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مربؿقؼاتماظعدد

م3مم...........................................................................طؾؿةمعقصؾقاتمم

غلكةمعؽؿؾةماوضافماٌقصؾمم-م(م1232ػـ/م630)تماػؿقةمزبطقطمطاعؾماظؿقارؼخمالبـماالثرل

م4مم...................................................................................ممِقذجًا

م...............................................................مأ.م.د.عقلقنمذغقنماظعؾاصبلم

م10مم.....(م1256ػـ/654ابـماظشعارماٌقصؾلم)عراجعةمظدراداتماٌؤرخٔماٌعاصرؼـمسـماٌؤرخم

م............................................................مأ.م.دمسؾدماظؼادرماغبدمؼقغس

م15مم................................ ......م(1233ػــ/631)ماًؾازماٌقصؾلماظعإمواظػؼقفمابـ

م...............................................................أ.م.مد.مػدىمؼادٔماظدباغ

طؿؾفماٌؤرخٔماٌعاصرؼـمسـماظطؾقبماٌقصؾلمابـمػؾؾمماٌقصؾلمعام

مممممم81  .................................. .........................م(1213ػـ/610)ت

م.....................................................................د.مدعديمربؿدمسؾلمم.

مواٌقصؾ( مإربد مغائب مضاْاز ماظدؼـ م)ذباػد مطؿاب مؼب -1164/ـػ595-559)مضراءة

م21مممم.................................................................................م(1199

م.....................................................................أ.م.د.معفامدعقدمغبقد

مآ) مردقل ماصقاب معـ مبؽـقؿف مؼعرف معـ م)ازلاء ماٌقصؾلزبطقرة ماالزدي ماظػؿح م((البل

مِقذجًامضراءة-م(984ػـ/م374)ت ماظرؼاض معؽؿؾة مغلكة م..........................مؼب م26م

م..................................................................م.د.حـانمسؾدماًاظؼمسؾل

م) ماألودط ماظرغبـ مسؾد ماألغدظلل ماالعرل مسفد ماالغدظسمؼب مبالد مسؾك ماٌقصؾقة -206اظؿأثرلات

مزرؼابمأِقذجًامم(852-822ػـ/238 م......................................ماٌقدقؼار م33.....

م......................................................................د.مشادةمضقطانمحلـم.

ماٌقصؾل ماىقاديماٌؤرخ مغقري مدإ معقصؼ ماظدطؿقر )حقارمماألدؿاذ

م38ممم....................................................................................وظؼاء(
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م.....................................................................سؿرمأغبدمدعقدمأ.م.د.

م52..مم...........................................عـمروادماظطبمؼبماٌقصؾماظطؾقبمسادلماظؾؽري

م..................................................................د.مغادؼةمعلعقدمذرؼػم.م

ماٌقصؾ مسـ مدققؼب مغؼقال مطؿابات مؼب مأوظقة مضراءة

م55.......م............................................................بؿقؼقؼمدعقدماظدؼقهمجل

م.....................................................يم.مم.معفديمربؿدمسؾلمطصؾانماىؾقر

م59..ممسؾدمآماعٔماشاموصدؼؼفمبلاممادرؼسماىؾيبم)اٌرحقم(مرداظؿانمعؿؾادظؿانمبٔمطؾمعـم:

م..........................................................سؾدمآماعٔماشااظؾاحثمواالثاريم

م65...م...............................................بٔماالعسمواظققمم–سؿارةماظؾقتماٌقصؾلم

م............................................................بالويمصؿقلمايؿدوغلاظؾاحثم

مدـة معؤرخؿان ماٌقصؾ مدبصان مسـؿاغقؿان موثقؼؿان مم1523ػـ/925 اضدم

مم73...........................مممم..............................................................

