دثسر مثكدو ث اة إلف ذسؾ اتضع  ستبمؿ من طؽ لػ رج  ػةد اس
 (ك73اسعنار اسيزر  إلبه اسض كر اسضا ضار ثا دارار     ةد اسرا دافة

ثمػػػف لػػػةؿ تكباػػػؿ اسمبػػػ هد اسمن ػػػذو إلبػػػه مضػػػبر اسناػػػر نضػػػتطاع أف نضػػػتدؿ 
داراػػػر يعبػػػ  مػػػف اسممجػػػف سيػػػاش ادػػػثدد مبػػػؾ اسلػػػرثج مػػػف  إلبػػػه معطاػػػ   ضا ضػػػار ثاأل

راس ثلػػػثض معػػػ رؾ إل اػػمر كجمػػػل ثاسزكػػؼ  ػػػل إسػػه منػػػ طؽ  عاػػدو ثاػػػع ر استاػػ 
إلداػدو ثاستػ  أبػ ر  إساعػ  اسناػثص اسمضػم رار  اػة إلػف أإلمػ ؿ  ناػر ثتتاػا  اعػ  
ضم   اسضا ضر اسمرجزار اسيداػدو استػ  ات ععػ  اسكجػ ـ االجػداثف ثمػنعـ نػراـ ضػاف ثهػ  
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إت  ع ضا ضر مرجزار مثكػدو  ثتدضػاـ ا م راطثراػر إسػه مد طعػ   ثثالاػ    ثاالإلتمػ د 
عناػػػر اسيػػزر  ساػػػم ف ثالئعػػػـ  ثهػػػدـ أضػػثار اسمػػػدف استػػػ  ج نػػػ  إلبػػه اسكجػػػ ـ مػػػف اس

تكػػاط   سمػػػدف سكم اػػػر ن ضػػع  مػػػف هيمػػػ   اسػػػدثاة  اسميػػ ثرو ث مػػػ  إف يماػػػع اسمػػػدف 
تكػػػ  ضػػػبطر مرجزاػػػر ثاكػػػدو  ػػػ ف اسك يػػػر إسػػػه هػػػذد ا ضػػػثار دػػػد زاسػػػ   اػػػة إلػػػف إف 

و ل اػػر هػػدمع  امنػػع كجػػ ـ تبػػؾ اسػػدثاة  مػػف استمػػرد اػػد اسضػػبطر اسمرجزاػػر اسمثكػػد
ثأنع  ألاػع   ػ سدثو   جمػ  اإلتمػد إلبػه اسرضػؿ ثاسم عػث اف جنظػ ـ اضػتل  رات  ثطػثر 
نظػػ ـ اسمثااػػة  ثاس راػػد  ااػػ ؿ معبثمػػ   اسمبػػؾ إسػػه كجػػ ـ اسثالاػػ   ثاسمد طعػػ   
ثجذسؾ مف لةسعـ اضػتطاع اسثدػثؼ إلبػه مػ  جػ ف ايػر   ػ  أريػ ء ا م راطثراػر مػف 

( ك ادػػػدمثف اسمػػؤف إسػػػه 78مػػػراء ضػػث  رتث ة تمػػرد أث إلاػػا ف ثدػػػد تمجػػف مػػػف يعػػؿ أ
ياش نراـ ضاف  ثاسطراؽ اسػذ  ضػبجل اسمبػؾ نػراـ ضػاف سػـ اضػبجل مبػؾ مػف د بػل   ثدػد 
اضتط ع اسمبؾ نػراـ ضػاف مػف تكداػؽ اسناػر  ضػعثسر الف ا سعػر اان نػ  سػـ تلبػؽ ريػة 

 ( ك79ندا سل جم  تذجر ناثص تعثد إسه هذا اسمبؾ ة
اػػ  أضػػس اسضا ضػػر اساػػ ئ ر استػػ  ايػػن أف اعتمػػد ثتمجػػف هػػذا اسمبػػؾ مػػف ت  

إلباعػػ  جػػؿ مبػػؾ اطمػػا إسػػه إد مػػر إم راطثراػػر ثاسمتم ػػؿ  ػػ   اػػؿ اسضا ضػػر إلػػف اسػػداف 
الف ذسؾ اينن اسمبؾ مف إمج نار اتع مػل  تكاػزد سدانػل إلبػه كضػ ن ا داػ ف ا لػرن  

داتعـ جم  انل    اسثد  ن ضػل امػنا مد طعػ   ا م راطثراػر  راػر اسك ػ ظ إلبػه معتدػ
 (ك32اسدانار مف دثف أف تتعرض    تل ار ل ري  ة

ثاسلطػثو اس  ناػر استػ  ضػ ر إلباعػ  ثمػف د بػل اسمبػؾ ضػريثف االجػد  هػ  ت نػ  
ضا ضر ر ط أثااػر ا لػثو  امػ   ػاف ا دػثاـ اسملتب ػر استػ  تكتثاعػ  ا م راطثراػر الف 

ثأإلم ؿ اسبػن ثامنا ذسؾ اضد اسطراؽ أم ـ اسط معاف ثاسك دداف مف ايؿ إ  رو اس تف 
   اسثد  ن ضل ضػج ف ا م راطثراػر  راػر اسبػعثر   سثكػدو ثإلػدـ است ردػر   ثآلػر مػ  
دػػػ ـ  ػػػل تم ػػػؿ   سداػػػ ء كاػػػ   ضػػػا اسميػػػ ؿ أمػػػ ـ اسداػػػ و ساكجمػػػثا   ضػػػـ اسمبػػػؾ ثإلػػػد 
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دػػراراتعـ الزمػػر استن اػػذ  اػػة إلػػف ر ػػط اسداػػ ء   سضػػبطر اسمرجزاػػر ثإلػػدـ ثاػػعل تكػػ  
اث اسمد طعػػػ   ثهػػػذا مجػػػف اسداػػػ ء مػػػف إرضػػػ ء أضػػػس اسعداسػػػر ركمػػػر كجػػػ ـ اسثالاػػػ   

اسممجنػػر ثضػػد اسطراػػؽ أمػػ ـ اسكجػػ ـ اسثالاػػ   مػػف اضػػتػةؿ اسداػػ ء ستكداػػؽ مطػػ مععـ 
(ك جمػػػ  تتاػػػا  أف ضا ضػػػر أجػػػد اسل رياػػػر اإلتمػػػد  م ػػػدأاف رئاضػػػاف 31اسبلاػػػار ة

داػػػر   اتمػػػ ةف  اػػػرثرو إلاػػػ ع اسمنػػػ طؽ استػػػ  تم ػػػؿ تعداػػػدا سعػػػـ تكػػػ  اسضػػػا دو االج
(كأمػ  31ثاسضاطرو إلبه ا د ساـ اسػناػر  ػ سمثارد ا ثساػر اساػرثرار الزدهػ ر اسكاػ رو ة

مف لةؿ اسضاطرو إلباع  أث مف لةؿ إلدد مع هدا  اسضةـ ثهذا م  د ـ  ل نراـ ضاف 
مػػع مبػػؾ إلػػاةـ ثمػػع أف اضػػـ اسمبػػؾ اسعاةمػػ   دػػد  مػػف نػػص اسمع هػػدو إال أف اغبػػن 

 اتػػػػػػػػػ  ثهػػػػػػػػػث اسمبػػػػػػػػػؾ اسكػػػػػػػػػ د  إلبػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػةسر االكتمػػػػػػػػػ ال  تػػػػػػػػػريا اسمبػػػػػػػػػؾ ل
ة  ابػػ  ( تػػدؿ اسناػػثص استػػ  تاػػمنتع  اسمع هػػدو انعػػ  مع هػػدو ضػػةـ  ػػنكف ندػػرأ  ػػ  
 عض  نثده  م  د سل اسمبؾ اسعاةم  ةة إلدث نراـ ػ ضاف   إلػدثا سػ    ثاػداؽ نػراـ ػ 

 ( ك37ضاف اداد  س  (( ة
اف ضػ د اضػتلداـ اسبػػر ثجنتاير ستبؾ اسضا ض   است  اضػتلدمع  اسمبػثؾ االجػدا

االجدار جبػر رضمار س ةد اسرا داف ثمف  ـ أا ك  اسبػػر اسد بثم ضػار اسدثساػر مػ   ػاف 
 (ك33دثؿ اسبرؽ ا دنه اسدداـ ة

كرية :ـانعسثانثًا : 

اكتػػؿ اسيػػاش ثاسضػػةح مجػػ ف اساػػدارو  ػػ  تػػ رام يماػػع اسػػدثؿ دػػدام ن ثكػػدا  ن  
  اإلتػػداء ثااػػد إلنعػػ  أ  لطػػر  لػػ ري   ػػ سياش ضػػثره  اسمناػػع اسػػذ  اكماعػػ  مػػف أ

ثاػػػث ر سعػػػ  ا مػػػف ثاالضػػػتدرار  أمػػػ  إلػػػف ضػػػ ن هػػػذد ا هماػػػر  ػػػ  تػػػ رام  ػػػةد اسرا ػػػداف  
 اعثد ذسؾ إسه اسط اعر اسيػرا اػر سػ ةد اسرا ػداف  عػ  أرض معطػ ء تتػث ر  اعػ  اسماػ د 

