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 ممخص:
 اشترؾ المرتزقة فػ  الرػركا االمػةماة البػةافاة فػ  مبػر كالشػءـ لفتػء  البتػر  مػء فػاف      

ـ( فمػػػفا اشػػػتدءؿ ًرػػػجه  المكاكرػػػءو الدمػػػ راة  كتبػػػء ج ء ُُِٗ –َُٖٗ/قَٗٔ –ُْٗ)
طكاةػػة. كلدػػا المرتزقػػة جكرنا راكا ػػء فػػ  فػػاف الممػػةماف كالبػػةافااف  كامػػتمرار ء لبتػػراو زمتاػػة 

تطػػك ر التتظامػػءو الدمػػ راة  كالت تا ػػءو الررفاػػة لةمكممػػءو الدمػػ راة البػػةافاة كاالمػػةماة. 
كترػػػجؼ  ػػػرا الجرامػػػة ُّلػػػى التدػػػر ؼ  ةػػػى ظػػػء ر  المرتزقػػػة  كفاػػػءف مبرػػػـك المرتزقػػػة  كمدرفػػػة 

افدرػػػـ  كرٍبػػػج لبػػػكلرـ  كلجكار ػػػـ خةباػػػءترـ  كتتػػػكهع خفػػػراترـ  كمدػػػءاار تبػػػتابرـ  كترةاػػػؿ جك 
 الخباهة كالدةتاهة ف  الرركا البةافاة  كآفءر  را الظء ر  كتجا اءترء.

 .المرتزقة  الرركا البةافاة  الشءـ  مبر  ال ةمءو المبتءراة
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Abstract: 
     The mercenaries took part in the Crusader Islamic wars in Egypt 

and sham during the period between (491 - 690 AH / 1098 - 1291 AD) 

because of the intensification and escalation of military confrontations 

between Muslims and Crusaders, and their persistence for long 

periods of time. 

     The mercenaries played vital role in the development of military 

organizations and war tactics To the Crusader and Islamic military 

institutions This study aims at defining the phenomenon of 

mercenaries , explaining the concept and getting acquainted with their 

backgrounds and diversity of experiences The study further aims at 

familiarizing their classification criteria, the analysis of their motives, 

tracking  their origins as well as  their concealed  and public roles in 

the Crusades beside, the effects of this phenomenon and its 

consequences. 
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 توطئة:
 بػءر كاققطػءر فكشػ ءؿ مختةبػة كبػكر متتك ػة  زو ظء ر  المرتزقة ف   فاػر مػف اافر     

ك ػػ  ظػػء ر  مةركظػػػة  تػػج الدجاػػػج مػػف اقمػػـ كالشػػػدكا فػػءختةؼ ل راقرػػػء كللكاترػػء كلكطءترػػػء  
كتفءاف مدتقجاترء كلغءترػء كتقءلاػج ء  كتتػكهع تيظمرػء كفقءفءترػء كراػءرترء  كلدػؿ رلػؾ اتكةػى مػف 

اة  ُّر مػػػػتكج مػػػػف فاػػػػترـ البرتكػػػػ  خػػػػةؿ تػػػػجقاؽ التظػػػػر فػػػػ  المرتزقػػػػة زمػػػػف الرػػػػركا البػػػػةاف
 كاقرمت   كالمءركت  كالتر   كالكر م   كالفاض كالمكج. 

فمػػت تمػػػجهج ماػػءجاف القتػػػءؿ فػػ  لفتػػػء  الرػػػركا البػػةافاة  كطػػػكؿ لمػػج المكاكرػػػة االمػػػةماة     
لجكاترػػء البػػةافاة كاشػػتجاج كتارترػػء  كتغا ػػر طفادػػة الدمةاػػءو الررفاػػة  كتتػػكهع ت تا ءترػػء  كتطػػك ر 

القتءلاػػػػة  تػػػػكافرو فػػػػرص  مػػػػؿ فءفتػػػػة كممػػػػتجامة لةمرتزقػػػػة الػػػػراف  ءتػػػػو  تػػػػءؾ رءكػػػػة مةرػػػػة 
 امتادءفرـ ف  ببكؼ الكاكش االمةماة كالبةافاة.

فخػػػةؿ المكاكرػػػة االمػػػةماة البػػػةافاة الشػػػءمةة  امػػػتيخجمو كماػػػت كمػػػء ؿ القػػػك  كالغةفػػػة      
كالقػػػػػجراو ااقتبػػػػػءجاة  كالدتءبػػػػػر الفشػػػػػراة   ػػػػػءقجكاو الجفةكمءمػػػػػاة  كالمرػػػػػءراو الدمػػػػػ راة  

كالمتطةقءو الدقجاة  ك ءف تكتاج المرتزقة فبكر  فرجاة لك كمء اة  امف مشػءرات رمػماة لك 
 غار رمماة  مف ل ـ لجكاو ااشتفءؾ كالمغءلفة االمةماة البةافاة.

لمتخبباف كادءلج  را الفرث مكاكع المرتزقة  ك ك مكاكع لـ اتؿ ا تمءـ المكرخاف ا    
فتءراخ الرركا البةافاة  كمف لفرز مدكقءو الفرػث  شػرة المػءج  المبػجراة كتتءفر ػء  كتػجر  
المدةكمءو االربء اة. كقج ا تمجو الجرامة  ةى المتركاف  الكبب  كالترةاة   لبرـ ظػء ر  
المرتزقػػػة كتبربػػػرء  كربػػػج لجكار ػػػـ  كجرامػػػة لكاػػػء رـ  كترةاػػػؿ جكافدرػػػـ  كتقاػػػاـ مختةػػػؼ 

 اتا المتبةة فمشءر ترـ ف   بر الرركا البةافاة.الكك 
 

شكالية المعايير:   المرتزقة: المصطمح وا 
مبطةح المرتزقة له مجلكاو متتك ة كمتبءكتة ف  المدءكـ الدرفاة القجامة كالرجافة  كف      

المبػػػءجر اقكرفاػػػػة فػػػ  الدبػػػػكر الكمػػػػطى كالمدءبػػػر   كفػػػػ  المبػػػء اـ التقةاجاػػػػة  كالمقػػػػءااس 
 ج . الكجا
ظهبىػة       كاتًػًا الميكى كالمرتزقة ف  مدءكـ الةغة ك تا البقه  ػـ اقيكػرا  لىبػرءاي الًكرااػءًو كالره

تهػػجكا لرػػء لتبمػػرـ  ككػػرجكا لرػػء مػػةررـ ا اشػػغةرـ  (ُ)الػػراف اكخػػركف لرزاقرػػـ مػػف الجكلػػة التػػ  كى
ك ػـ فخػةؼ الغػزا   (ِ)مػءر  ف الفجار لةقتءؿ ر ءمة كا تكءر   كا اةرارـ  ف اًلتزاؿ ترؼ كا  

المتطك ػػػة الػػػراف اتبػػػركف لةكرػػػءج ُّرا تشػػػطكا  رماهػػػة لةػػػجاف  كافتغػػػء  ل كػػػر كالمفكفػػػة الرفءتاػػػة  
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كاد بػػكف  ةػػى بػػتء درـ  كتكػػءرترـ كمػػرا ارـ كمدء شػػرـ فػػ  لرػػكالرـ اا تاءجاػػة  كالمتطك ػػة 
 .(ّ)غار مففتاف ف  جاكاف الكتج  كلاس لرـ تباا ف  فاو المءؿ

و فدػػػػض  تػػػػا التػػػػراث االمػػػػةم  مبػػػػطةرءو  البػػػػتء ت كالمبػػػػطتدة كالممػػػػتخجماف كلطةقػػػػ
تػػػج المرتزقػػػة كالخػػػجـ  (ْ)كاقكػػػرا  لةجالػػػة  ةػػػى المرتزقػػػة  ك ػػػ  مبػػػطةرءو  ءمػػػة تشػػػمؿ الكي

 كالمكال   كمف ابطتدرـ المةكؾ لمدكتترـ  كامتخجمكترـ لخجمترـ  كامتككركترـ لمتءفدرـ. 
)المرتزقػة(  كالكتػكج مجفك ػة  الفقءفاة اقكرفاػة فػاف البػةافااف المػكككراف كتماهز المبء اـ      

اقكػػػر  ككاػػػكش البػػػةافااف المتطػػػك اف مػػػف الركػػػء  كالتيػػػكاا  كمػػػت لف الخػػػط البءبػػػؿ فػػػاف 
المرتزقة كالكتكج مجفك ة اقكػر جقاػؽ لةغءاػة  فءلمرتزقػة اةرفػكف كرا  الػرفح  فػ  رػاف اربػؿ 

ا  ك فرػػػ(  ٓ)كػػػر  ةػػػى ركاتػػػا تظاػػػر قاػػػءمرـ فءلخجمػػػة الدمػػػ راةالبرمػػػءف كالكتػػػكج مػػػجفك   اق
المرتزقة كاك ـ  ءج ن لمبءلررـ الراتاة  كلمف اجفت لرـ  فػ  رػاف اقػـك الكتػكج غاػر المرتزقػة 
ػػء تكػػءا  فءلخجمػػة الدمػػ راة المجفك ػػة فػػ  ظػػؿ كا رػػـ قمػػترـ  كفكبػػبرء كاكفنػػء اكتمء ا ػػء  كالتزامن

فءلمرتزقػػة رػػءرفكا فػػ  اقمػػءس مػػف لكػػؿ اقكػػكر  كالكتػػكج غاػػر مػػةطءترـ الماءمػػاة كالجاتاػػة  
 المرتزقة ربةكا  ةى لككر متتظمة مقءفؿ خجمترـ الدم راة الجا مة.

ػؿ المبػػءجر الممػػاراة فػػ  الدبػػكر الكمػطى تمػػماة المرتػػزؽ فػػءقكار  اٌتمػػءقنء مػػت       كتباِّ
فػءلكتكج المػكككركف  ػـ الػراف  (ٔ)مء كرج ف  ال تءا المقجس الرم اماِّػز فػاف اقبػاؿ كاقكاػر

 .(ٕ)اتـ امت كءر ـ لةخجمة الدم راة مقءفؿ لكر  كفؽ المبء اـ المماراة
الدرفاة المدءبر   ـ الراف اى ػركف ياػككركفي لتبمػرـ لجكلػة مرءرفػة كالمرتزقة ف  المدءكـ     

 . (ٖ)مف الغرفء  فطمدنء ف  الرفح كالم ءفآو المءجاة  ك ءجن  مء ا كتك 
امكا مف ر ءاء ء  المكتجكف لرمءا جكلة ل ك رهؼ القءتكف الجكل  المدءبر المرتزقة فكترـ    

اف فارػػػء  كالػػػراف اشػػػءر كف فشػػػ ؿ مفءشػػػر فػػػ  التزا ػػػءو الممػػػةرة مػػػف لكػػػؿ كا مػػػف المتػػػكطت
 .(ٗ) الربكؿ  ةى اقمكاؿ كالمغءتـ كالمغراءو المءجاة

الكتجاػة مػػةدة  كافاػت مرءراتػػه كخفراتػػه  كالتدراػؼ المقتػػرل لةمرتػزؽ  ػػك الشػخص الػػرم ادػػج      
 كخجمءته لمف اجفت له ل فر مف الجكؿ المرءرفة  لك فتدفار آخر  ك اقكتف  المجفكع اقكر.  

كمػػف ل ػػـ المدػػءاار التػػ  تماِّػػز المرتػػزؽ  ػػف غاػػر المرتػػزؽ اتتمػػء  المرتػػزؽ لغاػػر المكتمػػت     
كافتقػءر المرتزقػة ُّلػى ركافػط ماءمػاة كفقءفاػة كاكتمء اػة مشػتر ة مػت لكل ػؾ  (َُ)الرم اخجـ فاه

ل ػف مداػءر اقكتفاػة الكااػح فػ  الدبػكر الرجافػة  لػـ ا ػف فمفػؿ  (ُُ)الراف ادمةكف لرمػءفرـ
 ػػرا الكاػػكل فػػ  ُّمفراطكراػػءو الدبػػكر الكمػػطى المتتك ػػة فػػ   تءبػػر ء كل راقرػػء كفقءفترػػء 

فمبػػء اـ الكطتاػػة كالقكماػػة فتقءلاػػج ء  (ُِ)ء ككغرافاترػػء كمػػاءجترءكلجاءترػػء  كالمتركلػػة فػػ  رػػجكج 
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الرجافػػػة  كمدءتارػػػء الرءلاػػػة   ػػػ  مبػػػء اـ كجاػػػج  لػػػـ تدرفرػػػء التكػػػءرا الفشػػػراة قفػػػؿ الدبػػػكر 
 ةػػػػػى الدبػػػػػكر القجامػػػػػة  الرجافػػػػػة  كمرءكلػػػػػة ُّمػػػػػقءط مبػػػػػء اـ الدبػػػػػكر الرجافػػػػػة كالمدءبػػػػػر  

 كتطكر الك   التءراخ .كالكماطة ا اتمكـ مت رقاقة رر ة التءراخ  
كمػػػف المدػػػءاار التػػػ  تماِّػػػز المرتزقػػػة ارتػػػراؼ الكتجاػػػة  كا تفءر ػػػء مػػػةدة مدركاػػػة لةفاػػػت     

كلترػـ افادػكف  (ُْ)كمف الخبء ص الر اماة لةخجمػة الدمػ راة لةمرتزقػة لترػء مكقتػه (ُّ)كالشرا 
آخػر لةمرتػزؽ الػرم  خجمترـ الدم راة لمف اجفت فمتنء متءمفنء  فءلخجمة المجفك ة اقكر مقاػءس

اقءتػػؿ فػػ  المقػػءـ اقكؿ مػػف لكػػؿ الػػرفح  كامػػتةـ لكػػرا  ةػػى  ا ػػة راتػػا لك غتامػػة  لك م ءفػػآو 
 .(.ُٓ)مءلاة  لك م ءتة اكتمء اة

كمف الممءو الخءبة فءلمرتزقة لترـ ادمةكف  ءج ى لرمػءفرـ الخػءص  كا ادمةػكف لبػءلح     
زقة التظر  المكتمداة لةمرتزقة التػ  ترمػؿ فػ  كمف المبء اـ الت  تماِّز المرت (ُٔ)كرءو رمماة

كاتبػػػػػػءؼ المرتزقػػػػػػة غءلفنػػػػػػء فءلرمكاػػػػػػة كالقمػػػػػػك   (ُٕ)طاءترػػػػػء  فاػػػػػػر مػػػػػػف اامػػػػػػتخبءؼ كاازجرا 
 .(ُٖ)كالكرشاة

تةػػؾ  ػػ  ل ػػـ المدػػءاار كالمػػمءو الر امػػاة التػػ  تماِّػػز المرتزقػػة  ػػف غاػػر المرتزقػػة  ك ػػ      
كفغػػض التظػػر  ػػف المػػجلكؿ اػػة الجكلاػػة المدءبػػر   مػػمءو تقتػػرا مػػف المبػػء اـ كالقكا ػػج القءتكت

الةغػػػػكم كاابػػػػطةر  لةمرتزقػػػػة  ك ػػػػف المدػػػػءاار التػػػػ  تماِّػػػػز المرتػػػػزؽ  ػػػػف غاػػػػر المرتػػػػزؽ  
 فمبطةح المرتزقة ارمؿ جااو مةفاة ف  الفقءفءو الرجافة كالقجامة. 

 

 جذور ظاهرة المرتزقة:
االتمػػءت   كتدػػج مػػف لقػػجـ المرػػف الفشػػراة  ظػػء ر  المرتزقػػة لرػػء كػػركر فداػػج  فػػ  التػػءراخ      

كفػػرزو ظػػء ر  المرتزقػػة متػػر الدبػػكر القجامػػة  كمػػركرنا فءلدبػػكر الكمػػاطة  كاتترػػء ن فءلدبػػكر 
الرجافػػة كالمدءبػػر   كاتمػػمو  ػػرا الظػػء ر  فػػءلتتك ع كالت اػػؼ كالترػػكؿ كالتكمػػت فػػ   فاػػر مػػف 

  كالراػػػػءراو الفشػػػػراة فػػػػ  مختةػػػػؼ الترػػػػؿ الجاتاػػػػة  كالفا ػػػػءو الطفاداػػػػة  كالتتك ػػػػءو الفقءفاػػػػة
 الدبكر كاقزمتة التءراخاة.

