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 الجاليات األجنبية وأثرها في الحياة االجتماعية في الدولة العربية اإلسالمية 
 م(846-661هـ/41-232)

 جنان نروري احمد م..م
 خمف الحمفي أ.د. صبيح نوري 

 جامعة البررة ــ كمية التربية لمبنات 
 الممخص

انجمجت الحزارة العخبية اإلسالمية مع الحزارات الدابقة ليا في مختمف مجاالت الحياة ،       
واعتخفت باألديان الدساوية التي بذخت بالجيغ اإلسالمي ،واستػعبت مختمف الذعػب واألقػام التي 
شاركت فييا، وكانت أشبو بحجيقة مميئة بدىػر وخميط مغ ألػان متعجدة تشزح بالحياة ،وجسال 

لتدامح وتحقق متعة التعاير الدمسي في إشار السجتسع العخبي اإلسالمي الػاحج وحساية الجولة ا
العخبية اإلسالمية ،وقج تعاير فييا خميط مغ اجشاس متعجدة ،فييا السدمع والسديحي والييػدؼ 

اماتيع وغيخىع ،وتستعػا بحقػقيع الستداوية في ضميا، وأدوا واجباتيع تجاىيا، وأغشػا الجولة بإسي
الحزارية حتى تسكشت مغ إنجاز أعطع رصيج لمحزارة اإلندانية، وإحجاث تأثيخ عسيق في كل 

 الحزارات الالحقة ليا.
وأثخت الجاليات بسختمف اجشاسيا في الحياة االجتساعية اذ شاركيا السدمسػن بأعيادىع وتأثخ   

يصمق عمى الجاليات "لقب  كانالحكام بسالبديع وأشيخ اشعستيع وانجمجػا في السجتسع العخبي، و 
الخعية" أؼ ان الجولة رعتيع وتكفمت بيع وكانػا مغ اجشاس مختمفة وأصحاب كتب سساوية او 
أصحاب ديانات أخخػ، ومغ بيشيع الشرارػ والييػد والرابئة والفخس، الحيغ استقخوا في البالد اما 

لحكع العخب واستقخوا في  عغ شخيق معاىجات صمح او امان مغ قبل الحاكع، او خزعت بالدىع
 بالد العخب لتػفخ الفخص السختمفة فييا لمعير.
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Foreign communities and their impact on social life in the Arab Islamic 

state (41-232AH / 661-846 AD) 

Assist Lecturer: Janan Nasri Ahmed 

Prof. Dr. Sabeeh Nouri  Kh. Al-Helfi 

University of Basrah - College of Education for Women 

Abstract 

The Arab-Islamic civilization blended with its previous civilizations in 

various fields of life, and it recognized the heavenly religions that preached 

the Islamic religion, and absorbed the various peoples and nations that 

participated in it. The one Islamic Arab and the protection of the Arab 

Islamic state, in which a mixture of multiple races coexisted, including 

Muslims, Christians, Jews and others, and enjoyed their equal rights under 

it, and performed their duties towards it, and enriched the state with their 

civilizational contributions until it was able to achieve the greatest balance 

of human civilization, and to have a profound impact on all later 

civilizations. 

   Elements of different races influenced social life, as Muslims shared their 

feasts, rulers were influenced by their clothes and their most famous foods, 

and they assimilated into Arab society. The elements are called "subjects" in 

the sense that the state takes care of them and takes care of them, and they 

were of different races, owners of divine books, or owners of other 

religions. Among them are Christians, Jews, Sabians and Persians who 

settled in the country either through peace or security treaties by the ruler, or 

their country was under the rule of the Arabs and settled in the Arab 

countries because of the availability of different opportunities to live there. 
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 المقدمــة
تديخ القافمة اإلندانية في شخيقيا الصػيل الى غايتيا السحتػمة، ويتذعب ىحه الصخيق كمسا      

مزى ركب البذخية في اجتيازه، ويتفخق الشاس الى جساعات وامع وشعػب وقبائل، ويتجو كل مشيع 
لشسػ الى مشيج مختمف عغ االخخ، ويطيخ التشافذ في مختمف مجاالت الحياة، ويخمق ىحا التشافذ ا

 الفكخؼ والعمسي والحزارؼ واالقترادؼ.
                                                                                  لعبت الجاليات دورا  في تاريخ الجولة العخبية اإلسالمية في العرخيغ االمػؼ والعباسي وقج   

بمغت تأثيخىا في شتى السجاالت الدياسية واالقترادية واإلدارية واالجتساعية، واستصاعػا تأسيذ 
 رػل عمى مكانات مخمػقة في السجتسع العخبي.حياة اجتساعية داخل الجولة مكشتيع مغ الح

واقترخ االمخ في العرخ االمػؼ عمى مجاالت وحخف معيشة اال انيا تػسعت وشسمت مختمف 
السجاالت والحخف في العرخ العباسي والحؼ كان سببو االنفتاح الكبيخ الحؼ امشتو الجولة العباسية 

لعخق انسا كان اىع ما في االمخ ىػ ما يحسل مغ لكافة الجشديات دون االلتفات لمػن او الجيغ او ا
 عمع اوشي يشفع بو السجتسع اإلسالمي.

لقج أشخنا الى السفخدات االتية في البحث )اىل الحمة وىع الشرارػ، الييػد، الرابئة(، كحلظ 
 ذكخنا )الفخس، االتخاك( وغيخىع، وكل ىحه السفخدات تشزػؼ تحت تدسية الجاليات.

الجاليات في المغة واالصصالح، والجاليات في القخان الكخيع، والػقػف عمى  سيتشاول البحث:   
الشاحية االجتساعية لمجاليات وذكخ لسحة عغ حياتيع االجتساعية أماكغ سكشاىع وتختيبيع الصبقي في 
الجولة مع التخكيد عمى العادات والتقاليج التي تزسشت السأكل، السمبذ، وعاداتيع في الدواج 

 ضافة الى األعياد والسشاسبات الخاصة بيع.والصالق إ
 مفهوم الجاليات 

الجالية في المغة مذتقة مغ جال. أؼ جال القػم عغ مشازليع، وقيل انجمػ، ىي لغة يدتخجميا 
العامة مغ الشاس، اخخجػىا عمى وزن فعمػا، وجاء مرجره الجالء مفتػح األول مسجود عمى فعال، 

جمػتيع فأجمػا عغ مشازليع، وكسا ورد في شعخ ابي ذؤيب، عشجما عمى وزن ذىاب، وفي لغة أخخػ 
وصف الشحل والخجل الحؼ شخدىا عغ خميتيا باستخجام الجخان فمسا جالىا باأليام تحيدت ثبات 

 .(   1)  عمييا ذليا واكتئابيا
ؼ وقج تأتي بسعشى الخخوج االجبارؼ فعشجما يقال اجالىع، أؼ اخخجيع اما بالقػة او لدبب قدخ  

خارج عغ ارادتيع، فتحكخ بريغة اجالىع عغ وششيع أؼ اخخجيع مشيا، وقج يحكخ القػم تفخقػا أؼ 
 .(  2)   جمػا 
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، وقج استخجم ىحا (  3)  كحلظ تدتخجم لقػل جال العجو عغ الػشغ أؼ خخج عشو او مشو وارتحل  
قرج استعسل عمى جدية                                                                   السرصمح قجيسا  ليجل عمى الجدية فيقال استعسل فالن عمى الجالية ، والس

 . (  4)  اىل الحمة ، اما الجالء فيػ الخخوج مغ البمج واإلخخاج، وقج جمػا عغ اوشانيع وجالىع 
، وجال اليع عشو ، وجمػا أؼ اذلبو ، (    5)  فأنيا ذكخت بعجه معاني مشيا تجممو السخض واليع  

 .(    6)  السخض ضيخه ، ومشو جال هللا عشو                             وجال فالنا  االمخ أؼ كذفو عشو وا
                                                                                     اما اصصالحا  : جػال وجاليات فيع الحيغ تخكػا اوشانيع وابتعجوا عشيا ،ومغ السسكغ ان يصمق   

عمى اىل الحمة ، كحلظ يزع معشاىا الغخباء الحيغ يكيسػن في بمج غيخ بالدىع ، والجال ىػ مغ 
 (  7)  خخج مغ بمجه الى بمج اخخ 

وقج  ورد ذكخىا  في القخان الكخيع }والشيار اذا جالىا{ ،وفي تفديخىا أؼ جمى الطمسة ،فجازت  
الكشاية عغ الطمسة ، وتحكخ كحلظ بسعشى انجمى اليع وتجمى ، ويقال انجمت اليسػم كسا تشجمي 

ء  ل ع ح ب  (   8)  الطمسة  ع  ال ج ال  م ي ي  ت ب  َّللا   ع  ل ػ ال  أ ن  ك  ل ي ع  ف                                                                 ،وقػلو }و  ن ي ا   و  خ خ ة  ع ح اب                                   ي ع  ف ي الج                      ي اْل 
} .، فدخت اْلية بسعشى الخخوج عغ اوشانيع مع االىل واألوالد، وقزى بو عمييع لعحبيع ( 9)        الش ار 

بالقتل والدبي بالجنيا كسا فعل ببشي قخيطة، والجالء مفارقة الػشغ، وان الجالء ال يكػن اال لجساعة، 
وفي تفديخ اخخ قيل انو مغ عشي بيحه ، (  10)  كغ ان يكػن لجساعة والفخد كحلظيساما اإلخخاج ف