كاػ رار اسعذ ر ثا راا  اسلا ر اس ضاكر  ثسعػذا اسضػ ن د مػ   اعػ  أدػدـ اسمراجػز اس
استػػ  إلر عػػ  ا نضػػ ف   جمػػ  أنعػػ   ػػ  اسثدػػ  ن ضػػل أرض م تثكػػر أمػػ ـ ا دػػثاـ ا لػػرن 
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ثمنعػ  ا دػػثاـ اسي باػر استػػ  ج نػ  تػطػػ  اسيعػ   اسبػػردار ثاسبػم سار اسبػػردار مػف  ػػةد 
اسرا ػػداف   ثسعػػذا اسضػػ ن ج نػػ  معراػػر سبػػػزث ثاسعيػػـث ثإلبػػه مػػر اسعاػػثر متػػه مػػ  

 تع  اسمرجزاػػر  ثسػػذسؾ  دػػد أدرؾ ضػػج ف  ػػةد اسرا ػػداف اػػع   دػػدراتع  اسعضػػجرار ثضػػبط
ثمنػػذ أدػػدـ اسعاػػثر أهماػػر استضػػبا ثاالضػػتعداد    غػػزث أث مطػػ مع ل رياػػر تتعػػرض 

 (33سع  كدثدهـ اسل ريار ة
دػ متعـ  ثتماز اسعار االجد    ضػتاةء االجػدااف إلبػه اسضػبطر  ػ  اسػ ةد   ثاأل

و  عدم  ج نػ  ميػزأو  ػ  إلاػر  يػر اسل اع سضبطر مرجزار ثاكد دثسر اسدطر اسثاكد
اسضػػةال    ثذسػػؾ أدن إسػػه  نػػ ء دثسػػر دثاػػر تاػػـ يابػػ  ج اػػرا منظمػػ  ثمػػزثد  لضػػبكر 
يداػػدو ثأضػػ سان متطػػثرو  ػػ  اسدتػػ ؿ ث مػػف لةسػػل دػػ د مبػػثؾ اجػػد اسكمػػة  اسعضػػجرار 
ثل اثا مع رؾ تمجنػثا مػف لةسعػ  مػف ت  اػ  ضػاطرتعـ ثكجمعػـ إلبػه اسمنػ طؽ استػ  

ثاضػػتط إل   ػػل مػػف جػػ ا يمػػ ح مكػػ ثال  ا دػػثاـ اسميػػ ثرو  ػػ  اسيعػػ    تكػػ  ن ػػثذهـ
اسبم سار ثاسبم سار اسبردار سةإلتداء إلبه اس ةد    ـ اتيعػ   عػد ذسػؾ نكػث اس تثكػ   

 ( ك 36اسل ريار ة
ثاف أ   اثرو ترضـ إلف اسياش ثاسضةح  ػ  اسعاػر االجػد  ال ػد أف نللػذ 

هػذا اسعاػر اػلت   ػ  مدػدمتع  هثاػر ا دػثاـ  نظر االإلت  ر ا مثر است  اضتيد     
االجداػػػػػر اسيزراػػػػػر    عػػػػػد أف جػػػػػ ف اسدػػػػػ دو ثاساػػػػػ  ط ثغ س اػػػػػر اسينػػػػػثد مػػػػػف اسعن اػػػػػر 
نعػػ  أدلبػػ  اسج اػػر مػػف  اسضػػثمرار  أاػػ ا معظمعػػـ مػػف اسعن اػػر االجداػػر استػػ  ال ػػد ثاأل
 أضػػػ سان اسدتػػػ ؿ ث نػػػثف اسكػػػرن ثأنػػػثاع ا ضػػػبكر استػػػ  اإلتػػػ د  إلباعػػػ  ثإلر تعػػػ  ا دػػػثاـ
اسيزراػػر  اػػثرو إل مػػر د ػػؿ أف تضػػتدر  ػػ   ػػةد اسرا ػػداف ثاستػػ  ج نػػ    ستلجاػػد تنضػػيـ 
ثاسكا و اس دثار اسمتندبر است  اتضم   ع  كا و ا دثاـ اسيزراػر إل مػر ث ػ  اسثدػ  ن ضػل 
ج ن  متل رو  كا و االضتدرار اسيدادو    اسمدف ثاسمراجز اسكا رار  يمع   ػذسؾ  ػاف 

سدػػػػػػػػاـ اس دثاػػػػػػػػر اسيزراػػػػػػػػر ثكاػػػػػػػػ و اسمػػػػػػػػدف ثأضػػػػػػػػ سا ع  ثدامعػػػػػػػػ  ا ضػػػػػػػػ سان ثاسم ػػػػػػػػ هاـ ثا
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(ك  اػػة إلػػف ذسػػؾ  ػػ ف معظػػـ اسكػػرثن ثاسمن زإلػػ   إسػػ  ج نػػ  تدػػع  ػػ  33اسل اػػرة
إلاػػر  يػػر اسضػػةال  اسضػػثمرار  تنبػػن  ػػاف دثؿ اسمػػدف اساػػػارو أث  ػػ  كرن  ػػاف 

بكر اسمػػػػدف اسمتيػػػػ ثرو ثاسمتد ر ػػػػر ثجػػػػ ف ط اعاػػػػ  أف تجػػػػثف أضػػػػ سان اسدتػػػػ ؿ ثنػػػػثع ا ضػػػػ
اسمضػػتلدمر منضػػيم  مػػع هػػذد اسكدادػػر  ػػ  كػػاف سػػـ تعػػد اسمعػػ رؾ ثاسكمػػة  اسعضػػجرار 
استػػ  ل اػػع  اسيػػاش االجػػد  مداػػثرو إلبػػه منطدػػر اػػػارو أث درا ػػر  ػػؿ جػػ ف إلبػػه 
اسياش االجد  أف اثايل أإلداء أي نن مف منػ طؽ أين اػر مت  انػر مػف كاػ  اسط اعػر 

نػػثف اسكػػرن   جػػ ف إلباػػل اف اجػػثف مػػدر   اسيػرا اػػر ثأضػػ سان اسدتػػ ؿ ثنػػثع ا ضػػبكر ث 
تػػػدرا   ياػػػدا ثمضػػػتعدا سمثايعػػػر ملتبػػػؼ أنػػػثاع ا ضػػػبكر ثملتبػػػؼ اس ائػػػ    عاػػػدا إلػػػف 

( ك جمػػ  جػػ ف التضػػ ع ردعػػر اسدثسػػر االجداػػر ثاػػرثرو إإلػػداد 38مراجػػز اسمػػدف االجداػػر ة
دار ثتيعاػػز اسكمػػة  اسعضػػجرار اسمتت ساػػر إسػػه اسمنػػ طؽ اس عاػػدو ثالضػػام  اسمنػػ طؽ اسبػػر 

ثاسبػػػم سار اسبػػػردار  ثكم اػػػر كػػػدثد ا م راطثراػػػر اسمتراماػػػر ا طػػػراؼ أ ػػػرد  ػػػ  استرجاػػػز 
إلبػه اسيػاش اسػدائـ اسػذ  ر مػػ  ج نػ  نثاتػل ا ثسػه  ػػ  أثالػر إلاػر  يػر اسضػػةال ك 

مد تػػؿ  ػػ   3322ث عػػذا جػػ ف اسمبػػؾ ضػػريثف االجػػد  ات ػػ لر  لنػػل جػػ ف اطعػػـ اثماػػ  
دثا  اسمضػبكر مػف اسكػرس اسمبجػ  اسػذ  ام ػؿ نػثاو دارد ثذسؾ ر م  ابار إسه أ راد اس

(ك ثنضػػػػتطاع أف نرضػػػػـ مةمػػػػا اسيػػػػاش  ػػػػ  اسعاػػػػر 39اسيػػػػاش اسنظػػػػ م  اسػػػػدائم  ة
االجػػػد  مػػػػف لػػػػةؿ اسمبػػػػ هد اسكر اػػػػر اسماػػػػثرو إلبػػػػه اسناػػػػن ثاسمضػػػػة  االجداػػػػر   
ثجػػػذسؾ ط اعػػػر استطػػػثرا  اسضا ضػػػار ثط اعػػػر اسمعػػػ رؾ اسكر اػػػر ث ػػػ  لص مػػػف لػػػةؿ 

است  تعثد سبمبؾ نراـ ضاف ثمنع  ة مضبر اسنار( كا  نيد انل دد كػد   اسمنكثت   
تػاػػػرا  ج اػػػرو  ػػػ  اسػػػنظـ اسمت عػػػر  ػػػ  اسيػػػاش ثذسػػػؾ مػػػ   راػػػتل استػاػػػرا  ثاسظػػػرثؼ 
اسضا ضػػػػار اسيداػػػػدو ثاستػػػػ  اإلتمػػػػد  اس تػػػػثح اسعضػػػػجرار أض ضػػػػ   ػػػػ  ضا ضػػػػتع  اسل رياػػػػر 