م..............................................................سؿرمسؾداظغػقرماظؼطاناظؾاحثم

م77....م1950-1873/ـػ1369-1290ماظشقخمسؾدمآماظـعؿةمودورهماظعؾؿلمواإلصالحلمؼبماٌقصؾ

م..................................................................أ.م.د.سروبةمعبقؾمربؿقد

م84.................................................................مم(اٌقصؾ)يتمــــأحزانمعدؼ

م................................................................أ.د.مشاٍمدعقدمحلـماظطائل

م86..................................................................مممجقاغبمعـماغشطةماٌرطز

م99..........................................................................مممصقرمعـمعدؼـيت
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 هًخ يٕصهٛبدك
بـرازمدورمعدؼــةمممإؼبممعؿؿــالًمموادعًامثؼاصقًامالنمؼؽقنمصضاءًام1996سامممتأدقلفدعكماٌرطزمعـذممممممممممم

اٌقصؾمؼبمزبؿؾػمسصقرػاماظؿارطبقةمعـمخاللماالحباثمواظـدواتموا٘التماظيتمعـمذاغفاماظؽشـػمم

اظظروفماياظقـةماظـيتمٗـرمبفـامعـدؼـؿـاممؼبممممممسـماظعؿؼمايضاريمواظـؼاؼبمشلذهماٌدؼـة.مواالنموؼبمزؾم

نمؼؼقممبلؾلؾةمعـماٌشارؼعموذظـؽممألمصانماٌرطزمؼلعكمعلؿؼؾاًلمم2017-2014أحداثمسؿؾقاتماظؿقرؼرم

عـماجؾمايػازمسؾكمتراثفاماٌـاديمواظالعـاديمعــماالغـدثارنموعــمأػؿفـا:متقثقـؼماظؾففـةماٌقصـؾقةمممممممممم

اٌعؿارينمإجراءمظؼاءاتمععمذكصقاتمعقصؾقةمععروصةموػـقممرثفامعـمإماظعاعقةنموايػازمسؾكمعامتؾؼك

إضاصةمإظبمذظؽمصانماٌرطزمؼبمغقؿفمإسـادةمتأػقـؾمعؿقـػماظـذلاثماظشـعيبممممممم.إطؿالمعامبدامبفماٌرطزمدابؼًا

حقثمػـاكماػؿؿامموادعمعـمضؾؾماألدؿاذماظدطؿقرمضصلمطؿالماظـدؼـماألغبـديممرئـقسمجاععـةماٌقصـؾممممممم

وؼـؿؿممصؾمتعؽسمصقفمصقرةماٌقصؾماظؼدْـةممةمجدؼدةمظؾؿرطزموٌؿقػماٌقوذظؽمعـمخاللمدبصقصمبـاؼ

اظؾـاءمّقادمؼطؾؼمسؾقفامعقادمصـدؼؼةماظؾقؽـةماظـيتمهـاطلماالرثماٌقصـؾلماظؼـدؼؿنمعـعمتؼـدؼؿمرؤؼـةمممممممممم

مظؾؿؿازجمايضاريمبٔماٌاضلمواياضرموصؼماظؿؼـقاتمايدؼـة.م

اونمواغػؿاحماىاععةمسؾكما٘ؿؿعماٌقصؾلمظذظؽموعـمضؿـمتقجقفاتمرئقسمجاععةماٌقصؾمػقماظؿعممممم

ؼلعكماٌرطزمؼبمخطؿفماياظقةمانمْدمجلقرماظؿعاونمواظؿؼاربمبٔمأرطانمايرطـةماظـؼاصقـةمؼبماٌقصـؾمممم

وخاصةماٌؾؿؼقاتماظـؼاصقةماظلائدةمؼبماٌدؼـةمعـؾمعؾؿؼكماظؼـطرةماظـؼاؼبموعؾؿؼكماٌلؼكماظـؼاؼبمثؿمعؾؿؼـكمم

دؿاذمؼقدػمذغقنمظؾدرادـاتماظؿارطبقـةنموبـذظؽمؼؽـقنماٌرطـزمأطــرماغػؿاحـامسؾـكممممممممماًطاطماظؽؾرلماأل

ؿؽاتػماىفقدمعــماجـؾمايػـازمسؾـكممممما٘ؿؿعماٌقصؾلمطؿامطانمدابؼانموػذامعفؿمجدامظذامصببمأنمت

