
 

 

  

  

 

 

 

 

   

صالح محمد سيد أشرف

الحديثأصول التاريخ األوربي 

ــة     ــة األوربيـــــ ــام النهضـــــ ــي قيـــــ ــالي فـــــ ــبق اإليطـــــ   الســـــ
ــا  ــا-إنجلتــــــــرا-مظــــــــاهر النهضــــــــة فــــــــي إيطاليــــــ   فرنســــــ

 حركـــــــــــــــــــــــــة الكشـــــــــــــــــــــــــوف الجغرافيـــــــــــــــــــــــــة   
  مــــــــــارتن لــــــــــوثر واإلصــــــــــالح الــــــــــديني البروتســــــــــتنتي

 

Les actifs de l'histoire européenne moderne 

ــر الرقمــــــــــي  ــا للنشــــــــ   دار واتــــــــ
 

www.wata.cc 

  الطبعة اإللكترونية األولى 
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 Les actifs de l'histoire européenne moderne أصول التاريخ األوربي احلديث
   قرون ٤أكثر من  مروريصدر هذا الكتاب يف ذكرى 

  احتجاجات مارتن لوثر ضد صكوك الغفران على 
٢٠٠٩  –١٥١٧ 
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  حمفوظة للمؤلف©الورقيحقوق التأليف والطبع والنشر 
وال يسمح بٕاعادة ٕاصدار هذا الكـتاب ٔاو نقله فـي ٔاي شـكل ٔاو واسـطة، 
ســواء كانــت ٕالكـترونيــة ٔاو ميكانيكيــة، بمــا فــي ذلــك التصــوير بالنســخ 

ٕاال وفقـــــــًا ٔاو التخـــــــزين واالســـــــترجاع،، ٔاو التســـــــجيل، "الفوتوكـــــــوبي"
  لألصـــــــــــــــــــــــول العلميـــــــــــــــــــــــة والقانونيـــــــــــــــــــــــة المتعـــــــــــــــــــــــارف عليهـــــــــــــــــــــــا

  صالح، ٔاشرف  ٩٤٠,٢١
: قطـر -.١ط  -.ٔاشرف صالح محمـد سـيد/ ٔاصول التاريخ األوربي الحديث    

  .٢٠٠٩، رقميللنشر ال واتادار 
  ). ٦سلسلة المؤرخ الصغير؛ ( ص؛  ١٩٦   
   رقميللنشر ال واتادار : الناشر -  
           www.wata.cc  
             عصر النهضة  –تاريخ  –ٔاوربا   -٢        العنوان -١  

      ٔاوربا  –الكشوف الجغرافية  -٤ اإلصالح الديني –ٔاوربا  -٣

 الفهرسة أثناء النشر

  

  واتـا دارحمفوظـة لـ©النشر اإللكرتوني والبث على شبكة اإلنرتنـت حقوق 
  

  دار واتا للنشر الرقمي    
  الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب

World Association of Arab Translators & Linguists (Wata)  
www.wata.cc  

watapoets@gmail.com 

  

 الطبعة اإللكـترونية األولى
 ٢٠٠٩الكويت  

عنــد اقتبــاس ٔاي جــزء مــن هــذا الكـتــاب يتعــين 
حفاظــــــًا علــــــى حقــــــوق  اإلشــــــارة ٕالــــــى المصــــــدر
 .الملكية الفكرية للمؤلف

اآلراء الواردة بهذا الكـتاب تعبر عن وجهة نظـر  
دار المؤلـــف وال تعبـــر بالضـــرورة عـــن توجهـــات 

 .واتا للنشر الرقمي
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  األوىلاإللكرتونية الطبعة 

  م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠

رئــيس تحريــر دوريــة كــان التاريخيــة 
  عضــو ٕاتحــاد كـتــاب اإلنترنــت العــرب

Wata E-Publishing House  w  دار واتــــــــــــــــــــا للنشــــــــــــــــــــر الرقمــــــــــــــــــــي
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   اإلنســانية، احلضــارة تــراث يف ومدينــة دائنــة مجيعهــا والغربيــة الشــرقية األمــم"

"الرتاث ذلك من أخذت كما أعطت وقد إال تاريخ هلا أمة من ما وأنه

  عباس حممود العقاد                                            
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  اإلهداء

@μgc@ð‡bncN…@N@[é@†àª@…bu

‡bnc@@@Š•bÈ½aë@sí†§a@ƒí‰bnÛa@@@†îàÈÛaë

@@@´Ç@òÈßbu@la…Ła@òîÜØÛ@Õjþa@L

@μëc@éí†í@óÜÇ@oàÜÈm@ðˆÛa@ð‡bnþ@ĆõbÏë

@@@sí†§a@bi‰ëc@ƒí‰bm@¿@szjÛa@paìİ@

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٨  

 

@ @

@ @

´rybjÛa@pbíaë‰@Éà£@æc@óÜÇ@áa@ñ‰bÔÛa@@òîi‰ëþaÕn’ß@åß@@áa@@ñßþa@@òîÔîäîÐÛa@

bië‰ìí@@òäic@‰ìäîue@ïÔîäÐÛa@ÙÜ½a"@æbÈä×@…ýi@ÙÜß´İÜÏë"@ëÛa@ìí‹@bçe‰@j×@òe@

æbãìîÛa@ïç@bèmýîß‹ë@óÜÇ@øb‘@òäí†ß@@‰ì•@@kvÇdÏ@@bbà @@Lbèjycë@@̂ ¥aë@@éÐäÛ@

áu@‰ìq@Ýîº@É•bã@bîjÛa@ð‡@æëŠÓ@òîjç‡@òäíŒß@ñ‰bv¡@@Lò¹Š×@@́ yë@@oiÓa@@éäß@

bië‰ìí@énİnßaë@a‰@ðŠ¯@@bèi@@bÇŠß@@ì−@@lŠÌÛa@@óny@@@kyë@LóÐna@@bîuìÛìrî½a@

ìí‹@æhÏ@òîãbãìîÛa@oíŠ×@ñŠíŒu@μg@bçˆc@Nåßë@@†Èi@@òq…by@@Ñİ¨a@@oîàŽ@@æbãìîÛa@

ábi@bië‰ìí@ÞìÜ¡ë@âbÈÛa@UPP@ÖNâ@†nßa@…ì–Ô½a@åß@òàÜØÛa@Ýà’îÛ@@ï™a‰þa@@òÈÓaìÛa@

Þb@æbãìîÛaN@ @

@[æc@ÉÓaìÛa@@@ù‰bÔÜÛ@òjäÛbi@òàè½a@òíìî§a@pbÇì™ì½a@åß@ïië‰ëþa@ƒí‰bnÛa@Êì™ìß

@ïiŠÈÛa@@@@@@bßë@lŠÈÛa@´i@ñ†îìÛa@òÓýÈÜÛ@aŠÄã@˜ì–¨a@éuë@óÜÇ@ïÈßb¦a@kÛbİÛaë

@@@paÐÛbi@a‰ëŠß@bšíc@bèÜjÓ@bßë@òšèäÛa@‰ìèÃ@Éß@åßaŒmë@pa‰ìİm@åß@bië‰ëc@¿@Ý–y

Š•bÈ½aë@sí†§a@bië‰ëc@åíìØm@åß@òîÛbnÛaN@ @

lbnØÛa@aˆç@ñŠØÏ@oãb×@bþa@aˆç@óÜÇ@@@@òîi‰ëþa@ñ‰bÔÛa@¿@pa‰ìİnÛa@òa‰…@@ˆäß

òrí†§a@‰ì–ÈÛa@ÉÜİß@@ónyë@b½@Lñ†îa@òíŒîÜ¬⁄a@ñ‰ìrÛa@@@@@åß@òî±‰bnÛa@òjÔ§a@êˆç@émìy

bië‰ëc@¿@qdm@b@æb×@pa‰ìİmë@ta†yc@@@@@@@òîàÜÈÛaë@òí…b–nÓüaë@òîbîÛa@òîybäÛa@åß

òîi…þaë@òíŠØÐÛaëN@@@@òîÜàÇ@ìç@Ýi@LñŠÐ@t†°@ü@Š–Ç@μg@Š–Ç@åß@ÞbÔnãüa@æc@sîyë

@t†¤@ò÷îİi@…†ª@ƒí‰bm@´îÈm@kÈ–í@ÙÛˆÛ@Lbî¯‰†m@@@@bi‰ëc@¿@óİìÛa@‰ì–ÈÛa@òíbèäÛ

bèi@òrí†§a@‰ì–ÈÛa@òía†iëN@ @

@âbÇ@Ýy@bß†äÇ@éãc@ügQUPP@@@@bèÜª@oÜyë@oènãa@òî±‰bm@òÜyŠß@æc@bz™aë@pbi@â

@@oènãa@†ÔÏ@LòîÇbànuüaë@òíŠØÐÛaë@òí‰bš§aë@òîãbã⁄a@bèmb@b@ñ†í†u@òî±‰bm@òÜyŠß

@ÙÜm@¿ë@óİìÛa@‰ì–ÈÛbi@ÒŠÈí@æb×@bß@ñÐÛa@@@åØÛë@Lòrí†§a@‰ì–ÈÛbi@ÒŠŽÇ@bß@òía†i

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



٩  

 

@@@@@@@oãbØÏ@Lïmbû½aë@ðŠØÐÛaë@ïqaÛa@óäÌÛbi@áma@Ć†èÇ@òî±‰bnÛa@ñÐÛa@ÙÜm@oÐÜ

@@@ïÛbcŠÛa@âbÄäÛaë@Lòîu‡ìàäÛa@òßìØ§aë@òîzî½a@òîäØÛb×@ñ†öbÛa@éàÄã@@LòÈßb¦aë@L

@@b¶@òíìîy@Šr×þa@ê‰bØÏc@œÈië@@@@@@@@LòîäìÛaë@LïãýÔÈÛa@ŠØÐÛaë@ïãbßëŠÛa@ŠØÐÛa@bèîÏ

½aëéma‡@æbãfiÛ@òšÓbän½a@òj×Š½a@òÈîjİÛa@åÇ@ýšÏ@LïàÜÈÛa@wèäN@@@@ @

@@@@@bi‰ëc@¿@òrí†§a@‰ì–ÈÛa@μg@óİìÛa@‰ì–ÈÛa@åß@ÞbÔnãüa@ñÏ@æc@[Š×ˆÛbi@Ší†¦a

@ðc@òšèäÛa@Š–Ç@bèîÜÇ@ÕÜİí"†í†¦a@†Ûì½a"@@ëc"†í†¦a@sÈjÛa"@òîäß‹@ñÏ@ïİÌm@ïçë@L

@@bjíŠÔm@Š’Ç@ÉibÛa@æŠÔÛa@ónyë@Š’Ç@ÉiaŠÛa@æŠÔÛa@åß@†n·@N@@@@¿@òšèäÛa@Þìí‡@Šànmë

@@òîØîÛìqbØÛa@´i@çˆ½a@ÊaŠ–Ûaë@Lí†Ûa@ý•⁄a@ñ‰ì•@¿ë@LòîÏaŠÌ¦a@Òì’ØÛa@ò×Šy

òînänmëÛaë@N@ @

@lbnØÛa@pbzÐ•@Þëb¤ëîãb@Þý@åß@@@a@|ßýß@|î™ìm@ñŒuìß@sybjß@ò@@ƒí‰bnÛ

sí†§a@ïi‰ëþa@@@@@@@@@òšèäÛa@âbîÓ@¿@ïÛbİí⁄a@ÕjÛa@lbjcë@òšèäÛa@Š–Ç@åß@òía†i@L

@@aÜ¬gë@bãŠÏë@bîÛbİíg@¿@òšèäÛa@ŠçbÄß@óÜÇ@õìšÛa@õbÔÛg@Éß@Lòîi‰ëþa@N@@@ò×Š¡@a‰ëŠß

@åÇ@szjÛa@ñŠØÏë@òîÏaŠÌ¦a@Òì’ØÛa@@@@@@@ŠzjÛa@‰ë…@oÌÛc@Ûa@ñ†í†¦a@òyý½a@Âìİ

ñ‰bvnÛa@¿@Áìn½a@òîãbq@òèu@åß@o’Èãcë@@@@Þë†Ûa@œÈi@…b–nÓaL@@@@¿@bßìàÇ@oàçbÏ

@@@@@@bàîÏ@ñ‰bvnÛa@oäènßa@Ûa@òí‹aìu‰ìjÛa@òÔjİÛa@”bÈnãa@¿@a†í†¤ë@Éàna@Êb™ëc@Þ†jm

‰bzjÛa@õa‰ëN@ @

@μg@üì•ëë@òîäí†Ûa@ò×Š§aë@LéÜ×b’ßë@pìçýÛa@bíbšÓ@@@@@ñ‰ìqë@ŠqìÛ@åm‰bß@‰ìèÃë

îy@LänmëÛa@í†Ûa@ý•⁄a@@@@@kçˆ½a@μg@ïØîÛìqbØÛa@kçˆ½a@åß@aÜ¬g@oÛì¤@s

òîãbØîÜ¬⁄a@òîäØÛa@oßbÓë@änmëÛaN@@Êü†ãa@áq lŠy ´qýrÛa bßbÇ Ûa pŠàna åß 

âbÇ QVQX ónyë âbÇ@QVTX êˆç lŠ§a Ûa †icp lŠz× òîäí… ëæbÇŠ bß oÛì¤ μg 

lŠy òîië‰ëc òÈaë ÖbİäÛa@Lo×‰b‘ bèîÏ Ý× @åß @bàäÛa ëc@bîãbj@@bãŠÏë @†íìÛaë 

Ú‰b¸†Ûaë μg kãbu pýíë†Ûa þa½òîãb òÐÜn‚½aN@ @

Ï@kÔÇ@ïzî½a@ïi‰ëþa@bÈÛa@¿@æìîãbàrÈÛa@ÚaŠmþa@‰ìèÄi@Ćõbènãaë|n @òîäîİäİÔÛa 

òä QTUSâ @@òíbèãë@ïßý⁄a@†uaìnÜÛ@òía†j× Û@†uaìnÜ @ïİãŒîjÛa @ïzî½a ¿ @òÔİä½a@L

@åß@ïi‰ëþa@ÑÓì½a@æbîiëòîãbàrÈÛa@òí‰ìaß⁄a@ì¸@N@@ñŠc@áØy@óÜÇ@òÈíŠ@òÛýg@áq

@aÜ¬a@¿@‰ë…ìînÛaIQTXU@M@QVPSH@ñ†îa@ñ‰ìrÛa@Öa‰ëc@¿@ñõaŠÓë@LQVXX@@@ÉÓaë@åß@â

ñ‰bš§a@ò–Ó@ïÇìì½a@éibn×@¿@oãa‰ìí…@Þë@ïãbİíÛa@„‰û½a@éjn×@bß@N@ @

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



١٠  

 

@@òÔîÔ§a@¿[@g½a@êˆç@æsybj@@@@@@òÜÔnß@bèãd×ë@ŠèÄm@…bØm@òÐÜn‚½a@pbÇì™ì½a@pa‡

œÈjÛa@bèšÈi@åÇL@@@@@@ƒí‰bnÛa@òa‰†Û@òîbc@Ý•bÐß@ÝØ’m@bèãì×@bèäîi@Éà¯@bß@æc@üg

sí†§a@ïië‰ëþaN@@@@@@@@òa‰†Ûa@Êì™ì¶@ÕÜÈní@bß@åÇ@szjÛa@bèîÏ@bã†–Ó@@@@òØj‘@óÜÇ

@@bäÜšÏ@aˆÛ@Læd’Ûa@aˆç@¿@ÑîÈ™@ïiŠÈÛa@ôìna@æc@bã†uìÏ@oãã⁄a@@@@@bß@Ý×@Éà¬@æc

ïàÓŠÛa@õbšÐÛa@¿@òybjÛa@åÇ@b™ìÇ@ù‰bÔÛa@â†±@†yaë@ÑÛûß@¿@bã†í@éÛ@oÜ•ëN@ @

@@@ƒí‰bnÜÛ@òrí†§a@ñÐÛa@|î™ìnÛ@Ì–Ûa@„‰û½a@òÜÜ@åß@òîàÓ‰@òÛëbª@lbnØÛa@aˆç

ïi‰ëþaM@óİìÛa@‰ì–ÈÛa@bi‰ëc@ñ‰bšyë@ƒí‰bm@¿@ñõaŠÓ@bènÔjM@@@@sybjÛa@áÇ…@Ò†èi

@aˆç@¿@ï±‰bnÛa@@Ûa@ÞìÓ@bèîÏ@Ö†–í@æc@Ýßdã@ñŒuìß@ñŒ×Šß@paõaŠÔi@æd’Ûa@@ÝöbÔ"@@œÈi

pa†Üa@Þaì@åß@Þ…c@pbàÜØÛa"@N@ @

@@@@@@@@@@ïãbänßa@â†Óc@æc@LéÔîÏìmë@a@æìÈi@lbnØÛa@aˆç@åß@oîènãa@æc@†Èi@ïã†Èíë

pìÓbîÛa@ñbîy@òÜ™bÐÛa@ñ†îÛa@μg@ðŠí†Ômë@@ñ…bÛa@μgë@LðŠ‘bã@‰a…@ŠíŠ¤@òîö‰ë@òčûß

ÝàÈÛa@ÕíŠÏ@Û@ðŠ‘bã@‰a†iïãëØÛ⁄a@Š’äÜI@oíìØÛaH@@@@@Š’ã@¿@òÛëˆj½a@áç…ìèu@óÜÇ@L

@@@@óÜÇ@òîãëØÛ⁄a@pýaë@knØÛa@Š’ãë@LòîÏbÔrÛa@‰bjþa@òÈibnßë@pba‰†Ûaë@pübÔ½a

@@@áÇa†Ûaë@pbßìÜÈ½a@bîuìÛìäØm@Š–ÈÛ@k×aì½a@ÝØ’Ûa@aˆèi@Loãã⁄a@òØj’i@‰a†Ûa@ÉÓìß

ïàÓŠÛa@ïiŠÈÛa@ôìnzàÜÛN@ @

bà×@@@@kmbØÛa@μg@Ší†ÔnÛa@áîÄÇë@ŠØ’Ûa@—Ûb¢@â†Ômc@@@@@@ý½a@†îÈ@†àª@‰ìn×†Ûa

@@@âìîÛa@õaŠÔÛ@é¹†Ôm@ÝjÓ@lbnØÛa@óÜÇ@Êý⁄bi@éÜšÐnÛ"@@@oãã⁄a@õaŠÓ"@@@ô†ic@sîy@L

i@éibvÇgb@lbnØÛ@ìçë@@åß@†íŒß@‹b¬⁄@ÐäÛa@¿@Šqþa@×c@éÛ@ðc‰ë@éÐÛû½@b¹ŠØmë@bÐíŠ’m

ÞbàÇþaN@ @

†Çg@ÖŠÌna@†ÔÛâbÇ@åß@Šr×c@lbnØÛa@aˆç@…a@@@paŠßë@ñŠß@éîÏ@szjÛa@òÜy‰@oÐÓìm@L

@@@@sí†§a@bi‰ëc@ƒí‰bm@åÇ@lbn×@áí†Ôm@æb×@ê‹b¬g@õa‰ë@ÉÏa†Ûa@åØÛ@@@@òîiŠÈÛa@òjnØ½a@μg

@LòîãëØÛ⁄aë@@ÞìŠÛa@ÞìÔi@ù‰bÔÜÛ@âìîÛa@é×ã@@@@@"ŽéflàflnØÏ@áÜčÇ@žåflÇ@flÝč÷Ž@žåflßL@@ŽéflàflvÛc

@âbflvčÜči@ŽéÜÛačòflßbflîčÔÛa@flâžìflí@‰bflã@žåčß "N@ @

@ @

@ @bîÛìÏM@Þìjäİc@ @

S@Šíbäí@RPPX 

  أشرف صاحل حممد سيد
òî±‰bnÛa@æb×@òí‰ë…@ŠíŠ¤@îö‰@ @
mr.ashraf.salih@gmail.com 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 

 

   

 

 األوربية السبق اإليطالي في قيام النهضة
ور 

ٔ
خرة، وذلك نتيجة هيمنة رجال الكنيسة على مختلـف شـؤون اتجهت ا

ٓ
لى الزهد في الدنيا، والتبتل ٕالى اال با في العصور الوسطى ٕا

الروماني، فحاربوا المفكرين، وحاكموهم بقسوة، واحتكروا زعامة المجتمع، الحياة، باعتبارهم علماء في الدين وفالسفة في القانون 
فتفشت فيه الخرافات وعم الجهل،فلم ينتفع الجمهور باللغة الالتينية،ٔالنها كانت محتكرة لدى طائفة مـن رجـال الكنيسـة ولـم تكـن 

متخلفًا ويئن تحت وطٔاة إالقطاع ، ويعاني من ويالت صناعة الورق، ٔاو فن الطباعة معروفين في ٔاوروبا،ولهدا كان المجتمع أالوروبي 
لى الوسطى العصور  من االنتقال فترة على يطلق مصطلح النهضة عصر .الحروب إالقطاعية والتجزئة السياسية  وهي الحديثة العصور  ٕا

لى العلماء نزح حيث م١٤٥٣ عام القسطنطينية بسقوط لها ويؤرخ ١٦ - ١٤ القرون    .والرومـان اليونـان تراث معهم حاملين ٕايطاليا ٕا
 ازدهارها ٔاوج بلغت حيث، ١٤ القرن في إاليطالية البالد في بدٔات التي الفكرية و الثقافية التيارات على النهضة عصر مصطلح يدل كما
لى النهضة انتشرت ٕايطاليا ومن، ١٦ و ١٥ القرنين في لمانيا وٕاسبانيا فرنسا ٕا

ٔ
لى وانكلترا وهولندا وا وروبا سائر وٕا

ٔ
زدهر. ا

ٔ
ن ا

ٔ
 النهضة شا

نصاراً  لها وجدت ٕاذ إاليطالية
ٔ
سرة مثل، الوفير المال عليها يصرفون ا

ٔ
 بلغت. روما في والبابوات ميالنو في وسوفرزا فلورنسا في ميديشي ا

  ٔانجلـو مايكـل و دافنشي ليوناردو الفني المجال في النهضة شخصيات ٔاعظم من. ١٦ القرن ٔاواخر في الثقافية عظمتها ذروة البندقية
 وأالنمـاط العليـا للمثـل واعيـة وعـودة الحـديث العقـل وتكـوين والعمـارة الفـن فـي واسـع تـٔاثير الحقبـة لهذه كان وغيرهم ،يومكيافيلل

راضي اكـتشاف تم الفترة هذه في. الكالسيكية
ٔ
تسمت حيث جديدة وشعوب ا

ٔ
 والمستكشفين الرحالة من كبيرة طائفة بظهور  الفترة هذه ا

مير منهم والمالحين
ٔ
w .اماجدي فاسكو و كولومبس ركريستوف و المالح هنري اال
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

١٢  

 

ا   ا ا ورا  

  

  ا ا وط اا ة    –ات اا

 –ات واطت   -اة واء ادي   

 ا–   ا  – )ا ا(ادت 

 ورا –    ورا ا  ا ا رة -أ 

 اّ   -اورو   ا    وأ    اب 

 ا   وااج  ااء  أ  -اورو    ون

وروا  

  

   ر اا إ ر اا  لمة ا إنا  (١) ،

   ديا  دسا إ  ان اا  ةة اه ا ت و

 ر ات ا ع إس اأ  رفوا ء اإ أ  وا

ة اا  ن  ورا أت ا و ،ودرا ا مووا 

اح ا اا و  اف و ،إ اول اور ام   وازدت

 م اع اواورا .  

  د   اء وام اورو   إ   ا  ل

ا  أراد ء  روح ا .را  د امن ورو ا وم

وا دوا ا أ  مون. واا من  وا مووا مما

ً ن اث ا. نو  ،مووا ر ا ًا اأو  با

،ل ا  ن  و  ؛أورو  دة أ  رفه ا  مو

ا ا ت  اا  هأ ن وووا زات اإ أ م 

 ًه ات،  ا  أورو، ون  ا اي  وا  اس

م ًف أ و ء ارإ أو ا ء اإ. 

ا ا   أت ،ر ا ف وروا را   م 

ن اا  ديدة. ا ر  ا  ر اا ا  اً ًدا

                                                                    

)١َ(ْ ْا :  ى أت  إ ن أواا اا   ،ديا    تام       اإ 

مو ما وأو ،مد وأى، وأ   ن  أواا  ا    دين . او    ام   

ا ًر  نا ا  ديا.  w
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رو. وأ ا   ،لا   ،ر اا  أورو ان ا

. وا ص أروا، وأن ا ء ت اة ا س  اة

م أى،  وت اس ووا ه  روا،   ا  ي

 أن ا  أن  اس  أ  ا اي ن ، واوا

ا  . أاًر

درا م تا  ر اا أ وع ا (٢) .أ   اً ًدا

 وا ازات اى. أروا اً أ رات امم ا   ي

ا طو ،ا ن وروما  و ،ت ا ت  با

 .وو   مه

ًو ،وا و  و م مإم أ ر اا م ر  

ر د اأ  .م  ا  مما ل ا  واا . روو

 .ة   رت وت ما امه إ  ات امم و أن

أ ات ات ا ا    اً اً ث دون أن ًر 

وروا . ن اا أوا   ،أو إ ه ا و   او

إ  د    ءت  ان ادس  اد  ، ار اة ا

ا ،ن ًا ًا،  د ة،   ال  ا و  أن  . اس

ا دب إوا ا  ًءا روا ا وا .  وا ه ا  ءو

   ا  ار امم أت ا   أن ا اء   ت

ا. 

   

                                                                    

)٢ ( ا   ر اا  تا را: 

G.R. Evans, Law and Theology in the Middle Ages.-London: Taylor & Francis, 2001.(272 

pages). 
Charles Augustus Briggs, History of The Study of Theology.-New York: charles scribner's 

sons, 1916.(2 volume) 

م   ا    ا   إ

٢٥٠      ن  ،دو 

ل ان اا    ا  أ. واة

  ان اا  ولا  ديا إ .

ا     ا    رم ن وا

وا مو.  
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 ط ا اا اا و

م    ا ن إ لا        ،قوا ب أوروا   ا

ا       ال م إ م ا     ، و   إ  رة اق 

رات او ،ا أ     ا     ا       وا  ا

م٣(ا(     اذة اا  دت    ،ا       نا ب اأن ط

ما درا   ا ا إ  ا   مو دون    وآدا   أدرا

د.  

و ا  ا اط         ذ وظ ر  ة ا 

وام    وا       ،واذن وا ل ا واي ا ع

وا رةوا وا  .    وا ة اا أ   ،  ا     ا 

َو و  ن  إا   دوا .أدىو      ا  ا ا ذ

     ةدي وء ار  ا اا   ا    اء ور ا

  ا  ظا ا اي ش       إ   ول اظ ا ا،   ان

 ا،  إ  و  تط   ز نا     ا ا ن ان ا

       ى ر إ  ة اا  ، س   اوأم  

ورود اا .  

ااث   ت     ا اول رة اوم م إ ا ؛ أن 

دء   ا أب  ا     و و  و وطت ومش،    ا  ن

ء واوام     ذج ا     و وا روا   .     و

       مو اا دي وا  ن اا  ما ا  وء م إ

ا     وءا او ،.  

                                                                    

)٣ ( راطة    ال ا موا)٣٩٥ – ٣٣٠ (    ما وا و)١٤٥٣ - ٣٩٥( ، و 

ا  ن أا ،ا و أ   ٣٣٠   راطا ما   ،ولا ن  و 

      : " م ما  ةوا  م   ا  ن  أن  ا   

" ،را:  

  اب  ، " ااطر اوم و او ام      :ا"أف  ،ل ان

) وما- أ- ( ر ،ثت و٢٨/٤/٢٠٠٨، درااا  ح ،: 

http://arabmag.blogspot.com/search/label/Edu  w
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  ات اة اة واء ادي

           رات وة إ  ديا  ن اا  إ م  

اة ا، ون ا ا  ه ارات   اة اون  إرة       

 ،    أ   ن  ة مVisconti  و  رم   ةأ   

Medici   ةأ  و ر     ت اا .    ا و

وام و اغ وا       وادء ء اة  ء     ا 

  .ةر ط   ا وم  اظ 

ارة ا  ا      ر م  ادي ء  ان ا و

 م   اا  رات أ   وادواوة أ  ان  وازدادت ،وة ون

ا ادرة  واء اء  ة و م  ا، مق   أ

توا.  

 اطتا وو ات

أع  ز اطت و  أا و  م أ واء ت  ان ا  إمء ا

اي     Cosmo de Medici اا مء ات زدى    و ا ار، 

   ١٤٢٣    ر نSan Giorgio ا  ،   ١٤٤١و   أ

 ر ن  وأ  رم .    ا أ م و  ا  )٤()١٤٥٥ - ١٣٩٧( 

  . أ) ١٢(  مدرة   ه   وأ ان 

   

                                                                    

)٤(و ة م     ب رزام .  ر م  وا ن او  .   ُِام

  ١٤٤٧ .نو م ا ا  وات رات   . أولا       ا رم  ا

 أن ، مما  ا ا م     ت اطا    ء ط اأ

مووا ا  ا ا   تطي       ود اا  تطه ا ة، وأ   

ا    رو ا ا     ) أب ا امم)ًدا ًا  امم  م  ر .ان

   د ر  يور اى أن ا ن إذ ،ا ا إ ز   ا وإ ،ا    رة اا 

ًأ. 

 اب       ا  ١٤٥٠ أن  . إدة رو ة م   اام م ون ف

رو إ اا  اً ًدا .ة ت ء دة      و ،موا ا  ً ،

ا ،ا أ  مه ا  .        ء دة ط   م ،ذ إ و 

w  .ا س و   ى إدة ء ان
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   ال ا     ت ا وادة  ور رو ا أن 

ر اا   م            ر اوا واموا ا  ت

أورو   را ات   )٥(   Benedict ار ا و.ا ا اة

     ،را ة ام  ا          ما ت ا ا ا وا

    ،وا ا  رو       أو ا  وSt. Augustine   

       ور ،  را   ب سا ن ا دي وظ ه ا ر

)٦(ا  من و  وام و  واا ،و و اة
.  

و ر ذ ات اء ا وا ا  ا ادة و ف         

نا ت وراز ا،     ما دو    نر ررات ام ، 

  رك م إ ر   م و  م ز رخ   . إا و و

  تأA. Choagar  ض       ز وط  ن اا  ا ا

ا  ة اء ار  .    ر  ج او  ٧(و(  ر

ض ن ت  أم  ارا ا، و  ا أا  ُ      ن ي

 ر أ اح م    ؛ول آ .ت   أاج ا  ط ا

       ط    و  ا ا  .     ب و

Heiltumsbuch  ١٥١٠        م ا ز اوا اوا دن اا  

    ووا ه ا دا    رك م    ت ا أت و 

 ة وادت ا درة اا ا  ءا  ر اا.  

مل  ة ز ار ا إ  ا ن رة ا ا؛ إن 

 ل اا  د وا  تا  اة    ف ،

ا را  .و ا ل اا  ا   ن ا 

                                                                    

   ان ادس ادي رت ة ا إ  ف  ا م إ ا  اي و  ) ٥(

           ء، وا ات واان ارة، وموا ا    ورو مإم أ  مم

  أد م ا ا .أم :  

  .  ١٧١ص  .١٩٨٣ ، ب ا :را .- ز م /ن،  ار ا. ج.ج 

)٦ (ا ا  ورا ا ر ، .- ةرف،: ا٤٦ -١٥ص . ١٩٦٥دار ا.  

)٧(  ر مأ  د  موا  و ا ا .را :  

 -.ار  ور  أ : ا  واا  وات ا  ، : ا  اح 

w  .١٦٢ص  .١٩٨٩
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

١٧  

 

ار  ات ا     و  ن. مت  اس

م  وم و ،رم  ا.   

    دره ا و ،ا   ظ ووا ار  ن رو و

)ر اا ( .    ا ا   ن ا ىا ا  ر أ

وا   وا ا .       ا وا ل اا  ه ا

    ا أد ا ا   ةا ظرت ات  ، و

دة ا   ةه مو را ا  . )٨(  

ل ة  ا  ا  ارث  اا    فو  ا إ 

   ،  ت          ل   وا ا م و ، أ أاف

 ا       ا  وا  ا  ل   ارات  ل    اورون اع

،را وأ  ع وط   ت  راتا  ،ا  ور    ص 

 ا،  ار  ل      ا  ن      إ وامم  اوم  ارات

وأ ا أ اا ا  تا دة اوا     د  ة   

 )٩( .و وات وان

  

    

                                                                    

 ا–    ، اداب  : ا -.و :  اح  ، ا وارض وار) ٨(

  ). ٢ ا ار، (، ٧٦ -٧٤ص . ١٩٩٠

 ، ٢٠٠٩  إ) ٣٨٧( اد  -     ا، ا  ،"ا ا  ا ا"ل ان ) ٩(

  )http://www.arabicmagazine.com/ArtDetails.aspx?id=468(:اا  ح

"Musei Wormiani Historia", the frontispiece from the Museum Wormianum depicting Ole Worm's cabinet 
of curiosities. 1655 (http://www.sil.si.edu/Exhibitions) 
Ole Worm (1588-1654), a doctor and professor of natural philosophy in Copenhagen, used his collection 
to teach students. 
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

١٨  

 

  أ ت اط)١٠( )  ت اطا (   م  را   ولا

  ،ت اراا           ع أورو  وا إ  تطا  ن ا

 - ر ا مم -     و ،  اا و  ا ازار ا   

 تط  ك.  

 ١٤٢٥و  ا ا  مم  ون)١١(    َ١٥٠٨، و  أ  

  ا   تطا ر  فا،    أ    ا ا ا ا  

 وارخ ات ا  س.)١٢(  

  ؛ممت اطا أ      ب اط  كا   أ  ن ا

وا ت ا ا ،   ةت ارم          ن 

 ااء   و اك  ه ا   . امم ا  ال ل  ه اطت 

واوات وأ       إ  ا  أوا  ةا ا  لا  .  وم

 ا  تم  ل  رة واا مورةه ا  .  

 "ا ا"ادت 

 تدو )١٣(ا ت اارا م   ط    ت ااام  مم

ران  اما  ما ن او ت وادا   و. ا      ن

  ان ا و م       ع وارا، وامت   ا ل اة 

 أ امرا     مما ا  و .رم ١٤٣٨ عا   ن  ن

Gemiston Piethon –    مما أ –أ    ز  ن     دء أم 

                                                                    

)١٠ (طأو :ا ا آ   أو   ي و  صب اا .     ا و    

وا    ا ا   ا .              ر ي و ا

 ر ادي اا  ن اا  ر اظ.  

 ا و      روم ور دو( .      .ق ٤٣ -١٠٦(ََُْون، رس س    )١١(

    أر وت   ا .    ا ا وا  أ اب ًا  ادب

إ ممل ا   ُ أ  ا ا  رّوط ،ا ى     ا  يا

  .ون ة

اي د ات ا      اار  أ  وأ أ . أ أ ار  ا١٢٠( . -٥٥( س) ١٢(

  .و، وات، اي  ار اوم  أو إ مو ، وأو،: اة طة

)١٣ (دداب   ان أو اا    س أوا    ُ يا ا ا   أو أي أو ا

 ّ.  w اارس أً أدت. ال آ  ت 
w
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

١٩  

 

    و ا را مو ،رم دأ ن وطأ را ا    ل أ 

 لأ ا ١٤(أ( وآ .)١٥( Michel Angelo  ر نو 

Morsilo Ficino  ه بأ دا .  

  أ  ؛رو د و        س سJulius Loetus   

 ا ل    وم را ار و أ ،  ا رات ا ون ١٤٦٠

ام   ة  اس اSixtus IV       نو ،ا  ا   و

  ام ا     أ أد م ١٤٤٢و.    أ س

 و   ه اد    ا و  .بام را ادان ون   م، وأرا

 ١٤٥٨  نم م   تظ Jovianus pontanus .  

 م وأ أ  ا دأ ١٥٠٠أ    دا  وأط    ةا

Meacademia  موت ارا   تطا و     ا ر اوا

  .أز  أ John Lascaris، ون ن رس 

ا   

  ت أن رو  ا      ا ا    موا راط

   ٤٧٦ا     أودوا      Odoacer    ا ا    

    ا ة اة اا ا ب   اا  نا . و ن  ةا 

    ا ا      وم ،   اد اورو  م  ا  ا

   ة را ا ءأأ  أورو .     دن وو   د  ا

            ت نو ا وظ  ون ام  د   د

  .  

ا   أن     ازدر و     ا  رو  ل دون    

    أم  اا   !ا م ض دا ة   ا واأي وا؟

 ر اا مإ     "  م رةأذات  "إ      وا  عط

                                                                    

)١٤ (و ن ر .  

)١٥ (أ  )١٥٦٤-١٤٧٥(       ز رواد اأ وأ ،را  ة ا أ  وا  ا .

 اا ط م وإن ، ر    ا ام       ا،    اً ًر 

ًا دؤوًرًزا، و ًرو. را و :  

 Tolnay, Charles de. The Art and Thought of Michelangelo.- New York: Pantheon Books, 

1964. (5 vols) w
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٢٠  

 

ون ا و رأس ا ا ا  أ  ا .         ار واق

 و . و   ظ ح  را ان وا   ،أة  دب  اد

       .ا ن ان ون   أم أ دي    اار  ا 

رو  يا ء ا ا .  

وات ن  ه اال      ون ا  ار  اال  د، ا و

 ا وم  ضواطاء ات وء ات إم وإ ء اوا

وات  و أ ا   . ا و  رو م   از  إ  ,ادت

   اء اا  ،نا داب ورا     ء ا   نوات و

م ا اي أم     ا  و ء "وات ا" ا ا ار اور

 ي ع    ا اLeon X  )١٧( ا ، وا)١٦( ان

  . ة أون  )١٨(س

                                                                    

)١٦ ( نا        و ،ا موا ن  اا  و- إ .    ه ا 

 ت   ؛ا  تا أ  ةوا     ا ت واطا  درةوم .   ا وأ

 ةا  ،س ا١٤٤٧ م - ن١٤٥٥      وت اط. و زا   نا  

  ر تط       ن   ي أم   وذ ،وا   ا د   . ا و

  ه ا  تط٧٠,٠٠٠ا  ، ط    ٣١,٠٠٠      ا ت اطا 

  إ  درة، وذا     ب٤,٠٠٠    و إ ط .   و     ه ا ت

ار .  

)١٧ (ا )١٥٢١-١٤٧٥ (       ًأ وا و ،رو  ة أوج ا ل ن ا    حت اا

موا .ُام و    ن   ١٥١٣ اًات، و ً نو ، دابء    . وا أم و

 ء وا أ   موا ا ور. 

ُو           ه ان أو ، آل م  وا ن او ، رم    يا رما

و ارم ًأ  ُ نو ، و آلرم .لدة    و اع طم  موأ م ه د

إ  .ول و  ا  ظا   و رم لا  ظول ا  ، ما ا

 دةز أ .  حأ اأن١٥١٧       وا رو  ة ا  ن   ،ا

ون  ً إدراك ى   . روم س  أم ، ومب إاطرواة اظ م  ا ا

ي ارة ا    ر موا  إدام مو ،موا١٥٢٠اً ة    اث

ًدا ًو رو  موق اام وأ ، أي.  

)١٨ ( ا س :ف   "Basilica di San Pietro"،  م       ا 

.     ٢٣,٠٠٠ ر        ا   ، أ . وان رو  ، اى

و س أأ ا ،ا  م  د  س  ا . أ  ء  ا  ١٥٠٦  وام  

١٦٢٦.  w
w
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٢١  

 

ورا ا   

 م    بر ا.  

 تا  ،نا ات وأو  دوا  .  

  دا   و  أيف اوا. 

     أورو  و وا  تظ  ن إ   إ  ب أورو.  

   ا ط  و ا ط   م م  ت   ا  ،

       ات ة أ  ءت ا  ر،     ل أن رو   رضا

 و ن و أم أ.  

أن  وات     ان ا و  ا ن        ا ت ز

ان  أن   .ء ة ا    واوا  ارة وا     واوا  ة   

 ن ا   اء  وات      ت اا ت ورطوا ا.   و

ا ظ ورد ا      أيا  فوا        و

   أوإ.  

 ،  و وا   ا  ام  م      أورا    اا أن؛ 

 مأت إم واوام   ،ا  اع    ذا  رودا       تآ

ومة    ا  ، أدىر اي   ة ا  واف  اواب، ا و

مما موا ا  ا ت اا.  

 ،    وأدب     )١٩(  ا م   ا أم  ؛  و

ا    م   م        سا و ا     ا ا

 وا  و وو ا ع إا.  أ   مأ      ا  ا 

ود ،   اا  ا مو و أد    ذ      أ  

 ا واا .  

                                                                    

اى، م وأم وإا      امت ا  أوا ان ا  ادي،  إ إ اد     )١٩(

 موأ . د  ا     دا  إ          رر واا  ،إ ون إا ام يا اا

وا،  با ب اوط .     دوات اا ا  ءا ا ت   ورا

ا و را و ،مما. 

   م  دور ر ،إ  ّ وات، اا  ن ا  ىاء أأ   أورو .    

١٤٩٤ن اا أوا إ ،إ  ،ديا  دس  موأ موأ م ُش ،ً .  وا

ا  ونا   اً  مأوط دوا إو ،رة اوا ا.  w
w
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٢٢  

 

ورا ا  ا ا أ  

            م   .  أ ا ا  اب ا ،ل ا ت  

)T. C. Young ("       ،ا   أن    ي ما ا ا إن ا

         رسم ا ا وإ ،ا اا إ ُم ، ه ا دا

دا  ُا  ،ممة اا و ن واا .     ا ا ذ  و

ا  ر  ا  أ ي ة أورو ا  ،   هو  ى، أن .

        ما إ  ،ا   ا    م وَح ازج ا أن  ا 

و موز   . إ ا ا   مّدي ا او ، إ  إذن   ر واة   

   أّد  إذا اود ا .     و   إذا   ن و

 افوا ّ  دل، وأا" .  

            ا ء ا    ا ور ا ا ا  

وه  أان ااث ا       ا ا، و م اء اب وان ااث 

      ا وأ ،و   م ا ،ا ا ه إم ،را   ّ يء  ا

        ووا  ا ا ا ن طو ،وروا ا  نب واا

            وا ا ر ما  ،وا وا ت اا    اّو

  را ي، وما وا" ا     "دارو ورة اوا ،ت ا    ى

"ر"     ،و ون م  وا وا ا  وا ذون، وا ر

وس  اء و زوا امس وامر، و  ارض، و أد       

  أ ر، ووا ف أوا ،ت ار اوا ،وا اا  

  . اء

 ل إا ؛و    ا  ا وا م ا ا إن ا

وا  وروا ا و ؛ت ا      ا وا ،ا ا 

         روآ ،  ،رات اا  تّت، اا ّ  ،ا ،

، إ ا ا اي  ّؤه     وار او، و، إ رة 

    ا وروا ء ا    ور واّوأ ،ّ ؤوا    ءل اأ

وروت اوا ا ا إ ا   با .  
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٢٣  

 

 ا ا  ا امم  اع، إذ  ان         ا 

        مما أ  دة ة مم ت سي اأ إ و  ،بء اوا

 ظو .          ظ  أن   ا ا   با ّظ و

  ما     ر اا إ و  أو أ  .     ا ا ا وظ

       و ا   ا  ا   إذ ،ا ء اأ  ي ا

        راا ممرة اوا مما  ل اا ر ،ا  

ا  د  أت ا اممُ  رأ إ ا  دون       ان 

ت ا ما .            ا أم  ،و ُ  ا 

      لا  إم مما ا  :  ترات وات وات وإ 

  .   امن

            ر  أورو   ا ا ا ا  ا  إن

    ،رةا ا ر إ ا ا" م"      مم  رف اا

 ا ا إ ا    ،و و و    .   ا إن أورو

 "ن         "ما و رة اا  طأ م  ،  رف أ

    ّا و ا  إ ا .    إ    ا أن ا و

م    َرُ   ِ١١٤ا )٧٣٢(  ،    ا وا ا رةا

           اِم ا  ا ت او ،ا ا ذ  أورو  ا

ا ءو ط .  