فبػػػ  الدبػػػكر القجامػػػة ا تمػػػج مةػػػكؾ لشػػػكر كفءفػػػؿ  ةػػػى المرتزقػػػة اقمػػػكرااف  كامػػػتخجـ      
كاشػػػترل ر ػػػءـ قرطءكػػػة كركمػػػء كفػػػءرس خػػػجمءو  (ُٗ)البرا تػػػة المرتزقػػػة التػػػكفااف كالبةمػػػطاتااف

ءترـ الدمػػ راة لةممءلػػؾ القكاػػة فػػ  رػػكض الفرػػر المرتزقػػة الاكتػػءتااف الػػراف اشػػترركا ففاػػت خػػجم
ككت ػػجو االمفراطكراػػة الركمءتاػػة ل ػػجاجنا  فاػػر  مػػف المرتزقػػة الفرافػػر  فػػ  الكػػػاش  (َِ) المتكمػػط
 .(ُِ)الركمءت 
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تنػػء لمءمػػا ء فػػ  كاػػكش الدبػكر الكمػػطى  تػػج مختةػػؼ اقمػػـ كالشػػدكا        ػءف المرتزقػػة م كِّ
ُّر خجـ المرتزقة ف  الكاكش االمةماة ف  شرؽ الدءلـ االمةم  كغرفه  ف  الشرؽ كالغرا  

 Slavesكتػػـ ا تػػرا  قػػكاو ارترفػػو الكتجاػػة مػػف المرتزقػػة التػػرؾ كاقرمػػف كالمػػكجاف كالبػػقءلفة 

لةخجمػػة الدمػػ راة فػػ  كاػػكش الػػجكاةو االمػػةماة  كارتقػػو ف ػػءو مػػترـ مرا ػػز مرمػػة فػػ   (ِِ)
 . (ِّ)جاراةميةهـ الكظء ؼ الدم راة كاا

ك ءتػػو  تء ػػا المرتزقػػة فػػ  لكرفػػء متدػػجج  اققطػػءا  متتك ػػة اق ػػراؽ  ُّر اتخػػرط المرتزقػػة     
 Scottishكاامػػػػػػ تةتجاكف  Saxonsكالم مػػػػػػكف (ِْ)  Varangiansالبػػػػػػرتج كالبػػػػػػءرتج

 (ِٔ) Normansكالتكرمػػػػػءف Bulgarsكالفةغػػػػػءر(ِٓ)Vikingsكالبػػػػػءا تج Flemishكالبةمت اػػػػػاف 
الممػػػػػةماف فػػػػػ  كاػػػػػكش الدبػػػػػكر الكمػػػػػطى  Siciliansكالبػػػػػقةااف  (ِٕ)Catalansكال ػػػػػتةف
ككتهجو المةطءو الزمتاة كالجاتاة المرتزقػة  كقيػجمو لرػـ مختةػؼ الرػكافز لةمشػءر ة (ِٖ)اقكرفاة

 .(ِٗ)ف  البر ءو الفاتاة فاف القكل اقكرفاة
كقءمػو الجكلػػة الفازتطاػة فتكتاػػج المرتزقػة اقكءتػػا  ةػى تطػػءؽ كامػت  كاتاػػـ ُّلػى الكػػاش     

ػػػء مػػػف المرتزقػػػة مػػػف خةباػػػءو متتك ػػػة  ككتمػػػاءو مختةبػػػة مػػػف شػػػتى الشػػػدكا  الفازتطػػػ  لفكاكن
الشرقاة كالغرفاة الراف لمرمكا ف  رمءاة الرجكج الفازتطاة  كرفجكا الكاش الفازتطػ  فت تا ػءو 

ػػػء مػػػف المرتزقػػػة الشػػػرقااف  ءلفكتػػػػءؾررفاػػػة كجاػػػج   ف  (َّ)Pechenegs كظبػػػو فازتطػػػة كاشن
 (ّْ)Khazarsكالخػػػػػػزر (ّّ)Turcoples كالتر فػػػػػػكؿ (ِّ)kumanكال كمػػػػػػءف (ُّ)ghuzكالغيػػػػػػزٌ 

 Russiansكامػػػػػػػتككرو فرقنػػػػػػػء مػػػػػػػف مرتزقػػػػػػػة المػػػػػػػةؼ  ػػػػػػػءلركس (  ّٓ)كاقرمػػػػػػػف كالكػػػػػػػكركااف
ك ػػززو كاكشػػرء فبػػرؽ  (ّٔ) Bulgariansكالفةغػػءر  Hungariansكالرتغػػءر Serbsكالبػػرا

كااتكةاػػػػػز  (ّٕ) Celtكال ةػػػػػو Latinمػػػػػف مرتزقػػػػػة لكرفػػػػػء الةتاتاػػػػػة كالكرمءتاػػػػػة  مفػػػػػؿ الةتػػػػػاف 
English  كاقلمػػػػػػػػػػػػءفGermans  كالةكمفػػػػػػػػػػػػءرجاافLombards  كالتكرمءتػػػػػػػػػػػػجااف كال ػػػػػػػػػػػػتةف

ة كالمةرػػظ لف الفاػػزتطااف لػػـ اقتبػػركا  ةػػى اامػػتدءتة فمرتزقػػ (ّٖ)كالبػػءرتكااف االمػػ تجتءفااف
اقمػـ المػػةفاة القػػرافاف مػػترـ مػػر فنء كفقءفػػة كراػءر   فػػؿ امػػتدءتكا فمرتزقػػة مػػف اقمػػـ الشػػرقاة 
كالغرفاة الفداج   ف التطءؽ الراءرم كالتماج المر ف  كالدرق  لةمكتمت الفازتط   ك ءج  مء 

رػػػاف امػػػتخجـ اقفػػػءطر  الفازتطاػػػكف المرتزقػػػة الشػػػرقااف لمكءفرػػػة القػػػكل الغرفاػػػة المدءجاػػػة  فػػػ  
 كًظؼ المرتزقة الغرفاكف لمكاكرة التكمدءو التر اة. 

 -ْْٕ) Alexius Comnenus كلمػرمو تػجا او االمفراطػكر الففزتطػ  ال مػاكس  ػكمتاف
ـ فإمػجاجا َُٓٗ ػ/ْٖٗكمتءشجاته لةفءفكاة كر ءـ غرا لكرفء  ءـ ـ( ُُُٖ-َُُٖق/ُِٓ

ككق   فػػػػ  اشػػػػتدءؿ الرػػػػركا فقػػػػكاو  مػػػػ راة مػػػػف المرتزقػػػػة الغػػػػرفااف  لمجافدػػػػة التمػػػػجج المػػػػة
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كرػػػءترـ  ُّر رشػػػجو المكممػػػة مة الفءفكاػػػة تكػػػءكزو آمػػػءؿ الفاػػػزتطااف كطففءامػػػتكءالبػػػةافاة  
التػػػ  جشػػػتو  (ّٗ)الجاتاػػػة الغرفاػػػة قػػػكاو  مػػػ راة  فاػػػر  تمفةػػػو فػػػ  الرمةػػػة البػػػةافاة اقكلػػػى

الشػرؽ االمػةم   كقػج امػتمر ق فػر مػف قػرتااف مػف  اتطةؽ المشركع البةاف  التكمد  فػ 
 الزمءف  كلدا خةلرء المرتزقة لجكارنا متتك ة  كمرءم ء مختةبة.  

 

 دوافع ظاهرة االرتزاق:
ظػػء ر  اارتػػزاؽ رره رػػء خةػػاط مػػف الرػػكافز المتدػػجج  كالمتشػػءف ة كالمترافطػػة فػػءلرغـ مػػف       

كالشدكا التػ  فشػو فارػء  ػرا الظػء ر   كتيدػج  الدكامػؿ اختةؼ اقم تة كاقزمتة  كتتكع اقمـ 
الماءمػػاة كالدمػػ راة كااقتبػػءجاة كااكتمء اػػة  كالجاتاػػة كالشخبػػاة مػػف لفػػرز جكافػػت اارتػػزاؽ 
كمرر ءترػػء  فظػػء ر  اارتػػزاؽ ا ام ػػف اختزالرػػء فػػ  مػػفا كارػػج  لك تبمػػار ء فػػ  اتكػػءا فداتػػه 

 ءماة.شكترء شكف  ؿ الظكا ر ااكتمء اة كالما
تيدج الدكامؿ ااقتبءجاة مف ل ـ جكافػت اارتػزاؽ فػ  المءاػ  كالرءاػر   الدوافع االقتصادية:

فػػءلركافز ااقتبػػءجاة  ءتػػو مػػف المرر ػػءو المرمػػة لظػػء ر  اارتػػزاؽ  فاػػاؽ مبػػءجر الػػرزؽ 
لػػػػجل فدػػػػض اقمػػػػـ جفػػػػت لفتء  ػػػػء لفاػػػػت شػػػػكء ترـ كمرػػػػءرترـ الدمػػػػ راة لمػػػػف اػػػػجفت لرػػػػـ لغةػػػػى 

كبػػػػءر اارتػػػػزاؽ فءفنػػػػء مػػػػف لفػػػػكاا الػػػػرزؽ  كررفػػػػة لةت مػػػػا   (َْ)كل ةػػػػى الركاتػػػػااقمػػػػدءر  
 كترباؿ القكو. 

كافػػػجك لف المػػػءؿ فػػػءقككر الػػػكفار   كالم ءفػػػآو المػػػخاة  كاقرااػػػ  المبتكرػػػة  كاقمػػػةؾ      
الممػػػةكفة  كالمتركفػػػءو ال فاػػػر   كالغتػػػء ـ الفماتػػػة  كالًبػػػٍجاءو المكزاػػػة ل مػػػرل كاقمػػػاراو ركم 

م ءتة الرفادة   ءتو مف الركافز المرمة التػ  كػرفو ف ػءو المرتزقػة لةلترػءؽ فخجمػة القػكل ال
 مػء لف قاػػءـ المرتزقػة فمرػءمرـ الدمػػ راة فبػكر  كاػج   كف ةبػػة رخابػة مقءرتػػة . (ُْ)المترءرفػة

ػػء  فدمةاػػة التكتاػػج التقةاجاػػة التػػ  شػػ ةو  ف نػػء  ةػػى المػػكارج ااقتبػػءجاة  رفمػػء  ػػءف رػػءفزنا كمرر ن
 لةقكل المتتءفمة  ةى تكتاج المرتزقة. 

   ػػءف لةفكا ػػث الشخبػػاة جكرنا فػػ  تمػػك ظػػء ر  اارتػػزاؽ  فػػفدض الر ػػءـ الدددوافع الشخصددية
كالقػػءج  كةفػػكا قػػك  اػػءرفة مػػف المرتزقػػة المتمرمػػاف  لةػػجفءع  ػػف لشخءبػػرـ  كرمءاػػة لراػػءترـ  

 ارتزقػػػة  ػػػءتكا كمػػػء زالػػػك فءلم (ِْ)كربءظنػػػء  ةػػػى  ركشػػػرـ مػػػف المخػػػءطر الجاخةاػػػة التػػػ  تترػػػجج ـ
خةلرػػػػـ مطػػػػءمدرـ  كفػػػػججكا مبػػػػجرنا لةقػػػػك  كالدػػػػز   كالمتدػػػػة كالغةفػػػػة لةر ػػػػءـ الػػػػراف رققػػػػكا مػػػػف 

 مخءكفرـ.
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ػػا فدػػض اقفػػراج كالب ػػءو        كتراكرػػو الرػػكافز الشخبػػاة التػػ  رر ػػو المرتزقػػة مػػء فػػاف ره
الػػػجككا لتاػػػؿ الشػػػرؼ  لةمغػػػءمر  كركل االقػػػجاـ كالمفػػػءجل   كمرفػػػة الرػػػرا  كالتتػػػءفس  كالمػػػد 

  كالتبػػػكس فطفادترػػػء مكلدػػػة كالمكػػػج كالم ءتػػػة كالرفدػػػة  كالرغفػػػة فػػػ  المػػػمدة كالشػػػرر  كالظرػػػكر
شػػػء ة الػػػر ر  ك شػػػؽ المرمػػػج   ككفػػػرو الرػػػركا البػػػةافاة فربػػػة لةمرتزقػػػة  فرػػػا الفتػػػء   كاا

فػػػراز مزااػػػء ـ الشخبػػػاة  كطمكرػػػءترـ البرجاػػػة  كتطةدػػػءترـ غ اػػػر الشػػػفءع طفػػػء درـ البطراػػػة  كاا
 .المرجكج 

  الترػػػؽ فدػػػض المرتزقػػػة فػػػءلرمةو البػػػةافاة فرػػػجؼ تغااػػػر ممػػػءر راػػػءترـ  الددددوافع الدي يدددة
كتبراح ا ككء  مةك رـ  كمدى المرتزقة لتاؿ الم ءفآو الركراة  كالخةص مف خطءاء ـ  

كلطءلمػػػػء  (ّْ)كالتكفػػػة مػػػف رتػػػكفرـ  كتاػػػػؿ الغبػػػراف ال تمػػػ   كالػػػتخةص مػػػػف الدقكفػػػءو ال تمػػػاة
الدػءكزاو  ػف المرتزقػة لةمشػءر ة فػ  الرمػةو البػةافاة مػف قفػؿ التمػء  البػةافاءو  امتي كر
اف الػػراف رفمػػرـ الدػػرر  ػػف المشػػءر ة فػػ  تةػػؾ الرػػرا  كطمدػػكا فػػ  كالركػػءؿ المتػػجاتالقتػػءؿ  

كربهػػزو المكممػػءو الجاتاػػة الممػػاراة المرتزقػػة (ْْ)غبػػراف خطءاػػء ـ  كالتمتػػت فءلفر ػػءو الفءفكاػػة
اقرااػػػػ  المقجمػػػػة  تػػػػجمء تراكػػػػت الرمػػػػءس لةرػػػػركا البػػػػةافاة فػػػػ  اقكمػػػػءط لةتتقػػػػءؿ ُّلػػػػى 

كا شػػؾ فػػ  لف الفءفكاػػة قػػج لقتدػػو لكل ػػؾ المرتزقػػة فػػكترـ اقػػءتةكف مػػف لكػػؿ تبػػر   (ْٓ)اقكرفاػػة
ال تامػػة  كالربػػءظ  ةػػى ماػػراث الممػػاح  كمػػف لكػػؿ االامػػءف كالميفػػؿ البػػةافاة الدةاػػء  كا تككػػج 

ممػةماف كالبػةافااف لتشػر لف ػءر ـ الجاتاػة كآرا رػـ اا تقءجاػة فػ  جا ؿ  ةػى مػدى المرتزقػة ال
 لكمءط المخءلباف لرـ ف  الجاف.

تكتاج المرتزقة مف الممػارااف المرةاػاف   فػر  اكا امتفدج لف ا كف البرتكة قج امتطء ك      
زرع الػػػػركل البػػػػةافاة فػػػػ  تبكمػػػػرـ  كجمكرػػػػـ اػػػػمف اقف ػػػػءر كالمشػػػػءرات البػػػػةافاة الغرفاػػػػة  

امػءترـ فػ  اػك  الج ءاػة كاا  قتء رـ فكترـ اجافدكف  ف لرارـ ك رارـ  كرػراترـ كككػكج ـ كاا
 ال تماة المةفاة  ف الممةماف.

  افػػجك لف القػػكل التػػ   ءتػػو مػػف مشػػ ةو المرتزقػػة رلو لف لفاػػؿ طراقػػة الدددوافع العسددكرية
ة لففتػػػو لرمءاػػػة اقمػػػف الػػػجاخة  ا مػػػف فػػػ  ُّغػػػرا  المرتزقػػػة فػػػءلرركا الخءركاػػػة  ك ػػػ  طراقػػػ

تكء ترء  ُّر لجو الرركا الخءركاة ُّلى ُّمتءج الرةبء  كج مرـ  كتكمات تبكر الجكؿ المبػجر  
 .(ْٔ)لةمرتزقة  ك ةؾ كز  مف المرتزقة

كامتخجمو فدض القكل المرتزقػة  مػاء  كربػف ارمػ  كتكج ػء التظػءمااف  كارقػف جمػء  ـ  
ة بػبكفرـ القتءلاػة  لتكتاػا قػكاترـ ُّر جر  البرتج  ةى كات فرقة المرتزقة التر فكؿ ف  طةادػ

ك ػػرا الماءمػػة مػػءر  ةارػػء المػػةطءف تػػػكر  (ْٕ)اقبػػةاة مخػػءطر الرػػرا  كبػػجمءترء كتقةفءترػػء
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ـ( الػػػػػػرم رج  ةػػػػػػى متتقجاػػػػػػه  ُُْٕ -ُُْٔق/ٗٔٓ - ُْٓالػػػػػػجاف مرمػػػػػػكج فػػػػػػف زت ػػػػػػ  )
ةىػى قتػءؿ ل ػؿ  امتخجامه المرتزقػة اقرمػف فقاػءج  مةػاح فػف اكف اقرمتػ  قػء ةن  يلىمػتداف فًػًه  ى

كلػـ اخػؼ  (ْٖ)ًمةهته  كليراح طء بة مف  م رم  كلكدةػه مػٌجا فاتتػء كفػاف بػءرا القيمػطتطاتاهةي
 – ُُّٗٓمفراطكر االمفراطكراة الركمءتاة المقجمة )  Friedrich IIاامفراطكر فرجراؾ الفءت  

تمػء ( لف تكتاػجا لةمرتزقػَُِٓ - ُُْٗ ػ/ ْٖٔ ة البػقةااف الممػةماف لػـ ا ػف رفنػء فػارـ  كاا
كتػػءؿ راػػى  (ْٗ)تاػػراة فرػػـ  ُّر قػػجمرـ  ػػفش فػػجا  لكتػػجا  كفػػرلؾ يكفػػر مػػبؾ الػػجـ الممػػار ي

  .(َٓ)ال تامة
كتماؿ الجكؿ الت  تدءت  مف تقص ف  المكارج الدمػ راة ُّلػى تكتاػج المرتزقػة كترقاػؽ تػكع     

