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 الملخص 

  ألعااػ  ألأليررااخنيألألحااحغأل زاا ألعاا شألندلجيدااحػنأل صاا  ألعااسقوأل غااجألةاا ػكألنخل شااوأل أل  اا لػن
ويسكغألننأللرسذألذياظألنيراخنيألماغأل االلألة نةاوألنيحصا  ألني   مصاوألي اعألألنإلةالمصوألونيحز   ألنيغخبصوأل 

 غااجألنةالداااالمألمااجوشال عألألونلال ااا سألنيحكااعألنالةاااالميأل ح ااا ألنالمااخألنياااحمأل ااخكألن اااخألون اا أل ااايأللالااا   عأل
ألألني    يألنيحمألعكذألعػ أل   يخصوأله موألعغألأل رظألنيحكقوألنيدمشصوأل.

ألني رس تألنيسفال  صوأل:ألنيحص  ألني   مصوأل ألناللجيدحػنأل ألنخل شوأل.
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The cultural life of the Andalusians after the fall of Granada (897 
AH / 1492 AD) 

Prof. Dr. Wijdan Fareeq Enad  

Revival of Arab Scientific Heritage Center - University of Baghdad 

Abstract 

    Andalusians lived a difficult life after the fall of Granada, so they were 
a picture of the conflict between the Islamic civilization and the Western 
civilization, and we can see that conflict by studying the cultural life of 
them after the surrender of their city and the end of Islamic rule in it, 
which left a clear impact on their cultural production, which reflected 
important historical images of those time period. 

أل.Keywords: cultural life, Andalusians, Granadaألأل
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 المقدمة

"ألالحياة الثقافية لألندلديين بعد إنتهاء الحكم اإلسالمي في غرناطة يسكغألني ال  وألعغأل"ألال
أل ألأةون ألن ألنةالذغ   أل حألع شهألنيحمنديع ألنإلةالمي ألنيحكع ألنلال  س أل غج ألك نأل  ندلجيدحػن ألي ج  

نال ص  ةألونيالغحوبألنيػ ذيأل  ةعألنيجوغألونيحخقألونيغ ػب تألنالقالر ةيوألونيدجغألونيغبػةيوألونيغسلأل
نيسرحخألنيسحالػمألي ع ألع شػنألمخنقبححغألمغخ حغأليالعال  لأل يألكلألزم نألمجىألنيحص  ألونيصخةألهػأل

 أمأل  سوألووش يوألك ذ وألمغألشخزألأل عالخنضألونيج  يألعغألألفد عومك ن ألويعأليكغألي عأل قألنال
ون جأل  فيأليس ػلألندلجيديألأم مألمح كعألنيالفالصرألنياليأل رج ألأ ك م  ألني  ةصوألنياليأليجبألأنأل شفحأل

 رػألنةالغخ ش ألأل ص   عألنيغ موأل يألكلألأل يرسال عأل قألندةالئش فنأليكػنألأ اللأل سدوألأي م ألةونأل
أل ألحشفذألنيػ حخ  أل جو  ألأل   أل دشجج ألنيجوشصو ي ألنيسح و  ألنيح كسوألألياللجيدححغألحص   ألنيدرصو ألضل  ي

ةغتألألإذ ألش س نيفصرلألنيحمأل حكعأل يألشبصغوألنيغالقوألححألك لتألهيألألنيسدصحصوألونيسالغرقوألير  ر و 
ألألوأل.حكق رظألنيأل ياللألنيسخنةصعألوني ػنلحغألنياليألعج تألقذال يوألإيىأل غر عألمدصحححغألمغأل 

أل ألإيى ألناللال  ل ألنالقالر ةيووعشج ألنيحص   ألأن أل دشخى ألنيحص  ألحندلجيدح  ألمف  ص  أليسر ػن غ
ألنيغ ملأل ألك ن أليحيظ ألونيس ل  ألنيغسل أل ي ألونيخغقو ألونيس     ألنيخبخ  أليسرظ أل  دلجيدي نالقالر ةيو 

ألمالم أل يأل حجوج ألنيجوشي ألنيخةيفأليرغ مل ألوندلجيدححغنالقالر ةم ألنيسدحححغ ألححغ ألنيغالقو ألأم ألأل   
نيالغحخنتألنياليألشخأتألعرىأل ص  ألندلجيدححغألنال الس عصوأل غجأل أل  ش كألني  حخألمغألنيحص  ألنال الس عصو

ألمغألأونمخأل الغرقأل  دةس سألألنلال  سألنيحكعألنإلةالمي  ألني ػنلحغألنيسر صوألنير ة   أل خ الهألعرح ع وم 
وألني   مصعرىألألنيحص  ألألألغكذ.ألكلألذيظألجألونيػالة ألونيسػتألونيسال ذألونيصغ مألونيديشوألومخنةصعألنيدون

يىألنيغجوجألمغألنيح  ئقألنيال  يخصوألعغألإيسكغألمغأل الي  ألنيػعػلألنياليألألسخآ أل   ل ألنيألونيدص ةصوألأل 
 يألنيحص  ألأللالف   تألوني ػ نتألك نأليرسص يقوأل ح ػق عألنيصبصسصوألعالنألنالإ أل رظألنيحكقوألنيدمشصوأل 

أل.ونيدص ةصوأل(ألونالقالر ةيوألونال الس عصوألوني   مصونيجوشصوألنيغ موأل)

ةحخكدألنيقحثألعرىأل  لبألألمغأل ػنلبأل ص  ألناللجيدححغألإالألوهػألنيج لبألني    يألألمبحش ألأ خه ألألألألأل
أل يألنيحص  ألنيغ موألي عأل.ألأل

أل
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ألالحياة الثقافية لألندلديين بعد إنتهاء الحكم اإلسالمي في غرناطة -

أل ألقبل ألني   مصو ألنيحص   ألننك لت ألندلال  س أل ي ألنإلةالمي ألمخالرفأليحكع أل ي ألمدةهخ  لجيذ
أل أليحيظأل  ج ألولالصجو ألوندةخألونيسؤةد تألنيغرسصو لالذختألنيسكالق تألعرىألمدالػىألندننيجػنلب  أل خنة

لجيدصوألك لتألني البألزةي ةألنيخصخألنيشرخنليألو سكشهألمغألنيدصصخ ألعرىألنيسجنألونيحػن خألندنومعأل
ألونيقغحج ألعغألنيخصخألنيشرخنلينآلأليىألنيسجنإغألحلجيدحلال  لألندنونيسكالق تأل شال لألمعأل و يألأل.ألمشو

لجيدصوأل كلأل ون جه  أل الىألوعلألعجةألون خألني خنألنيال ةعألنجتألمكالقوألنخل شوألهيألنيسكالقوألندأ
يىألمرحػليألكال ب أل يألم جمال  ألكالبألني خآنألني خيعألوعرػمهألوكالبألنيحجوثألونيف ه أل عألإني البأل ح  أل

