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ناهض القيسي
اعرثز انرظ يٍ انظًاخ انحضارَح انًهًح فٍ ذىضُح حضارج انعزب لثم وتعس
االطالو ،وحىل يا كرة عٍ اصم انرظ انعزتٍ فئٌ اغهة انًعهىياخ عُه كاَد رواَاخ
ػفىَح زذم فُها انكصُز يٍ انمصص األطغىرَح َعىسها انسنُم انًازٌ .واعرثز األَثاط
انذٍَ طكُىا يُغمح انهالل انرصُة وايرهُىا انرجارج ،ويٍ اػهز يسَهى انثرزاء
عاصًرهى فٍ األرزٌ ويسائٍ صانح فٍ انظعىزَح وتصزي فٍ تالز انؼاو ،حُس ذهفىا
نُا انكصُز يٍ انُمىع انكراتُح ويُذ انمزٌ انصانس انًُالزٌ حُس طاهى عسز كثُز يٍ
انثاحصٍُ فٍ زراطرها وَؼز يحرىَاذها ويُهى :انزحانح انظىَظزٌ َىهاٌ نىززفُج
تزوكهارخ يكرؼف انثرزاء عاصًح األَثاط طُح  1812و ،وانثاحصاٌ هىتز واوذُُج انهذاٌ
لايا تزحالخ عسَسج وكؼفا انكصُز يٍ انُمىع انُثغُح وكذنك فعم جىٌ فهٍُ انًعزوف
تاطى (عثس اهلل فهٍُ) وانذٌ لاو تزحالخ عسَسج فٍ يُاعك األَثاط جًع فُها َ 1200مغ
َثغٍ.
ولس ذضًُد ذهك انُمىع أطًاء تعض األعالو واطًاء األرتاب انرٍ عثسوها واطًاء
عسز يٍ يهىكهى ويهكاذهى وتعض ػعائزهى انسَُُح ،وًَكٍ ذمظُى ذهك انُمىع انً عسج
أَىاع (َمىع ذذكارَح لصُزجَ ،مىع زفٍَ ،مىع يعًارَح َذكز فُه اطى انًثًُ وانثاٍَ
وانرارَدَ ،مىع ولفُحَ ،مىع ذكزًَُح ،وَمىع ذىلُعاخ انثُائٍُ او ذىلُعاخ ذسل عهً
انًهكُح).
ذعس انُمىز انُثغُح يٍ انًىاز انًهًح انرٍ حًهد انُمىع انُثغُح إضافح انً رطى
انًهك وانًهكح ،كذنك حًهد انُمىز َمىػاً َثغُح يرًُشج فُها عثارج (عثازج انصاٍَ يهك
األَثاط) ،ولس َمغ كم يٍ انًهك انُثغٍ انحارز انزاتع (  9ق.و –  40و) وانًهك انُثغٍ
راتم انصاٍَ ( 75ق.و –  101و) عهً َمىزهى عثارج(انًهك انذٌ احثه ػعثه) .ولس زرطد
انُمىع انُثغُح يٍ لثم انًررصٍُ فرثٍُ اٌ عسزاً يُها ذضًٍ تعض انكهًاخ انعزتُح
يصم(َمغ وازٌ انًكرة انًؤرخ  210و ،وَمغ وازٌ فاٌ انًؤرخ طُح 230و ،وَمىع
اذزي ذضًُها انثحس ويٍ أهًها َمغ انًُارج انًؤرخ  328و ،حُس ضى انعسَس يٍ
انكهًاخ انعزتُح ،وعُس زراطح ذصائص انرظ انُثغٍ َجس اٌ كصُزاً يٍ ذصائص انرظ
انعزتٍ كاَد يؼاتهح ويرأشزج ته .وفٍ انمزٌ انظازص انًُالزٌ ظهزخ انُمىع انعزتُح
انرانصح يصم (َمغ سَس ،جىاطُض ،وحزاٌ ،وأو انجًال انصاٍَ) حُس انرأشُزاخ انُثغُح
واضحح ،ولس اطرًزخ ذهك انرأشُزاخ فٍ انفرزاخ اإلطاليُح انالحمح.