كل اامػػػتدءتة فءلمرتزقػػػة  لترقاػػػؽ اتتبػػػءراو كتباػػػؿ فدػػػض القػػػ( ُٓ)مػػػف التكازتػػػءو الدمػػػ راة
 فجا مف فتء  قكاو  م راة ترتء  ُّلى  فار مف الكركج كاقكقءو كاقمكاؿ.  (ِٓ)مرادة
 (ّٓ)كاتبػػبو الخجمػػة الدمػػ راة االقطء اػػة فػػ  الدبػػكر الكمػػطى فكترػػء مكمػػماة كمكقتػػة    

مػػػف الرءكػػػة لدتءبػػػر  . كزاج(ْٓ)لػػػرلؾ  ػػػءف امػػػتخجاـ المرتزقػػػة اػػػركرانء فػػػ  الرػػػركا الممتػػػج 
الرػػركا  كامتػجاج المتػػءطؽ الرجكجاػػة كمػخكتترء مػػت  ػجـ تػػكافر الدػػجج  المرتزقػة  تكم ػػت ماػءجاف

 . (ٓٓ)ال ءف  مف الكتج
كلكػػػكو فدػػػض القػػػكل لةمػػػتبءج  مػػػف المرػػػءراو الدمػػػ راة لةمرتزقػػػة  افتقءر ػػػء لمفػػػؿ تةػػػؾ     

المرتزقػػػػة  فءلػػػػجكاةو المغءرفاػػػػة  الخفػػػػراو كالت تا ػػػػءو  كالتتظامػػػػءو الدمػػػػ راة التػػػػ  امتة رػػػػء
امػػػػتدءتو فءلدتءبػػػػر الممػػػػاراة المرتزقػػػػة التػػػػ  تػػػػتقف الت تاػػػػؾ الدمػػػػ رم القػػػػء ـ  ةػػػػى الزرػػػػؼ 

كالبؼ  قف لمةكا قتءؿ م ءف فةج المغرا  ءف ادتمج  ةى ت تاؾ اٍل ىرِّ كىاٍلبىػرِّ 
كل كػا  (ٔٓ)

لمءلاا الخبػة كالمبءكػك   ك فءفػة كتتظامءترـ القتءلاة الت  تدتمج  ةى  البرتج  فت تا ءو الترؾ 
الرمءاة  كالررا المرادة  الت  تتة ـ مػت ممػرل الدمةاػءو الدمػ راة فػ  المشػرؽ االمػةم   
ف البرتج فرقة مف التر فكؿ اخجمكف  مرتزقة ف  الكاكش البةافاة  كاقػءتةكف فطراقػة  لرلؾ  كه

 . (ٕٓ)الممةماف المدتءج 
ؿ الر ءـ تكتاج المرتزقة      الر ءـ الماطر   ةى فبػء ؿ كاكشػرـ المتر ةػة  لمػء اتمػـ  كفاه

كامػػتبءجو ( ٖٓ)فػػه المرتزقػػة  ػػءج ن مػػف التتظػػاـ كااتاػػفءط كالطء ػػة  كالمرػػءراو القتءلاػػة الدءلاػػة
كلمػػرار مرمػػة الككامػػاس المرتزقػػة لةربػػكؿ  ةػػى مدةكمػػءو القػػكل االمػػةماة كالبػػةافاة مػػف 

م ءتاءترـ الدم راة  .(ٗٓ) ف خطط ل جا رء  كاا
كم ءتترػػػء  ك ػػػػزكؼ التػػػءس  ػػػف االترػػػػءؽ  كا راػػػا فػػػ  لف تراكػػػت قامػػػػة مرتػػػة الكتجاػػػة     

فػػػػءلكاش ممػػػػء لكفػػػػر الػػػػجكؿ  ةػػػػى اامػػػػتدءتة فءلمرتزقػػػػة  ُّر تمػػػػفها ُّ مػػػػءؿ الر ػػػػءـ اقاػػػػكفااف 
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المتكخراف ل مطكؿ ف  قةة ارتراـ التءس لةخجمة الررفاة الفرراػة  يفبػءرو خجمػة اقمػطكؿ 
را قاؿ لركؿ فػ  مبػر  اػء لمػطكلٌ   غاػا غاػفء شػجاجا  فدػج مػء  ءرنا امٌا فه  الركءؿ  كاا

 ػػػءف خػػػٌجاـ اقمػػػطكؿ اقػػػءؿ لرػػػـ المكء ػػػجكف فػػػ  مػػػفاؿ او  كالغػػػزا  فػػػ  ل ػػػجا  او  كاتفػػػٌرؾ 
 .(َٔ)فج ء رـ التءسي

كمػػف جكافػػت امػػتخجاـ المرتزقػػة القاػػءـ فءق مػػءؿ الفءتكاػػة  كاقتشػػطة الممػػءتج  فػػ  الماػػءجاف     
رفاػػة   ػػػءلتمكاف كاالمػػػجاج  كالررامػػػة كالرمءاػػػة  لك قمػػت التمػػػرجاو الجاخةاػػػة  لتتبػػػرغ القػػػكاو الر

 التظءماة لمرءمرمء الررفاة اقمءماة  ككاكفءترء القتءلاة الكك راة. 
كرفمػػػػء  ءتػػػػو الركااػػػػءو الج ء اػػػػة التػػػػ  راكػػػػو  ػػػػف قػػػػك  المرتزقػػػػة كشػػػػكء ترـ  كقمػػػػكترـ     

خةبػػػرـ  كاتتشػػػءر بػػػاترـ فػػػ  ُّر ػػػءا اق ػػػجا  ككرشػػػاترـ  كفػػػءفترـ كتاػػػراترـ  ك  كا رػػػـ كاا
خءفترـ  مف الجكافت المكفر  ف  تكتاج ـ  فغجو لمكاقرـ را كة  كفاء ترـ مرغكفة.  كاا

شػكدو فدػض الػجكؿ مرتزقترػء لةدمػؿ فػ  الػجكؿ اقخػرل  لا ػكف لرػء تبػكر   الدوافع السياسية
فدءج  مء كظهػؼ المرتزقػة م ػءتترـ   قة كتكفار ف  القرار الماءم  ف  الجكؿ الت  تكظؼ المرتز 

 ك رمكا كركج ـ  لج ـ مبءلح فةجاترـ اقبةاة.
 مء لف ادؼ رافطة الدبفاة الت  امتتج ُّلارػء الرػء ـ  لك امػتغتء ه  ترػء اػجفت بػءرا     

ك ػػءجن  مػػء  (ُٔ)الجكلػػة ُّلػػى ابػػطتءع المرتزقػػة  لقػػجرترـ البء قػػة  ةػػى المجافدػػة كالرمءاػػة كالتبػػر 
تمتدمؿ الػجكؿ المرتزقػة فػ   بػكر اػدبرء  كلطػكار  رمرػء كتػج كر ء  لتدػكاض الػتقص فػ  

 مكارج قكترء.
كتمتخجـ الممءلؾ المرتزقة ف   بكر قكترء  فدتجمء تتركؿ الدبفاة مػف طػكر المتءبػر      

المرتزقػة   كالمجافدة ُّلى طكر المتءفمة كالمغءلفة لبءرا الر ءمػة  اةكػك رات ػر لةمػت فءر مػف
فقمػػت التمػػرجاو الجاخةاػػة مػػف المرػػءـ المدتػػءج  التػػ   (ِٔ)يلكػػجع لتػػكؼ ل ػػؿ  بػػفاته ك شػػارتهي

لك ةرػػء الر ػػػءـ لةكتػػج المرتزقػػػة  لمػػء اتمػػػمكف فػػػه مػػف ااتقاػػػءج كالخاػػكع لمػػػءجترـ  كاتبػػػءفرـ 
ؽ فءلشج  كالبةفة  كالقمك  كالكرشاة  كالقةاؿ مف الشػبقة كالررمػة  ك ػ  بػبءو ل ةػترـ لمػر

 لة ف بء    ءلاة  كفطراقة رءممة.الخءركاف  ف الطء ة  كفرض مةطة الجك 
 

ػػؿ فدػػض الر ػػءـ اا تمػػءج  ةػػى المرتزقػػة فػػ  رمءاػػة ر مرػػـ  كامػػتفقء  مػػاءجترـ         كفاه
خةبرـ  لفقترـ فكا  لكل ؾ المرتزقة  ُّر لاس لرػـ ركافػط مػت الدبػفاءو الجاخةاػة  ك ػـ لقػؿ كاا
. كافػػػجك لف الفقػػػة التقةاجاػػػة المتكارفػػػة فػػػاف الر ػػػءـ (ّٔ)مػػػة المرةاػػػة راػػػة لةتخػػػراط فػػػ  الماء
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كالمرتزقة اقكءتا تءتكػة  ػف ااتقمػءمءو الماءمػاة الجاخةاػة  كالتفءاتػءو ااكتمء اػة الدماقػة  
 كادؼ الفقة فاف الجكلة كالمكتمت. 

ءو كاشػػػكت المتػػػءا الماءمػػػ  الماػػػطرا  كاشػػػتدءؿ البػػػرا ءو الجاخةاػػػة  كتكز ػػػة ال اءتػػػ    
الماءماة  كغاءا لم قك  مرامتة  ةى تمػءفؽ الب ػءو الماءمػاة المتتءفمػة فػ  تكتاػج المرتزقػة  

فػءلفةج التػ  تدػءت  مػف البػر ءو كااتقمػءمءو  (ْٔ)ءاز قجراترء الدم راة  ك ػفح خبػكمرلتدز 
 تكفر فا ة كءرفة لةمرتزقة.

ُّرػجل القػكل  ك ػركا الب ػءو المرزكمػة ُّلػى مػكاطف  ةكاتتج  ػف البػر ءو الجاخةاػة غةفػ    
كجاج  تمتقطا تةؾ الطءقءو الدم راة الميمػتفدج  كالمقبػاة فػ  بػرا ءترء الفاتاػة  كمدءر رػء 

. كاػػػػػػػتدش اتراػػػػػػػءر الػػػػػػػجكؿ ظػػػػػػػء ر  المرتزقػػػػػػػة  فدقػػػػػػػا اكتاػػػػػػػءل التتػػػػػػػءر لةجكلػػػػػػػة (ٓٔ)الخءركاػػػػػػػة
ةم   ك راػػػػػكا خػػػػػجمءترـ اتمػػػػػءرو فقءاػػػػػء كتكج ػػػػػء فػػػػػ  لترػػػػػء  الشػػػػػرؽ االمػػػػػ (ٔٔ)الخكارزماػػػػػة

ففطءلػة الدمءلػة الررفاػة اغرارػء ففاػت خفراترػء الدمػ راة  (ٕٔ)الدم راة  ةػى الر ػءـ مقءفػؿ المػءؿ
 لمف اجفت لرء  كاشفت ترمرء.   

ػػؿ المرتزقػػة الػػفةج التػػ  تشػػرج بػػرا ءو ممػػةرة مزمتػػة كمدقػػج   ككامػػدة كغءلفنػػ      ء مػػء اباِّ
 .(ٖٔ)فش ؿ متتظـ  كفكككر  ءلاةالتطءؽ  كطكاةة اقكؿ  لامءف تكتاج ـ 

تكفر ااتقمءمءو الجاخةاة  كالتفءاتءو ااكتمء اة الدماقة  كادؼ الفقػة  الدوافع االجتماعية:
ػػػػء لةمرتزقػػػػة   مػػػػء لف اتغمػػػػءس التػػػػءس فػػػػءلترؼ كالرارػػػػة كالج ػػػػة   فػػػػاف المػػػػةطة كالمكتمػػػػت فربن

لػػة  كمػػف كمةػػة التمػػء  ك كػػر ـ راػػء  الخشػػكتة كالفمػػءلة  اكدةرػػـ ابػػفركف ي اػػءان  ةػػى الجك 
فامػػػػػتظرر بػػػػػءرا الجكلػػػػػػة فءلمرتزقػػػػػة مػػػػػف ركم الشػػػػػػج   (ٗٔ)كالكلػػػػػجاف المرتػػػػػءكاف لةمجافدػػػػػػةي

ء ارم  فه جكلته  كار ا فه ل جا ا.  كالشكء ة  لاقاـ ماءكن
فءلمكتمدػػءو التػػ  ا تػػءجو  ةػػى الاػػدؼ كالرلػػة كالممػػ تة ا ػػكف لفراج ػػء قةاةػػ  البء ةاػػة      

كالخجمػػة الدمػػ راة  ممػػء ااػػطر القػػكل المرامتػػة  ةػػى تةػػؾ المكتمدػػءو كغاػػر مػػك ةاف لةتكتاػػج 
 ُّلى تكتاج الدمء ر المرتزقة.

فادؼ ال بء   القتءلاة لم ءف مبػر كالشػءـ زمػف الرػركا البػةافاة لقدػج ـ  ػف الرػرا     
رػػا الفػػكاف .  مػػء لف (َٕ)كالقتػػءؿ  كلجل ُّلػػى ا تمػػءج الب ػػءو الرء مػػة  ةػػى المرتزقػػة اقكءتػػا

Poulains(ُٕ)   لراء  الممر  كالرفء اػة  ك ػرا اترـ لراػء  الرػرا كالمغػءمر   كالكتجاػة القءمػاة
جفػػت القػػءج  البػػرتج ُّلػػى التكمػػت فػػ  امػػت كءر  (ِٕ)كاػػدؼ جافداػػترـ القتءلاػػة  كرمءمػػترـ الجاتاػػة

 كمء ءو مف اققكاـ المرةاة كاقكتفاة لةجفءع  ف الممتكطتءو البةافاة.   
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راة مػػف الر ػػء ز البء ةػػة كالمػػكفر  فػػ  ظػػء ر  اارتػػزاؽ  فػػكفر  الدتءبػػر كتدػػج الدكامػػؿ الفشػػ    
ءو التػػػ  تدػػػءت  مػػػف دػػػالفشػػػراة المرءرفػػػة  لك قةترػػػء لمػػػرـ فػػػ  فػػػركز ظػػػء ر  اارتػػػزاؽ  فءلمكتم

تقػػػص الدتبػػػر الفشػػػرم  لكػػػكو ُّلػػػى امػػػت كءر المرتزقػػػة. كتػػػكجم الػػػكفر  الفشػػػراة ُّلػػػى اتتشػػػءر 
الب ػءو الشػءفة لةفرػث  ػف مبػءجر لةػرزؽ  كالترءفػو  ةػى ظء رت  الفطءلػة كالبقػر  ممػء اػجفت 

 مرتة اارتزاؽ ف  فا ءو كغرافاة لخرل. 
كفخةؼ الممػةماف   ػءتى البرتكػة مػف تقػص الدتبػر الفشػرم طػكاؿ فتػر  امػتاطءترـ فػ      

 لترقاػػؽ تػػكع مػػػفلػػػرلؾ رفػػجكا كاكشػػرـ فخفػػػراو  مػػ راة مػػف المرتزقػػػة   (ّٕ)الشػػرؽ االمػػةم 
 التكازف الفشرم كالدم رم مت القكل االمةماة الغتاة فمكارج ء الفشراة.