وعرػمألنيفردفوألونيسشصقألونيخي  ص تألونيفرظألونيصب ألكالبألعرػمألنيرغوألنيغخبصوألونيال  يخألونيجغخنمصوأل
أل.ألأل1ني البألنيسجولوأل غحخألنيرغوألنيغخبصوألأل زالاأل

 خنقألني البأل يأل  بألإونمخألنيسر صوأل أنأل رظألنيسكالقوأل غخ تألإيىألمرحخألمؤيعأل س لأل  دألإالألألألألأل
ألأمخألنيسر  نألني   ػيصكصأل نيخمرو أل  ج أل رظألنيسحخقو  أل حشحخوسألحالشفحح ألنة فألشرصصرو ودنحصالألإ نألوق م
ألوأللو خل  ألونيخ عو ألنيسكالق تألنيغ مو ألني البألمغ أل جسع ألإجو ألني البألنيالي ألعجة ألوقج   خقتألأ خنق   

لجيدححغألحالدرصعألم أل حػز  عألونمخألنياليأل أمخألند أل  أل ج وزتأللرفألمرحػنألكال ب أل عألعج تألند
ني البألأل عألحجأتأل سالتأليرالفالصرألعغألشغرتأل ح  ألنيشحخنن أنياليأل سغتأل كسصوأله ئروألوألأل مغألني الب

ألند ألمدرسي أل أن ألنيح كسو ألنيسدصحصو ألنيدرصو أل  الشع ألمغأل رع أل جسغػن ألني الب  ألكل ألةرسػن ألقج لجيذ
ألو جتألنيدرصوأل ألذيظأل  ج ألومع ألني البألنياليألأ خقتألأيز    سالتألنيالفالصرألعذخنتألنديػفألمغ

ألند ألأن ألةشو ألةالحغ أل غج ألنيح كسو ألالنيسدصحصو أل غ حج  عألأللجيدححغ ألأعس ق ع أل ي ألمحالفطحغ ودنيػن
ودنيػنألمحالفطحغألح   ألوأنأل رظألني البألهيألأل ألوأنأل رظألنيغ حج ألمػ ػة أل يألني البألنياليألالنإلةالمصو

أل رج تأل ألعرح ع  أل س  س ألنيالي ألنيزغػك ألكل أل نع أل ذخرحال ع ألمحالفطحغ أليجغر ع ألنيحم نيدبب
ألند ألع م أل1886ونمخ أل1657ه/ ألنإلم ألني الب ألةصكػنألأل ةالمصوحالحخيع أل كال ب ألمحالفظ ألو ج ومغ

وقعأل خيقأل يألمكالقوألنخل شوألقزىألعرىألنيقكصوألنيزئحروألنيق قصوألألوقجىألألػنيألنيالغحوب ألدمرحخهألأق
أل.أل2مغألني الب ألو بس ألك نألنيحخيقألمفالغلألمغألأ لألنيالخرزألل  ئص ألمغألكلألم أليهألعالقوأل  يسدرسحغأل
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ألندوأل أللجيدحػنأل غجألة ػكألنخل شوألعسقوأل جناألك لتألنيطخوفألنيغ موألنياليألع شأل ح   ألالإ 
ألنيحخيوأل أليسر ػن أليكػلػن أليع ألأل ع ألومع ألمخالرفألنيسج الت  أل ي ألنيغرسي ألنيالفػق أليسر ػن ألك لػن أل ع

أل-إالألألهأليسكغأل رسذألذيظألنيالفػقألمغأل اللأل ػنلبألعجوج ألمش  :أل نيف خيوألير ال  وألونيالجويغ

نألمغألأ لألنيسح  طوألعرىألػأليح  ألندلجيدحإك لتأليغوألناليخسص ةوألهيألأ جألندة يحبألنياليأليجأألأل-1
أل سغأل اللألذيظألهػيال ألنيالفالصر  ألنيالغربألنيجوشيألنيسدصحيألنيحمأل س رهألمح كع ألأم م ألنإلةالمصو  ع

  جألق مألمجسػعوألمغألنيغرس سألنيسدرسحغألأل ول لألإيىألند ص لألنيال يصوأل ةالميندةبأل فظألنيالخنثألنإل
ألني أل ص ي أل خصػ   ألشغخون ألنإلالنيحوغ ألنيرغوألنوألأل ةالميخنث ألنةالغس ل أل طخ أل دبب أللدص له  الس ل

ألنيالغحوبألونيالز أل نيغخبصو ألدقدىألألػني ألنيالفالصرحزالألعغأل غخ  ع ألقبلألمح كع أل حقألنيجوشيألمغ
ةالميألةونألإ   لتأل غ يصعألنإلةالمألمغألأهعألنيسػن صعألنياليألةولتأل  يغوألناليخسص ةوأل  ػألأةبألةوشيأل

ةبألناليخسص ةوألأ جألأهعألأك نألوألغ ألحمغطسهأل اللألني خلحغألنيخ مذألعذخألونيد ةسألعذخألنيسصالةو
والغخ ػنألي  ألونيالغحوبألألػنجيدححغألحجوش ع أل سغأل اليهألعبخونألعغألنيسحغألنياليألك لل مػزأل سدظألند

.ألومغألأش خألنيسؤيف تألنيجوشصوأل3وني اللألونيالذخيجألوةربألنيحخي تألونيح ػقألعرىألوجألمح كعألنيالفالصر
أل حبحخ) ألةم ألإو ه أليرسؤيف ألةصغػبص  ألنإلةالمصوألIce de Gebirكال ب ألنيذغ ئخ ألكال بألعغ ألوهػ )

 .أل4وألحكقةصغػبص ألوك نألذنئعألنيرحتأل يأل رظألنيةعألكال بأل مذ ػ أل 

ألأل  أل ألنيخبخنس ألنياليألوخ   ألنيسخصػشو ألنيسر  فألندلجيدصو ألمغ ألنيغ ػ ألعرىألعجة أل ع كس 
ةعأل  ألو غجألني ال   تألنيسغخو وأل 5غأل غجألنلال  سألنيحكعألنإلةالميأل يألندلجيذحمكالػبوألححجألندلجيدح
ألنيخع صأل ألآكالب ألحرغو ألندلجيذ أل ي ألةولت ألنيالي ألنيسؤيف ت ألالأل عخبصو خ أليحصص  ألألونيالي ودنل

م أل خنعيألنيغ حج أل1595ومأل1588دل  أللرػصألمدصحصوألالهػ صوألع خألعرح  أل يألةشوألأل نيغسػض
أل.6نإلةالمصوألو ح  ألكرس تألوعق  نتألمغألني خآنألونيسر ة ألنإلةالمصوأل

يىأل أيصفألني ػنمصذألوكالبألني ػنعج أل حثأل  ولأل غسأل   لألنيجوغأل غرعألإش   ألوالحجألمغألنإل
يىأل  لبألإمغألأ لأل شرحخألو  كصفألندلجيدححغألومحػألآ   ألنيحز   ألنإلةالمصو أل ط ختألنيغخبصوأل