 امت ا ا ا  ا ا، وم ء أورو  ادر        

و ن اب    . ا أم اٌث  ،ٌ ا را و ا ا، ووو

    و ،ا ا ا  ا روادام ،ا   ا ن اّ نوا

    ت، إمد ا  أ ،ا ا ا  أورو  ءن واا ا

ا          نوروا و  ،اوا ا ط  َذا ا ا ا

  . ااث ا ا و ا ا ا  ادة، ا  مه

ا  إن امر   ا ا ا  ا اورو، و ا و   

أ  ة  ،َْورا   ه ا ع م :"     ة اارة اا  إن

       ر اداا    ؛ إذا ّأ م  ،ون ةّ أورو  ت

   أو أ ،ا  ر   ر  ة، أو رات    ري  ا
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٢٤  

 

     راتا  ىر اا  فم  ،دا ا  ُ ا د، أو

  ."إن اب   ا أا ه او ار إا. اق

ا   -ا ،م ارة ا      و م أورو    ار 

 ا ا ا -     ا ّ  ا ا أ  ،رأوج ازد 

 وا وا .   رامد ل ووWill Durant   " نا "                         

)The Age of Faith(  :"      ت، وا     ا  إن ا  ن ا

    ا وا ،اا أ ومء، واطا ازي أوا ،ا  ءا أ  

     ا أ  ت، واء ا أ" .   ا  ب روادان او

٢٠(.وا(   

   

                                                                    

 ا    ار ): إ(  وا وا ا ا    :م اع ) ٢٠(

 إطر ان اط اث وا        "ا ا وات اى "،  إ موة ن اي

   ةا  ضا   يا ،دا ا رس   ١٩و  ٤ا١٩٩٨ .أ ورا :  

، ا  ٢٦ ، "اى ات  وإزا ا ا "أ  ا ،ل ان 

٢٣ ول -دن امد ٢٠٠٤٦، ص١١٦٧، ا) . ، ،أ ،  .(  ة ، 

    ا ا   ، أ ه اة  ا ام "ا ا  ا  ا ا" ان 

 ا  ء وا ا ١١دور   ا ١٤٢٣ اا رس   ٢٥ )آذار (  ٢٠٠٢ .  

 ،ورا ا  ب واا أ اف درا ،         ا   ون ا دل ا

 وا وا  ةا)م.(- ةا : ،وا  ا ا ١٩٧٠ا) .٤٦٦ (  

 ا 

 اازي

وما 
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٢٥  

 

 ن أا ا  رامل دو :"     رو ّ Reger Bacon    

  ٥٠٠أورو        را إ  ٌَ ل إم ، ا   موا    إأ ا

و ظ اا واء   ا اورو ،ن      .   ا  اق

ا ا  ف اأ  او أم إ را م ّو ٢١(."م(  

                                                                    

)٢١ (و ن ا رة؛ اا إ ي  اا  م   ٢٠٠٨ أ    ان "  أورو     ر 

" ،  "م" مل ا ب ء  ام" ذاو    م  أورو     ر إ 

ا"  فن  ا ،    وا   أو  ا  روا  موأوردت. ا 

"طا" دأن ا را  دوا وار م  اا أن إ  أورو      إ 

ا ا ،ا  إم ه ا  رفة ا  ا . و  ا ٤٠    ء  را 

وا   ل  وهم  " م"  دون  ر     ا  رم  " تا  ا 

ا".   

   ووة  ة  ور  وإم  ا،  ا  ا  إ ء   أورو أن ة إن: رد  وا

وا  اء ا" .لرخ وا ون ا ا  ثا   تراا  ا  م 

 ا "   أن م   "ا اة"  ة     رة اب  إن" "ا دي آن"

مما" )م ن إم (ا  راتف . اا  دي وأ " ة  ،ىف  أى  وم  ا 

وا   لإن ا أورو  ،ا  ا    إ  ا  ،    ر  داا  وا"، 

و " أ ،أم دل و تا  وا  ت   واراوا  ة  وا  ا  ،م 

 را ن واو ا  لء، رأن وم  وأن م  م     اد  راا  ا   

  ا  أورو  إن ل  ل  ا ب ا اة أن دراج .د و  ."ا مما رث"

  ر  ريا إ ا  ،ء وأن        دور  ا  ا   ا  وروا 

   .امّ ا اءة و ا، ار ت    اء،  ا ط  م د

ب وا  أن ا وروا   لما      روثري  اا  ،وأن ا  أورو 

 ا م  إ  و  إ  ،اء  ا  ظ  ا أ     اأ . و  ا  أن  ا 

ا  ر  أوروا  ا  وا  مما     ،ال  وأن أر  ا  ا  ام  ن 

 ،مموأن ا أم م  مم  ،ل  وأن أر  ء  ا    ا  ارث اا  مما إ 

 ،أورو  ا أن دون د إ ،ة إ أو  .   ردو  ا  أر  ا    ا : أن أو 

   ُ    وأن ،  امم   ن ما   ر، وا واي ارا ذ   ا، اء

مما إ ن ا أ  أن       مما.    

مو أن ا ب اا ام ، ل    قا  ا   " أ  ا".   أ  ا 

اه ا رخا  قا  ور ا ور او ا ،ا  أن ا   مما    إ 

  .  وا ،اا ّ  قا ا   ا  وا  ،مما    أن     

  ، و أ ،ط   ء اا  ،ا  أن ذ  ا-   ى  رخف  -ا 

 ى  ووف،   .ا  ا إ  ار ه  ُم ا، وا ا وا ا ل 

م ط  ،رإن ا ر أوروا ا ام  ا  ،مما و  م      إ   

ط ا ي اا روث اا مما و  ،عده اوأ إ  أورو.   

 م ا : ا ا ر ،٢٦  ٢٠٠٨أ )http://www.moheet.com/show_news.aspx ( w
w
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ورا ا  وأ   برة ا  

  با  إ  و  ن،  أ    أر  إ  ّ  و 

  ،ين ا أول  ،ا   ل ى      ،ن  او  و 

 ن، أ  ل ،ذريو ا ا ،او أول و  أ  أ  ،إ  وو 

إ  أ  ا         زب  ا    أ  ذ  و   

،ا وو  و ة إا  إ ع  ا  ،ك  ىدة  وأ    زدي أا 

ة أ رودس ، ن وأا      وها  .د  وا   

 و  دت  اة  وى  اا    و   إ  ا  ما .

   ،  و  إ  ،ت    ا  ار   أ أم و ت  ون

  .  م  أن  ا اآن، ون ن  وك

وات و ا ا  ،و و ووب  ا  ة  دا  ،ة 

أت و الا    و يا ،م  مو  م      م  م   

و وو ،ا و ا  ا   قا و  ما  إور  م 

ا ا اطو ،أورو ت و ح أ ذات    ر  ا  و  رأم 

  . اب ة إ اد ه

 ن أ ؛     ث ون و     وا  ،ما 

مو   د ي، اا و  دة د  ان  وذق : ا   

أب   و  ا  دس  ون  ا  دن  وار  اك ر ن ان،

 س إ ى  ر ا  وار  ال  ار  ء    ون ااء، 

)Euphemius (نو    ،ةأى ا  ما   أن      ا 

،ا  دة  وز ،ا   و  ةء  اوا    ا  ما   . ددو  ا 

ا  دئ ا  و  دن ،  نو    ن  رأن  اا : ات  اا 

ز وأ .نو ات اا  ا وا    آما: }   اَُ  اََُْو  إ 

ا ُُمَن َوأْْا َُوا ََْ َو ََِْ َْْأ{ .  

 ا  و ا   اق،   و  ر  ط      اات  ا  ون

،وا و  وم  وا ا وآرا ا وم    ،  نو  أ 

ر ، دة ورأىز أن ا    ه  رأس  ،ا  أن و  إ   دا 

أ  ا  روح ا د وا .وو  ا ء  إ  ارا  ا  w
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٢٧  

 

     وا  اب    ء  إ      اات ا  اة، ب

 و  اى          ،)٢٢(ام  رض    مل  زد  طرق

ا.  

ا   ،دة  وأ    أم    ن    آ    و  ،    ل :

   ،  واوا   ووا وو، ا ط  أام وأا أم ،وا(

م ن  ي مة اوا..( وا        ،  ذنن  و  ما 

 وي ا وا.      ه  ةا   و  ،   أن  ن  ا   

 ار،  ات  و س، و  ، آف ة    ن 

و ط إ   Palermo،    ،  و   ة  ،   

     و أ   ،ر    اة  وأت  ات،      ة

م إ  ا طا .  

 ماع   ا  ون    ،  وال أ  أ، إرة    رت

 اق،    ا  و  ب،  مت  ا ) ٢٣(اط  او  ة ووت

 ون    ،ة      ذ  ون  وا، ا ا  أى ك ون

 م اعم  با وا   .  

ل ومل ا :إن طا ا      ا   ،ا  إو    

 ندي اا   ،ديا    اام    ،  و    ام  ،و 

 ار  ا      دا  ،  أ  اة  ت  اة،  إل إ وا

طا َا    أ  ا  وا  ،  أ  ا  ا  ف    ،ا 

   و اط      ، وإن      او م ان،  م ا واي

   م  أن   ا  ،  ا  اب    و  ط،  ا ا

م ا  ،ابوا ة وة اا ت إت دووأ  

 رؤو    ون .   رب  ب را ا   ودوا وأاب،

ر  ا ا     س  أ  وط    ،مروا  ا  ةا 

                                                                    

)٢٢ (د : أمان ل ،" ا را  ا ا"،   د، از  رقط  :  ا

 ر ح ،ر٨ا  ٢٠٠٩اا  ،) :http://www.fustat.com/I_hist/muntalaq.shtml (   

)٢٣ (ان : أم ل ،م ا " ا وا  ر "ا ، :         ر ح ،را ا

٨  ٢٠٠٩اا  ،) :http://www.fustat.com/I_hist/ubaidiyah.shtml  (  w
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٢٨  

 

 ، ا  و ب إ ،ا  إو  ام  ا  ا   ه 

  .    ذ    أو ن وم م  اة

 اول    ة  ا  إذ إم  ، ا      ا  ون

،ا و ا  يز ا  ا  طا    ب  ،إ  و    

أ   ،ةوا ا إ ا وا .  

  أ ا ا   ؛ن دمرا   د    م 

 ا    اة  ام        ا  ا   . ورة ر  إ ان

 ارة،  و  وما   ،ن وا ا ،ا م ا اول و  اق

    اامت  و  ات   أما وأدا وزر، ارا اح  وا

ورو   و ، إ م ذ  واو  م  را  وأد  ،  او   

ا  ت ،أ ا  ا آن  اوا  ،ا  ت  ورا   

  ة د و ا. دو  ور    ء .ق  إنا  وا  ا     

ب وا    وج ،ما و   و    مرا    وج 

ا .  

 ا  ر  ا   ا    ،ا و اء،    ارم ن

   نك. ا –او     -  أ  ن  ا  ا 

ر روآ   ه إ ار، إ    رانا  اأ    ،اا  وإو 

 اب،  رة    وا اء أوا ء أ ، ون م إم رة ت

دوا ووا    ا إ ا ،ا    م  اوة  ،ا  و 

،ا م رةا ت اّ  مأذ     ،ه  رة  و    ظ 

   ة  ط  ،  وظ    ةا  ا  د  ،  و    نمرا 

وه اوا ن د  ا رزدري ال اأط ز وأ .  

ا ي امر؛ اأط   ا  ا  ا " ا  ي  امرا"  ذ 

 و  وا،  اك  ة     ء   د ظ ا اة  ن

   رىا  ،زو  و  م  ،وأط  وا  ذ    أ    ن 

ن، وما و ذ     أن  وا  اام   ان  رة  اوا   

  . ا وال اب د  ا
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٢٩  

 

أن و م ام ا ،رما ال م  وا أ  م أن  م 

إ أو:      نا  ذ    ن  و    اع  توا  ا 

 و    أو ات،    أماع    ون     ة ا و وا؟

ا ،ر  مو        ىا  ة  ووا    عن  أ     

   ا؟

   : ر   أو رخ   ان أان ك

   أول   و  وأول ا،  ا     اة ه أن: ا اول

م  إ ا ،و وظ  نن ازن ا    ا   ء 

ا ة وا ا  اا ،ا            ا 

 و  اة،  ا   إ   ا ا و ازدر ، وان اداب واار

  . ارمي او

وا مأن: ا ا اه د ةا  و  أوج  رازد  ري،  ورا 

 اد  م  ا  ،  واوا  ودرا اى، ا   ا  ار ون

وروا ا ن دا   را  م  و    آ  أ   ام  ا 

 رت  م    ،  إم      اق،     و وارة،

ا وط ء اء وا  ي رات  ا  ،    ا  ري  اوا 

 ا دا .  

و مأ ا  يزار ا    رة ا    ه      ة 

،ل ا:)إم  م  م  و  ،ا  وإم       ا    و 

،      ، نو ار  ا    ،رس  ام  زون 

   ار  ن  أم  :ذ( .     و  ر  اس  أ و واى، ح

ا ا – ا أى –ا  ار ر   ة    ر  ،ه 

و   ا   ض إ ،ا أن و  ا    ن  و 

 وا  ن أن   ،  ن  ور  انأ  دور  ،  و  وا 

 ه صا »، ةو ا ة ا راا و ا       

ا  أن  ا       أ   أ و   أو     

 ،آنا او   ه  ة ءا ؤه وم  ءأ  ن إ .   
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٣٠  

 

 إ     ارة  ه  ارمن  ورث ، ا ا أمر ارمن

 اة،    "اول رو" ا ا أمر ا  وز ، واس  اع

وا "رو ما"، و ون ا  ر  " ررو"،  وا " ر  ما 

وو ما" .  

  ول روا    ن  و ذا  ، أن ورأى      ا    

   ا      ون   ،ن ا  د   ن وه، ء

 رو  ون .   ظ  ر      ون       ،ط ون وأطء،

ما   ،ز اوف  رداءه و  ،  مه  و  ةظ  ،  و 

 هو م م ،ن و م   ! ىه  و  و  ما    م 

،أ و ر أرة ازد ن ا ءأ  رو ما .  

 و  ط     "اق  ااق   اق م "ب  ادر ،ن

 ،و و   ا  )يوا( . دروا    ري  اا 

وا ،ا و  أ  ا انل  ا  را  ا   . و   

و ة و و م   ،ة و  ا .  

  رو مء   ا     فَ وز    ش   . مء  وا 

 اب  وان  اب  واراع  اب اع ون ا، ا  اامت

 ارا  رواد   أن ا        و او ،ل  ا ال  ن

اا  أورو إ ، أ  وأن  ه  ةا  ز  ا  ،ا  و  ذ 

 با  ءو و .  

أ ر ما –  رو من – ا زأ ك  وأ   . ن  ور 

 اة    زوا  ط  و  أ      ا ووارث أ  ، أم ش

اإ و  أ    سا –  ا ت اء  موب  أا  ا- 

   ون  ،  إاطر    ارم  ن   اس،   أ ر

 و  وادة،  ا   ا اوب  رك و. ا اوم او إاطر

طا   قا     ا  اوا  ،أ  دات  وا  وا 

ا   و دو .  

 ا  وا    ون  ا ،ح ء   ا ا   ن

 ند ،اا و       ،ا  أ : أم  م      لدة  اا 
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٣١  

 

ل اوا ا  ا   ط  وراء    ا  ن . وا   ط  د   

وا او  ،قا امذوي و  ط و  ،  نس  وا  م 

 ز و  ، نو    تت  راد    ،قن  او     

 تامدرة اا ر، ون او    إم       أورو  و 

   إ مأ .  

ا و ا    و م ،  أ   ر  ر  ر  ا 

، و       ذاك، إذ  و    ر  أء  ا    ى  ى 

اا  ،ن اأ و ا وا ،وا و د ة       

و  ، أر ن  إا  ا  ا  ط   أو  ا  ،  و 

 ءا ا   ، ا وأ إ    ب  أا    قا . وط 

 ارة    و     ا   رب ا  ء أى ة

،ا و    رو  ر ،رج اوأ    م    ،   

   أر  انت، اوح واو ا     . ان  و  ا  ا 

دا  ،ه و     و   د ع٢٤( .ا(   

 ا ا و  إ ، اد  ا    ااطر ا   ن 

وروا  .د وم  ا ا ا   رأى  ر ا    ا أ 

 م  ا  ارات    ا   و ، و   اد  ث

  .  ا اوح ة  و ه،

و   أ    م  أ    وا   م  ا  ا ب  إا 

مو   ،م و  رو م    ست،  أدت  وو   

 ن  د    وم  وا،  وا  امم امر، اا ذاك إذ ا ات

أ    ن  ط .و     ا    مما إ  ة،  ا 

                                                                    

 را   ا وا اا"        ،در    ارخ ام  رامن  ن  )٢٤(

  ت  ف      وا مموا وا وا موا من     . اا  ل اأ 

ا   ر و ..ود ا ..ر و".     در  أن     ا

  ما"ا "  أو"  ما أ" Stupor Mundi  ه       ا  ا ،وه  ي أط

  ا دة ات اا .را :  

   ر اا رة أورو ر  اءة ،   فأ.-    وا وما وت  -.ا :

 ،ا ومب اا ؛( ،  ٧٧ص . ٢٠٠٨رخ اا  ٤.(  w
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٣٢  

 

و  ما  ا .و  ب  تي  ان  ا  س  أ  

را، و    ى  أدج . أو  ر  ما  أ  ا   

 م  إ ا وأود  ة      ،ا  ودر    ت 

ا ا ،رو   ، ن دت  أورو    ا  ة  ر  ،ط  و   

م أول أم  ،ر مت وى اا إ     ذ  ت  ا  أ 

 ةد ،وا مو   تت، اوا أ   م    تم   

  راطإ ، رتوا   تى، اا  و  ا   

 ر        اا  ا  أ    ،ر  و  ا  ا   ه ا        

 ،ه اوف وأ  م ا وا ا  أورو .  

و ، ة و ة م مإ  ،ان  أن ا    أ   م 

   ا  ا أورو إظ    م  ن وأن اب، إ ا ارة

 ،ن وأن ا ز  ء م   رة قا ب إا .  

 و    أو  ،    ،ة در  ة  وأر ا،

 أ ،ا و  قا ا    ريأ  رة  أ     أ 

"ر  "،  و   ه  درس  ا    ر  ه  ةن اذ  اا 

أ ،مر و   ري  وأ    در  اي  اا         اءة 

 ا  أم    و  ا،  ا  ات  ه    ا ات

وأم أ  ،ا  اه  وأ    ا  رم  أ   ا  ،  اأ 

  و ة، إا  و    أم  أ      ،ما  أوطوأ 

  ن أ ن وا أم     آنا  ل  ور ا   

ا  ،أو و أم     ا  ي  اا    م  ،را  و 

  )٢٥( .ان  أن أو  و ، ءت ا اة

   

                                                                    

)٢٥ ( ع مان : ا  ا  ر ل"  وروا ا  وأ   برة ا" 

،  ٢٠٠٩  ٨ا ار ر :  ، وح ١٤٠٣، ر اول ٢٧ر  ا، اد 

اا) :http://www.fustat.com/I_hist/sicily.shtml .(     w
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٣٣  

 

ّ ورا  ون ا   

 ون ا )١٤٠٦-١٣٤٢ ( و ،ر ر  رة  ووا   

    عي، ان إذ ا  »اني اع اوا 

،ممن او    ارضا« .و   ون،  ا  يش  ا    رف 

 ا  ا  اة      أورو  ،  ا ادرا ا ، ا ان

 ،أورو ا   نان،  اا  ر  وا   رضا إ    ،أ 

 ا ا- ا   ا  ، أي   ا  ا   ،اوا وو 

ا  وروا   ا  ا      ودةا  ر    أو  ،    ا 

ا دس إا أن إ  أ  ا ،ءل او  وا       

اا - ة اا  ءان مرة اوا .  

و ا  أو  إ ا مول ا ارة  ازدادتا  ءو   

 واد،  ا   د  واب  ال    امن  ن و :»ل  اان، ص

رج أن و ا   إ ،ن  ا  .    ال  اان  أا 

 ، يه وا   ا  ب  واأ ال،  إا  و  مدس  اوا 

  . أ وا واول اال،  اان

 و  واامت،   واا، واات، وا وام وا ا م ا

  ن   ه  ا  ا  ا    ال.  مو    ل  اأ 

أ ،اموأ وأ ،موأد  ءاتا )=    ةا (    ا  ، و  م 

    ) ةم (  ا  ا  وا«. أ  أ  ا  ا   » أ 

 ب  و  ام  و  وا، وا وا واا وا واز وا اب

  ا وا ون، واموا ن و  ء أو       ه  ا 

ا« .  

 ارة،    وط  اان،      ا  ا  ا اورو د

ت وما ا ،  ا  و   ر  إام  ا   دا  وروا : ،وا 

 و    ا  ا  أ .واان  ارة     ا، ا، امن،

 ن  و »اال     اال    أ  « وا وادس وام ،ول

 و »إ  ب   ،الا و  در، اا     دان  ام 
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٣٤  

 

 أ ا ك  واوا    ،لا    ون  ا  رام  ا   د 

  .»وارة اان  ى ا، اك، ا،: ال

اراوا  ،ديا و ،ما  ون  ا  ر  ون  اموا 

ر واو ،اأ ل وام ا  ،   سا  ،إ  و  وا 

    ،     امت أن إ او ،ة  اد  اوا ان

 راطا ،موت اوام ،ا  ضب ما ا و  

  . ا ال د إ اة ودة  ان امب  او ،ب

 رة  ر ،مما ووا ا .ن  أا   » أ  أ  أ 

ك »اة واا وا » ك أ ا ا ،»وأم أو »  د  ا 

  رظ اروا ام د اما  أر«.  ث  أن و      ،ا 

ه، و و ،ارل ا :»نس و   ل  و دار    ،ةا 

   ا  ي  ال اأم      ات ا ،   م  أر   فا 

روا«، و ف إه ا ا را وإ »أم    و  ،     

     ا  و  ،ارا  و  ،ا  ،و  وا     

ا« .  

 ث  ل  ا   ،د  روة  واا     ،اا أن إ  ا 

، مت  و  ا  ،ا  و   ) م(،  و  اا  ،ا 

 ،  ا  ر  و  اك،  م  ا  ا ا ا  ون«: ل

و ا «  ه  ا  ا  ا .  

و ام  ا إ  ا  وا  ،روأن وا      ك  ا 

 ا  رو  ك  ا  ا  وا... ا رأي   ا ا رو ك«

ا«، و وز إ راطا موا ،ا أن وإ » ا ا    ا 

أم    دما إ    ن  وا  إ   ا  ،وا     

 ة    ون  ا      .»)...ااطر ( امذور  وم... ا اف

ا  ل  وء وا     ،سا  او    ،بإذ ا 

 ان      واا  ،  ور ا  اب  و :»ل

إ   ا وا. اوا    ا  ا   ...   ا إ    ا 

س وا«.  
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٣٥  

 

و  ون ا  ا را  ة ) ا(، إ    ر  ن 

  ةا  ت ،  إ ا ة ،بن ا »أ  امة  ا  ا 

وا س أا  م قأ  اني، اا وأ  وا امو...« .  

ل وإن«: ا أ امت... اا  ا وا ا  

« .أن إ       رةإ  ون  ا  ا وز  إ    ا  ،وروا 

 واج ا ا  امظ .  

 ون     ة  ل :»خ  إنر  ا   را  إ    خ 

 اار  ة   « وا  اا    ، اان اار ن ،»أ وطل ارة

  » ام      ا ه إن  ،»و ذ   ا وطل

 رآ  ه ا     را« .  

أن إ    ون ا  

  ب اا  رإ 

اا وز إ  ا  ،وروا 

 واج ا ا    ،امظ 

   رة  ة  ة  و   

ة ما ا   د  ما،   

 ا ه أن ا  ،ا و :»ل 

د ا  ما   أرض  رو  و 

إ    َِوةُا  ا  ة  =( م (

 دة، ك ر وأن ااق،

 و    ،دة  ودواو   

  أ وا ة، وط واة،

«.)٢٦(  

   

                                                                    

)٢٦ ( ع مان: ا ل ،ما ا "     وروا  ون ا ّ"   ا  ، :

       د ر ح ،ما ا  تدرا  ،وا  اا  ص٢٠٠٢   ،

اا) :http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=17677(  

 ا ون

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٣٦  

 

اء أاج اوا  ا ورا   

ا وروأو ا   مم ا    أورو    نا  اا   

 ا    إ واد  ا        أورو     ادس وان

وا ،ا ورو  ا م     ونا  ،ا  ة  و   

  امت  وى  ع  ااء  إت     ن وامن ا  ء  ن

  اض أو اأو ا ا   ،ذا   أن  ا  م    ع و 

  ى ا ا،  ر درسا ذا  اوا  و    ا 

 س  ،ص إو  ا اا اد ان ا      رات   

وا و ود و  ل نما      ا إ  ة  اا إ 

  .آ ل

   ر      ا  اح     ا     ، وا

،رو رة وا ا   ا مما رة  وا  دا   

 آد   لما     عا إ    أإذن. ا    رات  ة 

  وروة ا  ون  ه  و  تا ت  إ  ة  ،ا 

    أورو     ا  ارات  ه    و  امء،  وة  اد، ة

ت اار  ءا   أو وا     ن  سا     و 

،أورو أ ع وا ا س اوا     أو ا    ،ا     

   أ  وا  ق،  أو   وإ ا     ،ل  ا ؤ

ر ة ا وا  اا ا  ا.  

 ن دام ا  ه   ا    أورو  ،  و    

 ات  ه    و  ،  ا  اورو ال  و مة ا ا

 ل روا ا ا، و  م   اءأ    دام     

  رير ا      دة،  ا    أ  ا  مو   

ذ إ ا ا  ،   را اف إا  إ  ،ء  اوأ  ا   را 

  دف ك   واتل اور ا،    اف  إا       

 اأ  ،ا و ه  ا  ة  اا    ؤه      ،رير 

و  ه ا ، وا    أو ا  ا  ا    م 

 أو       واا  وا،  ا  م  ان وف   و ة،

أ  م  .  w
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٣٧  

 

و ام ا  اأ م  ، و   ا  أ إ  ا   

 ا     ي  ا  ن دام  و  طب    و واي دام وة  ات

   م  وا      ، أن ا ؤ  ز  اس ء  و س

ه دام ارةا وا ت ا ل بس وا      ع  اوا   

س وا   ة آراء ة     تا  ا  وا  م     

  .وا وا وادي ا اح ل

  و وروا ام  رون  ه أن  ا    ت رأ دام 

   ل  وااج  ااء    ا  ه   دام      أي ون

"و  ا " ، ء أ ا مي  اوا      و    

   و أورو    و وااج، ااء  دام   و اد ات إى

 ا   رأي   رت ا   ت  اوا ا   رأي ، 

 ل اء أناج  اوا  م     و     ز  ،دام  ودام  

  !؟ا ه  ،   و ا اد ر و ا ،ف

   

Dante Alighieri 
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٣٨  

 

و   ء ١٩١٩ ا ن اا و راه رد    ر  أ 

 ا ي اا  "سس آ" أن دام      اء  اجوا،   

س ا أن ن دام     ذأ  رم  ن  ا    نو  ا 

رم  ا ،مك او   ا    ا    رةا  ا   ما 

 ن با د  ما  نا اا  . ُ ب ا 

" ت  ")٢٧( إ  ا  ا  ،موا ا  و  با    ص   

 ا ا   رم إ ارم ا د  وااج، ااء

 ا وا  ،بن او  دام   أ    ذهأ  رما ا    

م٢٨(.ا(  

     

   

       

   

                                                                    

)٢٧ ( ا با  ص أف ما ا،    ا   ا  ا  ا )    

٦٣٨  ( أ  ،   ه   ت  أ  فا    .  أ  ا  ا   

 اة   أى  ة   أد  ،  ٦٢٩   وأ ،  ٥٩٨   و  ة ول اب

  ٦٣٢  ٦٣٦ إ  ،  رة ، اى وأ ، و   ا وا.  

    بي اأ  ٤٠٠٠  ل  ا  م ة اوا    و ى  أا  أ 

ا  يط ف أنا ن ا  رفا    نو ه ا      ا     

اط  ل او  با ا روا أن وا   ابت  أا       را و   

وق ما وا ا ا    ن  ا   هم و م          

 ه و وذ   ا ا  اتة اوا ا  تق آح طة  ومة  ووو 

   أ  م  وا  اآن  ة      إ وم    أ   أن وا ول

ا  ادوا  .و أو    ذ   و  بوا  ن  اوا  و 

 ب    ارت أا  و   ت آا   ا  با          

و و .ب : أم "ت اا"اا : 

 (http://www.onetradition.org/Home.aspx) 

  :م  ل ر  ا ر ة اح، أماع ) ٢٨(

 ، : -  -   ،ة اح  "أ ااء وااج  ا اور " ا ،ل ان    

)اا ا   ر ( ر ح٢٠  ٢٠٠٩أاا  ،:  

   )http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=3175( w
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 ا ا ا  ورا ا ورا رل اأ 

 

٣٩  

 

أن؛ اء اب  ا    ال  أ ا ا  ا اور       و

     امو ،زاد م ور او ،ا ا ء ا  ور ا ا

   ول م ا ل ا"ا ر  ت" : "     ،ا ء اآ  ام

 ورا اا    اد ا –وأن  ط–      ن وأم ،ا مأ 

، و :   ، ا، وا ، واارز، واوم      ،ا:    ود

وم ،٢٩(."و(  

  

  

                      

                                                                    

)٢٩(   وررة اا  ء اا أ ،ا  م -.أا ا .-  : ،١٩٨١دار ا .           

  .١١٦ -١١٥ص 

  و  ا ر         ن اا أوا  ة من اا أوا  ا ء ا  با

ر  ،ة  ،رةت اا  را  ي       اا ،ا ح اا د  

ماره ا ا م  اذن  ل ا وا واء واء وا وا      أءت أ

  : را. وات وا واع، و ذ  ن ء اب  دور ادة

  اا  ،ب واء ا ) :http://muslimscience.8m.com/main.htm(  w
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  إنجلترا -فرنسا  – مظاهر النهضة في إيطاليا
ما القديم، التراث ٕاحياء حركة هي الخاص بمفهومها النهضة

ٔ
 الفنـون مـن كـل فـي القـديم التطـور  ذلـك عـن عبارة فهي الواسع بمعناها ا

سـس فــي تغيـر مــن ذلـك صـاحب ومــا ، الدراسـات و ، التعبيــر وطـرق والعلـوم، وآالداب
ٔ
           والدينيــة االقتصـادية و االجتماعيــة الحيـاة ا

لى الوسطى العصور  من االنتقال فترة على يطلق مصطلح النهضة عصر. والسياسية  لها ويؤرخ ١٦ - ١٤ القرون وهي الحديثة العصور  ٕا
لى العلماء نزح حيث م ١٤٥٣ عام القسطنطينية بسقوط  عصـر مصـطلح يـدل كمـا.  الرومـان و إالغريـق تـراث معهـم حاملين ٕايطاليا ٕا
 القرنين في ازدهارها ٔاوج بلغت حيث عشر، الرابع القرن في إاليطالية البالد في بدٔات التي الفكرية و الثقافية التيارات على النهضة

لـى النهضـة انتشــرت ٕايطاليـا ومـن ،عشــر السـادس و عشـر الخـامس لمانيـا و ٕاســبانيا و فرنسـا ٕا
ٔ
لـى لتــراانج و هولنـدا و ا وروبــا سـائر وٕا

ٔ
         .ا

كاديميات والمكـتبات ترعى هذه كانت  من ٔاولى مظاهر النهضة بعث الدراسات إالغريقية والالتينية، وٕانشاء مؤسسات علمية مثل أال
ا، وظهـور مخترعـات الدراسات، واالهتمام بدراسة علـم آالثـار والتـاريخ، ثـم النهـوض مـن الفنـون الجميلـة مـن نحـت وتصـوير و غيرهمـ

جديدة لتكون في خدمة إالنسان وكان على رٔاسها الطباعة، وقد ساعدت على دعم الدراسات إالغريقية والالتينية ونشرها، واستكشاف 
لدفة البارود وما نجم عنه من ثورة في النظم الحربية، واالهتداء ٕالى عدة ٓاالت نافعة مثل إالسطرالب والبوصلة ٔاو إالبرة المغناطيسية وا

كبر في توسيع نطاق المالحة وتسهيل سبل البعوث الكشفية الجغرافية، ونشٔاة اللغات  المتحركة وغيرها من ٔادوات كان لها الفضل أال
ومن . القومية الحديثة في كـثير من دول ٔاوربا مثل اللغة االيطالية واللغة الفرنسية واللغة االسبانية، وانتشار المؤلفات بهذه اللغات

وربي وبخاصًة المجتمع االيطالمظاهر ال
ٔ
يضًا التغيرات العميقة التي حدثت في المجتمع اال

ٔ
من تقديس الجمال والتمتع بملذات  ينهضة ا

ة واالنغماس في حياة المجون والفسـق
ٔ
ا . الحياة واالرتفاع بمركز المرا هـم مظـاهر النهضـة حركـة الكشـوف الجغرافيـة ومـ

ٔ
ا كـان مـن ا كمـ

w .    جديد ؤاصقاع ٔاخرى من العالم وتنظيم طرق مالحية جديدة عبر المحيطات والبحارٔاسفرت عنه من كشف العالم ال
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٤١  

 

 ا  :إ- م - اإ   

  

   ورا ا -   ا ا  :]   ا - 

  ا - ا رة[ -     رم  ا ب اأ- 

  م  ا :  م  ا ا -    لا

  وإ م-    روام ت اراا.    ا 

أ ا  اوع ا     : م ا اور   -إا

 أور-  ا اا -     تر مظ- 

  .اث  ا–  م أى

   

   إ م  ة اا   أت أو ورا ول   أإن اا 

  ة   ا ا  وروا:         وا ت اراء اإ

ا مما   L'Humanisme )    ت اطا  ر   ،)واوظ ت ا

 وراا ،    ر ودراا  رء   ،وات وإمدت  اوا،    ضا 

ت   ا ظت  وأ، ن ا   و ورة  

 أن  اور إ  اد   إُ    أمون   ه ا  .ارود واف

،ا ب أورو  دا   .  

 ت اراء اإ   

       و مما أو ا ممت اراا ا ا ه ا  

   أ  :        تراه ا  و ،ت اراوا ت اراا

ر تظ  ،تا دا    أم    .     اأ ا ا نو

ات م   ا إ درا ا ا و ا            ط ن

و ظ ات  ط د رات امم، وات ه   . وامن 

 ا  ن اا  هي أا ددي واا ا  تراا .  

ا وا أة ا  اور  ذ ا     و ات ارات 

واوا أم أروع وأر وأ   أن  ل ا، وأن اد   أن أ        

و ا ا ا .    م   ا      ر  ه ارات

ت اراء ا         ن ا    يا ا  وا 
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٤٢  

 

  ا ا "ء اإ"         ا إ   ء اإ  أن اوا

ورا ا  .  

    ت واراا مو ،ت اطا درا  ه ا 

 ةدوا      م  مت، وطه ا  د وا  :   ت اطا

ت اطوا .   ة اا   ت اطا  أو ا م و

      ه أور  و مت اا وا ن     . وا  ات اا و

 ا        ةه ا أ  ات وطا  ت ا 

 دة  إ ام ن ات ا   رزة .  

     وا  ا إ م رما ا  ت اطا أ

  ط م رة وا توم ،ما        ط  ا مت، و

ااك ام  ه ارة، ون  ء  ت ان ا ن    

     ا ن ار ته ا   نأو دار ت اطا

  ا  اوا دا ء دران أو ء  اا ط ت، وط

واار  ام ت   اطت ا إ ن  اة           

ا.  

           ة ة  أي اا   ر ا ه ا  و

   ماك اا  أن و ء  أدى  ١٤٥٣اإ  رظ إ

       مء اا   د ة  ة اا   ت اراا

       طوا مو ا  ا  إ إ وا ماك اا و 

وا . ه ا أن وا–  ت اراء اظ –إ        إ  ت

            ا دا ا ا ط   ،ا    ا

اء ام   ان ا  إ إ  طب  ا  م  ن   

دو أد ر  نه ا    .  ن ذ و       ا 

          ت اراء اإ  رظ  ا ا   ماك اا

اة ا  ، ال أن ا ادث ا   ى    ازدر    

ه ا.)١(   

                                                                    

)١ (ا أور ر  ات ،د ط.- وا ة -.اداب : اا –    ،  ١٩٩٧ .

             (  wرة(،  ١٨ -١٧ص 
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٤٣  

 

    ا   ث أم أ ا ا و      وا  ي رب 

و دل  . ام و ان ا ا ا   ا وان واداب    

       رة ا ا ارا  د  ما  رات اا

 ر أ ر  ا ا درا       تراا  ما ا مو ،

ى اذات ا ا .  

و م ا اي  ُ اد ء ارات ا ،م  إء      

              ن وراءر، وزدا   ىا   ت اراا

 و ات وا     ا ا ون إ نن ا  ،ت اراا

    ون أم ام د، ووا ت ا ت  ،مورة اا  أم 

     او  وط ط م    ،را ن ووروة ا

  . رات ار  ال  ا

ن  وراء ه ارات  إ  ارك         

Pétrarque )١٣٤٧ - ١٣٠٤ (  درا ف إام

ا ا    ة  وأد   

     و ،ا ب اا    ا

ا واش   ا      اطت

     و و ممت اراا م 

   أط" مما وا"   ر   و

          نو إ  

ممت ارا.)٢(     

   

                                                                    

)٢ (ام  ا   ارك  را:  

Bernard Guillemain, Les papes d'Avignon (1309-1376), Éd. du Cerf, Paris, 2000, in Les papes et la 
culture, p. 115. 

Pierre de Nolhac ,  Petrarque et l'humanism, available in 15 April 2009 at: 

(http://jhir.library.jhu.edu/handle/1774.2/181)  w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٤٤  

 

ا  

م ا   رات امم  اع وامر،  أ ااع         

 - ١٣٩٥( Johannes Gutenbergج   م ظ   ا، وإذا ن     

٣()١٤٦٨  (      ،ات وا ا إ  ت ة ت ا  أد 

، وما  ا    ١٤٦٥وف م إ د    ن   ان وأد

   ر إ  ءوا ا ما  ر أ١٤٧٠ا      ا ١٥٧٧و 

  ا ١٤٨٣وأ   ن١٤٩٩وا .  

و  ا  ارق ون اح    اي  ا  أداء        

ر .        و ا  ا إ   ن ا  ؛ أن  و

ا ا وا اا، ون إاج ا  و ورا، و ل ت         

 "          وس  ى أنة اا  و ب و ا ع اا

ن ط  أو  ".  

                                                                    

)٣ (ج و  ،م  نا وًوا  ادأ   اطرا .و  ا  ة  اأ  أ .

ن و   راتا ا  لا ما        ن  ً  دار    ا . مو 

،  ذ ا اً غ رات وا .و ن أم ،ًاطن أر ج   ة  ر 

 .ل وام أ  تاا ا ،ن  ا  ج    ًدا    اتا   ا  

 ات   واًا  ا وأ ا، ا ل ار   ك ر  وا ارج

ا ون. او  ا  وفا    را ،وا و ذ       

   أداة  فة اا  ي، طض ا  ةو ط . و  و 

 اوف،  ز  ا و . ور ا  اوف   آف  ا ات  د

اة وا ىأ  ت ىأ . ج  وا  ا      اد  م  و   

ا ا واا.     

و ج ز  ن ط نن ارن وا ر ارة واا      ،  و 

 ل  ج  وم  ة  م  و وان، ا اف  اع اك اع  اا

 دة  ر  أم   ا    دةا  ا    ا . ة  وظدة  ا أن إ  ط 

 و  ا      وا  ون . ا  ن آون ون. ا اوف  ح ج

 ي، ط   ط  ط  ا إ  ا  ا    ج  وز  م 

 و   .و  سذو ا ا را  واً  وفب  ا  ر  سا 

  :أم .ا ا  أا ء ا رواد أن اس ج وب

Wallau, Heinrich. "Johann Gutenberg." The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. New York:  
Robert Appleton Company, 1910. 18 Apr. 2009 

(http://www.newadvent.org/cathen/07090a.htm) w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٤٥  

 

 ا ورت ار اظ  

م ا ا   ا وا  ار ا دون  اء ات       

         ،ل ار  رة أ  اءل ا  ،ا

ا إ ا ،  ت        اب وادء ار  د ار

 ا ا    ت موأ مو ة ال   . ا  توظ

أور م أ إ  ىت أ )  ا م ن(       ء و ،

      ةت اه ا أ  ا ءرة وا راتت و  إ

        ا   ا ت اه ا ا وأ ، دابوا ا و

ا  أ ة ار اا م   و ا .  

   ار

             او مور اا   ا ا ا  

          ء وا   عوا  ض  ره ا   نو ،ا

           ذ ة ووا ن ا ام إذ ،ر اا   ت اط

  ص  م موت اا  ار، واا.  

        ور واه ا اا ا  سق اأ ا  ء 

       مور ا   أت درار وا  ن ءا ر، وأمو

ت و ر ار اوم و رو ا         ظر د  ات وا  

  . ودات اون اء

   

     Ancient Rome - Temple of Pallas 
 

Ancient Rome - The Appian 
Way w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٤٦  

 

 را   

ظ  ار    رل ا   اة ا، وأت   

ارات ار  د ا  در   إ ا  أن ن ارن    

          ر توظ را ا  رتواة، وال اع أو أا  ون

ر ن  أ  ا اي و أ ا، و           ة  ا ا

      ورمDonation de Constantin   إ ا و و

   )٤(. ار ا  ا  اطة ل   ا ا اوات

 ورة، و وى       و  ا ا إ م   أن ا       

ءات اإدء إ أن         . وات و و ،د  دث ا ا بأ  ءو

 ا م اك       –او ا  أ نه      –و ىوأ  أ

  ظ  ا ا ،ن ا ا د  أن ا أ مة    

ممت اراا  .  

       ، ت  ا  ا أ رم  ر ر م و

       ت ا ا و ا أي وا   ، ث طه ا نو

وار  ا ا وا  اات واا ا   ه اث           

رة ط ا رت ارا .  

                                                                    

)٤ (   ،قا  با   ٣١٣   ام  س      ب واا

   ا  و ،ر  رو   ن ا م ،  أط ل وض اا

    ت، وأوا أي رو ا ا    زل ا  ض، وا  ُو رو

ة اا  ق وو.  

            زل  راطا    ن ،  أ  م م أن؛ ا اا

         زلا  ، و   آ –       وال ا    م إذا- 

   ع وإ  راط""     "ا"       أن ا ذ إ أ ،

رو   م .        راطأن ا ا د، ا  وا  ما مل او

 ا   اي  ا  اب و  أن د ا  ا ا   ، ا وااطر  

 .ام، و أ ا ه ا ا م أول ات ا رس اذ ا  اطة      

أم:    فرة أأو ر  اءة ،ر اا ٥٦ -٥٥ص  -.ور .ا  و:  

  رأ  ا،"ي اا  ا وا"،    ر     وةم  را  ا   ،وا 

ا ،ة ا١٩٨٥ ا. رأ  ا ا، ا  ورا   را  ا.-  ا وا.- 

w   . ٢٠٠١ وا  ء دار: اة 
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٤٧  

 

ا ا    

 ن اا  م ن اء ا ان وا  ي مان اا  ةد 

ر اا ،  ل  ام ر وأا       او ب   . اأ و

   ،ا دت اراة اوم ا دت اراا   ولا ا   ر اوا

ا .اض اوا ا   نا م أن ر     ،وا   وذ

ا  اء وار ا ر   ) ة اا (،      وحا  نا 

و ما    ل او ا ظ   أ ي وا  ،اء ا     اار

 ن اى اإ ل وت ادر   وا ا.  

  

  

  
  

ا   

ا وا  ولا ة اا    ،    ت      ر نا

 وح اد ا  را اغ اا اة وا،       نو

ا   ا ر زترم   ، وو ا  ص ،    ا و

     ا   ة م وح ت،   رمأ         وح   ت إ

ا .  

 ع و رRaphael Sanzio )١٥٢٠ - ١٤٨٣ (      رأ و ا  

را،  و ة اأ  رة   مء اا و ا )٥(.        

                                                                    

   إ ل  أم  ا  ا  أ   اد  و) ا  وس ا  (  رة ام اء ) ٥(

ن وإن ا ا ا ، س وأن ل ا إ د ن  وإن ا  ا   او ،ا  ءا     

د و   ا و   تى  أوأ  و     ا  و"      سا   

   را    وإ  ا ود  إ وا ا ل ل   اوم وط  "ه

  u ىوذ   أ ا .روى و ّ أن  ) ا (    ا  ه  وأ 

 د    ا ن ؛  اا:  أ و و اس ، وأ"ي  ا، ا. وا" :ول

  :أم. )٢٨- ٢٦/٢٦( ّ "ا ة  أ   ا  اي

  ا ا   د ،   اموا دن ادا  تدرا.-  وا ض  -.ااء   : اأ 

،٢٧٠ص . ١٩٩٧ ا .  w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٤٨  

 

   

 و            صة ا وز إ  تو ّ م  ن اا ا

      اا ؤوس اوا ت اا  نئ ا أن  أ   ت إرا

    و ،  ه أو   ا ا از اإ إ ،أ   و

 ا        توا ،ر تام  ا . 