كفءلتك اػػػج  ػػػءف لةدكامػػػؿ الكغرافاػػػة لفػػػر فػػػ  فػػػركز ظػػػء ر  اارتػػػزاؽ  فػػػءل فار مػػػف المرتزقػػػة     
المرػػءرفاف اتتمػػكف ُّلػػى الشػػدكا التػػ  امػػتكطتو الفا ػػءو البػػرراكاة القءمػػاة  كالمتػػءطؽ راو 

   ك   فا ة خبفة لةم ءف الغةظ اقكةؼ الًشجىاجه.الطفادة الكفةاة الك ر 
 جهود المرتزقة زمن الحروب الصميبية:

 Urban II ـ  ج ء الفءفء لكرفءف الفػءت  َُٓٗ ػ/ْٖٖ Clermontف  مكتمر  ةارمكتو     
ـ( كماػػت الب ػػءو الممػػاراة الغرفاػػة لةمشػػءر ة فػػ  الرػػركا َُٗٗ -َُٖٖ ػػػ/ّْٗ -ُْٖ)

طػػػء   ك البػػػةافاة  كرػػػث  المرتزقػػػة المػػػكككراف لةت باػػػر  ػػػف الةبػػػكص كالقتةػػػة  كالمكػػػرماف كالخي
اقخركاة فػجا مػف الةرػءث كرا   خطءاء ـ   فر قتءؿ ل جا  المماراة  كالبكز فءلم ءفك  االلراة

 . (ْٕ)ًربتة مف التقكج البااة الجتاكاة  ك ـ اقءتةكف ُّخكاترـ مف الممارااف ال ءفكلاؾ
كاػة تبػػجار الدتػؼ المػػكككر مػف غػرا لكرفػػء ُّلػى الشػػرؽ االمػةم   فبػػ  لقػج لراجو الفءف     

ؿ رلػؾ الدتػؼ ُّلػى  تػؼ  راف  ءف رلؾ الدتؼ الجاخة  مكفكمنء كمرظكرنا ف  غرا لكرفء  تركه
مشػػركع  ككاكػػا مقػػجس فػػ  جاػػءر االمػػةـ فتشػػكات الفءفكاػػة  كمفءر ترػػء لبةمػػبة كفقءفػػة الدتػػؼ 

 المقجس.
ا اػػة ترمػػاخ فقءفػػة التدػػءاش كالمػػةـ فػػاف الممػػارااف  كتػػككاج فقءفػػة رءكلػػو ال تامػػة ال ءفكل   
 اػػة كالدتػػؼ اػػج الممػػةماف  كفػػ   ػػؿ اقرػػكاؿ كظبػػو الفءفكاػػة الرػػرا كالمػػةـ لبػػءلح اال ر 

 ل جافرء التكمداة  ك ءف المرتزقة لرج ل ـ لجكاترء ف  الررا كالمةـ.
لبػػػةافاة ُّلػػػى البرتكػػػة فء تفػػػءر ـ كلطءلمػػػء تظػػػر الفازتطاػػػكف كاقرمػػػف فػػػ  فجااػػػة الرػػػركا ا   

مرتزقػػػة ام ػػػف ُّغػػػراك ـ فءلدطءاػػػء كالم ءفػػػػآو  كرػػػءكلكا تطػػػكادرـ لبػػػءلح ل ػػػجافرـ المرمػػػػكمة  
 .(ٕٓ)كتمخار ـ لخجمة مشءرادرـ التكمداة  ةى رمءا القكل االمةماة
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 ل ػػػف البرتكػػػة اقكا ػػػؿ الػػػراف تفتػػػكا المشػػػركع البػػػةاف   رفاػػػكا ااتمػػػاءؽ كرا  المشػػػءرات      
الفازتطاػة كاقرمتاػة  كامػتك فكا  تءبػر مػف المرتزقػة المرةاػاف فػ  بػبكؼ قػكاترـ الدمػ راة  
لترقاؽ ل جافرـ البةافاة كغءاءترـ التكمداة الت  تتقءطت مت المشءرات المتبػءر ة فػ  الشػرؽ 

 اقجتى.
التػػػ  كتيدػػػج الدتءبػػػر اقرمتاػػػة كالمءركتاػػػة كالتر فػػػكؿ كالفػػػجك مػػػف لفػػػرز  تءبػػػر المرتزقػػػة      

ككظبرـ البرتكة لةمتبءج   (ٕٔ)اتخرطو ف  الكاكش البةافاة  كالتتظامءو الر فءتاة الدم راة
مػػػف مػػػر ترـ كفػػػء ةاترـ الدمػػػ راة  كمرػػػءرترـ فػػػ  الرمءاػػػة. كتظػػػـ البرتكػػػة الشػػػككف االجاراػػػة  

ةو القتءلاػػػػػػػػة قكل ػػػػػػػػؾ المرػػػػػػػػءرفاف ا اػػػػػػػػة  كالمتءز ػػػػػػػػءو القءتكتاػػػػػػػػة  كالتشػػػػػػػػكالممػػػػػػػػترقءو المءل
فءلتتظامػػءو البػػةافاة  ءتػػو جقاقػػة كمرتفػػة  فخػػةؼ التكرفػػة االمػػةماة التػػ   (ٕٕ)كرافالممػػتك

 تبتقج ُّلى آلاءو مكمماة  كقكا ج متظمة لدمؿ القكاو الممتككر .  
ككتهػػػػج مةػػػػكؾ لكرفػػػػء البػػػػةافاكف فرقنػػػػء مػػػػف المرتزقػػػػة الغػػػػرفااف كالمرةاػػػػاف لفتػػػػء  رمةترػػػػـ      

ؾ  كالمػػػػجف اقكرفاػػػػة  ةػػػػى ا تػػػػرا  كمػػػػكع مػػػػف المرتزقػػػػة كجلفػػػػو الفءفكاػػػػة كالممءلػػػػ (ٖٕ)البػػػػةافاة
رمءلرـ ُّلػى اقرااػ  المقجمػة  كت بةػو تةػؾ القػكل فػكككر تقةرػـ كاا ءشػترـ  كجفػت  الغرفااف  كاا

 . (ٕٗ)تبقءترـ كركاتفرـ  كمخرترـ ال ءقة الكرءج االمةم   كالجفءع  ف الممتكطتءو البةافاة
و ارتاءكءترء الدم راة مف الدفاػج  ُّا لف ر ػءـ مبػر كمت لف القكل االمةماة غءلفنء مء لمهت 

كالشءـ ف   بر الرركا البةافاة رفجكا كاكشرـ فبرؽ مف المرتزقة التػرؾ كالمػكجاف  كالفػجك 
ػػػء (ُٖ)كالبػػػرتج كالخكارزماػػػة  كالتتػػػءر كاقرمػػػف (َٖ)كالتر مػػػءف . كالمةرػػػظ لف لرماتاػػػء  ءتػػػو متكمن

طاػة كاالمػةماة كالبػةافاة  فػءقرمف  ػءف لرػـ تقءلاػج خبفنء لتبػجار المرتزقػة ُّلػى القػكل الفازت
 مػػ راة  راقػػة كمتكارفػػة  امػػتبءجو مترػػء القػػكل المتتءفمػػة فػػ   بػػر الرػػركا البػػةافاة  ُّر 
خػػػجـ المرتزقػػػة اقرمػػػف فشػػػ ؿ كامػػػت التطػػػءؽ فػػػ  الكاػػػكش البءطماػػػة كالبػػػةافاة  كامػػػتكةفترـ 

مػػػف مرػػػءرترـ فػػػ  القاػػػءج  كالرمءاػػػة   االمػػػءراو المػػػةككقاة كالدرفاػػػة  كامػػػتبءجو  ػػػؿ تةػػػؾ القػػػكل
كخفػػراترـ الرتجمػػاة الكامػػدة فػػ  فػػف الربػػءر  كفتػػء  كتقػػكاض الربػػكف كاقمػػكار  كترراػػؾ 

 .  (ِٖ)مرر ءو القرا ؼ كالمتكتاقءو
ٌتج التر مءف ف  ببكؼ القػكل االمػةماة  ك ػءف المرػرؾ  كخجـ التر فكؿ      مت البرتكة  ككي

كمػػػت لف التر مػػػءف م ػػػكف ُّمػػػةم  ( ّٖ)الر امػػػ  لمشػػػءر ترـ الررفاػػػة  ػػػك الطمػػػت فػػػ  الغتامػػػة
لبػػاؿ  ُّا لترػػـ  ػػءتكا لقػػرا ُّلػػى المرتزقػػة  ُّر  ػػءف غػػزك ـ اتمػػـ فءلتمػػرع كالدكةػػة كالر كتػػة  

 و خجمترـ الدم راة مكمماة كمكقتة.كتشكفه اقغراض الجتاكاة  ك ءت
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كطءلمػػػػػء امػػػػػتخجمو رشػػػػػكج الخكارزماػػػػػة  كتػػػػػكج مرتزقػػػػػة  لك شػػػػػفه مرتزقػػػػػة لػػػػػجل القػػػػػكل      
االمػػةماة التػػ  اشػػترو خػػجمءترـ الدمػػ راة  كاتخػػرط الخكارزماػػة فػػ  الرػػركا اػػج البرتكػػة  

المػػ ءف  كمػػءركا فػػ  الػػفةج الشػػءماة امػػةفكف كاترفػػكف  كاتشػػركف الر ػػا كالخػػكؼ فػػ  لكمػػءط
كالرقاقػػػػػة لف الخكارزماػػػػػة  ػػػػػءتكا اتمػػػػػمكف فقػػػػػجر  فاػػػػػر مػػػػػف الكتجاػػػػػة ( ْٖ) الممػػػػػةماف كالبرتكػػػػػة

اارترافاػػة  كرغػػـ لترػػـ شػػ ةكا مكمك ػػءو  جاػػج  مػػف الدبػػءفءو الدمػػ راة التػػ  اغةػػا  ةارػػء 
 .طفء ت المرتزقة المكككراف  ُّا لترـ لـ ادراكا خجمءترـ  ةى البرتكة

تزقػػة فككػػه خػػءص فػػ  الكظػػء ؼ الررفاػػة  كمرػػءـ الربػػج كالمراقفػػة كتمػػو اامػػتدءتة فءلمر     
كاامػػػتطةع  ككمػػػت المدةكمػػػءو  ك مةاػػػءو الػػػج ـ كاالمػػػتءج  كاالمػػػجاج كالتمػػػكاف  كامػػػتككاا 

زقػػة تكفاػػت المػػكاج الررفاػػة  كخػػجـ المر  اقمػػرل  كالترقاػػؽ مدرػػـ  كبػػتء ة اقمػػةرة كبػػاءتترء 
اف البػػػػرتج  فػػػػءلغزك فقػػػػءـ فدػػػػض الممػػػػتكمت (ٖٓ) خفػػػػرا   مػػػػ رااف  كقرابػػػػتة كقفءطتػػػػة لةمػػػػبف

كرػػررو الفءفكاػػػة الفرػػءر  البػػػرتج الػػراف اخػػػجمكف فػػ  الفرراػػػة  (ٖٔ)كالقربػػتة لبػػءلح الممػػػةماف
ف البػػرتج كالمغػػكؿ ُّلػػى مرتزقػػة لػػجل مػػء ترػػكؿ فدػػض الةك ػػاف كالممػػتكمتافةطءل (ٕٖ)االمػػةماة

فػػجاف كالممػػتكاراف فترػػرز كرػػرر  كتػػـ التدءمػػؿ مػػت لكل ػػؾ الكا (ٖٖ)الر ػػءـ اقاػػكفااف كالممءلاػػؾ
كلتػػاط فءلمرتزقػػة اق مػػءؿ الكرشػػاة  ءلقتػػؿ كالترػػا   (ٖٗ)خشػػانة مفيم ءاػػج ـ كرػػاةرـ كخػػجا درـي

 . (َٗ)كالررؽ كالخطؼ
لػػػى كءتػػػا المرػػػءـ الررفاػػػة  قػػػءـ المرتزقػػػة التزاراػػػة     فتكظاػػػؼ مرػػػءراترـ التك اػػػة فكمػػػءلاا  كاا

ك يةٌػػػػؼ المرتزقػػػػة فك مػػػػءؿ الررامػػػػة ( ُٗ) ااغتاػػػػءاو لبػػػػءلح اقطػػػػراؼ االمػػػػةماة كالبػػػػةافاة
 . (ِٗ) كالمبءر  كالكفءاة

كفػػػػءلتظر ُّلػػػػى جكر  (ّٗ)ك مػػػػؿ مرتزقػػػػة مػػػػف الممػػػػارااف المرةاػػػػاف لجا  كتراكمػػػػة لةبػػػػةافااف 
ـ المرػػػءرفاف فءلخجمػػػة فػػػ  بػػػبكؼ الكاػػػكش التبػػػءرل الفةػػػجااف فػػػ  مػػػاءؽ شػػػءمؿ  ايةرػػػظ قاػػػء

البػػػةافاة  كتكظاػػػؼ ال بػػػء او المرتاػػػة فػػػ  مبءبػػػؿ االجار  البػػػةافاة   تفػػػة كتراكمػػػة  ككفػػػء  
 لةارا ا الكمر اة.

كتكػػػػػح البرتكػػػػػة فػػػػػ  تكتاػػػػػج التر فػػػػػكؿ فػػػػػ  مرػػػػػءـ اامت شػػػػػءؼ  كامػػػػػتبءجكا مػػػػػف مرػػػػػءرترـ     
 .(ْٗ)اامتطة اة ف  ربج ترر ءو الكاكش االمةماة

كلطءلمػػػػػػء اترمػػػػػػو المبػػػػػػءجر التءراخاػػػػػػة االمػػػػػػةماة الدرفػػػػػػءف المرتزقػػػػػػة فتقػػػػػػجاـ الخػػػػػػجمءو     
 الكءمكماة لةبرتكػة  كالدمػؿ مدرػـ لجا  كميرشػجاف  ككبػبرـ المػةطءف بػةل الػجاف اقاػكف 

ـ( فػػػػػػػكترـ يآفػػػػػػػة  ةػػػػػػػى الممػػػػػػػةماف  كجلاػػػػػػػؿ لة بػػػػػػػءر  ةػػػػػػػى ُُّٗ-ُُْٕ ػػػػػػػػ/ٖٗٓ –ٗٔٓ)
رػػؿ مدػرفترـ فػػءلطرؽ كالػجركا لةتتبػػءع كاامػترزاؽ  كفػػء كا ُّر امػػتغؿ الفػجك الري  (ٓٗ)الممػةمافي
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خفراترـ اامتخفءراتاة لمف اجفت ل فر  كافجك لف  جـ امتقرار الفجك لجل ُّلى ادؼ ااتتمػء   
 كقةة الكا .

كلػػـ اقتبػػر الدمػػؿ التكممػػ   ةػػى الركػػءؿ المرتزقػػة  فػػؿ زاكلتػػه التمػػء   فدػػءج ن مػػء تمػػج     
تػػػج لةتكمػػػس  ةػػػى لزكاكرػػػفه القػػػءج  الممػػػةمكف كالبػػػر  تج بػػػةو مػػػت رػػػراـ اقمػػػرا  كالقػػػءج  كالكي

فبدءلاػػة الكاػػكش فػػ   بػػر  (ٔٗ)كلقػػكامرفه  كتمػػراا خططرػػـ كت تا ػػءترـ كترر ػػءترـ الدمػػ راة
الرػػػركا البػػػػةافاة ا تمػػػػجو فشػػػػ ؿ  فاػػػػر  ةػػػى الخػػػػجمءو اارتزاقاػػػػة لةدتءبػػػػر التشػػػػطة مػػػػف 

 المقءتةاف كغار المقءتةاف. 
ءاػػػػء البرتكاػػػػءو خػػػػجمءترفه الترفاراػػػػة المجفك ػػػػة اقكػػػػر ُّلػػػػى فدػػػػض الممػػػػةماف كقػػػػجمو الفغ    

ك ػػرا التشػػءط التمػػكم الترفارػػ  ام ػػف ( ٕٗ)اقشػػقاء  مػػف يالممءلاػػؾ اقغفاػػء  كالمػػجافار الكرػػة ي
ُّجراكػػػه اػػػمف الممءرمػػػءو الكءمكمػػػاة  كاقتػػػرا  ػػػرا المػػػةكؾ المػػػزجك  مػػػف مبرػػػـك اقتشػػػطة 

 اارتزاقاة. 
رفااف الرةفاػػػػاف كالخرمػػػػءتااف  مرتزقػػػػة لػػػػجل الكاػػػػكش البػػػػةافاة التػػػػ  ك مػػػػؿ فدػػػػض الرػػػػ    

امػتبءجو مػف مرػءراترـ فػ  تقتاػءو الفتػػء  كالربػءر  كقطػت اقركػءر  كتشػااج الكػجراف  كربػػر 
كمػػخهرو  تءبػػػر فرتكاػػة مرءراترػػػء التقتاػػة فػػػ  ( ٖٗ) الختػػءجؽ  كتقػػا اقمػػػكار  كتةغػػاـ اقفػػػرا 

 .(ٗٗ)االمةماةبتء ة اقمةرة لبءلح القكل 
ػػػػء فػػػػ  التػػػػجافت      كاتفػػػػاف مػػػػف خػػػػةؿ المػػػػطكر المػػػػءفقة لف قػػػػكاو المرتزقػػػػة لدفػػػػو جكرنا مرم 

االمةم  البةاف  زمف الرركا البةافاة  ك ءف لمشءر ة المرتزقة تتء ج كتجا اءو ماءماة  
 ك م راة كاقتبءجاة  مفءشر  كغار مفءشر   قرافة كفداج  المجل.

 

 ئجها:الدراسة و تا ةخالص 
اتتدشػػو ظػػء ر  المرتزقػػة  ةػػى تطػػءؽ كامػػت فػػ   بػػر الرػػركا البػػةافاة  كمػػء زالػػو  ػػرا  -

ف فتمػػماءو رجافػػة  كلجكار متشػػدفة  ككظػػء ؼ  الظػػء ر  رتػػى الاػػـك تشػػرج ازج ػػءرنا كاتتشػػءرنا  كاا
 كجاج . 