ألمدرسػنأل ألححش ع ألمغ ألوك ن ألوني ذال يصو  ألنيغخبصو أل  يرغو ألنيش ش حغ ألنيسالخ سحغ ألمغ ألمجسػعو هػالس
 بخونألأ شرخون ألومغألححش عألأيػلدػألةلألك ةالحػ ألوهػألمدصحيألنيشذأ ألك نألونيجهألمغألنيسدرسحغألنيحوغأل

 يألةوػننألنيسرػكألنإلةق نألألمحرف األأل ألوبفزلأل سكشهألمغألنيغخبصوألوني ذال يصوألعسلألمالخ س األعرىألنيالشرخ
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أل ألة غاله ألنيغخبصوألو    ال    أليرغو ألوي غأل قه ألنيالفالصر  ألويىأل سعألندم  لألنيذغبصإو غ ونألمعألمح كع
م ل ألأل1688ندلجيدصوأل يألكال بألأيفهأل يألنيشرفألني  ليألمغألني خنألنيد ةسألعذخ ألو سعألمصهأل

نألني ال بأل بجوألنيرغوألندلجيدصوألنيسحكصوأل يألآ خألنيغ ػةألندلجيدصو ألوهيألةيحلألعرىأل سغأل اللألهح
أللذخأل ألعجم أل زل ألنيغخبصو ألنيرغو أل حخيع ألوبدبب ألنيطخوفألنيرسقو أل نع ألحرغال ع ألندلجيدححغ  سدظ

أل.ألأل7ني ال بأل

أل ألمػ ع ألنيغخبصو ألندلجيدنألك لتألنيرغو ألقبل ألمغ ألة ػكألنخل شوحعالدنز أل غج أليغوألأل حغ ي ػل  
دنألهش كأل خن طألححغألأل عالدنزأل  ي ػيوألونيذخرصوألنإلةالمصوعغألكػل  أل مدألنالألني خآنألني خيع أل زالاأل

ألونيجوغ ألأل نيرغو ألنوك ن ألأ ل ألمغ ألناليخسص ةو ألندةب ألكال  و أل ي ألنإلةالميألإةالغس ي   ألنيالخنث  ف س
ألقخأل أليرغب ألذيظنس حخوف ألإيى أل شب ت ألنيدرص ت ألأن ألويبجو ألنيسدرسحغ  ألنحخ ألعرى أعق أل أل    

أل.8ةالح  ق عألأقدىألألػنيألنيالغحوبألنوألأل يالػ صهألنيال عألي عأل األنيرغوألنيغخبصوألةبقألنةالخجنم

ألندلجيدح أل سدظ ألعرى ألنيجالئل ألني رس تألحومغ ألمغ ألني بحخ ألنيغجة ألهػ ألنيغخبصو أل  يرغو غ
ك لػنأليغال جونألألوهعةق لصو ألعرىألنيخنعألمغألمغخ ال عأل  ي رس تألنالأل ونيسرصرح تألنيغخبصوأل يألأةح ع

ي رسوأل  يرغوألنيغخبصوألهػأل أكحجألعرىألمزسػل  ألنإلةالمي ألوأنألنيس  حلأليالرظألنيسفخةنتألأنألمجيػلألن
أةالغس لألم ألي  حر  أل  الةق ليألهػألأنألعغألأل زالاألأل   دةق ليألالأليفيألمغش هألنيحكص يأل  يرغوألنيغخبصو

نأل رف ألأمألمخصػكألمغألنيسخصػش تأل يألندةبألنديخسص ةوأللججألإأ خنغأليسف ػم  ألنإلةالمي ألوأل
نيػ ػس ألوألنيخكػي ألوألندذنن ألوألنيحج ألوألنيدك   ألوألنيسفخةنتألنيغخبصوألم لألنيرال  ألألنةالخجنمرىألأعخن ألع

أل.أل9ألونحخه نيش  ألوألنيجشو ألوألنيج  ة ألوألني برو ألوأل

ألححش عأل ألمصس  ألونيسخ شقو أليرالػنعل أليغال ع أل  جون ألنيحوغ ألعرىألذيظألمدرسيألأ نػن ألةيحل و حخ
أل يألني خونألند حخ ألمغأل   ئ عأل يألنةق لص  أل الىأل  لألنيسح  طوألعرىألأل عألن صخونألمغألإوالةصس 

يىأل خ سوألني خآنألني خيعألونيحجوثألنيشبػمألوني البألنيف  صوألإشغ ئخهعألنإلةالمصوألو   يحجهعألوع ةن  عأل
ألني ذال يصوإ ألنيرغو ألةخناألأل يى ألن الف ض ع ألمع ألنديخسص ةو  ألحرغو أل حخوفألعخبصو  ألكالبػه   كالبألألوي ش ع

ي خنألنيخ مذألعذخألنيسصالةمأل" جوثألذمألعخبصو ألومغألنيسؤيف تألنياليألع خألعرح  ألمخصػشوألمغألن
أل.أل18ني خلحغ"ألمكالػبوألحرغوأل جسعألححغألنيغخبصوألنيفرحىألوع مصوألأهلألندلجيذأل
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يعأل ألنيحكقولجيدحػنأل اللأل رظأليىألأنألنيسؤيف تألني  حخ ألنياليألو غ  ألندإش   ألمغألنيس عألنإلوأل
ألإالألنيذيسألني رحل  جخمألكلألم ألهػألنيحخقألمغألقبلألمح كعألنيالفالصرألنياليألك لتأل أل دببألوبقألمش  

أل.11ألش  عألةوشيألذوألم ألهػألالةصس عخبي أل

لجيدحغألألييسكغأل رسذألنيسؤهالتألنيغرسصوألأل:نال   ألنياليأل خكػه أل يألنيقالةألنياليأله  خونألنيح  ألأل-2
أل ألوعرػن ألنيالي ألنيبرجنن أل ي ألنلج زن  ع ألأل يح  إمغ ألنيغ س لي ألنيػنيي ألنةال بر ع أل ػلذني  ج أل ي أل جنم

ألند ألوعسل ن يألونيجو ومشح ع ألنيس شصونإلعرىألأل12  ألمغأل بخ  ع ألني ذال يصوأل   ة  ألنيرغو أل وإ  ة  ع
 أل13لجيدصوألون حوأل دنلألمغ يس  ألندألة يحبألنيحخبصوألنيقحخيو ألوبشػنألأك خألمغألعذخيغألمجوشوألالوند

 .14وز عػنألني خومألونيديالػنألونيقد  حغألوعبجونألنيصخق تأل

ألعرىألةبحلألح أليىألني خىألنياليألةكشػنإلجيدصوأل جربألنيس سأل يأل ػلذألأعالشتألنيج يصوألندوأل   
ألني خيوأل الدوةألأل37نيس  لألقخيوألن  ألنيسر ألنياليأل  عألعرىأل غجأل كعألشس لألنيغ عسوألنيالػلدصو أل  حه