بكر  ع سػػر تػػتمجف مػػف ثكتمػػ  أف اجػػثف سبػػ ةد يػػاش دػػث  مػػنظـ ثمػػدرن ثمضػػبا  لضػػ
مثايعػػػػر اسدػػػػثا  ا ين اػػػػر ثالضػػػػام  اسكمػػػػة  اسل رياػػػػر استػػػػ  امتػػػػد  إسػػػػه ا دطػػػػ ر 
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اسميػػ ثرو ثسػػذسؾ نيػػد انػػل  ػػ  اسعاػػر االجػػد  تػػـ تلضػػاس يػػاش نظػػ م  مػػنظـ ث ػػؽ 
(ك جمػػػػ  انػػػػل أكػػػػد  تػااػػػػرا  أض ضػػػػار  ػػػػ  أضػػػػبثن استػػػػدران سبدػػػػثا  32أضػػػػس    تػػػػر ة

اإلتمػد   سدريػر ا ثسػه إلبػه اسعن اػر االجداػر  ػ   اسمضبكر ثتيناده  ثتضباكع  ثر مػ 
دا دو اسياثش ثمف لػةؿ مبػ هد اسمضػبر نيػد انػل تػـ أ طػ ؿ اضػتلداـ ا ضػبكر اس دابػر 
 ػ  تيعاػػز اسيػػاش ثاستػػ  ج نػ  ضػػ ئدو  ػػ  إلاػػثر  يػر اسضػػةال  كاػػ  أ طػػؿ نظػػ ـ 
ر اساػػؼ ثأج ػػر مػػف اضػػتلداـ ا ضػػبكر اسل ا ػػر استػػ  تضػػ إلد إلبػػه ل ػػر اسكرجػػر ثضػػرإل

اسمنػػ ثرو ثدطػػع اسمضػػ     اس عاػػدو ثهػػذا مػػ  انضػػيـ أااػػ  ثط اعػػر ا دػػثاـ اسيزراػػر استػػ  
اإلت د  إلبه اسكرجر ثضرإلر استندؿ    طؿ اضتلداـ ا ضبكر اس دابر ج سدرثع ثاس ػؤثس 
ثاسػػد   اس ثاسرمػػػ ح اس دابػػر  ثاضػػػتكد  أضػػػبثن اسم ػػ رزو اس رداػػػرك أمػػ  أاػػػن ؼ اسيػػػاش 

انؼ اسمب و اؤسؼ اسيزء ا ج ر مف اسدطع   اسعضجرار ثج ف اتضػبا  ػ س ؤثس  ج ف 
اسل ا ر ثاسلن ير ثاسضاثؼ اسداارو  ثج ف اضػند ثاكمػ  اسمبػ و رمػ و اسضػع ـ ثاسرمػ ح 
اسطثابر جم  اضند اسمب و  رم و اسدذائؼ اسل ا ر  دال مف رايم   ا كي ر اس دابر است  

اسعمػؿ   ضػتلداـ اسعر ػ   اسكر اػر ثاستػ  سػـ تظعػر  ػ  دد تعاؽ تددـ اسيند جم  اضػتمر 
مبػػػػ هد اسمضػػػػبر   إلت ػػػػ ر إف اسمعرجػػػػر تكػػػػد   ػػػػ   ائػػػػر ي باػػػػر اتعػػػػذر مععػػػػ  اضػػػػتلداـ 

(ك جمػػػػ  ال ػػػػد ثاف اػػػػـ اسيػػػػاش االجػػػػد  اػػػػن   مػػػػف اسمدػػػػ تباف 31اسعر ػػػػ   اسكر اػػػػر ة
ملػػػػتص  ػػػػدؾ ا ضػػػػثار ثهػػػػدمع  ث ػػػػتا اس ػػػػػرا   اعػػػػ     ػػػػ سمعرثؼ إف معظػػػػـ اسمػػػػدف 

ضػػػثمرار ج نػػػ  مكماػػػر  لضػػػثار ثجػػػ ف إلبػػػه ضػػػريثف االجػػػد   ػػػ   دااػػػر كرث ػػػل أف اس
اداػػ  إلبػػه تبػػؾ اسمػػدف ثاػػدؾ أضػػثراه  ثااػػمع  إسػػه كػػدثد دثستػػل اسمتن ماػػر ثهػػذا مػػ  

 تبار إسال ناثص أجدار ي ء  اع   
 ( ك31" دمر مدانتعـ ثهدـ ضثره  ككك اسم " ة

ثسجػػػف ر مػػػ  تيػػػ ثز  ثال اعػػػرؼ   ساػػػ ط جػػػـ جػػػ ف إلػػػدد أ ػػػراد اسيػػػاش االجػػػد 
إلبرا  ا سثؼ مف اسمدػ تباف سجػ  تػتمجف اسداػع   مػف االنتبػ ر  ػ  ي عػ   إلداػدو 
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ثتكم  كدثد طثابر ث اثرو دائمر ثتؤمف امف ثضةمر طرؽ اسمثااة  است  ج ن  
تاػػػؿ أجػػػد  ضػػػثاكؿ اس كػػػر ا  ػػػاض اسمتثضػػػط ثجػػػذسؾ ا  دػػػ ء إلبػػػه إلػػػدد مػػػف اسينػػػثد 

   ا م جف است  اكتبع  ستكم  ها ر اسضػبطر االجداػر  سبك ما   اسعضجرار است  ادامع 
ثتكم  طرؽ استي رو أاا   جم  إف إلدد ا ضرن اسج ار اسذاف ذجرهـ اسمبثؾ االجدااف 

 (ك37ابار هث ارلر إسه ال مر إلدد اسياش االجد   ة
ث امػ  الػص أضػػبثن تيناػد اسينػثد ثتػػدرا عـ ثد ػع اسرثاتػن سعػػـ ثغارهػ    ػػ ف 

ر ثسجف إلبه ا ريػا إنعػ  مم  بػر سمػ  ضػ د  ػ  اسعاػثر اسةكدػر ثالضػام  معبثم تن  دباب
 ػػ  إلعػػد كمػػثرا     ثج نػػ  داػػ دو اسيػػاش مػػف معػػ ـ اسمبػػؾ ن ضػػل ثهجػػذا ظعػػر اسمبػػثؾ 
االجػػدااف ثمػػنعـ نػػراـ ضػػاف إلبػػه راس اسيػػاش  ػػ  اسمضػػة  ثاسناػػن استذج راػػر استػػ  

 ػػ  اسكمػػة  ا دػػؿ أهماػػر ترجثهػػ  تلباػػد النتاػػ راتعـ   ػػ  كػػاف ج نػػ  داػػ دو اسيػػاش 
 (ك33 ج ن  تععد إسه اسد دو ثاسا  ط أث كج ـ اسمد طع   اسدرا ر ة

ثتظعػػػػر مػػػػف لػػػػةؿ مضػػػػبر انػػػػل جػػػػ ف سبمبػػػػؾ اسد ئػػػػد ثاسينػػػػثد اسمكػػػػ ر اف أزاػػػػ ء 
إلضػػجرار ل اػػر اتاػػ    جثنعػػ   ضػػاطر ثل ا ػػر    تضػػ إلد إلبػػه ضػػرإلر اسكرجػػر  ثدػػد 

رثطاػػػر ذا  دػػػرناف ثاطػػػل  ددمػػػل ظعػػػر نػػػراـ ضػػػاف إلبػػػه مضػػػبتل ثهػػػث ابػػػ س لػػػثذو مل
ا إلػداء ثاكمػػؿ  اداػػل اسدػػثس ثاسضػػعـ ثاس ػلس  ثارتػػد  رداء اػطػػ  اسيػػزء اسعبػػث  مػػف 
يضػػدد ت رجػػ  ا ريػػؿ كػػرو  ػػ  كرجتعػػ   أمػػ  اسمدػػ تبثف  دػػد اػػثرثا ثهػػـ ارتػػدثف لػػثذا 
ملرثطاػػر اسبػػجؿ ثارتػػدثف تنػػثرا  مبػػدثدر طثساػػ  تاػػؿ إسػػه مػػ  تكػػ  اسرج ػػر تضػػ إلد 

 (ك33رجر أاا  ةإلبه كرار اسك
 اندينية : رابعًا :  

إف تير ػػر ا نضػػ ف مػػع اسط اعػػر ثسػػد  ك سػػر ذهناػػر يػػ ء استع اػػر إلنعػػ    جػػرو 
اسجثف اسذ  ااـ جؿ م     اسثيثد مف اسظثاهر اسط اعار  ا نض ف  اسكاثاف ثاسن    
ثاسيمػػػ د  ثدػػػد رأن  ػػػ  اسجػػػثف نظ مػػػ ن ي معػػػ ن سجػػػؿ هػػػذد اسجا نػػػ    ػػػ  اػػػثرو ا نظمػػػر 
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يتم إلاػر جنظػػ ـ اسع ئبػر ثاسيم إلػػر  ث تع اػر آلػػر اسدثسػر  اسكػػ ؿ ن ضػل انط ػػؽ إلبػػه اال
ارسعػػػر استػػػ  اػػػثره  ثهػػػ  سعػػػ  اسػػػنظـ االيتم إلاػػػر ن ضػػػع  ثتتيمػػػع ارسعػػػر  ػػػ  مجػػػ ف  
اضمه ة ميمع ارسعر(  ستنظاـ اسجثف ثاسضاطرو إلبال  ثهن ؾ التةؼ    إلدد ارسعر 