ام .مء اي. اأو   

 "مء اا"       إ ر  ا ام را   ن ال ا            

 ١٤٨٠   ردوم   أي ، .  ا ا   ه ا و

 رّ ردو وم م    ا ا ا. w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٤٩  

 

 رد أم د ي  Léonard de Vinci )١٥١٩ - ١٤٥٢(   ؛    ط أ

   وع    نوا ا،          تاموا ا ا  را ا

اما و ة إ        ، و أ ره)٦(و ق   اوات 

   جات وأ أر رة ا   ع أنا وام  م ا ة

  زا  و  او  اة  ع    ، ُ  ء ود ة   :ة

ر    .    رةا   م       ر  ،ةه  وو  ا   

   ض،          ل  إ ا اادي  وب  ار

 و ا      ا.   

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  إم  أ  Michel Ange )ز  )١٥٦٤ - ١٤٧٥  ،    وا ا   

ا امد ا،    و وا ا  عو  ءا      وا ،ا وا

 ت اد او ا ة إم    جما ا   يا ى ا٧(.وا( 

ن ادس   ه     ث ا  ا مرد من و  ر اا أن؛ و

 دأ .   

                                                                    

)٦ ( ا  و   رد دىمرا :  

Liana Bortolon, The Life and Times of Leonardo.-London:Paul Hamlyn , 1967.  

Daniel Arasse, Leonardo da Vinci.- Konecky & Konecky, 1997.  
Jack Wasserman, Leonardo da Vinci.- Abrams, 1975.  

)٧ (  و ا  إم را :  

Charles de Tolnay, Michel-Ange, Flammarion, 1970. 
Charles Sala, Michel-Ange : Sculpteur, peintre, architecte.- Pierre Terrail, 2001. 
Linda Murray, Michel-Ange.-London: Thames & Hudson, 2003. 

إم   

  Michel Ange 

 رد ديم  

 Léonard de Vinci 

ارد ام  

Mona Lise Gherardiini 
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٥٠  

 

ا  

 أ         ا ره ازد،        ا ا م 

   ل اوأ  ال  نووا ر اأ ا    ىأ   ن  . ت

و  ا       ا    ة،    م  ذ  أ ي

 ،ا ر ا  م ا رر ا  تام       أ  و

ا     را ا م  أ  .أن و   ةأ     رم ا 

 ،وو ،ن     ودوم م ن ا ن ا ا ا    ن

  )٨(.تون ا  إاز   امن د

  

  

  

  

  

  

   

                                                                    

)٨( أ ر اا م رًو ،وا و  و م مإم  ر د اأ   .  

م ا       مما ل ا  واا أن . روو       ممت اا  ه إما ا

ت مت ور  ة و.  

Quattro Santi Coronati; niche 

group from the facade of the Or 

San Michele, Florence, ca.              

[1408-1410] 

Doubting of Thomas [replica figure 

group in situ, east facade of the Or 

San Michele, Florence, original ca. 

[1465-1483] 
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٥١  

 

  ارة

  ا ا    ر اال او ،ط     ل  ظ أور       ازط

طا ا رة وا .ا وا ا ة ا و،   و از    اما ا

  وا ء ا  و إ إ ترا،        ا أد ا  ء و

ت اوا  ن ا ا ا م .  و ترر    ما ا 

 ن اا  ولا ا  ءا  ا،     رم م ن اا و

ا  رو و .  

دام  أ.    ارة    ا     أ اا  ن  و

  و     ق   ا  قا    ر اوا ر ا   ،   ول

      ا  و ر ات ا راطوا  وا  وذ ،   

"ا" ،"ا ا" ،ا طت اا م ٩(.إ(  

   

                                                                    

  :م وه، و و، را  ا  او  ا  ة دا)٩(

   ا ى، اأ ن    / دام  و .-  وا ة  -.اا :    ا ا ا

   ). أت ا–  اة (، ٩٢ -٨ص . ٢٠٠١ب، 

رم وا   
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٥٢  

 

و   ا ا  او      :إ ا    ور أور اا أن؛ 

اب  ا"ا"  )١٠(       ي١٥١٣ا .   مة اا ؛أ     

     اي   م  "ر ا"  ب اااف را و  اب

١٥١٦.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 زو   نو ن ال ا  إ  ت ا     ي اا ا

 ا ا  تأ ا وران اا وزادت      ا  أن  وذ 

  ا أن  ١٤٩٤ا تإام   ١٥٢٧ رو  ش اا .  

رم  ا ب اأ 

    ،طوا موا ا ّ ّما   ل أورو   

م           ا  طرة اوا وا ن ا إذ ا آ م إ

     م  اء    أ ُّ   ،ل أورو    

وا  رةوإ  أ ام  ،نما .  

 اوا طا وا ت ا أن روح      و    م إ  

 ا إ أم م أ ّ در أى د إ ض أ ى، طل ار       

                                                                    

         رم ، و :Niccolò di Bernardo dei Machiavelli(   ( م دي مردو دي   )١٠(

٣  ١٤٦٩  و ،رم  ٢١ م ا  ١٥٢٧ ن ،   و  ن   إإ  ا  .

أ  ا ا وا  ا اا، واي أ    درات     

ا ق، . اطا   أب ا     ت  أن   ف  ن يوا ،

  وأ ،  با َة         ، ُم رة  رة ن وري، وا    ة أن

 ا اوا .   تم  ون اا.  

 ر  ا وا ا اا 

٣٢١ - ١٤٦٩م١٥٢٧  

 رام–  إ  
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٥٣  

 

         ماة اا ر د ول اط   ة   مووا ا

         ن  ذا ة ك ا  ّا ا     ط إ اا ط ور ا

ا اطا .          و ّا رات ا     أن إ ا إ

            ا ا   را ّ  ،موا ا را ا

 ع  ا     و  ه ات ن ا   .واب ام  اق

وا  ن ال ا.  

  و"ما" Renaissance   مء، وأو ا ا  اوا

ور ة اء   ،   ّ  ن أاد ا ن           

ا، وا ا ُم َِ      ا  أو ن  وا  م   ا  

             وا    ا ا  أن   و ، ذاء أا  د يا

. وال    اة ا ء ذ  رواه ّب رو وامن ان       

  ،ا   ات إ  ةه ا عو    ا  د ن أنا 

     رت اأ  ا  ّ وأن ،ّا ا  م  ورو ا

         و ،موا راطل اأو  د  الاموا ا  ما

  .  ة إء  رو ا أّ ار  أذن ا "ا"م ة 

وم اة  ا ا اي ن إ ب وز و  اء     

      ءأو ا ة ا م  و ،    ن إ يا ا

أن ا إ  ة اا  ي امر اا  و    ة ا .  وإذ أ

          ن أوا موا راطا   ا   نا

                 نورث اّ    ،ي  أم  ن ،ط  م وما

و ا إن ا   . ل  اة إذ وا ا  ة    ا   "اامال"

      و ا ز     ّ ،ره    ا م  ا

طا ن اه اي ما ر اظ .  

              ّد و ،ارو ارو ر اا ظ  ه د اا 

ا ا س اإ  را-       ورول اا أ  أ -    أم 

      راا  ا  لزت أ أن ر إا  ة ل ءا  ا

ا  و م    و .  
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٥٤  

 

  ا ت ا و-    ا  ف  ًء م واا 

ل  رم ام ، ول   ان ار  ن    -واوف

و وول ة   . اء و ع ط  اا واة  وج و  امر    

     ٌز   أم  ءوا ن واما أ ا أ      نزا 

     ا  ن  ذا ،نما   ا أ  ،ا   

ا رس ا وا ار و ان وات وا و اوزان       

ن ر   . وا ين ام ةا ر اا  ر اازد رة   و ا

 اا  ا  ام   ظت  ن ول.واا وا   اه

امة إ    ل ا١١( .و(    

                                                                    

)١١ (           ر ح ،اا ا ،ا  ن  ، وت٢٥   ٢٠٠٧أ   اا  :

)http://www.civilizationstory.com/tharwat(  w
w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٥٥  

 

م  ا   

  ا  أن  إ    رازد        ا،    ت اأ

 ط  أور  ب إول     اا   و ت ا ىا  

ة أ و مأ   م ا ووا .    ة او م  وا   و ا  

   وب اا م أ م ا            إ مش اا

رل ا و ، ما و ، ولا اام .  ُ     ك وء ا     

ة    ا ون اا  و ا ا ام  ا  ري  ، 

    رة إه ا ا أن   او       ا  إ     م

  .اري

وا  ان ادس  ات ارات ا  ر ،ت    

.  وا  ا امم وم أول  مم  ر  رن        

 أم ، و      و  امر ارات امم  ر  ك م

ا ا  اك ام  ط   ادات وا واق اة     

        ا ات ودء ا ا ا   ن  ،اء اا  

  ام أم ا ا ا  ممت ارا      ر  ولا ا

  ترا١٥٣٠ا .  

   ما وا ا ا   ك أن؛ وا–    ا  –   

     ا ، ا ا  ودون  إ ات     

           اوإ وح اب ا   ر إ  م  ،ا

 موأ .  م  ،  ا    م  ما ا أ 

واا  را  اات ا       امن إ أل اء  ن ء      

وط  اا ،ن إم اد وا  ا  ا اي       

  ن م.        مدب اوا ء واا  ه ا  و

١٢( .ا(         

                                                                    

)١٢ (را ا   مدب اا  ا  و :  

Simonin, Michel, ed. Dictionnaire des lettres françaises - Le XVIe siècle. Paris: Fayard, 

2001. w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٥٦  

 

م  ا ا   

 تازد  ن اا  ولا ا  إ  ا،    م  م

     ن اا  ر   يا ا    م،     رهت آوظ

ه ا ا  إ      و ن   .    را ر    ا اي 

م،   ا ام  م  و) ١٤٥٣ -١٣٣٧ب ا)  وب م  اا 

م ا ااع     ا و ا، وااع اا  ا  ادي  واء 

  (١٣) .  اء

   

                                                                    

)١٣(  ب ا)١٤٥٣ -١٣٣٧ (  د ى  تكا و ك إ    ا م

م  ة . ما وإ  اعا ا  ت       وق ا م وب اا 

. اب ، و  اً  ر ً ١٢٠٤  ُمر  َْم إذ  ا . ام واات

و      ت اوب؛ إذ إن اع اام  ة أ ىب أك أ م    نمك اا

 ة ا ، أرت     ة  إ م  اب ا  م، واي ن

ا .ن اما م إ و   ن ف ارة ا  ةن امول ا  ،ا

    ك أورو  ل اطو ا .     دون ارة وازع ا ل    و نموا

ة اا  قي. اا اإ  إدوارد ا ك   ط   وا م   ش م

م  ١٣٣٧ر  . إدوارد أ و رم   ج ا  ب ا.   

ام اموا  اب أًا     ام ا   ارك ا  ال اي م  ذ، إ أن

ادات اوإ د ا ن  وا   ا ذ  م ى ن  ى ا ت ام .

ا     أاث ى  اب، وّ  د ا وت ا وا  م   و أ ة

 ُن اد أو ات اا ن، وطد اا   رة ا م إ ،ا اإ    

١٣٨١ .أ و ا   ا ا  ء وزادتت ا بب  . اا   

ََ     .ا ا   امر اع وظر اة ام وظر ت  ة و اة

  م ة أح ا لور ا    ١٣٤٦ .ام   ا   ا 

ة١٣٥٦  ا    أ و ، م  ١٣٦٠،    اإ  ي ا و

أ    ا ل وأظد ا ْرت  ١٤١٥. و ة  و   ١٤٢٠ 

مش ا ًور ي ا. وي ا ةو   ١٤٢٢     ن امزع ام ،

أورن،  ، ز ا  ل م وا ر١٤٢٨  ول. وا اب ة أى ش

أة ى ا ا أ   و و، ١٤٢٩   دت ن دارك  ًم ً ار

  نما ة وا رك أّما .   ور ا با وام   ١٤٥٣     ات إو 

١٥٥٨.  w   ا ا امن   ذ أرا  رة أورو ا
w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٥٧  

 

وإ م  لا 

وأت     ١٤٩٤رل ا     م وإ و  ال أ 

  ب إ ا ا ن           ،ما  و وإ م  ا م 

 دسا،   ءإ        ا  ة م   م  ةت اراا و 

 ما،    ن اا  ما ا  أت .    ١٤٨٥  ُ 

ن  أ اممري مس ر مم   ر، و ء    

  . امم  ر   رل ا رس اي 

 رات ا وامرا

 توا   تراه ا     ،ر   دسن اا     توم

ا  وامما ،   ر  مم  أول من "ور "  ،   و

  لل أر ب او أ ،ا و ا  ا  ء "  ترو

ا".     و أ    رام        م ك  ر  ممت اراا

 أم،    ا ط  مك اا  ا       ةا دات وا

اء ات      .ارا ا ات ودء ا ا ا   ن و

،مما ا اام أم ا ا ا  ر  ول١٥٣٠.  

 روا ام إ م  ت"د  "      مما  ءا أ و

      ،ه  أور    ما ب ا"    دي " و  ً ن 

           رل او  ديا  ي   ر ات كو ،   و

أ ممم  "ا رإم "    ا ا  مم ذاأ و م  ش يا. 

  ا مون اما درا  نمء اق ا ء  ،)١٤(وا  و

 ما" كز" ا أ   موا ممل ا .   ن "أ"     

  .امن امرا وا ت 

                                                                    

 أ،  أن د        وم  ر  ام    اي را ا   ن طح من أول) ١٤(

و ن أوا و وم مما وا   ق ٤٥٠. .ه و  ،وما  ا  أط   

ا اا ة ا ،ام افة اا   ب . ن  وظما  موا  ًم  وا   

     طِّ  ا،  اا      ا، ورت ور .ة وة  ات

 ا  ا  اا   ا ه  اون ان وأط. اوم ا ظ   ا اب

w  .ا وااف ا اة  ا، ا ار  ا ا من ار ا، و من
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٥٨  

 

  ا  إا

     اإ  ا  أت  ةأ         ب  ا ءام  دورا

اا ردب ا(١٥) و،     ء اا      مما ا  و

        وا ورو رم  ت اراا  ا إ وا إ.    م مو

  .ا و ا  إأد و   أ ااا 

و ون  ر ،س ر      ( ا ا وا إ إو ء 

     ممودرس ا رو   ك، و د أ و ا  (  و    أط

  أ  ء ا رد Oxford Reformers.   أ" راز"      ازار ا

   ُ   ١٥١٩و،   رد ا وطة  مم  أ ون  و ا  

 ا  مم ذة اا   و"  س". 

  ١٥٤١و         ذ اس  اا  ي ا ت   أما 

وا من اموامما وا ا وا ،  و" "    ما   ن

 ،ماأ  م  ن مما "  ن".   ل    أ م رst.paul 

و د ا ا،    ت امم  ا ر   أ  وأمت   

ا ا  ارس اا دسن اا  ول،  ُ و "   و"   ظأو م

ره ا . ت وأم            ل م ر   ن  ارسا  ا             

Christ Hospital. 

                                                                    

)١٥( دي؛ا  ن اا أوا  ا  ياع اا  أط ا    ا ا  نا 

ا اردة     رك   .ا اأ ااع  واز ا .    اش اي

، اًء را ا  م    وا  رأن ا اء؛ إردة اأن    ا   ،ذ

 آ  إ   اءردة اا ر . أت و      وب١٤٥٥ا    ،مأ م   ،

  .    رث١٤٨٥ام   و

ي اا      ون ه .ب ارد ن ا ي ادس   م  اش  أت

   ،ا  ١٣٩٩ا .م ردرك ر دوق اد و   ن دس أني ا ّ .  و

، و ا إدوارد د ات رك   و  ،        ١٤٦٠   وِ   ررد 

 ما  ١٤٦١ .اإدوارد ا   إدوارد أ ،و . َِْأ      اإ  وجا

   دسي ا دواأ  ما ط١٤٧٠ .إ     أ   شد اأن إدوارد ا

 مات اا   ي وذ و ر  .       ردر   رك   و

   ا         ي ا  ي أا م   ردور ا ي١٤٨٥. 

  ي ا وجو    ارد ار ا ارك     . إو م  و آل    و  وأ

.  wدور
w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٥٩  

 

و   م    ا وا و     ادبا امم      اا أن؛  

ا  ،وإا  ا وا  ا     م إ ا دبا  وا .

  ا  دسن اا ومما     مووا ممت اا  ا

  ان ا  أ     و ،ا ا إ ا أدءو  ت 

        Shakespeare و  رأ   ء  رات امم اور

  )١٦( .John Miltonن  ن و

   

                                                                    

)١٦ (َو ِِْ )١٦١٦ - ١٥٦٤ .(َُّ ا ي واا و  أ ا ا   

ا.  لا ي اا   لأ  إ بأ ،ة أ    ا    ا .

   ن طما  ،   إ   با  ا  ،ا        ر 

   ٣٧  أ.  أاث  ت ا وان ان ود ى  ذات ص

 ،د ا  دا     اعأم ، ةا )ا(،  ةوا ) اا(،  وا 

را.  ن   و   ا  ردا و   ا   ن . ن    ت  

   زام  ا  زواج   ا،  ااث     ،١٦١١   ور١٦٠٤ ،    ن

١٦٠٧، ةوو وا  ١٦٠٨،  ا د رد إا .و ا ن أم   و  

 ١٦١٢، ً    ردا .ت  ، ود دا  رد أا.  
    

 ا  ر   ودرس ن،   ن و م ، و١٦٧٤ .(  -١٦٠٨( ن ن

 ،)١٦٢٩( ا    ح  ة  دج   وده  أء  و . دج     ا و ل

وا ا  و وزو١٦٣١( وا .(أن ور ة دراا  م    ظ  ،ّ   

ن آ نا  حا ،ا و ن آ س أن م  ا  ل  ا . و    

  .وا را غ رن أ ة إ ذ١٦٣٢   دج

دوس أد ا١٦٦٧( ا(، - رو  ١٦٧٤ - ا  ونا أ  ا ا .أ 

ًدوس أا ١٦٧١( ا (عن و )١٦٧١ .(ن أن و    أ  ا  ،وا  ور 

ا ،ًأ  أن  ه.  ن دوسد اا  زُ   با    نما .   ا 

. ا    واوج ر  إ د ازاة  آد، و ا  ا  روا ً  ا ذات

دوس أا  ا      ة   أر        ا    دوسد،  اا  و 

  ما را د و ا   ا   إزاء  ا  نا . ع  أ  ن 

  ن ب ا ةا ممر. ا ةن ا و  م    ب 

،  أن م ه  دن  وأا  اه  ا.  ن  ن    درا  دب  وا  ،ا 

وا ،اا و  ،اً  ر ا  ًمو    ا .  ن  أراد أن   

 م  م  إ د،  ا  إ  أو ورو،  أ  ل  وة ء   ه ل  ا

ًامم.  w
w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٦٠  

 

ورا ا م  

   م م  ورا ل إن اما      إ ر اا  را

ر اا،    ه ا  ا ا  أو ورا ت اظ ت ووازد 

  ن اوا رر واا درا   ت  ،   و ا     ا

و م    .أ و ة    وأم   اان اور   م واا 

     أم م م واد  ظ،         ت ا   ه

،      وم أ ه ا ن أن ا  ن  رات اه ا  و

 و أور  عوا إ  م  .   

 ثأ ا ،أور  ع اوا    وا ر اا  راطا 

 ماء أأ  ،رات اا         راته ا مو أ 

 ءت ا ول     .   اافً ن اطر   ون ء ا أو أ

ن وأاد ا ا  ه ه ااء ورل ا           امااطر 

ص  و ء ا ما أ     ،ون ارات   ا ما ون  ارض 

   ظا  را     ةو  ،     ما  مأ    ا

  دسوا إ ٣٥٠  ا  ما    ةو  وا و   

ا      اا ع اومأ.  

إ ت  ،أ ج ا   ن ،    م م و    ا 

و ذ   إ،       ان وااع اي أور  ا وم رم

    و ا  ة ، ات    وو  ز ظ    

 ذ  و    ،ا م   اع ر ام إ أوأ  م

    ةا أ  ،و أور    ات اا اب      دا  توم ا 

    وب  ر وأوا"   وب اا     "اام ا 

رل ا راطول وااام ة ، و  ١٥٤٤. )١٧(  

     

                                                                    

)١٧ (را ا  و :  

Knecht, R.J. Renaissance Warrior and Patron: The Reign of Francis I. Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1994.  
Seward, Desmond. François I: Prince of the Renaissance. New York: MacMillan Publish-

ing Co., 1973. w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٦١  

 

 أب أور دول،         ا ء اإم  اوإ موأ م ك  

 ءت اة وا     ىه ا د  ت،       تا   و

ا م      وازات ب أور   أاد ا ا   اق  

وا وأاد    ،و اء أاء اع ور رل ا        ان ان 

  ا اأ  ا ، وا ا اد ا     ا  و  ل

 .ا  اق    ان

 ؛ أم ن    ا  ان اا  ما ا  اعرود  ان  (١٨) او

    اءن ا  اءا  لا   ا ا و    يح اا  ن

  ين واح ا  و را ا أ  أن  رام    ا ا

ا ا ذات ا ا و ت اا اوا وح اا ةاو.  

 م ك م ة طال ار ا و أن ا ا       ا؛ 

ود   ةو   و :     ا ا ا ر   ،ااطوإ

موا وا،        م  تت موظ ه ا و ءت ا و

ر   ر كا  "  م   ديا  "      ه او

]ا  اا اف اأ  ا و ا[         و

ون ادا .  

 ً ء و        رم" "      ً ه ا    

ة اا  ه ا   و ،          ا

مدى  و  . ط د          اي ظ طال ار ا ذاا

                                                                    

)١٨(         ا إ س اأول ا  ن آ ن أن ا  ّاصا      يا  ا

ك. واا ط  ، ه ا ام       ن اا  أورو إ ا   ،ب

 رود ه  اات ا   ا ا  أورو  ام     و اا ،ن.  ادي

 اوف  اوا  ن يا ن ا ذ ،دا  وا      عا م     ن

 ع ا  ع اا   ءردات واع اِ .       دا  درة عا   و

  .ارود ا اا ا او ط أ ت

 رودا   واع اما ن أ  ، ن اا  نرود، اا   اع  ود   ا

إ  ن اا  ترن  . ا   ة  عا ا ن و  ا .    اعا 

 أ عرود ما   ١٨٦٤ .و   ا١٨٨٧ع اا ،    رود أول د مي أا

وام .ن ،رود واا  نا د ارود ا رم ةا  ا ا.  w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٦٢  

 

ي  أإ  "ر س" (١٩)  ل ]       ا   فأن ا

ا   ا[       ،اأداء ا  رت أا ه    أ  و

   ا"ا  ل" .  

 ا م  نوا اا       ا  د  ن  ،  ر ا

 أو ط م إ أ ن ط واء    أو ا دزدو ،زا   د   ازدادتا

   اي   وم  م ض  ا     ،ات و  ا وات

  دا إا ،  اوأ      ده ا دا .     ءت ا 

ا دون ا  م ا جمج( اام اا  د (    طرس م وأ

  ، ةدا وو ا  ا .  

  ،   ىأ ك م ن و    ءر اا  ا   و  

ر ا اي  اات و اد   ا        واارس وات،   

 وا  ،ا فت و ت     ول ا  ا و أ

 اعا (٢٠)اا قرو،   ة اوو ا  عم      ب  ب

أور. 

                                                                    

)١٩( ر و س  ده   سّا، ودً   . إ  وم ي ا ا  و  ل   اا

ا .  ١٥٢٩و   أر   ة، وا  ا     اإ  .  س  ر 

،م  أراز  دىم دئ ا ا  ل  .  ا   ر -  أراز -  ء    أن اإ 

 م ور اواة واا و ا د ءأ مو   ه .  ت ر  أ     

طا ا ١٥١٦(أي ا( .      دن وإم   ا ا   ً  و

 ءء واء وأء وأ إ مدئ .ا ر إن اًأ   ا .      ار  ضا

 ق ا ي ا   م واجن واأرا  .       ا زع ا أن ور .   و

١٥٣٥ رأس  ر  ا ما.  

)٢٠( ر اأ م  اع اا  ،   ا ا  ا ظ     ا و  

ا  ط  أ د  ا        و  ا د اورة إ. اء إ اء

أ،   اا  نورا   ا ا)       وفا  و  احل أ(   ،

   ١٤٥٥      ، أول آ ط  اإ  )١٤٦٨-١٤٠٠(" غ"ام اى

، و أ    م اب        و أم ام ا ااع   .و و   ان

ر اأ  ق وم أو  سا. أم :  

   ر ح ،ورا ا ،ذ زرس  ١٠ا٢٠٠٩، اا  :  

  )http://www.madariss.fr/HG/1ere/zino/h2.htm#d(  w
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 ا  : إ–  م - اإ ا ورا رل اأ 

 

٦٣  

 

 و   ا م ا   ا   دي واوا     يا

 و  دا  او ر اا  ة      ،أور  ءت او

  ات ا وا وا وا       وأراء أ ات ر  إ

وا.  

ا أ .       ك  ا اً ً و  ًال ً إ  ا  

       مما ي ا   ا ذ  ن ءا    ، وا

   ام        ورو ا  مر إمأ  نر .    ول دبا

ارك و،    اب،  ة ون، ة ت ب   ا، أل      

 ً أ و. 

م    و  . و ال  ر  ا و ور  ً ص

رم   ا ا  ا    ورو  . ت     و  ،نا

   ت اا ؤ م ا رم إ ،ت ( اا (    ر أ ا

ر ر را ورون روو ،و ّ  أ و .    ل دومأ وأ

ة    و ل ا أ  . ال و      هو ،وم ةا ما

 ذج ُّ ،ا  ر را . 

ارك   و  ا  ال ك أً أمس ون اأة ا ل أل     

 ر إ ء   . وأرازا ز        دا ا  مو ا    ا

 .ودا ا ة

 ور   اد أن   ًر ا اا ، أوا ان          

ا     ا  وأوا ان ادس  ادي ما إ  ، أن ما  

ا  اث .    اًه و  ًرا ن ، ،س   ا  .

أم ا درا     و ار   أ ر ا إ ا ا  اء            

  وم  ريس ا تن . ا م ،نو  ا 

     مت و ن  آ إ  وأ اما دا     ا  ًرا ،

 ا س أن   از م  ات.     س لن و آ و

  أ ١٤٩٢إا  زاتإ أ  ن .  
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 حركة الكشوف الجغرافية
الجغرافية كمحاولة للتخلص من الرسوم الجمركية الفادحة التي كانت تفرضها السلطات الحاكمة في مصر والشام   الكشوفحركة  ظهرت

على السلع الشرقية عند مرورها في ٔاراضي هذين القطرين، بإالضافة ٕالى الرغبة في ضرب االحتكار الذي كان يمارسه تجار جمهورية 
لى ٔاوربا كوسيلة لحرمان هذهالبندقية في نقل المتاجر الشرقية من موا الجمهورية من مصادر ثرائها وقوتها، زد على  نئ مصر والشام ٕا

ا  لى النزول لميدان التجارة الشرقية والحصول ٔالنفسهم على شطر مـن ٔارباحهـ ذلك؛ تطلع التجار من رعايا دول ٔاخرى غير البندقية ٕا
لى المسيحية الكاثوليكية لضرب المسلمين ن البالد التي يتم اكـومن الناحية الدينية كانت هناك رغبة في تحويل سكا. الوفيرة تشافها ٕا

ولما بدت تباشير كشف أالمريكـتين كان الحصول على الذهب والفضة وأالحجار الكريمة والعبيد هدفًا رئيسيًا للمغامرات . ضربة ٔاخيرة
سبانية

ٔ
حالم اليقظة استغراقًا ض. اال

ٔ
وربيون في ا

ٔ
احكًا، فكانت هناك الرغبة في زيادة المعلومات الجغرافية في الحقيقة لقد استغرق اال

ا لمسـوه مـن  سيا وتسجيل مـ
ٔ
وربيون في ا

ٔ
خبار الرحالت الطويلة التي قام بها بعض المغامرين اال

ٔ
بعد ما ترامت ٕالى مسامع الكـثيرين ا

لهـب كـثيـرًا مـن النـاس وبخاصـًة الـذين فـي بحـثهم  عـن الـرزق الـوفير ال يستشـعرون خوفـًا، مصادر الرخاء والثراء في هذه البالد، مما ٔا
w      . والذين تغلب عليهم روح المغامرة وحب االستطالع
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٦٥  

 

 اف اا   

    اف اا ا ] رظ    ،ا طا وا

   وا ا اا ، ا  دي، أا

 ا[-     ر اا وم ف اا- 

  مف اس  [ا ف-    ، ا 

اوع،   [ر ن ل ا     -]أ ا ،و  

 ا ،ا[-   ف اا–   مف اا– 

ف اا- اف اا م  

   

         س اأ و  ت  ج ا  را  ىات ا

ا ورا، و        وروا   م أ اف اا  ،   

ا  فه ا      ل رأس ا إ أور  يا ا و 

  ء او. ١٤٩٨ا  ءر أا  ا     م ا     ت

  اا أور أوز و  اا ا   رة  و إ  ا  ا 

   ا  ا .         رضأن ا  طت واادت او

 ،ا   سا  أن  ا ا  وا ط     وا طوي ا ر ا

 اد  د   . ه    أو   اف ول أن امن  و، واش

 ة  ار     وأن ،  ا    إذا ا  إ  ب  ا  ر د

ر   عا   و ا اإ.  

و   ه أن راتا  م  ط  رة  و    تا  ا   

  ا، إ  أم  ا   م ي     ي اا  

ا    ات  ا     را    ل  أا ل  إا،    ه 

 ا  ار  أمار   ا ال  ا ار  ة م ا اات

روام ي ا  رضأ    ذ.         إزا    ا  م و

ء اأ  و ل ا  ت وااوا ا.  

و  ا أن  فا اا  ف  ا إ  ا  را  ا ،

  با  را  ت  ا   و   إ  ط  أ  ا  وا 

 ا         أ  ا    اب  أن اا  و. ا    اوو
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٦٦  

 

او ا  ل ا  او. ا    ا  درا    أ  اب  اا 

و  :"ق ما  اقق اا"  أ ا ا  ا ١(.ا(   

 م أورو   ة رات  إا  اوا  ا  م  رد    قا 

وا م  أورو  ط ا ا، وا ا،  وا  ا،    د 

 ن  آ  ط إد  اورو   و. ا ان ط  أورو وإ واة

  ق إو ا    ءإم    ره  ا  رةا   ِ   ا    

وا.    نأ ا  اا  دا     دورا     د    فا 

اا إ ا.  

   

                                                                    

 وا  اا  ام   وان  اب  اان  ا  ودّوم      ا اا ت ن  )١(

ا ات وا د  ةا ،وا   ء ا  و ا   ل 

رأ و ا أو أو ا ،را و  ع  ذا  ر  وا  ا  ت  اا 

 ا  إ ا ا  طا و و أورو  إ و أ . و ء  أ 

دي اا ن وإ وا وا  و، وم و  ء  اءإ  ا  اا   

 اا،  وات  ا    أو ا اا ل  ذ ن اء اع، ا إم ل

 زوا     اازة ر  ارا ه و  ا را. اط وإمج اا ر أو

  .ادة اا رف ا ا ااث إاء  ا ء دور

  ا   ،"تا اا  اثا ا  ا   ما  اا  وا  ا".- 

رن ا دور.- د ارس  :ا١٣ – ٨ص  .٢٠٠٩) .www.historicalkan.co.nr (  w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٦٧  

 

 وأ   با  ا    ن  و اا  ر  ر)٢( Marco 

Bolo  ١٢٧١ ١٢٩١ إ و   و ا و        وات  وا،   

 ا ا ا  ا  أ ت ا  ا.  و    را 

ا   مل  و اا    ا  را  ه  و  ا   ف  ظا 

ال ،ا     ر  ب  ا   ب  إ،  ا  ا 

م رزة ا   فا اا.   

   

                                                                    

)٢(  ر  )١٣٢٤-١٢٥٤ ( ور إ .أ ً أ وروا    تا وا 

 ا ا م   ذ ي ا. ُِو ر   ن اه ووا م    ،ا  و 

 وا ال و  . و  ١٢٧١   هووا و ا  ا إ     ، 

ك و ا إ  ي ن )  ( و . ر ي  ن      ن . وو 

ر ف ت أر .ي أر ن      تا   ءأ  . و   ١٢٩٢  أوا  ر 

   وإ،  ذ  ا،  إ ا    ر  وا ١٢٩٥  إ وا  ا إ ادة

٢٤,٠٠٠ .وا  ٢٤ ا  .دآل و   ا ُ وات ا أ    ي 

     أن  ر و. ا وأود  ر  ا ء ة ١٢٩٦    و .ن

ر   ْو ا  ١٢٩٨ .ورد و  ب  ت  ى  روازد راطإ 

. وًدا  ا  واا  ا    ا ادات ّ    ت اب  ورد  .ن ي

و  با راام وا  ،ك أورو اأ  ات  س     مأ  وآ. 

و  ١٢٩٩ ت ة وا ً  ط اح  دو إ او رةا  ا .را:  

Laurence Bergreen, Marco Polo, Alfred A. Knopf.- New York, 2007.  
Henry H. Hart, Marco Polo: Venetian Adventurer.- University of Oklahoma Press, 1967.  

John Larner, Marco Polo and the Discovery of the World.- Yale University Press, 1999.  

Marco Polo, Travels in the Land of Kubilai Khan.- Penguin Books, 2005.   
Frances Wood, Did Marco Polo Go to China?.- Westview Press, 1995.   

Henry  Yule, The Travels of Marco Polo.- New York :Dover Publications ,  1983.  

ر ر ر 
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٦٨  

 

اف اا ا  

 اا    ة ك  أدت اا إ  اف ا  ؛و  ظ  طا ور ا 

 ،ا      م  ت ا ول اا م   وا وا وال ووا   

ورو، ولوه ا ت      ب اوا ا  ذم  و ة ا

 و ،  ط  روذا   وررة ارج ا. ف    وا  ا

  اف      ه اول       ،    اول ا     ن 

اا،   ن      ا ا ظح   ال وا

طوا اتوا.  

وا ا أدى    وا ا اوه،     ا ا وا ا    وك

اا ،    لف ا   ا  س    قاا  لف   ،ودو

      ا  ا ة وا طا  ا ا م مأ.   

ا ا       إ   اف وا  وات ا     ص  ك

مل وأا،    ي اا ار اإ "اذ     ط  ء ق ن

 اThe plague of Islam)٣("،  إ    ه  اكا  رةا اإ

 ث اا ا      ا ا  با ،       نا  وا

ا ت  ،أا موا    ة اد     ا ال ار  

 ا ا  ا ٤(.ا( 

   

                                                                    

)٣ ( أور ر  ات ،د طا.- وا ة -.اداب: اا -     ،  ١٩٩٧ .

   )   رة. (٨٥ص 

)٤ ( أن   ءا  ذم ا ،م أت   ا     ن   ا  وا 

ل وا أ و  ا   ا   با  وم  ا       وا   دةا إ 

مة ا ،ىا أو أ مل اة وام ا ا ورا  نا ي  اا   

 ا  ا    إ ل  ّ  و  ا ات  ان ا  ادي،  ادس

 ودد  ا٨٥٧      /١٤٥٣ ) ا( ام     ا  ازداد اي

     أ  ام  ا  ا  ن    ا أورو أء   دد  ام  ا ا ى

  : أم. اا اف

ا   ٢٦ح ر    :ا  اد  -. اا    -."ا  ا او"، اي ان د  

٢٠٠٩.- اا ):http://195.173.191.171/issue8/is08sb13.htm(  w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٦٩  

 

 ما و م١٤٦٩د وج   اإ   مة  أوا م،    ا و

ا ر     ا     .و  م      ا ل اأول ا

ر وإء ا  ام و  إم        مط   اء 

.)٥(  أن و    ا م ا)س      ) ١٤٥٥ -١٤٤٧ا  دة د ن

ا، رو  لا      ف"  ا "       لر

و اد ا ون  اك ا  أ،       م ء  ا

وأ.  

أ  ا ،اف اا  ديا   ا اا أ      نما  

رة ن  اق     ري وار  ط      ا ا ظ ارض، 

و     . ااطر ام  ط ارة ا  اق    و  ة

    فا  ا     ا   ،   ا  ا و    ر

ا  ىء أوأ وا ا رات ا)  ون  –اا (  وا   و  

أور .  ا ا و       ا طا وا    ا    قا  رة، 

ر ات أوظ ديا  ا روا          ن اا أوا 

  .ان

                                                                    

)٥( طم :    و أن وا ،مإ     آ      ١٤٩٢     ا  ،

  أورو راف، وطا    ض ير اا        اتاد اإ و ر  أ

 ،طم     ما     مإ   ا   إ ا ا  أ ا ا

اا و ،طم  بق ا   ،ا ،أ  ا     و ،و داو

 س، وات واأداء ا دة، وا        ،ذ  اا ا وو ،و ا ا

 إ   ا و    وس لردا أ  ن إذ ،١٥٠١     ا  ورة

إ     ا ا طم و ا   ان اق ا ة، و       ،ا اا

مطت،   ا  أو دا أو       ر ار  ال ا ا، و  إاء أي

رة وم ب أ  مط، و ا ا        إ     ، و ،  أدى 

ووا  ،    وات ت ا  ،ة وأى،  م ات واد ا. إد ة

ر ا و ،ما  ا   ىأ ب أ ر    ما  مإ  م دط 

 ١٦٠٩  ار ٤٠٠، أيا و ،        ،ا  أو ا   ا ة، و مإم ر 

 ك      ار  اب م  إم، وطدوا إ دول ل أ، و ال     و أل

ا. ان   : را ل"    وج ا ىء ذ ض    ب وا  طم" ،  "  قا

وء ، "ار٢٣ا  ١٤٣٠  ١٨ ا د  ٢٠٠٩١١٠٤٠ا.  

 ،   فان أ ل" اا ا ما" ا مد ات، ام  ،١٤٢٠/٢٠٠٠، 

w  .٧، ص٢٠٠٠اة 
w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٧٠  

 

 م ا إ اى؛أ      ا  وا وا ة واا  

اء ادي واا، َ هوا      س ءا        و ا  ةا

طات       ،اادث وا  ة  أن  سا  ا ا ور .  

  ة       ر وأ م ان ة إا  ا      ر  ن

ا ، ا ا أدى اا م ا  ىا .  

 ورا ا ؛ أرة إر او    ات اا   ءوار   ا  

Navigation  وا ،  اواوا ا آ     اب، واا

رودا و  ءا ا    ا،      ا  ا  ذ 

اا ت ار   ا ا ا ت وه ا.  

   د       أأ  لأ     اف اتا   ورا

       ا م    ا وا ا  و،   ف   وا 

ود ا    ،ا    اد ث   ،ءت  ا  اق   

وان    ا  ا طن ا ا ا . و      ه ا ذ  

  او    ا  ازا   ،      و تإ ذ 

و م ه ا  و        ،ا  أم  ز وا   ،ارض

 أل ا ر  ن.)٦(  

   

                                                                    

)٦ (  ن اارد ، مل ا  ،       ب اا إ ا   ا وروا را

وة -.اا : ،ا ٥٨ – ٥٥ص . ١٩٩٩دار ا .  w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٧١  

 

ف اار اا وم   

   ت فرإن اا      ا  ا   فا و

 ف وا  طو   ا م أ اف اورأو .ا  ا ول دو

اف اف   أ أم ون   ف و اث ا اا  ال 

 ا  ب  ا أ ا  و   ا إ  ا ط

 ا،      أت او     و لأ      ن اا ديواا 

طا   ة  أتت  ،وو  أوظ   طأ     ء م

  ا     يام   ا ام اوا     ط  اا

طا ا.   

  )١٤٥٧ – ١٤١٥(اور اول   ؛ أدوار   ااطر  ر ه   اا أن 

   لا  لج أ ولا  ا ١٤١٥  و      و  و 

 ، ر ن ا ة      ي اح   اي   ُا او ا رك 

 نو ي و رد ا و  أن ا     اا  ا ا اط 

ااط   ل ل ده    ،  اء ء ط و      وو ول 

 ا  ااطاًء اا ا ل  وأا م    ءد    ا 

و م إ راطف  ن ا.  

ا ا  نوو تم  ع        ا  ر  نا

و ا    . ذ  م ا  د م       وأ  ،وارة   اوع

    د ا اا  ن ا أن م     حي ا  م  راطاة ا

أ  و .اأ  أم     اد نا وي ا ا   رزورا ووا

 ١٤٦٠-١٣٩٤ا ي اح       

     وا ا  ي ة ا 

       لا  ا ا و،ا

و ن ي  ً ا، ا      .اول

وا ات ارا ه.    ي عا و

ُ أن- و -    ا ا   دار

      وا  م  نا وأ ،ا

 رو  ا.  
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٧٢  

 

  لواو أس اا  ي ة١٤٦٠و  ز انا    اءا إ 

  ن رأسSan Kathrin.)٧(  

  

  

  

  

  

  

  

 أ مور اة ال ا)ه؛ )١٥١٥ – ١٤٩٧و  ةن  ان ا

  ذات ارة ا، واد ا   ن را اا  اق ا واد      

   ان ه      و     .ا وا وا  وي 

ب واا  ح ذ هوأدى ق اا .  

    دا  Vasco da Gama   ١٤٩٧    ل إ ول ر   ا

 ور ل أ،   م در زوا        ي إ وو ء ارأس ا

        ا  ارة ا  ا م ا   ب را ، ن   و 

ب اا  ن    توا ر اا إ        ن  ا 

  .ي  ك  ابط د ان  و  ،ون  إارة 

   

                                                                    

)٧ ( ا   حي ا ا را :  

Richard Henry Major,  The discoveries of Prince Henry, the Navigator, and their results.- 
London: Sampson, 1877. 

J. P. Oliveira Martins, The golden age of Prince Henry the Navigator.- London: Chapman 

and Hall. 1914.  
Peter E. Russell, Prince Henry "the Navigator": a life.- New Haven: Yale University Press, 

2000.  

  دز د

 وران  ا  ا    ارد  ف ن

 ا  ط    ا  إ ال    ارة ل

   اب  ا ارد  دز  و ة،

و إ  أ    هوا  

،واد ا  ١٤٨٨ ل إا اً ن 

ا إ ا أ وا ا ، رأى  أن ا 

 ا ه اء وا ا م   ءا 

  ي اا ا إ ا. 

 دا  

     ء ال رأس ا ف ع أنو١٤٩٧ا ،ن أ

  ا ا ا إ ي وا ا ١٤٩٨   

   م د إت     ١٤٩٩وا ا م و 

ا .  ل ا  و      ر ا را 

اا  بوا. 
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٧٣  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ء  اب ا     ورة ا  ط ا   اد   ر و

ه  ردةا  ارة ا  .   ا  و  م    لا  ا  

١٥٠٠  ض   از و ر  ال ج١٦      ا ط  

 د      ا واب ب     ام ر وو إ  وأ

ا لإ،   ا أر اأ دة ى د.  

 جد  ١٥٠٢  رما      ا  ضن او مب    اا 

دة ا   ا واء   اار   وإر  ل ا   و

    را   ةا ل   وا م .  و دا     و  ب

راا،  د    تال ام ا    ق ا،   و

دا         اءا  لا   ر ات   ر وم ،   كو

أ  ا  د إو ه ا٨(.أور(  

                                                                    

)٨ (ا  را  :  

ا.-    ودرا  ا  ا ا /      ت ر  دا و ر دوز مس   

وة -.اب، : ا ا ا ١١٥(. ١٩٩٥ا ( ،) ؛مب ا ١٧٠ا.(  

  ه ا م  ،ةا روأ ا  ر  وأ دا  ر    ة ر

    م  م با   ،دا  ا ا ا  وا وا  هو ،  ا

  ي وس ام دوز موا ا ت    ر س ومم ر م  ،زم إ م

دا  أ م   اد ا ا  اات اة  ان ا  وطال      

 دسن اا  .  

The route followed in Vasco da  

Gama's first voyage (1497–1499)  
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٧٤  

 

 

  

  

  

  

  

إ  اق ا   اب ان  ا  ط أ  و ع  

  نا   ير اا  ،    نر ا      ءا

او ق اا ا  اوا ا طو    ضن ووات وا 

ا اا رة إل ا  تا   ةا.  

        طه مو   ا ا  ةا ا  و

 ،وا  اءا و    ن را      ءإم     ر اةم

 راط،  ه ا    امواا ا وا امكا.  