ألحشحتألةشوأل أل  يحج    ألمبشصو أل دحخأل حتألنال ضألو خالخقألونةمأل ػقألقشصخ    يس سألمغأل اللألقش  
أليالدوة1648 ألنيج يألنيسحش سألم أليػ ػة ألأن ألويبجو ألني   ي  أل  يس س ألنيقحخم ألنيج  ة ألنلجيصدوألوةفغ صو

وو ػةألنيسغرعألمػةىألنيغخل شيألنيحمأليسرظأل بخ ألهشجةصوألةو أل غ لأل يألحش سألمحش سألنيجدنئخألوبش سأل
 .أل15 رظألني ش  أل

ألي جألوعرتألنيذغخأل-3 أل اللأل رظألإ: أل غسألندشغ  ألنياليألك نألندلجيدححغألوخةةول    ألنيحكقويحش 
ألندلجيذ أل   س أل ي أللطع ألم  ألم 16مش   ألومش   ألأل  ألونديع ألنيحدن ألعغ ألمغألعبخ ألقرػب ع نيحمأليغالرخ

أل   لتألأشغ  أل رظألنيحكقوألمرج أليرسغرػموأل ألنيحػمصو  أل يأل ص   ع ألنياليأليسصذػل   ألني  ةصو نيسغ ل  
ألعرىألةبحلألنيس  لألأحص تأل  ي ذال يصوأل ديشوألالأليغخفألمؤيف   أل نيال  يخصو لطستألقبحلأل شفححألألومش  

 قخن ألنيصخةألنيش  ئيأل يألع جأل حرحبألني  يثأل.

أل حلألي ػيػنألأنألعرحش ألنيخأل
أل ق ع ألإيىألأ  ش ألنيصحقوأل
ألهش كألنيجق لألو نسألنيجق ل

ألمغألنيالبخألونيفزوألنيخ يروأل
ألي جألذلألمغألوبالغيألشخةل أل
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أليشحهبألمغ ألأ ػ يأل
أليشحهبألمغ ألكرش أل

ألأ ػ يألألإيىألنيخحخألونيػ خألي 
 .17إيىألأموألمغألنيغخبألم رش أل

حخزألنيش جألومػ ػعهألندأل وأل ألهألمغألنيذغخألنيذغبيحكقلجيديأل اللأل رظألني سحدألنيذغخألند
ألونال أل ةال دنس ألنيذغخ ألمغ ألنيشػي ألوهحن ألنيسدصحصو  ألن يجي لو أله  خ ألنيالي ألنيبرجنن أل ي يح  ألإزةهخ
أل رظألأل لجيدحػنألند ألأيألنيحكقوومغألشغخنس ألنيد  عألعذخألػألنيذ عخأل ػنن ألني خن ألأ قػل سأل الل لدػ

عذخأليىأل ػلذأل يألآونئلألني خنألنيد  عألإ ألوكحيظألدمحمأل بجننألمغألأ نػنألونيحمأله  خأل18نيسصالةم
ألنيغخبصوألونيرغوألندأل نيسصالةم يخسص ةيوأل ذكلألأحص تأل  جألذكخأل يألكال  هألأةس سألهللاألنيحدشىأل  يرغو

أل.19شغخيوألقرحخ أل

ألنيرغ تألأل-4 ألمغ ألونحخه  ألني ذال يصو أل  يرغو أليسغخ ال ع ألوذيظ ألنيالخ سو ألندلجيدحػن ألأ  ة أل: نيالخ سو
ألنيوألندو أل ألةو ألكبحخأل يألنيسغ هجنتألونيسخنةالتألو خ سو أل   نألي ع  البألنيغرسصوألومش عألعسحجألبصو 

أل.أل28 سجألحغألق ةعألنيحجخمألأنيالخ سوأل

بخعػنأل يألنيغالج ألوألك نألندشق سألندلجيدحػنألم هخونأل يألعالجألنيسخ ى أل:ألنيصبألونيرحجيوألأل-5
ألو يألنيالغرصع ألنالةويو  ألومغألأويئظألأحػألأل وعش عو ألونيغص س  ألنيسك  أ  ألعرح ع ألوأنجقػن ألنيحك م   خب ع
ك لتأليهألمؤيف تألك حخ أل يألنيصبألونيرحجيو ألوعريألحغألإحخنلصعألنيحمألني  ةعألنيػزيخألحغألدمحمألنيغد ليأل

.ألو يأل شصفألوعلألمغألمجوشوأل ػيػزألنيفخلدصوأل21عبجألنيػن جألحغألدمحمألنخيطألندلجيديألوألندلجيدي أل
ألنيسغأأللجيديند ألزيج أل خوفأل حػ ألنيدشحػ  ألزيجأةع أل  يصبأل حػ ألمذ ػ   ألمغألع ئرو وك نألمغألأل وهػ

 .22وك نأل ػيالحخأليدسصهألعجي ش ألنيغخبيألأل نيسغ عخيغأليفػيالحخألو وةػألولحػ غ

ألأل-6 ألوني شجةو ألونيفرظ ألندأل:نيخي  ص ت ألنيغرػمك ن أل رظ أل ي أل   عػن ألحغألأل لجيدحػن ألأ سج ومش ع
ألنيغديدألندلجيديأل ألندلجيديألنيرحخم ألودمحمألحغألعبج  ألونحخهعمغحػفألندلجيدي ألودمحمألحغألأ سج

 .23وك نألي عألمؤيف تألم سوأل يألهحنألنيسج لألمغألنيغرػمأل

ك لتألنيسػةص ىألندلجيدصوألمؤ خ أل يألندلغ مألنيسغخبصو ألنياليأل أ ختأل سج ةوألنشبحرصوألأل:نيسػةص ىألأل-7
أل ألع ج ألمشح ألنياليألإنيسخن صحغألوألنيسػةصكصو ألنيسػةصكصو ألنخل شو أل  ستألمج ةو أل ع ألنيسخيشححغ  يىألع ج
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و بجوألنيالأ حخنتألندلجيدصوألون حوألوالةصس ألعشجألأل.ألةالسخأل أ حخه أل الىأل دطألنيحس يوألعرىألنيسغخبن
و يألة ػلألألس كألمػةصكصوأل جوج ألو صػيخأل غسألندلس كألنيسػةصكصوألأل 24 الف لأل  يسػيجألنيشبػمألنال

 .أل25نيال رحجيوأل

ألنأل-8 ألك لت أل: ألنيحخبصو ألنييفشػن ألنيسخنكد ألوك نألنيج  ةيو ألنيسغخب  ألةػن ل ألعرى ألمشالذخ  قحخيو
ومش عألإحخنلصعألحغألن لعألأل  ص جوهعألولفػهعنةق نألنيحوغأللال  مألمغألناليأللجيدححغألةو أل   زأل ح  أليال