إلػػدده   ػػ  دػػثائـ ارسعػػر  ثال امجػػف ت ضػػار  مػػ   ػػاف ميمػػع ارسعػػر  ػػ  ا ضػػ طار ث ػػاف
ذسؾ    استدباؿ مف أهمار تبؾ ارسعر است  سـ تػذجر  ػ  ا ضػ طار   ػؿ ايعػؿ اسعجػس 
 ػػ   عػػض اسكػػ ال   ثسجػػف اس ػػرؽ اجمػػف  ػػ  الػػتةؼ استاػػثرا   ػػ  ميػػ ال  اسكاػػ و 
 اساثماػػػر ثاسداناػػػر ثطرادػػػر است جاػػػر  ػػػ  اسدػػػثن استػػػ  تدػػػثد إلػػػ سـ ا نضػػػ ف ثاستػػػ  ضػػػما 

 (ك36 لضم ء ملتب ر ثإلّد  آسعر ة
تتاا مف لةؿ مب هد اسمضبر إف اسمبؾ نػراـ ضػاف اػثر ثهػث ارتػد  استػ ج 
اسمدػػرف اػػ ر ا سثهاػػر   ثهنػػ ؾ أراء كػػثؿ ت ساػػل اسمبػػؾ نػػراـ ضػػاف ثاػػ تل  ػػاف استلساػػل 

 ثاستدداس  
  ت سال نراـ ضاف    كا تل ثاضتندثف    ذسؾ إسه إف اسمبؾ نراـ  اسرأ  ا ثؿ

اف ثرد اضػػػمل  ػػػ  اسجت  ػػػ   اسمضػػػم رار مضػػػ ثؽ   عةمػػػر اسنيمػػػر ة*(  اسداسػػػر إلبػػػه ضػػػ
ا سثهاػػر ثجػػذسؾ مػػف لػػةؿ ندػػثش تعػػثد إسػػه اسعاػػر االجػػد  ثتظعػػر إف اسمبػػؾ نػػراـ 

 ( ك33ضاف اسل    كا تل  دد ذجرد ج  ر مثظ   اسدثسر   سل أجد ة
جدار ث   لص ر م  ج ن  االنت  ا   است  د م     أري ء ا م راطثرار اال

   اسمدف اسضثمرار ثاس   بار سـ تجف اد كجمل  دط  ؿ ر م  اإلتراا  إلبه ت ساػل نػراـ 
ضاف سن ضل ثذسؾ إلندم  تمجف مف إلا ع اسمدف اس ػ ئرو أث اسمتمػردو ااػطر  آسعتعػ  
االإلتػػراؼ  لسثهاتػػل ثهػػذا اسػػرأ  ايػػدد  عػػض اس ػػ ك اف  ػػ  اسجت  ػػر اسمدثنػػر إلبػػه د إلػػدو 

سعػػػر إلبػػػت ر   انباػػػؿ   نػػػز م دػػػثد ناػػػ ل ا إلبػػػه يػػػ ء  اعػػػ  ة إف ا تم ػػػ ؿ مػػػف اس رث 
  ثننلرضػ ؿ ثاانجػ  ثبػمش ثضػاف ثنرجػ ؿ دػد دػررثا أف اعػدثا اسمبػؾ نػراـ ضػاف ثدج ف

إسع  سمدانر أجد ثدررثا  ن ء مع د سػل  ػ  ثضػط مدانػر أجػد ثهػذد ا بػ رو تثاػا سنػ  إف 
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اػ ر ا سثهاػػر    ضػػبثن  اسمبػؾ ضػػريثف ثثسداػل رامػػثش ثم نبتثضػػث دػد كاػػبثا إلبػػه
ذاتل أ   م  اعر آسعر اسمدف اسضثمرار ثاس   باػر سعػـ    سثهاػر ث ػدثف هػذد اسم  اعػر  ػة 
اعتػػػرؼ اكػػػد  ػػػلسثهاتعـ ثسجػػػف هػػػذا ا دػػػه ميػػػرد رأ  إسػػػه أف تجتبػػػؼ  د اػػػ  مدانػػػر أجػػػد 

 (ك38ثتظعر استندا     د ا  اسمع د اسمذجثر كته اا ا اسرأ  كدادر ة
سدد ددس ددم ء اسعرادااف  عض مبثجعـ اسعظ ـ ثسجف سـ ااػؿ    اسرأ  اس  ن 

أ  منعـ إسه مرت ر ا سثهار ج راإلنر ماػر اسػذاف جػ نثا آسعػر  ػ  كاػ تعـ ث عػد مػثتعـ 
ثت ػػرؾ اسمبػػثؾ ثاسنػػ س  لضػػم ء ارسعػػر   دلبثهػػ   ػػ  ترجاػػن أضػػم ء أثالدهػػـ مػػف  ػػ ن 

ثادد نػػػػرار  أ  ة ادد  اسكم اػػػػر ثاستدػػػػرن م ػػػػؿ نػػػػراـ ضػػػػاف أ  ة مك ػػػػثن ا سػػػػل ضػػػػاف (
 (ك39مض إلد  ( ثغارهـ ة

ثالبػػؾ  ػػ  أف اس جػػر اسضا ضػػ  ثاسػػدان   ػػ  اسميتمػػع اسعرادػػ  اسدػػداـ جػػ ف اػػرن 
إف ةاسثظا ر اسمبجار( ه  ثظا ػر ج نػ  تتمتػع  ػ  ا اػؿ   سطػ  ع ا سعػ  ثإلبػه هػذا 

ذسؾ    ف مف امضؾ  عذد اسثظا ر ال ابترط  ال أف اجثف متمتع   ط  ع اسع  سجنل مع
نمػػػ  اجػػػثف إنضػػػ ن  متماػػػزا  ال امجػػػف  ػػػل  كػػػ ؿ مػػػف ا كػػػثاؿ أف اجػػػثف إنضػػػ ن  إل داػػػ  ثاأل
ةإنض ن  مددض ( ثهذد اسددضػار التػ ت  إلػف اسمم رضػ   اسداناػر استػ  ادػثـ  عػ  ةجطدػثس 
نمػػ  اسمبػػؾ ادػػثـ  عػػذد  اسػػزثاج اسمدػػدس( جمػػ  أنعػػ  التػػ ت  إلػػف است ياػػؿ اسػػذ  اكػػ ط  ػػل ثاأل

تماػػػػز   سددضػػػػار أثال ثسػػػاس أدؿ إلبػػػػه ذسػػػػؾ مػػػػف اكت ػػػػ ظ اسطدػػػثس ثاسمم رضػػػػ    نػػػػل ا
اسمبثؾ  طػ  ع اسددضػار إلبػه اسػرغـ مػف تلبػاعـ إلػف اسداػ ـ   سمم رضػ   اسداناػر ساػ سا 
جعنػػر اسمع ػػد م ػػؿ اسمبػػثؾ اس ػػ  بااف ثاكت ظػػثا  ن ضػػعـ  نػػثع مػػف اسرد  ػػر اسبػػجبار إلباعػػ  

ذسػػؾ نضػػتطاع اسدػػثؿ ثسجػػف ذسػػؾ سػػـ اكػػؿ دثف أف اكت ظػػثا  طػػ  ع اسددضػػار   ثمػػف جػػؿ 
  ف اسطػ  ع اسمدػدس سبضػبطر اسضا ضػار اجمػف  بػجؿ أض ضػ   ػ  بلاػار اسمبػؾ ن ضػل 
 نػػل جػػ ف ا ػػدث ملبثدػػ   راػػدا اكتػػؿ مرجػػزا ل اػػ  مػػ   ػػاف ارسعػػر ثاسنػػ س ثهػػث   ستػػ س  
ايضد اسعةدر است  تدثـ م   اف اسعػ سـ ا سعػ  ثاسعػ سـ ا نضػ ن  أ  انػل اتماػز  ط اعػر 
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ف يعػػر مم ػػؿ ارسعػػر  ػػاف اس بػػر ثمػػف يعػػر ألػػرن مم ػػؿ اس بػػر  ػػاف ماػػ إل ر  عػػث مػػ
ارسعر ثهذا ج ف ام ؿ اكد ا ض  ن اسرئاضر سدثو اسمبؾ ثإلف طراؽ هذد اسدػثو اضػتطاع 
اسمبؾ أف اضمث  ثؽ اس بر  ث معنه آلر إف اسضبطر اسضا ضار هػ  ذا  يػثهر اسعػ  

 نػل اردػه  ػثؽ اسنػ س ثسجػف منػذ أزس   ط سم  تترؾ ارسعر سبمبؾ اسكؽ    استمتع  عػ   
(ك ثمػػف ذسػػؾ نيػػد اف اسمبػػثؾ 62أف البػػع منػػل هػػذا استثظاػػؼ   نػػل اعػػثد انضػػ ن  إل داػػ ة

االجػدااف  ج نػ  اسدػثو هػ  اسمؤبػػر إلبػه اسددضػار ثإلػف طراػػؽ هػذد اسدػثو استػ  اكاػػؿ 
إلباع  جػ ف اسمبػؾ اضػ هـ  ػ  اسددضػار ثنػرن مػف ذسػؾ إف ضػبطر اسمبػؾ اسضا ضػار تضػار 