اْلية ىع بشي الشزيخ وىع مغ الييػد، وكتب هللا عمييع الجالء مغ مػضع الى مػضع اخخ والى 
                                                                                        بمجه أخخػ ،وقيل خخوج الشاس مغ البمج الى البمج ، وقيل ايزـا  الجالء: اخخاجيع مغ ارضيع الى 

 .(  11)  يقال: الجالء: الفخار، يقال مشو: جال القػم مغ مشازليع، واجميتيع  ارض أخخػ، و 
                                                                                         وان تالحع أكثخ مغ حزارة يؤدؼ دورة في نفع البذخية وتقجميا، ويشقل االندان لحياة أكثخ تقجما   

بيغ مغ خالل االنتفاع مغ تجارب األمع في مختمف مجاالت الحياة، ويػلج ذلظ تألف وتعاون 
 .(  12)   إلندانية السختمفةالحزارات ا

 لمحة عن الحياة االجتماعية الخاصة بالجاليات
كانت الصبقات ىي الشطام األمثل لسجتسع يتستع بقجرات مالية وتجر عميو األمػال مغ الفتػحات    

العدكخية وانفتاح العالع عمى الجولة العخبية اإلسالمية، مسا جعل الصبقة الحاكسة ىي الصبقة العميا 
ب عالية ومغ ىحا والتي تتستع بكافة االمتيازات، ولجشػد الفتح نريب مغ ذلظ فسشحيع الحكام روات

السشصمق بجأت الذعػب تشزع لمجيػش الفاتحة وتدتقخ في الجولة العخبية اإلسالمية وأصبحت خميط 
 .(   13)  متعجد 

والعخب كان العشرخ الحؼ شغى عمى العرخ االمػؼ لكغ ىحا لع يسشع مغ وجػد عشاصخ أخخػ    
ان الفخس مغ اول العشاصخ التي ، ويسكغ القػل (  14)  يا دور ابخز في العرػر الالحقةضيخ ل
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غمبت عمى السجتسع في العيج االمػؼ ،ويعػد ذلظ الى ان الكثيخ مغ الفخس قج تخكػا بالدىع 
ي مختمف األصعجة في العرخ واشتخكػا في الفتػحات واستقخوا في بالد العخب وبخز دورىع ف

الرشاع ورجال االعسال  وانطسػا تحت حساية افخاد او عذائخ ،وكان معطسيع مغ ،(  15)  االمػؼ 
والحيغ سكشػا معطع مشاشق العخاق بإرادتيع لسداولة أعساليع التجارية، ويتستعػن بػضع اجتساعي جيج 

 . (16)وليع دورا ومدتػػ كبيخ في الحزارة اإلسالمية
وقج اختز حكام الجولة العخبية اإلسالمية بتعييغ رؤساء اىل الحمة بكتاب رسسي يرجر مغ      

مظ بغ مخوان بتعييغ ختاروا واحجا مغ السخشحيغ مغ نفذ الصائفة ،وذلظ ما قام بو عبج السقبميع وي
 .(17)مصخان نريبيغ

واىتع حكام بشي امية باستعادة ما سيصخ عمية العخب مغ أماكغ كانت تابعة ألىل الحمة باعتبارىع    
مػؼ عسخ بغ عبج العديد كشيدة شخيحة كبيخة وميسو ومفيجة لمجولة العخبية اإلسالمية وأعاد الحاكع اال

الى الشرارػ كان قج سيصخ عمييا السدمسيغ، وىحا يجل عمى اىتسام الحكام وانراف اىل الحمة فقج 
 .(   18)  أعادوا حقػقيع حتى وان كان مغ السدمسيغ 

م( مغ شيخ ربيع الثاني في اخخة أصاب دمذق الصاعػن األعطع وخخج 574ىـ/49وفي سشة)   
لبمج مغ كافة شػائفو يحسمػن السراحف ومشيع اىل الحمة حامميغ التػراة واالنجيل، جسيع مغ في ا

 .(   19)  وىحا يبيغ تعاضج السدمسيغ مع اىل الحمة في السرائب واالفخاح والسحغ 
وكانت مشاشق سكغ الشرارػ التي لع تكغ مشصقة خالية مشيع اال ما نجر، وتخكدوا في العخاق       

 .(20)وبغجاد، وفي سػريا تخكدوا في مشاشق مختمفة مشيافي مشاشق السػصل 
م (ومعخفتيع بجاية  الفتػحات  في بالد 714-538ىـ /96-86وكان وجػد العشرخ التخكي  )     

ما وراء الشيخ وتػافجىع عمى الجولة العخبية اإلسالمية اال ان وجػدىع في العرخ االمػؼ بأعجاد قميمة 
 (   21)  ججا 

واختز غيخ العخب او الجاليات غيخ العخبية بسختمف السيغ والحخف اليجوية التي لع يكغ لمعخب    
بب ،وعبخ ابغ خمجون عغ ذلظ بقػلو " (  22)  نريب مشيا                                         أن العخب أبعج الشاس عغ الرشائع والد 

شائع و  ، وما يجعػ إليو مغ الر  غيخىا،                                                                                  في ذلظ أن يع أعخق في البجو وأبعج عغ العسخان الحزخؼ 
ومي  أقػم الش اس عمييا، ألن يع أعخق في                                                                                             والعجع مغ أىل السذخق وأمع الش رخاني ة عجوة البحخ الخ 
                                                                                        العسخان الحزخؼ  وأبعج عغ البجو وعسخانو. حت ى إن  اإلبل ال تي أعانت العخب عمى الت ػح ر في 

                                 خ مال السيي ئة لشتاجيا وليحا نجج القفخ، واألعخاق في البجو، مفقػدة لجييع بالجسمة، ومفقػدة مخاعييا، وال
شائع بالجسمة، حت ى تجمب إليو مغ قصخ آخخ، وانطخ                                                                                  أوشان العخب وما ممكػه في اإلسالم قميل الر 
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شائع واستجمبيا  يغ واليشج وأرض الت خك وأمع الش رخاني ة، كيف استكثخت فييع الر                                                                                               بالد العجع مغ الر 
 (  23)  "األمع مغ عشجىع

ان  التحػل الحؼ شيجه العالع اإلسالمي بعج وصػل العباسييغ أثخ بذكل كبيخ عمى الػضع      
االجتساعي واحجث تغييخ جحرؼ عمى أحػال الشاس، وتفتحت األبػاب اما دخػل الجاليات مغ كافو 
 انحاء العالع، اذ قام بشي العباس بإزالة جسيع القيػد والسعػقات التي وضعيا االمػييغ عمى دخػل
األجانب ،وأصبحت الجولة العخبية اإلسالمية محصة جحب لمسياجخيغ الحيغ يبحثػن عغ مرادر 
العير، ومع وجػد مقػمات الحياة الخغيجة في بغجاد والتصػر الحؼ حجث فييا اذ انيا أصبحت ممتقى 
 لسختمف شالب العمع والسعخفة والتجار وأصحاب السيغ ،ومع التػسع الرشاعي والتجارؼ والخخاء
االقترادؼ وكثخة األمػال إضافة الى التدييالت التي وفختيا الصبقة الحاكسة لمػافجيغ الييا لمدكغ 
واالستقخار في أراضييا وحرػليع عمى مشاصب عميا ميسا كانت جشديتيع ولغتيع ،اذ سعت 
اد الجاليات الى تعمع المغة العخبية حتى يسكشيع ذلظ مغ العسل وكدب العير الخغيج،  وزادت اعج

الدكان بذكل كبيخ وخاصو في بغجاد، وتعاضست عجد الجاليات مغ االتخاك واليػنان والرقالبة 
إضافة الى الشرارػ والييػد، وزاد نفػذىع وكان لمجالية السديحية رئيدان يذخفان عمييا ومشحػا حق 

 .(   24)  اإلقامة في بغجاد وارسال السبذخيغ الى مختمف انحاء العالع 

                                                                        حرة مغ ذلظ أيزا  اذ كان ليع رئيذ خاص بيع يقػمػن بجفع الزخائب لو، وبرػرة ولمييػد     
عامة فأن معطع الجاليات قج عسمت في مختمف االصعجة التي تجر عمييع األمػال وكانػا اغمبيع اىل 

 .(25)حداب وليع دراية في أمػر الكتابةعمع ومعخفة و 
وانتذخ الييػد في مشاشق مختمفة مغ العالع اإلسالمي، واستقخ في العخاق اعجاد كبيخة تختمف   

كثافتيع مغ مكان الى اخخ، وانتذخوا في اليسغ وسػريا وبالد ما وراء الشيخ ومشاشق أخخػ مغ الجولة 
 .(   26)  العخبية اإلسالمية 

ياجخة واىل البالد ان غمب التأثيخ األىع عمى وكانت نتيجة االنجماج الحزارؼ بيغ الجاليات الس    
 .(   27)  الجانب االجتساعي بدبب التداوج بيشيع 

وتعتبخ فمدصيغ مغ أكثخ األماكغ تػاجج وسكغ لمرابئة اال انيع انحجروا الى العخاق وسكشػا في    
ولعل أسباب ، وباألخز ناحية واسط والبرخة مغ أرض العخاق ،السشاشق القخيبة مغ دجمة والفخات

 .(28)ختيع تعػد الى اضصياد الييػد ليعىج
وان مداعجة الفخس لبشي العباس في بجايتيع وتكفميع بحسل راية بشي العباس مشح ان كانت ثػرة    

الى ان أصبحت دولة ، فتح ليع مجاال واسعا في الجولة وغمب تأثيخىع عمى جسيع اصعجة الجولة، 
                                                               ا ، وتأثخت حياة الشاس بالتقاليج الفارسية حتى وصل الحج انتذارىا                                وفي مجاالت مختمفة ثقافيا  واداري



 ات األجهبية وأثرها يف احلياة االجتناعية يف الدولة العربية اإلسالمية اجلالي

 م(646-661هـ/41-232)

 أ.د. صبيح نوري خلف احللفي                                                 جهان نصوري امحد م.م.