وثؼاصقـًامواجؿؿاسقـًانموؼبماٌلـؿؼؾؾماظؼرؼـبمدـقفمطبصـصمرطــمؼبمذبؾـةممممممممممرثمػذهماٌدؼـةمتارطبقـاًمإ

ماالتماألجـؾقةموذظؽمعـماجؾماًروجمباٌرطزمعـمغطاضفماٙؾلماظبماظـطاقماظعاٌل.عقصؾقاتمظؾؿؼ

 ْٛئخ انزحطٚط
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 (و2131ْـ/036اًْٛخ خمطٕط كبيم انزٕاضٚد الثٍ االصري)د
 منٕشجب   َسرخ يكزجخ أقبف ادلٕصم

 
 أ.و.ز.يٛسٌٕ شٌَٕ انعجبجيٙ

 زضاسبد ادلٕصميطكع                                             
 

م(مضبظكم1232ػـ/630عازالمطؿابماظؽاعؾمؼبماظؿارؼخمظؾؿؤرخماٌقصؾلمسزماظدؼـمبـماالثرل)مممم

باػؿؿاممطؾرلمعـمضؾؾماظؾاحـٔنموضدمخرجتمسدةمرؾعاتمظؽؿابماظؽاعؾنموضدمؼعقدماظػضؾمؼبم

ماظبماٌلؿشرضٔاخراجماوظبمرؾعاتماظؽاعؾم وػلمرؾعةمظقدنممظؾؽاعؾمأوربقةرؾعةمملوأمزفرتوح

ماظلقؼديمطارظسمبأطؿؾفاموغشرت ماٌلؿشرق مؼد م(C.J.Tornberg)تقرغؾرلغمجقػـمسؾك

مبٔماظلـقاتم)منم(1807-1877) ماثينمسشرمذبؾدًاؼبممظقدننمؼبمم(1870-1851عا مفووضعمظح

مسؾكمةصفرد مسشرموتعؾقؼات مواظرابع مسشر ماظـاظث مػؿا مجزئٔ مؼب مؼباظؽؿاب مورؾع وممظقدنمن

من(Uppsala)اوبلاال

م
انازمػذاماظعؿؾموادؿغرقمظؿؽقنمعؿاحةمألطدلمسددمعـماٌلؿشرضٔماٌفؿؿٔمباظؿارؼخماإلدالعلنم

اٌؽؿؾاتممؼبغلكًامعـمزبطقراتماظؽاعؾماٌؿـاثرةممنمعبعأعـماظؿقؼقؼمبعدممدـةحقاظلمسشرؼـم

ؼسنموضدمبارجاععةممعـاوبلاالموبرظٔنموّلاسدةمبعضماٌلؿشرضٔمماظعاٌقةمطـمبارؼسموظـدنمو

مسشرةميتاثـموخرجتماظطؾعةمؼبحمسشرؼـمدـة)اظؽاعؾ(معـمضؾؾمتقرغؾرلغمهؼقؼ:مطؿابادؿغرقم
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مطؿابمصغرلمظؾؿصقؼؾات.مععؿؿدامؼبمهؼقؼماظؽؿابمسؾكم مرضقؼةماظلؿؽمحبفؿمعرصؼمبفا ذبؾدا

مShfry))مزبطقراتماوبلاالموبارؼسنموبرظٔمواٌؿقػماظدلؼطاغلمواالدؿاغةموزبطقطمذػري

 ؼب سربل ظـص صػقة 5300 ؼب وغشرمؼبماٌؿقػماظدلؼطاغلنم(Rawlinson)مروظـلقنو
مبؿعؾقؼاتمإدؾاغقا صؿح سـ األثرل ابـ حبقظقات اظؽؿاب ػذا أرصؼ وضد جزءـبا 14 نمخؿؿفا

مم.وصفارس

مْؽـماظؼقلمانمععظؿماٌؤرخٔمسـدعامترعبقاميقاةمابـماالثرلموعؤظػاتفمٕمؼردمظدؼفؿو

ؽؿابمهتمسـقانمطاعؾماظؿقارؼخنماذماضؿصروامباظؼقلمانمعـمبٔمعؤظػاتمابـماالثرلمطؿابفمظمذطر