ينػػن مػػع اسكظػػثو ا سعاػػر ث بػػجؿ أثاػػا إف اسضػػبطر اسضا ضػػار استػػ  جػػ ف ين ػػ  إسػػه 
اتمتػػػع  عػػػ  اسمبػػػؾ تتيػػػ ثزد إسػػػه كػػػد ج اػػػر  ػػػ  دامتعػػػ  إذ أف اسمبػػػؾ ا دػػػه إنضػػػ ن  اكاػػػ  
ثامث   انم  اسضبطر ت ده أزسار  نع  ضبطر إسعار د ؿ جؿ بئ ثسجف طابر اسمدو است  

سددضػػار ث  ستػػ س  اسضػػمث  ػػثؽ  ػػ د  تتػػرؾ  اعػػ  ارسعػػر كػػؽ استمتػػع  عػػ  ضػػثؼ اكظػػه   
(ك ثمػػػػف ذسػػػػؾ نيػػػػد  ػػػػ ف استلساػػػػل سػػػـ اجػػػػف إال  اػػػػ  ء اسمزاػػػػد مػػػػف اسددضػػػػار 61اس بػػػرة

ثاست ياػػؿ سبمبػػثؾ ثمػػنعـ اسمبػػؾ نػػراـ ضػػاف اسػػذ  اظعػػر  ػػ  اسمضػػبر ثهػػث ارتػػد  استػػ ج 
اسمدػرف ثاف إلػػ دو تدػػداـ اسدػػرا اف ستم ػػ ؿ اسمبػػؾ مػػ ه  إال تلجاػػد إلبػػه دثرد  جثنػػل مم ػػؿ 

سعػػر إلبػػه ا رض ثانػػل جػػ ف ادػػـث   ساػػبثا  اسل اػػر   رسعػػر ثاف هػػذد اسدػػرا اف سػػـ ار
اجف اسػرض منع  إال إضن د كاػ و استم ػ ؿ  بػجؿ دائػـ مػف ايػؿ أف اػذجر ا سػل  ترداػدد 
اساػػػبثا  ثسااػػػمف  ػػػذسؾ انػػػل كتػػػه  عػػػد مثتػػػل ضػػػان ؿ اضتكضػػػ ف ارسعػػػر   ثنيػػػد  ػػػ  

هػث ارتػد  استػ ج اسمدػرف إال أننػ  نيػد إف اسمضبر إلبه اسػرغـ مػف أف نػراـ ضػاف اظعػر ث 
 (ك61رمثز ارسعر اسضم ثار تعبث دمر اسمضبرة

ثدد ج نػ  ددضػار اسمبػؾ تيعػؿ تاػر  تل  عاػدو إلػف استداػاـ اسػذ  اكجػـ اسنػ س 
اسعػػ دااف   ستاػػرؼ اسػػذ  التاػػل اسمبػػؾ جػػ ف ا ػػدث  ػػثؽ ا لػػةؽ ثاسعداسػػر  ماػػػ مانع  
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اف م  ادـث  ل اسمبؾ  دط ارسعر تمبؾ اسكػؽ  ػ  اسمتع رؼ إلباع   اف اسن س اسع دااف ث 
 (ك67اسكجـ إلبال ثمع د تل إف د ـ  تارؼ لط  ة

جمػػ  جػػ ف أ  انتاػػ ر اكػػرزد اسمبػػؾ هػػث مػػف ه ػػ   ارسعػػر إلباػػل ثهػػث اضػػعه 
الراػ ئع  مػػف  نػػ ء اسمع  ػػد ثتدػداـ اسنػػذثر ثتدراػػن اسدػػرا اف ثتؤجػد ذسػػؾ ناػػثص منعػػ   

 اس   ب  اسدداـ ي ء     تريمتل نص أجد  أإلاد اضتنض لل    اسععد 
ة نراـ ضاف مبؾ أجد سدد أادر أثامرد   سزكؼ إلبه  ػةد إلػاةـ ثكتػه مدانػر 
ثرلب   ثمف  ـ تثيل نكث اسمنطدر اسي بار ثمنطدر ضث  رتث ة اسمنطدر اسبم سار مػف 
اسعراؽ ك سا  ( ثكته غ     بير اسضػدر ة إلبػه نعػر  اس ػ سام ثاسلػ  ثر(   دػد تمجػف 

أمراء ضػث  رتث ثضػ دو اسمنطدػر اسي باػر ادػدمثف اسمػؤف إسػه يػاش نػراـ ضػاف   مف يعؿ
ثاسطراؽ اسذ  ضبجل اسمبؾ نراـ ضاف سـ اضبجل مبؾ مف د بل   ثدد اضتط ع اسمبؾ نراـ 

 ( ك63ضاف مف تكداؽ اسنار  ضعثسر الف ا سعر اان ن  سـ تلبؽ رية ندا سل( ة
 اس   ب  اسدداـ ي ء  ال   ثمف نص آلر أإلاد اضتنض لل أاا     اسعار

ة منػػذ اسلبادػػر ثكتػػه اسثدػػ  اسك اػػر سػػـ اػػتمجف مبػػؾ م بػػ  اف اضػػاطر إلبػػه 
مدانر ارم ف ث اة ث مض إلدو ا سل نرج ؿ اسذ  معد س  اسطراؽ   ضاطر  إلبه ي ػ ؿ 
بػػػػير اسضػػػػدر ة س نػػػػ ف ك ساػػػػ ( كتػػػػه ثاػػػػب  إسػػػػه اس كػػػػر اسعبػػػػث  ة اس كػػػػر ا  ػػػػاض 

نع اػػر اسػػنص ث عػػد ذسػػؾ دمػػ   عمػػؿ تم ػػ ؿ سن ضػػ  مػػف  اسمتثضػػط(كككككككككككككك ث ػػ 
 (ك63كير اسداثراا  ثنذرتل إسه ا سل ضاف ة اسل اسدمر إلند اسعرادااف اسددم ء ( ( ة

ث ػػ  داػػاد إلر ػػ   ر ػػ ء أجػػد ثاستػػ  ثرد  اعػػ  اضػػـ اسمبػػؾ نػػراـ ضػػاف يػػ ء  اعػػ  
  ام  اتعبؽ  نراـ ضاف  

  جرض  إلربل ج ساـث اس عاجضطع إلبه ةمبؾ أجد   اسراإل  نراـ ضاف   ج ف ا
 أضثار اسمدانر ة    زم نل ( ج ن  ج سي ؿ اسذ  تاؿ دمتل اسضم ء
 ثأ ثان اسمدانر ج ن  م ؿ مان نعر ديبر    اس كر 
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 ث لاثص أجد  تك  اسمددضر اان ن  ة إلبت ر(  مع  ثد س   
إسػػػه منػػػ طؽ ضػػػثمر دػػػد يب ػػػ  اسضػػػ ف مػػػف ذاتعػػػ  جػػػؿ أنػػػثاع اس اػػػ ئع ثضػػػج ف 

 ػر ار اسذاف ال اعر ثف إلف أجؿ اسك ثن دد يب ثا أ د را ثمعزا ممت زو اسمنطدر اس
 ثضج ف مابثل  أاك ن ا راا  اسضثد

 دد يب ثا منتي   يماع اس بدافك
 اسعاةماثف ثاسضث  راثف دد كمبثا هداا  ا سعر اان ن  م ؿ اسكمار

جدضثه   ا مراء ثا داراثف دد يب ثا بعرا  ث   جؿ راس ضنر هداا  ج ارو ثدد
 إلبه أراار دار مدانر أجد جم  سث أنع  م ء 

 ث عد ذسؾ  دا اسلثؼ اضاطر إلبه أجد ة  ض ن هيـث اسجثتااف (
  كا  إف ضج ف اسمدانر دد هيرثا مدانتعـ

 ثإلندم  تلر   مدانر أجد  اسمددضر ا سعر اان ن 
 (ك66ج ت و ب  ر تترؾ ملدإلع     مع د أجد " ة

 ةد اسرا داف آمنثا  لف ا نض ف معم   بػػ  دثتػل  ثمم  تددـ نيد إام ف ضج ف
 لنل ضثؼ اةد  كت ل إل يةن أث آيةن  ثأف اسلبثد غار ممجػف أ ػدان إال سوسعػر  ثمػف 
ذسػػؾ نيػػد أف اسداػػص ثا ضػػ طار معمػػ  التب ػػ   ػػ  ت  اػػابع   لنعػػ  تت ػػؽ  ػػ  ندطػػر 

يػػػ ؿ إسػػػه يثهراػػػر ثاكػػػدو  هػػػ  أف اسمػػػث  كدادػػػر ثهػػػث ماػػػار جػػػؿ إنضػػػ ف ثأنػػػل ال م
 (ك63تػااردة
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 ثبت األشكال:

 ( مضبر اسنار سنراـ ضاف1بجؿ ة
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 ثر( منكثتر مااؽ در ند  ج ث 1بجؿ ة
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 ثيل مضبر اسعد  ف مف إلار  ير اسضةال ( 7بجؿ ة
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 مبعد ت ااب  سنراـ ضاف    مضبر اسنار( 3ة بجؿ
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 :املصادر واهلوامش
إلاػػثر  يػػر اسضػػةال   ثهػػػ  اسعاػػثر استػػ   ػػدأ   اعػػػ  داػػ ـ أثسػػه اسضػػػةال   (1ة