 

   م(2022كانون االول  – 33العدد ملحق )  لة دراسات ااريخيةجم 
193 

 

193 

،ولع تسخ فتخة شػيمة حتى بجأت برساتيع تطيخ واضحة لمعيان في  (  29)  في كل العالع اإلسالمي 
السجتسع فيسا يخز مطاىخ الثخاء والتخف التي تسثمت بالقرػر الفارىة والسدركذة وإدخال صشػف 
متعجدة مغ الصعام ،وعمى غخار الفخس فقج اقام حكام بشي العباس مجالذ الغشاء والتي تعتبخ مغ 

 .(30)العادات الفارسية
وجج اىل الحمة البيئة السشاسبة في السجتسع اإلسالمي، واحتزشتيع الجولة ووفخت اليع أجػاء         

تشسي قجراتيع مغ اعمى مشرب حرمػا عمية الى أصحاب السيغ الرغيخة ،واستعان بيع الحكام 
وقخبيع الييع ،كحلظ كانت تخبط عالقات شيبة بيشيع ،وان رؤساء اىل الحمة كانػا يحزخون 

،   واستصاع اىل الحمة ابخاز الجور (   31)  تفاالت او السخاسيع التي تقام عشج تػلية ولي العيج االح
األقػػ والتأثيخ األكبخ في الػضع االجتساعي وفي الػضع االقترادؼ واإلدارؼ واستصاعػا ان يرمػا 

الع اإلسالمي الى مشاصب عميا إضافة الى احتخافيع في التجارة وبكية االختراصات التي خجمت الع
كاألشباء والسيشجسيغ والريارفة وغيخىع الكثيخ، أصبحت الخوابط بيشيع قػية اذا شارك السدمسيغ 
معيع في اعيادىع وشارك اىل الحمة في أعياد السدمسيغ كحلظ ،وتبادل الصخفان اليجايا واصشاف 

بيشيع اكثخ بدواج السدمع  مختمفة مغ السأكػالت في السشاسبات الجيشية وغيخ الجيشية ،وتعسقت العالقة
 .(   32)  مغ الشداء الكتابيات 

وما ان تػلى بشي العباس تػسع دخػل االتخاك كغيخىع مغ الجاليات ،واستخجمػا في مشاصب     
رفيعة في الجولة وانتذخوا في ارجاءىا اال ان عالقتيع االجتساعية ساءت مع الشاس النيع أصحاب 

قػه بجنية وسػء خمق في التعامل مع الشاس ،ولكثخة عجدىع ضاقت بغجاد بيع خاصو في زمغ 
م( وألنيع أصحاب قػة فزميع حكام بشي العباس عمى غيخىع 842-833ىـ/227-218ترع )السع

مغ العشاصخ والجاليات األخخػ ،حتى ان السعترع بشى ليع مجيشة خاصو بيع وىي سامخاء ،وتأثخ 
نيع اترفػا بالجسال العرخ العباسي بيع واصبح لو برسة في السأكل والسذخب والسمبذ وخاصة ا

 .(33)وبياض البذخة
 العادات والتقاليد االجتماعية لمجاليات   

  أوال: المأكل والممبس عند الجاليات
تختمف السالبذ بيغ شبقة وأخخػ وبيغ شائفة وأخخػ ،وفي بعس األحيان تتحكع الجولة في مالبذ  

ساكشييا ،ويعػد ذلظ الى أسباب سياسية وديشية ،وتعتبخ السالبذ ىي السيدة األساسية بيغ شبقات 
بالمبذ السجتسع في الجولة العخبية اإلسالمية ،فكان اىل الكتاب يتسيدون بمبذ خاص بيع، تسيدوا 

،وتسيدوا بشطافة الثياب وحدغ  (35)ووضع العسائع عمى الخاس  ،( 34)الفاخخ ولبذ الحىب والتدييغ بو
،وتسيدوا اىل الكتاب برػرة عامة بمبذ الجراعات وىي ثياب مذقػقة مغ مشصقة (   36)  الرشاعة   
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                                                                                         الرجر ،واما العامة مغ الشاس فيختجون قسيز ذا ازرار وستخة شػيمة  وحداما  مغ الشز ،ويشتعمػن 
األححية والشعال، اما مالبذ نداءىع فتسيدت بالفخامة وليغ غصاء راس يحتػؼ عمى الجػاىخ 

ة ،وحتى نداء العامة ليغ نريب مغ السالبذ السدركذة بالسجػىخات والحمي مغ واالحجار الكخيس
 .(   37)  اساور وخالخيل 

وامتاز الرابئة بشػع معيغ مغ السالبذ والتي تترف بالػن األبيس ويعتبخ لجييع تعبيخ عغ    
 .(   38)  الشػر والزياء 

الخاس، وان اول حاكع عباسي لبذ اما الدؼ الخاص بالفخس وىػ القالنذ والتي تػضع عمى     
زييع وأصبح الدؼ السعتخف بو في مؤسدات الجولة ىػ السعترع، والدشػات التي سبقت ىحا الحاكع 
كان يعيب عمى مغ يختجؼ زؼ االعاجع، ويخجع اىتسام السعترع بحلظ الى تقخبو لغيخ العخب 

 .(39)اد عمييع في دوائخ الجولة والجيرواالعتس
ليج الفارسية الخاصة بالسالبذ بيغ انحاء الجولة العخبية اإلسالمية ،وقج غشع العخب وانتذخت التقا   

ى باليخمدان إ ل ي و  ومعو اثشا عذخ  عشج فتح فارس الكثيخ مغ السشدػجات الفارسية ،"                                                    فبعث أ ب ػ م ػس 
،                                                                                  أسيخا مغ العجع عمييع الجيباج ومشاشق الحىب وأسػرة الحىب فقجمػا بيع السجيشة ف ي زيي           ع ذ ل ظ 

ولبذ ،وغمبت القمشدػة الصػيمة وبعس األزياء الفارسية ،وتقمجه القزاة ،(  40)                      فجعل الش اس يعجبػن"
،كحلظ عخف العخب الحمي والديشة مغ الفخس وتأثخوا بو وبجو يتيادون ( 41)الحكام القالنذ مع العسائع

الحكام والػالة بأنػاع مغ القالئج والمؤلؤ والسخجان والياقػت ،وانتذخت في العرخ االمػؼ مالبذ 
                                                                                      ججيجة لع تكغ عغ العخب مغ قبل ،وىي الجرايع ،جبابا  أردية وسخاويل ،وعائع ،وقالنذ ،واقبية 

ياب مػشاه، وسار اتباع معاوية عمى نيجو ،فأول مغ لبذ الثياب الكتانية ىػ واليو ،وثياب كتانية وث
زياد ،كحلظ واليو عمى مرخ عسخو بغ العاص الحؼ لبذ الثياب السػشاه كان بيا عقيق يتألق ،ولع 
يقترخ التأثخ عمى الذكل انسا الصػل كحلظ، فبعج ان كانت في العيج الخاشجؼ قريخة أصبحت في 

 .(   42)  مػؼ شػيمة وتخط األرض ،إضافة الى لبذ الشاس السالءة وتخكػا العباءة   العرخ اال
واستخجمت السالبذ الفارسية في البالط العباسي ،ويعتبخ السشرػر أول مغ امخ بمبذ الدؼ    

الفارسي، وان تكػن القالنذ بجل العسائع التي تعتبخ رمد العخوبة ،وجعل كل شبقة مغ شبقات 
خاص بيا ،ولع يقترخ االمخ عمى الصبقة الحاكسة انسا عامة الذعب كحلظ ،وكانت  السجتسع زؼ 

ازياءىع حدب وضعيع االجتساعي فسشيع مغ لبذ الحخيخ الفاخخ والرػف ،اما متػسصػ الحال 
لبذ القسيز والدخاويل ،اما الفقخاء فكانػا يمبدػن السالبذ القػية والجراعة ،وكانت مالبذ الصبقة 

عة بالجػاىخ الثسيشة ،وتعتبخ زبيجة زوجة الخشيج اول مغ لبدت السالبذ السخصعة الحاكسة مخص
 .(   43)  وأنػاع الحخيخ األصفخ واالخزخ واالزرق 
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اما العادات الخاصة في االكل فيي تختمف مغ جالية الى اخخػ  ،ان الييػد يفزمػن المحع      
يكػن الحابح عالسا بذخائع  السذػؼ الرافي مغ كل شائبة، ولجييع قػاعج مخترة بالحبح ابخزىا ان

ن ،وال يأكمػ  (  45)  ،ومحخم لجييع الذحػم السراحبة لمحػم ،ويحخم لجييع لحع الجسل  (44)ديشيع
 .  (  46)  الدسظ يػم الدبت فيػ محخم لجييع في ىحا اليػم وال يجخل بيػتيع حتى 