وهػألمؤيفألكال بأل"نيغدألأل ةالغس لألنيسجن عنك نأليسرظألمغخ وألع يصوأل يألنيحمألأل نيخب شألنيغخل شي
 .26ونيخ غوألونيسش  عأليرسج هجوغأل يألةبحلألهللاأل  يسجن ع"ألوهػألمغألأهعألني البأل يألمج يه

ألأل-9 ألنيغس    ألندلجيدصو: ألنيغس    أل شػن ألمغ ع ألندلجيدحػن أل  يصخزألأل  سل ألونيجو  ألني رػ   ذحجون
أل  يحهبألوند أل   عحغأل يألنيشحتألونيش رألونيالشسحقألونيد خ و ألك لػن أل  ج عق غ ألوعش عوألندلجيدصو 

ألنيحش ي  ألنيجقذأليغسل ألوعش عو ألنيحصص ن  أل ه أل ديغ ألنيحم ألني اليألأل.27نيديصج ألنال ضألوبشػن  غسخون
ألمش  ألوك نألم(1584)تألأللجيدينيحدغألنيسشطخمألندألحػأ سجوشوأل صػننألعسخه ألأل ونيجدػ ألونيسجن

أل.أل28و   عألنيدفغألألونيسجنألنالةق لصوأل

ألنيىألنيد نعوأل:ألأل-18  ونئصو ألو سرػنألم   ن  عألنيد نعصوألونإلةألنيسشفىأل ال يألمج لألنيد نعوألأة رػن
ألنيصس ش ألم ل ألنيججوج ألنيغ يع ألمغ ألمشالػ  ت ألمغ ع ألنيفرو ألوألػني ألونيقص ش   ألندف)نيبشجو  (   زخألل

 أل.ألعغألز نعال عألنيسشالػ  تألنيد نعصوألألند خىألأللػنيألمغألنيالػنحل أل زالاألأوألأل  سخوند

أل:أل-11 ألونيالج    ألنيسشفحألنيرش عو ألناللجيدححغ ألعرى ألمذ كلألحك ن ألمع أللفح ع ألحرجنن أل ي ألنيالغ مل غ
ألنياليألمعألنيػقتأل ألنيججوج أل يألنيشػن يألنيسخالرفوألنال الس عصوألونالقالر ةيوألونيدص ةصو  أل سكشػننيحص  

مغأل اللألم   ن  عألوعرػم عألو ز    ع أل غرىألأل ونيسذ  كوأل يألحش سألنيسجالسعأل نيالغربألعرح  ألمغ
ألني ربألوعش  ألو  خيخ ألنيجرػة ألة  نو ألنيخدفألوندةبحلألنيس  لألعش عو ألونيدفغألونيقالكألعو ةرحو

 .أل29نياليألك نألي لألمش  ألل حبألوةػقأل  صألح  ألأل نيُسدّ جألنيسرػنألونحخه ألمغألنيرش ع ت

أل )نيصخنحصرألنيرغحخ (ألكحيظألحخعػنأل يألنيالج   ألونيرش ع تألنيال رحجيوألم لألعش عوألنيذ شصو
حغألنيد  عأل أل الىألنجتأل ػلذأل يألني خلحو فيأل ػلذألأعق ألي عألةػقأل  صألقخبأل  معألنيديالػل

أل.38لال جألنيذ شصوأل يألنيجويوألنيغ س لصوألإعذخألوني  مغألعذخألنيسصالةمألمغألأهعألمر ة أل
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أل يح  إمغألآ   هعأل يألنيقالةألنياليأله  خونألون  أللجيدححغألنألنيالفػقألني    يأليألإيسكشش ألني ػلأل
ألنيسسحد ألإذ ألونالةحي ألنيذغخم ألناللال ج أل ي أل أحجعػن أل جوج  ألمغ ألندلجيدصو ألنيحز    وأ حػنألألشحجون

ألند ألوأق مػننيسػةص ى ألنيذغخم  أل  يد ل ألنياليألأللجيدصو ألنيشق   ت ألوز عػن ألوعش عو  ألعسخنلصو هشجةو
أل ألمغ ع  ألوألل رػه  أل ح    ألم عك لػن ألو ػة ألي ع ألألك ن ألومخنكب ع نيسحصطألندشرديألونيقحخألأل ي دفش ع

أل.ألأل31لجيدصوأل يألإ ص سألنيحص كوألعغألةو ألنيسخأ ألندألنيسالػةط أل زالاأل

لجيدححغ ألكس أل  ويتأل درصعألنخل شوألأل تألنيػ ػةألنيدص ةيأليألوالحجألمغألنيحكخألأنألمغ هج أل
ألنيحز  م ألمغأل اللألني ز سألعرىألذيظألنإل ألوبقألمشهألني ز سألعرىألنيػ ػة ألنيحمأليع  ثألنيزخع

و يألمكالق تألةولألأل  خىألوبغسألنيسجنألنإلةق لصوألندألنالةكػ ي ل ألنحخأل زغوألنآلفألمخصػشوأل ي
و يألمج لألنيغس   ألوػ جألأل.أل خق  ألنإلةق نأياليألهيألكلألم  ق ىألمغألنيسؤيف تألنأل نيغ يعألونيسال  ف

قرخألنيحسخنسألو يألنيبص زيغ ألونيسدججألني بحخأل يألقخشقو ألوب  ي ألمجوشوألنيدهخنس ألونيسئحلوألوني رخأل
أل جناأل ألقرحل أل دس ألنيحكص و ألوهيأل ي ألنيسجن  أل كصو أل ي ألأ خىألمالش  خ  ألوآ    ألنشبحرصو  ألنإلأل ي  ثألمغ

ألنيسال ألنيجم   أل غخضألإيى ألنيحم ألنيزخع  ألأل غسجنيحز  م أل ػيت ألكش ئذإ  يسد  ج وأة رتألأل يى
أل(488)عرح  ألإ    تألشػهتألنيسق ليألو غرال  ألقبصحو ألو يألنيغس   ألنيغدكخيوألنإلةالمصوأل  ىأللحػأل

أل زالاأل ألونيفغ  أنألنيالأ حخألناللجيديألوبجوألأل.ألعغألنيحرػنألونيحس م تألقرغوأل رػ أل صػ ألنيغس   
ودنلأل غز  ألمحالفظأل  الةعألألزقوألال حثألندأل ألجيػ ص ألوبرشدصوأليقرصسإ يألم أليغخفألنيحػمأل أل األون ح

ألنيالأ حخنتألنياليألالند ألعغ ألنيد شغو ألنيحكص و ألأن ألوألأللجيدي  أل حتألالأل غج  حرىألمسكغألأنأللججه 
ة شحخألوني رزألةبألونيفشػنألوندشسذألكلألمغ يسهأل يألندألنيغص سألني ذال ييألنيحمأل  ولأل  هجناأل