ؽكـ  1922اسك جمػػػر اسػػػثارد ذجرهػػػ   ػػػ  أ  ػػػ   اسمبػػػثؾ اسضػػػثمرار ثت ػػػدأ  كػػػدثد 
ؽكـ  ثاطبػػػػؽ إلباػػػػل إلػػػػدو تضػػػػما   منعػػػػ   1731ثتنتعػػػػ   داػػػػ ـ اسدثسػػػػر االجداػػػػر 

د ػػػؿ ضػػػريثف   إلاػػػر سيػػػش   إلاػػػر اسبػػػ ف اسمضػػػتث  اسمكػػػدن   ةإلاػػػر مػػػ  
 ثإلار دثاة     اسمدف(ك

ك  ثجػػذسؾ انظػػر   68,   ص1939    .كػػثؿ ذسػػؾ انظػػر   ضػػ جز  هػػ ر   
 ك121  ص   1986 ثتارث   ياف   ثآلرثف ك 

  ص 1939  تريمػػر  إلػػ مر ضػػبام ف  اسمثاػػؿ  إلظمػػر    ػػؿ  .ضػػ جز  هػػ ر  (1ة
   اسيػػػزء مددمػػػر  ػػػ  تػػػ رام اسكاػػػ را  اسددامػػػر؛ ثجػػػذسؾ     ػػػ در  طػػػل ك  68 

 ك733   ص1986ثاد  اسرا داف    ػداد   ا ثؿ  اسثياز    ت رام كا رو
(3) Postgate, N., Early Mesopotamia, New York, 2003, P. 22. 

  تريمػػػر إل مر  اسبػػػرؽ ا دنػػػه اسكاػػػ را  اسم جػػػرو ػػػثتارث   يػػػاف   ثآلػػػرثفك  (3ة
 ك121  ص   1986ضبام ف   اسمثاؿ  

(5) Roaf, M., Cultural Atlas of Mesopotamia and the 

Ancient Near East , Oxford, 2003, P. 78. 

اسيزراػػػثف  ثهػػػ  استضػػػمار استػػػ  أطبدػػػ  إلبػػػه ا دػػػثاـ استػػػ  يػػػ ء  مػػػف اسيزاػػػرو  (6ة
اسعر اػػر ثدػػد انتبػػرثا منػػذ أزمػػ ف  عاػػدو  ػػ  أطػػراؼ اسيزاػػرو ثمنعػػ   ػػثاد  اسعػػراؽ 

ا ع  اسبم سار ثم  اعرؼ   سعةؿ اسلاان ثمػف تبػؾ اسػر ار  ثيزارو اسعرن ثأطر 
اسمنػػػػ طؽ انكػػػػدر  إسػػػػه اسمنػػػػ طؽ ا ج ػػػػر لاػػػػث ر م ػػػػؿ ثاد  اسرا ػػػػداف ثضػػػػثرا  

 ثس ن ف ث بضطاف ثغاره  مف اسمن طؽك
كثؿ ذسؾ انظػر   إل ػد ا   إل ػد اسجػراـ ك مةمػا اسثيػثد اسضػ م   ػ  ينػثن 

 ك161  ص   1933  72  اسعدد ميبر ضثمر اسعراؽ  
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اسضػػثمراثف   ثهػػـ مػػف أدػػدـ ا دػػثاـ استػػ  ضػػجن   ػػةد اسرا ػػداف ثاعػػدثف أثؿ مػػف  (3ة
ثاػػعثا أضػػس اسكاػػ رو  ػػ   ػػةد اسرا ػػداف ثتبػػااد اسمػػدف ثأنظمػػر اسكجػػـ ثا دارو 
ادار اسدثاناف  ثضجنثا منطدػر اسضػعؿ اسرضػث   ثتثيػد إلػنعـ أراء إلداػدو كػثؿ  ثاأل

س ػػ ك اف ثمػػنعـ اس ػػ ك اف أاػػثسعـ ثسجػػف اسػػرأ  ا اػػا ثاسػػذ  ات ػػؽ إلباػػل معظػػـ ا
اسعرادااف  لنعـ ضج ف اس ةد ا اػبااف اسػذاف بػادثا أثؿ اسدػرن  ػ  بػم ؿ اسعػراؽ 
كته اضتثطنثا ينثن اسعراؽ  عد تعبمعـ اسزراإلر ثتدنا   اسػر  االاػطن إل   ػـ 

 بادثا اسمدف أددمع  مدانر ارادثك
اسعػراؽ ف  كثؿ ذسؾ انظر   إلب      اؿ إل د اسثاكد ك اسضثمراثف ثاالجػداث 

مددمػر ك   ثجذسؾ انظر     در   طل ك 116  ص  1987   ػداد      است رام
  اسػػثياز  ػ  تػػ رام كاػ رو ثاد  اسرا ػػداف   ػػػداد   ػ  تػػ رام اسكاػ را  اسددامػػر

 ك63  ص  1986
     ػػداد اسعراؽ  ػ  استػ رامإلب      اؿ إل د اسثاكد ك اسضثمراثف ثاالجداثف    (8ة

 ك31  ص    1987
جػػػـ( بػػػرؽ مدانػػػر    ػػػؿ ثج نػػػ  تدػػػع إلبػػػه  17نػػػر جػػػاش إلبػػػه مضػػػ  ر ةتدػػػع مدا (9ة

اسميرن اسدداـ سنعر اس را   ثجاش تم ؿ إكدن أددـ اسمدف اسضثمرار  أثؿ مدانر 
ه طػػػ   اعػػػ  اسمبثجاػػػر  عػػػد اسطث ػػػ ف  ثتعػػػرؼ جػػػاش  لضػػػم ء إلداػػػدو هػػػ  ة تػػػؿ 

ـ اسجبػػؼ اسلزنػػر(  ثمػػف أهػػـ اس د اػػ  اس ن ئاػػر استػػ  تػػ –اس نػػدر   -أنػػػرد -ا كامػػر
إلنع  اسدار اسمضمه   سداػرة أ (  ػ  جػاش ثاسمبػاد  ػ سب ف اسمضػتث  اسمكػدن  
ثتػلت  أهماتػػل مػػف استطػػثر اسضا ضػػ  اسػػذ  كػػد   ػػ  تبػػؾ اس تػػرو ثأدن إسػػه تبػػااد 
م ػػػؿ هػػػذد اسم ػػػ ن  اسدناثاػػػر ستجػػػثف مرجػػػز  دارو اسدثسػػػر ثاالن اػػػ ؿ إلػػػف اسمع ػػػد 

 جمؤضضر ضا ضار ثادتا دارك
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ك؛ ثجػػػػػذسؾ 132 – 169  ص   1986 در  طػػػػػل ك كػػػػػثؿ ذسػػػػػؾ انظػػػػػر    ػػػػػ
  اسمدانػر ثاسكاػ و اسمدناػرانظر  ا كمد  ض م  ضعادك اسمدف اسمبجار ثاسعضػجرار  

 ك138  ص  1988   ػداد  1ج 
 ك 33 – 33   ص ك  1987إلب      اؿ إل د اسثاكد ك  (12ة
ثهـ د  ئؿ اػرن  عػض اس ػ ك اف انعػـ انكػدرثف مػف ضػةال  مكباػر اسجثتاثف    (11ة

إاػراف منػذ اسدػػدـ   انمػ  اػرن آلػرثف أف تبػػؾ اسد  ئػؿ تعػثد  لاػثسع  إسػػه  ضػجن 
أثر ار  ثاست  اند ع  مف أثاضط د رو آضا  إسه غر ل  ثدد أدػ ـ  -اسد  ئؿ اسعندث

اسجثتاػػػثف ضػػػةسر جثتاػػػر ك جمػػػر  ػػػ   ػػػةد اسرا ػػػداف  ػػػ  أإلدػػػ ن ضػػػدثط اسممبجػػػر 
د ثإلبػرثف مبجػ ن مػف االجدار  اضػتمر   ج ػر مػف م ئػل إلػ ـ  كجػـ لةسعػ  ثاكػ

ك ثسـ اندطػع ذجػر اسجػثتااف  ػ  اسناػثص است رالاػر  عػد ذسػؾ  اسمبثؾ اسجثتااف
إذ ذجػػػرثا  ػػػ  رضػػػ ئؿ مػػػ ر   لضػػػـ دثتػػػث جمػػػ  يػػػ ء ذجػػػرهـ  ػػػ  مػػػدثن   اسمبػػػثؾ 

 االبثراافك
ضػػػػ جزك ك؛ ثجػػػػذسؾ   737  ص   1986 ػػػػ درك طػػػػل ك  كػػػػثؿ ذسػػػػؾ انظػػػػر  

 ك31  ص   1939ه ر ك 
لب ر كا را  تدػع  ػ  اسمنػ طؽ اسي باػر مػف زاجػرثس ميػ ثرد اسبثس ث   د  ئؿ مت (11ة

إسػه منطدػػر بػعرزثر بػػم ؿ اسعػراؽ ػ ج نػػ  تتكػاف اس ػػرص دثمػ  سبعيػػـث إلبػػه 
اسعػراؽ   ثدػد كدػؽ اسمبػؾ االجػد  نػراـ ػ ضػاف إلبػه اسبػثس ااف انتاػ را ضػ كد    