ولمرابئة قػانيغ ومسشػعات كثيخه تخز شعاميع، فال يأكمػن الحيػان الحؼ يستمظ اسشان وال      
شيػر ليا مخالب، وكخاىة لحع الجسل ،ويحخم لجييع اكل السيتة والجم وما ذبح عمى غيخ شخيقتيع 

زل األشعسة الجيكة واالسساك، وال يجسع بيغ الدسظ والمبغ في مائجة واحجه ، وما كان مغ ،واف
يحكخ اسع هللا قبل الشبات فيػ غيخ الباقالء والثػم وتخصى بعطيع الى الكخنب والعجس وغيخىا ،و 

 .(47)البجء بالصعام
طػن عمى اليجوء التام ولمفخس عادات مختمفة قميال عغ الجاليات األخخػ في شعاميع فيع يحاف     

وعجم الكالم عشج مزغ الصعام وما يعخف تدسيتيا لجييع بالدمدمة وىي عجم احجاث صػت بالذفة 
،وكان تأثيخ الفخس عمى األشعسة كبيخا، اذ كانت اشعسة (   48)  او المدان انسا بجورانو فقط في فسيع 

العخب مقترخه عمى المحػم والتسخ والمبغ ،اال ان الفخس كانػا يعخفػن أنػاع مختمفة مغ األشعسة 
ويذتيخون بالحمػػ وشبخ مختمف لحػم الصيػر الغديخ بالتػابل ،وأصبحت مائجة الحاكع االمػؼ 

لصيخ وال يكتفي بيا لشفدو انسا يقجميا لزيػفو ،وسار عمى نيجو معاوية بغ ابي سفيان مميئة بمحع ا
بكية الحكام والػالة مغ بعجه، وقامػا بجمب العجيج مغ الصباخيغ الفخس الى القرػر، ولع يقترخ 

االمخ عمى الصعام انسا مػاد الصبخ مشيا الدكاكيغ ،والسالعق والفػط، واستعسال الكخاسي لمجمػس 
 . (  49)  عمى السائجة 

واىتع بشي العباس بأصشاف الصعام ، وانيع كانػا يأكمػن ويذخبػن بأواني الحىب والفزة ، وقج     
تغجيشا مع السأمػن في يػم عيج فػضع عمى مائجتو أكثخ مغ ثالثسائة لػن  أورد السقخيدؼ في روايتو"

ك الفخس كانػا يشربػن "،وان كثخة أنػاع الصعام وتعجد السػائج  ىي مغ التقاليج الفارسية ،اذ ان ممػ 
  (  50)  مائجة كل مشيا فييا نرف شاة  500

اما بالشدبة لمتخك فأنيع انجمجػا مع السدمسيغ في السمبذ والسأكل ولع يكغ ليع ممبذ يسيدىع، اال    
ان في عيج الحاكع العباسي السعترع الحؼ أولى ليع اىسيو كبيخه جعمو يسيدىع عغ بكية االقػام 

ليع مالبذ مغ الجيباج ومشاشق ذىبيو خاصو بيع وخريع بكل أنػاع التكخيع  والصػائف، وخرز
 .(   51)  والحفاوة والخفالية 

                                    ثانيا : الزواج والطالق عند الجاليات 
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لكل شائفة وجالية احكام وتقاليج تخز الدواج والصالق لجييا ،اما تكػن احكام ديشية بكتاب مشدل او 
يكػن تقاليج وعادات ورثػىا مغ األججاد، فالييػد يشرحػن بالدواج السبكخ لكال الجشدييغ الحكخ 

تأخخ في الدواج واالنثى وقج تع تحجيج االعسار السشاسبة لحلظ في احكاميع وتقاليجىع ،ويعتبخون ال
مزخ لرحتيع ،ويػدؼ الى انحخاف األبشاء، وما ان يبمغ عسخ الحكخ لجييع ثالثة عذخ سشة، وان 
تبمغ البشت اثشتي عذخة سشة ،اال ان ىحا القانػن لع يبقى عمى حالة انسا جخت عمييا تغيخات وزادوا 

"يدتصيع الخجل ان يتدوج أؼ اعسار كال الجشديغ ،ومتاح لجييع تعجد الدوجات كسا ذكخ احج االحبار 
،لكغ حجد فيسا بعج بأربع نداء فقط، اما الصالق لجييع فيتع اما بسػافقة “عجد مغ الشداء يذاء 

، والصالق لجييع (  52)  الصخفيغ وديا، ومغ حق الدوجة شمب الصالق في حال تدوج زوجيا بأخخػ 
 .(   53 ) يتع بصمقة واحجة فقط ومشيا تكدب السخأة حخيتيا مخه أخخػ 

والشرارػ ليع مخاسيع خاصو قبل زواجيع ويجعى ذلظ التكميل وتعشي مباركة الدواج مغ قبل      
الكاىغ بالرالة وقيامة بعسل شقػس خاصو بالعخيديغ، ويعتبخ لجييع ضخوريا حتى يتأكج مغ خمػ 

خف بو                                                                              الدوجيغ مغ مػانع ديشية، ويدجل الدواج في الكشيدة بحزػر الذيػد ويربح زواجا  معت
 .(55)لمشرخاني التدوج بأكثخ مغ امخأه  وال يحق، (54)وعمشي
وال يسكغ الجمج بيغ امخأتيغ في وقت واحج، واذا أراد التدوج بثانية عميو ان يصمق األولى ،وال       

 (  56)  يجػز التدخؼ بالجارية او الدواج بيا اال بعج عتقيا  
ويحل ليع الدواج مخه في حال وفاة احج الدوجيغ وال يجػز عشجىع الصالق في شخيعتيع اال اذا    

ارتكب احج الصخفيغ الدنا او ان يكػن احج الصخفيغ مغ غيخ ديشيع وىحه استثشاءات لجييع يحق اذا 
 ( .  57)  تحققت شمب الصالق 

د شاءوا وبقجر ما تدسح ليع ضخوفيع ،اال اما الرابئة في شخيعتيع ليع الحخية بالدواج باؼ عج    
ان اغمب رجال الرابئة يفزمػن االكتفاء بدوجة واحجه ،واكثخ الدواج يتع بيغ األقارب بيغ أوالد 
وبشات الخال والعع ضسغ مجتسعيع الزيق ويعتبخون الدواج مغ خارج ديانتيع خصيئة ولصخة عار 

مى حدب وضع ظ ،وتختمف اسعخ السيػر لجييع عبالشدبة ليع وال يتدوجػن مغ عائمة لجييا مثل ذل
ويستاز زواجيع بالصبكية فال يجػز الدواج بصبقة اعمى مغ شبقتيع ،ويجػز  ،(58)الستقجم لخصبة ابشتيع

ليع الدواج بصبقات ادنى ، والصالق لجييع مكخوه وغيخ مقبػل، ولجييع استثشاءات تخز ىحا االمخ، 
الرالة او ثبت عمييا الدخقة، فيسكغ لمدوج ىجخىا وليذ اذا زنت او لع تكغ عمى شيارة او تخك 

شالقيا، اال ان يزصخ البعس الى الصالق فيقػم رئيديع بحلظ، ولجييع احكام بالتي ىجخىا زوجيا 
فال يجػز ليا الدواج اال في حال وفاة زوجيا الحؼ ىجخىا، وليع عجه بالسصمقة واالرممة ويجػز 

 . (59)ألخيخة الدواج بعج انتياء العجة 
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اما الفخس فميع شخائع وقػانييغ خاصة بالدواج والحؼ يعتسج عشجىع عمى السختبة االجتساعية    
والصبكية رغع ان قانػنيع يبيح تعجد الدوجات، وتتع الخصبة مشح الصفػلة والدواج في سغ صغيخه، 

دوجة ولجييع مرصمح يصمق عمى الدوجة التي تكػن مغ شبقة اجتساعية رفيعة ويصمق عمييا لقب )ال
الخئيدية (أؼ معشى كاممة السػاصفات او السستازة ، ويسكغ ان يحطى الخجل بدوجتيغ ذو مكانو 
مستازة فتحطى كل واحجه مشيغ في بيت ،وال يقترخ االمخ عمى الدوجات فقط انسا يتعجػ ذلظ الى 

جة واحجه أبشائيع حيث يتع التسيد بيشيع عمى حدب مكانو االم ،اما ذو الجخل السحجود يكتفػن بدو 
(60). 