 وإمء  ،اء ة  ار ا          اا اما  م و

  أن إمء .ن أ ات، و  ا ت  و ال 

   ،ا د   اات ا ن ارة  ه ار         إات ج 

ر  ا   ز اى ن   دات ة وات  وإ  اات ج 

د  إذا ن اوا اا  عا.  

 ا  ا      ،ات وم اذ ا     وام   اا م  م  و

   وام ا  ود  ٩(١٥٠٩ ا(   د ط و   

   ب اا  ن  دارتأ.  وا  ك  ورة

 أي ال  ا ا      ا ا ا إ  لة  ر ا ا

 ا   ا،     إُ    .    ١٥٠٧ او

 ن ة      اءو ول  ،وا   "اا   ار "

  ا ا.  

                                                                    

   ا ا د   ١٥٠٩ورا :  

(9)Clifford J. Rogers, Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe.- 

San Francisco :Westview Press, 1995. pp. 299 –333 

 ال

  ا إ ط  ال حن ا١٥٠٠  

 إد اازا  لم  با   
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٧٥  

 

و  إ ور اا   راطا ر )؛)١٥٨٣ – ١٥٥١      ء ول

ا  وا  وا أو ا اا م ك    ،       و

  دسن ادا  ب ا راطا       ل ودول اا  اعا 

 ،ما وروال  واما  مذ اءاش      وا  ما ما 

  ت  لا  ي ،  ل اوإ     ا  إ دى ذ م ن  ن

ا ا.  

ل وإ  ر اا م م :  

   لض ا   اذا روا ارة ا   با  ا

  .ااا  ة ا  اتا ه ارة وزادت 

 ن ا ا   ذم  ون  ر"ارة ا " 

  ر اا  ا   ةوا،            م  ذ و

 .واما اا واما اك اد

   ن ا ت اء اإم  د طا أو     ر اا  

او ارة ا  ذوا،   اه ا      راط

   راطء إإم  اروا ر  أ   لا. 

  ة أدىا طا  ا ا م إ   وا راطه ا ع ، 

ون     ،       ا   م ا ون  ا  

 اأ   نه ا ن ات ث   ا   ا   وات

  ةه ا  ة،    ذ إ أ   ا ا    م أ  ما ا

 اا،  ا  ااد " ر     ه    

 ا ا   نما ا أن". 

م   أن   ،ااطر ا   ه أن ال م   ا ؛ 

م  ا   ءر  روازد     رة ا،        ن دا ن دا. 

   ج وبت وال وا ي   وا   ،ا  إ 

ا ارض واا ، ا  شد وا  سا وام       ا

      )١٠(.اء ال

                                                                    
(10) For more details about Portuguese Empire see: Russell-Wood, A.J.R.- The Portu-

guese Empire 1415-1825.- John Hopkins: University Press, 1998. w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٧٦  

 

         ب وا أ ا ، دسن اا  ما ا 

      ،   ،ري اا ا إ رد ذ ُو ،ا راطا

  مأر ط ير اا ذ ر اا  ا ء، وإوا 

   ي أا ا ،اوات واإ ط  ال وذا  ر أ  ن إا

 ان وأرً ا، أ إ ذ أب ا  ان ا واي        

      أن أدت إ ا ه م  ،روا وا وام ا    ة ان ا

ن اا   و ، ة ا .  

أ إ ذ؛ اات ا  و ً ام  ،م ار    

  اًم  ات دو ة، و أطاف ُدة، و  ه اطاف ال،     

ا ر ا          ُا إذ أم ،ا ا   أ  ن  ،راط

      ما وا  دة، و افأط ة و تارك و.      ذا ام

،ل ما  ما       ل اا ما  ما ع اا    ل

 أم      ون اات ا   ا زد  ذ؛  .وة ا ي

ا ا ا  ا١١(.أم(  

   

                                                                    

)١١ ( ا ا ا  ر  أ  ط ي  اا    ف نا  ومم .

و ا ا   ١٦٠٢ ا  را  رةا  ا آو .و  ا 

ًأ  ت  و ق، وان ا    ةا  راض  اوب  وا 

 آ. و ل ا نا ا  ديا  ةا  رة  ِا  مز  واو  ا  

 ن. او  وع ر ة    انا ،ت او ا  ًأ    اءأ   

   ا      ا  ان  ا و .ا إموم و وم إ ب ان ف

 ال    أ    ال  وأ ووه، ا اة  واة ا  واي ا  ات

 اا.  ووا  ا ا ا        ا  ا  ما  و   

  : را١٧٩٩.   أ  أ ا و. ار ات

Glenn J. Ames, The Globe Encompassed: The Age of European Discovery (1500-1700).-  

University of Toledo: Prentice Hall Copyright, 2008. pp. 102 - 111.   

ول خريطة تبّين تـِّرا نوڤا والبرازيل
ٔ
 ا
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٧٧  

 

  اماف 

؛ا    لا    ،      نا و ا 

إ درس ا    ) ١٥٠٦ – ١٤٥١(ف س    أم ون     

  جو اودرس اة  اءا ودراا       ط    لأن ا

ب ا.  أم  إذاع أن         أا طا ا  رقط    

 ا اطا ،     ا ذ  ةت اا  و   وا"   ن  

 ا م  مب أ ،          ت  ط ط طا وأن ا

 هوو  ان ل، رض نوأا  م ا ا".  

 ض و      وس   ك ال وم،      ع و و ُر

 ما ا وأ  اا  و   ف م،     ات  و

وة   ل ا   ر ة أى  ام وان   .و ارا ُر

 ى ا ة ة ذات ا  ب د س وعدوا.  

ا و واا      ا     د ان ا،     ن

ب  ا ول  و أور  د ا      اب  م

ن ا م ات    انن رد ا أن ا    ،وال

  سا    وا ا    س إا . واا و

دال  اا       لوا م ة د و ما اء ا 

.  

٣  ١٤٩٢أ   مأ  س ج  ث         م  رأ

 رSanta Maria  نود .و        رضا  ون  وا ا 

  ساارة اا رضت اظ   ة و ،ول     ة  رضا م

 ا ا ر ا""    ا ذ   و   س   وا

ا ء ا و أم.   ن ذ١٢ ١٤٩٢ أ      ل رة   اوا

 نو  ر اا  س،  وا    ا ا  ن   فوا 

ا   ومد اوإ.  

 و  إ    و ،م ا شه اة      ودي س أن  

       م وا أإ س ود  ة،ا ةم اأ أيم أ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



اف اا   رل اأا ورا 

 

٧٨  

 

ا   أ  ن          ،ان وا  أم  اط واو و

 و وأم    أا١٢(.الد(  

 و  س  تث ر   ال ا)١٥٠٢ – ١٤٩٨ – ١٤٩٣ (  

 طو  ب ا اأ  ا،      ر  ىأ     ر ا 

ا،  و ذ  م   وأ ق ا وأ     و ،اا ا  ف م  م

اص    ا   اى ي  ن  س  و أن   .ا ء  ا ادي  

  )١٣(. ر أا ا   أ ن ا رُامن و

    م   ل ا     رر س ا  ظ  حون 

ه    ي    ت ال   ذو    . اة    اظ 

  ا  ءوا        د اوا اا ط ،      تأت ا

 ول و(اأام (و رو  إ     ر  ا     ا  و 

  و ا  ١٠٠ا   ار اب ا ،و أ  ن  م

ا ا ق ل او ا ا ب ا. ا  ل    ا ا 

 و ٣٦٠ا      ازا أ  ور  مأ  ا ا،   و

م ااء و    ذ   اوو) ا، اام) ، و ا اار دول أى 

  ا    دو  ا ،       ن ا و وا    ن

و ول طا أ ،      س رد ة ا أو ١٤٩٤    مأ 

  . ا ا ا وال 

  ذ

  

  

  

  

  

                                                                    

  . ر  ا ا ااء) ١٢(

أ و ا ا أ أن ا  أ و ا وإ         ؛   أن) ١٣(

را  ا ط  .  

 ف س  
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٧٩  

 

 ر ا   د    ت آ     ا اة  سا ؛ أن 

ورة ا ، وا ا م  ا  أ  ورة  مو ،   ن  ذ

 ًو ا   أ   ن ار       م ل س وء  أ

ا اا، و أ ش م    ًو و    أأ  ن     لا   

  هو  ت أم،   و      س  ن    ١٥٠٦اطا 

  " يا ذأ أا  م".)١٤(  

أن؛ ا اا    ت ك  دن و ا أ  مد ا ا 

و        او ا وأ ا  م ة أ .    ١٥١٩   

 و ر ومم ا   مو  د  اا"   زأا زاوا"  و  

   ما    ا أ    رو ،ا ارة ا ارا وو ذو 

ن ا     ن  امو ا و  . ا و   ر    

 ت ة أرا   ا  ء وز وام ا     ا  لو 

 ،   واا      ا  ا م وا     نو 

،  أر رل ا إاطر او اوم           مأا  زة 

  ر  "  ةا مأ"        ا  نا ي أطا ا و. 

ن  وأا ة     ان  ا     ح ا وح ان  و

 ة.   

 أ  و   ا ا ار اام ما   اءة واا  ن

  نوا حوط،    و    وا ا   ا إ      ر اا

 أ ا   رأس   كا م،  و وا ا  م   سط 

    و ا  نو       ا م و .       أم ا و

١٥٢٩   ما   اام   وو ذ   اام      

                                                                    

)١٤ (را ا  و :  

 أ  حا ا وأ أورو ر ،.- ضا:   ١٦، ص ١٩٧٩،دار ا.     ز

ةراا ،ا أورو ر ،.- ا رب .٤٧ص  .١٩٩٨ ،دار ا رج ا ر  ا ،

اا/ ط ا  .- را:  ا ا ، ١٦٣ص ، ١٤٣ص ( .١٩٩٣( .  أ

ن أةر ،نا وا ا ،.- ن ادار ا ) ر ون(٢٠٠، ص.   م   ر ،

ما  اوا اة -.اا:  ، ١٧٢ص .١٩٨٦.  أ  ان ل ،"فا 

أ ..ا لر وروآ" إ ،  ر ح ، ٢٠أون  ٢٠٠٩أ اا  ، :

)http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/03/article07.SHTML(  w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٨٠  

 

 دأ ،و   ي م أن  ن يا ما ء  ةا     ن ا ذ ،

 ر  ان ن ذ م داء     ام و ذ  ق و  ار 

 ر را ما.  

 ١٥٤١و  أ      ار اام   ،ا     نا  و

     ا   م ا ازا ا ا أ  وا  ا ا.  

و   اف اأن ا      ، مإ   ما       مأ 

سأ ف ل.)١٥(  

   

                                                                    

)١٥ (  أم رة إا  ا   درا رط ظ   سما  أن وا  ر     

 ورد   و  س،  ف        ا  ا ارة  ا ا ا ن

 " دي اس" ما .و  و  ا  ١٩٣٣  و  ا  ا  ا    نر 

رو اطا ا ا ا ا إ ،ا ر " أم  إ  م  رط       

ا ن واوا وا ا وأ ا".  

ر وأوا  ا ما ي ا ن أن ا ظا   ان " رط    "   

   وا        اي  وا  .ر ا ف   ا   را"

 ارط  ا ) اي  اف( ا ارا ات  أن ن و. "ا ارط ع

 ١٩٤٣    ق ا "   دث و تر  ه  رطة  ااق  ا 

 إ د  اي    ر " ن  أن   ت  ة  ا وأورد ."ا   إ   اى

ا  د ١٢٩٥أ  إ أورو ت  أول  ا  دو  أ  ا    تا  ا   

 ام    ا ارط ،ه و    ر ن إذا" ام ن ي و. "ان ان

و رة إا ا  م  س ور ي اا  آ  أ    ون  أر   

 وذ . ١٤٩٢   س  ف  إ أ  اف  و  ."اورو  اا    أ  ظر

 ا  ام  إ ا    ، ارض أي اف  أره    روا   ة      ر ن ن

 و  اش تا " ا م  رأ".   

،   ٢٠٠٧أ   ٨، ر ر"   س    ا  ا  ن      ر "ان 

اا  ،با ما) :http://www.3almani.org/spip.php?breve80(  

an encounter between 
Christopher Columbus 

and natives of Cuba 
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٨١  

 

وم ل ا ن ر  

و ا ا     ،س  اف ام   ف   ن 

    ل رة اا ا ا      ط  ا  أ ااو د

اف اا ر،  ا ألن ا      ا ط      ب ما، 

  رأن ا ن و ء و      ل      ل   إ

ر اا       با ط  ا و ،ا     م ء ن أن   روح و

فه ا  ة .  

و ،   م أة ون  ،      ء  ا اا    أ ن 

ر   إ ل اون ن ى أم        ،اك   ال  دة اا

ا ا  اا         ا ل أ اف با ط أ   ط

 لاموا إ  ا دي(اا ا.(  

  

  

  

  

  

  

    لا ن و  ف ث و       ر ما 

و ضو   ولرل ا  أن      وأم ا ب ا  ار ا

م  ن ف، ا ا ر وا ا معو،  و    ن  ن

 وعا     اا ور ات ارا    ا ما  يو ا ،

درو  نا   ا  ا .  

  ١٥١٨و   ولرل ا أوو ا  ن  م ر     

 او، ا أ  ا  قن اح   %٥٠ورا ، ا إذا وا     ر

زود ا       و ، ون ن   أي ة     ون

 ا    ن ال ءوا  ة،     وط  ن اا   

 ا ا لأوا م، آو  أي ء   قإأ مم.  

 دم ن 
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٨٢  

 

  ١٥١٩و أ  ت   ار وأ ن    طا     با  

ا  أ  اض  إ ٤٩    در .            ل

 أط     ا  ن أ     راء أ   ط   ن . 

 ار Pacifique      ا  ط  ن ا  أو ا ادي  اي 

  وو  ار   ا          أف ال ب أ اه اب 

)ا ( من  إ و ،ا و دا   ن اأ    و رم   اا

  . مأ ا  ت أن  إ اات اط أدى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ر ر ن 
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٨٣  

 

 ن ودة  ا  مد  ن   أ وت     أن وط  ا  

 اا  زو  ا  ا  ،    ة ن  اا  ن 

 ار   ن     ن    اق    و .م ا   ذ و ن

 إ ان  وام  ،ا  ا     ه أن  ام اج  اورة

   ن    ن  ة   ات     ب ة ة

   اا – ،)١٦( و   فُ أم اKaliph Pulaka.)١٧(  

  نا     ة  نردوا  ءا مو   ط أ 

و ا  نا   اخن  أر  اوا  او  ر،)١٨(   و ر   

   ظر    ا ن ورأى  اورة ار ن وض ن اع

وأ ا    ده د.)١٩(  

 ا        ن ط  ن، و ١٥٢١أ  ٢٧و ح 

 )إم  ا أط إ ا ق وا ب  ارة  أا أو   

 ه دا  (  )إن ا  وإن ي اه ام    إ    ا   

     ور      و  ه  و ن    ) أام اف

   .ر ا    ان دا ا   ال و، ن

   

                                                                    

(16) Zaide, Sonia M. The Philippines: A Unique Nation.- Philippines : All Nations Publish-

ing Co, 1994. pp. 83–84.   

(17) Josiah C. Ang, PM, Historical  Timeline of the Royal Sultanate of Sulu Including Re-

lated Events of Neighboring People, Center for Southeast Asian Studies, available  in 
25 April 2009 at: (http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Muslim/historical_timeline) 

 ١٧، ة ب  ،ر ر    "وال  ال  ن وء"ي إا ، ل ان ) ١٨(

 ٢٠٠٥أاا  ،) :http://shbabmisr.com/?xpage=view&EgyxpID=931 (  

(19) "The Death of Magellan 1521", Eye Witness to History,  available in march 2001 at: 

(http://www.eyewitnesstohistory.com/magellan.htm). 
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٨٤  

 

  ا      ٢٧   وو ا  أ ا  وت ن؛  ات

ه ا ر) راا (إ  ا ،ء ارأس ا إ در ،     طا ا 

 واأ إ ث  أن  ا  من  .ت ط ا    ن)٢٠٠( 

و أن م ا م،          ر  ت و   )١٨( دت ور 

  )٢٠(.دم ن ان د وا" ر"واة    دت 

ا أن ارض  و ن     و م  ه ا ة أر ؛  ل 

  مو و أم ا   و إ  ، رضا ا 

ا  و اوا ا.          ك أم ) ت  ) ا

ا اا،  فا       ن ا دي وا ا  ل 

طدي واا.  

و  اف ا أ اف ون  م  اف ام أن      

ءا ا أ        طا ا إ وام را ا ،     م

     و ما وإ  وا   ف كه      ا  ة د و

ا.  

  

   

                                                                    

)٢٠ ( ن و ،رةا  ،رامد رضوا )٩١٨٤ص( ، ر ح٢٤  ٢٠٠٩أ ، اا  :

)http://islamport.com/w/amm/Web/2482/10096.htm (  

Magellan's ship Victoria  

Source: Ortelius, Maris Pacifici quod vulgo Mar del Zur, 1950 
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٨٥  

 

  ااف 

   إ وروا ام إ ،أورو  ح ات ا  أدى 

   أ و ،ت أورو ء اا وب ال اا  ي ما ا ،موو

    ً ب ا  وبا  ١٦٤٨-١٦١٨(وأ(     تا ب اا  ،

  أرء أورو، وام أًا إ  اة وا ا، وذ  إ       ام

راف اطا  و ا .  

           ن أم إ ،أ ا  ب د   م بأن ا ور

وروول ا دوا  افأ  ا       ا  مو ،ا

و ادت ا ًا  ب اً ، وا    م .     ه اول

و ا و  ، ال، إذ أن ا م  م  اب،    

 ا  ا أت ا  رووا اف اان ا.  

        ا  ر، إوا اف اان ا ا ب ارد أ ُ

و ،ا :      ،ق أورو يا اا م  ا   ،ا اا ا

أورو   دي أدور ا َ أن  ُُ      رة ري  ن ن وذ ،

     ،ول أورو  رةه ا م ُُ ا  أن  ،قا  دا اا

ُ و  قو ،ا  .      ِا  لأن ا  ا  وذ

     ا    أن إ ،رة اا        را دور ا   ،ا 

  اون رة اا     ،ا  أن  و ا ام   . ا ه ارة

وذ   طق ارة، ا اي م   ار ا ا ار،    

      ا ا   إ ود ر     ١٦٠٢ز اا   وا ،

  .ارة، وو ارا، و اات وء ان

ن  َة ال   إم، دا ً ًا   ان        ؛وأًا 

 ار، وذُ ز   اري  ط امض  أك ال        

ك اا   ي ما ا ،ا وا ا    آ .  

    أ  ات ا؛      ي ا ر، إا  ا ا 

    و ،ًأ اأ  ،وا ،وأ ،آ  ادا  وذ ،وا ا

     ن ا  ،رز ي  أو ، ي ح ا إ ردر اا ُِ

مل وأا .  w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٨٦  

 

         ،م    ات اأ  ، ديا ف ا ن

       ل أ  فن اع اا   ،سر ة اوا ،ا

 اا م و مزما،  إ أن اموم  ُ ة ا    

   .ا  اق

م اد ا  اُ ، أ  أ ا          ابو

      ا ا ا  ا و ،ا أ      راا   َ أن

      م ةُ  اتُ ة  وذ ،ا أ  اGuiana ،

داأوم ،ا، وروأو ،  نا ا  .  

 أ ر  ا      ف إ  ن   م ار اي   ا ؛ أن 

 ا اا وا  ا ا        ن ذ اد  اات، 

      را اأ  ف إ ت ة ذ  ار و ،اُ إدارة

ا و ،أ و ،.ا إ ا  أول  و   رة   اا  ،

اة  أ اات، إ أم ا ، وا  ال ادي    

      ة، ارة اا   أ و ،ا م  َُ أم  ،اتا 

وا ا ا  ا  ي.         نأ د  ا  أت  و

      و ، ا يا  و ، رن ا اتو ًُ راا ا

     ارء او    ،أ  رااع اام  ا  ن م 

  .ما و، وأمد، وا     ة 

إ أب  -وً اموم -  إدارة ُا  م ا   اا أن؛ 

  .اة ا، و إدارة ان وات ا ُِ ا  اة  اد        

      ة واة ارأت أن ا ،ا ا  أن إدارة إ  راا 

   إ راه ا ت ََ ا رأت أن ،دا ا  ٌُِ اتا

  راه ا دارة م ن ،.         م  نأ ا   و

 ام إ    ام اموم، ا    ؛اط ا إ ا، و   ال 

  .ا

ا ا اة   ا  ن   ور ارة  إ؛

اات،  ارع ار ا    ،ُ  اارع  اموم إ ع    

  ا ا  ا أن ومما  نو ،ا را      اا، وً ز  
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٨٧  

 

 ُِى  اة ا، ون  ه ارا را ا   ،ب    

 زرا أى أ أ ة امن ب و  ات ارا ذات         

ة او إ أدى ذ و ،اا ا.  

 م و     ا  اً ن او ،آ  ا ا ةُ  ومام

         مُ   اُ ق اا ن إومما  ا ،ومل ام رةا

        إ  دئ  ا   ذ إ أ ،د اوا ر وظ

ا      ة اد     نر ان او ،ا  واةل واوا

ق آ، وذ   أ وأم  ا  أ  اد، ا اي    

ا  لا إ ا .  

      ،ومام  ا راطوال إ اًمإ ن ذ ل     وا   تو

ا ا  إ ه اد إ أن  ا ن أأ   ال، ذ أن        

           ورةُ نأ  ةا أ  ،يا ماع ال ا ا د

      ا م   ا   ا ن م و ،ورورة اا    ود اا 

، واا  ا ا  ا، و   ن  ااطر ا أأ    

  .  إاطر ال

  ؛اي،    وأذ اا  بأ    ا ر اا   

 دا اا دارة     اا  ،ىت اا  را   ى

 .  ارة، و ز    ا، و اط ا، و اش     

ا را     م ه ات  ُ  اورت ار ار       

ا وم  اان آماك   را         ذات ا م ا ،واات

          ا ر ا  دة    م  ،وا ا ا

، إذ  اد، وا   ث           ة ا وار، واة 

 اوا م  ا ا     و ،ل ا ىا وروول اات ا

  )٢١( .ات ا

                                                                    

)٢١ (ا ا ،"ورور اوا اف اا " ،     اءا   وم) ح  )ا ،

 ر٢٩/٢/٢٠٠٨ اا : )http://gdm-85.maktoobblog.com(    

 ، "أورو  راطا ا ل إف "اة إ ،)ن( ر ،١٢   م٢٠٠٥   ،

اا): http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2005/6/68679.htm(  

ا ا ر ، أ  ح.- ا ض -.اا :، ٣٧ص. ٢٠٠٧ دار ا  w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٨٨  

 

مف اا  

    و ،ل ا أ ت، وا   م    ،ر را 

    ، ا  ا   زارةا ر ر ر، وف وا    

         اا  ا   ديل اا ،  موا.  

  م ر  يا ،زارة را ء را  ١٦٢٤م    زا ا ن  ،

      ما ا إذ أ ، ا  ما ه اإ أو ا ى ا 

ر اق م          ا أ  ا ،م م  ور ،ة ا و ،

من اا  ا  زارة را  ما.  

       اف ال ا  إ   ة، م زات رإن إ

    ن ا  ن إذ أن ر ،مر اوا    ي ٌ ما

ر، ع اا ام، وا ن ر ن   ال  ر        

ار ار، و ا ن  ود أل ي، وا ُ   اًِا،          

      ر   م أن ١٦٢٤      ً أ    ،  ر 

وا رة  ار، وا ًا  م ا ام اد  ارج ض      

ما ررة اا   ا أ  ن  ،ق أو ا.  

  أ ذ ، أم ر إدارة  وارة، وأس ه ا، وأ  ء      

     ا  اا ُُِ م لأ   ر  و ،مل اا

 أ ارة ام  ارج، و  اب، وإذا د ا ال  ل      

مل وأا وا  رج أورو را.  

    ،ديا  و ، ر         أ  ً م و  ا  

        ار  م  راطإ     ،رج أورو را

 اول اورو ، ر  إ ات  اا اد إ ا واق       

  إ و ، كا  ر ام  ،ا      ا إ رق ان ا ،م 

 ا ا ور.  

 أو       اا وا   ،ما ا ا   أ ذ 

               ما د ا دةه ز    ،١٦٦١   إ ،

أم   ، أن        وأر ُ  ،رة واوا ا   إدارة

رء او واا  ىا   ُ.  w
w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٨٩  

 

  أما ا  ا ؛ا        يح اا  ،ر مح اا ُ

   ،ما اف اا  ةم  ار    ر ١٥٢٤ع  ،

   م م  ا، وا اط إ وو طا ا ََ ، ت ا

رم.  

و ا امن  ر ف ا ا، وا  ذ  وا       

       أم ا، إ  أ ن امول ال، وم د    إا  ذ  ا

ارس، وا ا د، و ا    ا  ن، وأ دي          

        ن اما  ُ اً  ا، ا  ما  ة ن.  

  ١٦٨٢و   وا ،ا ف مل ا مُر اع اا ، ي ام

          أدى إ  ،ض اا و  مة ا ا وام ، نما

  ا  ا١٧٥٤ا.  

  ما ء ا      موا ت اراطة ا ا  ا ا

 ،ق آ ب  وا  م ا إ       ط  ر ا وأ ،

   ،ا  وا اا  مع ام طم اه ا  توا ،وا ا

     ا اط  نما أ ا را اه ا و :    ، ،نم ،لر

ام إ ار ام رة     و أدت  اف    .مرر، وم ي  

  .ا وااء

ام  را  ارب أ اا وارات امم     اا أن؛ 

      را اأ    وذ ، ا  ًو ،ل ا ا

وا .    مر اا          لل، واا    ب أ

   ج، وداا و ،و ،وم ،ان،   اه ا  ا ا إ

ًو ً ر وذ ،د اا  ء(٢٢).وا  

ا  اد    ن اء ان ُن ً ً أ  ار، وم      

اي    د و أء اد  ا ار ام، و م ن     

اة ا ما ن  ن إ آ، دو  أو ج، وذ ن  اان       

                                                                    

)٢٢ (ت راا   : ان ل ،ويم ما ب      "ا  مات اا ظ  ا

د"أا ،ا  ،)٤٩(   ا ١٤٠٥، ا  .       ا  مما   حو

 را ر٣٠/١٢/٢٠٠٨ اا  :http://www.fustat.com/C_hist/w_africa.shtml   w
w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٩٠  

 

      ف ارأى ا ذ أ  ،وا و ،وا  ،إ 

ء اا و م   ن ،اتا.  

 ر وطا ا  ة أوا رأ      إ  أ  أو أي دا  ا

ا وا  إذن  ون  .            ا   بو

 ا ء اا   أم ون ا م ي     ا وا ون او ، و  ر

        أو ر    ج أن  ن إذا   ذ   ا إ 

        أورا  أن  و   د أو ا ن ا ،أ   و ،م

  ،ا  ،ما          ا  ن  اد، ودة او ،ا و

وا ا   إ  ا وا وا.  

 ود ا ر  ًأ د ى        : وإ  ا اع اأم  ض

د اا  م  ف وا ، رل اا      ا   يا 

      ا   ت و ،  ة اث  تا م  ا

وا ة ودة وا  ع زروا ورة ا .  

         ،ون د   واءوا واا  ا مدارة اردت اط و

 وا          و   س أنن او طر ان او ء

و أ  ا ا، واي      .ر ا ا ءت  اق    

     ،ًوا ،ًا وً ما ا ن إ ،بوا را  لج أإم م

ن ا  ر ا و ا وا ا اول ر     و  رأوا أ

ا ا  ء إ   ر ب، رأوا أنوا.  

         ا  ارس و ة إ تم  ١٩٠٩  

      ا  و ادة وز  ارس اه او ،ف طة آ ةارس اا

  إ أ  ااة او ارس ا م ا، وج  ُر رل        

أ  ولاا و   .  

              أ و ،ا ا     اء ت  ن ا

 ار  و .ات ا، وو ان  وال وان ااة      

  ا ا  ا  ا ا أ  ا أن ا    دون و ،

   (٢٣) . او ا اي   ات ا ل وار

                                                                    

)٢٣ ( ، ح أا  ص ،ا ر٣٧ -٣٤ .  w
w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٩١  

 

 ال ا   ا ا  ا ا، ون    زد  ذ؛ 

ا ذا    ن ، ورو، وي       : اء ا  ان اة

      ا ث ان اا  ف أ ن او ،ا  ا و.  

        دوا ا ات أنا  ركوا ا  ءرؤ إ  ر اأ

ه،   أو      ات ا  اء أم  أر  أو       

      ا دي ا ب أو  ة أو ،  ق-  را م-    أو

  . اخ

ف اا  

م اا   اا، وذ ء إ ا ا، وم ض    

 ا ا  دا ما ي        اا ا ،دن ا و ،مة ا

ا -أدا        -أي ا أن  وذ ،ق ا اًأ ام ،ما  اع 

      دار ا مل ا١٥٨٨ا.       ل   ان ا ذ و

 ُ ،ن       ، ١٦٠٦  اف اا إً ا  ان ا

 ن:ت ن، و .  

 و       ء نا  أن  قا 

   ًأ َُِوا ، ات ا ءوإم ا طا

ا     أن ن  ن اء  اء  

      ء ات ا  ن وأن ،ا ا

ا . و   ا و ١٤٩٧أول   

         ا  ل ء  ت ن ا أ

 إ ،آ ط  ا ل إ طأا   إ و م

ة م  ا أ اطم.     أ  

        و ،م ة إ و ، ة و

     .     ا   ن د أ

م ة ب  (٢٤) .ا  

                                                                    

(24)Hartig, Otto. "John & Sebastian Cabot." The Catholic Encyclopedia.-  New York: Ro-

bert Appleton Company, 1908.( Vol. 3). Available in 2 May 2009, at: 

(http://www.newadvent.org/cathen/03126d.htm) 

 ن ت
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٩٢  

 

    اءة و      ا أ  ير اا    ه    إ

 أ ا اون إ أ، اات         . واق، واد اات

    ة ا أول  و ،ا  ا ١٦٠٧ا    

  ت و ،ا من ا    ون، وذ١٦٦٥     ن ا  ،

، مت، رودآ ،، م ،م      ،ات، و  ٧أا 

روو.              م و،د اا  ن اد اا إ ا 

  ب د اوا ن١٦٦٢اء ا  دة وام ،.)٢٥(   

  ا   ،ون اا أ        ا  وذ ،أ  ءروا

              ،ا ام  رء ا   ن  اًو ،وا راا

ا   ا  أ ا إً .)٢٦(  

 اور اي أ  إا   اف اا ن     و أن؛ 

       إ  ي ا ن  ،مل وأا  ا وا ازات ا

ط د أ وإار ا  إا  ا اي ن  ان ن ل      

طا ا  و ،أ ط. )٢٧(    

  

  

   

                                                                    

  .  ٣٢ -٣١أ ، ر ا، ص   اح) ٢٥(

)٢٦ (ا ا ،"ورور اوا اف اا " ،     اءا   وم) ح  )ا ،

 ر٢٩/٢/٢٠٠٨ اا : )http://gdm-85.maktoobblog.com(    

  . ٩٢د ط ،ات  ر أور ا، ص ) ٢٧(

John Cabot in traditional Venetian 

garb, from a 16th century painting 
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٩٣  

 

اف اا م  

   طا  ريا ا  ؛ امرا ا ) طا (    ل

          وازداد ،طوا ا دول ا  ررة اا  ،ا ا

 رة وس      اف ات أ  ،اد وات ا  ب أور دول

و ام ارا ، أور      . دول ب أور إ ا ا  وراء ارات    

 طا  ة  / وا / ا / ا /      ا رة وأا

 أن  ريع اتاا  ٢٨( .م(  

 د ار ا؛        ا   ن دور ا بن ا   را ا

، ون ا اور َُر  أرً       )أورو (إ اب   )ا وا( ا  اق

       د ن ذو ،ه ا  وا ا م ول   ط ةة ا

اة، إ أم  اف ط اط ورأس اء ا  ،ت  اد       

د واا اق اب اأ  ،ةه ا ٢٩(.ا(  

 أن زادت رؤوس اال  اول ار ،أت ا     ا اد؛

            ا ،رال او ل ا  ه، و الر رؤوس ا 

اول ار إ ار واك اول ا ا  ااد ا از  أو      

ت اول ذات اا  ُ اتْأت او ،را –   ذ  ُ –  دور

دوج  ا وااد،  ر  اد ا وق  ه ات       

      م زرا اد و   الرؤوس ا َُِا ،راا و ،ذ 

   ،ُ اومام  ا.  

وء      ؤوس اال، و ا وارا، أ دور ارة      

د أ   ، ادر إ إمء رت     ات            

        ا ا ا إ وأّدى ،ر اا اء وو   رت  اا 

  )٣٠(.Anvers، ور أمسِ Lyonار، و ارت ر ن 

                                                                    

،   ٢٠٠٩أ١٠ح ر ، ٧ص ، "ول ا  أور"،  ان )در(  ا اج ) ٢٨(

اا) :www.cba.edu.kw/hasan/EuropeIdeology.doc(  

)٢٩ ("اف اا " ر ح ،ا طا ٢٣، ا  ا٢٠٠٨اا  ، :  

)http://www.nationalkuwait.com/vb/archive/index.php/t-21272.html(  

)٣٠ (" اف اا و أور" ر ح ،ا ى ارس  ١١، ا٢٠٠٧اا  ، :  

)http://www.3rbsc.com/vb/showthread.php?t=490(  w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٩٤  

 

أ ا ا؛ ف اا أدت ر وا  ،ت        

،ات اب ا  ولا )٣١(     ا راة ا   ولا م 

  .          دي ة تر موظ ا طء اإم ع إطأدت ا و

ا ا و ا ة ا.  

و ا ا؛   ء ا ار  ،ث امب  ادئ         

ا     د أ ا  ،رضا و ت وذ اا    ا 

و ر و ور  ا ا    ا ا ، إ اع      

        ان وات واا  ة ت وإ ،رث ال ا .   زد

إ ا ،ذ     ا أ  ،تا ب، وا  ا ت دآ

        نو ا  مأ ة، وأ تامت وم  فا  ،ة أ

   ما   فو ،ا اد اأ  نء اا و  "  

ا".  

ا ا و           أ     رو  ا ا   ؛

     أ   ة اح د وذ ،ا ا  نل ا  أور

ا ا .          د ،ا ا م  دا ا نوا أن ا 

ن اا مأ            لا و ،ة اا  ا  

  . ا  اق

م   أنو ن ا ا، أرً أ  و  ء ا، إذ       

  ل ا و ،ا  و ا  ً ن ام  ن  ان وا

      أ  ت اام  نو ،ن اا  ا م  اً اً

 ا أ  ات اا  مووا،ب    . ا  اتا أ

 أن ذ ،  ت اوا    ،ق آ    م ه ا ب

     د، وه ا إ ا   أن ا  ، ا ا ا 

  .أ  د ة

                                                                    

أ وا    ا   دول أوروً ، وات إ      ) ١٧٦٣ - ١٧٥٦( ا  ب اات ) ٣١(

أ  و م أورو و ،ما وب ا          ةا أ  وا و    با

 مأ .م تو ا م ت  ،و . أ  م  با  م أ و 

ا أ ر وأراا  ةا .    م م ت ،به ا وم     ا أ أرا 

م  ا ا.  w
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اف اا   رل اأا ورا 

 

٩٥  

 

ام أ اات  ا ا إ ا     و ا ا وا؛ 

  و و  وذ ،ا      ُ أن  وذ ،  أ

ُ   . ات تا ة أ،   تم      ا ط

ار  اات، ن  ارة  اول اَِة و ،  أدى إ ازدد     

    إ  ه ا إن  ،وا       لمر اإط   أت  ،ذ اا

  .ار  اا إ ارج،  اا ا ُ ا ر ة

          ن ا  ،اتا  ا ا ر ما  أر

      ،ا  امأ ا  وند واا  ًدا    ،ا دأ  و

       راا  ةو   أن ا ُِ  وأم ام  و

       وا ل اا   أ  ،ا    دارد اوا

  )٣٢(.ءوا

اُاة، وم امة        م ن اات ًا  ظ وَْر  وأا؛ 

          ا  ا دة امك ا ،ة واا   ر ، ن

             ر و ، ومم    زرا  ر ومما

ن ا د  ً  ا  ، و ن ان و 

أو ا ا  لن   .ان، وامن واما  -   -   

      و ا ا طا  وذ ،ن اا   دةا ا أ 

      ا أ  أن ا إ ،ا ن       أن ا ة، إذ أ در 

ان ن  ا   ون ، ون  ، ون    

د.  

     ا ا ا  ءا م ورا اا ا  ل؛ إنا  او

وا  وا  ان اا  أور ام      د  م ،ديا  دس

       و روأ ا ال أورأ  ا ام أ ،آن وا  ر  

د اال ا٣٣(.أ(   

  

                                                                    

)٣٢(  ح أا  ص ،ا ر ،٥٠  .  

)٣٣ ("اف اا وع "م ،)  ر    أ (   ر ح ،٣٠   ٢٠٠٩أ   اا           :

) http://www.history11.jeeran.com(  w
w
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 مارتن لوثر واإلصالح الديني البروتستنتي
ولد في مدينة ايسليبن بمقاطعة ساكس االٔلمانية . مصلح ديني مسيحي ٔالماني ثار على الكنيسة الكاثوليكية وهو مؤسس البروتستانتية

مارتن لوثر المحب للرهبانية منذ صغره عكـف على الدراسات الالهوتية  ٔالب فالح كانت ٔامنيته ٔان يدرس ابنه القانون لكن ١٤٨٣سنة 
كاديمية، حتى حصل على الدكـتوراه في هذا المجال من جامعة فيتنبرغ وصار ٔاستاذا لدراسات الكـتاب الُمقدس  فيها في ) إالنجيل(أال

غير ٔانه ما ٕان . يتمنى رؤية القديسين والرهبان الزهادروما للحصول على بركة المقر الرسولي، وكان  ١٥١٠زار لوثر في العام . ١٥١٢عام 
في القرن السادس عشر، رفع مارتن . حل بروما حتى فوجئ بمدى الفساد المنتشر داخل الكنيسة الكاثوليكية على جميع المستويات

لى تطهير المسيحية من  -مؤسس حركة إالصالح البروتستانتي  –لوثر  كان ٔاكـثر ما . العقائد غير أالصيلةُشعلة إالصالح الديني، ساعيًا ٕا
لى ثورة ٕاصالحية كبيرة، . يؤرق مارتن لوثر، ٕايمان المسيحيين بفكرة صكوك الغفران رق ٕا

ٔ
ن يتحول هذا اال

ٔ
نه لم يكن في ُحسبانه ا

ٔ
ٕاال ا

لمانيا وحدها، بل القارة 
ٔ
وروبيةال تعم ا

ٔ
كملها اال

ٔ
سفر مسيرته تلك عن صلح و. با

ُ
ن ت

ٔ
 ١٦٤٨ستفاليا في عام ولم يكن يدور في خلده، ا

ولم يكن في ُحسبان لوثر ٔايضا ٔان تتحول معارضته لصكوك الُغفران ٕالى حرب . لعلمنة الغرب أالساسذلك الصلح الذي وضع حجر 
سيس العلمنة السياسية في ٔاوروبا

ٔ
لى تا لبابوية، ومنها ٕا   .عارمة على ا

ران
غف

 ال
ك

كو
 ص

رق
يح

ثر 
لو

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

٩٧  

 

 روا ح اوا   

   ح اا –     ر مح اوا 

ات ا ا  اح    –ك اان 

رة  -ب ان  -ان دة ا [ا اي 

ا[  – زو      ح اا  

  واح ا اون -  ا

  

  د مام  ان ادس        اح ا اي     ظت 

  مور اظ وأدت إ أورو  دية   ، اا   أ  نو  ا

أورو  دوا وا ،       رال آ ا   ،    تظ

  أ ت اا ى، وا موا ا  ا إ    ا 

 .اوم ا   وء ارى

ح اا   

ت اون ا ا ،       إ ظر  اح    ىأددا د ك ن 

         م أن  ،وا ك أورو  ًا حا

    ما  دادا ك إا  ،ما ا .     أن ا ا و 

       ي أا ا ، ة ك رو إ ا و ،ك اا  ا.  

 . ل  ا ة أ ًاً دا ً ااد، و ًت ه ا

ما  لوإ ا ة دا  ةه ا  تظ أم إ ل    إر 

  ا ا  ط  الا  اا رى اا ان،    اك او

اات       وا  سموا ،ر اء ا  اله ا  مي   . اا ا

ا مو وا ا  أ .   و      ن و  ا

 ،واف   ا     ارته  إا، ون    و امد 

ا د او ،أ        و ا اي أ . إ و  ا

ي وا ؛ ا ر د ا      ا ورؤ ا  ا ا  ًم

 اا مل ا دا  وا.  

 ا و؛ اا  با  ظان اا     ،ديا  ُ    ف

ودرا رات ا ا إ د ا ا    و رو ن   . آدا و
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

٩٨  

 

  

    و ا و رةا 

 ُ   ، ون ك اان 

 .ا   ا اص

     إذ إن ا ،اما   أ          مموا ا  ت ا

 ص ااءة ا  ءا       امة اا راو ،أ   ت اا

 ءف ا ةون ال ا ت ا.       ا اع اأن ا 

 اً وا ا   ا أن ،ل ار   ،ا.  

ت اة   ر  اح،      وم ك أب  واد وراء ظ 

  ا      ك أورو   ا     ا   اح

اك  إا وم وأم أ ة، وما وم ا، وا     وأ، وااطر

.      و   د  ا وأ   أ       ذم و  ة

رأ ،ا   ً كا  ح اما  ا و. 

 أون ال ا د أوروا      ًًدا زران ا ،    ام سا و

ن ان و   ام  ادي، أت    ول ان.  ن  ى ة

ووا إ   ،أتو      ، ن وأوة ا إ   ر 

إدارة ا  ة او و. ا   كا ء إر واا 

 راطوا.     و ا  إ ، به ا ا أدتو   ان

ا مو ا  وأ. 

 م ا اور و ت ة ا   أ اح ا  ال؛  

 ه ا        د اا  را ،رو  ا ر ا و

ا  ا،   ورمأ     ة ا  ا  ات اا 

وا  . ر ن و ا مح اا ذ   ا     ة   

 ت اا،  ا  رت ا   ا   رد   

 ا  إاء  م    إ أن إد اع واة  إو    .اااب 

ا  ، ل  ولن م وك     إه اث وا ا انك ا  رو

ا م     ا       ر اء  ا ه ا     دا  و  

  .ح
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

٩٩  

 

  اح ام ر  و ك اان

و   ر١٠  ١٤٨٣م آ   شو م م ط    ة  

و    .و درس امن   إرت     ،ه ن   ارضاون وا، ة

 و  ر راز ١٥١١و    ،را  وأ  ط ا أو    د دا  ١٥٠٥

ه ا  ر ، أو   ر اام رو  د     ل اى ر ا 

ة ا  وات واموا اتل وا ر ل"إن    ن     إ  رو

ا  م ا  اء   ت ا ك ى".  

  

  

  

  

  

 ١٥١٢   ذاأ     ا ر ج وأو   تا  و

وا را .  ل     ١٥١٧و   ج راو      ع طأ 

 إ ء    ا       و ،انن ا و ء  ك ااو

 أ م ،وء اا إ   ا ام    ا       ا ت ام 

رو  س ا .  

    س إا  اا ا نأنو      اان طا اب ووا ا،  و 

  إذا أو ز مار ا  ا ا    كه ا ن م رراء ا

   ا  ول  و ،ان اا  ن       سم    ا رراء ا

اوا ا  ، و    ن ذ ىأ    بار   ا

  .ء  ااب

 اأنا س أ   ان؛ ا     ا ث   سم :  أو ا ا ،

ار ك اان م     ون ا در  إ .واة، ا ة وا ااف

 يس ا ا           ا   م اب وذا   ز ة، 

     أولرو   إا  أو ب   اكء اا ااو اوات 

 ة و  ذ ان اأ    .ا   ا  ا  و
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١٠٠  

 

ت     اا و ل ا رةز  ه ا رت  اءا 

ا ا ي وأن ر ا إذااتا  .  

 الت ا        أمرف  اك وا إو اوات وا 

اء  ىدا  ا   رفا إ    ر  د.     ن أنما

 و   انا  دة.  

ك  اء  أم   ال ا  ا   إ     ١٥١٥و

 .اء ا وا  ا      وإ   ا  ة وادة  موأ ،اان

ب   و اى   درا      ،اان  ااب  ان ان  أن و

ا س وا ف أو ةه او  "ن ا".  