 ثلبد ذسؾ االنتا ر إلبه مضبر إلر    مضبر اسنار ثيد     ضثض ك
اػراع  اسضػثمرااف ثا جػدااف ر   إلب      اؿ إل ػد اسثاكػد ك كثؿ ذسؾ انظ

ػ  1322مػػع ا دػػثاـ اسبػػردار ثاسبػػم سار اسبػػردار اسميػػ ثرو سػػ ةد ثاد  اسرا ػػداف ة 
   1987  اػػػػمف جتػػػػ ن اساػػػػراع اسعرادػػػػ  اس  رضػػػػ     ػػػػػداد    ؽكـ ( 1222
 ك 73ص  
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 ك 38  ص    1987إلب      اؿ إل د اسثاكد ك  (17ة
   1992  تريمر   ساثف اثضؼ   ػداد   ثضثإلر إلبـ ار  رمدانا ؿ   جباف ك  (13ة

 ك38ص   
  ضبضػبر اسمثضػثإلر اسذه اػر    نػراـ ػ ضػاف مبػؾ اسيعػ   ا ر ػعرباد   ػثز  ك   (13ة

 ك 17   ص 1992 ػداد   
اسعاةماثف   اسعاةماثف إكدن اسد  ئؿ اسمكبار استػ  اضػتثطن   ػ   ػ  ينػثن  (16ة

  مػػدنعـ ثأهمعػػ  إل اػػمتعـ ضثضػػر  بػػرؽ إاػػراف منػػذ أزمػػ ف  عاػػدد ثأضضػػ   اعػػ
ج نػػ   ػػةد ضػػثمر ث ػػةد إلػػاةـ تم ػػؿ امتػػدادان يػرا اػػ ن ثاكػػدان  ثهػػ  مػػف أج ػػر 
اس ائػػ   تبػػ  ع ن  ممػػ  يعػػؿ إكػػداه  م تثكػػر إلبػػه ا لػػرن  ثال ت عػػد اسع اػػمر 

جػػـ مػػف اسممجػػف دطععػػ  162ضثضػػل إلػػف كػػدثد  ػػةد ضػػثمر أج ػػر مػػف مضػػ  ر 
سعاػػثر اسددامػر سػػذسؾ ج نػ  إلاػػثف اسعاةماػػاف لػةؿ مضػػارو  ة ػر أاػػ ـ  دثا ػؿ ا

اسط معػػر  ػػ  لاػػرا   ػػةد ضػػثمر ثأجػػد اسػػث ارو م تثكػػر إلبػػه اسػػدثاـ  مػػف أيػػؿ 
االضػػتكثاذ إلبػػه تبػػؾ اسلاػػرا  جبمػػ  ضػػنك  اس راػػر  ثدػػد  داػػ  اسكػػ ؿ جػػذسؾ  
ًن ت م ن إلنده  سػـ تدػـ  إسه أف داه اسمبؾ آبثر   نا  ؿ إلبه اسعاةمااف دا ءان

 ذسؾك سعـ د ئمر  عد
كػثؿ ذسػػؾ انظػػر   ضػبام فك إلػػ مر  "  ػػةد إلػاةـ ثإلةدتعػػ   ػػ سعراؽ اسدػػداـ "  

 -163   ص    1981   13  ي معػػػػػر اسمثاػػػػػؿ   ع  ميبػػػػػر آدان اسرا ػػػػػداف
 ك ثجذسؾ انظر  181

إلب      اؿ إل د اسثاكد ك  اراع  اسضثمرااف ثاالجدااف مع ا دثاـ اسبردار 
ؽكـ (    1222ػ  1322ثاد  اسرا ػػػداف ة ثاسبػػػم سار اسبػػػردار اسميػػػ ثرو سػػػ ةد 

 ك19  ص  1987اد  اس  رض      ػداد   امف جت ن اساراع اسعر 
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تػػػػ رام ؛ ثجػػػذسؾ    ػػػػ در   طػػػل ثآلػػػرثف ك 769  ص   1986 ػػػ در   طػػػل ك  (13ة
 ك19 – 18  ص 1982 ػداد    إاراف اسدداـ

 ك73   ص 1992رباد   ثز  ك   (18ة
    دا  ثتد ساد اسبعثن اسددامرإلإلب     اؿ إل د اسثاكد  ث ضبام ف  إل مرك  (19ة

 ك111  ص   1939 ػداد   
 ك 731  ص   1986  در  طل ك (12ة
ك؛ ثجػذسؾ   ا كمػد  ضػػ م   38  ص ك  1987إلبػ      اػؿ إل ػد اسثاكػد ك  (11ة

 13  ص   1983   ػداد 1  ج كا رو اسعراؽضعاد ك ا دارو ثنظ ـ اسكجـ  
 112  ص  1229     تريمر ضعاد اسػ نم    ارث  اس   باثف ض جز  ه ر  ك (11ة

 ك38  1987؛ ثجذسؾ انظر  إلب      اؿ إل د اسثاكد ك 
 ك 737-731  ص   1986  در   طل ك  (17ة
 ك31  ص   1939ض جز   ه ر ك  (13ة
   1  ج   تػ رام اسبػرؽ ا دنػه اسدػداـ اسضعد   كضف مكمد مكا  اسداف ك   (13ة

 ك38  ص   1998آضا  اساػرن  ا ضجندرار   –إاراف  –اسعراؽ 
ع ك سا ن   ضـ تػؿ ةأ ػث ك ػر( ثة ضػ  ر( ثهػ  أكػدن اسمػدف اسلمضػر اعرؼ اسمثد (16ة

استػػػ  نزسػػػ   اعػػػػ  اسمبثجاػػػر  د ػػػػؿ اسطث ػػػ ف ث ػػػؽ مػػػػ  يػػػ ء  ػػػػ  يػػػداثؿ اسمبػػػػثؾ 
جػـ( بػرؽ  ػػداد  33اسضثمرار  ثادع استؿ   سدرن مف  بدو اساثض ار إلبػه  عػد ة

 ثإلبه اسا ر اساضرن مف  رع نعر اساثض ارك
  أكدا  مػف تػ رام اسمدانػر   ػػداد   1ض  رادك كثؿ ذسؾ انظر   اسي در  ثس

 ك8 -3  ص   1988
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  تريمػػر   إلاضػػه ضػػبم ف ثضػػباـ  اس ػػف  ػػ  اسعػػراؽ اسدػػداـمثرتجػػ     انطػػثف ك  (13ة
؛ ثجػػذسؾ انظػػر   إلبػػ      اػػؿ 181  ص   1933طػػل استجراتػػ     ػػػداد   

 ك33  ص    1987إل د اسثاكد ك 
 ك92  ص    1991رباد  ثز  ك  (18ة
    ػػػداد  تػ رام اس ػف اسدػداـاف ث اسلطػ ط   ضػػبم ف إلاضػهك  ػ رس   بػمس اسػد (19ة

 ك33  ص   1982
مظبـث  ط رؽ إل د اسثهػ ن ك اسنكػ  مػف إلاػر  يػر اسضػةال  كتػه اسعاػر  (72ة

 ك37  ص    3  ج كا رو اسعراؽاس   ب  اسكدا   
مضػػبر اسعد ػػ ف    ثهػػ  ثاكػػدو مػػف أهػػـ اسمنكثتػػ   استػػ  تعػػثد إسػػه إلاػػر  يػػر  (71ة

ـ   7ك1ـ ث عػرض  88ك1 مػف اسكيػر اسرمبػ    رت ػ ع اسضةال  ثه  معمثسػر
ثهػ  ذا  دمػر مدثضػر ثنيػػد  اعػ  استرجاػز إلبػه اػػن اف همػ  اػنؼ ة اسمبػػ و( 

اسمرج ػػ  (  ثاػػنؼ اسمبػػ و ام ػػؿ اسينػػثد اسػػذاف ادػػ تبثف  -ثاػػنؼ ة اسعر ػػ  
ف ثاي ػػػػل اتم ػػػػؿ  ػػػػ  دتػػػػ ؿ اسعػػػػدث  إلبػػػػه أدػػػػدامعـ أث ادػػػػ تبثف ثهػػػػـ راج ػػػػثف  ثاأل

اـ دثتػل اسرئاضػر  ثاػثرثا ثهػـ امبػثف    ػ   ث عاػلو تبدػ  ثاالبت  ؾ  ل ثتكطػ
اسرإلػن  ػػاف اػ ثؼ ا إلػػداء  ث نظػػ ـ اسمضػار اسػػذ  اظعػػر مػف لػػةؿ منكثتػػر 
ةمضبر اسعد  ف(هث نظ ـ اسجراداس إذ نيد اكد كدػثؿ اسثيػل اس ػ ن  تم ػؿ اسمبػؾ 
   مددمر يندد ثهـ اضارثف لب ل إلبه بجؿ ميمثإل   منتظمر ث تتجثف جؿ 

مػػف ضػػتر اػػ ثؼ ث ااػػـ جػػؿ منعػػ  اكػػد إلبػػر مكػػ رن ر مػػ  ةإلبػػر  ميمثإلػػر
ينػػػثد ث اػػػ  ط اػػػؼ ( ث اظعػػػرثف ثهػػػـ اكمبػػػثف تػػػرثس ث ػػػ  أاػػػداعـ رمػػػ ح 
طثابػػر ث ارتػػدثف اسلػػثذ استػػ  تػطػػ  رؤثضػػعـ ث اضػػارثف  ػػثؽ ي ػػ  ا إلػػداء 
اسمتضػػ دطر   ثارتػػػدثف تنػػػثرد داػػػارو تػطػػػ  أضػػػ ؿ اس ػػػدف   ث ػػػ  اسكدػػػؿ اس ػػػ ن  
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جن مرج ر كر ار تكتث  إلبه يع ر سبرم ح  ثام ؿ انؼ اظعر اسمبؾ ثهث ار 
 اسمب و كمبر اسرم ح ثاسضاثؼ ث كمبر اساثسي ن   ث كمبر اسضع ـ ث اسن  ؿك

 كثؿ ذسؾ انظر  
Postgate, N., 2003. , p. 277, fig. 13:2 a, b. 