أل.32لجيدححغألندألويػ  تألنيخة محغ ألوهعألع  ديغألعغألمد أل   يخ عألنيحمألهػأل   يخ

 : الخاتمة

ألألألألأل ألمغ ألنيقحثألنيسغشػن أل غج أليأللجيدححغ ألني   مصو ألنخل شوألة ػك"نيحص   أل897) أل/ "ألألألم(1492ها
عغأل رظألنيحكقوألك نألمصهألةالئلألأل شحخألة بألأليشال جألني    يألنيحمأل خكهألناللجيدحػنألننألنأليسكشش ألني ػل

ألنيدمشصون ألعرىألأليق  ثألنيجن سأليالرظألنيسج  أل  ألمغألنيبخنهحغألنيال  يخصو  عألأل يألنيػعػلألإيىألنيغجوج
ألإلألمأة  ألع شػن ألق ةصو ألنيغ موأل رخنيألنيجوشيألونيغشرخمألشسلألد لصو وك لتألأل كلأل ػنلبألنيحص  

ألنيجس عصوألياللجيدححغ.ألنيغ يوألمغألو نئهألنإل  ة 
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ألعغأل أل غحج  أل  غألنيحخبألنيف خيو ألعرىألندلجيدححغألني ذيظألألويع أل   نألمحخم ال  وألنيرخنيأل 
عجنةألكبحخ ألأأل خقألأل زالألعغألمالالكألني البألنيغخبصوألومغأليخ يفألذيظألع ػبالهألق ةصو  يرغوألنيغخبصوألون

أل  ي ج ألنيسسكغألأل يألة  وأل  بألنيخمروأل.ألومعألذيظألنيسؤيف تألنيغخبصوألألمغ أل   مصو ك لتألي عأل ص  
ألنلحنكألمؤكجوغألححيظأل سدك عألح    ال عألو خع عألعرىألل ر  ألمغأل حلألنيىألن خأل.

أل

 الههامش
                                                           

ألنيحمألآيتألنيصه  حثألمشذػ  يأل- 1 ألونيسرحخ ألنإلةالمصو ألنخل شو ألمكالقو ألةغحج  ألنحػ ألنشصع ألنيجرحلألأل  مج ألعبج :
ألنيج نة تألونيقحػثألنيغ س لصوأل ألمشذػ نتألمخكد ألنيخ مذأليرج نة تألنيسػ يدكصو  ألنيغ يسي ألنيسؤ سخ ألأعس ل نيالسصسي 

أل.أل266-265/أل2أل 1993ونيسػ يدكصوألونيالػ حقألونيسغرػم ت ألزنػنن أل
أل.أل266أل-265/أل2نيسخ عأللفدهأل ألأل- 2

3-Alvaro Galmes de Fuentes, La lengua española de la literalura aljamiado- morisca 
comex presión de una minoría religiosa, Espanola de Lingüística, Ano   16, fasc 1, 
Enero- Junio 1986 . 

أله   يألأل-4 أل   خيظ ألةرسىألأليحػل  ة أل. أل ي ألمشذػ  أل حث أل. ألوني    ي ألونال الس عي أل ألنيدص ةي ألنيسػ يدكححغ    يخ
مخكدألة نة تألنيػ ج ألنيغخبصوأل أل  أل2 ألألك1غخبصوألنإلةالمصوألأل يألندلجيذأل ألجألنيخزخنسألنيجحػةيأل ألنيحز   ألني

 ؛1999ححخوتأل أل
L.p. Harvey, Muslims in Spain1500-1614, university of chicogo press, Chicago- 
London,2005, op.cit,ألp.380-398. 

نةق لص ألوعش عوألند خفألعرىألنيسػنةألنيررقو ألإنش  حػنألكػ حخثألةمأل خننألكػمثألحشحال  ألنيش ػشألني ال حصوأل يألأل-أل 5
أل.117 ألصأل2815 حثألمشذػ  ي:ألم سألنيغحشحغألم سألنيغحشحغألنيغالحق ألنيرغوألنيغخبصوأل يألنةق لص  ألنيخي ض أل

6 - Mercedes  Garcia Arenaly Fernado Rodriguez Mediano,ألUn Oriente  Espnol los 
moriscos y el sacromonte en tiempos de contrarre forma, Marcial Pons Histroria, 
 ; p.33أل,2010

أل.أل358-349/أل1يحػل  ةأل   خيظأله   ي أل   يخألنيسػ يدكححغ أل
أل:أل- 7 ألوشطخ ألوبػزيشبأل. ألكػ يشصي ألندةق لصو ألني ال بألنيى ألهحن ألححغألأل- خ ع ألنيالجن ل أل خو ػس  أل حخنلجو إنش  حػن

سألنيغحشحغألنيغالحق ألنيرغوألنيغخبصوأل يألإةق لص  ألنيخي ض ألنيرغالحغألنيغخبصوألونإلةق لصو أل حثألمشذػ أل ي:ألم سألنيغحشحغألم 
أل؛أل69-68 ألصأل2815

L.p. Harvey, op.cit,ألp. 264-290. 
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 Abdel latif Mohammed M. seery, La Identidad Arabo Islámica de los Moriscos Aأل-8
Traves de la literatura Aljamiada, Publicado, in: Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire 
de las  chute de Granada 1492- 1992,  Zaghouan, 1993, 2/166-168 
-p. 264أل,Abdel latif Mohammed M. seery, op.cit, 2/167-168; L.p. Harvey, op.cit -أل9
290. 

أل.69-68إنش  حػنأل حخنلجوأل خو ػس ألنيالجن لألححغألنيرغالحغألنيغخبصوألونإلةق لصوأل ألصألأل- 18
أل ع ةلأل- 11 أل ذال ومألةغحج ألنيذ حج   ألندلجيدصو ألندمو أل  ألة ػكألألأل188   يخ أل غج ألونال ص  ة ألنيسػن  و ألمغ ع م

ألححخوت ألنخل شو أليرج نة تألونيشذخ  ألنيسؤةدوألنيغخبصو ؛ألعغألأ ق  ألندلجيدححغألنيسشفححغأل يأل338 ألصأل.2888 
  بألإيىألي  سألنيحج  م ألأ سجألحغألق ةعأل.ألل عخألنيجوغألعرىألني ػمألني   خيغألمخالرخأل  روألشألأل-مشف هع ألوشطخأل:

 ؛أل1987ند ق ب أل ح حقألدمحمأل زقأل ألنيجن ألنيبصز سأل أل
L.p. Harvey, op.cit,p. 122-200. 