م در   أ  ، و  ت ا وه    ا  ن  ا ا  و

ن  ا ذا، وا اق  ه واع       أ اوز  ا ودر 

 مأنا  ي ه  .  

 رتوأ        م  ل ا  ءت ا٣١ا   ١٥١٧أ 

 لا  ى جو     ا      ب ا 

ان  وك ا   ، أو     ا  ن ا   س و انا   

 اءه،   و  إ ا       و ، ب    أوأن ا  

  ين اما  هس وداا ا   .  

إ ا  ن او    ا  إ  ، وا  ءا .  و

و مل اط  وام ما ا إ   ن .جد ا  هو: 

   ا  يا  ص      . إن اان وي ا أن   نموإن ا

. ل ا ز، و   امن     وأن ا . م    ال 

  . و ة ان

     ا  ق و  رد  سب اإذا    . إن ا ا م إم

  .م  رض    اب اس

        إ   ن ا ، ن وا ار اإن ا)  أو (

مء اوا دا  .  

  ا  كم إم.  
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١٠١  

 

     هم   واج، وإنك ام  واج   . ور اا   وا

ا  نو  سأن ا  .  

   ءوا ذ واج إذا إ ت واان واا  د . أ    أراد أن  

ز ا  نه إ ورا  و ر. )١(  

  ١٥١٩و  أم  و  رج طا  ح اإ   أم      

 رةات ا دا ح م، ا  ةإ       مت اا 

و  ور  ااء ما،       ه ا ا  ااء ا  

 واورا   د ا دا.   د و أ      ح ادئ او

روا  و:  

أو : قح اأ.  

م :رو إ ء اإ.   

 :  ا  را ا .  

را :ما  ل اع رإ.  

 : واجا ٢(.إ(   

د : ءإم ةة     أددا  د ءة وإ

م و اإ  وا ء اوإ مة اا.  

ار ان    ١٥٢٠ا  د   ر ا  أ  م اوم ا 

ن م  أون اب   ذ.    ر  ا  أرا   وذ ن 

ا  ما ر     ا و ا  رظ  ا ،    ق و

 و     نجا.    ١٥٢١و  ا     ل أول أ   

                                                                    

)١ (  ر ،مأ  ح اا  ،اد ان داودا /  اا ا/     ر ح ،ا ١٠ا 

: ا ا اول وا  ا ر      ٢٠٠٩رس 

)http://www.lutherinarabic.org(  

)٢ (    وج ١٥٢٥و   را    راCatherine Bora .        ة ش وإو

                دد ا اما وم ت اا  كج وو   اد  ن يء اا  أط

  : را .اوم أن

 رزق ا         ر ح ، ر ،ا ا ر  ات ،رس   ٦٢٠٠٩   اا                      :

)http://st-takla.org/Coptic-History/005-History-of-The-Western-Churches.html(  

 ر 
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١٠٢  

 

أرا  رياطإ ا ر راطا ط  ء، أو      ا ا  

 أرا ما   و ا ا  ر .  

         ا ن ط  ولا ر  ا ط  :"     ول أوا

أا و    اا     أو  إ  وا  أن   أ أن      

  ا أو ،وا دئ ا  أو ا ا        أو   م

." لو  أم: "ا ذ         أو ا آرا  اا   .

ا مأ  ا  نو ت م ا . آ"  

  ب إ  ُو راطا ا  و  ا م    .   

ارع اا أ و  إ ط     ّام     ه إ ن اا

م اي ن         ا ث ز   در .     وررج

  ، ا     و ر  ة        وو ا ا  ر

ن آ. و      ر ا ةة ا ل        ة   ر  ا 

ما إ مما  سب ا         ر  سا  ا ا ذ 

مدب اا.   

  ة  ١٥٤٦   اعم  ُدإ     اع أا   أن أ و ،

  وذ أ   أن   د ١٨ ا ١٥٤٦       ا ا م  ود

  ا آرا . )٣( 

    

   

                                                                    

)٣(   اا و ر راطا أ اب١٨٥٨و ا اب اال أ      ة وم

 آراء .م   رة وا  ا  ري  ا:"         ا  ا ا ن إن

  ن إن ء، أوال اا  ا." را :  

   ٢٠٠٩ ٣، ااء م ،ح ر "ا ايء وا ايء: ر"  د د، ل ان

اا) :http://www.swaidanet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=495(  

 لوثر وزوجته 
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١٠٣  

 

  ن در    و،  و    اا ؛ أن و

    يا  ماأ ول  ود  ا  ج    أ وار  

  ك  ظ و  ا م،  أو    عدب وإطء اإ  ذ 

  ن اي أ ا ا       م      وا.  اس اس 

١٥٢١    ت وا   ب ول"  د "   و إ      و  ا

ا ا     أا   وج ا  أ .وا ح اي

  .أم أءطب ا    إا وء 

ت  امر ا  م أطن اوف ا ا أمى  ؛وا 

وف  ،اا و دا  وا     دت ء  أاأر    ا  م

 را  تا ، و  ه   ا  راءا       ا

 ع  أدى    ت واح  اا  وا  ن     وذ ،

  )٤(.مت اح  أ

  

   

                                                                    

)٤( را  رو ح اا   ا  و :  

ا  : اة -.  ا ا ، ا  اازق إا ،ر أورو  ا  اب اردة  

ز يت، اا ٥٣ -٤٣ص . ٢٠٠٠ . 

Jesse Couenhoven, “Grace as Pardon and Power: Pictures of the Christian Life in Luth-
er, Calvin, and Barth”.- Blackwell Publishing : The Journal of Religious Ethics, Vol. 28, 

No. 1 (Spring, 2000), pp. 63-88. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40015277  

Paul Althaus, The Ethics of  Martin Luther/ Translated by Robert C. Schultz.- Philadel-

phia: Fortress Press, 1972. 

John Dillenberger, Martin Luther: Selections from His Writings.- New York: Doubleday, 

1951. 
Gerhard Ebeling, Luther: An Introduction to His Thought/ Translated by R. A. Wilson.- 

Philadelphia: Fortress Press, 1970. 

Martin Luther’s Defining Moment 
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١٠٤  

 

  ات ا ا  اح ا اي

  ٣   ١٥٢١د   ا   ن او ا  د -   ج

  (و ن ى ، وطدوا او  اا، ورا  ا،أ ل    

 د إ مه واد        أب ا   ا ،      اا)اراء

      ذ و ،م ء إا  ف رة ى اوز ان، وا   

    ا إ  ح، وح أدراج اا و ا  ا  ،حا

    ء إا ر ر ر، و   ،ةا ء إا  ة ادا و

 ن أما" …    ا   ء أا    ل و    ن  ،

             ر وز  ار ان اء و  ابا   نا

        ه       ظ  عا دي إ  ح، وا

وا ا".  

    ،ل اوإ ا م إ  يس اأراز    ا و و  ا 

   م  ا  ط : "         فو ن دا اط إن

  دا ّ ا ء         . "أوز أ    ي دا ا 

   .ا او  إ إاق ار ا و اا  وت

           ا أن ا  و ح ار اأم وام ه،  او 

وأ )( و)سرك م ( وا)سر   ( أم  ن  و  ام 

 بس اا  ل ا م  إ    وحس،  اا  ا   

 ن  إ أ    ن  اس ان وّن ا  ،غ  إ (داّ )ا ن

و أ    لط٥(.ا(   

ا   –اب (وا   ا  اء ث ات  ا اث اس  

و ه ا إن  اطل و   ة          ) اوح اس

   اد      ١٥٢٥اأ  مو ،ن ا  ىة أ  دة

    ه ا أن أرن ا ا ا   إ  ا ا، و أط  

دأو ا دة ا نا ه ا لر.   

                                                                    

، دم اأي، ( "     ، زو ،     ( اح اوم "     ا ، ل ان )٥(

 ر ح ،ت٨ودرا  ٢٠٠٦اا  ،:  

   )35520.html-http://pulpit.alwatanvoice.com/content(  w
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١٠٥  

 

و ف دة ه ا، وو ااءات واات  ض اح          

 ذا ا    اا إ ء ا   ه  وجا إ  ر  ،

  )٦(.وا، و ه  ذ  من اوء

م ب ان  ا ا ام ا  اح ا اي،        

  نا ا ارة ا  اءا روا  ،وا   و  م   

أرا ا   ءا  ،  ءت ةد )  ( ا    ةد 

) (ا  ما رة،  إا  رض وا    ،   رة  أنا     

ن واء، ا  ا      ،دل  ان  وإا  وة  وا 

 ،واجا  ّددت  "ا"   )رم (و)وسز( ) جرم( رة  وا 

ا ن أطا  ة بس اا.   

ظ دور أُّن اا  د     ة  ءوا    ا  ،ا 

       أع  ازدد إ أدى  ظ  ،ر ا دة ّدون وا

ا  دةا ا  أن )اإ ( راطا م  عأ    أ  ا 

ا   د    وب    ا  ل ( اردرزو  ا   ( يا 

  ط ا     ١٥٢٤ .ن أي و   ا  ة  ا 

  . " ودر و ون رة "   ف

أن و رة أن او  و    اءا    اا  ا  . 

 وظ  ا   ا وادة ااء ا د ا ،ة إ   د

س، وا م ن ا أن     ،وإذا ا    نا  أن ام   

 ، ف  ا ،   ا  إذا  ةم  ت  اة  وا    ا 

  "ا  اء    ا إ ا    ا    "ا   ،زون ف

  . من

     م ؛رة ا أ اا  وا  ض  ا    نا   

 ة  وازداد ا،  ومس  أذن     اا    رة ة  ن

 امن   وإم    إمن     وِْ  وااء، وا      ي 

،ا و ب طس اا" ا  ا"  م    ل  ا   

   ا و  ا    اءا  ،وا  و  ذ    م 

                                                                    

)٦ (ا أور ر  ات ،د ط.- ةا : ،  ١١١، ص ١٩٩٧. )ر (  w
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١٠٦  

 

 لر ا ط رم  رةا  ،موا    ن  ون  ادوا  

  .ارض ااء ور ا ا ء  إ م اس اب

و ا  وري اا    ءرة روح إذى  ا  ا ب  أن إا 

ا  رةا   ا ا    ا  ،أ  و  إ     

 اء  ل    ا  ،  وأ   )  (       ا  ام  ا أي

ا ت إم وط وإ  وام  .  

و  ا اعت  او    تا  ا  ا إ  اا  ،ا   

و ،ا ط ر، إس  ا    أ  ت  واا Waldshut  ى :

 ت  وط  ا          زع  أن و  اع   ء  أّن"

      ه    ا  ه  ل    رون، أو  و ، اة

 أن  أو رأ " .  

و  ١٥٢٤  م  - دة أ رة ا  مأ  ١٥٢٥-   را 

 أم،  أرء   اار    و  إء  ء  رأ و "ا اة"

رات ور  اا ا  ،وا  ار  وا  ،ا  اوا 

،ا    بح  أا  ا    م  و    آن  وا،   

 ا  إ "   ر      أط  ا  ا وم ات أو ا  أا

وا  ال  اوا  دا  ء".  

ن أا ا  أ )Zwölf Artikel (ا  م      بام 

ل رر وإق  اوا  اوا   رثا  و  ا  ا  ،او  و  ا 

  )٧(.اس اب   ون   ون

 

   

                                                                    

 اة ) Zwölf Artikel(  ا اداء ا مت.  مت  ا أم  ا و ان د)٧(

   اة  ا  ظ   اد  و ا  و ا     .  م   ات

موت اّن وا  ام  ام ا  أوا  ١٥٢٤ ة      ا 

 ر  ا  أم  أرء      ه  و    ون . ا   ر  ام أن  و اداء

ع وام ا إ ع دات اء وأا  عا  .واوا را  ُ     

  :أم .أ  اء ر ٌ وأ وأ أد ش  ااء

 “The Twelve Articles of the Black Forest”, available in 16 April 2009, at: 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Articles_of_the_Black_Forest)  w
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١٠٧  

 

 دئا ا    رس ١٥٢٥      رةا   مأ  ه  و 

 و      و  ا    ار    وا وا وان اة: ادئ

ء ذس إر     أ  اطا . أ    ر٨(ا(    د   

، و   إ ر ي  اا    ا  و    اا   

ا و  زع وأن وأ ا  اءا وا  ن  ا   ا 

،م أ  ة اا   ا        ،قطوإّن ا      و 

  . ا أارا من وف أارا من أن  اس اب

ع أا   ن أن   اط  رون  وان  اّوا   ا 

  را ،ا و ر ف أم ن  م  م  دأو ا  وم  

ا ء، أمأر   ىا    ا  تا     إ  ،آ  و  راا 

   أه،      ن ادل، ار و اء  أمس   اة

 اا  ن أن  م    .  إ  ا    ءإ 

اا وا   اءءً  اإ    و  م  و      الأ  راا 

وا  ا ا ،ا اوأ اا  أي   ه دت إذ اأ   أ   

ب أدس اا م.  

                                                                    

اوا  اراة، إذ ن     اام، و       ا     ا  : ار) ٨(

 د ُ ر أيا س دا  ُ.    و ،ام أو  ُ ن ام  ًو

 رزن ا ُ    با   ىل      . ا اقا  اوا ا ت اوا 

اراا  اا  نا  أ ا  ،أورو  ر ا   رؤوس  و ،موا

اط   .  ض ورون اا  رو   د    ن ء اا

 ن أُ و م ا .ر اا و   ؛ا ا  ضُُ اا م ،

ا   و أ  ا   .    اء  أن   ق ذ  ه     أس أن

ا و اوا ا . ا  اا         م١٨٥١و  ١٦٩٢ 

  أ   ١٦٨٩و  ١٦٦٢ اة       أ    . أو أ ازل ا

 .١٨٦٩و  ١٧٩٥ق ا  م    و . ااء

  ا   ا ا . واات ام و أ ض اا  اد   ارات

،ا اما    ولا ر ا ا    ١٦٣٥و ن م  ان اا     ا

 ب اا  ً اً)١٦٥١ -١٦٤٢ .(   ا  و      د  ات اا

و ان ر  ا ون   ١٧٦٥ .   ،اا إ م  ظ من  ر ا

 نمء اإ  او  ١٧٦٦ .    دت إ اءا  ا ء ان ا ،م  رة   أا

  م١٧٨٩ا .  w
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١٠٨  

 

 إ  دا  إ ري  دا ،  ا  رّ ت طأت اا؛   

 رض إُ ا ا    ،ا         

م  إ  ١٥٢٥، امو: " إ ا" و   ض  ع  اا 

 مر  أ  م  إ  ا  ا    دع  و  اس، اب   ص، ي

  و  ا    اع    اس    ن إم :ل  ،و م ارة

 هم  وأن. ا ا  ه    د    بس،  اا   

  اء إدة اوا ا  ا  ا      د  دئا  ا 

، و  عإ   ،أ  و   إ  ا    ا   

اا ا و ،من ا ا  ا  أ وأ    ام     

، ن و رة أي ف َِ ر   حا  ،ا  ف  وأم  ُ     

  . اق و اد  رض  رو   ا امن  ن ء،

  ن ام     ل ا :"إن  ن  - ام - 

و    اا  ا  وإذا …وا  م  ا  ا   ،   

 ةا أن ا ا  م ص و… ا  و    ا   

 ارة،  دئ    ا  ا   م  ّ اس  اواة أ. "ا إ ن

  ن  دم   أن        ك  تدر  و 

 صا  ن ا  اراأ وا م  دة  وا  ونوا 

ر.    

أ  تا  أن   ل    ةا إ  ا  ا     

   اض  ا  و واردات، وامت ااف  ر ود  ار

    دة إا  ة ا     د ا  وأن    مط 

دوا   اءوا او  ،  نو    رّ  اءا  ا   

   أم  إّم " :وا ااء ط ل، اس   ا ء  ا ار

  ا  أو  اان    اء  ا  وظ ا  ا ّن ان ا

 اي    م  ا  ،   ن  ا   ااء د  ان  اس،

و ،م ن وإه ا آ ذ". )٩(  

                                                                    

: وت  -.ا ام.-     ا إا ارام/   اح  ان ادس ل دوه، ر )٩(

 ،وق اا  ا ا اف را ا  رات٦٦، ص ١٨٧٨  .  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١٠٩  

 

 ا  ا  أن ا  ا  أمو      ا  ا     

 و  ان         اح     أم ورأى وإدرا  ،ى

 و  ا،  ا       ا  ا رس اور ا وإذا اارس

 ط  ا  ا    واده  ااء     ب ى   و اا ه

و إ  ،م  وو      ا  و  طا  ،    ةد  ا 

 ا  ا  وب  وا  ،ر  إ  م  ااء،   وال ع

 .  

   ا  ا  ا طإ  و ان اء  ر   وًء

  ل ا:"ن إنا  ث ي  اا  م  ب  و   

ا" . رّ   رضت ار  ا ّا ،       ١٥٢٥ .

و  ام: "ر ع ا  ا      وا"      تر 

 ا  وا  اا أن و  ا  ا، وأن ا    ا ب 

   ا  أن ا  و  أ  أ   و ... وا ا ارة

  )١٠(.أم ن

   ارة  ن ا،  ارة  إ اء  دون اح  ن   ون 

 رض   ء، وا ّء وا ّل،  وطا  و    ء  رأ 

 ، ط ا" :ا م أ أم  ء  أ   أو  را أو   

 رةا"، ل وأ   ة  اثورد أ ذ  بس  اا   

إدام  ورةو ،ا  ف" ا"     أ    ا  و 

   نّ    ،إم  رأ  إ أذم  وأد  اة    را    ا أ أذن

 ّ ّ  .  

         إزاء ا    اادث ده ا  ا ا   إن

    را   ا ا ن ار ام اء ا ل "    ء ا

إن ا ا  ا   امت ا ا و      . "ا ب رة

       و وا وا ا  أن   وف اا   ول يوا ،إ

 و ا  ال م داء    !! أن  ااء ن ا ا ب رة

                                                                    

ح  ، دم اأي،   " ) ، زو ،     ( اح اوم "   ا ، ل ان )١٠(

 ر٨  ٢٠٠٦اا  ،):35520.html-http://pulpit.alwatanvoice.com/content(  w
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١١٠  

 

ا ا ا ر  .    م ذل ا و(Greiner)      ة  ا  أن

 دسن ان ام   ن ان ام  .)١١(  

ن اا   ما  وأ  لوه  اّو    واوا   ،رةا 

     ا  واا  وا،  ا  ات  و   مط وة ّ وا

 وأ ا،  وا    ا    وإء  ام  ،ت  ء ا أك

ُ   ءأ أورو ع إم وا  ،ا وم وا  وزانا وا.   

و ر  ١٥٢٥ رة، اا ء وا  تا دارد اوط 

وا      تراا  و  ا  ،ا    نا  دة  ا 

ا  و ، دتن وما ا    ءم  زاتل  ار  ،ا  ا 

 ما  ا  ام  ا    ا  ورل  وا ادة    د ا اي

 رات    ان      رّ  و   رة،  ام إ ا ا ن

أ ا .  

 دا    ا  ا  ش  ز أ اح ا رة ُّر  ا؛ 

و ،و  ن  لا  ات توا    دا  را      

  ااب    إ   ا،  ا  إ ز  و ، ان

، وأ ) ( دة أ رةا  اد، وا وأ   دا    د  ، 

اء وأ نا    ت  راا  اة  م فآ  ،ا    ترة  اا  

ا  ١٥٢٦ ة   )  (يا    أ  اا  را   

  . اوم   اة

  رة ا     ١٣٠,٠٠٠   و       اا  

١٠,٠٠٠ ر   ،اا و  ا    قرة،  إا إ  أم    ان 

       أ  رات    اد ات وأ وم، وأر

  ،اا أ ا    د إ دة إ  ا. و  إدام  

ا أ ا  م ،ن ا رل ا   " رةا"  م"  

" ن أا  وام ع  إم  موا    لر  ا    لأ  ،ر 

                                                                    

)١١( ي، اا   ا ر    و :   ر  ي  .-  دار ا :

  ر ح ،ةرس  ١١ا٢٠٠٩  ،    ر ا  ول واا ا ا :

)http://www.lutherinarabic.org     (  w
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١١١  

 

 م ة، اد ه و ءا طرات أ  ا  وا  وا   

 .  

 م ا  "راب او "ا"ا  اءا"ات وظ    رةا  

 ي   ل: "   دةا  ون  وان  واّ    ي 

ومت و" .و أ     ب )  ( ا  ،  اء  أا  ا 

 أن ورا    ا  ا     م ا رل. ه  ه أن ّ ر

 ء    و  و  ، اا اوب   . اح ب

  ا؟ ااء

 ن  وا  ااء        ا   ر  ا اا إن

،  أن اا ا ض ا   ا      أ  اا    

،ا  زأ  ا ا  وام إ      ٣٠     ١٥٢٥، 

 زأ ااء اا  ،   ا    ون   ا    با 

   ا   ا  رة          ه   ا ا إن اس،

 ون ا  ا    اء١٢(.ا(   

ب و ح  ل ا: "إن ا  ا ،ا   آذام  و 

أن و  ت صا    رؤو    ق  ،إّن أ      إ 

 ا  ّ ،  أن  د إا     س  وا .. وأم     

 ا  أن أرادوا ا  وادة  اء  اُ وا  ذا..    ن

 ًء  ١٣( ."؟(  

   

                                                                    

ح  ، دم اأي،   " ) ، زو ،     ( اح اوم "   ا ، ل ان )١٢(

 ٨ر  ٢٠٠٦اا  ،):35520.html-http://pulpit.alwatanvoice.com/content(  

)١٣ (را و   وا ا  و :  

Jesse Couenhoven, Grace as Pardon and Power: Pictures of the Christian Life in Luther, 
Calvin, and Barth.- The Journal of Religious Ethics, Vol. 28, No. 1.- Blackwell Publishing: 

(Spring, 2000), pp. 63-88  w
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١١٢  

 

ا زو  ح اا    

  ر ١٥٣١-١٤٨٤( زو (ز   حا  ا  موا)١٤(  

     أ  مذه  أن إ ا،   و     . ادي    ادس ان

موح اا  ما أا ووإ. و زو  س  واديب  و   

م ل ا، و  ١٥٠٦   ً  لو ،ً   ١٥١٤  ر 

زو ً َِ ا ا وا ممي اا س ارد 

 درس. أراز  زو  ط  ا  ا ا  رأ  إراز  و  م ةا 

ممح ا  ول . ا  ا  مأن ا      هن  امما   ا 

ا  ط ةا ن و  رىا واا  نإ.  

ا زو  ١٥١٨ ن ً را ،رز    وا  ًذا إ 

.   ر  ا  أل  اءة    ون أرازس، وآراء م  وة ة

 ،  و  ا      وم  م زو و١٥٢٠   ول

ب وأ و أ رز  ت  اإ  زو  ة  ان  اما   

 ا        اع    اة د١٥٢٣   و . ا اون

ا وا موا ي اا  ز زو  ما ا 

و.  

  ١٥٢٩و  ل    زو ا  مأ  رغر  و   

        و   ا ان اس و!! ا  اء امود 

ا   زو      .و  ر ا   ا وا   . اب  اس

ل ا   ، م    ة نا . ا  د    و وا

رود ا   .  قأول ام إ  فا ا د ف  و 

موءو .اأ ا ا ة أا ُا  ،ا    ا  اس  وا 

 ا  موا  اة  وأدا اء  واا  ما   . لو  ١٥٢٨ 

ا ى نا ما ا  رز   ا   أن  طا  ا   

 . زو  ن دي  ً  ف  اتا  موا  وذ 

  .ا  اب إن

                                                                    

)١٤(   اما  اا     ا ا     ،وا ا  و    مو   

 دون ا  ن    أ  و أم، وص اب  أ )Protest (  ن

w  .أ ون وون  ،  ا در  أن وون اه،
w
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١١٣  

 

   اوم ا واح  ن

 ،١٥٣٦      إ اول و    اا  وا ام اات ل

و   ١٥٦٤         حا  ودا   فا 

 ا ن اوا و  تاّا ،اا و   ما،   أو

ف وو   ي اا  ط ا وأراض  ،ىأ 

ل و ت وة  ا  ط    و   ١٥٦٤.       

   ا  أ    ، ا  اع   ا  ا ء  د

ا موا ا  ه ب راا  ا  ١٥( .رو(  

             اورو  ا  اح  ١٥٢٩        ورم  ت وا

ا موا ا    رل، اوا    رأ    اي  إ  ا 

   إما،   وط        ا ا  وو ا ا من

ا ،ما ا   ا ا          ذ     

،رو ن  أما  موا    او  و  مو  " ا"  ا 

   ،١٥٣٦   م ( ( و   ا "ا ا"و ١٥٣٤  ظت

   ا ا ) م )  إ وا  اوم امن ن 

)زو (،وم  ن ) ( رأ      حا  ،موا   

ت إة م     "ا ا و     وزوم".  

 أ  وم ا     ؛   "  ظا    ن ا  دو" 

و   عأ  ا  ،ا   أن ر  ا   . ه  مى  ا  أّم 

  ي اا  وإدرا  ز، و ر ا م    وم   

 م    أ و ب أ سه او     ر    أن م 

م وم  و      رة  فا  وا   ، اب  وس  اه  او 

 ا مف  أن   أم  و  ا ،آة  ا  وع  ا ع ط  ا إ مف

م  ، ب  وس  اا    ا    موح  ا  سا  م 

 بس اا  ولا" .  

                                                                    

)١٥(  نرو ، ررات اا /   و دا أ  . دا.-  وا وت   -.ا :

ال اي ا اي طأ  :   امن ادس  وا: اء اا. ١٩٦٩، رات ات

ة أورو ا ا ع اط ا  ٩٦، ص.       w
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١١٤  

 

و  بس اا ا ا  ةا      لا     .   رق 

 و        اراة،      ا   ءإ    ي

 ودرس واا        ،واة  وي وإ ا  م أ  اراة

 نما   ة ن  أن ورأىما  و  دب أو اا    زج  أي  م 

 ا غ ،وأم ازعن مما ا و إ م و.  

م   ان تدئ" ا ا ا"    ا   ١٥٣٦  دوأ 

 أم    أ    و  ،١٥٤١   ام  إ     ،١٥٣٩     مه

اا ا  ا ما ، و   ول  ا  ا  ام      م 

   أ إ "   اب  او ا ا   آماك

م")١٦( و    بو ر.  

 من  ود  اوم  ام١٥٣٥       ادر ا ا ون 

و  و  ر لح را ا  مأ  ر إ م       

  دة  ار  ظوف      أن ام،  ا  ا رل  ا ااء

 ا ،ام ل :"    اا        ط    ةا 

ا  ا ا … وإم  ا ا ا  وا  ا    أذم   

 و  اا  ا    أن   ي    وأم  …مك  ا   و

  …  ا   ه  أم    ةوا    ،ا    ا   

 اة    مّ  و    م    د ة م أن  طال

 ،ح  ء،  و  وإم  د  با    كأن ا  ط    ل 

  ."وامف ا    وأن واى،

 ن  ر    ،ن او   ر    نما  و ،ا  أ 

   و  امن،    رأ  ،  م  ا أظ  و ا  ، اس، اب

 ار،أ    ّ ا    ا  ا ا  اراة،  ام اي

  ا ّ  ل و   "،ماف  ار  وار  واو     

     إن …و  ا    دا  رط   قاع،  اوا  وا    ا 

                                                                    

(16) John Calvin, Institutes Of The Christian Religion/ Translated by Henry Bevridge, 

WM.B. Eerdmans.- Michigan : Publishing Company, Grand Rapids, 1995, P. 3  .  w
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١١٥  

 

 و  أي نّ  و  ا    ،  ار    نّ    و ، "اط اف

ّ را ر ا بأن ا    م ا    با .  

أ ا ووا  ن    و  م   ن ا        

وح ام وا   ،وا  ووظ  د  ا   و  اا  ا 

  ا ة  ا  دةق  واوا  و  وأن ا    ه  اا 

ر ذراع ا وأن، ا ة اا  ةا ا  أن  

س وا ،  ا ا   لر  ا  ف  أن و    ا 

 ح ا ر ت ا .  

  واّح اا  ا ر   أن  ا  إن

اطأر    إرادة ة، اا أ ا ا ن  إا  ر  ة 

 م ،   ا وا  ،  ح  وا     

 اه ا ا     و  راةا  ،وا  و  ؤ  ا   

   صا  ل: " إم  ط  ،م  ّأن م  ا  ر     

  …    اص  ا ار ا  رج  ارة  وإّن رة،  رة

  ."ا ار ا وا ا  اص ا أ أ، د ذات

أ وا    دة  ،ا   أن  ُ    وط  ،   

ا  ةاا  ،ا   أدى إ      وا  ا    سأ  ط 

 أ ،ا وا   ،ا   أ ا   ، ،ا وا 

ا    ا    ا   ا   ي  وي  واُ   

  .ازل  ا ّ إّم م، اس روح

ّأ رة اا   عا ا  ن ، ن  ا  ة  روا 

 إدارة أو ا ،اا و ا  طد  ا  ،ا  ،دون ا    اطا 

روا  و  ،ا ر وق  اما  دا  ووظ  ا  أر 

 ،ل ( وظأ ،ا  ا ار،  وا ،ا  وا   و) ا،  

 )زوم ( ) ( ارا  د ىذ    دة      م 

،ا وا    ذا    ا  ،ا  وإ         ،ا 

   ن دةو "أن وا    ا  ا      فو    ط 

  ا ا أ ا  ب ا" .  
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١١٦  

 

 رادة  ا  ا      اوم  واد   ا ا إّن

ا ا ،و   ا ا رة  وص  اوا    ، وأن  ا   

 نما   ا ّوا  إ ا . ا  )  (   را 

ح ا  ا    ة  ا  وا       ،دا  ة  وا 

ا   ّ  أن ا س أص ا اع  واو    ،هوا 

ة وا ا إ   أ  ةا ا.  

أ ا   ه ئ    ا  و إ    ا  ،ما   

اطوا  م ، وا  ا   ر  أن  نما    ن،  أواما و 

 ن وار  ا  ة       ا ،من    ا  اع  وب 

،ا و و و  نس، اا وأ  )  ( تدة  اا  ا 

  ا ر       ،ث  ح  وأما  ا  ما           

"ا" د ا  ،دوا       ل س  آراءا     إ  ا  ا 

ل ورء ام تمما  ،ما ل: " إذا م ءا  ذا  وط  ور 

 إ ا  ا  ا    ا  ن  إذا ا، ام ن أ ؟ ى ن أن ارض

  ."اة

 ف  و أن موا       رأ إ  ا ا   ، 

و     را ا  سن  أن ا     إ  ا  دا  

 أ   اة  م  اء  م  اة    ار ا  ل ا  اة

، اطأو أر ،ء ورا ةن ا  ا  ةا  آ .  

 ا      ا    إدة       إزات  أا ؛ أن 

ا ا  وم     لر  ا،  و    ءأ  ا  أ 

  نم  ،  ّ ا ا   ن  تأ  خ  وو 

  ما وا.   

    ة دورا ودة  او  ا  ا    ا  ،ما   

    ا ا  ا  ا -  ا  ا -  او   

ا و ا وا    تا  ا  و  ،وا   ا 

   ف  و  م أي   أى  ر  اد او  أ اي

،ا ن وأم وا ا ا  ا ا    بس  اا -   
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وا ح اوا  ر ا ورا رل اأ 

 

١١٧  

 

ا ون - وان واا  نما    ،وا  ت  وا  ما 

 ل  وا  ة  و  ،  ا  رل    ود امن ا اع

ا  تا ما .  

و    رد وا  ا   إذ ا  اّد    ا    

       أو  وإرل   ، ا اك وض ا ادة

 وز  أ  ،ل    أي اء   و  أة،  و       ورا

أو ا م  ان ،ن او  ا    و    ١٥٦٤   

 رادةا ن واه واو ت اام ا    ،وا    نمد  اا 

 أاد    د  أي   ر  و    وو د أ  ات   ن

ا   رهأ او    ات ال واا .)١٧(  

           أن آ امم  ي  و ،  رأ  م

 اما ا ا ا  ا س إا .   ا ا و   ا

 ف ا يا ا ا   رط ، رأ و ا   ا .  و

ك ز        م ا ا رة   ا ام  ،ن   

     ح اا   ا  در دة ا . نو     مو  أول

وا   ل  ا  ١٨(.أورو( 

ا ؛            ا   ت  ت أام    ا أن ا                

ا  ة  و مو    مل ا)١٧(، )١٦ (  م ن اا 

أ أة و ام  د   وا ا ا   و ،ا   و   أ

ا.   

 

                                                                    

)١٧ (را ، ا   :  

 ن ،يا   : و )١٥٦٤-١٥٠٩.(_ ةا : ،١٩٨٩دار ا) .٢٦٥ (       

ح  ، دم اأي،   " ) ، زو ،     ( اح اوم "   ا ، ل ان )١٨(

 ر٨  ٢٠٠٦اا  ،):35520.html-http://pulpit.alwatanvoice.com/content(  w
w
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 اإلصالح الديني الكاثوليكي وقيام الكنيسة اإلنجليكانية

إالصالح الديني في  -ٔاحد كبار ٔاساتذة جامعة كامبردج في بريطانيا -يقول مؤلف كـتاب إالصالح الديني البروفيسور باتريك كولينسون 
ا انجلترا حصل في عصر النهضة عندما تحولت  لى المذهب البروتستانتي وقطعت صـلتها ببابـا رومـ انجلترا من المذهب الكاثوليكي ٕا

ويرى البروفيسور . والفاتيكان، وهو حدث خطير في تاريخ االنجليز بل ويشكل بداية الحداثة الدينية والفلسفية والسياسية لتلك البالد
ن إالصالح الديني الذي حصل في القرن 

ٔ
السادس عشر يشكل لحظة هامة ليس فقط بالنسبة لالنجليـز وٕانمـا كولينسون منذ البداية ا

للحضارة أالوروبية بمجملها، فهو الذي شكل هوية ٔاوروبا الحديثة عندما قضى على عهد المملكة المسيحية المقدسة الذي ساد العصور 
فقبـل ذلـك كـان الجميـع ينتسـبون ٕالـى  .الوسطى وفتح الباب ٔامام تشكل القوميات الحديثـة مـن ٔالمانيـة، وانجليزيـة، وفرنسـية، الـخ

لى قسمين قسم مع االٕصالح : العالم المسيحي وال يتمايزون عن بعضهم البعض ٕاال قليال، ٔاما بعد إالصالح الديني فقد انقسمت ٔاوروبا ٕا
 . الديني وقسم ضده، قسم مع بابا روما المعادي لٕالصالح الديني، وقسم ضده يدعى بالمذهب البروتستانتي
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١١٩  

 

 

ما ا و ا ح اا  

  

      دسن اا  ا ح اح  [ :اا

اس  – او١٥٦٣( – -١٥٤٥( م   –اد  

 ا إا و[ -    ا  –) اج (

ما .   

  

          ا وا ح اا   موا اا  ام  

     راا  ذ     و ،ح   . )١(أوروا  و   

         ن ا ا موا ا دا ا ة إا     با 

   اما ا   ،ت اا إ ا  سس،      اا   ول 

   ا ا طوا ا دة إا  ور   وا د  امت   . اظ 

 ا ا ت اا      ر      ا و ،ا ا

 ا م   ود و او . 

 دسن اا  ا ح اا  

   نا  ا ت اا    دسا      ا  ت ام

ا   ا و ا ا ا  ،      ته ا  و

رظ ر و:  ا       وأ أوا  و ، ر  و   و

ا  اوم ا امت  ة   أم و ا        ات

ُ   و ان  ً أ ان      .ادس  ل ات  ان

   س وا   ،اً ا اا س، وب اوأدت   ا ،ا

  .  ات إ مة طا ة

   

                                                                    

)١ ( أ اا موا )ا( :  

ا ا - ا ا -  دن( اا (- ا راا  

أم : ا ا)http://www.almaoso3a.com(  w
w
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٢٠  

 

ًك أو  ا  ٢(أو ا(           ا   ة ر رت و

 ر ؛ زو١٥٣٢ -١٤٨٤(ا ( ِ نو)١٥٦٤-١٥٠٩.(          

 ا ت أ           زو   ادس    ت ان

 تة . إ ر ، تأ ا  وإ     او مو

. ام  و م   ) ا ( ارن  ، وف أ  إا   واا

ن م    إ ِ  لإد اا.  

 ام أن؛ أور اام    حي   اا ر    اا    ا

ة  ط   ت طا وم   ،وار اوم  ال    اب،  

أورو  ة ،   ًرو ا ة اا  تأو و     ًاوا ا ا

  )٣(.ادة اح  أرت   ، اد

    أ  ا  حت ا أت    مور اظ   ،   ل

 ا  أ د  رل ا ارى  و مرو  إ،      ان

        ل رت وئ اا  ا  رة مأ   امو 

 ا .   ا   اً أ ارة اا  ترو ا  ا

ا موا ا ر  م ،،   ثا ا أ و     سا

وم   ًءا ءأس واا  ا  ه ا إ. 

ن اأدر ا ٤(و(  م  ح   اا    موا:"   

ا  د ا  آ اس،  ا ورل           مف ا أن

                                                                    

)٢ ( ا  ا:          موا اا  ة     طان اه   . ا ُو

 وأ رات ه   .  ا ا ا     ا ا   ا  رج ه اان،  

ا اح اء  .از د ١٠٠وا إ امم ط    ا ا.    و 

 ل إدارة اأ   ذج ء . إأ و  ا  ا      تأو ا   ا

ا     دو   ا     ا  مخ اا .       إ   تا و

ا ُ أ ا ء ا أو ُا  تا  ف ا  ء    . ات أ و

 ا ا أو ا خ     .ا رك  ،تا   دارة اا و    نم

  .او  و ون . ادارة  او، ومن    اواة

ا اوم ل ام      ا ن   ا  ا ا  ا    اح اد) ٣(

 وا  دسء  . ا   ن و      ، ت لن ا ح   اا

 ة  أو اا  ا            ةرد م  ،  ًد وذ ،ا ا    ح

موا.  

)٤ (  يا ا ١٥٢٢ا ا  و .  w
w
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٢١  

 

ًا أم ات ط م ك أء  ااز          ا، و مف

ل ا  واوأن ا ،ء اأ   ءس، وأن أا ا     ا 

أ اما    ء و" . 

 ود طح اا رى ؛اا  ندة او إ   دةإ    دئ، وا

دة ا ا . أم إ ط  س اا أ ن      وا أوا  ة د

 دسا . ا   و  ) وا ( د    ١٥٣٤ح اا أ ،

وا . 

  و  أو  ،م  و    رة     ا  ات اا  

  م  ا موا   ١٥٦٣ -١٥٤٥     أن  ا ا     د

دو  ٥(.ا(   

 مةد    ا  ا     د اام ١٥٤٢إ  ا و ، ١٣  د

١٥٤٥ .     ات ث ل ا ت     ،واماوب واا     ا

  .     وة ال ا١٥٤٥و إ ١٥٤٧   أن ا ا أ     وا

ن  ا     و أر ا .   ً ن ااران ان 

ا   وت ،ا   ا أ     ،ات واا او ،ُُا

ر ى  ا ر دات اوا ا،      ت او ًأ ا ور

 مواص وال ا. 

   تا ا مة اا  ١٥٥١أ   إ ١٥٥٢    فّ  ،   م

ن ا دا و أ ا  دوأ ،ار اا ط       وا

م  ود ا  س إن او .اة اا     ١٥٦٢  ١٥٦٣إ ،

 ا دا  كُ   أ  اتا  ّان، وأا     ف ذَو ،ا

اما ا  اًاس، وا .ا ت    وأارس ا   تإ

     أ    و ،ا ر  ق  . ا س    و ا

  ا٢٦ا   ١٥٦٤ا اا         أ وا ،ا  رت

ة اا  ًءا . 

     ت ُ وأن ،ات اف ا أن ول ا  موا ،  

ا اءات اإ  تة إ ا  مل ا ١٧، ١٦.    د ط

                                                                    

)٥ (مما   م   را) :http://www.thecounciloftrent.com/index.htm(  w
w
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٢٢  

 

  ذموا ،ا      وا ،اس (ا(    ار ات واوا ،

و ا ع          . او ،وب ار أْن ا  لّ يا ًأ و

ً  ل ا ً .    ً رن أن      وأّا ة، وطا   

أ  ا .     أن  ارس، وأء اإم  ا  ذ إ إ   

     ت ارا   ؛ و  تان، واا   ء اأ. 

 .ًا  ا  ذ او أت ادئ ا أر اً ا 

 ا   أل ا  ،ّ        أ ّ ان ر ارة إ؛ أن و

. ًا  ي   اح اد        ا، وا، وا ار، اروك

 طو درا  ل ه ا ا اء   . وا  دبل ا و   ا

     ُ ت و تن، ورون دراو ،ا ردر ا     ل

 . رو   اوح  اح اد

 ح  اح     ارة ا  و  أ اف ا ا   ا؛ و

ر  أن       ار ا ا وا ا       و. اد

امود ا،      ا  ة اد ء ا     طا إ ا طا

مارس  ،ات وأ  ة إه ا وأدت         وإ ،

 .ة

ون  د امش ا م اا أو ات ا  امن     

ون او أ ه   . واون،  ظر ظر طا وت د ة    

ن ا  ا  ا ة ذات ات اا .    ر ه ا و

  ى          مدي ر  دون ا     قا ما ا  

Don Inigo Lopez do Recalde      تا  را   ا و

Ignatins Loyola  أو" س١٥٥٦ – ١٤٩٠( "ام.()٦(   

     ا    ر  ا  ة وا      ،تم ا

 أ    ط رء أن ل ه    اس دا، و  ر    

 ا ا    ه   .  ُ ن و  ض     إ أ ا

   و   ،و   ة ا  ب    ا      أن و 

                                                                    

(6)  J. A. Wylie LL.D., History of the Jesuits: Excerpted from the massive 2 vol. History of 
Protestantism, Chapter 1, available in 30 October 2008 at:  

(http://reformation.org/jesuits1.html) w
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٢٣  

 

ا و، ط هط  ل         أدرك أن و د ط  ذاك

،ا ا ا         رو  نث و و ا درا  

  إ   م لم  ا ا .  

  ات     ،اوم  ط اح ا    ا ار ن 

و     سا .  أر  ن     ر اوا ر اا إ 

ا    ن ،اما  ة اا ا و ت واا   بو  د 

     ن ،د  د   و ،ا  دد  ا   

    ا   ا   د أ أ  إ    و 

   .  أراد

ت و         ا   أء إ ر  ابات ف 

      ما  و  اامو ورود ر        د وم  ن و 

  ن  ارض     ١٥٣٤ أ    ١٥ . وام ون

     ف واا  وا و ،م      و ،ا ر إد اوإر  راا

ا.   وبا م و       إ ا  ا ا ذ  اكوا وروا

 أي   ١٥٣٧ أن ا      ا  ار  إرد ار  وروا أن

 ث  ةا     م   .   

 وا ا  أ         ا ا رو ا إو و و  ا

ام ا    دئ  و   ط د        ا وا

 و موا ا،          ا   هر أوأ  ار ظ  

١٧  ١٥٤٠و   ا و ط      ه مرو    ل

  ا   رأى  اب  ا   ط و   آ ،و اب   

ا   ٧( .وأو(  

ا إ ا     أو ا     ه ا إ  تان 

  رب   مو  ا،   ت ا          و ه ا م

ذ  ا ّ  ه ا  و و .ا      إ ه ا ءأ 

أ:  

  

                                                                    

w  . ١٣٧ – ١٣٦د ط ،ر أور ا، ص    (٧)
w
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٢٤  

 

 د     ا و ا ن   ا          اء )١(

 .و ودون اظ ام ون ل

)٢(  ن ن د وء اا م .    ي درس لا  

    د، و   و  ة      دبا را   ا

ا أوا را  ات    وا وا ،ذا ا ا وا أو

 ا ،     ن س،      وإذ ذاكا  درس أو ا 

 .ارة و ه ا ر ا و   اد

ارة   ا  اء ا   رل ن أت  اد      )٣(

ا ووظدة اد ورة وا. 

)٤(    أر ن ووء اا         ووظ  د   ا 

 .ة اة

)٥(   ة وا            ع وا   واا ه ا  ا ا

 ا   او ارن ار ط و أن    اء ان

  مه ا إ          ص اوا ر اوإ ا   أن 

  )٨(.  إ  وأن  أي

 مة    و  ةا   وا إ  ه ا ر   .  أن و

     ت او     ا اي   و و    أ ا ا      

و ه ا  "  أن ه ا           ة أو  ن  

 ر   ".    زاد ل ا ء ا و         زاا 

ر و  رض إا   ي، ف و  وا     ا  ون

و أ   ا ا ا أروا  ةوا دة ا.   