وقج قامت شخريات عخبية مخمػقة مغ ال الخسػل )صل هللا عميو وال وسمع (  بالدواج مغ      
والحؼ نداء فارسيات كسا ورد في الخواية والتي فييا رفس معاوية بغ ابي سفيان لحلظ الدواج، 

               الحديغ بغ عمى                                                                            وضع  عيغ بالسجيشة يكتب إليو بسا يكػن مغ أمػر الشاس وقخير، فكتب إليو: إن  
                                                                                      أعتق جارية لو وتدو جيا؛ فكتب معاوية إلى الحديغ: مغ أميخ السؤمشيغ معاوية إلى الحديغ بغ 
                                                                                         عمي،  "أم ا بعج، فإنو بمغشي أنظ تدو جت جاريتظ، وتخكت أكفاءك مغ قخير، مس غ تدتشجبو لمػلج، 

يخ، فال لشفدظ نطخت، وال لػلجك انتقيت،  فكتب إليو                           الحديغ بغ عمى: أم ا بعج،                                                                وتسجج بو في الر 
                                                                                     فقج بمغشي كتابظ، وتعييخك إياؼ بأنى تدو جت مػالتي، وتخكت أكفائي مغ قخير، فميذ فػق رسػل 
هللا مشتيى في شخف، وال غاية في ندب؛ وإنسا كانت ممظ يسيشي، خخجت عغ يجػ بأمخ التسدت 

مع، وقج رفع هللا باإلسالم                                                          فيو ثػاب هللا تعالى؛ ثع ارتجعتيا عمى سش ة نبيو صمى هللا عميو وس
                                                                                     الخديدة، ووضع عش ا بو الشكيرة؛ فال لػم عمى أمخغ مدمع إال  في أمخ مأثع، وإنسا المػم لػم 

 (  61)  الجاىمية"   
وقج سار االمام عمي بغ الحديغ )عميو الدالم(عمى نيج والجه واعتق جاريتو وتدوجيا ،فكتب       

اال انو رد عميو وكتب لو "لقج كان لكع في رسػل هللا )صل هللا لو عبج السمظ بغ مخوان يعيخه بحلظ ،
 .(   62)  عمية والو وسمع(اسػه حدشة ،اذ اعتق صفية بشت حيي بغ اخصب وتدوجيا 

والصالق عشجىع ال يحرل اال ان ارتكبت احجػ الكبائخ الثالث بالشدبة لجييع الدنا والدحخ      
،واذا تع الصالق بالتخاضي بيغ الصخفيغ ليذ مغ حق الدوجة االحتفاظ باألمػال (   63)  وتخك الجيغ 

                                                                                           التي حرمت عمييا مغ زوجيا اثشاء فتخه الدواج ،واذا قال ليا الدوج انت  شالق يعشي ذلظ انيا ليا 
 .(64)الحخية في شخريا لكشيا ال تخخج مغ واليتو 

                                        ثالثا : األعياد والمناسبات عند الجاليات
 األعياد عند اليهود :أوال:  

معطع األعياد الييػدية تكػن  ذات شابع ديشي، والييػدية قجيسة كفاية لتكػن أكثخ مغ ديانة فيي    
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ديشية مثل عيج الفرح وعيج الكفارة  و اجتساعي ، ليحا نجج في الييػدية أعياد أخالقي أيزا نطام
والتي تمدم التػقف فييا عغ الكيام بسختمف األعسال ومعطع السيام اليػمية وتتصمب أيزا مشيع 

الريام، وىحه األعياد وإن كان ليا مطيخ ديشي أال أنيا مشاسبات احتفالية في جػانب دنيػية مغ 
 -ومغ اشيخ ىحه األعياد : تاريخ وتقاليج الييػد

 : راس الدنة -1
ل يػم (  65)  ويعتبخونو عيج رأس سشتيع ويدسػنو عيج )رأس ليذا( أؼ عيج رأس الذيخ                  ، وىػ أو 

ابشو فيو وفجاه بحبح  ويقػلػن إن هللا تعالى أمخ إبخاليع عميو الدالم بحبح إسساعيل مغ تذخيغ األول،
 عطيع.

 عيد صوماريا  : -2

وىػ عشجىع الرػم العطيع الحؼ يقػلػن إن هللا تعالى فخض عمييع صػمو، ومغ لع يرسو قتل     
مغ شيخ  الرػم خسدة وعذخيغ ساعة يبجأ فييا قبل غخوب الذسذ في اليػم التاسععشجىع، وفتخة 

 ( .  66)  تذخيغ االول، وتشتيي بسزي ساعة بعج غخوبيا في اليػم العاشخ
             عيد المظم ة: -3

أيام اوليا الخامذ عذخ مغ تذخيغ االول وكميا أعياد عشجىع، وىػ أيزا حج ليع،  ىػ سبعةو     
                                                                                     يجمدػن في ىحه األيام تحت ضالل مغ جخيج الشخل واشجار الد يتػن، ويدعسػن أن ذلظ تحكار مشيع 

 .(  67)  إلضالل هللا إياىع في التيو بالغسام 

 عيد الفرح: -4
ألن ىحه األيام  وىػ سبعة أيام يأكمػن فييا الفصيخ، ويقػمػن بتشطيف بيػتيع فييا مغ خبد الخيخ    

                                                                                    عشجىع ىي األيام التي خم ز هللا بشي إسخائيل مغ يج فخعػن وأغخقو، فخخجػا إلى التيو، فجعمػا 
 .(   68)  يأكمػن المحع والخبد الفصيخ وىع بحلظ مدخورون 

 لنرارى األعياد عند ا        ثانيا :
ولكل أصحاب محىب مشيع إن األعياد الشرخانية ىي مغ الذعائخ والذخائع الجيشية الستعمقة بالجيغ،   

أعياد تخريع وتخز كشائديع ورلبانيع ،اال انيع  يتفقػن عمى األعياد الكبخػ كعيج الفرح والسيالد 
في بعس أسبابيا ورأس الدشة والغصاس وإن اختمفػا في شعائخىا ومخاسع االحتفال بيا، أو 

 -وتفاصيميا، أو في زمانيا ومكانيا ،ومغ اشيخ ىحه األعياد :
 الذعانين الكبير:    -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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وىػ يػم األحج الثاني واألربعيغ مغ الرػم، وتفديخ الذعانيغ التدبيح، ألن الشبي عيدى )عميو     
الربيان يحسمػن الدالم( دخل الى القجس، راكب أتان يتبعيا جحر، فاستقبمو الخجال والشداء و 

 .(  69)  بأيجييع ورق الديتػن 
 الدنح: -2 

وىػ الدادس مغ كانػن الثاني، وىػ اليػم الحؼ غسذ فيو يحيى بغ زكخيا لمشبي هللا عيدى      
)عميو الدالم( في نيخ األردن، يعتبخ ليع تعسيج ويتبعػنو الى االن في تعسيج أشفاليع بعج الػالدة 

 .(   70)  بفتخه وجيدة 
 الفرح: -3

وىػ مغ أعياد الشرارػ ويكػن بعج الدعانيغ او الذعانيغ بثالثة أيام ،وكانػا يتقخبػن فيو ،      
 .(   71)  ويتػجيػن فيو الى الكشائذ لمكيام بالصقػس التي تخز العيج 

وتعتبخ ىحه األعياد ميسو بالشدبة لمشرارػ إضافة الى عيج الػرد وعيج راس الدشة ويذابو ذلظ     
 عيج راس الدشة الييػدؼ.

                           ثالثا : األعياد عن الرابئة 
شقػسا خاصة بالعيج ،ويختجون السالبذ   يحتفل الرابئة  بأربع أعياد في الدشة ،ويقػمػن بسسارسة

عمى الصيارة والدالم، ويتػجيػن بالجعاء الى هللا مغ أجل إحالل االمان البيزاء لمجاللة والتعبيخ 
  -ومغ اشيخ ىحه األعياد :، والدالم

 العيد الكبير: -1
                                                                            ويدسى ايزا  عيج ممظ األنػار حيث يعتكفػن في مشازليع ستو وثالثػن ساعة متػاصمة ال      

الم يفدج فخحتيع، وبعج انتياء                                                     تغسس ليع عيغ خػفا  مغ أن يتدمل الذيصان إلييع ألن االحت
االعتكاف مباشخة يختدسػن، وفتخة العيج أربعة أيام، تحبح فيو الخخاف والججاج وال يفعمػن خاللو أؼ 

 عسل دنيػؼ.
 العيد الرغير: -2
 .    (  72)   رومجتو يػم واحج فقط محجد في شخعيع، وقج يستج لثالثة أيام مغ أجل التداو   
   عيد البنجة: -3

 ويكػن خسدة أيام، ويأتي بعج العيج الرغيخ بأربعة أشيخ.    
  عيد يحيى: -4
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ويعتبخ مغ أقجس األيام ويكػن يػم واحج فقط، ويكػن وقتو بعج عيج البشجة بدتيغ يػم، وىػ اليػم     
 .(  73)            خاصا  بيع                                                                الحؼ حجثت فيو والدة الشبي يحيى )عميو الدالم( الحؼ يعتبخونو نبي ا

 :األعياد عند الفرس       رابعا  
اما اعيادىع فيعتبخ عيج الشػروز مغ أشيخ واىع أعياد الفخس ويسثل لجييع بجاية الدشة الججيجة،      

ويبجأ عشج بجاية فرل الخبيع، ويمبذ الجشػد في ىحا العيج مالبذ الخبيع والريف، ويتبادلػن اليجايا 
فع االمخاض عشيع، وبعج                                                                     السختمفة والتي تتزسغ السالبذ والدكخ، وليع فيو عادة رش الساء تبخكا  ود

،اما في العرخ االمػؼ فعادو (   74)  فتح بالد فارس قام السدمسػن وأبصمػا ىحا العيج في بالد فارس، 
الى االحتفال في اعيادىع مشح زمغ معاوية حتى ابصميا عسخ بغ عبج العديد ،اال انيا عادت مخة 

ن معيع في اعيادىع ،ويجمذ الحاكع أخخػ في العرخ العباسي ،حتى ان بشي العباس كانػا يحتفمػ 
 .(75)ة كسا لػ كان احج أعياد السدمسيغالعباسي يدتقبل التيشئ