م مان ماالسؿؾار مبـظر ماخذغا معا ماذا ماظؿارؼخن مؼب مؼبماظؽاعؾ م"اٌلؿؼصك ماظؾداؼة مؼب ماظؽؿاب سـقان

واظذيمؼؾدوماغفمبعدماغؿفائفمحمحقثموردمبفذهماظؿلؿقةمػبسمعراتمؼبمطؿابفم"اظؾاػر"حماظؿارؼخ"

مصقفمظذامارؾؼمسؾقفمادؿم"اظؽاعؾمؼبماظؿارؼخ"معـ متأظقػماظؽؿابموجدماغفمبذلمجفدامطؾرلا وضدمح

نموظؽـمػـاكماذارةمواحدةماطدمذظؽمبؼقظفم"وضدمزلقؿفمازلامؼـادبمععـاهموػقماظؽاعؾمؼبماظؿارؼخ

م(مهتمسـقانم"طاعؾماظؿقارؼخ"نماذمذطرمعام1657ػـ/1068حاجلمخؾقػةم)تمظدىصؼطموردتم

مغصف:

مبابـ:مماٌعروفمربؿدمبـمسؾل:مماظدؼـمسزمظؾشقخمذبؾدامسشرمثالثة:ممؼبماظؿقارؼخمطاعؾ"ممممم

:مموتقؼبمودؿؿائةموسشرؼـمتلعحم629مدـةمإظبمواغؿفكماظزعانمأولمعـمصقفمابؿدأماىزريماألثرل

م"ودؿؿائةمثالثٔحم630مدـة

وػذامؼعينمانمحاجلمخؾقػةمضدمارؾعمسؾكمػذهماظـلكةموبفذاماظعـقاننموٓامؼؤطدمضقظفمػذامممممممم

انمػـاكمضطعؿٔمعـماظؽؿابمؼبمعؽؿؾةماالوضافماظعاعةمباٌقصؾمجاءتمهتماظعـقانمغػلفم"طاعؾم

اظؿقارؼخ"ماؼضانمذطرػاماٌؤرخمداؤدماىؾيبنموضالمعامغصف:"مطاعؾماظؿقارؼخمالبـماالثرلما٘ؾدم

ما ماظـلخ متارؼخ مؼقدػمعرتضكمضؾلماصشار مه"1090ظـاغلمخبط مغصف:"مح مضالمعا وؼبماٌقضعمغػلف

ماظبم ماظرجقع مخالل موعـ مشلا. ماوصاصا مؼعطل مان مدون معـف" مذبؾد ماالثرلن مالبـ ماظؿقارؼخن طاعؾ

مؼبم ماالوضاف معؽؿؾة مؼب ماٙػقزة ماظـلكة مػذه مسـ ماطـر متػاصقؾ موجدغا ماٌكطقرات صفارس

ؼبماٌدردةمجباععماظـعؿاغقةمؼبمربؾةمموتؼعمػذهماًزاغةماٌدردةماظـعؿاغقةماٌقصؾنمضؿـمخزاغة

نموؼعقدماغشاءماٌدردةماظبمغعؿانمباذامبـمدؾقؿانمباذاماىؾقؾلنمّلاػؿةمباٌقصؾماظلرجكاغة
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عـمحقثمؼقجدمم.يمطانمعلفدامصغرلًاذؼبمجاععفماٌعروفمبازلفنمواظ(مػـ1212واظدؼفمدـةم)

مضطعؿٔمهتممػذاماٌكطقط

ضطعة:معؤظػفمسؾلمبـمربؿدماٌعروفمبابـماالثرلم-طاعؾماظؿقارؼخ":مطؿبمعامغصفاظؼطعةماالوظبم

م:(ػـ630اىزريماٌقصؾلم)ت

أوظفم)ايؿدمٓماظؼدؼؿمصالماولمظقجقدهماظدائؿماظؽرؼؿ(مواخرهم)ذطرمسدةمحقادثمُما٘ؾدم"