أ ر، و دوا     ا وات،   رع ء اس  وا واات

 ا  ،  ر أ    نطن و ارون و   وا 

أم  ور  ر       ددة واا و م ك وا   

ث  أو ا إ و ،  ما ون ازراء       ث ، ااء

ما   ارات أو م، وون ات وم،     أو م، ون  

   ا آ   ووراء .   

                                                                    

)٨ (ا ا : ، إ  ا د اق و /و.-  ر حرس  ٢٠٢٠٠٩   

 اا) :http://aarabiah.isoc.ae(   w
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٢٥  

 

       ا   ط  ره  ن          ت أما

أ إ   ا إ  ن رأ أن      ط دون  ن وأن ،ما

 ط  امق و ، وأن     ن ه     اه إ ا، و أن

ورا  وأن أم و       .     ودات ا  م

و ض وا إ     ا رةإ  إذا أ  ن   ارا  ز

    .اد دا اوا   د واة  آن

     ا اا  وا         ا  ت ،اي ا

  دواط  د  د١٥٧٨ ،أم     ١٥٩٨و    ا     ،

  و ،م ر   ةاا  ١٦١٨     و ، ١٦١٩   را ، 

 ١٦٤٣و و ، ١٧٢٣  و ،رو ١٧٥٩       وا  لا 

 و ،ا ١٧٦٧    و ،ا ا  روا  م١٧٦٧أ    ، 

 ١٧٨٦و  ر. )٩(  

ة،  اض   ا او   أر ارض  اا وا  اء

 ا   ان ا أن ا  س  ا       ك   

  رو  ر لإ إ ر١٧٧٢أوروأ  ، ط  ا ا  هأ.   

   و    ا    ) ٢٢٥٥٩(ن د او  م ه 

 ، ر  او  د اأ و   ر ط١٨٠١ا     ط ا 

ب اا  د     ١٨١٤ووأ  اا م   ي ار أإ 

        ا  ا او ادأ  و ،  وا

 رد أت.   

ءت     ض  و أم رأت أن ا   ازت ط او اا أن؛ 

  ةه ا  سا،  ون ال اول رب   و وا ه    أن د

 ا    او أن ا   ن ارق  ا وروح ار ا ا راد ،ا

مد س إا ا دا .   سس      رأوا أن اا إ  ا ن إ، 

    ا ا ا ون إ  ورأوا أم  ن    ،إ اأ ا أموآم

       او و ا  با   م .    ن ار ي ل  

                                                                    

: ،  اا٢٠٠٧  ٨و ،ح ر  / أدن وات :  ا م ،ت ) ٩(

)http://www.fesal.net/articles(   w
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٢٦  

 

ماض " :اه ا ا إأ     د ورو و ا ذا

 ا دوا إ ا أن زا وا ا ام ا ون أن".  

ن  ار ا   م  ام ف  ا م ار س       

  .ا ا  ا  اء  رء 

         ا  تن ا  ن اا أوا  واتن ا 

         أي ا طا ن ااو يا روا وا وا ب دور اوأ

     ا ا  و ،وزم ا ط        ا  رض ا ان ا

ا أو ا  إ ر    ات ااو  رو وات          

      إدراج ا  دن او ،ه       ا اقب إو  جس أو اا

ا .  

   

 ال ا ١٥٥٩ -١٤٧٦(ا( 

w
w
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٢٧  

 

          و أء اة ا   ت  م وات  ات           

)١٥٦٢ – ١٥٥٢ (ال ا ا و)١٠(   ١٥٥٩     نرس وأول ا 

و وزو   ا  سا  ا ا  .  

و م  م ا اس ره وم ، و ذ  أ س       

  ١٥٦٤          ات ة سا ا ا رت  ،١٥٩٦ .  وا

       ن اا  إ  و  تا   س اا ا  .

  اول ا  رت آظ ل        ووا موأ إ  د اا  

و، إذ ب  ه اد ر  ل دون امل  و اب         

          ة أا اا و أدى إ  ،د اا إ ل أور  موا

وا ر اام .  

  أ م ت      ا ى اا ا

      د، وا ح اا   رو  إ

  ا  مInquisition   ا ما 

      فا  مو ، دسوا 

و ا.  

    َُِإطا  ا  ا

 ا موت    . ا ل  ن ذو

                                                                    

)١٠( إ   ب م  ل و. ُو ن  ا ن او ا .  ةا  اًن زاو .  و

  لرد  ل إح١٥٣٦د او  رو    ي إا ا .   اًء١٥٥٠وا 

وأ ت رو أس  ًرا يا  ف ا.    ١٥٥٥ام .    مو

ون ل رً راً أي  .ح اد   و  ا ا و اه ا ات

       ح اء اأ موا ا   .و      ا ت ا ف      ا

  رغ١٥٥٥أو . فوا مأ   .  ذرا  افأي ا إ  ةم  نو

      :را .وو أم ات،   و أول  ء ا ا .اة

  ا ا)NNDB( ر  ،٢٠/٣/٢٠٠٩ اا ) :http://www.nndb.com/people(  

Leopold von Ranke, “Portrait of Pope Paul IV”, available in 1 August 2004 at: 

(http://www.umass.edu/wsp/methodology/ranke/paul.html). 
J. Loughlin, Pope Paul IV. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton 

Company. Retrieved March 20, 2009 from New Advent: 

(http://www.newadvent.org/cathen/11581a.htm) 
“Pope Paul IV Biography”, in Biography Base, Available in 20 March 2009 at:    

(http://www.biographybase.com/biography/Paul_IV_Pope.html) w
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٢٨  

 

إ   م ا أو ا   ا موا ا     أو  طا ،

    مفوا  ق     ا ا    ة و)أة  )٥٩ا

م ،)٣٦(  و)ل  )٤         وروا مء اا    ،

 ادس   ان  ل   م أ  )٢٥(أ   ،  )٥٠(أ اأة، ) ١٠٠(

وم   ا  أع ا  ا .       ، ر ا أع 

       ،نا  ن ا ام ا      وا أن ًأ ا  ً ن

ا  .)١١(  

ون اا و ا    ن ُ أم  ااط أ ف ب    

         اد اا  ،ءس أق ال وأو   ب   

و موا  أري أ  ذوأر مو.  

     أ  دسن اا و ما        ماك، وآم ا   ه أ

      مإ مل، وا  وا ا        ، د و ًذ

 و ا  اك واطة ا ن   ظ ا  ارض     

       رإ   د وا ه و   ءو ،ا ن ام أو

ا اى و ،      ا اات  )١٢(اق ا  ا و اد

          دح اا   ا  و و ،طا  توظ موا

ا ا  ا   ا. 

        ا  أس   د ر دا، و ر س نو

     ،اطء ا      ا  دوا إ  إن و و

ا     ا  اًوا  نو ،إم ام أو ا   نو ،

        ب ن ذو  ن أ صة أ  ا  ا 

  رتوا .و ا  م      مأ  ا مك أ 

   و اطا  ا ة اا  و ذ ،.  

  موا ا  أRoman Inquisition      م م ه   اأم  ا

ا و ، دسن اا  ما ء اأ    اد اا    ن

                                                                    

(11) David Burr, “INQUISITION: INTRODUCTION”, available in 15 February 2009 at: 

(http://www.fordham.edu/halsall/source/inquisition1.html)  

(12) Robert Green Ingersoll, “Spain And Spaniard” available in 20 March 2009 at: 

(http://www.infidels.org/library/historical/robert_ingersoll/spain_and_spaniard.html)  w
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٢٩  

 

 ا اا  ط    يط     اا ذة ووا ا و ،

     ا ا ا   و  ه    . ، و  ات ا   ات

    ، ة اا طوا ا    وا ت ا        ، أورو

 ذم  ن١٣(.ا(  

    موا  ءا  موا ا   و      ،  إ

ا  ء روح اإذ   .    ه ا  د١٥٤٢و     ا

          ا و اا  ح اأي ا ،ره اإط  ح اا

ح  واة ا رع ا إ م، وذ ء  ا ون ا         

ا  أس ا وا  اوم ،   اء  أع         

  .اوم   أى

              ءا       ،  ا  ح ن و

ان ان أ اد        اا ا  ى  إ وام، ون 

، و ن أع ه اا   اد  ن   ا     ا اة

 ات ا وام، و ا ذ  أرت  ا اءا اذة      

   اوةا  ا مما  وأ      و ،و أور   وا

ون  اد   رو وو اوت ا م ل ر إ ة     

ا .  

         ا  م  اراتو وا  د أن را ر أ ؛و

    يح اا    إ ن       أا م  ا ا د 

   )١٤( .ادس ، أ  ا    أدم أ  ا اح

   

                                                                    

(13) “historical overview of the inquisition”, available in 5 December 2008 at:  

  (http://galileo.rice.edu/lib/student_work/trial96/loftis/overview.html) 

w  . ١٤٣د ط ،ر أور ا، ص ) ١٤(
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٣٠  

 

 ما ا ا وإ  

أ ما  ا مإ  أت  ،ن  أو ام  دةا   ي ١٥٣٤ا  

 ا  أ      ا  ا ي ا  وأ        أس اا 

اوم ، م أ  اب        إا، ور أم ظً ، و  أر

ا ا س إا .وم       ا  ،ء و ال ط و 

 أ ا إا او ذ  ً     ١٥٥٩و  .  إا ا

  ف موا م١٥( .ا(  

Ecclesia Anglicana    )ا ام) ان و

    أم ا ا س واوا ا ا   ت واس واا

   اإ  م١٦(.ا( ا    نم     ا إام   ةن مر

 ادر       م ان ادس،     أو ا ،  مي  أاء 

   ،ذ  أ إ  أنا   ا ا       ط ء أولل   أا

   م أول        . اولم  ان ا ور  ان او

، و أ  ا أوا ان اا، اي ُ ام ش   ا أن

  د   نماا    ن راع يا .     نن اما

أ      اا ا  ة إ دون أ)   ا  ) ا ا ،

  ء مرو م وا م١٧( .ا(  

  وا ام م نمف ا  ا       ي ا   ا إو

 ا اإ ، ن       ون نا  م ارا    ا ا

       حا . ا    ات ادات واا   ،أن إ  ا

   و  م اإ  ٦٧٣-٦٧٢ا      عا  ا 

  .يم أر دة ة  ا  وا   ول

 

                                                                    

)١٥ ( اا  ر ح ،مرس  ١١، ا٢٠٠٨اا  ،) :http://www.coptreal.com(  

(16)Paul. "What is Anglicanism?", in The Study of Anglicanism, ed. S. Sykes and J. Booty 

(London: SPCK,1988), pp. 417-19. 

(17) González, Justo L., The History of Christianity, Volume I: "The Early Church to the 

Dawn of the Reformation", San Francisco: Harper, 1984. w
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٣١  

 

ن  ) ١٥٣٤(ادة   وأل ، )١٥٣٣( ا  اف      من يأإن 

 اما،   ارض   أ"ن اج امي  إند 

Anglicana ecclesia "  وانأ       أ"رو   ي أ     اام أي 

أ ح ."أ       ن اا  يماف ا      يا ي ا

         ا و و و ،ا را   ا   ل  ل 

  .ادة اج ام ل ادة 

 اما   ب  وا        ي م    ح امَُ ،  

ات ا ن   م         أن  ار ف  دراو .  ة

  و  كا  ا  ك أورو ر ا   ا  أو     ن

  ن و  ا ذ  ةا.  

ا اما  رأس ا  ي و ذ  ت  ،رأت أنا

ا  ءول  أ  مولي  أ،        ة ة م 

  ١٥٣٨  مأدى ا        ، ا   د وا  أنإ   

اةد   أدى ١٥٤٠    ة ت إ ت    أراوا أنا     

  . اج ،و ا     اء

ه ا، ا  ا   ،دي     إا       أمت

 ء   وط    وة،    ة  ١٥٤٩ول .  دة اج

و ت   The Book of Common Prayerل م أول ب ة   

ا ا ل، ا  امدة اون ا ر .  

    ا ل ادسادوارد ا       ا اإ  ي، ا ا

 موا      م ة ب و  ا وا نو )١٥٥٢ (  ت اا  و

 اد ا وا)ن  اناا  ). وأر ام ح وا      ة  ا

 ل     إ أم   .ا  ادة   دة،    ا م  ري

وا اإ ا  م   ام   َُْ  اإ 

  .اومات 

   

  

  

ا س )١٥٥٦–١٤٨٩ (  

  وار ا  ر أ مي

   ة ب مول وي ا w
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٣٢  

 

ادس  م اة ا  ء   ا ا ت ا       ان 

   ا ا ود   ة و، ا   .  أن    فا

وال   ا ام     ام ا  ذ ا ن  دي إ اات     

ا  ات اا .   ط اإ       إرا     أ  ءا

 ب ة     وا          أ ا م   د اي  

  ب . ١٥٥٩  ه اا       موا ا ا   ة

١٥٥٢ وا ا   اس اا رو ١٥٤٩ .   م ةب ا ا

اد ا ت  ط  ، اس      وأوا اب ا   .

رك،   أن ذات  دة  ا  ا           إمء  إاف ن 

وأ   ي ن أنم      ا   وا  ل   درا

 .إا  أن

ا، و    أورت و  اس      إا  ان ا ة    

 موا ودون  (اا   ( دة       وأو ن ازا  ا ا 

 ان ا   . ت ر  وة اا ا  إا أ را اة، واق

  ولا رول وا  د ل،   ب اا  و     او  و ما

و،  ة ذ ت ك ر     وإ :  دونن   ا ونو آ

 أرادواا  ح واقإا،    و ا     ا  ء  أرادوااات   إا

 امًء اولر و  اول وة ون د  ،    .اوارت 

، ن ك ر أي     ا  او و ام و    اب  

  :  وام ا د ا  دة      ات اا   وا ،

ا  صا        دات اوا ا  ظا ا ا إن. ا   

 وا ل ا"ا"     أ  ن نا  م    ب با

  .اب

ا ا ، إن  با       د ا    ا 

 ول و را ر ي     ام  ود وCanterbury .    ن  

The Protectorate of the Commonwealth of England"   "و اما   

١٦٤٩  ١٦٦٠إ  ا أ ، مما  فٌ  ،    ا ا  ،

ب اات    إال  ازارة ا ، و       اف و  اال د امن    

  .  w ذ ر ا ام را اا. ادي  ط  ادة 
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ما ا و ا ح اا ا ورا رل اأ 

 

١٣٣  

 

 دة ا وما ر دت ،ام أ      م  ا   إ

أ اا أن ،ا   تا ة     أنأوا د   ما  ة

  إن. إ       ا ا  ا ٌوم ا اا  :  اا م  

و  د ا      م  ا ر  ا ا وا ا

 ت إأنا   ةا   طا رج ا  ٌ .      ا

    اافاطا مر اا  س اك اا وام  .   ذ 

ا وان امر ن   ات         أء     انة  ما أن

  )١٨( .)١٧( ،)١٦( ام

                                                                    

)١٨ ( ة ام وما )اا  (       را  ن ا و دا موا اا 

 دا دة إف ا ا ما)ا  (اا  ل ا :  

ر ا ا     اا   إ  ام      أن وأراد ك اا   ان أن 

و   ا ر ا    إب اواج   ام ا  ا و   ا ت دون   

     ي  وأ ن اار اد   أ أروج  أن ) ا  ير ا  اي(  ي

 م  زوا    أن أرادا  ، يو  اب ت ا و . رى ة إ    أء

أ  ا  ر      آن أن   داواج اا إ       انا  

 ا ا  ودس ء أنا   ت و  أ  ور له    إ ا ن أنزوا   ا

 ياا ا  رو   أ  او ا  زو.  و ظ ايا    ر 

  هوا     ا   ا ا ر  ن ا وان رو و  ال اأذنوا   

 رو    ا وأ             دى ودا رج اا     

موا.  

 ا ّا  اأراد   ط و را ا املوإ      زو  اوا   زوا

 وا  ا   آن  وجص و ن وأ     اا ا ا .   و   ا أنا 

  وجو  م ما زوأ       ش اا    ام و ا ه ادوارد وا ا 

 ادوارد  ت    و   .ا ام و   ن ا أنادوارد  ا رى  ا اا ود 

 إذرى ا وم  رى ا   أات  ن  ا  ت    ٦واه ة 

أم    نا  م  ذل و وأ إ   ة مو م٥      مات و أ 

 وأدت  ا    وأدت  ن  ان  أع  أوا  وأتت  اا  ااات 

  .أىا ة 

     أ  ا ادت   ا ا   إا ما     م     اب اوا  

 اراء  رل ا ا ار   ا واما      ا وأتوات 

ن   اي ك ن      وا اا       إووا  ) ار(  أم اا واا 

أ   ر       ن   و  ا   ن      أرا   

و اا واوا  اود   وم ا   م          أ إاون 

  .ا ام   ار 

 م :اا  ان ة ،"   ر اوظ ق اام ا"    تة  /  ٢٠٠٧، دراا

 ،ما را : ذرا ا ٢٠٠٧. w
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 ألمانيا وحرب الثالثين عاما
تباع المذهب البروتستانتي، وخاصة في عهد القيصر فرديناند الثاني الذي حاول 

ٔ
ت عمليات التضييق على ا

ٔ
وائل القرن السابع عشر بدا

ٔ
ا

نذاك
ٓ
ديان المكـفولة ا

ٔ
 حرية اال

ٔ
تباع المذهب الكاثوليكي في انتهاك واضح لمبدا

ٔ
مر الذي ساهم في اندالع . ٕاجبار السكان على ا

ٔ
وهو اال

وحتـى عـام  ١٦١٨وكانـت هـذه االنتفاضـة بمثابـة شـرارة بـدء حـرب الثالثـين عامـا التـي اسـتمرت مـن عـام . يمية في براغاالنتفاضة البوه
هذه الحرب التي بدٔات كحرب دينية سرعان ما تحولت ٕالى حرب ٔاوروبية واسعة النطاق شاركت فيها كل من النمسا واسبانيا . ١٦٤٨

لى جانب الدويال لمانية المختلفةوفرنسا والسويد والدنمارك ٕا للمعارك الطاحنة خالل . ت أال لمانية المسرح أالساسي  وكانت أالراضي أال
دت ٕالى خسائر بشرية هائلة

ٔ
وبنتيجة ذلك تراجع عدد السكان ٕالى النصف مقارنة بفترة ما قبل . هذه الحرب التي دمرت مناطق واسعة وا

ا يـدعى صـلح ويسـتفاليا وبعد مفاوضات طويلة انتهـت هـذه . الحرب كما يقول المؤرخون لـىنسـبة (الحـرب بـٕابرام مـ منطقـة ويسـتفاليا  ٕا
الكاثوليكيـة واللوثريــة   وبموجـب هــذا الصـلح تـم االعتــراف بالمسـاواة بــين الطوائـف الثالثــة. ١٦٢٤فـي عــام ) الواقعـة غـرب ٔالمانيــا

لمانية . والكالفانية ا قرابة ثالثمائة دوي ٕالىكما تم بموجبه ترسيخ تقسيم المملكة أال لة وٕامارة كانت تحظى باستقالل كامل تقريبًا، مـ
لماني ٕالى حد كبير وقد استمر الوضع الذي تميز بازدواجية السلطة بين الحكم المركزي ممثال في . يعني الحد من صالحيات القيصر ٔأال

 .القيصر وبين أالمراء الطامحين لالستقالل سنوات طويلة

ض 
ٔالبي

ل ا
جب

ة ال
عرك

ر م
ظه

ة ت
وح

ل
١٦

٢٠
 

 

Battle of   
White Mountain 
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٣٥  

 

  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ  
  

    ب ا بب –أأدوار ا را :             

  ا ور اور  -) ١٦٢٣ - ١٦١٨(اا

 ري   - )١٦٢٩ - ١٦٢٥(اور اا

)١٦٣٥ - ١٦٣٠ (   مي اور اا              

)١٦٤٨ - ١٦٣٥(- و      

  

      ا  ن و ،  ا  ا   ب ا م 

    ورول اا   أن أدى إ  ، أن  أ و ام   تر اعا

       ا راى واا ووإ مو رك واأن ا  ا و ،و

.   دورا  ه اب،  م أم    اح ا ه اة     

ا   به ا ا أوم  أن أ .  

ر اوف ا ام  ه اب أو  آ أن م أب   وإذا أردم أن م

  ن جأو  أن  ،به ا أم        مأ  ب ا١٥٥٥ا   و

     وه ا اء، وا  ووا ا   ا ا ا ول

أ .             ن ا جأو   ء  ا ا بأ أ  نو

 ا    –ت ا ا  أم ، أن ه ات ن  رت     

 ا– ا وع اأط  .  

    ا أ ا أو ة ا ف  جأن أو     وظ ،  

ا  أم   أي أس مم  ارز ، و ذ  د ا ة     

اا   أوج، و ا  ذ      ط  أم   ا ار 

ى ات أو اا   ىا  ازنا  عد مو :    ، عوأ ،ا

 عوأ        أو دي إ  ا ان ا  وء اا ذ أدى إ  ،

  فا  ته ا  يا ا ،اا .  

            م ا ا  ا مه ا ا أن  ى؛أ م و

ا       ا دون أن  م  ن ان واع اا  ،و

         إ ا ا ا ب  ،و ا مأ أ  ، ر

رو ا  ب أيا .  
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٣٦  

 

او    أ ا؛    ا أن ا  إزاء ا امر        

 ا، و  أن اوا ة ة   اح ا، ون         

          ودات ا إ را ور ام ا اه ا ا ا

ا . ما ر روداطا  )١٦١٢ - ١٥٧٦ (وع اوا   ا أن

إ    ا  ر ودون  ،ا  ارات ا ء ن      

ع ااف، أو زراء اء و ه ا ما  ا ن  ء         

  إ  اارس، وا وا وأ ،ا  اوم  أ 

ا .  

     وا إا وأن ا ر ا وح ا ن ، ن اا ا و

 ا   ا ا ،ا   اد او  ، ا أن    

        سا ا  ود اا ا ا١٦٠٩وا .    را ذ و

        ىأ ن او ،  إ مأ ن دوق  ام 

         و   ا ام  دد وا ظ  ر   ،

    م ا در و  ا ود اا وا ر    عأ و ا

.  

   وا   ب ولك ان او     ،أ  مد و

  ي أوا           أول ط مد نو ،ما مد راطا

         إ اش ااطري، وم  او  أ 

ت  ط د  ا ا ا و وا  اث       

ووا      ١٦١٨ ادات  أ       ور   مل 

         و    و ،وا ء أأ        را

    أن ا ة، إطا ا وا    ده  وا ة اا وو

         ذ أ   ، ا ب اي أا ا ا و  ن

 ب ا عام  ة .)١(   

                                                                    

 رن ا إ د و :    ر أم "  ،ب ا  وإف ا" م اي، ) ١(

) ١ا( ،  دو )DW(، ح  ر١٠  م٢٠٠٧اا  ،:   

)http://www.dw-world.org/dw/article/0,,2375000,00.html( 

Myron P. Gutmann, "The Origins of the Thirty Years' War", Journal of Interdisciplinary 

History, Vol. 18, No. 4. (Spring, 1988), pp. 749–770. w
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٣٧  

 

  ب اه ا ت أدوارو أر :ا ور اا  )١٦٢٣ - ١٦١٨ (

 رور ا١٦٢٩ - ١٦٢٥(وا( يور اوا ،)ور ) ١٦٣٥ - ١٦٣٠ا اوأ

 مي ا٢( ).١٦٤٨ - ١٦٣٥(ا(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Map of the Thirty Years War, 1618-1648  

  ب ا ١٦٤٨ - ١٦١٨   

  Germany Gen Web Project: ار

http://www.rootsweb.ancestry.com    

                                                                    

)٢ (  ب اا)١٦٢٣ - ١٦١٨ (       وا   مورة ا  و مأ   ،ا

، واب ا )اوم(و  آل رغ اات اا ) ١٦٢٩ - ١٦٢٥( ااواب 

)١٦٣٥ - ١٦٣٠ (    مف ا ا و ا ) موش    ) ا و مرغ،  أ آل

 مب ا١٦٤٨ - ١٦٣٥(وا ( د وم   ترغ وام آل  با .   ام و

   ا اب او  ١٦٤٨. را :  

      ر ح ،ولا  ، ن ارس  ٢٣٢٠٠٩  اا  ،  :

)http://www.omanss.com/book/data/data6/7499.html(  w
w
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٣٨  

 

   ا ور ا١٦٢٣ - ١٦١٨ا   

 ا اور ط ااطر دم ازرة     

ا س   اا    ر إ  ن

 ر دوقMaximilian     ا ا ر   

إ أن او    ا أن أا امب     

     م ا در ود اا ر

" اا"       ن أن    ١٦١٩ راد

  .   در  ا اش

          ا وا    ام  ن ب وه ا انم ا؛ امو

    م  اغ رج ر     ١٦٢٠ااطات او ا ات ا أ

       اروا دة ا  وأ   راطا وا ،ما مد

 .  

 دتو ، ِ  راطأن ا ب إا    أن أ   م

       ءا  ه اوأ ر ن دوق و أ  ده  در

م ز وة  ب أم  ود اا       ه ات، إ أن ه ات

ر  وا ن اك  ة رك         ات، إ ، وف

  )٣(. أن   ااذ  ه ات ا ار ااطر

   

                                                                    
(3)Alexander Ganse, The Bohemian Lands in the 30 Years War, part of World History at KMLA, 

available in 12/11/2004 at (http://www.zum.de/whkmla/region/germany/30yearsczech.html) 

  ما مد  

راطا ا موا  

 ١٦٣٧ -١٥٧٨   

ا ر  

  رGerrit von Honthorst  

 ة  ١٦٣٤و   ر 
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٣٩  

 

  ا  ن أم        ل إ ق اا ا  لا ا جوأ ،آ

      ،مأ  وب اي أا اما أ أور  وأن ا وذ ،أو

   أور  وا  ب إ أ  ا در  أن .     نو

إ  ولا   طاا          و ،اإ ن زوج ا يا و

اول  د ا  ه اب   إب أم ا، ون  اول    

      أ موأ ،و دو ا أإ   دس وأ  را  

 ا  أ  ، دو   ل إوا وا  آ ذ و ،أور 

     ا  أن آ إ ،ق ا         مأ  تزا  ما

.  

ن  ا ا        ى Charles Emanuelرل م  أن 

      وم ا     ا ال اا   و ،مأ  وا

 ود اا .  ن  ١٦٢٥و ب اا   ااChristian IV  

ر  ب ا  أم و أ اور ام ا    اء او  ارك 

.)٤(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                    
(4)The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition.- New York : Columbia University Press, 2007, avail-

able in 03/04/2009 at (http://www.bartleby.com/65/th/ThirtyYe.html). 

ية 
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٤٠  

 

 رور ا٥(١٦٢٩ – ١٦٢٥ا(  

     واء ا يا ا ذ       ة ا  

   ذ وه إ ن  ،وا–    أ ر–         ل ر ة

     اداتإ      لا اأ   نو ،ا ا

مل أ  تا .      رك وإا  را اأ ك اأ  ا  و

   واء اا ق وام   رك       ا   او ،م

             وو     ،ا  ا  عم  ا ا

 .  

                ا ا    أل، طا  ا   ن و

      مق اا زأ وإ ،مد دة  راطات اا ز  وا

    و  ر  رةه ا راطد اأن ا  ،ر  ن دة 

   ن أا   ااطر، و   إ  إاطري      

   ه ا  وم ،راطدة ا    تأ   و

وWallenstein .    وا اي ُف        أ م  واوس ن 

       ا م     أن  ضر واطا إ ا ا 

        ا    راطا ن م  ،   ى أن 

وا.  

  ود     واا م    

ا أ  ن إء اد ات اة ا     

اب وا   ،د   اد        

     دا   ا وا وا ا

او، وء     امر      

ما     ،     ا أو ا

  .ا   ال  ا  ه اب

   

                                                                    

)٥ (را : ورا را ،ل ا د ،ارم ا  ص ،١٥٠ -١٤٨ا.  

“Thirty Years' War - Danish intervention”, available in 20 January 2009 at:  

(http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103)  
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٤١  

 

 أوا       إم  ، راطا  د    وف أما  ،م

     مأ ء دوإم  ،مأ  اء اا   ء تو  ا  ن

  أن  راته ا ضأم      لا ر، واط  وه ا ن

  .  اذ اا  او اة واذ 

  ا ن ااTilly      ام و أت اب  ا اور ن 

  Lutter  أ أن ١٦٢٦ ر  إامزل   وا وا Cozel     ن

 ام  ،ةا موا         و را راا دا إ ا ا ا 

 لأ   ى رك ذاا    .  

 وا  ا ال د ر  م  ، ل      واو  أاض 

         ت اض اأم  ، و راطا  ءإ أ  ه

            اء وا  ووا ء اا ا ري أا رات، اا

 اا أن  ،ن    وا  رةإ   ، تا أن   

Sagan   ج دو  ما مد راطا   .       اءا م و

 ا     وا ، و  إ و  ا ا وا أنو م ،

 أ  ا وا وف  ء  ارا          إ أم ووه 

ما .  

       ر اا  مأ  ة و  اف واأ  ن و

ع اإ      ا    ض  أ  و ،ا 

 ا ة   رو  ،اStraslund    ادا أن أ إ   د

       ،  ف أدو ا      ا ا نو ،

ط ن ااطر   ا ،ر أ        امرات وا، و أن   

          أن ا ا   ىأ م و ،ا ة ا

) (       ا ء ان أ ،ا ا ة   ة وا

ض ا وا أنآ  اع راوإ  ض أن  ، ذا  .  

و  أن ات ت وا  و أن ا وارك  م اف     

ا  وا  ا وا، وا أن ك إ  إا وم وا        

 وا   ارك، و  ا      وم ارك، و ا ط
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٤٢  

 

  ا    Lubeck   س   ١٦٢٩أ    د أن    ا رارك اا

من أ  ىة أ ا   أن م   تأ.  

     ،مأ  ذرو   رات اما م ،ا ن ذ  أم 

        و  در  مأ   ل، وا  ركا   جأ 

و ذ ت  أن  ااطر ا اح  او         ااطر، 

و ،مرس أ   ر ع ١٦٢٩   ا ا و ،ك اأ

        اا  ام ا راا ا  وا أن وا  ن

و ا  ى    ١٥٥٥و أوج    Passau   ١٥٥٢ة و 

 ا وا ر اا  .  

           ظ وف اه ا  وة ا ءإ  ا   نو

           وا  ء ارا ر ااطأن ا ،مأ  وا   ءا

 ارا ا ارإ ر إاطا ا و ،  دهوط    أ وا  ن

       و  ء ااء ا رأ  ن أن وا  ،اً ًد دا 

      مو  صام    ا و ،راطة ادة اإ .   ا طو

       ر ن دوق  ا دة      ١٦٣٠ا  ل وا

ا، و ا ااطر  أ ا إ إ ا إ ط   وج ا      

 ا .  

  و دة ا  وا  و)(      يا ا  أم  او ،

، و ط ا      ظ  ن ااطر  ر م  ن ا ا   

    و ا م ا د اا ،مأ  و   

   داة ار ااطا .  

   

   الدنمارك لككريستيان الرابع م
  Pieter Isaacszرسمها لوحة 

١٦١٦ - ١٦١١ 
Source: www.riksarkivet.no w
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٤٣  

 

  )٦(١٦٣٥ – ١٦٣٠ اور اي

أو  اب ا، إذ     و ن ذ ا ث  آ   ه اة  

  ا    ه ااث، و أ اور ا  ه اب أو    

  .  ف ور اي

  وا  ي أرا ا        ا  مأ  لدة ما  ا

   ا    به ا  ا ا  ف نو ،ف أدو دة

          مد راطذ ام   يا ا أم  ذ و ، ة

ا مأ  ما  وري اا  ورأى أم ،        مأ  رجا   ء

       ا ا  من و  ا أا ر     ا   وا

       و ن ا  ر أنا ا  م  أن و ،ما رض اوا

        ة اا  ى أن و       اترات اام   مأ 

ا .  

   ف لا مو)  ا١٥٠٠٠   (      وط ما راا إ

     ا  إ ما مواء اا     واء اء ا أن إ

أظوا  ار  د إ  أ، إ أم  ن ذ ا   أن   

و  ااث ا  ااء او ون   ، ث أن         

 م –  ر أي وز –   وإن ،ف أدو        م م

  .  ااطر   ى اال ا   ا  ا ال 

 أن  ا ا   ن ه اة   ج      

Megdeburg   ١٦٣١  وأو) (دهو   ،       ره ا مو

 ا  إ م واء ادر ا ن.      ف أدو  او

   ١٦٣١          ي أنا ا وأ ،ا ات ا ة

  و  ا Breitenfeld ج  ب .     م ذ   و

و  ،رت أم  و و   ر  ،             ا

و أن أذا  س اا م  ن أ ا او ،ا.  

                                                                    

  .١٩٠ – ١٨٧د ط ،ر أور ا، ص ) ٦(

“Thirty Years' War - Swedish intervention”, available in 20 January 2009 at:  

(http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103) w
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٤٤  

 

 اب ذ ار طب اارس ا         فو ا أب  

    ،ء أورأ      و  اغ  موات ااMainz  وور

Worms   ءت  ،) (   وأ ،ر ي   ةا)  (   وح م

         رتو ،ا ا  م  داته ا ف جو ،

    دة، و راطا  و ذا            راتمه ا  أ

ار و ا  امرات ا ن ق ا، إذا    ا أن         

 ان   أ   أر ، و  إ  ات اد،          

وا ة ا  مأ و ام   ن أ مأ أرا  لن ا ا

ا اأ.  

ا و أر ت ا ا ا       و ا  آل ر ،ن

        ذ اء، وأ وا وإ  ءأ و  نا ا 

  ىا رو رااطات ا  كا ا  .  

و ج ف  ا ااع ا، إ أم ن  امره  إاطري أد   

       ا ا ن ،ا   رهام  نو ، ا وأ وا 

 اع أن  أول  ش      –  أن ام ات ن  –اة 

 و   ، إ أن ف  ،   أوNuremberg  ف  مرج

 أن رة او م د ن      . ١٦٣٢م   Lutzen   ن  

  ا، وُذ أم   أ رل ا  أ       ف 

   ن  ل ا ا  رضة        ": ا   يا ا  أم

 و ما ا".                            

                                            

     

                   

  

                 ف أدو  

             ا  ١٦٣١  

 

       Gustavus Adolphus at the Battle at Breitenfeld  w
w
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٤٥  

 

    و ،وا ا ُ  ا ف ا ة ت ب؛ وت اوا

         و ا من اا  ة  ب أ  بما  ا 

       ك ا ن  انا  ا  ف ن وإذا ،أور   

        ا ا نو ، ا اا ا ر ا ة  يش اا

اا ء اأ ة ط و ت ا  ف رك ا .  

 ما ا ذ  و  Oxenstierna          أن 

أم او، و ه و ا امر  اب ا ات  وة       

  راطأن ا إ ،ف و   ة ف اا     ا

 ردم  واNordlingen  ١٦٣٤   ا دارت او     ىة أ ةا

ا  أم ة أى، و  وا         ااو وأ  أن 

وو أن  .  ااطر  امر مرد  ،ن ده دم ا ااطر  

أزا ا     م   وة ف أدو ا  او   از

  ا د أا،         ء ت وا  ا أن وا

         و م راطا أ  ل أ و ،٢٥ا   ا١٦٣٤ 

أ  ردم  و .  

 ردم  أن   أن ا أو        ا    ا

 ااطر، و  أ ر وز م ن ا ال  ر     ال

         ب ا أدوار  وا اور اأ ا  او ب اه ا  ور

 .       

   

The victory of Gustavus Adolphus at the Battle of Breitenfeld (1631) w
w
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٤٦  

 

   )٧(١٦٤٨ – ١٦٣٥ام  -اور اي 

      ا ب ذت ا   م رب طأدوار ا  ورا ا أن؛ اا

ا اي ت  أ وا  ة ال  أ ارن وارج ة   

       م  تل ام   ارت  م ب اأن روح ا اوا ،أور 

ا          ة  وا ا ر  وا وا 

Compiene  ٢٨  ١٦٣٥أ  مأ      ،ا موأ ا وا ا

رة أى ، و أ ا اة      ي  ا رة ه ووأت 

ا     حن ا  وإ ،ا ة أو ا   اع

ت اب ام ا  دوا ا     ااس ءرام وم  ظ

 ة وا      وا ا قوا ر واوا اوا ت ا ت ،

ات ا ن  ور اق ا ا ا أن    ل     و أان

  .  و ة

       م  أ ،مأ  به ا   ب اه ا  م لو

ما إا  ا ن  ا    ا، ذ أن     

  وا    ا  ن ر وإذا م نأ  ن ء  ردم 

     ن ذ اأن ا ذ   ،با  ا ا  ور اا ذن إ

 م ا و ف أدو، أ ان     ا أن ر           

 أن         ا ن واب، وا  لا م ءت إذا مذ اا  ا

         ق وذذ اا ا  ا ر   إذن   ف م

 وز دو  .  

     ، أم ن ك أ     ب ا  ر  ا  ا

وا  ،مأ  با  ن أن ردم ءب  وامه      ا رةه ا 

      وذ مأ  رجن ا  حوا ،  م  ع ا

م هه و م .  

   

                                                                    

  .١٥٨ -١٥٤ ا مار، د ل ا، ار اور ا، ص  )٧(

  .١٩٥ – ١٩١د ط ،ر أور ا، ص 

“Thirty Years' War - Swedish-French intervention”, available in 20 January 2009 at:  

(http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103) w
w
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٤٧  

 

إ  ك أ ن  أ إن   بء ام       ردم وا ١٦٣٤ 

وا  اءا  أن ذ     رج م ن  و    ام م

        ب اه ا  مأ  اءا  م  و ذ ام   ن

أور      م ل   ب   ا وا إ ب      

ا وا .  

م  م  ن      رج م ن در أن  رد  إ م فا 

 م و ،ما مد راطا  تو١٦٣٥ا       ن إا 

أك ا اي ن        اغ ، و ا ا أ ا   اع 

  ١٦٢٩  قا     اج  ١٦٢٧    ك اع أ ر

     وذ ا ا  تأ ١٦٥٢ا          ر دت  م ا

  ر يع اا  رس١٦٢٨ ن ا ذ  ءاو    ك اوا را

   ن١٢  ١٦٢٧م        اا  ء ن اء زة أ 

  جأو ة    ١٥٥٥ ز  و زة أ   ،ا ا  أ

٥٠   ا    تأ  م إذا  د أو أم    أي 

  ر يرس  ٦ا١٦٢٩     و  صة اا  ز   أن و

          أن ذ دي، وا  كوا راه ا ن قى ا ةه ا

    اج١٦٢٩   ٥٠ و  ذ و  .  

 أ و          ط  اا  ن م اج  اءا  فا  ل؛

و ر    اوف  ذ  ، ان او  ن    

           و اء ارا واادات ا ما  أوا  ا اوم ة        

٥٠  .    

اء          وا ل أ ن ذ و ا   اج  أن  

        مأ إ دة ا  ن  ن ا ا و١٦٣٠ا    أن ا 

        ب ا أ  و ،م با  م     ا

ا    أ ال  أة ارج وان            ا اور

أور  ة.)٨(   

                                                                    

(8) “Thirty Years' War - Swedish-French intervention”, available in 20 January 2009 at:  

(http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103) w
w
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٤٨  

 

        ا م م  با  ب أ نام ك نو

        إ ا م   ا ا دا  با  وا ،مأ دا

أ        م ما ا دوج، أا ا ا  ه رى راطل او م

 ن   ا ال  اج م ن  أم ا ور   ى     

زا ا  أي ر وا  رة  به ا م .  

 وراطا ام   ١٦٣٦ن   اد إرب واما  وا اوأ

     ما اد  ،ا    ذا ر دون روا  ه   .أ أ و

     ،د  اء أإ  نما  أن   ، ن راتما

    م دة نع اواBaner     كو وا   رازوا ام أن

Wittstock  أ ج   ١٦٣٦ام   ا    رما ا وم، 

ام    دم ون ة ااطر   .،وء  ممرو ،مو، امو

 ا١٦٣٧  ومد  ن أ –اءة  و  –   هفأإ  

راطا.  

       ءب اا  نمع ا وا م   بت اوا

ة ات أن    ه اب دون وى، أ     وول ا ١٦٣٩  ااس

   ا  ندون     ١٦٤١ا ا   ذا .    ١٦٤٦و   ام

  ات اا إ مات اا   و  رزو   وZusmarshauesn   

١٦٤٨   رين ا  مي واان اا أو .  
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٤٩  

 

 و ٩(١٦٤٨(   

 هو اا راطا ة؛ اا      ه ا  أن  ل ا إ

   ا  ا  و دا با  و  م   ٢٤   ١٦٤٨أ 

 ب ا ام ا او .  

           ظ م ا أور ر  ا  تا  و  و

 يس اا    اإ و  ا   ورول اا  ١٦٤٨    إ

 مرة ا١٧٨٩ا .و أ     ا را ه ا –   ول    –ا م

  .   اء م دا  م أ دو  ول ا اى

  ا أ م              ة ة و  ا ا و ت ا

         ر دئ اا ا ا ا  وا وو ا   ١٩٥٢ 

 رق   أن  و اف ر             ١٥٥٥و أوج 

 ا ا عأ    عأ        ا ا أن اوا ،  

  .ا اد  أه  ن ا  را  ااء

        ا  ،ا ك اع أ   ى    ١٦٤٢أ ر

و    أ ا  اك ا   زة   ا وا         

          أول  ه  ن       ا ت وأرا١٦٤٢أ 

   ١٥٥٢وذ    د يا را ١٦٢٩و       ١٦٢٧و   و

   اج   ء يا ر١٦٣٥ا     ا   أ ار أما ا وأ  

 ات ا  اب،  أ  أي او  ات          

ت اا  راوا .       

     ا  ا ع ا  ا ا و يا ما ع اا أ

    ء اا    ،لا  تة أ  ا   ام 

      مر امت ا   ر  رت ةك اه ا و ا

 ودر واOder  وإElbe  ووزرWesser    ن ة ازت اأ و

ا   ف أدو .      أرا  ا  م اس  أاا  و

                                                                    

  .١٥٧ -١٥٥ ا مار، د ل ا، ار اور ا، ص  )٩(

  .١٩٧ -١٩٥د ط ،ر أور ا، ص 

“Thirty Years' War - The Peace of Westphalia”, available in 20 January 2009 at:  

(http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103) w
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٥٠  

 

 ك وBreisack         اءزة ا  ظ ا أ ى اا طا و

راط  ام ا .  

    ،ذا مأ  عوا  ن ا ا ا اه يا ا ع اا أ

         ا  ر دةا   ات ا ا  ناء ال ام    

 ول اا  أو ،  تا         مما ا  راتا 

 مل أأو  ر أن   يا ا ا .  

 أت  مل م مج   ام ا ا أ ا ،   و

ج و دHalherstad نو Minoen وCamin     

   ام  راا تات    وأدو  ةا   جورا 

Ravenzberg  م أ او    راطا و ط ناء اا ج أم

ا أ ا ا ا أن  ،  جمام  ا ادط       

 ا)و  (         ءإ ا    ،  وا ا   

مأ    و  ء و   يا مد اا ذ .  

 و  ا   ر ن دوق     ا و ت اا 

           ا در ا  رل ت إأ  ت اا وأ ،راطا

راطا  م  أ وأ .  

   

Map of Europe in 1648, after the Peace of Westphalia. 

 Small German states within the Holy Roman Empire are shown in grey w
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٥١  

 

    إن  ،ىا  لوا  وبه ا   مأن؛ أ اا

   و و  ن اا أ ج      ) ٣٥٠(وام  ا   مأ

 ر . و     ا لم و  فا  ،   وة

     ا راوا مأ  وب اا ر ا ا ام  راطا

ا م ل فوا ا      .    

           ا  أم  ا ا  ا ا و أو    ر  

ارة اور ، أ ا ا  ة اب ا ا دئ  م ة        

      ا ا   و  أن و ، أ ر اا  م وا

و ا و    .اذة اد  ا اد ا  ا ا ور  ار 

          ا دئ اا ر ورت اا  ا أ ا  ا 

ط مما .  

ا ؛ أم  ا ام  ان ا  د اازن  ار            

ي وا وا، و  وار وا أ ا ااب اد  

ات  ه اات و أى  م   زدة ارد  زوال          

ات اما . او      ،ة ا دون م  دا ون اإ  ن

   دا  ة ا   د ل أن مإ  نو      ،ود

           اوا  رع ع أنا   اا  أن ر ة ذاا اا

  م  تما  ة .        جام ور  ن نا ا  وا و

          ذ  ة ىول اا     ا  ا ا  

ا وا را .  