)شيخ ويعتبخ عيج )بيسشجة( مغ األعياد السشتذخة وخاصو في خخاسان ،ويحتفل فيو في شيخ بيسغ  
انو لو ومغ عاداتو ان يأكل البيسغ األبيس مع المبغ الحامس عمى  ،الجلػ في التقػيع الفارسي (

نفع لمحفع والحاكخة ،وكانػا رؤساء القػم يخسمػن الجعػات لمحزػر الى شعام يصبخػنو مغ لحػم 
ونبات وبقػليات ،إضافة الى أعياد أخخػ مشيا )عيج الدجق ( ،)عيج ركػب الكػسج (، ومغ عاداتيع 

 .(76)وتحزيخ أصشاف الصعام والسذخوباتفي األعياد تبادل اليجايا 
 الخاتمة

اخترت تدسية الجالية عمى كل مغ تخكػا مػششيع وسكشػا بالد أخخػ لغخض السعيذة، ويعخف 
جساعة مغ الشاس مغ مػشغ واحج تعير في وشغ ججيج غيخ مػششيع بالسعشى الجقيق )انيع 

(، اما باإلرادة الحخة لالنتقال او باإلجبار مع اختالف االسباب التي دعيع الى تخك الػشغ                                                                                        األصمي 
لع يكغ تعامل الجولة  ،                               او عدكخية او  حتى ضخوفا  شبيعيةنت أسباب اقترادية او ديشية سػاء كا

العخبية اإلسالمية في العرخيغ االمػؼ والعباسي عمى أساس التسايد العخقي مع الجاليات، انسا 
 كانت ليا عالقة واضحة وراسخة مغ خالل العيػد والسػاثيق التي عقجتيا الجولة مع الجاليات، كحلظ
بخز في العرخ العباسي الحخية الجيشية بيغ مختمف الخعية في الجولة دون تسييد مسا ساعج الجاليات 
عمى احتالل مػاقع ميسو في الجولة، ويعػد سبب ذلظ الى اعتساد بشي العباس مشح نذػء دولتيع عمى 

ف والحياة وصفت الحياة االجتساعية لمجاليات بالتخ ، كحلظ واستخجاميع ضج االمػييغ الجاليات
االجتساعية الخغيجة والتي تستعػا بيا جخاء العصايا واليبات التي تسشح ليع مغ الحكام، إضافة الى ما 
تستعػا بو مغ رواتب عالية واقصاعات واراضي مقابل ما يقجمػه مغ خجمات لمجولة، وفي بعس 

 األحيان كانت تخرز مشصقة خاصو بيع تحسل اسسيع احيانا  .
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 الهوامش

                                                           
ىـ(، ترحيح الفريح وشخحة، )تح: دمحم بجوؼ السختػن، 347ابغ السخزبان، عبج هللا بغ جعفخ بغ دمحم، )ت ( 1)  

 . 197م(، ص 1998السجمذ األعمى لمذؤون اإلسالمية، القاىخة، 
 . 562، ص1ىـ( ، ج1380رضا، احسج، معجع متغ المغة، )دار مكتبة الحياة، بيخوت، ( 2)  
م( ، 2008، عالع الكتب، 1ىـ( ، معجع المغة العخبية السعاصخة، )ط1424عسخ، احسج مختار عبج الحسيج، )ت ( 3)  
 .387، ص1ج
ج المغة وصحاح العخبية، )تح: احسج ىـ( ، الرحاح تا393الجػىخؼ، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الفارابي، )ت ( 4)  

؛ ابغ مشطػر ، جسال الجيغ االنرارؼ ، )ت  2304، ص6م( ، ج1987، دار العمع ، بيخوت ، 4عبج الغفػر ، ط
؛ عبج القادر، دمحم، )ت 120، ص  11ىـ( ، ج1414، دار صادر ، بيخوت ،  3ىـ( ، لدان العخب ، )ط711
 .65م( ، ص1994، دار الكتب العمسية، بيخوت، لبشان، 1الجيغ، طىـ( ، مختار الرحاح، )تح: احسج شسذ 721

ىـ( ، أساس البالغة ، )تح : دمحم باسل عيػن 538الدمخذخؼ ، أبػ القاسع محسػد بغ عسخو بغ احسج ، )ت ( 5)  
 . 145، ص1م( ، ج1998، دار الكتب العمسية ، بيخوت ، لبشان، 1الدػد ، ط

ىـ ( ، تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، ) دار 1205عبج الخزاق الحديشي ، )ت  الدبيجؼ ، دمحم بغ دمحم بغ( 6)  
 . 363، ص37اليجاية (، ج

 .265م( ، ص1992،دار العمع ، بيخوت، لبشان ، 7م( ،الخائج، )ط1930مدعػد ، جبخان ، )( 7)  
 .363الدبيجؼ ،السرجر نفدو ،ص( 8)  
 .3سػرة الحذخ ، اْلية ( 9)  
، دار  1ىـ( ، تفديخ الشدفي ، )تح : يػسف عمي بجيػؼ ، ط710عبجهللا بغ احسج بغ محسػد ، )ت  الشدفي ، ( 10)  

ىـ(، 1307؛ القشػجي ، دمحم صجيق حان بغ حدغ بغ عمي ، )ت 456، ص  3م( ، ج1998الكمع الصيب ، بيخوت 
 .41، ص 14م( ، ج1992فتح البيان ، ) السكتبة السرخية ، صيجا، بيخوت ، 

، مؤسدة 1ىـ(، جامع البيان في تأويل القخان ، )تح: احسج دمحم شاكخ ،ط310بخؼ ،دمحم بغ جخيخ، )تالص (11)  
 .268-266، ص23م( ، ج2000الخسالة ،

مدمع كخيع ، مدمع زغيخ كخيع ،التكامل الحزارؼ في فكخ االمام عمي )عميو الدالم(، )أشخوحة دكتػراه غيخ ( 12)  
 .19-17م( ،ص2020بية لمعػم اإلندانية، مشذػر، جامعة البرخة، كمية التخ 

 م 1950-ه1369فيميب حتي ، تاريخ العخب ، دار الكذاف لمشذخ والصباعة ، ( 13)  
 299، ص 2، ج
 .86م،ص1996، مكتبة األبحاث السرخية ،7ماجج، عبج السشعع ،تاريخ الحزارة اإلسالمية ، ط( 14)  

  249م ، ص1989 -ه1409،دار الكتاب العالسي ، بيخوت ، لبشان،  1التاريخ العباسي ، ط ،إبخاليع، أيػب( 15)
م( 1935العمي، صالح احسج، التشطيسات االجتساعية واالقترادية في البرخة ،مصبعة السعارف، بغجاد، ( 16)

 . 68-67،ص
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 .93م(،ص1899ابغ متى ،عسخو ،اخبار فصاركة كخسي السذخق،)رومية الكبخػ،(  17)  
 ىـ (1423، السجسع الثقافي ، أبػ ضبي، 1ىـ(،  مدالظ االبرار، ) ط749العسخؼ، احسج بغ يحيى،)ت (  18)  
 .384،ص27،ج
ىـ(،تحفة الشطار في غخائب االمرار، )أكاديسية السسمكة 779ابغ بصػشة ، دمحم بغ عبجهللا بغ دمحم )ت( 19)  

 .76-75،ص1م(،ج1996-ه  1417السغخبية، الخباط ، 
الغخيخؼ ،وسغ حديغ، اىل الحمة في العرخ العباسي،)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في جامعة بغجاد ،كمية ( 20)  

 .90-85م(،ص2002التخبية لمبشات ،
،دار اليجخة 2( ،مخوج الحىب ومعادن الجػىخ،)ط346السدعػدؼ، عمي بغ الحديغ بغ عمي ،)ت( 21)  

 465،ص 3م(،ج1984،ايخان،
 .90-89دة ،صماجج، السرجر نف( 22)  
،دار الفكخ ،بيخوت 2ىـ( ديػان السبتجأ والخبخ ، )تح: خميل شحادة،  ط808عبج الخحسغ بغ دمحم بغ دمحم،)ت  (23)  

 .507- 506،ص1(،ج1998،لبشان ،
 .242-241م  (  ،1973،دار الفكخ العخبي 5محسػد واخخون، العالع اإلسالمي في العرخ العباسي ،) ط( 24)  
 .149،ص4م(،ج2012،زيجان ،تاريخ التسجن اإلسالمي، )مؤسدة ىشجاوؼ ،القاىخة ،مرخ،جخجي ( 25)  
 80-67الغخيخؼ ، السرجر الدابق،ص( 26)  
 .239ـ237محسػد واخخون ،السرجر الدابق، ص ( 27)  
دار الغخب ه( السدالظ والسسالظ ، )د.ط، 487البكخؼ ، عبج هللا بغ عبج العديد بغ دمحم البكخؼ األنجلدي )ت  (  28)  

 .106، 95؛الغخيخؼ ،السرجر الدابق ، ص275،ص1م( ،ج 1992اإلسالمي ،
 .236-235محسػد واخخون ،السرجر الدابق،ص( 29)  
 .249أيػب ،السرجر الدابق،ص(  30)  
 .35الغخيخؼ ،السرجر الدابق، ص( 31)  
 .253-252أيػب ، السرجر الدابق، ص( 32)  
 .250السرجر الدابق؛ أيػب، السرجر الدابق،ص466الجػىخ،السدعػدؼ، مخوج الحىب ومعادن ( 33)  
البيان والتبييغ، )د.ط، دار اليالل ، بيخوت  ىـ(،255عسخو بغ بحخ بغ محبػب الكشاني بالػالء )ت الجاحع ، (  34)  
 .67،ص3م (ج2002-ىـ1423،
 .100الغخيخؼ، السرجر الدابق، ص ( 35)  
،دار الجيل 1الشرارػ،)تح :دمحم عبجهللا الذخقاوؼ ،طالجاحع، السختار في الخد عمى ( 36) 