ثجذسؾ انظر   إلب     اؿ إل د اسثاكدك اسمنيزا  اسضا ضػار ثاسكاػ رار  ػ  
 ك17  ص   1983د  ميبر اسمثر ال    إلار  ير اسضة

 ك 181  ص   1933مثرتج     انطثف ك  (71ة
 ك 33  ص    1982  رس   بمس اسداف ث اسلط ط  ضبم ف إلاضه ك  (77ة
 ك 181  ص    1933مثرتج     انطثف ك  (73ة
 ك37  ص    1983مظبثـ  ط رؽ إل د اسثه نك  (73ة
 ك 36  ص    1982  رس   بمس اسداف ث اسلط ط  ضبم ف إلاضه ك  (76ة
 ك111  ص   1939     اؿ إل د اسثاكد   ث ضبام ف   إل مرك  إلب (73ة
  أتاػػؿ ضػػج ف  ػػةد اسرا ػػداف منػػذ أدػػدـ اسعاػػثر  عػػدو أدػػثاـ لػػ رج اسضػػث  راثف (78ة

اسػػػ ةد أمػػػ  إلػػػف طراػػػؽ االتاػػػ ال  استي راػػػر أث اس تػػػثح أث اسػػػػزث أث ا ضػػػ  ر 
ثاـ  ػػل ر   ػػاعـ كاػػ رو  ػػةد اسرا ػػداف جمػػ  أ ػػرثا  اعػػ   ثتػبػػػؿ  عػػض هػػذد ا دػػ

إسه مثطف هذد  اسكا رو   ن ضع   دلبثا    ترجان ضج ف  ةد اسرا ػداف ثمػف 
هؤالء ا دثاـ مف إلر ثا    اسما در اسمضم رار  فضـ ة اسضث  راثف (  ثدػد  ػدأ 
ذجر هؤالء ا دثاـ منذ إلار  ير اسضةال     منتاؼ ا سػؼ اس  سػ  ؽكـ  

 إالن تـ(ككا  ارد ذجرهـ  ثؿ مرو    جت     ك جـ سيش ة 
؛ ثجػػذسؾ    ػػ در  طػػل ك  39  ص   1986كػػثؿ ذسػػؾ انظػػر    ػػ در  طػػلك 

 ك 82  ص  1982   ػداد  1  ج ت رام  اسعراؽ اسدداـ
 ك 78   1992رباد    ثز  ك  (79ة
 ك3اسمادر ن ضل ك ص    (32ة
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اسبػػرؽ اسل سػػد ؛ ثجػػذسؾ  انظػػر   زااػػد إل ػػد اسكماػػدك  8اسماػػدر ن ضػػل ك ص    (31ة
 717ؽ ا دنػػه مػػف أدػػدـ اسعاػػثر كتػػه إلػػ ـ مددمػػر  ػػ  تػػ رام ثكاػػ رو اسبػػر 

 ك63  ص    1966  اسد هرو    ؽكـ
 ك 762  ص    1986  در   طل ك  (31ة
 ك 73  ص    1987   ػداد   1  ج اسعراؽ اسدداـا كمد   ض م  ضعاد ك  (37ة
  تريمػػػر   ضػػػمار إل ػػػد اسػػػركاـ  كاػػػ رو اسعػػػراؽ ثآ ػػػ رد ثضػػػتػا    ناجػػػثالس ك  (33ة

 ك33  ص   1991اسيب     ػداد   
  ص   1933   ػػػداد  اسضػػثمراثف ثتػػرا عـ اسكاػػ ر ا كمػػد  ضػػ م  ضػػعادك  (33ة

 ك111
مثضػػثإلر اسيػػاش ضػػبام ف   إلػػ مر ك اسيػػاش ثاسضػػةح  ػػ  اسعاػػر االجػػد      (36ة

 ك 126  ص   1  ج1983   ػداد    ثاسضةح
 ك 88    ص    1997إل مر ضبام ف ك  (33ة
 ك38  ص   1  ج كا رو اسعراؽرباد  ثز  ك اسياش ثاسضةح    (38ة
 ك 11  ص   1983ا كمد  ض م  ضعاد ك  (39ة
  اسدػػػػػ هرو    اسضػػػػػ ماثف  ػػػػػ  اسعاػػػػػثر اسددامػػػػػرمكمػػػػػد   إل ػػػػػد اسدػػػػػ در مكمػػػػػد ك  (32ة

 ك 66   ص   1968
 ك113-113  ص   1939إلب     اؿ إل د اسثاكد  ث ضبام ف  إل مرك  (31ة
 ك 89    ص    1997إل مر ضبام ف ك  (31ة
 ك39  ص   1983رباد   ثز  ك  (37ة
 ك 89      ص  1997إل مر ضبام ف ك  (33ة
 ك 92 – 89اسمادر ن ضل ك ص    (33ة
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هاـ ي ػػػػرا    تريمػػػػر  ي ػػػػرا إ ػػػػرامػػػػ  د ػػػػؿ اس بضػػػػ ر رانج ػػػػثر   هنػػػػر  ثآلػػػػرثفك  (36ة
 ك138  ص    1962 ارث   

 ك62  ص    1992رباد    ثز  ك  (33ة
 ك61 - 62  ص    1992اسمادر ن ضل ك  (38ة
 ك16  ص   1991   ػداد   اس جر اسدان  اسدداـاسد  غ   تد ك  (39ة
  1986   ػػداد  1  جاس جر اسضا ض     اسعراؽ اسدػداـاسرا  ك اسطع ف  إل د  (62ة

 ك66ص   
  تريمػػػر  ضػػػباـ طػػػل اسكاػػػ و اساثماػػػر  ػػػ   ػػػةد    ػػػؿ ثابػػػثرجثنتاناػػػث  يػػػثرجك  (61ة

 ك111-112  ص   1939استجرات  ث ره ف إل د استجرات     ػداد   
  1966   طػػاـ   اسدػػ هرو    تريمػػر  سط ػػ استطػػثر االيتمػػ إل ي ابػػد  جػػثردفك  (61ة

 ك191ص   
هاـ ي ػػػػرا   تريمر  ي ػػػػرا ا ػػػػرامػػػػ  د ػػػػؿ اس بضػػػػ ري ج ضػػػػثف    ثرجابػػػػد ثآلػػػػرثفك  (67ة

 ك133  ص   1962 ارث    
 ك 78 – 73  ص  1992رباد    ثز  ك  (63ة
 ك 37اسمادر ن ضل ك ص    (63ة
 ك126اسمادر ن ضل ك  ص    (66ة
  اسعػددك ميبر م   اف اسنعرافإلب     اؿ إل د اسثاكدك اسمث  ثاسع سـ اسض ب    (63ة

 ك171  ص   1939  13
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Abstract 
This study should be research and emphasis on the 

creative side in art and beauty of the human old Iraqi and the 

amount of coherence relationship and sincerity emotional 

between artist and subject matter and technical value of 

aesthetic, and between job uses art for it and express purpose, 

whether religious or secular. To see the level of sophistication to 

which Reached by the old Iraqi man, through the effects 

discovered by prospectors, of works of art and architectural 

features creative ability and aesthetic high sense. Because the 

sense of beauty and perception is described as a humanitarian 

advantage of all other living things in our world and enjoy the 

aesthetic components subject. 

Search annexation entrance to the Akkadian age. About 

King Naram Sin, who was one of the greatest kings of the 

Akkadian dynasty unmatched in fame is his grandfather, 

founder dynasty Sargon of Akkad, 

As touched on Victory Stele Article search key analytical 

study of its data technical and from which we can draw features 

technical changes that have occurred in this era and the art 

school to which they belong, we have characterized features 

distinguished it from its predecessor productions of the 

Sumerian which tend to abstraction and style reflects the ideas 

of religious of the Sumerian so it was Ntegathm far from 

realism, while characterized productions Akkadian by giving 

realism that came from the reality of their environment from 

which they came and manifestations of strength and masculinity 

which is characterized by the element island Moreover reflected 

the new policy a separation of politics and religion as well as its 

data (cultural - political, administrative, military, and religious). 

Which basis the takeover Akkadians power in the country they 

are people from the Arabian Peninsula, and their state one 
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country under the authority of a single central after it was 

fragmented in the era of dawn strains, and this has led to 

building a strong includes a large army organized and equipped 

with new weapons, as well as a policy fit with developments of 

that age also resulted in religious thought she appeared not 

familiar habits before that time. 