أل
أل  يج.ألأل- 13 ألحغ ألن سج ألنيسق س ألأحػ ألنيش عخم  ألوشطخ: ألنإلةالمي ألنيسغخب أل الة أل ي ألنيسشفحػن ألناللجيدححغ  ػل

أل ألنيبصز س  ألنيجن  ألني ال ب  ألةن  ألنيسغخبألنالقرى  ألةول ألد ق   ألج1997نالةال ر  ألصأل2  ألأحػألنيس خمأل؛166   
ألحغألدمحمأل)تأل ألحغألألها(.1841نيسق سألأ سج ألنيجوغ أليد ن ألوزيخه  ألندلجيذألنيخشحبألوذكخ ألنيصحبألمغألنرغ لف 

أل.336؛ألع ةلألةغحجأل ذال وم ألندموألندلجيدصوألنيذ حج  ألصأل528-527 ألصأل4 ألجنيخصبحب ألة.مأل ألة.تأل
أل-14 ألأل ألني بحخ  ألنيسغخب أل ي ألنيقحخم ألونيج  ة ألنيسػ يدكحػن ألمشذػ ألدمحمأل جي  ألنيسغخب  أل ي ألنيسػ يدكحػن  ي:

أل.71 ألصأل2888شالشبخ ألشفذ ون ألأل23-21 س ةىألني  ليألأل24-22أك ةيسصوألنيسسر وألنيسغخبصوألنيشجو ألني  لصوأل
15-Abdelhakim Gafsi, La decouverte d’ une conduit d’eau dans un village morisco – 
andalous en Tunisie: ghar el melh. in : Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las  
chute  de  Granada 1492- 1992,  Zaghouan, 1993, vol. 2, p238-239 ; 

ألنيغ جألأل ألأون خ أل يألنيجدنئخ ألوني   مصو ألونال الس عصو ألنالقالر ةيو ألنيحص   أل ي ألنيػقفألومك لاله ألنيجوغألةصغجولي  ل عخ
  ألصألصأل1981ة تألنيال  يخصو ألةمذق ألنيغجةألنيخ مذ ألنيدشوألنيغ س ليألوأونئلألنال الاللألنيفخلدي ألمجروألنيج ن

أل.56-76
 أل28عبجألنيخ سغألنيحجي ألقرحج أل نئغوأل يأل   سألندلجيذأليذ عخألألجيديألمج ػل ألمجروألنيسش هل ألنيغجةألأل- 16

ألصأل ألنيغ شخ   ألندةبألنإلةق لي أل368-342 1983نيدشو أل ي ألنيسػ يدكي ألمغألعػ   ألمالم  ألنيػ نكري  أل دغ ؛
أل.197-154 ألصأل1983 ألنيدشوألنيغ شخ  أل28يغجةألمجروألنيسش هل ألن
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ػنألندلجيدحػنألونيسدصححػنألنيسج ح وألحيػمألك  ةي ك ألنيسػ يدكأل؛أل314ع ةلألةغحجأل ذال وم ألنيسػن كو ألصألأل- 17

أل ألةوػننألأل1648-1492نيججيصو ألنيالسصسي  ألنيجرحل ألعبج أل خ سو ألأمخيك   أل ي ألنيسػ يدكححغ ألعغ ألحج نةو ألمرحق مع
أل.أل83 ألصأل1983 ػلذ ألأل-نيسصبػع تألنيج مسصو ألنيجدنئخ

 : Ridha Mami, Juan Alonso Aragones :Romancista morisco del siglo xvll . inأل-18
Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las chute de Granada 1492- 1992,  
Zaghouan, 1993 ,vol .2, p. 248. 
19- Antonio Vespertion Rodriguez, los acm Allah al- ucna en la literature aljamiado 
– morisco. in : Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las chute de Granada 1492- 
1992, Zaghouan, 1993,vol 2, p. 255. 
 ;op.cit, p.110-127أل,Mercedes Garcia Arenalأل-20

ألإيىألنيسغخبألأل ألندلجيدحػنألوهجخن  ع ألألأل17و16 اللألني خلحغألدمحمأل زق  ألنيجن ألنيبصز س   ألصأل1989نيسصالةم 
أل.أل279-277ص
أل.أل275-274دمحمأل زق ألندلجيدحػنألوهجخن  ع ألصألصألأل-21
؛أليحػل  ةأل   خيظأله   ي أل   يخألنيسػ يدكححغ أل343-348 ألصةغحجأل ذال وم ألندموألندلجيدصوألنيذ حج ع ةلألأل-22
أل.أل1/352-353

أل.أل277-276دمحمأل زق ألندلجيدحػنألوهجخن  ع ألصألصألأل- 23
 ؛أل298-297صأل دمحمأل زق ألندلجيدحػنألوهجخن  ع ألصألأل- 24

Rachel Arie ,  Espana Musulmana siglos v111-xv, p.315-320. 
عق سألنيجخن م ألنيالأ حخألنيسػ يدكيأل يألنيصخبألنيسغخبي أل يأل:ألنيسػ يدكحػنأل يألنيسغخب ألمشذػ ألأك ةيسصوألألأل- 25

أل؛أل284 ألصأل2888شالشبخ ألشفذ ونأل ألأل23-21 س ةىألني  ليألأل24-22نيسسر وألنيسغخبصوألألنيشجو ألني  لصوألأل
Rachel Arie,  Espana Musulmana siglos vlll-xv, p.315-320. 

أل.71دمحمأل جي ألنيسػ يدكحػنألونيج  ةألنيقحخم ألصألأل-26
أل- Vin cent Barletta,covert gestures,ألp.29-2أل 

ألألأل-وشطخألكحيظأل:أل.أل299-298دمحمأل زق ألندلجيدحػنألوهجخن  ع ألصألصألأل-27
Carmen Gonzalez Roman, La carpintería de armar, malaga , 2012,ألp. 21-30 . 

؛أليحػل  ةأل   خيظأله   ي أل   يخألنيسػ يدكححغ أل343-348 ألصألةغحجأل ذال وم ألندموألندلجيدصوألنيذ حج ع ةلألأل-28
أل.أل1/352-353

ألأل- 29 ألنيذ حج ع ةل ألندلجيدصو ألندمو أل ذال وم  ألةغحج ألص أله   ي343أل-348  أل   خيظ أليحػل  ة أل   يخأل؛  
أل.أل353-1/352نيسػ يدكححغ أل
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ل عخألنيجوغألةصغجولي ألنيػقفألومك لالهألأل- ػلألنيشذ ش تألنالقالر ةمأليأللجيدححغأل يأل الةألنيسشفىألوشطخأل:أل- 38

أل.76-56 يألنيحص  ألنالقالر ةيوألونال الس عصوألوني   مصوأل يألنيجدنئخ ألصألصأل
أعس لألنيسؤ سخألنيغ يسيألنيخ مذأليرج نة تألإشغ يألنيسػ يدكححغأل يألنيسغخبألندقرى أل ي:أل نيحدغألنيد ئ  ألأل- 31

/أل2 أل 1993نيسػ يدكصو ألمشذػ نتألمخكدألنيج نة تألونيقحػثألنيغ س لصوألونيسػ يدكصوألونيالػ حقألونيسغرػم ت ألزنػنن أل
ل عخألنيجوغألةصغجولي ألنيػقفألومك لالهأل يألنيحص  ألنالقالر ةيوألونال الس عصوألوني   مصوألأل يألنيجدنئخ ألصألصأل؛أل268
أل.56-76