 .64،ص1م(،ج1991،بيخوت،
 .231-230محسػد واخخون، السرجر الدابق، ص( 37)  
 .127الغخيخؼ ،السرجر الدابق، ص( 38)  
؛ بذارات ،رديشة احسج مخوح ،صػرة الفخس عشج السؤرخيغ السدمسيغ ،)رسالة 121ماجج، السرجر الدابق،ص (39)  

 .121م(، ص2017خ غيخ مشذػرة في جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ ،فمدصيغ ، ماجدتي
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،دار صادر، 1ىـ (، الصبقات الكبخػ ،)تح: احدان عباس ،ط230ابغ سعج ، دمحم بغ سعج بغ مشيع  )ت( 40)  

 .65،ص5م (،ج1968 -ه1387بيخوت،
 .239محسػد واخخون، السرجر الدابق،ص( 41)  
، 1ىـ( ، العقج الفخيج، )تح: مفيج دمحم قسيحة ، ط328بغ دمحم بغ عبج ربو األنجلدي ،)ت ابغ عبج ربو ، أحسج(  42)  

؛ نعع احسج، نعع عبجهللا دمحم ،الحياة االجتساعية 216، ص 7م (ج1983- 1404دار الكتب العمسية ، بيخوت ، 
 .156م(،ص 2019والثقافية في العرخ االمػؼ، )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في جامعة ششجؼ،الدػدان،

عبج الخحسغ ،كسال الحاج حديغ ،العادات والتقاليج الفارسية،)مجمة الجراسات اإلندانية ،كمية اْلداب ،جامعة ( 43)  
 .183-182دنقال(،ص

 .63الغخيخؼ ،السرجر الدابق،ص(  44)  
 .263،ص14العمي ، السرجر الدابق ،ج( 45)  
 .279،ص1ىـ( ،السجخل،) د.ط، دار التخاث( ،ج737العبجرؼ،)تابغ الحاج، دمحم بغ دمحم ( 46)  
، 2ىـ( ،الفيخست ، )تح :إبخاليع رمزان ، ط438، دمحم بغ إسحاق بغ دمحم الػراق البغجادؼ ،)ت ابغ الشجيع ( 47)  

 .388م( ،ص1997دار السعخفة ،لبشان، ، 
دومي و إبخاليع الدامخائي ،دار اليالل ىـ(، العيغ،)تح: ميجؼ السخ107،الخميل بغ احسج )ت الفخاىيجؼ( 48)  
 .259،ص3(،ج
 .149نعع احسج، السرجر الدابق،ص(  49)  
،دار الغخب اإلسالمي، بيخوت 2ىـ(، السقفى الكبيخ،)تح: دمحم اليعالوؼ،ط845احسج بغ عمي بغ عبج القادر،)ت(  50)  

 .179؛ عبج الخحسغ ،السرجر الدابق ،ص173،ص 4،لبشان (،ج
 .179م(، ص1989عبج البارؼ دمحم، االتخاك والخالفة،)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػره في جامعة القاىخة،الصاىخ، ( 51)

 .36-33ط  ،بيخوت( ،ص -ديػرانت ، وايخيل ، قرة الحزارة ،)د ( 52)  
 .250،ص2ابغ عبج ربو ،السرجر الدابق، ج( 53)  
 .97الغخيخؼ، السرجر الدابق، ص (54)  
 .67الشرارػ ،السرجر الدابق، صالجاحع، الخد عمى ( 55)  
 .48ص ،4ج ،،)د.ط ،مكتبة الثقافة ،بػر سعيج(ىـ(،البجء والتاريخ355السقجسي ،السصيخ بغ شاىخ،)ت( 56)  
ىـ(، 1404،الخئاسة العامة لمبحػث العمسية ،الخياض، الدعػدية، 4أبػ زىخة ،دمحم، محاضخات في الشرخانية،)ط( 57)

 .142-141ص
 .90-89م( ، ص1969دار السجػ،  بيخوت ،لبشان، ،1، )طؼ، الرابئة السشجائيػن الميج ،دراوود( 58)  
 .97-96ص ،م(1955 ،صيجا ،خفان، مصبعة الع)د.ط ،زاق، الرابئػن في حاضخىع وماضييعالخ الحدشي، عبج (59)

 .309-308،صكخيدتشدغ ،آرثخ، ايخان في عيج الداسانييغ ،)د.ط، دار الشيزة العمسية ،بيخوت، لبشان( ( 60)  
 )دار الجبل ،بيخوت(، زىخ اْلداب وثسخ االلباب، ،ىـ(453)ت إبخاليع بغ عمي بغ تسيع ،الحرخؼ القيخواني (61)
 .37،ص4م(،ج1994ابغ الجوادارؼ، عبجهللا بغ ايبظ ،كشد الجرر وجامع الغخر،)تح:جػنيميج جخاف، ؛101ص ،1ج
 .40-39م(،ص1949،دار الشدل لمصباعة،1،)ط الشجار ،دمحم الصيب، السػالي في العرخ االمػؼ ( 62)  
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 .28،ص4البجء والتاريخ  ،السرجر الدابق،ج( 63)  
 .315كخيدتشدغ ،السرجر الدابق ،ص( 64)  
م( 1969الخخبػشمي ،عمي حدشي، اإلسالم واىل الحمة ، )د.ط، السجمذ األعمى لمذؤون اإلسالمية، القاىخة، ( 65)  

 .121،ص
 .386ص ،4ىـ(، ج1418، دار الكتب العمسية ،بيخوت، 1العتبار، )طالسقخيدؼ، السػاعع وا( 66)  
ىـ(، صبح االعذى في صشاعو االنذاء، دار الكتب العمسية 821القمقذشجؼ ، احسج بغ عمي بغ احسج ،)ت(  67)  

 .465،ص 2م(، ج1922،بيخوت ،
 .464،ص2القمقذشجؼ، السرجر نفدو،ج(  68)  
، السصبعة الحديشية 1ىـ(،السخترخ في تاريخ البذخ،)ط732يل بغ عمي،)تأبػ الفجاء ، عساد الجيغ إسساع( 69)  

 .91،ص1السرخية (، ج
 .92،ص1أبػ الفجاء، السرجر نفدة ،ج( 70)  
 .236،ص12م(،ج2001، دار الداقي، 4ىـ(السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسالم ، )ط1408جػاد عمي،)(  71)  
 .29م( ،ص2009، دار الشفاس،بيخوت،1الدحسخاني ،أسعج، تخجسان األديان،)ط( 72)  
 .113-111الحدشي ،السرجر الدابق، ص( 73)  
-339ص ،م(1939بة الشيزة، القاىخة، مرخ،، مكت1)ط واخخون، الشطع اإلسالمية،حدغ إبخاليع  ،حدغ( 74)

340. 
 .184عبج الخحسغ ، السرجر الدابق ،ص( 75)  
ىـ(،)دار 656في خخاسان مغ الفتح اإلسالمي الى نياية سشة) البياتي، صجام جاسع دمحم ،الحياة االجتساعية( 76)  

 .97م(،ص2017الكتب،بغجاد،
 فهرس المرادر والمراجع

 المرادر األولية
  م(1094ه/ـ487البكخؼ ، عبج هللا بغ عبج العديد بغ دمحم البكخؼ األنجلدي )ت 
 م.  1992-ه 1412السدالظ والسسالظ ، دار الغخب اإلسالمي ، .1
 م(  1377ىـ/779ابغ بصػشة ، دمحم بغ عبجهللا بغ دمحم )ت 
 م. 1996-ه  1417تحفة الشطار في غخائب االمرار، أكاديسية السسمكة السغخبية، الخباط ،  .2

 ، جاحع ، عسخو بغ بحخ بغ محبػب الكشاني بالػالء )ت: أبي عثسان  الجاحع
 م(0869ىـ/255

 م . 2002-ىـ1423البيان والتبييغ ، دار اليالل ، بيخوت ، .3
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،دار الجيل ، بيخوت 1السختار في الخد عمى الشرارػ، تح :دمحم عبجهللا الذخقاوؼ ،ط .4
 م .1991 -ه1411،
  م(  1002ىـ/393الجػىخؼ، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الفارابي، )ت 
، دار العمع ، بيخوت 4الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية ، تح: احسج عبج الغفػر ، ط .5

 م .1987 -ه1407،
 م(1061ىـ/453الحرخؼ القيخواني ،إبخاليع بغ عمي بغ تسيع،)ت 
 زىخ اْلداب وثسخ االلباب ،د.ط، دار الجبل، بيخوت. .6
  م(1336ه/ـ 737ابغ الحاج ، أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم العبجرؼ الفاسي)ت 
 م .1929ىـ ، 1348، 1السجخل، السصبعة السرخية باالزىخ، القاىخة ،ط .7
  م( 1405ىـ/808الخحسغ بغ دمحم بغ دمحم،)ت ابغ خمجون ، عبج 
 م1998،دار الفكخ ،بيخوت ،لبشان ،2ديػان السبتجأ والخبخ ، )تح: خميل شحادة،  ط  .8
  م( 1560ىـ/538الدمخذخؼ ، أبػ القاسع محسػد بغ عسخو بغ احسج ، )ت 
لبشان، ، دار الكتب العمسية ، بيخوت ، 1أساس البالغة ، تح : دمحم باسل عيػن الدػد ، ط .9