فركز ظء ر  المرتزقة فػ   بػر الرػركا البػةافاة اتتءمػا مػت طفادػة تةػؾ الرػركا التػ   -
فقػػجر  فاػػر مػػف التخراػػا كالرػػجـ  كالمػػةا كالترػػا  ك ػػرا اقمػػكر تةفػػ  لمػػءت  المرتزقػػة اتمػػمو 

 كتطةدءترـ.
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ػػء خبػػفنء لةركػػءؿ المرتزقػػة ركم القػػك  كالمرػػءر  دػػ ءتػػو المكتم - ءو راو الطفػػء ت الفجا اػػة متكمن
الراف  ءف لرـ قػجر  فء قػة  ةػى البػفر  كترم ػؿ شػظؼ الدػاش  كل ػكاؿ الرػرا  فرتػءؾ تػرافط 

 فاف الفا ة الكغرافاة  كخفر  فدض المكتمدءو كشررترء ف  مكءاو الدمؿ اارتزاق .
ػػػء مػػػف المشػػػرك اة فػػػ  الرػػػركا راو الطػػػءفت الػػػجات   كلدػػػا ا تمػػػفو ظػػػء ر  المرتزقػػػة  - تك ن

 المرتزقة جكرنا مرمنء ف  الرركا الت  اشتدةو فاف الب ءو راو ااتتمء او الدقء جاة المختةبة.
فقػػء  الػػجكؿ كامػػتمرار ء بػػمءـ لمػػءف امػػتقرار المكتمدػػءو االتمػػءتاة  فءتراػػءر الػػجكؿ ادطػػؿ  -

ء لتمك ظء ر  اارتزاؽ  كتكمت خراطة الدتؼ.راء  التءس كمبءلررـ  كاكفر متءخن   ء مة من
تػػػكجم الفطءلػػػة فشػػػ ؿ  ػػػءـ  ك طءلػػػة الدمءلػػػة الررفاػػػة  ةػػػى ككػػػه الخبػػػكص ُّلػػػى مخػػػءطر  -

 فار   فتكظؼ رمءمترـ الشفءفاة  كشكء ترـ البء ةة  كراكاترـ ال ءمتة  كطءقترـ الررفاة ف  
المػػػةك اءو الدجكاتاػػػة  كتكمػػػات جا ػػػر  تغراػػػة الرػػػركا كامػػػتمراراترء  ك ػػػك مػػػء امػػػرـ فػػػ  تمػػػك 

 الدتؼ. كتكلاج برا ءو ا ترءاة لرء.
مػػاطرو ف ػػر  الرػػرا  ةػػى راػػء  الب ػػءو الرء مػػة فػػ  مبػػر كالشػػءـ  ك ػػءف لةكتػػج المرتزقػػة  -

 جكر مرـ ف  تةؾ الررا  ف ءتكا  ـ لفرز لجكاترء  كزاو كقكج ء.  
مػةماة كالبػةافاة  فػءقجكار الررفاػة قءـ المرتزقة فػكجكار فءتكاػة اػمف بػبكؼ الكاػكش اال -

 اقمءماة قءمو فرء الكرجاو الدم راة الفةجاة المكفكؽ فرء. 
ارتءكػػو القػػكل الررفاػػة لةمرتزقػػة فػػ  مرارػػؿ رركفرػػء كتكمػػدرء  كقػػؿ الطةػػا  ةػػى المرتزقػػة  -

 ف  مرارؿ المةـ كاامتقرار.
راف ككػجكا لرػـ مػكقنء فػ   بػػر لػـ ا ػف المرػءرفكف الػراف امترتػكا اارتػزاؽ  ػـ الكراػجكف الػ -

الرػػػػركا البػػػػةافاة  فػػػػؿ تكمػػػػت مػػػػكؽ اارتػػػػزاؽ  لاشػػػػمؿ الككامػػػػاس كالخفػػػػرا   كالمرتجمػػػػاف 
ءراف كالفتء ااف كالتقءفاف.  كالبتءع  كالقفءطتة كالركه

اػػكجم شػػدكر اققةاػػءو الجاتاػػة  كالمر فاػػة كالدرقاػػة فػػءلغفف كالترمػػاش ُّلػػى اتخػػراط ف ػػءو مػػف  -
مشػػءرات ل ػػجا  لمػػترـ كمكتمدػػءترـ كجاػػترـ  كتقػػجاـ مدةكمػػءو لك خػػجمءو تةػػؾ اققةاػػءو اػػمف 

 ل  جا  مقءفؿ فدض اامتاءزاو.
اغةػػا  ةػػى اقفػػراج كالب ػػءو التػػ  ارتاػػو لتبمػػرء اارتػػزاؽ مػػت اق ػػجا   شءشػػة ااتتمػػء    - 

 كادؼ الكازع الجات .
اة لةػػػػجكؿ االمػػػػةماة شػػػ ةو ت ػػػػءلاؼ الكتػػػج المػػػػكككر   ف نػػػػء فقػػػاةن  ةػػػػى اقرػػػػكاؿ ااقتبػػػءج -

كالبػػػػةافاة  لتغطاػػػػة لكػػػػكر ـ كل طاػػػػءترـ  كارتاءكػػػػءترـ المداشػػػػاة  ك مػػػػء  جكافرػػػػـ  كرػػػػءكترـ 
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الممػػتمر  ل مػػةرة  كالمدػػجاو الررفاػػة  كلر قػػو تةػػؾ الت ػػءلاؼ الفء ظػػة ااقتبػػءج  كامػػتتزفو 
 المكارج المءلاة المرجكج .

لشػدفاة التػ  تظػرو ُّلػى تكاػاش لكل ػؾ لـ ارظ المرتزقة فترراا كقفكؿ ف  لكمءط الب ءو ا -
الغرفػء  فشػػؾ كرافػػة  غػػرترء رػكاكز الةغػػة  كاخػػتةؼ طراقػػة الراػء   كتػػرمرو الشػػرا ح الشػػدفاة 
مػػػف المرػػػءرفاف المػػػكككراف الػػػراف تمتدػػػكا فتػػػكع مػػػف المػػػةطة كالفػػػرك   كالرظػػػك  كالم ءتػػػة لػػػجل 

 ةػػػى الدءمػػػة  كمبػػػءجر  الر ػػػءـ  كارتقػػػكا فػػػ  مػػػةـ المتءبػػػا الرفادػػػة  كلاػػػءفكا ل فػػػء  كجاػػػج 
 رزقرـ المرجكج  ممء كةا لرـ  جا ن شدفانء.

تتءمو مشء ر الدجا  الجات  تكءا المرتزقة  كتككمو اقكمءط الجاتاة مف التغءار المػر ف   -
 كالجات  لةكتج المكككراف  ك ك ممء قج اترتا  ةاه مف لتشطة جاتاة ماءج  لةقاـ المء ج .

ػػء   فاػػرنا مػػء لت رػػـ المرتزقػػة - فءلخاءتػػة  كالتكاطػػك مػػت اق ػػجا   ل ػػف تةػػؾ ااترءمػػءو لػػـ ت ػػف جا من
ف  ءتو لراءتنء لامو فداج   ف الرقاقة.   برارة  كاا

غءلفنء مء  ػءف الممػتكل الراػءرم لةمرتزقػة جكف ممػتكل اقمػـ التػ  امػتخجمترـ  كلجل  ػرا  -
بءج  مػػػف مدطاػػػءترـ اقمػػػر ُّلػػػى التػػػجاخؿ الراػػػءرم  كااتبتػػػءل  ةػػػى تكػػػءرا الخػػػراف  كاامػػػت

 الراءراة.
مػػػف المػػػركح لف غءلفاػػػة المرتزقػػػة اتتمػػػكف ُّلػػػى الب ػػػءو الػػػجتاء  مػػػت  ػػػجـ امػػػتفدءج اتاػػػمءـ  -

  تءبر مف الشرا ح الكمطى كالدةاء ُّلى كمكع المرتزقة.
 مؿ المرتزقة لػجل البرتكػة ترػو مظةػة المػةطءو البػةافاة  كاػمف اقطػر الرء مػة التػ   -

افاة  فػػ  رػػاف اتمػػـ المرتزقػػة لػػجل الكءتػػا االمػػةم  فقةػػة التتظػػاـ  رمػػمترء لرػػـ القػػكل البػػة
 كادؼ ااتافءط.

اقتبػػػرو ظػػػء ر  المرتزقػػػة  ةػػػى الركػػػءؿ  كلػػػـ ا ػػػف لةتمػػػء  جكر مرػػػـ فػػػ  اق مػػػءؿ القتءلاػػػة  -
لةمرتزقة  فػءارتزاؽ فءقمػءس مرتػة ركءلاػة  كفػءلطفت اتخرطػو التمػء  فػ  اقتشػطة التكممػاة 

 رفاة لةمرتزقة. الجا مة لةكركج الر
 ءتػػو الزرا ػػة  ػػ  التشػػءط الر امػػ  لمػػ ءف مبػػر كالشػػءـ فػػ   بػػر الرػػركا البػػةافاة   -

ك ك مء كدؿ الم ءف غار مة ماف لةخجمة الدمػ راة  ممػء كفػر مػكقنء خبػفنء لةممءلاػؾ كالكتػج 
 المرتزقة.  

ج  مػف الكتػج  ءتو المكممءو البرتكاة مرتة  كقءفةة امتقفءؿ طءقءو متتك ة  كف ػءو متدػج -
 المكككراف الغرفء  الراف تـ ارتاءترـ كترا ترـ لةتجمء  ف  الكمط البرتك .
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لمرمو كرج  الجاف ف  امتادءا المرتزقػة  كجمكرػـ اػمف التمػاج ااكتمػء   كالراػءرم  -
الكجاػػج   كفءلتك اػػج لمػػرـ اخػػتةؼ الػػجاف كالمػػر ا كالةغػػة  كطرا ػػؽ الراػػء  فػػ  ُّ ءقػػة  لفا ػػءترـ
 ااتجمء .

تػػـ التدءمػػؿ فشػػج  كغةظػػة مػػت لمػػرل المرتزقػػة المرتػػجاف   ػػكترـ خػػءتكا جاػػترـ  كاتاػػمكا ُّلػػى  -
 ببكؼ اق جا   كرءرفكا لمترـ.

لطءلمػػػػء تيظػػػػر لةمرتزقػػػػة فء تفػػػػءر ـ طة ػػػػت لةغػػػػزا   كاترمػػػػكا فءلقاػػػػءـ فػػػػجكر خاػػػػءت   كمرامػػػػةة  -
قػة فرػـ  كالترػرز مػػترـ  لقػكامرـ  كالتكاطػك مػت فتػ  كتمػػرـ  لػرلؾ تكابػى قػءج  اقمػـ فدػػجـ الف

 كتبرص لركالرـ  كالررر مف م ءاج ـ.
لجل  مؿ فدض الب ءو المماراة المرةاة  مرتزقػة مػت البػرتج ُّلػى تدماػؽ ركل الدػجا  فػاف  -

 الممةماف كالممارااف ف  الشرؽ.
لػػـ ت ػػف المرتزقػػة  ءمػػؿ قػػك  لةمكتمدػػءو كالػػجكؿ التػػ  خػػجمكا مدرػػء  فػػؿ لمػػرـ المرتزقػػة فػػ   -

 ـ  كخراا الجكؿ  ككمدكا مف  كاكس اارتاءا فاف الر ءـ كر ءاء ـ.ادؼ اقم
غءلفنػػء مػػء  ػػءف المرتزقػػة ابتقػػركف ُّلػػى  ةقػػءو كفاقػػة فءلشػػرا ح ااكتمء اػػة  فػػ  رػػاف  ءتػػو  -

 بةترـ قكاة فءلب ءو الرء مة.  
ككػػكج فػػء ض مػػف القػػك  لػػجل فدػػض الب ػػءو ااكتمء اػػة ا تتػػتظـ اػػمف مشػػركع جاتػػ  لك  -

لك  مػػ رم كااػػح المدػػءلـ  اػػكفر فربػػة لةقػػكل المتتءفمػػة  كقمػػرا  الرػػرا امػػتقطءا ماءمػػ  
 تةؾ القك  الزا ج   كامتفمءر ء كتكااشرء  مرتزقة لبءلح المشءرات التكمداة المتطءرتة. 

افػػجك لف اامػػتدءتة فءلمرتزقػػة  ػػءف خاػػءرنا مػػرةن  ل ػػف اامػػتمرار فػػ  المػػاطر  كالػػتر ـ فتةػػؾ  -
لممةرة لمرنا ف  غءاة البدكفة  فدءج ي مء تتمفا المرتزقة ف  ارتجاجاو مةفاة  ال تؿ الفشراة ا

 للرقو الارر فءلقكل الت  ارتاتترـ.
 

                                                 
ِي ّ  الوو    بمهووا  الفوو   أبوور علوو  ابوو  ال كووام  أبوو  السوو   عبوو  بوو  ناصووم ،الخوورامي    -(1) : ت) الُ َطوومِّ

 أح و ، الف ور  ؛ 111 ص ب ومرت، العمبو ، الك واب  ام ال عمب،  م  ب ف  ال غمب(:  1111/هـ016
 ال ك بو  الكب وم، الشومح غم وب فو  ال ن وم ال صباح(:  1101/هـ776: ت) الح ري عل  ب ا  ح   ب 

ب وو ي؛ 112، ص1، جووـت.   ب وومرت، العل  وو ،  ال لّقووب الحسوو ن  الوومّيا  عبوو  بوو   حّ وو  بوو   حّ وو  ،اليَّ
ب  ي ب م ض   الكر وت، اله ا و ،  ام القوا رس، جوراهم  و  العمرس  اج(:  1711/ هـ1162: ت) اليَّ

               .141ص ،12جـ  ،1661 ،1ط

 ال  وا  فو  األ و  غ وا (:  1612/هوـ471: ت)  ح و  بو   رسف ب  هللا عب  ب  ال لك عب  الجر ن ،– (1)

 .                 171 ، ص 1112 ،1ط ، ال رح ،الحم    إ ا   ك ب  ال  ب، العظ   عب :  حق   الظل ،

  وههب فقه ف  الكب م الحاري(:   1621/  هـ426: ت)  البصمي حب ب ب   ح   ب  عل  ،ال ارم ي -(1)

 عبو  أح و  عوا   رالشو خ  عور   ح   عل  الش خ:  حق   ال ين ،  خ صم شمح رهر الشافع  اإل ا 
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 بو   ح و  الحس   أبر ،الع مان ؛ 441، ص 1جـ ،  1111، 1ط، ب مرت، العل    الك ب  ام، ال رجر 

:  حق و  الشوافع ، اإل وا   وههب فو  الب وا (:  1101/هوـ221: ت)الشوافع  ال  نو  سوال  ب  الخ م أب 
 أبور الو    سوماج ،ال لق  اب ؛ 110، ص1، جـ . 1666 ،1 ط ج ة، ال نهاج،  ام النرمي،  ح   قاس 

 أ لوو  إلوو  ال ح وواج  حفوو (:  ووـ1461/ـهوو164: ت) ال صوومي الشووافع  أح وو  بوو  علوو  بوو  ع ووم حفووص
 .                                        121، ص 7، جـ  1112 ،1ط ال كم  ،  ك  حماء،  ام ،(للنرري ال نهاج  م  ب عل ) ال نهاج

 ال ب وو أ ر  وورا  العبووم ك وواب(:   1462/ هووـ 161:ت) الحسوو  بوو   ح وو  الوومح   عبوو  ،خلوو ر  ابوو  -(4)

 ط ب ومرت، الفكوم،  ام، األكبوم السولطا  هري  و  عاصومه  ر و  رالبمبوم رالعجو  العمب أ ا  ف  رالخبم
 ا عوواظ(:  1441/ هووـ142: ت) علوو  بوو  أح وو  الوو     قوو  ،ال قم وويي؛ 110، ص 1جووـ   1111 ،1

 اإلسوم   ال وما  إح اء لجن  أح  ،  ح   حل    ح  :  حق   الخلفاء، الفاط     األئ   بأخبام الحنفاء
 ،بووم ي  غوومي ابوو ؛ 101، 111، ص 1، جووـ  1171 القوواهمة، اإلسووم   ، للشووئر  األعلوو  بووال جلس

 رالقوواهمة،  صووم  لوورك فوو  الياهوومة النجوور (:  1401/هووـ174: ت)  رسووف ال حاسوو  رأبوو الوو    ج ووا 
 األصوبح   ح و  بو  علو  بو   ح و   ،األيم  ابو  ؛16، ص 4، جـ ت.  القاهمة، الثقاف ، ريامة  طبع 

  نشورمات النشوام، سوا   علو :  حق   ال لك، طبائع ف  السلك ب ائع(:  1411/هـ110: ت) األن لس 
 . 111ص ،1جـ  ،112 ص ،1 جـ ت،.  ،1ط بغ ا ، العماق  ، اإلعم  ريامة

 ع  هلك، انظم:  -(2)

Abels R:  «Household men, mercenaries and vikings in anglo-saxon Englan», 

In: Mercenaries and Paid Men: The Mercenary Identity in the Middle Ages: 

Proceedings of a Conference Held at University of Wales, Swansea, 7th-9th, 

July 2005, Vol. 47, Leiden, 2008, pp.143 – 145. Ed.  By: John France,  

 Cazel F. A: «Financing the Crusades», in A History of the Crusades: The 

Impact of the Crusades on Europe, Vol. VI, ed. Kenneth M. Setton, Harry W. 

Hazard, Norman  Wisconsins, 1989, p.123.  , P. Zacour                                                

اِعٍ هُىَ  أََّبَقىه فُه "  -عيُه اىضالً -وسد فٍ اّجُو َىدْب مالً ىيَضُخ  -(6) بىُِخ، اىشَّ اِعٍ اىصَّ بىِخُ  َواىشَّ  اىصَّ

ِِ  َّْفَضهُ  ََْجِزهُ  ٍَّب 12. اْىِخَشافِ  َع ُْشَ  أَِجٌُش، هُىَ  اىَِّزٌ َوأَ َُْضذِ  اىَِّزٌ َساِعًُب، َوىَ ْئتَ  فَََُشي ىَهُ، اْىِخَشافُ  ىَ  اىزِّ

ْقجاِلً  ْئتُ  فََُْخطَفُ  َوََْهُشُة، اْىِخَشافَ  َوََْزُشكُ  ٍُ ُدَهب اْىِخَشافَ  اىزِّ  َُجَبىٍِ َولَ  أَِجٌُش، ألََّّهُ  ََْهُشةُ  َواألَِجُشُ  13. َوَُجَذِّ

 .                14 – 12" َىدْب  14. ثِبْىِخَشافِ 

  وام خ فو  الشوا    ال رسورع  ضو   الكب وم، ال وام خ(:  1171/هـ071:ت)البام س    َّ  ،البام س  -(7)

 ،سووانر ر؛ 111، ص 40، جووـ  1112   شوو ، الفكووم،  ام يكووام، سووه  :  مج وو   الصوول ب  ، الحوومرب
 ال ق سووو  األماضووو  اسووو مجا  فووو  بالصووول ب لل وووي ن   األسووومام ك ووواب(:  1111/ هوووـ711:ت) وووام نر

  ام يكووام، سووه  :  مج وو  الصوول ب  ، الحوومرب  ووام خ فوو  الشووا    ال رسوورع  ضوو   عل هووا، رالحفوواظ
 ؛  114، ص11جـ  ،1112   ش ، الفكم،

                                                      Abels : Mercenaries, pp.144 - 145.  