(م595وم)م16×25اظـاغل(نمضقاسم

م."ورضة

-طاعؾماظؿقارؼخ"ة:ماظؼطعةماظـاغق

م:عؤظػفمضطعة

سزماظدؼـمسؾلمبـمربؿدماٌعروفم"

ماٌقصؾلم ماىزري ماالثرل بابـ

مػـ630اٌؿقصكمدـةم

موآخرهم مودؾعٔ مٔان مبلـة ؼؾدا

م"ذطرمسدةمحقادث

مؼقدػم مربؿد مابـ اظـادخ:

مػـ1090عرتضكمدـةم

-ػورضةؼوم26×40-ػضقاسؼٍق

م373

وٓامودرماالذارةماظقفمانمبعضم

مسؾقفام ماسؿؿد ماظيت اظـلخ

متقرغؾرلغمؼبمهؼقؼماظؽاعؾمجاءت
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موؼؿضؿـ ماياديمسشر ما٘ؾدؼـ موػق ماظؿقارؼخن مطاعؾ -527اظلـقاتم)محقادثمهتمسـقان

ماظلقؼدن1187-1132ػـ/583 ماوبلاالن م) مؼب مرؾع مؼبمم(1851م(ن ماٙػقز عؽؿؾةممزبطقط

ماىاععةماٌؾؽقةمبـماوبلاال/اظلقؼدم

م)م مايقادث موؼؿضؿـ مسشر ماظـاغل مبـ)اوبلاالنم1230-1133ػــ/628-584وا٘ؾد مرؾع م(

مم(مباالسؿؿادمسؾكمزبطقطماوبلاالمصؼط.1853اظلقؼدن

مادؿكدعفامم ماظيت ماظلقؼد مؼب ماوبلاال مجاععة معؽؿؾة مؼب ماٌقجقدة ماظؽاعؾ مزبطقرات مغلخ اعا

مواظعاذرنموؼػذلضماغفاممتقرغؾرلغ مواظؿادع ماظـاعـ موػل مأجزاء مؼبمثالثة ؼبمرؾعؿفمػذهنمصؿؼع

مشلامؼبمطؿابفماًاصمباٌكطقراتم مدضقؼًا هؿؾمسـقانمطاعؾماظؿقارؼخنموضدمضخدممتقرغؾرلغموصػًا

ماوبلاالمباظلقؼد:ماظعربقةمواظػاردقةمواظذلطقةماٌقجقدةمؼبمعؽؿؾةمجاععة

م(موػلمدـةمخالصةماٌؼؿدرمبآم908ػـ/295ورضةمؼؾؿدئمبلـةم)م(482اىزءماظـاعـمعؽقنمعـ) (1)

م(مواًاصمخبدلمضصدمسضدماظدوظةم980ػـم/369م(موؼـؿفلمبلـةم)932-908ػـ/295-320)

ماىزءم مْـؾ ماىزء موػذا ماظؾقؼفقة مباظدوظة ماٌؿعؾؼة ماٌدة موػل مبالده مواخذ ماظدوظة مصكر اخاه

مان ماالخرلة ماظقرضة مغفاؼة مؼب موطؿب مدـةمماظـاعـن ماظب مؼعقد ماىزء مػذا مغلخ تارؼخ

وػقمربؿدمبـمأغبدمبـم)ربؿدمبـماغبدمبـمسـؿانماظؿؽروريمم(معـمضؾؾماظـادخ1441ػـ/845)

سـؿانمبـمسؾدمآمبـمدؾقؿانمبـمسؿرمبـماظشقخمربؿدمصاحبماًضرماٌشفقرمضدلهمباظؼراصةم

عدؼـةمباظؿؽرور.موظدممشاغامورّامطانمؼؼالمظفمضدًْاماظغاغلمغلؾةمإظبمنؼعرفمباظعزماظؿؽروري

(مباظؼراصةماظؽدلىموحػظماظؼرآننموطانمصبؾسمسـدماظؼؾؼشـديمؼبمم1390ػـ/791ؼبمأوائؾ)دـةم

بـمحفةمذرحماظؾدؼعقةمظفموطؿبمخبطفمعـفمسدةمغلخموتؼدممؼبمملدققماظؽؿبموأخذمسـماظؿؼ

م) مدـة متقؼب مبلؾؾفان مأعره موراج ماظؽؿب مم1453ػـ/857صـاسة مجدام( مغادرة مغلكة وػل

موعزخرصةنمعؽؿقبةمخبطمواضحنموطاعؾةنموْـؾمػذاماىزءما٘ؾدماظؿادعمعـمرؾعةمتقرغؾرلغ.