 م.1998
  م(1790ىـ /1205الدبيجؼ ، دمحم بغ دمحم بغ عبج الخزاق الحديشي ، )ت 
 م.1993 -ىـ  1414، 1بيخوت ، ط –تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، دار الفكخ  .10
 م(   0844ىـ/230ابغ سعج ، دمحم بغ سعج بغ مشيع  )ت 
 م1968 -ه1387،دار صادر، بيخوت،1الصبقات الكبخػ ،تح: احدان عباس ،ط .11
 م(   ,0922ىـ/310الصبخؼ , دمحم بغ جخيخ ,)ت 
 م2000، مؤسدة الخسالة ،1جامع البيان في تأويل القخان ، )تح: احسج دمحم شاكخ ،ط .12
 م( ، أحسج بغ دمحم بغ عبج ربو األنجلدي 0939ىـ/328ابغ عبج ربو االنجلدي  )ت

 م(0939ىـ/328)ت
 م.1983- 1404لكتب العمسية ، بيخوت ، ، دار ا1العقج الفخيج، تح: مفيج دمحم قسيحة ، ط .13
  م(1348ىـ/749العسخؼ، احسج بغ يحيى،)ت 
 ىـ .1423، السجسع الثقافي ، أبػ ضبي، 1مدالظ االبرار،  ط .14
 م(0725ىـ/107الفخاىيجؼ ،الخميل بغ احسج )ت 
 العيغ ، تح: ميجؼ السخدومي و إبخاليع الدامخائي ،د.ط،دار اليالل . .15
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 م(1331ه/ـ732إسساعيل بغ عمي )ت أبي الفجاء ، عساد الجيغ 
 . 1السخترخ في تاريخ البذخ، السصبعة الحديشية السرخية ،ط .16
 م ( 1418ىـ/  821 القمقذشجؼ، احسج بغ عمي بغ احسج، )ت 
 م1922 –ه 1340صبح االعذى في صشاعو االنذاء، دار الكتب العمسية ،بيخوت ، .17
 م( 0957ىـ/346السدعػدؼ ،عمي بغ الحديغ،)ت 
 م 1984، دار اليجخة ، ايخان ،2ب ومعادن الجػىخ، طمخوج الحى .18
  م(  0958ه/ـ347ابغ السخزبان ، عبج هللا بغ جعفخ بغ دمحم )ت 
ترــحيح الفرــيح وشــخحة، تــح: دمحم بــجوؼ السختــػن، السجمــذ األعمــى لمذــؤون اإلســالمية،   .19

 م.2004 –ه 1425القاىخة، 
 م(0966ىـ/355السقجسي ،السصيخ بغ شاىخ،)ت 
 م2013 والتاريخ ، د.ط ،مكتبة الثقافة ،بػر سعيج ،البجء  .20
 (1441ىـ/845السقخيدؼ ، احسج بغ عمي بغ عبج القادر ، )ت 

 ىـ.1418، دار الكتب العمسية ،بيخوت، 1السػاعع واالعتبار، ط .21
 ،دار الغخب اإلسالمي ،بيخوت ،لبشان.2السقفى الكبيخ، تح: دمحم اليعالوؼ، ط .22
  م(1046ىـ/438بغ دمحم الػراق البغجادؼ )ت ابغ الشجيع ، دمحم بغ إسحاق 
 م .  1997 -ىـ1429، دار السعخفة ،لبشان، ،2الفيخست ، تح :إبخاليع رمزان ، ط .23
  م( ، 1310ىـ/710الشدفي ، عبجهللا بغ احسج بغ محسػد ، )ت 
 م. 1998، دار الكمع الصيب ، بيخوت  1تفديخ الشدفي ، تح : يػسف عمي بجيػؼ ، ط .24

 ية المراجع الثانو 
   أيػب ، إبخاليع 
 م1989 -ه1409،دار الكتاب العالسي ، بيخوت ، لبشان،  1التاريخ العباسي ، ط .25
 البياتي، صجام جاسع دمحم ،ـ 
(ه ،د.ط ،دار 656الحياة االجتساعية في خخاسان مغ الفتح االسالمي الى نياية سشو )  .26

 م.2017الكتب،بغجاد،
   جخجي ، زيجان 
 م.2012-ه1433مؤسدة ىشجاوؼ ،القاىخة ،مرخ،تاريخ التسجن اإلسالمي،  .27
 حتي ،فيميب 
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 م. 1950-ه1369تاريخ العخب ، دار الكذاف لمشذخ والصباعة ، .28
  الحدشي ، عبج الخزاق 
 م.1955ىـ/1374الرابئػن في حاضخىع وماضييع ، د.ط ، مصبعة العخفان ، صيجا ، .29
  حدغ ،حدغ إبخاليع  واخخون 

 م.1939 -ه1357الشيزة، القاىخة، مرخ،، مكتبة 1الشطع اإلسالمية ، ط .30
 الخخبػشمي ،عمي حدشي 
 م1969اإلسالم واىل الحمة ، د.ط، السجمذ األعمى لمذؤون اإلسالمية، القاىخة،  .31
 ديػرانت ، ول وايخيل ديػرانت 
دار الجيل لمصبع والشذخ والتػزيع  -قرة الحزارة ، السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم  .32

 م.2013،
 وود ،الميجؼ درا 
 م1969، دار السجػ،  بيخوت ، لبشان ،1الرابئة السشجائيػن ، ط .33
 ، رضا ، احسج 

 م .1960 -ىـ1380معجع متغ المغة ،  د.ط، دار مكتبة الحياة ،بيخوت ،
 ، أبػ زىخة ، دمحم 
، الخئاسة العامة لمبحػث العمسية ،الخياض، الدعػدية، 4محاضخات في الشرخانية ،ط .34

 م . 1983-ىـ1404
  ،الدحسخاني ،أسعج 
 م 2009، دار الشفاس ، بيخوت ،1تخجسان األديان ، ط .35
 ،الدخ، عبج الخالق 
، 267الجالية بيغ السفيػم والسسارسة ،)مقال مشذػر في صحيفة الحػار الستسجن، ع  .36

7/6/2009. ) 
 (،1408عمي، جػاد)ىـ 
 م.2001، دار الداقي، 4السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسالم ، ط .37
 ىـ(1424حسج مختار عبج الحسيج، )ت عسخ، ا 
 م.2008، عالع الكتب، 1معجع المغة العخبية السعاصخة، ط .38
  ،العمي، صالح احسج 
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 م1935التشطيسات االجتساعية واالقترادية في البرخة ،د.ط ،مصبعة السعارف، بغجاد،  .39
  ىـ(1307القشػجي ، دمحم صجيق حان بغ حدغ بغ عمي ، )ت 
 م .1992السرخية ، صيجا ، بيخوت ، فتح البيان ،  السكتبة  .40
 كخيدتشدغ ،آرثخ 
 م1980، ايخان في عيج الداسانييغ ، د.ط، دار الشيزة العمسية ، بيخوت، لبشان .41
 ( ، 1930مدعػد ، جبخان )م 
 م1992، دار العمع ، بيخوت، لبشان ، 7الخائج، ط .42
  أحسج إبخاليع الذخيف –محسػد ، حدغ ،أحسج محسػد 
 م1973 ،دار الفكخ العخبي ،5العرخ العباسي ، طالعالع اإلسالمي في  .43
 ابغ متى، عسخو 
 م(.1899اخبار فصاركة كخسي السذخق،)رومية الكبخػ، .44
  ماجج، عبج السشعع 

 م.1996، مكتبة األبحاث السرخية ،7تاريخ الحزارة اإلسالمية ، ط
 ،الشجار،دمحم الصيب 
 م.1949،دار الشدل لمصباعة،1السػالي في العرخ االمػؼ ،ط .45

 لرسائل واألطاريح الجامعية ا
 ، بذارات ،رديشة احسج مخوح 
صػرة الفخس عشج السؤرخيغ السدمسيغ ،)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في جامعة الشجاح  .46

 م(.2017الػششية ،نابمذ ،فمدصيغ ، 
  ،الصاىخ، عبج البارؼ دمحم 
 م(1989االتخاك والخالفة،)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػره في جامعة القاىخة، .47
 لغخيخؼ ،وسغ حديغ،ا 
اىل الحمة في العرخ العباسي،)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في جامعة بغجاد ،كمية التخبية  .48

 م(2002لمبشات ،
 ، مدمع كخيع ، مدمع زغيخ كخيع 
التكامل الحزارؼ في فكخ االمام عمي )عميو الدالم(، )أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػر،  .49

 م( .2020ندانية، جامعة البرخة، كمية التخبية لمعػم اإل
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 ،نعع احسج، عبجهللا دمحم 
 الحياة االجتساعية والثقافية في العرخ االمػؼ ،  .50

 م(.2019)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في جامعة ششجؼ ،الدػدان ،
 الدوريات

 ،عبج الخحسغ ،كسال الحاج حديغ 
 دنقال(.العادات والتقاليج الفارسية،)مجمة الجراسات اإلندانية ،كمية اْلداب ،جامعة  .51