France J:  People against Mercenaries: The Capuchins in Southern Gaul, 

Journal of Medieval Military History, Vol. VIII, 2010, p.7.                                                                                                                                                                                          

، ت.  القواهمة، الو عرة،  ام بالقاهمة، العمب   اللغ   ج ع الرس ط، ال عج : رآخمر   صطف  إبماه    -(1)

 الك ووب، عوال  ال عاصومة، العمب وو  اللغو   عجو : رآخوومر  ع وم الح  و  عبوو   خ وام أح و ، 141، ص1جوـ
 . 114، 142، ص 1، جـ 1661 ،1ط القاهمة،

 كل و   نشورمة، غ وم  اجسو  م مسوال  ال سولح ، النياعوات فو  ال م يقو   شكل :  ح   ن م الشهرا ،  -(1)

 فووو  ال م يقووو : حسووو   ،نسووو  ؛ 41 – 46، ص  1611 بووواألم  ، األرسوووط الشوووم  جا عووو  الحقووور ،
   سو بم ،40 العو   قسونط ن ،  ن ورمي، اإلخورة جا ع  اإلنسان  ، العلر   جل  اإلنسان ، ال رل  القانر 
  .411 – 411، ص  1610

   :انظم هلك، ع  -(16)

     Abels : Mercenaries, p.143.            

 ع  هلك، انظم:   -(11)
                                                          Abels : Mercenaries, p. 145. 

 ع  هلك، انظم:  -(11)
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 الشوعرب  و   جلوبه  و  رالعب و  الوه   األمقَّواء علو  الب ا و  فو  ال سول ر  أطلقوه  صطل : الصقالب   -(11)
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 . 161ص   ،1617 القاهمة، الح اة،  ام الب ينط ، ال ج  ع ك اب ض  

 هوور  حووالف  وو  العشووائم ال مك وو  ال وو   عوور  أصوورلها إلوو  بووم   ووا رماء النهووم األرغووريالُغووّي  أر  -(11)

 .111، ص 1عنه ، انظم:  اب  األث م: الكا  ، جـ، ( مكس ا )
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، البو ارة ح واة عاشوراال مك ا :  ن    ال مك ا  إل  عائل  الشعرب ال مك  ، ره  ال مك المح  اله     -(16)

راح مفرا  هن  المع ، راس رطنت قبائ   نه  ف  ش ا  الشا  رالجي مة الفما  و ، عو  ال مك وا ، انظوم 
 أعووماب  رقووف: عبوو المح   بوو  عبوو هللا المب عوو ،؛ 17 – 10: الحوور مي: األرضووا  الحضووام  ، ص 

 عشوم الثالو  ر عشوم الثوان / الهجوم    رالسوابع السا س القمن   ف  رال  مي الصل ب  الغير    الشا 
 .                 110، ص 1661  رل ر ،14 الع  ، 4  ج جل  ال مع  ،   حل ل  ،  ام خ    ماس : ال  م    

 لوووور س،؛ 171؛ كوووواه : الشووووم ، ص 1611 – 1611، ص 41، جووووـالكب ووووم ال ووووام خالبام سوووو :  -(11)

،  1110 القواهمة، األكا    و ، ال ك بو  القوا م، عبو   واهم:  مج و  ألرمربوا، ال سول    اك شاف: بمنام 
  ام الصول ب  ، الحومرب ي و  اإلسم    القري ب   رالعسكمي الس اس  الصما : حا   ي ا ،؛ 111ص

 ؛  110، ص  1111، القاهمة رال ري ع، للنشم الثقاف 
              Prouteau : Miners, pp.106-107.          

                                                                                             Sunders : Islam, 

p.179. 
                   Nicolle : Mamluks, p.19.         

 ع  هلك، انظم:       -(11)
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              Prouteau : Miners, pp.106-111.          

                   France : The Mercenary, p.2.         

 ؛    112، ص 1اب  األث م : الكا  ، جـ  -(11)
                                 El Azhari : Saljuqs, p.213.          

Gibb H: «Zengi and the fall of Edessa», in: A History of the Crusades, Vol. I, 

ed. by: Setton, London, 1969, p.451.                          

؛ البام سو : 110؛  رم   جهر :    و  رلو   الصورمي، ص 411، ص 16اب  األث م: الكا  ، جـ   -(14)

 ال رلووو  عمقووو : هللا عبووو  بووو  الوووميا  عبووو  بووو  عابووو  الغم بووو ،؛ 171، ص 41، جوووـ الكب وووم ال وووام خ
 غ وووم  اجسووو  م مسوووال   ،1147 – 1117/ هوووـ042 – 014 الشوووا  بوووم  فووو  بوووالقر  الخرامي  ووو 

 ؛    146 – 117، ص  1110 القم ، أ  جا ع  اإلسم   ، رال ماسات الشم ع  كل    نشرمة،
                   Smail : Holy Land, p.33.         

La Monte J.L:  The Word of the Middle Ages, Areorientation of Medieval, 

History, New York, 1949, p.502.                     

Keen M:  The Pelican History of Medieval Europe, Maryland, 1969, p.158.                             

                 .(0، ها   مق  )111 ص الشم ،: كاه ؛  10، ص1ها   : ال جامة، جـ -(12)
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  ام راألنو لس، ال غومب  وام خ فو  اإلسوم    البحم و :  خ ام أح   رالعبا ي، العي ي، عب  سال ،؛ 110

 ال  طرعو   رم:   ح و  بو  سوع   بو  هللا عبو  الغا  ي،؛  111، ص  1010 ب مرت، العمب  ، النهض 
  ووامس األر ، ال جلوو  الثووان ، العوو   العمبوو ، ال وويم   جلوو  رال غوور ، الصوول ب    ضوو  الجهووا  حمكوو  فوو 

 .              141، ص  1114

 .                10ص ،1جـ ال جامة،:  ها   -(17)

 الوومر (:  1111/هووـ011 ت)الوو    مشوو   بوو  هللا عبوو  الفضوو  أبوور الوو     ح وو  ،الظوواهم عبوو  ابوو  -(11)
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                                                                                     Nicolle : Mamluks, p.19.  
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 فو  الشوا  بوم  فو  اإلسوم   ال ج  ع: أح   م ضا ،؛ 111، 111ص  ال ق س ،  األم سرخ :   -(11)

 .                  117، ص  1177، القاهمة الجا ع  ، للك ب ال مكيي الجهاي الصل ب  ، الحمرب عصم
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 فوو  النصووام   رقووف: »السووم  عبوو  ع ووم  وو  مي،؛ 01، ص 1الصوورمي: الحوومرب الصوول ب  ، جووـ  -(11)

 فو  الشوا  بوم   وي  م بحور  ضو   ،«هوـ 016 – 411 اإلفمنجو  اإلسم   الصما       ش  ساح 
، ص 1، جوـ  1666، مبو إ ال م ورك، جا عو   طبعو  هـوـ،016 ــ 411 الفمنج  اإلسم   الصما  ف مة

 انو س:  مج و  الحاضوم، الرقوت ح و  ال ام خ و  العصورم أق    نه ال ام خ ف  لبنا : ف ل ب ح  ،؛ 261
 ؛ 111، ص  1121 ب مرت، الثقاف ،  ام فم ح ،

                           Murray : Latin, p.284.          

 ؛ 121؛ الحر مي: األرضا  الحضام  ، ص112، ص1 يم   جهر : الحمب الصل ب   الثالث ، جـ -(14)

Sterns: Teutonic, p.338.              

  وومآة(:  1120/ هووـ024 ت) قيارغلوو  بوو   رسووف فوومظال  أبوو  الوو    شوو س ،الجووريي ابوو  سووبط  -(12)

 يكوام، سوه  :  حق   الصل ب  ، الحمرب  ام خ ف  الشا    ال رسرع  ض   األع ا ،  ام خ ف  الي ا 
: الرهوواب عبوو  حسوو لل ي وو  عوو   رم األعووماب، انظووم:  ؛141ص ،12جووـ،  1112   شوو ، الفكووم،  ام

 االج  واع  ال وام خ فو  ربحور   قواالت ضو   الصول ب  ، الحومرب عصوم فو  األح وم البحوم رأ    صم
؛ المب ع : أعوماب الشوا ، ص 167ص  ،1117 اإلسكن م  ، الجا ع  ، ال عمف   ام الصل ب  ، للحمرب

110              . 

 عصووم فوو  رالشووا    ال صووم   ال وومأة: علوو  السوو   علوو   ؛12ص ،4جووـ المرضوو   ،: شووا   أبوور  -(10)

: الشوووو ا  الوووو    ؛ ج ووووا 06ص  ،1661 القوووواهمة، للثقافوووو ، األعلوووو  ال جلووووس الصوووول ب  ، الحوووومرب
 ال  ن و ، الثقافو   ك بو  اإلسوم  ، ال وام خ فو   ماسوات ك واب ضو   أ ورب، بنو  حومرب فو  الجاسرس  
 .77ص  ،1666 ،1ط برمسع  ،

 .162ص ،4جـ المرض   ،: شا   أبر  -(17)

 بحوور   جلوو  الصوول ب  ، الحوومرب ي وو  الشووا    الووبم  فوو  الحصووام حوومرب: هللا عبوو   ح وو  ال قوو  ، -(11)

؛ بومارم: االسو  طا  الصول ب ، ص 1، ص  1614  وا ر الثوان ، الجويء عشم، الثا   الع    عي، جا ع 
 ؛   417 -410

 Khamisy R. G: Some Notes on Ayyūbid and Mamluk Military Terms, Journal 

of Medieval Military History, Vol. 13, 2015, pp.89-92.                              

 Prouteau : Miners, pp.105, 111.          

 (: نيهو  1116هوـ/017اب  الطر م، أبر  ح   ال م ض  عب  السوم  بو  الحسو  الق سومان  ) ت:   -(11)

؛ كواه : 141 ، ص 1111ال قل    ف  أخبام ال رل   ، حققوه: أ  و  فويا  السو  ،  ام صوا م، ب ومرت، 
 .111، لر س: اك شاف ال سل    ألرمبا، ص 171ص الشم ، 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 اواًل: المصادر العربية: 

 ال تءا المقجس -
 ال ءمؿ(  ـُِِّ/  ػَّٔ  و)الشافءت   ال ـر فف  ة  الرمف لفك الجاف  ز اقفار  افف -

 .ـُٓٗٗ  ٔطػ فاركو  بءجر  جار  َُ  ٗ  ٓكػ  التءراخ  ف 
 فػجا ت ـ( ُُْٗ/قٖٔٗ  اقتجلمػ  )و اقبػفر  مرمػج فػف  ة  فف اقزرؽ  مرمج افف -

 التشػػػػءر  متشػػػػكراو كزار  مػػػػءم   ةػػػ   ترقاػػػػؽ  ِكػػػػػ  ُالمةػػػؾ  كػػػػػ طفػػػػء ت فػػػػ  المػػػةؾ
 ج.و.  ُاال ةـ الدراقاة  فغجاج  ط
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 ف  التظءر تربة(  ـُّْٖ/ ػْٕٗ  و)الةكات   مرمج فف او  فج فف فطكطة  مرمج افف -
  ْ طػػػػػػ فاػػػػػركو  الرمػػػػػءلة  جار ال تػػػػػءت   المتتبػػػػػر  ةػػػػػ   ترقاػػػػػؽ اقمبػػػػػءر  غرا ػػػػػا
 .ـُٖٓٗ

 الزا ػر  التكػـك(  ـُْٗٔ/ ػػْٕٖ  و)اكمػؼ  المرءمػف لفك الجاف كمءؿ فرجم  تغرم افف -
 .و.ج القء ر   الفقءفة  كزار  مطفدة  ْكػ كالقء ر   مبر مةكؾ ف 

 غاػػػءث  (ػػػػـَُٖٓق/ْٖٕ  و)مرمػػػج  فػػػف اكمػػػؼ فػػػف او  فػػػج فػػػف المةػػػؾ الكػػػكات    فػػػج -
  ِالرػرماف  الجكرػة  ط ُّمءـ م تفة الجاا  الدظاـ  فج الظةـ  ترقاؽ  التاءث ف  اقمـ

 ـ.ُٖٓٗ
 الب ػػػر  جار  ِكػػػػ الفةػػػجاف  مدكػػػـ(  ـُِِٖ/ ػػػػ ِٔٔ  و)او   فػػػج فػػػف اػػػءقكو الرمػػػكم  -

 .و. ج فاركو 
 المفتػجل كجاػكاف الدفر(  ـ َُْٓ/  ػ َٖٖ و)الرمف  فف مرمج الررمف  فج خةجكف  افف -

  ُكػػ  اق فػر  المػةطءف ركم مػف  ءبػر ـ كمػف كالفرفػر كالدكػـ الدرا لاءـ ف  كالخفر
 .ـُٖٖٗ  ِط فاركو  الب ر  جار  ْ كػ

 .ـُْٖٗ  ٓ ط القةـ  فاركو  جار المقجمة  -
ًزٌل  الػجاف البػتح فر ػءف لفػك  ةػى افػف الم ػءـر لفػى المػاج  فػج فػف الخكارزم   تءبػر - الميطىػرِّ

المغػػػػرا فػػػػ  ترتاػػػػا المدػػػػرا  جار ال تػػػػءا الدرفػػػػ   فاػػػػركو    (ـُُِّ ػػػػػ/َُٔ  و)
 ج.و. 

فاػػػػءو االمػػػػةـ تػػػػءراخ(  ـَُِٓ/ ػػػػْٖٕ  و)قءامػػػػءز  فػػػػف  فمػػػءف فػػػػف مرمػػػػج الػػػر ف   -  كىكى
 ال تػػػءا جار التػػػجمرم  المػػػةـ  فػػػج  مػػػر  ترقاػػػؽ  ْٔ  كػػػػّٗكػػػػ كىاق ػػػةـ  المشػػػء ار
 .ـُّٗٗ  ِ ط فاركو  الدرف  

فاػػػػجم  - فاػػػػجم الزه   و) مرٌمػػػػج فػػػػف مرٌمػػػػج فػػػػف  فػػػػج الػػػػرٌزاؽ الرمػػػػات  المةقٌػػػػا فمرتاػػػػى الزه
الرجااػة  ال كاػو     جارِٓالقػءمكس  كػػ كػكا ر مػف الدركس   تء (ـُُٕٗ ػ/ َُِٓ

 ـ.ََِّ  ِط
(  ـُِٔٓ/  ػػػْٓٔ و)قزاكغةػ   فػف اكمػؼ بػرالمظ لفػ  الػجاف شػمس الكػكزم  افػف مػفط -

 البػةافاة  الرػركا تػءراخ فػ  الشػءماة المكمك ة امف اق اءف  تءراخ ف  الزمءف مرآ 
 .ّْٖ – ِٕٔص ـ ُٓٗٗ جمشؽ  الب ر  جار ز ءر  مراؿ  ترقاؽ  ُٓكػ
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 الخةبػء   تءراخ(  ـَُٓٓ/   ػُُٗ  و)الجاف  كةؿ ف ر لف  فف الررمف  فج الماكط   -
 .ـُِٓٗ  ُط القء ر   المدءج   مطفدة الجاف  مرا  مرمج    ترقاؽُكػ

 فػػ  الركاػػتاف(  ـُِٕٔ/  ػػػٓٔٔ  و)المقجمػػ   الػػررمف  فػػج الػػجاف شػػرءا شػػءمة  لفػػك -
 الرمػػػءلة  مكممػػػة الزافػػػؽ  ُّفػػػرا اـ  ترقاػػػؽ  ْ كػػػػ كالبػػػةراة  التكراػػػة الػػػجكلتاف لخفػػػءر
 .ـُٕٗٗ فاركو 

  و)القامػػػػػػػػػرات   الرمػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػةـ  فػػػػػػػػػج المرتاػػػػػػػػػى مرمػػػػػػػػػج لفػػػػػػػػػك الطػػػػػػػػػكار  افػػػػػػػػػف -
 جار المػػػاج  فػػػكاج لامػػػف  رققػػػه الػػػجكلتاف  لخفػػػءر فػػػ  المقةتػػػاف تز ػػػة(  ـَُِِ/ ػػػػُٕٔ

 ـ.ُِٗٗ فاركو  بءجر 
(  ـُِِٗ/ ػػِٗٔ و)الػجاف  رشػاج فػف او  فج الباؿ لفك الجاف مرا  الظء ر   فج افف -