م)م (2) معـ مصقؿؽقن ماظؿادع مبلـة)371اىزء موؼؾدأ مورضة ماًاصمخبدلمحصارم1132ػـ/527( م(

م(مواًاصمبـموصقلمسلؽرمعصرم1189ػـ/585اٌلذلذدمبآماٌقصؾنموؼـؿفلمحبقادثمدـة)

وػذاماىزءمْـؾما٘ؾدماياديمسشرمعـمرؾعةمتقرغؾرلغنمسؾؿاممالدطقلماٌصريمؼبماظؾقروا
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أنمػذهماظـلكةمصرؼدةمالمؼقجدمشلامغلكةمأخرىمحقثمحؼؼمتقرغؾرلغمػذاماىزءمباالسؿؿادم

مسؾكمزبطقرةماوبلاالمصؼط ماظبمدـةم)ح ماىزء متارؼخمغلخمػذا معـمضؾؾم1531ػـ/938وؼعقد م(

ماغب مبـ مربؿد ماؼضااظـادخ ماظقرضاغل مربؿد مبـ مد مباًطمح معؽؿقبة موصرؼدة مغادرة مغلكة وػل

ماالغبر.

م)م (3) معـ مصقؿؽقن ماظعاذر محبقادثمدـة)298اىزء موؼؾدأ مورضةن مخبدلموضعةم1190ػـ/586( م(

م مواظقزك ماظػرغج ماالدؿطالعؼ مبلـةمػصرق موؼـؿفل ماظػرغجن معـازظة ماظب ماظدؼـ مصالح وسقدة

مأػؾ1230ػـ/628) مواًاصمخبدلمراسة متارؼخممم( ماظـلكة اذربقفانمظؾؿذلنموعـؾتمؼبمآخر

م) موػق مغلكفا معـ مبـم1531ػـ/938/رعضان/16االغؿفاء ماغبد مبـ مربؿد ماظـادخ مؼد مسؾك م(

ربؿدماظقرضاغلنموضدمذطرماظـادخمؼبمآخرمورضةمعـمػذاماىزءمعامغصف:"موػذامآخرمعاموجدمعـم

..موطانماظػراغمعـفمؼبماظققمماٌؾاركمدادسم.طؿابماٌصـػمرغبةمآمتعاظبمورضكمسـفموايؿدمٓ

سشرمرعضانماٌعظؿمضدرهموحرعؿفمدـةمٔانموثالثٔموتلعمعاؼةماحلـمآمخؿاعفامخبرلمسؾكم

اٌلؾؿٔمسؾكمؼدماظعؾدماظػؼرلماظبمآمتعاظبمربؿدمبـماغبدمبـمربؿدماظقرضاغلمشػرمآ".موْـؾم

 .ا٘ؾدماظـاغلمسشرمواالخرلمعـمرؾعةمتقرغؾرلغ
ضدمادؿكدممرؾعةمم(مم1879م-م1801)مم(De Slane)سؾؿامانماٌلؿشرقماظػرغللمديمدالن .1

م ماٌؿؿدةمتقرغؾرلغ ماظصؾقؾقة مايروب مباحداث مواٌؿعؾؼة ماظؿقارؼخ مطاعؾ مسـقان جاءتمهت

م1822)( Defrémery )دكبْصِرِْرينمباسؿـاءماالدؿاذم(م1872)بارؼسمدـةعابٔماظلـقاتم

 .باظؾغةماظػرغلقةمظؾؿلؿشرقمديمدالنوععفمترعبةمم(م1883م-
وْؽـماظؼقلمانمػذهماظـلكةموحلبماسؿؼادغامػلمغلكةمصرؼدةمسـدعامجاءتمهتمسـقانمطاعؾم