 داء      ط     ا ب ا ا وأا؛ ن    

 ش، مت اام  ل  تب ااض  او وا    ا    ن 

 ن  د  وا  .ااع   ارط  اى    ا  أت  ام، ات

مار أ ٣٠ ٪  و ،ا  رج أرامام  ا  ،ا     أم  

 طت ا   ر     ،نو ا  د  ا  ن  مأ    رار  ا 

ا  ، د ا ن راا ار ا ١٠( .ا(  

                                                                    

(10 ) “Thirty Years' War - Political consequences”, available in 20 January 2009 at:  

 (http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103) w
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٥٢  

 

    ١٥٠٠ و   ١٨٠٠٠ و اع    ٢٠٠٠ ه اي ا د َّ و

مأي أ  د  نا ما  ،     رامد و ذ   "   رةا" 

 ان: دةإ    م١٧١٥-١٦٤٨( أ :( "   ب  ن  ا  مأ   

 م إ   وم  ،م  و    أ  ا  ا  ء  رود  ،ا 

و ظ  ء لن. اك و ةو   ءرة  اوم   لا . اء  وا 

  . ا  ا   ورد   اوت  د  إ دة  ا  از ه اون

 مم ا  ا ١٦٥٠  غرموا مار اا ا: "      ردا 

 و ،)را  ما  إذا( و او و... ا دون ال

 ر    و  زو  ،وج  ن  ذ    و ... وا  أن ا، ات

ا ، و ارا   ،ا ف إا  ا ا  ه ١١(."ا( 

  

   

                                                                    

  .١١١٠٧ صو درام ، ارة، ) ١١(

“Thirty Years' War - Casualties and disease”, available in 20 January 2009 at:  

 (http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103) 

Central Europe at the  end of the Thirty Years' War,   

showing the fragmentation that resulted in decentralization 
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  ب او م١٦٤٨ - ١٦١٨أ ا ورا رل اأ 

 

١٥٣  

 

 ب ا ءأ  رك ا   

 Bohemian Revolt  
o Battle of Pilsen (1618 November 21)  
o Battle of Záblatí (1619 June 10)   

o Battle of Vestonice (1619 August 5)   

o Battle of White Mountain (1620)  
o Battle of Wiesloch (1622 April 25)  

o Battle of Wimpfen (1622 May 6)  

o Battle of Höchst (1622 June 20)  
o Battle of Fleurus (1622)  

o Battle of Stadtlohn (1623)  

 Danish Intervention   
o Battle of Dessau Bridge (1626)  

o Battle of Lutter am Barenberge (1626)  

o Battle of Stralsund (1628)  
o Battle of Wolgast (1628)  

 Swedish Intervention  
o Battle of Frankfurt on the  Oder (1631)  

o Battle of Magdeburg (1631)  

o Battle of Werben (1631)  
o Battle of Breitenfeld (1631)  

o Battle of Rain (1632)  

o Battle of Fürth (1632)  
o Battle of Lützen (1632)  

o Battle of Oldendorf (1633)  

o Battle of Nördlingen (1634)  
 Swedish-French Intervention  

o Battle of Wittstock (1636)  

o Battle of Rheinfelden (1638)  
o Battle of Breisach (1638)  

o Battle of Chemnitz (1639)  

o Battle of Breitenfeld (1642)  
o Battle of Rocroi (1643)  

o Battle of Tuttlingen (1643)  

o Battle of Freiburg (1644)  
o Battle of Jüterbog (1644)  

o Battle of Jankau (1645)  
o Battle of Mergentheim (1645)  

o Battle of Nördlingen (1645)  

o Battle of Zusmarshausen (1648)  
o Battle of Prague (1648)  

o Battle of Lens (1648)  
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 العثمانيون والعالم األوربي
ل العثمـانيون،

ٓ
تـراك عثمــان، ا

ٔ
لة: اال ناضــول و البلقـان( تركيــة فـي حكمــت تركيـة ســال

ٔ
راض فـي و) اال

ٔ
خـرى، واســعة ا

ٔ
   ســنوات مــابين ا

وغوز ( الغز قبائل من العثمانيون ينحدر .م ١٩٢٢-١٢٨٠
ٔ
 منغوليا في مواطنهم عن المغولية الغارات موجة مع تحولوا التركمانية،) ا

لـى قـاموا. الغــرب ناحيـة ٕا
ٔ
ـارة م ١٢٣٧ منـذ ا ناضــول، شـمال( بيتيينيـا فــي حربيـة ٕامـ

ٔ
 ٕازاحــة مـن بعــدها تمكنـوا). القـرم جــزر  مقابـل و اال

 مــن خلفـاءه ثـم اســمه، أالسـرة حملـت الــذي و ،)م ١٣٠٠-١٢٨٠( أالول عثمـان السـلطان عهــد فـي. أالناضـول منطقــة عـن السـالجقة
انيون وضــع م ١٣٥٤ سـنة). م ١٣٦١: ٕادريــن م، ١٣٧٦: بورصـة فــتح( بيزنطـة مملكــة حسـاب علــى المملكـة توســعت بعـده،  العثمــ

قدامهم
ٔ
ول ا

ٔ
رض على مرة ال

ٔ
لبلقان ا ولى قاعدتهم) تركية في( غاليبولي مدينة كانت. ا

ٔ
 باسم عرفت خاصة وحدات العثمانيون شكل. اال

كـثر كان( إالنكشارية
ٔ
عضاءها ا

ٔ
لبلقان منطقة من ا لبلقان في سريعا التوسع من الجديدة القوات هذه بفضل تمكنوا). ا ناضول و ا

ٔ
 معا اال

 و اضطرابات فترة الهزيمة هذه تلت. م ١٤٠٢ سنة ٔانقرة في تيمورلنك قوات ٔامام بهزيمة منوا ٔانهم ٕاال). م ١٣٨٩: نيكبوليس معركة(
لثـاني مراد عهد في التوسع سياسة تواصلت و توازنها الدولة استعادت. سياسية قالئل -١٤٥١( الفـاتح محمـد ثـم) م ١٤٥١-١٤٢١( ا

لبيزنطي التواجد من قرونا بذالك ينهي و م ١٤٥٣ سنة القسطنطينية يفتتح ٔان استطاع والذي) م ١٤٨١ w .المنطقة في المسيحي ا
w
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ورا ن واما ا ورا رل اأ 

 

١٥٥  

 

ورا ن واما  
  

 ما وا  –    ما و ة أورم–  

 ما راطا- اء اأ  ودور راط

]  ا  با  –ا– دا[ 

  

د ااك امن آ اى  ا اول  ان ا  ادي        

    ط ا  آ           ا ا ا م ح

أ ار ا م   روات أدم إ اط  إ  .      امل

ا، و أ ل م  أرطل ر إى ا ا واي ن  ى    

ا وا ن دو ء ا .    وود ا  ا   لن أرطو

 م امل، إ أم  ،   ع   ان ء ا اول       

  لت أرط ل، وما  ما وت ا١٢٨٨     رة اا   

    وا وا   ين ا .     أ  رةه ا   نو

إاطر ا اطاف ات أ  آ وأور وأ، وت  أ اول       

را  ا ا .  

    ي واوا ا د ا ن ا   أم أن م  و

 ،ماك ا        من، وماك اا و ا ا ا ا ا 

      ا وا و ا  و أنو ، وا  ذ  ا 

م     ا ا ا      –و دو إ–  امل 

و ،و       ر دارا ا و   رة ن ا أظ 

امن  ه ط ا  ط ال  م ا ا إ م ادارة     

اة    ط  ور را  إ دو ى وإاد ور      

 اذ    ي١(.ا(   

                                                                    

)١ ( ،ما وا و اطاك وا أ را :  

  ،ا وا ما : ا  ضب  اوأ  ا.-  ا ووت  -.ا :رق،   دارا

  . ٥٣ – ٢٥ص . ١٩٩٩

ا .-    ز/    أول م  ان   :    أف، ر ط  ن   

وة -.اا : ، ٢٩ص . ١٩٩٥.  w
w
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ورا ن واما ا ورا رل اأ 

 

١٥٦  

 

            وا ه ا  نما   ا ت ا؛ إن ا و

           ،را ا وا ،ا وح اا  ا ة جم م ر

   ا ا  ع اووا ،ر اا ت    . واه ا مو

ا          وأور ع آ  واوام ، اا  ا م   ا 

 اة وأ .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما و ة أورم  

 واا د   ٧١١ ان دة طرق  زد ز  طرق    و أن 

    رو  إ اا ا ا  ض ا  ،ديا ن اا  ما

       ن ود ا  ماك اا   ن اا  اءا أور

ا أور  إ .)٢(   

 –و مت أور إ اح ام  أم ح إ ، ون ااك امن     

 أور  –   ا ا ا   ،ا ذ  ورا  ا وا ،

                                                                    

)٢ (ما وك،، ا أ :     ر ح ،ن ر رأا  ،زاتوإ ر١٨   ٢٠٠٩أ   ،

اا) :http://www.rafatosman.com/vb/t167434.html(  
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ورا ن واما ا ورا رل اأ 

 

١٥٧  

 

ون ا ا.      ما ن  ا  ، وا  اب وااك      

إ  أور ن ووا  مح ا م  ،ط م مأذ.  

          ا م ا ا ر ا  نما ا ا و

 .،ا ما  نا  ا ن      )٣(ود ا ا و

        و ، ارأ إ  وو ،ف أور    ة  عن ا

  .ا  امن ة اب   أ    ان

     ة ا  دت، و أو ورن اأذ  وة ا ا زاو  

   ا ا  ا  أن ام  ماك اة ا   .  وم

ان  رق ارض ور إ او ام  أم دو ا اى        

ل ن  ا، وموا إ ان ام و ض اوب   او       

     وآ ا اط م ،ا ا  دةإ  ا ا أم  ورا

   من اوا ما و  .       سم  تو  ا طا  و

ر اا  ا ا ا  ب ا٤(.ا(  

 راطا ما  

        أن آ   ءت ة اا ا ا  ا؛ او

    وم ة ا  إ ا ا ب، وود ا اد إ  تا راطإ

اامب، إذ   ا  ا ا ا، و   أن را      

و    . ن  ء اطر إ ا اق ا، و  ن ا أ  ا أ

      ،أور  را  يا ا ا ا ا  ات ط من اا

و اع ااك أن ما ة ر  أ ر وام، وم ت          

    ى ق ادات واوا ن اوا ا  ا طا .

    مق اا و أن ب أور دول  أي دو و     .   طا وظ

أ  ن  ان ن ر مط اي وام ، و ى  ارة    

 و ءا وط  ا  .  

                                                                    

)٣ ( د   اء ات او  ا  ه ا  ي اا    ا   ا  

ا ما   نا  مارا ، :  

  ،امد ا"   ا  نا   ا ١٤٥٣".-    رن ا دور.-   د اا :

  .)www.historicalkan.co.nr( ٦٥ – ٦٠ص . ٢٠٠٩رس 

w  .٢٠٢د ط ،ر أور ا، ص ) ٤(
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ورا ن واما ا ورا رل اأ 

 

١٥٨  

 

         ،ا راطا  داط ا ا  مل ادة وه او

 ن ا نا )٥( )١٥٦٦ -١٥٢٠(      ا ااك رودس وع اام

ر اأ  ا  اوا ،ا       وا رات اما  رتأ و ،

أور  ا ة ااس ا  .    نا   ما راطا  و

 أوج ن ا .        ا ا و ا ا   ن نو

أت  مر ال او   ،        وا ا ن واداب، وه    

        ن  ا    ء، وا طا  د شا

ح اد ا و ا      . دو    ء    ي 

و اة ا  ا         Torok    ١٦٠٦ا وت ة روك 

           ا ا إ  وا ا راا  ودا و ،ا ا

         وا إا  اأ  و  اكأن ا و ،أور  ح اا 

اا    زلل ا .  

اطر  او ام     اس  أن دا ا       وم ا

          م و ي ماك اا  ون ام ب ا ا ا 

اددات أ نو  نرو ،ا   م .  

  ة  اكى اأ أن  و اوا ،ا ا  ت از

       و ،وب اا    رع ى اك ا ا ما

ا  ا   ااك،  أ اون  و ا ا  اء       

  ا أن  ا و٦(.ا(   

  ودور راطاء اأ  

  ُم ء ارا ا راطه ا نوان       و باض اأ  

و ا امن ل ر ا اد     . ه رس، وى أور ا :رن

ا ا   عب اأا  .      أن  يا و أن ا و

                                                                    

)٥ (را ،أور  ا وأ ممول ان ا نا  :  

     ا ا را  ما وا ، أ إ.-   ما ض  -.ان،   : اا 

  ٧١ -٦٢ص . ١٩٩٨

-١٩٨٢( ٥٦-٥٥ع : ارة ا ا  -.ات ا   ن امم  ،ب  

  .٢٣٧-٢٢٨ص -).١٩٨٣

w  .٢٠٤د ط ،ر أور ا، ص ) ٦(
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ورا ن واما ا ورا رل اأ 

 

١٥٩  

 

      ا ن ورا أن ا  ،  ق  ا  ه ما وا

 ده، م ا  ا ا ا ، إ ا  اما        

 رل اول وا  ر و    اكا  .   اءأن ا 

      ن اا  ما ا  ما أ   ،نررج و أ 

ا  ا راا    .  

ت ام  م د أن ما وا  ء  نو ا –    م ا

 و  مب ا-          م ا  ب ا ءأ وذ

أور  ما  .         ات   و ا ى ان إ ن آلو

 اول  و ات إى ه اات   ا   . ا ت  و اق

 ن اا  .  

                   ون ةا    ن اكأن ا 

وا أ م ان  اد وا    . اات،  أذ أاء اة  اى

وم وة ا  اش اما   .  ا أ ا و   را  م

     ى         ١٦٥٦أ  أن ا ا ما   عا و

  راطة    )٧(.اأ  وزراء ا ءأ  ا   و ل و

أور   ، ام ة أى  ا ور  د دول ب ق          

ا ع اد  وأم .  

و و ء اع  أور إزاء ا ام   أة رج     

ا، وأن دور ا ا  ار اور و أ ارات ا د         

      راطه ا د  ات  ا راطود     اة وراء ا وم

مو اا ا  أور  ا ور ا ا .  

      ا ر ااطإ  ن ة و نات ا م  أم 

روا   ةا   .          و أ  ا   م نو

          ،ما اا  نو ،مش ان ا ام ء اا  م

 وأ     ا ا  ون ذ  .       تأ  ا م وإذا

     او ااء اأ ا  ن إ  مأ  ات  ن ، سأم

                                                                    

،   ٢٠٠٠ و ،ح ر أول      /م .، إ أون "امن  و أور" ل ان ) ٧(

اا) :http://www.islamonline.net/servlet/Satell ite?c=ArticleA(  w
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ورا ن واما ا ورا رل اأ 

 

١٦٠  

 

اا م .        را  ر اا اط ن  ذ و

 ن اع        اا ، ز ة اا   يا ا  ،

 وق اأ–  ا موا راط راطره إ–          أن

     لا  ن  نو ،ا ا ره رأس ا أور  وح اا

 مار     ةن، وا.  

وم ر ا ا ارء وا اال أب  رج،        

  ن        ١٥٧٢وء اا ر      ره ا أ

ج إا   أن  واوأ ،  عا     ا  و ،  

  و اا  أداة    ،ذهم .      اا   أي   ن و

 ااء اأي  إ   ي أنا)  ا  (         ، م   ي

     و أو ري مد  اث أي و  ة   ا ت ي ده .

وم ة امد اا ، إ أم ن  ا ا   م  إذ ن     

              د و ،م  ا وا ،ا  رأ   ءا

  . اع دون ااب أو إرا دء

 ،ا م أن ا       يا ن ا  ، ن د أن ا و

ون أ اع ا  اي  ة       .     أي و  ااد اء

ا اي وء  ،ن س ا  أء ا  اى،   أ ااد    

و ا  ة ان ار  .        ء أمم   امب ا

     أن ا ذ  ا ا و   ن  ، ا ا

ا، ط م  ا   أي  ، و اد  ع وى       

م اضأ  .  

 ااد Podolia       وا  ارض و  دو وك 

 ه اDeniester  جواBog .        ا أن  و   و

  ق   د قإذا ا اك إا  .        ق ن نمن ا و

 ا      ا د  ق داء اا ا  ا اد ذا .

          روب ا أ  ة ن  ال   ل فان اا ا و

     ن   ةا ة إ  ، ن ااJoan Sopieske   و
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ورا ن واما ا ورا رل اأ 

 

١٦١  

 

ى ا  ي ما .)٨(       وا  رما    و

Khoezim -  د لأ –    ده أ ن  )٩(       ،

 ر ا، ما  أم د ام واروا أ ر د            

  أي أم ،و١٦٧٤ا    ر      ا  ره اام  ء ا 

ا .  

   ١٦٧٥و      د  ا زل اكا اإ –    ا 

  Kameniec امأو  و .       زه ز   ن أ  و

       أور  اكد ا  ب  ن إذ ،دو .     ا أن ا إ

  و ر١٦٨٣  ي أا ا  ا ا ذ ا رخ .   ت و

  ا  وت اب،         ااما أوا  ا  ضن ا ب 

ا   –وت   امرات أز ات ااطرة ا از      

وو ه ارك  .     إا ااك راد  اامب  –ات  أم وى 

     ة اEugene  ي أدى اما   زم  رهZanta        ج يوا

 ر  إ راإمCarlowitz ١٦٩٩          اكل اه م يوا

اموأو دو  و ممو ١٠(.ا(   ا م    :  

١-  ا  و ا إ" مام"  .  

  .  و "آزوف" ء  ا زل -٢

  .   "د"و) امن(  ارة إ  ا زل -٣

  .  ة"أوام"و"دو"و" " ا زل -٤

٥-   دول أور  أي د  و ما .  

٦-  ما  ة ا  .  

                                                                    

)٨(  ن ا )١٦٩٦ -١٦٢٤:(   أو   و،   ا   أ    ةل ا

)١٦٩٦ - ١٦٧٤ .(   موا راطرأس ا  اك ١٦٨٣ا  ً ود   ما .

   قوأ.  

)٩ ( ، أ  أ ما ود ادة أوإ   ر ح ، أون ١٢، إ   ٢٠٠٩أ   ،

اا) :http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/08/article15.shtml(    

)١٠(    ما ا وا ر ،   /    نإ .- ا وا .-  وت :  ،دار ا

  ٣١٠ص. ١٩٨١

Robert Bideleux, Ian Jeffries, A History of Eastern Europe: Crisis and Change.- New York: 

Routledge, 1998.p 86.  w
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ورا ن واما ا ورا رل اأ 

 

١٦٢  

 

ون اد   اراد ااك، و ا  داد د امن، وة 

ن و    ر .  ااء ان أ طد ام  اره

اد   ،ا  ا   أب، و   امن ط ة 

  )١٧١٨ -  ١٦٩٩ ( ظا   دن ا رها  اكد اا.  

      أم  ،ا   مما  ك   وح ا ط أم ا

 إ ا  ك مم أرذ   روم، و   ر 

       نما  ا ا ر  وام ،دا  ا رر اا

 ف .  

         وا  ن اا  مش اردت ا ا  نة اد  و

  ا  دىم  آ   ن  ، ما ى اا .  أ

     و ،مم  مة رو   ،زا ما راطت ا ا ة اا

             أ  ب اا   ةه ا م ،   ة 

        ا   مر وروب و  نة ا       ة وا ا

.)١١(  

  

  

                                                                    

w  . ٢٠٩د ط ،ر أور ا، ص  )١١(
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 حكم أسرة التيودور في إنجلترا والثورة المجيدة
ى. م١٦٠٣ حتى م١٤٨٥ من ٕانجلترا حكمت التي العائلة اسم تيودور . عائلة تيودور،

�
ول السابع، هنري تول

ٔ
 بعد الحكم عرش حكامها، ا

 الٔن بالعرش هنري طالب. الوردتين بحروب عرفت التي أالهلية الحروب بالتالي ؤانهى الثالث ريتشارد فيها هزم التي فيلد بوزورث معركة
لـى النظـام يعيد ٔان هنري واستطاع .الثالث ٕادوارد ٔاسالف من كانت بيوفورت، مارجريت ٔامه  الحـروب مـن عاًمـا ثالثـين بعـد ٕانجلتـرا ٕا

هلية
ٔ
ت. اال

ٔ
ولى خطواتها الدولة وبدا

ٔ
 بـين الـروابط جميـع قطـع حيـث نهجـه، على الثامن هنري ابنه ظل .عظمى عالمية قوة لتصبح اال

ولى ماري : ابنتاه ثم السادس ٕادوارد ابنه خلفه وقد. الكاثوليكية الرومانية والكنيسة ٕانجلترا
ٔ
ليزابيث اال ولى وٕا

ٔ
 فترتا وكانت. التوالي على اال

 ٔاخـرى مـرة اسـتمتعت ٕانجلتـرا ولكـن. الدينيـة واالضـطرابات الخارجيـة والحروب المدنية، لالضطرابات نتيجة قصيرتين وماري  ٕادوارد
ليزابيث حكم فترة في وذلك القوي تيودور  ٓال بحكم ليزابيث موت بعد العرش تحول .ٕا  السادس جيمس الملك ٕالى م١٦٠٣ عام أالولى ٕا
كبر الحفيد ٔاسكـتلندا، ملك   .ٕانجلترا حكمت التي ستيوارت ٔاسرة ٔافراد من ملك ٔاول وهو السابع هنري بنات لكبرى أال

لثاني، جيمس ٕانجلترا بملك ٔاطاحت ثورة وهي. البيضاء الثورة ٔايًضا وتسمى بريطانيا، تاريخ في هكذا تسمى: الثورة المجيدة  واعتلى ا
 وتحديد العرش وراثة تنظيم في البرلمان حق دعائم الثورة هذه ٔارست. م١٦٨٨ عام ذلك وكان الثانية، وماري  الثالث وليم بعده العرش
 القوانين تعليق الملك على وحظر العرش، عن الكاثوليك الرومان ٔاقصى الذي الحقوق ٕاعالن م١٦٨٩ عام البرلمان ٔاقر. الملك سلطة
و السلم، زمن الجيش وٕابقاء

ٔ
صبح .البرلمان موافقة دون الضرائب جباية ا

ٔ
 بريطانيا على ملًكا الكاثوليك، الرومان من وهو جيمس، ا

نكر. الدولة سياسة في ٕاليه وقربهم المناصب في الكاثوليك فحابى م،١٦٨٥ عام
ٔ
 السياسية، خطته الملك على المواطنين من كـثير ا

  تريثوا لكنهم
ً
مال

ٔ
ن ا

ٔ
 المخاوف عّززت م١٦٨٨ عام يونيو في ماري  زوجته من له ابن والدة لكن. البروتستانتية ابنته العرش على تخلفه ا

لى السياسيين بالقادة حدا مما الكاثوليكي الحكم استمرار من  لغـزو  ــ هولنـدا وحـاكم مـاري  وزوج ٔاورانـج واليـة حـاكم ــ وليم استدعاء ٕا
 اضـطر ممـا نـوفمبر، شـهر فـي بريطانيـا بغـزو  وليم فقام حرياتهم، استعادة في للمساعدة وليم إالنجليز دعا. هولندية بقوات بريطانيا
لّلجوء ٕالى جيمس لى ا  عدة بعد ٔاسكـتلندا عرش قبال كما ؤايرلندا، بريطانيا على حاكمين وماري  وليم تنصيب البرلمان ٔاعلن. فرنسا ٕا

يرلندا من كل في الثورة ٕاخماد في وليم مهمة وترّكزت محدودة، بمقاومة الثورة وقوبلت. شهور 
ٔ
سكـتلندا ا

ٔ
w .وا
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 أل ار اور ا  أة ادور  إا وارة اة

 

١٦٤  

 

   إا وارة اة  أة ادور
  

ات  أة    –) ١٦٠٣ - ١٤٨٥(أة دور  

 –ااج اء ا وا اوش      –دور  

    ح اا  رت   –ظا  

               ١٦٨٨إا وارة ا     –وات  

ارة  - ]أ ارة    –إن اق    – ارة اة  [

 رة: اا   اءة  

  

 "   م   ال  د  أو   م " و أل  Tudorدر أة

 wen( در أو إ أ  اة  )١(. ١٦٠٣ و ١٤٨٥  إما

 ١٤٢٩   ا  وة  . ا ي ا  أء ا رل  أ واي

     ع  و  م    م  ا  اة " ا   أر  أو وج

 ة  اا" . وج و  أ أ  مإد   ر "   ر" دوق ا 

م ن   )و    و     ي  ،)إن  وا  وره   

 ا  أ  أو       م ا ا ات ه وطت. ا إدوارد ا أء

م در، وا    م  ا  ا   ء  إ  ءء  أب  أا  ا 

  .أ"  رك"ا   "ارد ب"

                                                                    

)١( ا  م ،  وا ا اإ ر  ات.-  د :  آداب  د ،)    رة

  )و: اة

 هنري الثامن
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 أل ار اور ا  أة ادور  إا وارة اة

 

١٦٥  

 

 أو   ١٤٦١  ءى أرك إا   رك  ا  و .  ١٤٨٥ 

 ،) )Bosworthزورث   -  ر  و در  إدم  أء  - در ي ض

 ا  ا  أ و.   رك  ا    ز  ا، ررد   أن واع

س أ  ،شا  ن را ا  ا  م . ج  ي   م 

ا   اإم وأ    ي  ،و ا    ك  أولأا    ةأ  ا 

 إدوارد ا    زوا  ون  رك،  وا  م  ا  ا  ، أن ول. در

اا ز  رك ا    ا فا.  

اث امب أ ،ردا  ا  ةدور أن ا     ا 

ا  ءد أرا  أن  وبا ا . ك  را  ا  ا    ي 

ي"، ا ،دس،  إدوارد اري  ا وا  اوإ وا"       

 ا  اد    ام  ا  ي ا  أء. ما واد ا اة

  ول. رو ادة أب اا  اا، و ر  در  ي  ا 

ا   اا  ان ،ا  ذ   ١٥٠٢  .   ةو  آ  ا   

). إا  ك ( رات  ا  أة  إ اش ام  او، إا ا اة،

 و ١٦٠٣ ، أ  دسا  اا،    اإم  أ  أ   

 " ولا" )     ك  اإم (  و    )٥ (   دهأ   

ا .  
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 أل ار اور ا  أة ادور  إا وارة اة

 

١٦٦  

 

 اإ  ةا   ن  ما  ا    الن  وطدس  اا     

  .ادور أة  ك

 ولا  ي ا ا   ١٤٨٥ -١٥٠٩    

 ما  ي ا ا   ١٥٠٩ -١٥٤٧   

 ا  دس إدوارد اا   ١٥٤٧ -١٥٥٣   

 اا  ري ا دور   ١٥٥٣ -١٥٥٨    

 ا  ا اإ وا   ١٥٥٨ -١٦٠٣  

  ات  أة ادور

  إا إ ادور أة  ء

   وا  ر    م  ب 

ا  مب وا دا ب أ 

 ردة  اوا   أ  ا  رت أمط 

 ا  ب  أن ذ  وا اد إا

ا   ةأ  ةرك وأ   

   وأ    ت  أا ا 

 ي    ا  أ . وااء ر

ا  ى  و   

     ز  ا و  ا  ه  اوأ ا    اا   ا 

ا .ت و ا   اات  اة  وادور  أا  أن  ات  أ 

   و  را    ات.  

  اء ا وا اوش ااج

اء  اك  أا  وإ واج  إا    ا  ت  اوا  ا   اا 

مو موأ و، و  رى  زواجا  دور      ما    ما   

 وء  ،اا    اا      ا  ي ا ا ر وزواج، ١٥٥٤

   وره  ووج  اا      أ اي ا  ا اواج ا ة

     وأ  ،ا  ري      ا  وأ  ام   دى أة

     ور  وأ ١٥٥٩   ام  اما  م    وو اا

م .  w
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 أل ار اور ا  أة ادور  إا وارة اة

 

١٦٧  

 

   ا  وان  واوش    ات   ا واة اواج ا

دو ى  أورو    اجء  اا  ا  ا  ت  ات  وو  ا 

را عطوا وأ   اتا ا  ب أورو مة  وو   

  .واة

ح اا  رظ  

   أن   أورو  ب     د إح  إا  ظت

 ب أورو م   ا،  أن  ة  ات  او  وام     ةأ 

  ا ا            ظر إ أدت أم  وأ ادور

رو و و م ا ما.  

       دون أن ح اا ز ات إ ،وررة اا وب اا أم

 أن   إا إ م م  .       رة ر أو اات ة   

وا  ا  ر  يا ا  ا ٢(.ا(   

ت واا  ت  

  ةدور أت ا اإ      ريا    م  وا  ا 

     إا  إ   وا اا اف ة ذا أن  ار أ  ب

مل ارة واوا ة اا  بر ا،  و      اإ    

ا إ أم ا   ةدور  أا  إ      و  ق  أر  أا 

   ا  إدوارد ا  أر  اي  ت  ن  اح  ر   اا وم. ة

١٤٩٦ إ ممر م في واق ا أ ا .  

  أت    م  ا  اة اوح و إا  امت ادور أة  و

ات أوروو   إ، ا  أن إت  إأ    ة  اا    رزدا  وا 

ة ا دورت  ام  را  ا  ا    ب  وا  ا، 

و  اع ذا ا وو وط ا  ا  وا  دوا  و  ا 

  رر اوا وم ت ،اوظ  ارات إ  روأ   او د 

و     ا  نما  و    ع  ،ووا    ةا، 

   ا      واء  ا  اب  رات     و   واس

  . وامق

                                                                    

w  . ٢١٠د ط ،ر إا ا، ص  )٢(
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 أل ار اور ا  أة ادور  إا وارة اة

 

١٦٨  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رة اا وا١٦٨٨ إ  

)Glorious Revolution (  ارة ا و او  ارة اة       

،ن اط   ن اا    ل ا   ّ و  ما    و

 ريا  وزواورام و   اإ .        وا  حا ذ ّ 

، و اض إن اق     ١٦٨٩اي أره ان اي      "إن اق"

ا     ا  ا ا  وا ،ا ّ  ما  ا ار ا 

ق ا  صما دي إ  ي .  

  : ذ إ ) اي اق من( اق إن  ّ أ  ن
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 أل ار اور ا  أة ادور  إا وارة اة

 

١٦٩  

 

 ّ ا  جا   ا ا  ،نا و  ا .  

   ءإ امأو ا و  ار أوإ ام ،ة إ ا نا .  

  ضُ ا ،ة و ُ   إ ا نا .  

  أيا وا  نا  مُو.  

 وب ان ا ه رةا أ    ةا   ،اإ    أم    م 

و  ة ّ كا ،ا    ن  أا      ا  ا   ن 

،ا  ن   أ    رج  ،اإ      با   أور إ    م 

ا  ما    وه   ذجي  اا.   و م    رةا  ا    

  . ار  ء  ق و اج  ان دة١٦٨٨

 ن و  ن  ك  ا  ا  ا  ا،  م  ر         

ا  وا  ق " اا  ا"    ،ا    د  وا     

  ة ا . س  ودا  ا  ا      دةأو"  ا    آ 

ا"  دا  ه قا دا  م    سا      ن  ك  

 إ ا .  

 م  ن    و ،ازات    م ١٦٩٤ ا و إما ى ن

 ن  ن    ا اب أء   و ،ا  ر ون ر أي

ا نا Areopagitica ، و  ن  أم   ا ذاك  م  ي  اا   

ا و   ةا   ل: "     و  وا  أن ا 

رج إ دا  دون ،ن و ا    ا   أن أرادت    ات  م  

 ذ  ن دون  ق و" .  

أن ور ا          و  ر    اا  ا 

 ا  ن   . ا    ا اة ُ    أم إ رات،

   ن ددر ا  ا ا و ا  ابو ا ا    ا .

 طع  ا  ا  ء ن أن  ا ا ا ر ا  ن  و

 آراء  "ا ة و " .ت وم  ت ن  " قا  ا 

  . "د ا  اة ا ن   اس دل " :"راء

 اعأم ي ان ا ا   اإم  ي  ذه  ا  نم  ا  ا 

   ق  ا  ون . امن        ا  امد     واي
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 أل ار اور ا  أة ادور  إا وارة اة
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 و   Star Camber  من  رة  ا  ا ات وم امدات

   مم   ا  ا  أت  و أو     و ١٤٨٧  ام 

أ  ١٦٤١  أ ا .    دة  اا  د    ن  أم  ا 

،ا ف ن نمن ا  و  دام  إ ا .ط 

 ا  ان  م  و      ن ا ا  ا إ "  ارت"

 د أي: ا  ا    م  ط  أم   ذي  ا . وا  ا   

ا يا   د أ  ادهأ  ر  دةا .  

 دئا ا  دل ا "ارت  "  م    أ  رأ  اوا  م 

 و   أ  ا  ا   ا  اد  ن وا.  أ   من

 ا .و  )ل ا (ّ        دئا  ا    ا   

  :"م إذا ء  ا     رأي   ك  و    وا   رأي 

   ر أي ا ت ا رأي دا،   أم        ذ 

  )٣(."ء ا إت  را  و اد

رة اا :  اءةرةا  

ا ر م       ذا اي ن  أن    ه  ارة    

ا  ام ازرق وا وق رك و  ام  ه أن ا ا ايء          

و ،ا آ ارت و ةأ   ء    رة اا    ل اام

          رة اا  ؟ و    أه  هن أ  ن، وا إ ا 

 ر ل             رذ إ ام  ءأن ا  ،ما  ا   

وأن ا ت إ د و، وأن ااءة   أء ات          . وارك

   ت ت إت اا .       ا  ا ا د أن ن إ 

ا     و ، أم   و  أ     ن .  

ذ   أوردم          تا  ض م ة   ،ما  

ا   .    ،داريوا ا ا  ، ازم ،أ و  سووازن ا

 طار ق، وما  الوا .        ، رل و  هأو  ا أم

د د ، م  ا     ا ر     و ،م .   ار و

                                                                    

)٣(،رة اا  ر ح٦  ٢٠٠٩اا  ،) :http://ghoroubnet.jeun.fr(  

  ر ح ،ا ٥ا  ٢٠٠٨اا  ،) :http://www.annabaa.org(  w
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             آ    ا  ش ظا .     ء و

اات اب  أل  اء   وأ درة إا، م اف م إذا     

   م م  ه و  م  .      يا م إن ا

       ،م   نا   أم و ،   م   ،

وا و د ا  تأن أ إ ،ا         ا نو

  إ   و ، واع ا   ن ر  ،ا.  

               يا      أن دون   إن

إ ام ،اأ   أم"            ،مو ن  أم  ة، إ    

    ا ازا ا ه ن ،" .  م  ؤهأ و .  ورا نو

      ،  إ    ،ر سا  إ  ،شا ا   

           و ،ا   ن أن  أم و ،أ    و

  . اود ا ه ا اااج اا اي ن  واي أدرك 

ور  أن مر  ا  ا، ور   إام ا  إا        

ق اا  واةدة واا  . وأ   نو ال   ان طو ،

 ط ا   ا     ا مه أن ا ابا  نو ،  

   اا أ ا  ،ءت ال وا أ  د اا ا  أ

  رام  ونو مو .     تذ  ه  موا ط و

    رود، أوة اا  مأو       أذ   ،    أن 

ا ا   جم ،و ن أي      . آ  م موا اأن إ

ي واوا ا ا  ض أن     .  

أم  : اوف      إن ت  اول  ار اش   ه  

          يو ،اوز رو ،ا  ر  )  من اروم أرل (

   موا  ء و ،ا   .      و ا ا   ب أول و

        إ   ه  و ،ووا ا م  ء    ،شا  ا

   ن وو .         ،ا اك إ ى ا أدى ا  و

و ا ا   .  

      ر ة ما  ا و .  اءوأول إ

    ، ها  موا  ا وام .      اج أ أم
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وا أج  آف  ا .    ، ام  ر د  اء وادة

          ا  ز وا  و أ   أ  .   إ و

ا ا  ذ  ىا . ا      وأطأود ا ردات اوا اح دام

أو  تا  ء ا .      ذن اا  وأد   أو و

         ا   م أ  ا ء، وأا  د اإ أدت إ ا

رت، وأن    و   ا، و  ا ر أن  ا   

      ، وا  مة اوا ،م إ أو  ووا ،م  

       ط  ات  ،ةا ،ا آ   ن، وأن إ م

وطا إ ا   ) ١٦٨٥  ( ا  وش أو  ا ا، وأ إ . اة

ر و ،مة ا ا  ءهإ .  

 دو رة ا ا  ا ما و .      ل أرم   أم ذ

      طا  ث ودوق  ر م ه، وا  ،ا إرل أر ،

ا ا    ا ا  ك  ا، و  .     ث روأ

و  ا  م  ط ح،  ا اق ن وااة    

       لا  ا ح أوا ا اة أا و ،مرل ا ودرس ا،ا

و موا انوا ت ا.  

      أر ١٧و     وأ ،م٣٠       ح اا أ و ،م

را ث   -و رمن و ا      -و أ دور . رة

 او  هو .           أم  س، إا  ا  د ا  وام  

و   ااف وات ا      . ول و، ا   ام  إا 

  ن أو ر         . أي  ات اا   ا ا  و                          

)٦  ١٦٨٥ ( ا  ااب إ  لا  ى ب ا آو ذ . ب او

 بو ،   أن ا إ ب، و رث .  

    ى دونا ار، ول ا ،ك س دة ،ا  و .  و

  أ  اة  ، إ ا ا  اص        

 ام ا إ   رة أو ا .     ،تا  اك  و

             أن  ،ا ف ا  و ،ا   ا ر أن

     ا ه ا ى ا   أ ا  ا)  ١٦٨٥ . (  و

  و ،أر ريا   ا ر ا ارع )٧.(  w
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  اا م١٥٦٩و   ول   ١٦٤٨وه ا ذ  ا و ،

       س، ووا وا وا ب اإر   ق  و ،ا

 ا    و  ه، وا  تإذا    ا إ ،د ا داموا ،

ول  دا ا  ا .     ، ت رة   إ اءة

       ء، وا  إ  ر  ر ات او دة اا  أن  و

  ). ١٦٨٦  ٦(ر  اردات 

ا ا وأ  ا  ءد اإ  ماء ا .      ءن إا   و

و  ) اي  ء ا  اظ و ان        ( "من ار "

وإمء   إة ا  ، ان        " ا  مم ال  "من

و  . وأ  ا  اظ ا     ) م  ٢٠(  .  ء  ا

   ا    ،ا ا  نن اا   ضأ .   ، وأ

و اح   ). ١٦٨٧(ر ، ر اي أ  إ ا  ار   

مم  اا  ءإ         ه ا     ا أمإ ا

و . ا ا   ارن،  دد  اذ ات   اوم  إا    

       هم   اا  وأن ،   نا  ن دها  

 ا  .ا و       أن  أ و ،ا  ة   تم

ا ت. اما  .  

و  أم أ م     . ون  أ    ا   ده

  ا ا إإ   عا    ر اهت، ممده ا  .  

        ه ا   زود  ديا إم أن ا .    ا إ أر و

اي ه ب اماء إا  را ا ا  رو، م اب ن      

    ا ء أن ر  ،ا  ا ا  ل    عطا

       ور اا ا  ا  و با  وا ر وو ،ا

ا.  

        اا  ة  ن و ،ا     أم إن ا

  اإ  نإ   ن  ،ةوا ا  ا   ذ د أو  د

   ازم ة إ وو ما  .      ا وأو-  وة ا

  أن أي ع  ا  ان وا   أن      -  ري دور

ا   .  w
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     ا ا    أ . و إم       ا  وا ما  نو ،

        وا  ا ات اا  ا       ش، أما

           و ،موا ا   و ،ا  أن  ا  ره، و 

 ا ا إذا أ إ ،  رأ    را س وطأ  .  بآراء ا وط

وي وا م   مو وا  .    ،اسا ب إ ا  و

 إ  ط  ، وا ا اسر ا  ا أن ر.  

   ا و ،ل ا ا ة      وض او ،ا ا

)و    ن ا (     ت اا  ء ا ءإ    

  "رن ام" .        ا  ،ا  أ  ةإ  و

       أن ووا ، هوا ن إ  ر أ       د ن ا ا 

و ا من اي ض ات  ر ادة     . ال ان

م ا.   م  رإ      ١٦٨٦وأ ل ار       ت ء

ت اا.  

  رب ن را  و"ا دوا"      أ   ا ا

       ل ار    رب  ،ن ن أ ي ،ا 

 "   "،  ، ١٦٧٣مم ر       . ام  ،ن

ة،   ر و، و ن    ا  اج،        

ووظ  .  ن اأت او ما            ا  م ا

ا ظ  أت لم ،ا .  

 ا    ن  أن اما      اوا ا م إ

ه ا  نا  را  و ،رو .    ا  ام ذ  و

ا ا  وا ا  .       ا  إ ط ي وا  أن و

      را   أن  م م ، زوأ     ،ا موا  م

    ق ا  دة اا  ا اما أ  ة  إذا ما ا 

 ٤و  أول  ١٦٨٧أ  رأ" نه "إ .  

     ا ا ر  م  ه ا ن ،ا دوا  و.    أ إم

        ا ا و ،رات اا  وأ ،م   تا ام 

    ا ت ان ا  ا و، .     ما   وأ
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ت اا  .  ت امإ إ ذ  أ إ ن ذا ا أن    

رل ام، ا م  أ  ار ا  ن اظ، و دة     

 ور اا دا ا .          ا أن ا ا  وأ

مما  .       أن  ر اءا ا أن وا ا إ  و   من إ

        أ ا ا د وا      ن ين، اا  ب 

و  ان  ا  إء ات ام ن ا أن  اب      . ان

  ا .  

   أ ا   ن يا  ود         ا، اإ

أ اات   ا   -)١٦٨٧أ  ( "ر إ "ا ا ان   

ن،      -اا إ  يا ا ا أن    ام أن موا  

  ا ا و ،ا  ا   ال   ر .   أن  و

          ؟ و   و وا ا   دا ام  ن

    "ان إ أ اد ا د  ا م اط؟    

  ."أء ان، وأم ا  ار

    أن ا ء ا و ما م      ء   رو  ا 

ان، وأم  اات ا وا اة أ  ان  اد       

  أ   ل ا   ن     . واما ل اع روأ

  وا مروا ا  س اا أن إ  ء ا إز، و

     ن واا   ا   را  ووو ،اا ا ا

ا .     م م ا و ،ا إ  ت ا  و .

ا ا م ا  م و . و ا .  

           اا وط أ   ات ة ات إ  

 اما           در ي، و  در  إ ذ   و ،

     ت وظ دجرد وأ  رأوا ما وأن ا  ، 

     أي   ر أو ،ما ل ا لاد اإ ا .  ور

       ن   دج ر  ر م إ ، أر ا ا  

ذا در  ل   را ما  .    ا ر م ور 

  ا ا     .         ،اك ما أ   او ا ر

   ح . بم ا  اا ١٦٨٧(و.(  w
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      ،ارة ا   رد، رأ     ا ر ا م و

 ل ذو و        ح اا اع طم و ،ء اما ،

 إ ااض أ  ، و ر أ أرد ام، و اء           

       ر ا و ،ا   ا ، هر ما ن ا ا

ا .  

  ءة ات وطوا       ا ر نأ   أ ا ار  .

       و ،رد  ،أ  ا  فا  إ ا  ب ن إو

أ أم .  ١٦٨٧و      ا  ا ،ا و ،ا وا  

 ا ا ن ا ف ط، و  ،     )ا(اص 

 ل إ  هأ    ن .      ،ا   نا ا ا  نو

      ة واا  ى ا    . ١٦٨٨و      ا  أر 

ا ن ا دارة ا      را    ا، وإ 

         أ أم  من اا ار أن ا اوا ، ره أ

وا ومو م  ا .  

 ٢٥وو  ١٦٨٨أ  م  د"ن اإ"      وره   يا

  وأ ،وا وا ا     "   ا إ ا  .  

       ارة اا   وا ظا  ا  أن   ا نا

ا رة        . ا ة اأ  أن   ت اا  لن ا و

و ،اور ر اازد  .       ،دا  م ا ه أنر إ و

    ن اا ا رام  وا ،ا اا   دون ن اا او

 أو مق ، أر  ا  إ  ا ا   رل        

أ ا   ،اإ  ا     و٢٧أو  ٢٠ .  