 ف . ج الخػػكاطر  الدزاػػز  فػػج  كتشػػر ترقاػػؽ الظػػء ر  المةػػؾ مػػار  فػػ  الزا ػػر الػػركض
 .ـُٕٔٗ  ُط الراءض 

  و)الشػػػػػػػءفد   الامتػػػػػػػ  مػػػػػػػءلـ فػػػػػػػف الخاػػػػػػػر لفػػػػػػػ  فػػػػػػػف اراػػػػػػػى الرمػػػػػػػاف الدمراتػػػػػػػ   لفػػػػػػػك -
التكرم   مرمج قءمـ  ترقاؽ، 2جـ الشءفد   االمءـ مر ا ف    الفاءف(ـُُّٔ ػ/ٖٓٓ
 ـ.َََِ  ُط  المترء   كج   جار

 فػػ  المتاػػر المبػػفءل  (ـُّٗٔ ػ/ػػػَٕٕ  و)الرمػػكم   ةػػ  فػػف مرمػػج فػػف الباػػكم   لرمػػج -
 فاركو  ج. و. الدةماة  الم تفة، 1جـ ال فار  الشرل غراا

 فػػ  اق شػػى بػػفح(  ـُُْٖ/  ػػػُِٖ و)البػػزارم  لرمػػج فػػف  ةػػ  فػػف لرمػػج القةقشػػتجم  -
 جمشػػػؽ  الب ػػػر  جار طكاػػػؿ   ةػػػ  اكمػػػؼ  ترقاػػػؽ  ُْ رػػػػ  ٕ كػػػػ االتشػػػء   بػػػتء ة
 .ـُٕٖٗ

 فػ  ال فاػر الرػءكم(  ـَُٖٓ/  ػػَْٓ و )الفبػرم  رفاا فف مرمج فف  ة  المءكرجم  -
  ةػػػ  الشػػػاخ  ترقاػػػؽ  ٖ كػػػػ المزتػػػ   مختبػػػر شػػػرل ك ػػػك الشػػػءفد  االمػػػءـ مػػػر ا فقػػػه

  ُط  فاػػػركو  الدةماػػػة ال تػػا جار  المككػػػكج  فػػج لرمػػػج  ػػػءجؿ كالشػػاخ مدػػػكض مرمػػج
 . ـُٗٗٗ

 اق مػة فكخفػءر الرتبػء  اتدػءظ ( ـُُْْ/  ػْٖٓ  ة  )و  فف لرمج الجاف تق  المقرازم  -
 التػػػػراث ُّراػػػػء  لكتػػػػة لرمػػػػج  مرمػػػػج رةمػػػػ  مرمػػػػج ترقاػػػػؽ   ِكػػػػػ الخةبػػػػء   البػػػػءطمااف

 .ـُّٕٗ القء ر   االمةماة  لةش كف اق ةى االمةم  فءلمكةس
 .ـُٕٗٗ فاركو  الدةماة  ال تا جار  ّػك كالفءر  الخطط فر ر كاا تفءر المكا ظ -
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  و)المبػػػرم  الشػػػءفد  لرمػػػج فػػػف  ةػػػ  فػػػف  مػػػر ربػػػص لفػػػك الػػػجاف مػػػرا  المةقػػػف  افػػػف -
  (لةتػػػككم المترػػػء  ترتاػػػا  ةػػػى) المترػػػء  لجلػػػة ُّلػػػى المرتػػػء  تربػػػة  (مػػػػَُِْ/قَْٖ

 ـ.ُٖٓٗ  ُط الم رمة  م ة ررا   جار، 7جـ
 ثا ًيا: المصادر المعربة: 

 الرمةػة تػءراخ(  ـُِ/ ػػٔ ؽ  و)ل ػس  للفرو فػػػ المدركؼ آخف فكف للفرو ل س  للفرو - 
  ُٓ كػػػػ البػػػةافاة  الرػػػركا تػػػءراخ فػػػ  الشػػػءماة المكمػػػك ة اػػػمف اقكلػػػى  البػػػةافاة
 .ـََِٕ جمشؽ  الب ر  جار ز ءر  مراؿ  تركمة

 اػػػػػمف جماػػػػػءط   ةػػػػػى اامػػػػػتاة (  ـُِِٕ/ ػػػػػػِْٔ و) فػػػػػءجرفكف لكؼ فػػػػػءجرفكف  اكلبػػػػػر -
 جار ز ػػػءر  مػػػراؿ  تركمػػػة  ّّكػػػػ البػػػةافاة  الرػػػركا تػػػءراخ فػػػ  الشػػػءماة المكمػػػك ة
 .ُُٗ – ٕص ـ ُٓٗٗ جمشؽ  الب ر 

 الشػءماة المكمػك ة اػمف ال فاػر  التػءراخ(  ـُِّٕ/ ػػِٕٔ و) الفءرام  متهى الفءرام   -
 جار ز ػءر  مػراؿ  تركمػة  ْٗكػػ  ْٖكػػ  ْٕكػػ  ْٔ كػ البةافاة  الرركا تءراخ ف 

 .ـُٓٗٗ جمشؽ  الب ر 
 التطاةػ  فتاػءماف ررةػة(  ـُُّٕ/  ػػ ٗٔٓ  و)التفػءرم  اكتػة الرافػ  فػف فتاءماف التطاة   -

 ظفػ   لفػك الفقػءف   المكمػت رػجاج   زرا  تركمة  (ـُُّٕ –ُُٓٔ/ ػٗٔٓ – ُٔٓ)
 .ـََِِ

 رمػػػاف  تركمػػػة المقػػػجس  فاػػػو ُّلػػػى الررةػػػة(  ـُِ/ ػػػػٔ ؽ  و)تكجافػػػكج  فطػػػرس تكجافػػػكج  -
 .ـََُِ االم تجراة  الكءمداة  المدرفة جار  طاة 

  ةػػػى كرمةتػػػه راءتػػػه لػػػكاس القػػػجاس(  ـُُّٕ/ ػػػػُٕٕ و)ككاتباػػػؿ جم كػػػءف ككاتباػػػؿ  -
 .ـُٖٔٗ القء ر   المدءرؼ  جار رفش   رمف  تركمة كالشءـ  مبر

 المكمػػػػػك ة اػػػػػمف  المقجمػػػػػة اقرااػػػػػ  ـ(  امػػػػػترجاجَُِّ/   ػػػػػػَِٕ  فااػػػػػر )و جكفػػػػػكا  -
  جمشػؽ  الب ػر جار  ز ءر مراؿ  تركمة  ّٕ كػ  البةافاة الرركا تءراخ ف  الشءماة
 . ـُٓٗٗ

 الر ػػػػػءكم المػػػػػكرا ركااػػػػػءو  (ـَُُٓ/ ػػػػػػْٓٓ  المكرػػػػػكؿ )و الر ػػػػػءكم المػػػػػكرا الر ػػػػػءكم  -
 مػراؿ  تركمػة  ٓكػػ البػةافاة  الرػركا تػءراخ فػ  الشػءماة المكمك ة امف المكركؿ 
 .ٖٔ –َِص ـ ُٓٗٗ جمشؽ  الب ر  جار ز ءر 
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  االتكةازاػػػة ُّلػػى تقةػػة المقػػجس  فاػػو غػػػزا  البرتكػػة تػػءراخ(  ـُِ/ ػػػٔ ؽ  و) رامكتػػجكاؿ -
 الكءمداػة  المدرفػة جار  طاػة  رمػاف  الدرفاػة ُّلى تقةه  اؿ  كلكراتءؿ  اؿ  اـك ككف

 . ـُٗٗٗ  ُط  االم تجراة 
 فػػػ  فءلبػػػةاا لةمػػػكمتاف اقمػػػرار  تػػػءا(  ـُّّٖ/  ػػػػّٖٕ و)مػػػءتكتك  مػػػءراتك مػػػءتكتك  -

 تػػػػءراخ فػػػػ  الشػػػػءماة المكمػػػػك ة اػػػػمف  ةارػػػػء  كالربػػػػءظ المقجمػػػػة اقرااػػػػ  امػػػػتركءع
 ـ ُٓٗٗ جمشػػػػػؽ  الب ػػػػػر  جار ز ػػػػػءر  مػػػػػراؿ  تركمػػػػػة  ّٖ كػػػػػػ البػػػػػةافاة  الرػػػػػركا

 .ِٖٔ –َِٓص
 اػػػػػػمف المقجمػػػػػػة  اقرض كبػػػػػػؼ(  ـُْ/  ػػػػػػػٖ ؽ  و)مػػػػػػكخـ  فػػػػػػكف لكجكلػػػػػػؼ مػػػػػػكخـ  -

 جار ز ػػػءر  مػػػراؿ  تركمػػػة  ّٗكػػػػ البػػػةافاة  الرػػػركا تػػػءراخ فػػػ  الشػػػءماة المكمػػػك ة
 .َّٗ – ُِٓ ص ـ ُٓٗٗ جمشؽ  الب ر 

 المقػػػػجس فاػػػػو ُّلػػػػ  الرمةػػػػة تػػػػءراخ(  ـُُِٕ/ ػػػػػُِٓ  و)الشػػػػءرترم  فكشػػػػاه الشػػػػءرترم  -
 جار قءمػػػػـ   فػػػجا قءمػػػػـ  كتدةاػػػؽ كجرامػػػة تركمػػػػة فةمػػػطاف  فػػػػ  البػػػةاف  اامػػػتاطءف)

 .ـََُِ  ُط القء ر   الشركؽ 
 الرا ػػػة رفشػػػ  رمػػػف تركمػػػة البػػػةافاة  الرػػػركا(  ـُُٖٓ/ ػػػػُٖٓ  و) كلػػػاـ البػػػكرم  -

 ط) ِكػػػ  (ـُُٗٗ ط) ُكػػػ القػػء ر   لة تػػءا  الدءمػػة المبػػراة الرا ػػة القػػء ر   الدءمػػة 
 (.ـُٓٗٗ ط) ْكػ  (ـُْٗٗ ط) ّكػ  (ـ ُِٗٗ

 لغترػء  ػف  تقػةن فاترم جم كءؾ رمء ؿ ـ( َُِْ/ ػّٖٔ جم الباترم )و  كءؾ الباترم  -
 ـ َُِْ-ََُِ كالغػػػػرا الشػػػرؽ فػػػاف الدةقػػػءو تػػػػءراخ فػػػ  كفء قاػػػة جرامػػػة  الةتاتاػػػة
  الرػػػجاث الكػػءمد  الم تػػا  المػػاج الرػػءجم  فػػج الةطاػػؼ  فػػج كجرامػػة  كتدةاػػؽ تركمػػة

 .ـََِٓ  االم تجراة
 المكةػػػس رفشػػػ   رمػػػف  تركمػػػة لل مػػػاءج  ـ( ُُّٓ ػػػػ/ْٖٓ)و   آتػػػء  كمتاتػػػء  كمتاتػػػء  -

 .ـََِْ  ُط القء ر   لةفقءفة  اق ةى
 المكمػك ة اػمف   كماتػكس كمءتكاػؿ اكرتء ل مءؿ ـ( ُُٕٔ ػ/ُٕٓاكرتء)و   اتءمكس  -

  جمشػؽ  الب ػر جار  ز ءر مراؿ  تركمة  ِٖ كػ البةافاة  الرركا تءراخ ف  الشءماة
 .ِٕٖ –ٗص  ـُٓٗٗ

المغػرا  تركمػة كترقاػؽ   ُّلى المشرؽ مف الدءلـ   رجكج(ـِٖٗ ػ/ِّٕ فدج  و)مكركؿ  -
 ـ.ََِِلةتشر  القء ر    الفقءفاة الرءجم  الجار اكمؼ الماج
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  كتدةاػؽ تركمػة  ِكػ  ُكػ كراتشءرج  الجاف بةل الفءلفة البةافاة الررا  مكركؿ مكرا -
 .ـَََِ القء ر   لة تءا  الدءمة الرا ة المبراة رفش   رمف

 لة تػءا  الدءمػة المبػراة الرا ػة رفشػ   رمػف تركمػة  البكرم  كلاـ راؿ مكركؿ  مكرا -
 .ـُْٗٗ القء ر 

 طتطػػػء  ف . ج زاػػػج  ز ػػػ  لمػػػءمة  كتدةاػػػؽ تركمػػػة البػػػكرم  كلػػػاـ تتمػػػة  مكرػػػكؿ مكلػػػؼ -
 .ـُٖٗٗ

 البػػةافاة  الرػػركا تػػءراخ فػػ  الشػػءماة المكمػػك ة اػػمف فػػءرتكؿ  ركلاػػءو  مكرػػكؿ مكلػػؼ -
 .ـُٓٗٗ جمشؽ  الب ر  جار ز ءر  مراؿ  تركمة  َّكػ

 المكمػػػػك ة اػػػػمف التػػػػءراخ  كركج(  ـُِّٕ/ ػػػػػّٓٔ و)كاتػػػػجكفر  لكؼ رككػػػػر كاتػػػػجكفر  -
 جمشػؽ  الب ػر  جار ز ػءر  مػراؿ  تركمػة  ْْكػػ البػةافاة  الرركا تءراخ ف  الشءماة
 .ـُٓٗٗ

 فػػ  االافةاػػاف اػػج الفػػءت  ـ(  رػػركا فرجراػػؾُِِٔ/ ػػػِْٔ تكفػػءر)و جم فاةاػػا تكفػػءر _ 
  تركمػة  ّٓكػػ  البػةافاة الرػركا تػءراخ ف  الشءماة المكمك ة امف  كقفرص مكراء
 .ِٗٗ –ٓص ـ ُٓٗٗ  جمشؽ  الب ر جار  ز ءر مراؿ

 ثالثًا: المراجع العربية: 
الج ك      جارُفءلقء ر   كػ الدرفاة الةغة مكمت الكماط  المدكـ كآخركف  مبطبى ُّفرا اـ -

 القء ر   ج.و.
ال تػػػا   المدءبػػػر    ػػػءلـ الدرفاػػػة الةغػػػة  مػػػر كآخػػػركف  مدكػػػـ الرماػػػج  فػػػج مختػػػءر لرمػػػج -

 ـ.ََِٖ  ُالقء ر   ط
 بػػػقةاة اقغةفاػػة فػػػ  ترجاػػػج المػػػكارؿ الكتكفاػػػة الاطءلاػػػء  قء ػػػج  جكر  لرمػػػج  فػػػءس ُّاتػػءس -

 فءلشػػرؽ  ك ةقءترػػء اقكرفاػػة الكمػػطى الدبػػكر تػػءراخ فػػ  جرامػػءو  تػػءا اػػمف فرػػث
ػػػء مرػػػجل تػػػر ءرم  تػػػءا  الجاا  م تفػػػة  ػػػكض  مػػػكتس مرمػػػج الػػػج تكر ل مػػػتءر ت رامن
  .ُُْ – ّٗ ص ـ َُِّ القء ر  

 البػػراع االمػػةم  مػػف جمشػػؽ مػػءرؿ فػػ  التبػػءرل مكقػػؼ»  المػػةـ  فػػج  مػػر تػػجمرم  -
 االمػةم  البػراع فتر  ف  الشءـ فةج مكتمر فركث امف  « ػَٗٔ –ُْٗ االفرتك 
 .ْٔٓ –َٓٓص  ـَََِ  ُّرفج الارمكؾ  كءمدة مطفدة  ػػ َٗٔ ػػ ُْٗ البرتك 
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(  ُُِ) المبػػػرااف تػػػءراخ مةمػػػةه  البػػػةافاة الر ػػػء ُّمػػػءر   المػػػمات  فػػػج الكتػػػزكرم   ةاػػػة -
 . ـََُِ القء ر   لة تءا الدءمة المبراة الرا ة

 اػػػمف البػػػةافاة  الرػػػركا  بػػػر فػػػ  اقرمػػػر الفرػػػر كلمػػػف مبػػػر  الك ػػػءا  فػػػج رمػػػف -
 الكءمداػػػة  المدرفػػػة جار البػػػةافاة  لةرػػػركا ااكتمػػػء   التػػػءراخ فػػػ  كفرػػػكث مقػػػءاو

 .ِّٖ – ُٖٗص ـ ُٕٗٗ االم تجراة 
  شػػر الفػػءت  القػػرتااف فػػ  الشػػءـ فػػةج فػػ  الراػػءراة اقكاػػءع  مرمػػج مرمػػكج الرػػكارم  -

 ُٕٗٗ القػػء ر   المدػػءرؼ  جار  (البػػةافاة الرػػركا  بػػر) المػػاةج مػػف  شػػر كالفءلػػث
 .ـ

  ُالقػػػرآف  فاػػػركو  ط  ةػػػـك مكممػػػة  ُكػػػػ اقتػػػجلس  فػػػتح قػػػءج   شػػػاو خطػػػءا  مرمػػػكج -
 ـ.ََِّ

 االمةم  اقجتى الشرؽ ف  البةافااف فاف تبشو الت  كاقمراض اقكف ة  خماس  ُّفرا اـ -
 الدبػػػػػػػكر تػػػػػػءراخ فػػػػػػ  فرػػػػػػػكث اػػػػػػمف  ػػػػػػػ( َٗٔ – ُْٗ/ـُُِٗ –َُٖٗ) كلفر ػػػػػػء