ع مألمغألنيسػن  وألونال ص  ةألأل188   يخأل ذال وم ألع ةلألةغحجأل ذال وم ألندموألندلجيدصوألنيذ حج  ألع ةلألةغحجأل
أل.2888 ألنيسؤةدوألنيغخبصوأليرج نة تألونيشذخ ألححخوت أل غجألة ػكألألنخل شو

 
 قائمة المرادر والمراجع

 المرادر  -
ألنيحجخم ألأ سجألحغألق ةعأل.ألل عخألنيجوغألعرىألني ػمألني   خيغألمخالرخأل  روألش  بألإيى -1

 1987ي  سألند ق ب أل ح حقألدمحمأل زقأل ألنيجن ألنيبصز سأل أل
لف ألنيصحبألمغألنرغألندلجيذألألها(.1841 ألأحػألنيسق سألأ سجألحغألدمحمأل)تألنيس خمأل -2

 نيخشحبألوذكخألوزيخه أليد نألنيجوغألحغألنيخصبحب ألة.مأل ألة.ت.
نيش عخم ألأحػألنيسق سألن سجألحغأل  يج.ألنالةال ر ألد ق  ألةولألنيسغخبألنالقرى ألةن أل -3

 .1997نيجن ألنيبصز س ألني ال ب أل
 المراجع  -

ع ةلألةغحجأل ذال وم ألندلجيدحػنألنيسػن كوألة نةوأل يأل   يخألندلجيدححغأل غجألة ػكألنخل شوأل -4
 .ألأل1993 ألمص  عألألالخل شحػل لألألني  هخ أل 

 ألع مألمغألنيسػن  وألونال ص  ةأل غجألة ػكألألنخل شوأل188   يخألندموألندلجيدصوألنيذ حج  أل -5
 .2888شذخ ألححخوت ألنيسؤةدوألنيغخبصوأليرج نة تألوني

معألأل1648-1492ػنألندلجيدحػنألونيسدصححػنألنيسج ح وألنيججيصوألحيػمألك  ةي ك ألنيسػ يدك -6
مرحقألحج نةوألعغألنيسػ يدكححغأل يألأمخيك  أل خ سوألعبجألنيجرحلألنيالسصسي ألةوػننأل

 .أل1983 ػلذ ألأل-نيسصبػع تألنيج مسصو ألنيجدنئخ
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نيسصالةم ألنيجن ألألأل17و16خلحغأل اللألني دمحمأل زق ألندلجيدحػنألوهجخن  عألإيىألنيسغخبأل -7
 .1989نيبصز س أل

 البحهث المنذهرة   -
إنش  حػنأل حخنلجوأل خو ػس ألنيالجن لألححغألنيرغالحغألنيغخبصوألونإلةق لصو أل حثألمشذػ أل ي:ألم سأل -8

 .2815نيغحشحغألم سألنيغحشحغألنيغالحق ألنيرغوألنيغخبصوأل يألإةق لص  ألنيخي ض أل
ني ال حصوأل يألنةق لص ألوعش عوألند خفألإنش  حػنألكػ حخثألةمأل خننألكػمثألحشحال  ألنيش ػشأل -9

عرىألنيسػنةألنيررقو أل حثألمشذػ  ي:ألم سألنيغحشحغألم سألنيغحشحغألنيغالحق ألنيرغوألنيغخبصوأل يأل
 .2815نةق لص  ألنيخي ض أل

 حثألأل  مجألنشصعألنحػألةغحج ألمكالقوألنخل شوألنإلةالمصوألونيسرحخألنيحمألآيتألنيصه  -18
سيألنيخ مذأليرج نة تألنيسػ يدكصو أل:ألعبجألنيجرحلألنيالسصسي ألأعس لألنيسؤ سخألنيغ يمشذػ  ي

مشذػ نتألمخكدألنيج نة تألونيقحػثألنيغ س لصوألونيسػ يدكصوألونيالػ حقألونيسغرػم ت ألزنػنن أل
1993. 

إشغ يألنيسػ يدكححغأل يألنيسغخبألندقرىأل حثألمشذػ أل ي:ألأعس لأل نيحدغألنيد ئ   -11
حػثألنيسؤ سخألنيغ يسيألنيخ مذأليرج نة تألنيسػ يدكصو ألمشذػ نتألمخكدألنيج نة تألونيق

  1993نيغ س لصوألونيسػ يدكصوألونيالػ حقألونيسغرػم ت ألزنػنن أل
 دغألنيػ نكري ألمالم ألمغألعػ  ألنيسػ يدكيأل يألندةبألنإلةق لي ألمجروألنيسش هل أل  -12

 .197-154 ألصأل1983 ألنيدشوألنيغ شخ  أل28نيغجةأل
عق سألنيجخن م ألنيالأ حخألنيسػ يدكيأل يألنيصخبألنيسغخبي ألأل حثألمشذػ أل يأل:أل -13

أل24-22يسغخب ألمشذػ ألأك ةيسصوألألنيسسر وألنيسغخبصوألألنيشجو ألني  لصوألألنيسػ يدكحػنأل يألن
 .2888شالشبخ ألشفذ ونأل ألأل23-21 س ةىألني  ليأل

عبجألنيخ سغألنيحجي ألقرحج أل نئغوأل يأل   سألندلجيذأليذ عخألألجيديألمج ػل ألمجروأل -14
  ألنيدشوألنيغ شخ .28نيسش هل ألنيغجةأل

   يخألنيسػ يدكححغألنيدص ةيألألونال الس عيألوني    يأل.أل حثألمشذػ ألأليحػل  ةأل   خيظأله   ي -15
 ألأل1 يأل.ألةرسىألنيخزخنسألنيجحػةيأل ألنيحز   ألنيغخبصوألنإلةالمصوألأل يألندلجيذأل ألجأل

 .1999مخكدألة نة تألنيػ ج ألنيغخبصوأل ألححخوتأل أل  أل2ك
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دمحمأل جي ألنيسػ يدكحػنألونيج  ةألنيقحخمأل يألنيسغخبألني بحخ ألأل حثألمشذػ أل ي:أل -16
أل24-22 يدكحػنأل يألنيسغخب ألمشذػ ألأك ةيسصوألنيسسر وألنيسغخبصوألنيشجو ألني  لصوألنيسػأل

 .2888شالشبخ ألشفذ ون ألأل23-21 س ةىألني  ليأل
ل عخألنيجوغألةصغجولي ألنيػقفألومك لالهأل يألنيحص  ألنالقالر ةيوألونال الس عصوألوني   مصوأل يأل -17

ة تألنيال  يخصو ألنيجدنئخألأون خألنيغ جألنيغ س ليألوأونئلألنال الاللألنيفخلدي ألمجروألنيج ن
 .1981ةمذق ألنيغجةألنيخ مذ ألنيدشوأل
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