وا رل ا  ا ا، و ل ، أ  ا اة      

         .و   ا    إ ا ا إ  ا ا .         إا 

 ١٨و    ر            أم  ا أو ظ ا إ مأ أ 

 أن ا و وة ان، م ق ار ان م  ز إء           

 م إ ا ان م ،ب  ن رل ات  ا ما         

   و   ن     ر  وط  لورة ا  دو
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    أ ا ء إ ش أو  نا   وأم ،.       ف م وو

  . ظ، و إن ا  ردا  ا  أن ا ه

    ه ا  ف اآ  ا ا  و     ا  ،ن ارع

ا  ا   زا  ض       . او ،ا ا  ا ن  وأ

  ا ا ،روا م ف  ود           ا ا  اة  

وا .   ا  دا أ  و . أ    ٢٠و  ا       ر

ا وا ا ا  ن، و .     وأ ،ا   ن ا و

ا ل أ ا ا .       ا أن  ن ءوا أ 

ا ا  ال،   م ط أو ف    ا، و أ ل م  دو  

    ا  ر  او  ا  أن  .       م ه

    ى ن أي  إ   ا ،اف اج    . أ إ ا وأ

  . او ا وا   ام  م  م ) ا)ن 

  ٣٠و ٢٩و ا ا  م- ا  أ-       ة أر

 ن     . ا أ  فة آ     دة ت   و

 داما   نر اأ ،ا .       ل أو ،موا اإ  وا

ا ء ا"      ح اع ات ودت واه ا   نمة اذا  

ا "اء اا  أ ان اوا  ارعا و.  

       ،وت واردوا ا  ا  ص    سر او

 تا و إن. أ         س أما  ءا   ن ا ا

          ن ما أو ا ودراك اذوي ا و ،ا  ا

            و و ،اا  ،اوأن إ، أن   ام   نا

  ،رد  ،ا ا  .     نب وااه ا يا  أن 

  ا  ي وا  ى أ ،ا دة     ١٠ ا ا  ،م

، و وره أن  ا ا ا  ا اء واص   

 و  ،وا ا  نو،          ت، أن أو ر أ

أ و ا ا  ، و ووق  ا، و-         ة  اف اس  

     ة ،  ادار  دم أور  ،اوا وء واا د اإ

ة او ة اه ا ظ .  
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ر          رأس ا  را  ا  وانا  ءت  دةه ا م 

وا إا اوم    أن ا ا  ا ا دة          . ار

ا، و   ال م   ا اي أ ا  أ وأمت        

وا اإا ة ا ،أول ا  م .      ع ا إد م وا وا

         ورا  ري موا د اإ  ة أرادواا  ء ،وها او ا

وام إا أ   ري،  أم أ اوم ا، ووط     . اش

ا    اإ  ن شا  ري س ىرة أ ا   .   ري و

ذا ل و .    ن آماك زو و أورام ا، ر او  اطت اة      

ا   أم د زوج ا؟ ذا  ض  ااك  ا  ري؟وق     

أن أ م ري أى،     . م  أ ي  و ا ا اي      ء، ا

  .وم ا رل اول

ا و وجدور ا  ل أن أ  و م   .   أن ا ا و

 ز أ ري،   -اي ن  ا ه إ ارة  ، ارء  اش   -ت

 و، أن   ا    ار أ م ا ا  اف         

،  ا           أن  إ   م ،   وا ن ا أن

اوت   أ :أ ازواج أ زو   ، ا ل " : ا ل

و و ا،و  ا ا إ          "أط أزوا   ء   

 اة  ،ن ا اوم أ ،ز  ق  ء، أن ا أو         

ا زوم.  

    لا  ظ  اا  رب يا اإن و راوده  وا ،مو

 زو وا   ا  ا) (    ن يا م    

ازن اى وات  أور، و ب  ، إ اوض  ا ا ا      

  وا  .       رث م ا ا     رض إما

       و ، دون ر اا أ  ع  و ، ا  ا

و و ا ا.     أن ن   د  ن  أ را ش إا

أو و ارد ن د    ١٦٨٧و أوا.  اش  اا أن   ري

 إموء از  ت ود  اإ .       ة  دت او

و دام، ) ا ر اردات ا)، وأر وزي وأرل رمن  
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ن و وا .         ، م    إ   ا مو

  تام شوا أ  م   ر  .  

 م ١٦٨٧و     رة آراء و  أو ر ،ا ا ، ر رأ

ء   . ارض إ و  دةا   ر   إن ون ام     يا

     ما ع اأ  ا ظا  . إ      ن اا ا ن

رزا ما  و أن        . أ  ض و   ا   و

 ) (          ة شا  ءوا و ة ود موء ار ز .

اول، إرل  إرل وزي ام ، ودوق دم ) ١٦٨٨م  ٣٠(وو اة 

  أدوارد ر ا ه، وأر إرل ،دام)        ي أا ر و  ١٦٨٣ا( ،

 م ي)نما ن)أ وا ، .        م ر   م  أ

را را .        و ، نو ر   ،ء   و 

   اكآم ( م ون و ا إ)٢٢ .(     ن نن او

    ل إ يا ا ي اوز أق ذ  ،ة أن د ا

              ه إ ا و ، أ أر م  ر ،موا

  .او

 ريو اءأي إ  أن ور و   .       م .   ن 

    اا  د أن ا    أ  .    مت اا و

  م ، و ذ   ه ات اا  و و ا،            

أ  آل ج     . اف ا    ح  ارن     و ن

          وأ ، اا      م  موأ ا

   ءه اور  ا  م أن ا  م دق  .    أ  و

 ولا  ذن    ا  طا   موا و  أن  .

 أن روا  و، وأا  و  او      ا وا ا

و  اي     . إا وم   أن  اب    و وإا

 ن إا ا دي أن      دو ى، مأ  ه موه اف ر 

 م  ور،ا ا .        ،اا   اا   وام

، ووا ا ا  )١٦٨٨  ٢٥(   أم  ،ة   

  ا  رت ة، ات اط      د و أن  ،م  فا

م    لا ا إ دي  .  w
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 ل  ١٩وك ا أ-   و ،م  و،  

     دا  ت اما   د   ،ةا  أ  رس، وا

م .و   م ،لح ات ا    مو ات (م(    م وأ ،

أول م.   ا  و ، ض يل إج أو. ٥و    و ،م

          ي، ور  ا اةا رود أة اا ى ا وط 

. و  ااة أ و، و   ا أي      . ورام  ط د

  .ن اس  ما  ما  وك

        ، ن رد ةإ  ري    ه إأوا  روأ

  ا   ،صء واا و اتا و ك، و  ا و   ر إ

     ا  و ،  ،  اا  بر٢٣(ا  م (    زا

ر أر  و إ ا  ر ا  نوا.     ام   ذ و

      وا،ا  را  إ ، ة آن ازوج ا ،رج ا  ا 

         زو  راآم ن، أن ا إ د ى ،ا ا وو،د

م إ  .          أن ا و  ، ا  ن يا روح ا و

  د در ا م    ١١و  وض  و و  .   ام ه

         ،ز و ر  ا و ،ا   د و ، 

  ر  ء إا.  

  ١٣و             ،اءي اأ  و م ل ر   ا

 .  ذه، وم اتا  وام١٦ د ا     ل وأر  إ ا 

       إ  ا ن ت زود  اس ن، و   ءأ و

و ن، وو   ا اي م ،         . رو، وك ن  ط اار

 م ا إدر إ٢٣(و د.(    ط     ا    وإ   و ،

 م .  د   ا  ن إ و ر     . ووو   رهام وا

واال ز، وو ا  اي آره اوم  ن وا  زل     

وأ ا .       ردات واا ود ،ا ا ط  ءء   ووأ

 ١٦٨٩ا اي أم ك  أول ا       وأ. ان ا ع  مي

وض ان أن ا ري ، وا و م     . أن  ال اش اره

 . )١٣ ا.(  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 أل ار اور ا  أة ادور  إا وارة اة

 

١٨١  

 

 ١٦أره ان      و ا ن ا اض ن اق اي  و 

  ق، وأا و أم  د)       ا  و ا    (  ءا

ا ام  أ :    ما  ا أن ا  ..     ه أن 

  ه ا تو امو موة اا وور :  

           ا دون  أو ،وإ اما  ا  رو  م

  ..ان

 ءم ا   .  

        ،ق ازات واا  ، و ا أ  الأ 

  .ا و اض ا أ ان

 نا ا دون  ظوا   .  

 هن وص اا   و   ا  ى أا  .  

      وا او ه ا ام  ، و ، رض ا و .  و

ف   إار     .. أ أورام .. أن   ) ان-أء ان(ما 

        ،و ما   اء ىت أو أ و ، أ ا 

     ا و رون أن ،و  اب اوا وء اردات وان ا

       إ  و  ،ة أوراموأ ري، أو     ا  ة، وأنوإ ما و

س (أ أم   .. ارة  ، اص ا  امن  أن ا  اء 

أن أ وأ وأم     أم  وط ، ا ام (         اس

ا ..ر  ، أو  أن  م ل ر        ا أ  ،ام أ  ه أو

 ..  ه ا أو أ   ا اي  رو ،ارا ن  ا أو  اش  

ي  أو د أو ان أو دو أو  أ، أ      . أ أم ، و  أن ن

  .أ ان  ا  رب. ه ا .. و أو  أو دة أو ن

     أ  أن   و ه ا     أم   و

       وء اردات وان ا ،ع اأ أ  و  أو  أو ، 

        أن ق ذ ن راب اص      واأو أ   ن

ن أو ن  أو ا  رو، أو ن أو ن   ، أو    

          دا  ، توا ات ام  نو ي، أوا  ن

ه ا ج و ك أو اأو أ ورا  ا إ مو .  
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 أل ار اور ا  أة ادور  إا وارة اة

 

١٨٢  

 

أن ا ان ار   ا ا  أ إا اوم ارة          

ا :      ك أر  زعم ط ن، ا دة ا اف اا و

        د اوا ،  ا  اطا ارت، و آل  

  را أو اش إ .          ا  جإد و ،ا  ه ا و

اك  اراط  ارض، ن ارة أ ر اء،ور  إ  ر        

ا   نا.  

أن ا ا ووا ا ا    ا ا     أو إ رأو إ  

و أور ت ال وا واا  إدارة      . ذات   ا رض

       ا أ   أ  ،لرة واوا ك ا  وم ،ا د

وا .ا  دتأ ا ت اإن ا  رة رة .    ان إ دتوا

  ر ات ارأو  ، .           اأ ن ا ر أن

   و ،ا إ و    أ  ا وأ ، ة

  .ادات ان ول ة

ر ن ك ارض  إا،     : ةإن ا اض ز ا  ر

       ر أر او ،را ا  رد اا  ا اطرا 

ا ا   .      رة اا  م     و .    و أم 

  أء ا      اء       ة  أن  إا إ ا  

أم، وأن  ا   أ  ، وأن ز   إ ااة،وأن          

        ا  رت و أن ه ا   طا  طا رك ا

ة  أن ن  دة ان        ن . ا  و أ رة أو أي ن

و ات ا ا ء ال واء ط  .       ب   ادة

   أ وآ    أدو ا  أ ،ر  اثا  .     أم

  ن اطد ا أو روا إ مة اا    أن .  

            ء اوأ ا   م آ ، يا دار ا  او

    ا  او ،وا   با ا إ يا ا ا    ا إوأ

ا ا دون إرا.ا  ا ا إم         فم  إ ا ،ا  ة 

   )٤( .أم ا ا اك اق اي   ا   اة

                                                                    

)٤(  رة: ما  ،رام١٠٩٣١ – ١٠٩١٢ص  -.ول د )ومإ م(  w
w
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 قائمة المصادر والمراجع

نجلـو 
ٔ
مريكيـة، وتحتـوي هـذه القائمـة علـى المصـادر والمراجـع  –تم ٕاعداد قائمة المصادر والمراجع وفق قواعد الفهرسـة اال

ٔ
ا

جنبية التي تم االعتماد عليها في مقدمة الكـتاب، والمباحث، والهـوامش، بإالضـافة ٕالـى مجموعـة مـن المراجـع 
ٔ
العربية واال

لكـترونية التي تتعلق بالموضوع محل الدراسة لتكن عونًا للقارئ المتخصص  .والمقاالت والمواقع إال

  لكـترونية(العربية وأالبحاث والدراسات المقاالت   )إال
  لكـترونية(المراجع العربية   )إال
  جنبيةوالمقاالت المصادر والمراجع

ٔ
لكـترونية( اال   )إال

 لكـترونية   المدونات والمواقع إال
 لكـترونية( الموسوعات العربية  )إال

 
  المطبوعة(المقاالت وأالبحاث والدراسات العربية ( 
  المطبوعة(المراجع العربية ( 
  ٔاكـثر من مؤلف(المراجع المشتركة ( 
 المراجع المترجمة 
  أالجنبيةوالمقاالت المصادر والمراجع  
  الموسوعات العربية 
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 األ ار اور  قائمة المصادر والمراجع

 

١٨٤  

 

   "المطبوعة" واألبحاث والدراسات العربيةالمقاالت 

   -".اى ات  وإزا ا ا "أ  ا ،ل ان  .١

٢٦ .-  د١١٦٧ا ٢٣، ا ول  -دن ام٢٠٠٤) .   ،أ ، 

 ،.( 

٢.  ،   فان أ ل" اا ا مت -."ام .-   ا مد اا

١٤٢٠/٢٠٠٠.-  ة٢٠٠٠ا. 

٣. رأ  ا،"ي اا    ا  وا".-    ر     وةم  را 

ا  وا.- ا ة -.ا١٩٨٥ ا.  

٤. ممن ا   ت اب، ا .-  ا ا    رةا .- 

  ).١٩٨٣-١٩٨٢(ا ارة  -.٥٦-٥٥ع

اق  "".-   مط  ض ء ذى وج اب وا"      ل ان  .٥

ود  -."اء ١١٠٤٠ار٢٣، ا  ١٤٣٠  ١٨ ا ٢٠٠٩.  

  "اإللكترونية"العربية واألبحاث والدراسات المقاالت 

١. ما وك، ا زات: أوإ ر.-   ر رأا  ن.-    ر ح١٨ 

 ٢٠٠٩أ اا ) :http://www.rafatosman.com/vb/t167434.html ( 

 -.إ أون    -".وإدة أد او ام     أ  "أ ، ل ان  .٢

 ر ح١٢  ٢٠٠٩أ اا : 

)http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/08/article15.shtml( 

٣.    ورا ا ،ذ زح  -.ا  ررس   ١٠٢٠٠٩   

اا:)http://www.madariss.fr/HG/1ere/zino/h2.htm#d( 

او   ااطر اوم و  :ا" " أف  ،ل ان    .٤

مب -".اا  )وما- أ-  :(ثت ودرا.-  ر ح

٢٨/٤/٢٠٠٨ اا ) :http://arabmag.blogspot.com/search/label/Edu ( 

   :ا  ا    -."ا ا  ا ا ،"ل ان    موي .٥

.- د٣٨٧( ا (٢٠٠٩ إ .- ح  ر٢٥/٤/٢٠٠٩ 

اا:)http://www.arabicmagazine.com/ArtDetails.aspx?id=468( 

٦.  ان  أ ل ،"فا أ ..ا لر ورأون   -."وآ إ .-   ح

 ر٢٠  ٢٠٠٩أ اا : 

)http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/03/article07.SHTML(  
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 األ ار اور  قائمة المصادر والمراجع

 

١٨٥  

 

 ٢٠٠٩أ ١٠ح ر".-    ل ا  أورو "    ا اج،  ان  .٧

اا ) :www.cba.edu.kw/hasan/EuropeIdeology.doc( 

٨.      ،ا " تا  اا   اثا  ا  ا   ما  اا 

وا ا".-  رن ا رس   -.دور ،د اا

٢٠٠٩.)www.historicalkan.co.nr( 

دم.-    ، زو"     ،  اح اوم"  ا ، ل ان  .٩

  ٢٠٠٦   ٨ح ر.-    ودرات : اأي 

اا:)http://pulpit.alwatanvoice.com/content-35520.html(  

ح   -.ا  اد  -. اا  -."ا  ا او"اي ، ان د .١٠

 ر٢٦  ٢٠٠٩ا اا  :)http://195.173.191.171/issue8/is08sb13.htm( 

:  اّ."-    ا ون  اورو "      ا ام ،ل ان  .١١

   ما ا  تدرا .-    د ر ح٢٠٠٢ اا  :

)http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=17677(  

،  "ا  ظ اات ام  ب أ"ا ام موي، ل ان  .١٢

؛ ح  ا ار ر   ١٤٠٥، ا ا )٤٩(ا، اد

٣٠/١٢/٢٠٠٨ اا  :)http://www.fustat.com/C_hist/w_africa.shtml( 

ر  " رة اب   وأ  ا اورو "      ا ، ل ان  .١٣

   ٨ ار ر    ا : ؛ وح   ١٤٠٣، ر اول ٢٧ ا، اد 

٢٠٠٩ اا ) :http://www.fustat.com/I_hist/sicily.shtml    .(  

 -.ا ار  : ا ."-  ر  او ا " ا م ،ل ان  .١٤

 ر ح٨  ٢٠٠٩  اا )http://www.fustat.com/I_hist/ubaidiyah.shtml ( 

 - : ة اح  -."أ ااء وااج  ا اور" ا ،ل ان  .١٥

 - .-   اا ا   ر.-  ح  ر٢٠  ٢٠٠٩أ  

اا:)http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=3175( 

دور   -."١٤٥٣ ا   ان  ا"  د اام، درا ان  .١٦

رن ا.-  رس ،د ا٢٠٠٩ا) .www.historicalkan.co.nr.( 

١٧. ،ا ا "ورور اوا اف اا ".-      اءا   وم

)ا.(-  ر ح٢٩/٢/٢٠٠٨ اا  :)http://gdm-85.maktoobblog.com(    

١٨. ي، اا   ا ر   و : ر ي  .- 

ة: دار اا.-  ر حرس   ١١٢٠٠٩     ا     ول واا ا

 ر ا) :http://www.lutherinarabic.org ( w
w
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 األ ار اور  قائمة المصادر والمراجع

 

١٨٦  

 

 -.ة ب   -."وال  ال  ن وء"ي إا ، ل ان  .١٩

 ر ر١٧  ٢٠٠٥أ اا : 

)http://shbabmisr.com/?xpage=view&EgyxpID=931 (  

٢٠.  ،    ان ل" أورو    راطا  ا ل  إف    -."اة إ

 : اا ٢٠٠٥م  ١٢ر.(-  ن(

) http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2005/6/68679.htm(  

  ٢٠٠٩رس٢٥ح ر  -.،"ان  ا "د  ،ل ان   .٢١

اا):www.al-mahmoud.net/pro1/art/wrd/27145( 

 طرق  زد،     ": ا ا  ار ا "    د  ،ل ان    .٢٢

 ا :را ا.-  ر ح٨  ٢٠٠٩  

اا:)http://www.fustat.com/I_hist/muntalaq.shtml( 

٢٣. ان ل ،د د"  ر :يءا يء واا ا".- اء مح  -.ا

 ر٣ ٢٠٠٩ اا : 

)http://www.swaidanet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=495( 

 ٢٠٠٩أ    ٣٠ح ر   -.م اف اا" : أ    ر"وع  .٢٤

اا ) : http://www.history11.jeeran.com( 

 -.ا ا /ا اا /ر :"  اح ا  أم"اان داود اد،  .٢٥

  ر حرس  ١٠٢٠٠٩      ر ا  ول واا ا ا

:)http://www.lutherinarabic.org( 

  ٢٠٠٩  ٦ح ر   -".ارة ا" ل ان   .٢٦

اا:)http://ghoroubnet.jeun.fr( 

ح ر أول    -. و /م.إ أون  -."امن  و أور"ل ان  .٢٧

٢٠٠٠ اا ) :http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA( 

 ١١ح ر    -.اى ا ا    -."أور و اف اا " ل ان .٢٨

 )) :http://www.3rbsc.com/vb/showthread.php?t=490 اا ٢٠٠٧رس 

أ   ٢٦ح ر ،.-    ا ا "ر   أورو"ل ان  .٢٩

٢٠٠٨ اا ) :http://www.moheet.com/show_news.aspx( 

ا   ٢٣ح ر    -.، ا اط ا"    اف اا" ل ان  .٣٠

٢٠٠٨ اا : 

)http://www.nationalkuwait.com/vb/archive/index.php/t-21272.html( 
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 األ ار اور  قائمة المصادر والمراجع

 

١٨٧  

 

 -. دان اب    -".ت  ا ا اور    " اي، درا ان ر .٣١

 ر ر١٩  م٢٠٠٦ اا : 

)http://www.diwanalarab.com/spip.php?article4823(  

 رن ا :   ر أم "  ، وإف ا ب ا" م اي،  .٣٢

 و د إ) ١ا(.-      دو )DW(.-    ر ح١٠   م٢٠٠٧ 

اا ) :http://www.dw-world.org/dw/article/0,,2375000,00.html( 

٣٣.  رزق اا ا ر  ات ، :   ر.-    ر حرس   ٦

٢٠٠٩ اا : 

)http://st-takla.org/Coptic-History/005-History-of-The-Western-Churches.html(  

  "المطبوعة" المراجع العربية

١.  ا ،ن أر ةأ ،نا وا.- ن ادار ا )ر ون.( 

٢.    وررة اا  ء اا أ ،ا  أ.-    ما ا.-   :  ،دار ا

١٩٨١. 

٣.   ا ا را  ما وا ، أ إ.-   ما ض  -.اا :

ا  ،ن١٩٩٨. 

٤.  اف اوس، اا أ رات     : أف ا ةا ا راوا  ا.- 

 ) ١١٢. (٢٠٠٣دار ا، : اة

٥. ا ، رةا ا  رةوا  ورا : درا  رم.-  اث   : ةاا 

ا ،١٩٩٠. 

. -     ،  ١٩٩٧ اداب : اة -. ر أور اد ط ،ات  .٦

 ) ٤٠٣،  رة(

٧. ما  اوا اا ر ،م .- ةا:  ، ١٩٨٦. 

 ).ون ر( دار ا،: اة -. و :ا ر  ،  اي .٨

 ).ون ر( دار ا،: اة -.ر ا ا  ، اي .٩

١٠.   ن ،يا   :   و )١٥٦٤-١٥٠٩.(_  ةا :  ،دار ا

٢٦٥. (١٩٨٩ ( 

١١. رأ  ا ا، ا ورا  را  ا.-  ا وة   -.ادار: ا 

  . ٢٠٠١ وا  ء

 .١٩٦٠ا، :  اة -.ا ا  اور ار ، زا رض .١٢

w .١٩٩٨ ،دار ا ا -.ز  را ،ر أورو ا، اة  .١٣
w
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 األ ار اور  قائمة المصادر والمراجع

 

١٨٨  

 

١٤. ا ا   د ،دن ادا  تدرا اموا.- وا ض -.اا :

،اء اأ  ١٩٩٧. 

ا :  م  -.أو ف س  : ن ا، واب را  اف     .١٥

،٣٠٨. (١٩٩١ا ( 

١٦. ا ا   ،    روا أ  ر.-   ما ة   -.اا :  

ا ،١٩٨٠. 

دار ا  : اة  -).١٩٦٠ - ١٨١٥( ا ا، ارات ا اة       .١٧

 ،١٩٧٤ا . 

١٨.  ا  ا  ا، را وروا ا ة -.وا١٩٨٦ ،ا. 

١٩.  ا  وي، أوروا   را ا.-  ا  اة  -.اا :  

 ،ء. (١٩٨٢اول اا ( 

٢٠.    ا ر ، أ  حا .-   ا ض  -.اا :   ، دار ا

 )اف اا اور  ا: ا اول( .٢٠٠٧

٢١.  أ  حا  وأ أورو ر ،ض -.اا:  ١٩٧٩،دار ا. 

  : ا  -.و :    اح  ، ا وارض وار       .٢٢

 ).٢ ا ار، . (١٩٩٠ ا،  –اداب

٢٣. ا   ،  حا  : ت  اوا  اوا  ا : أ 

رو ر١٩٨٩ -.ا. 

/     أول م  ان   :    أف، ر ط  ن   .٢٤

ز.- وا ة -.اا : ، ١٩٩٥. 

٢٥.   ،ا  وا  ما : ا  ضب  اوأ  ا.-  ا وا.- 

 .١٩٩٩رق، ا دار: وت

٢٦. وررة اا  ب واا أ ،م  .- وا ة  -.اا :  ا

 ،وا وا  ١٩٩٦ا) . ،ا ا ٢٧ا( 

٢٧.   ، ن  .- ةر، :ادار م)ر ون(. 

٢٨.  ورا ا   رة ا ،ض .-  وا ة  -.اا :   اا 

 ،وا ١٩٨٧ . 

٢٩.  ض  ،را ار واا.- وا ة  -.اا :   ا 

زوا وا  ،١٩٥٣. 

٣٠. ا وا ر ،   ما  /   نإ .-  وا وت  -.ا :

 ،١٩٨١دار ا. w
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 األ ار اور  قائمة المصادر والمراجع

 

١٨٩  

 

٣١.  و ، وروا را را )  ا .(-  وا وت  -.ا : دار

زوا وا  مب ا٣٦٠. (١٩٨٣، ا ( 

٣٢.   ، د  اف اا : دوا-  .-     وا  ا ا ،

٦٨.(١٩٨٨ .( 

/  ٢٠٠٧، درات    "امق ا وظر اا" اا ،ة ان .٣٣

ا ،مة اا ر : ذرا ا ٢٠٠٧. 

٣٤. د ا ، رأورو  وا ا       ما ب اا إ ا  .- 

ما ا.- اط :مر  ،١٩٩٥. 

٣٥. ورا ا  ر ،ط ر اوت -.م : ،ا ١٩٦٨دار ا . 

ور   اا ر اف    درا :  اا اف  اازق اي، ي  .٣٦

 ااة -.ارف، : ا١٩٦٥دار ا . 

٣٧. ا ا  ورا ا ر ، .- ةرف،: ا١٩٦٥دار ا. 

٣٨. وررة اا  با د، أد ا س.- ما ة  -.اا :    دار م

 ،وا ة. (١٩٩٨ا  وع ،ل اا(   

 
  )اإللكترونية(المراجع العربية 

١.   ر اا رة أورو ر  اءة ،   فأ.-    وما ا

 ووت -.ا : ومب اا  ،٢٠٠٨ا ) . ،رخ اا ٤.( 

  رة      ت اث اأ   ب  من     ،أو تب و

،  اد إ ا   ، اة  أم   ن  ة أاء،   ما اة 

ر  ،و أر إ   ما را . 

٢.     مأ   ب :  اءة أ.-    ر ح١٦/٤/٢٠٠٩   اا  :

)http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/home1.html .( 

٣.   ر  ات ،ا  م    وا ا اإ.-  د :  آداب   ،د

 )http://ar.wikipedia.orgو : رة  اة(

   ٢٠٠٩أ   ٢٤ح ر.-    ن و ارض   : و درام ، ارة .٤

اا: )http://islamport.com/w/amm/Web/2482/10096.htm(    
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 األ ار اور  قائمة المصادر والمراجع

 

١٩٠  

 

  "أكثر من مؤلف" المراجع المشتركة

١.     ا ل اأ ،م أ  ، ا  ة  -.أة   : ا 

 .١٩٥٨اح، 

 .١٩٨٩ا ،  ا : اة  -. زرة ،   ات او  ،أ .٢

٣. وا ا أور ر ،ُ ح أا  ، ض -.إا :   ، دار ا

١٩٨٤. 

٤. د ط ، ل، ا را ور ا :ر  دراعوا  ا  دوا 

وا  رةا اور ا  و.- ررف، : اة ا١٩٧٤. 

٥.        ورا ا  ا رة ارك، دور اا م ، أ .-   ا

وا.- د : ،١٩٩٦دار ا  . 

٦.         ا  أورو ر ،اازق إا  ا  ،ا ا     با 

 .٢٠٠٠ا اي ز ات، : اة -.اردة

٧.  ا اار، ام ا  ، راور     إ ا   ا.-

 .١٩٧٤، ا ادار : اة

٨.  ارن م ا ،م ا  ، ا را : مرة اا  أوروب   إا

ا.-  ،وا  ا ٢٠٠٤دار ا. 

٩.   ن اارم ،ل ا  د ،   إ ا   ا وروا را

وا ب اة -.اا : ،ا ١٩٩٩دار ا. 

١٠.   ن اارم ،ل ا  د ،   إ ا   ا وروا را

وا ب اة -.اا : ،ا ١٩٩٩دار ا. 

١١.    ورا ا  ب واا أ ،  /      دل ا  اف درا

ا   ون ا     وا وا  ةا ) م.(-  ةا :  ا

 ،وا  ا ٤٦٦. (١٩٧٠ا ( 

١٢.     ر اا  ي، أور زي  ،أم .-  وا ة  -.اا :  

 ،ا ول. (١٩٥٧اء اا( 
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 األ ار اور  قائمة المصادر والمراجع

 

١٩١  

 

  المراجع المترجمة
   )/١٩٥٠-١٧٨٩(، أور  ام ا  وا   ام ، رو آن  .١

ا  ت أ ،  ء.-  ، ة١٩٨٥ا. 

 ل   )/ ١٩٤٥ – ١٩١٤(أزت ان ا:  ر ات او ، رمن .٢

.- ةرف، : ا١٩٨٠دار ا. 

٣.  نرم ،وت اا ر:   ن ا١٩١٤-١٨١٥(ا /(  ل .- 

 .١٩٧٨دار ارف، : اة

 ب   : ر ا .- ز م /   ن،  ار ا. ج.ج .٤

١٩٨٣، ا  . 

٥.  ا أور ر ،ون ي /    روا  .-  وا ن  -.ا :  ا

 ،زوا ٥٩٦. (٢٠٠٦ (  

٦.  اا ا ر  رب، ا رج/     ط ا  .-  را: 

ا ا ، ١٩٩٣. 

 ). ون ر(اة،  -.ارف زارة ا ةدارإ/  ر ا ، ن  .٧

: اة  -.ا ز    / ا  رة ، وآون، ول ن .٨

 .١٩٦١ ،ا ادار 

٩. ا ى، اأ ن/ دام  و .- وا ة  -.اا :  ا

 ).  أت ا–  اة . (٢٠٠١ا ا ب، 

١٠. ا ا ر ، تول/ روء اا :   مء ا؛ اد أ  :    

 . ١٩٦٤،  دار ا: اد.-  ذمن

١١.  نرو ،رات اا ر /     و دا أ  . دا.-   ا

ووت  -.ا : راتات ،١٩٦٩) .اء اا :     وا  دسن اما

 :         ة ا ا ع اط ا  أي طا ي ال اا

أورو.( 

 -.ا ،      ا أظ  ط / أ ر  ن، أمرىرل  .١٢

 . ١٩٦٨ ، دار م: اة 

 -.ا      ا  ؛ظ أ ط  / أر ، رل امرى ن .١٣

 )١٦٧( .١٩٦٨ ، مدار :  اة

ا  : اة  -.  دل ز    /روح ارات وارة ام ،ف ن .١٤

١٨٣. (١٩٣٤، ا (  
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١٩٢  

 

دار ارف،  : اة  -.  ا  و /   ر، آ واة ا..ك .١٥

١٩٦٢ . 

١٦. ا ا  ،نم ، /د .اد ا .-  ة،    : دا  

 .ت.د

١٧.   دا،  دور اا  ا ا ا/  ي    س.- 

 )٩ا ا ا، . (١٩٩٦ا ا  وا وا، : اة

١٨.  دسن اا  حا ر ،هل دو/ راما اإ ا .-   ا

 موت -.ا : ا اف را ا  رات   ،وق اا  ا

١٨٧٨. 

١٩. .. ا ر  ،و/  و  ا  .-  ةدة،   : اا 

)ر ون.( 

٢٠. ري إ،  ف ا   :دو   / وي و و . 

 -.  ان   / َ ا أ   أول:  زودف، رة س .٢١

وا ض -.ان، : اا ٣١٢. (٢٠٠١ ( 

/ ام   ارة  إ اور  ا ا   اورار  ، أل .ل. ت ا .٢٢

 ،را ز أ   ة -.ارف: ا١٩٦٥ ،دار ا. 

٢٣. ل. ت ا. ا أور ر ، /ا ود ،  أ .-  ةدار : ا

 . ١٩٥٨ارف، 

 ودرا  ا  ا /      ت ر  دا و ر دوز مس  .٢٤

ا.- وا ة -.اب، : ا ا ا ١١٥. (١٩٩٥ا ( ،)  ا

 ).١٧٠ب ام؛ 

  الندوات والمؤتمرات 

  ا."-      ا ا ا   ا ا ،  "ة ان  .١

ا :وا ورة ارس  -.ا ،ة٢٠٠٢ا. 

 ا   ما ا  ةه ا أ    ا  ء وا ا دور  ١١ا    

 ١٤٢٣ اا رس  ٢٥ )آذار ( ٢٠٠٢. 

  موة ا -."أ ا ا  ا اور "ان ،  ا  ن اي .٢

 .١٩٩٨رس اض،  -.ا وات اى

 .١٩٩٨رس   ١٩ - ٤ إطر ان اط اث وا  اد اة   " ا ا"موة 
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  "المطبوعة" األجنبيةوالمقاالت المصادر والمراجع 
1. Althaus Paul, The Ethics of Martin Luther/ Translated by Robert C. 

Schultz.- Philadelphia: Fortress Press, 1972. 
2. Bernard Guillemain, Les papes d'Avignon (1309-1376).- du Cerf, Paris, 

2000. 
3. CAROCCIOLI and BROMATO; VON RANKE, Hist. of the Popes in the XVI- 

XVIII Centuries; REUMONT, Gesch. der Stadt Rom; ARTAUD DE MONTOR, 
New York, 1867. 

4. CHARLES AUGUSTUS BRIGGS, History of the Study of Theology.-NEW 
YORK: CHARLES SCRIBNER'S SONS, 1916. (2 volume). 

5. Charles de Tolnay, Michel-Ange, Flammarion, 1970. 
6. Charles Sala, Michel-Ange : Sculpteur, peintre, architecte.- Pierre Terrail, 

2001. 
7. Clifford J. Rogers, Readings on the Military Transformation of Early Mod-

ern Europe.- San Francisco :Westview Press, 1995. 
8. Daniel Arasse, Leonardo da Vinci.- Konecky & Konecky, 1997.  
9. Frances Wood, Did Marco Polo Go to China?.- Westview Press, 1995.  
10. G.R. Evans, Law and Theology in the Middle Ages.-London: Taylor & Fran-

cis, 2001.(272 pages). 
11. Gerhard Ebeling, Luther: An Introduction to His Thought/ Translated by R. 

A. Wilson.- Philadelphia: Fortress Press, 1970. 
12. Glenn J. Ames, The Globe Encompassed: The Age of European Discovery 

(1500-1700).- University of Toledo: Prentice Hall Copyright, 2008.  
13.  Justo L. González, The History of Christianity, Volume I: "The Early 

Church to the Dawn of the Reformation".- San Francisco: Harper, 1984. 
14. Henry  Yule, The Travels of Marco Polo.- New York :Dover Publications , 

1983. 
15. Henry H. Hart, Marco Polo: Venetian Adventurer.- University of Oklaho-

ma Press, 1967.  
16. J. P. Oliveira Martins, The golden age of Prince Henry the Navigator.- 

London: Chapman and Hall. 1914.  
17. Jack Wasserman, Leonardo da Vinci.- Abrams, 1975. 
18. Jesse Couenhoven, Grace as Pardon and Power: Pictures of the Christian 

Life in Luther, Calvin, and Barth.- The Journal of Religious Ethics, Vol. 28, 
No. 1.- Blackwell Publishing: (Spring, 2000). 

19. John Calvin, Institutes Of The Christian Religion/ Translated by Henry Be-
vridge, WM.B. Eerdmans.- Michigan : Publishing Company, Grand Rapids, 
1995. 

20. John Dillenberger, Martin Luther: Selections from His Writings.- New 
York: Doubleday, 1951. 

21. John Larner, Marco Polo and the Discovery of the World.- Yale University 
Press, 1999.  

22. R.J. Knecht, Renaissance Warrior and Patron: The Reign of Francis I. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1994.  

23. Laurence Bergreen, Marco Polo, Alfred A. Knopf.- New York, 2007.  
24. Liana Bortolon, The Life and Times of Leonardo.-London: Paul Hamlyn , 
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 األ ار اور  قائمة المصادر والمراجع
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25. Linda Murray, Michel-Ange.-London: Thames & Hudson, 2003. 
26. Mackinnon Vide, Luther   & The Reformation.- London: Longmans ,Green 

Co. 1929. (Vol. III) 
27. Marco Polo, Travels in the Land of Kubilai Khan.- Penguin Books, 2005.  
28. Myron P. Gutmann, "The Origins of the Thirty Years' War".- Journal of In-

terdisciplinary History, Vol. 18, No. 4. (Spring, 1988). 
29. Paul, “What is Anglicanism?”: in The Study of Anglicanism, ed. S. Sykes 

and J. Booty (London: SPCK,1988). 
30. Peter E. Russell, Prince Henry "the Navigator": a life.- New Haven: Yale 

University Press, 2000. 
31. R.H Bainton, The Age of the Reformation.- New York: Van Noster and 

Company Inc .Princeton, 1965. 
32. Richard Henry Major, The discoveries of Prince Henry, the Navigator, and 

their results.- London: Sampson, 1877. 
33. Robert Bideleux, Ian Jeffries, A History of Eastern Europe: Crisis and 

Change.- New York: Routledge, 1998. 
34. Russell-Wood, A.J.R.- The Portuguese Empire 1415-1825.- John Hopkins: 

University Press, 1998. 
35. Desmond. Seward, François I: Prince of the Renaissance.- New York: 

MacMillan Publishing Co., 1973. 
36. Michel Simonin, Dictionnaire des lettres françaises - Le XVIe siècle. Paris: 

Fayard, 2001. 
37. Sonia M. Zaide, The Philippines: A Unique Nation.- Philippines : All Na-

tions Publishing Co, 1994. 
38. Edward Dwight Salmon, Imperial Spain: The Rise of the Empire and the 

Dawn of Modern Sea-power.- Greenwood Press ,1971. 
39. Edward John Payne, History of the New World Called America.-Oxford: 

Clarendon Press, 1899. 
40. David Ogg, Europe in the Seventeenth Century.- Oxford: Adam & Charles 

Black, 1954.  

  "اإللكترونية" األجنبيةوالمقاالت المصادر والمراجع 
1. “The Death of Magellan 1521”, Eye Witness to History.- available in 

march 2001 at: (http://www.eyewitnesstohistory.com/magellan.htm). 
2. “historical overview of the inquisition”.- available in 5 December 2008 

at: (http://galileo.rice.edu/lib/student_work/trial96/loftis/overview.html) 
3. “Pope Paul IV Biography”, in Biography Base, Available in 20 March 2009 

at: (http://www.biographybase.com/biography/Paul_IV_Pope.html) 
4. “The Twelve Articles of the Black Forest”, available in 16 April 2009, at: 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Articles_of_the_Black_Forest) 
5. “Thirty Years' War - Casualties and disease”.- available in 20 January 2009 

at: (http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103). 
6. “Thirty Years' War - Danish intervention”.- available in 20 January 2009 

at: (http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103). 
7. “Thirty Years' War - Political consequences”.- available in 20 January 2009 

at: (http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103). 
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8. “Thirty Years' War - Swedish intervention”.- available in 20 January 2009 
at: (http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103) 

9. “Thirty Years' War - Swedish-French intervention”.- available in 20 Janu-
ary 2009 at: (http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103). 

10. “Thirty Years' War - Swedish-French intervention”.- available in 20 Janu-
ary 2009 at: (http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103). 

11. “Thirty Years' War - The Peace of Westphalia”.- available in 20 January 
2009 at: (http://www.experiencefestival.com/a/Thirty_Years_War/id/385103). 

12. Alexander Ganse, The Bohemian Lands in the 30 Years War, part of 
World History at KMLA.- available in 12/11/2004 at: 
(http://www.zum.de/whkmla/region/germany/30yearsczech.html). 

13. David Burr, “INQUISITION: INTRODUCTION”.- available in 15 February 
2009 at: (http://www.fordham.edu/halsall/source/inquisition1.html). 

14. J. A. Wylie LL.D., History of the Jesuits: Excerpted from the massive, 2 vol. 
History of Protestantism, Chapter 1.- available in 30 October 2008 at: 
(http://reformation.org/jesuits1.html) 

15. Josiah C. Ang, PM, Historical  Timeline of the Royal Sultanate of Sulu In-
cluding Related Events of Neighboring People.- Center for Southeast 
Asian Studies.- available  in 25 April 2009 at: 
(http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Muslim/historical_timeline) 

16. Leopold von Ranke, “Portrait of Pope Paul IV”.- available in 1 August 
2004 at: (http://www.umass.edu/wsp/methodology/ranke/paul.html). 

17. Pierre de Nolhac ,  Petrarque et l'humanism.- available in 15 April 2009 
at: (http://jhir.library.jhu.edu/handle/1774.2/181) 

18.  Robert Green Ingersoll, “Spain And Spaniard”.- available in 20 March 
2009at:(http://www.infidels.org/library/historical/robert_ingersoll/spain
_and_spaniard.html) 

  "المطبوعة" الموسوعات العربية
١. ا ا/ ا   رزق ا  ة.- ةا :دار ا ،)ر ون.( 

٢. ا ة ااف/اإ   ل.- ةار :اا  ا ١٩٥٩ ،ا. 

٣. ا /     وي ا.- ا وا .-  وت:     ترا ا ا

١٩٨٤، وا) .مء اا(. 

٤. ة اا  ندا  اابواة وااف/  اد  إ  م او و

ا.- ا  او .  

٥. ا ر  /    ا  ف؛ أ دة   وز  .-  ةا :  

 ،ا ١٩٥٩ا) .ء اا( 

٦. وا ا أور ر / يا .-  ولا ن  -.ا :    دار أ

 ،ز١١٨٤ج،  ٢. (٢٠٠٤وا (. 
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  "اإللكترونية" بيةالموسوعات العر

١. ا ا) :http://www.almaoso3a.com( 

٢. ة اا و: ) www.wikipedia.org(  

 ) :)http://www.omanss.com/book/data/data6/7499.html اول، ا ن .٣

٤.  ا  ا  ا / ر  ا  ي  أ  تض  -.ال  : اأ 

 ،زوا  ار. ( ٢٠٠٤اا ا( 

٥. ا ا : إ  ا) :http://aarabiah.isoc.ae( 

٦. ا ) :http://www.marefa.org ( 

٧. اا ) :http://www.coptreal.com( 

٨. ا  ن ) :http://www.civilizationstory.com/tharwat( 

  "اإللكترونية" دوائر المعارف األجنبية

1. The Catholic Encyclopedia: Heinrich Wallau, “Johann Gutenberg”.- New 
York:  Robert Appleton Company, 1910 (Vol.7).- Available in 18 Apr. 2009 
(http://www.newadvent.org/cathen/07090a.htm). 

2. The Catholic Encyclopedia: Otto Hartig, “John & Sebastian Cabot”.-  New 

York: Robert Appleton Company, 1908.( Vol. 3).- Available in 2 May 2009, 
at: (http://www.newadvent.org/cathen/03126d.htm). 

3. The Catholic Encyclopedia: J. Loughlin, “Pope Paul IV.”.- New York: Ro-
bert Appleton Company. Retrieved March 20, 2009 from New Advent: 
(http://www.newadvent.org/cathen/11581a.htm). 

4. The Columbia Encyclopedia.- Sixth Edition.- New York : Columbia Univer-
sity Press, 2007. available in 03/04/2009 at: 
(http://www.bartleby.com/65/th/ThirtyYe.html). 

  المواقع اإللكترونية

  )http://www.fesal.net/articles: (أدن وات:  ا م ،ت .١

٢. ا ا ) :http://www.annabaa.org( 

٣. مما   م  ) :http://www.thecounciloftrent.com/index.htm( 

٤.   ا ا)NNDB) :(http://www.nndb.com/people( 
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  : كتب صدرت للمؤلف في هذه السلسلة

 القاهرة – "كتب عربية"النشر اإللكتروني دار  –اآلثار الباقية عن البيروني  )١(

 بيروت –الكتاب اإللكتروني العربي شركة  – )١١٩٢ - ١١٩١(الدبلوماسية األيوبية الصليبية  )٢(

 بيروت –الكتاب اإللكتروني العربي شركة  -ثاني األباطرة الرومان : تيبيريوس )٣(

 بيروت –الكتاب اإللكتروني العربي شركة  - قراءة في تاريخ وحضارة أوربا العصور الوسطى  )٤(

  اإلسكندرية - المعارف منشأة  – )١٩٥٢ - ١٩٤٨(جمال قبل عبد الناصر  )٥(

  

  دار واتا للنشر الرقمي    
  الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب

World Association of Arab Translators & Linguists (Wata)  
www.wata.cc  
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