 ـ.ََِْ االم تجراة  الكءمداة  المدرفة جار الكمطى 
 الكرػءز البػةافاة  الرػركا  بػر الشػءـ فػ  فػةج فػ  االمةم  المكتمت  رماءف  لرمج -

 .ـُٕٕٗ  القء ر  الكءمداة  لة تا المر زم
 الفازتطػ    تءا المكتمػت امف الفازتط   لةمكتمت كالطفق  الدرق  التر اا  مرمج زااج  -

 .ّٗ-ٓٓص ـ َُِٕ القء ر   الراء   جار
  البػػةافاة الرػػركا االمػػةماة زمػػف القػػكم فػػاف كالدمػػ رم الماءمػػ  البػػراع  زاػػءف  رءمػػج -

 .ـُّٖٗ  القء ر   كالتكزات لةتشر الفقءفة جار
 المغػػػػػرا تػػػػػءراخ فػػػػػ  االمػػػػػةماة الفرراػػػػػة  مختػػػػػءر لرمػػػػػج كالدفػػػػػءجم   الدزاػػػػػز  فػػػػػج مػػػػءلـ  -

 .ـُٔٗٔ فاركو  الدرفاة  التراة جار كاقتجلس 
 ال تػءا جار  ُكػػ اقتجلس  ف  كراءرترـ الدرا تءراخ ُّفرا اـ كآخركف  خةاؿ المءمرا    -

  ـ.َََِفاركو  المترج   الكجاج
  المبػراة التراػة م تفػة  البػةاف  الدػجكاف زمػف كالمػةـ الرػرا  رمػءف تظار مدجاكم  -

 . ـُُٔٗ  القء ر 
 ال تػػءا جار المػػاةجم   شػػر الرػػءجم القػػرف فػػ  الفازتطاػػة كالجكلػػة التكرمػػءف  اػػكتس مػػمار  -

 ـ.ُٓٗٗ  ُط القء ر   الكءمد  
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 لةطفء ػة  الرػءت  جار االمػةم   المشرؽ ف  البةافاة الرركا  مبطب  شء اف  رمجم -
 .و( )ج القء ر  

 فػ  جرامػءو  تػءا اػمف لاػكا  فتػ  رػركا ف  الكءمكماة  الشاءؿ الجاف الشاءؿ  كمءؿ -
 ـَََِ  ُط فكرمداج  الجاتاة  الفقءفة م تفة االمةم   التءراخ

القػػء ر   الكػػءمد    ال تػػءا جار الخكارزماػػة  لةجكلػػة الماءمػػ  التػػءراخ  بػػفر    بػػءؼ مػػاج -
 ـ.ُٕٖٗ  ُط

 االمػةم   الكرػءج تػءراخ فػ  مشػرقه بػبره البػةافاة  الرر ة  البتءل  فج مداج  ءشكر  -
 .ـُٖٔٗ  ْط القء ر   المبراة  اقتكةك م تفة  ُكػ

 كالممػةماف الفاػزتطااف مػف ف ػؿو  الماءمػاة ك ةقءترء لرماتاء  الغت  الدفجي  مرمج الررمف  فج -
 ـ.ُٖٗٗالدةم   ال كاو   لةتقجـ ال كاو   مكممة(ـَُْٔ-ّٓٔ/ھ ْٕٓ-ّّ)

  البءرمػػػاة المراكػػػت اػػػك   ةػػػى( كركءلرػػػء تدءلامرػػػء)التزاراػػػة  فرقػػػة  مرمػػػج المػػػاج الدػػػزاكم  -
 .ـَُٕٗ القء ر    شمس  اف مطفدة

 القء ر   لةجرامءو   اف كالبةافااف  الممةماف فاف ااقتبءجاة الدةقءو   ةى الماج  ة  -
 .ـُٔٗٗ

 القػػء ر   اق ةػػى لةفقءفػػة  المكةػس البػػةافاة  الرػػركا  بػػر فػ  كالشػػءماة المبػػراة المػرل  -
 .ـََِِ

 الفازتط    تءا المكتمت امف الفازتط   اقكءتا ف  المكتمت   فة رماءف الدكااجم  - 
 .ِّٖ-ُٖٗص ـ َُِٕ القء ر   الراء   جار

  بػػػػػر خػػػػػةؿ كاقتػػػػػجلس لةمغػػػػػرا ااكتمػػػػػء   التػػػػػءراخ فػػػػػ  مفءرػػػػػث  القػػػػػءجرم  افػػػػػرا اـ -
 ـ.ُٖٗٗ  ُطػ فاركو  الطةادة  جار المرافطاف 

 .ـََِِ القء ر   كالفركث  لةجرامءو  اف البةافاة  الرركا مء اة  قءمـ  فجا قءمـ -
 جار جمشػػقاة   بابػػ   لةدرفاػػة تقةرػػء الدػػرا  رآ ػػء  مػػء البػػةافاة الرػػركا  لمػػاف مدةػػكؼ  -

 .ـُٖٗٗ فاركو  البءراف  
  (ـ ُُٕٖ- َُٗٗ)البةافاة  المقجس فاو ممة ة ف  اقكرفاكف مكتس  مرمج  الررءلة - 

 .ـُِٗٗ  ُط القء ر   مجفكل   م تفة
 فػػ  جرامػػءو  تػػءا اػػمف  «البػػةافاة الرػركا  بػػر لفتػػءف مكارتػػة تػػءراخ  ةػػى لاػكا » - 

 .ُِِ –ُٕٖص ـ ََِّ  ُط القء ر   لةجرامءو  الكمطى   اف الدبكر تءراخ
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 كاالفػػػرتج خػػػةؿ الدػػػرا فػػػاف كااقتبػػػءجاة كالفقءفاػػػة ااكتمء اػػػة الدةقػػػءو  ز ػػػى التقػػػءش  -
 .ـُٕٓٗ  فاركو  الةفتءت  ال تءا جار  البةافاة الرركا

 :  المعربة: المراجع رابًعا
 القػػرف ُّلػػى  شػػر الرػػءجم القػػرف مػػف الةتاتػػ  كالشػػرؽ البػػةافاة الرمػػةو  ماشػػاؿ فػػءار  -

 .ـََِّ القء ر   كالفركث  لةجرامءو  اف المفء    فشار  تركمة  شر  الرافت
  فػػػج  تركمػػػة  (المقػػػجس فاػػػو ممة ػػػة) فةمػػػطاف فػػػ  البػػػةاف  اامػػػتاطءف  اكشػػػت فػػػراكر  -

 .ـََُِ القء ر   لةجرامءو   اف الفتء  الرءفظ
  ُ  طلامءمػػكؿ البػػةافاة  جار المةتقػػ  لةطفء ػػة كالتشػػر  كالرػػركا قفػػرص  ُّجاػػكرم فاتػػر  -

 ـ.ُٕٗٗ
 اق ءجاماػة  الم تفػة القػءجر   فػج مػء ر  تركمػة قكركفػء  الممػةماف ا تشءؼ  فرتءرج لكاس  -

 .ـُٔٗٗ القء ر  
الكمػػطى  تركمػػة   ةػػ  المػػاج  ةػػ   المكةػػس  الدبػػكر فػػ  لكرفػػء تػػءراخ  فاشػػكا  مػػكراس -

 ـ.ََِْاق ةى لةفقءفة  القء ر   
  تركمػة الرءاػر  الكقػو رتػى التءراخاػة الدبكر لقجـ متر التءراخ ف  لفتءف  فاةاا رتى  -

 .ـُٗٓٗ فاركو  الفقءفة  جار فرارة  اتاس
كالتػػػءراخ  تركمػػػة  اكمػػؼ شػػػةا الشػػػءـ  جار طػػػةس   الراػػءر  قرطءكػػػة  جك راػػه  فراتمػػػكا -

 ـ.ُْٗٗ  ُجمشؽ  ط
ػػػكج تكاػػػا ز ػػػ   تركمػػػة الراػػػءر   قبػػػة  كػػػامس كاةاػػػءـ جاكرىاتػػػو  -   ّ كػػػػ كآخػػػركف  مرمي

 ـ.ُٖٖٗ فاركو  الكاؿ    جارٗ  كػٕكػ
  ّكػػػ  ِ  كػػُرػػػ خةاػؿ  الػػجاف تػكر  تركمػػة البػةافاة  الرمػػةو تػءراخ  مػػتابف راتمػامءف  -

 .ـُْٗٗ  ِط القء ر   لة تءا  الدءمة المبراة الرا ة
 لةتشػػر  مػػاتء الشػػاخ  لرمػػج  تركمػػة البػػةافاة  الرػػركا زمػػف كالغػػرا الشػػرؽ   ةػػكج  ػػء ف  -

 .ـُٓٗٗالقء ر  
 القػػػء ر   لة تػػػءا  الدءمػػػة المبػػػراة الرا ػػػة  ِكػػػػ  ُ  اقجتػػػى  الشػػػرؽ فػػػ  التكػػػءر    ءاػػػج -

 .ـُُٗٗ
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   الرسائل العممية غير الم شورة:: خامًسا
 المكتمػػت فػػ  المر فاػػة كالخةفػػءو ااكتمػػء   التفػػءاف  الكةاػػؿ  فػػج لرمػػج الفطػػءكم  رمػػف -

 الجاا   ةاػػة متشػكر   غاػػر ج تػكراا رمػػءلة ـ ُُٕٖ –َُٕٗ الشػءـ فػػةج فػ  البػةاف 
 ـ.َََِ القء ر   كءمدة

مءكمػػػػتار غاػػػػر  رمػػػػءلة الممػػػػةرة  التزا ػػػػءو فػػػػ  المرتزقػػػػة مرمػػػػج  مشػػػػ ةة تمػػػػر الشػػػػركاف  -
 ـ.َُِِاقكمط فءقرجف   الشرؽ الرقكؽ  كءمدة متشكر    ةاة

الشػءـ  فػةج فػ  فػءلقكل الخكارزماػة الجكلة  ةقة فف  فج الرزاؽ فف  فج او   ءفج الغراف   -
ـ  رمػػػػػءلة مءكمػػػػػتار غاػػػػػر متشػػػػػكر    ةاػػػػػة الشػػػػػرادة ُِْٕ –ُِِٕ ػػػػػػ/ ْٓٔ – ِْٔ

 ـ.ُٔٗٗكالجرامءو االمةماة  كءمدة لـ القرل  
المكءل   لرمج رءمج  البقءلفة كجكر ـ الماءم  كالفقءف  ف  اقتجلس  رمءلة ج تكراا غار  -

 ـ.ََِٖمتشكر   كءمدة مكتة  
ـ  ُِْٗ –َُِْلاػػػكا  الػػػجاف تكػػػـ المةػػػؾ البػػػءلح المػػػةطءف  لمػػػاف  ةػػػ  مرمػػػج مرمػػػج -

 . ـُٖٗٗ  القء ر  كءمدة  ةاة الجاا  متشكر   غار مءكمتار رمءلة
 البةافاة  الرركا  بر ف  ال ءفكلا اة لة تامة التفشاراة الكركج  او  فج مرمج المقجـ  -

 ـ.ََُُ المتبكر   كءمدة الجاا   ةاة متشكر   غار ج تكراا رمءلة
 الرػركا  بػر فػ  الشػءـ فػةج ف  كالمماراة االمةماة الجاتاة التتظامءو  مكتس  مرمج -

  المػػاةجم  شػر كالفءلػث  شػر الفػءت / الركػرم كالمػءفت المػءجس القػرتااف فػ  البػةافاة
 .ـُْٖٗ شممف   اف كءمدة  الجاا  ةاة  متشكر  غار مءكمتار رمءلة

 – ِْٗالمقػػجس الةتاتاػػة  فاػػو ممة ػػة فػػ   اػػةااكتمء الراػػء    ػػاةـ  فءمػػمة مرمػػج متاػػر -
ـ  رمػػػػػػءلة مءكمػػػػػػتار غاػػػػػػر متشػػػػػػكر    ةاػػػػػػة الجاا كالدةػػػػػػـك ُُٕٖ –َُٗٗ ػػػػػػػ/ ّٖٓ

 ـ.َُُِاالتمءتاة  كءمدة جمشؽ  
   الدوريات:: ًساساد
  ػءـ الغػرا فػ  الركمءتاة االمفراطكراة مقكط ف  كجكر ـ الكرمءف الفرافر   بةل اقماف  -

  ةماػػػػػة مكةػػػػػة  (فتغػػػػءزم كءمدػػػػػة) المػػػػػر  االتمػػػػءتاة  كالجرامػػػػػءو الدةػػػػػـك مكةػػػػة ـ ْٕٔ
 .  ُِٕ- ُْٖ ص ـ َُِْ الفءت   المكةج اقكؿ  الدجج مر مة  ال تركتاة
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 المػػػءجس القػػػرف متػػػر المغرفاػػػة الكاػػػكش فػػػ  المرتزقػػػة  تءبػػػر  مرمػػػج راػػػكاف  الفػػػءركجم -
  ُمػج  ٔ الدػجج الدرفػ   المػكرا مكةػة ـ ُْ –ُِ الركػرم الفءمف القرف رتى الركرم
 .َُْ – ّٓٗص ـ ُٖٗٗ مءرس

 الرقػػػػػكؽ  الكءمدػػػػػة مكةػػػػػة الػػػػػجكل   كالقػػػػػءتكف اارتػػػػػزاؽ ظػػػػػء ر   بػػػػػءلح الكتػػػػػءف    ػػػػػجاؿ -
 .ُِٖ-ُٕٔـ  صَُِِ  ْ الممتتبراة  المكةج

 الرػػػركا  بػػػر فػػػ  الشػػػءـ فػػػةج فػػػ  التفشػػػاراة المرػػػءكاو  »رمػػػاف الك ػػػءا  فػػػج رمػػػف -
 .ُْٔ –ُُٗص ـ َُٗٗ  ُ  كػّٖ مج االم تجراة  آجاا  ةاة مكةة «البةافاة

 فػػ  كالتتػػرم البػػةاف  الغػػزك مػػف الشػػءـ ل ػػراا مكقػػؼ   فػػج الػػررمف فػػف  فػػج او الرفادػػ   -
 تءراخاػة جرامة الماةجااف  كالفءلث  شر  شر الفءت /الركرااف كالمءفت المءجس القرتاف
 .ِْٔ –ُُٕـ  صََُِ اكلاك  ُْ الدجج  ْمجمجلة الدرعية،  ترةاةاة 

 الشػػػػءـ شػػػػمءؿ كالمغػػػػكؿ كالممءلاػػػػؾ فػػػػ  الخكارزماػػػػة مػػػػت لاػػػػكا فتػػػػك  تبػػػػر مرمػػػػج مكمػػػػف -
 .ٖٗ –ُٔص  ُْٖٗ  ُّ,َّ المبراة  المكةج التءراخاة كالكزار   المكةة

الشػاخ  مرمػػج مرمػػ  الشػػاخ  الخػػزر ك ةقػترـ فءالمفراطكراػػة الفازتطاػػة  مكةػػة  ةاػػة الدةػػـك  -
 .ّٕٕ –ّْٕـ  ص َُٖٗ  ْفف مدكج  الدجج  مرمجااكتمء اة  كءمدة االمءـ 

  ةاػػة ركلاػػءو  «الشػػءـ فػػةج فػػ  البػػةافاة االمػػءراو فػػ  الممػػةمكف»  مرمػػج  طاػػة  رمػػاف -
 .َُْ –ُٔص ـ ُٗٗٗ  ِ الدجج  ِٕ مج شمس   اف آجاا

جكر المتطك ػػة فػػ  رر ػػة الكرػػءج اػػج البػػةافااف   الغءمػػجم   فػػج او فػػف مػػداج فػػف مرمػػج -
ـ  ُْٗٗالمكةػػػػػػج اقكؿ  مػػػػػػػءرس  مكةػػػػػػػة المػػػػػػكرا الدرفػػػػػػػ   الدػػػػػػجج الفػػػػػػػءت  كالمغػػػػػػكؿ  

 .ّٓٓ-ِّٕص
 مكةػة البػةافاة  الرػركا زمػف الشػءماة الػفةج ف  الربءر رركا المقجـ  مرمج  فج او  -

 .ّٕ – ِْص ـ َُِْ مءاك الفءت   الكز   شر  الفءمف الدجج  تدز كءمدة فركث
  ةاػػة فرػػكث مكةػػة  البػػةافاة المقػػجس فاػػو ممة ػػة فػػ  الممػػةمكف  التفػػ   فػػج مرمػػج تػػءكة -

 .ٔٗ – ّٓ ص  ـُٔٗٗ اتءار  ِْ الدجج  المتكفاة آجاا
مغكلاػػػة فازتطاػػػة مشػػػتر ة اػػػج الشػػػرؽ  اتاتاػػػة رمةػػػة مشػػػركع  مرمػػػ  المػػػاج بػػػءلح تءجاػػػة -

 .َِّ-ُٕٗـ  صََِٕ المبرم  لفراؿ المكرا مكةة  ػ ٖٔٔـ/ ُِٗٔاالمةم  
 االخك  كءمدة االتمءتاة  الدةـك مكةة االتمءت   الجكل  القءتكف ف  المرتزقة  تممة  رماف -

 .ّْٕ –ُْٕـ  صَُِٔ  جاممفر ْٔقمتطاتة  الدجج  متتكرم 
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