تؾؽماٙػقزةمؼبمعؽؿؾةماوضافماٌقصؾنموصقفاماظؽـرلمعـماالخطاءماظـققؼةمواالعالئقةماظؿقارؼخنم

م متقرغؾرلغ مبطؾعة معؼارغؿفا مبعد ماالخطاء مػذه موجدغا مػلممٓاوضد ماظـلكة مػذه مان مظـا ؼقحل

مطؾرلة ماػؿقة مظف مذاتف محبد موػذا ماظؿارؼخن مؼب مظؽؿابماظؽاعؾ معلقدة مّـابة واظيتمعـمخالشلامح

م.دقؿؾٔمظؾؼارئماٌراحؾماظيتمعرمبفامطؿابماظؽاعؾمضؾؾمانمطبرجماظـلخماظـفائقةمظؾؽؿاب

م



 يـٕصهٛـبد
 م(0202هـ/ شباط 1441)رجب  65العدد :  

 (9) 
 

 عصادرماٌؼاظة

مدرطقسنمم .1 معطؾعة م)عصرن مواٌعربةن ماظعربقة ماٌطؾقسات مععفؿ مدرطقس: ماظقاس ؼقدػ

1928) 

ماظشقؾاغلم .2 ماظقاحد مسؾد مبـ ماظؽرؼؿ مسؾد مبـ مربؿد ماظؽرم مابل مبـ مسؾل مايلـ مابل ماظدؼـ سز

 (1965اٌعروفمبابـماالثرل:ماظؽاعؾمؼبماظؿارؼخن)برلوتنمدارمصادرنمدارمبرلوتنم

مجرؼدةم"سشر اظؿادع اظؼرن عـ طاظقف:"علؿعرب دقغرد .3 مذؾيبن معبال مترعبة: ن

 http://www.alghad.comمنمغؼالمسـماٌقضعماالظؽذلوغل:2012اظغدن

مواظػـقن .4 ماظؽؿب مأداعل مسـ ماظظـقن مؼاظؿؼاؼانمطشػ ماظدؼـ مذرف مربؿد مهؼقؼ: ن

م.(1941)برلوتنمدارماحقاءماظذلاثماظعربلنم

م.(1927اٌقصؾن)بغدادنمعطؾعةماظػراتنزبطقراتم .5

معـم .6 ماٌقصؾقة ماظعاعة مصرج:اٌؽؿؾات مال محلٔ ماظؼرنممذضصل موحؿك مسشر ماظـاعـ اظؼرن

مم.46(نمص2012ن)سؿانندارمشقداءمظؾـشرمواظؿقزؼعنماظعشرؼـ

م)خزائـمم .7 ماٌقصؾن مؼب ماالوضافماظعاعة مصفرسمزبطقراتمعؽؿؾة م: ماغبد ماظرزاق مسؾد دإ

م.277نص7(نمج1983االغبدؼة(نم)بغدادنعدردةماًقاطنم

م.(1992اظضقءماظالععمألػؾماظؼرنماظؿادعن)برلوتنمدارماىقؾمماظلكاوي: .8

م

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alghad.com/
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يطاجعخ نسضاسبد ادلؤضذني ادلعبصطٍٚ عٍ ادلؤضخ اثٍ انشعبض 

 و (2150ْـ/056) ادلٕصهٙ
 

 .و.ز عجس انقبزض امحس َٕٚسأ
 كهٛخ اٜزاة /قسى انزبضٚد

 
مممممممم ماٌقصؾلماحد ماظشعار مابـ متـاوظتمأضالممماألدباءؼعد موضد مؼبماٌقصؾن واٌؤرخٔماٌشفقرؼـ

ماظعؾؿقةن موانازاتف محقاتف مدرلة معـمماظؾاحـٔ مثالثة مجفقد متـاول ماظب ماٌؼال مػذا وؼفدف

مربؿدمغبقمؼادٔمواظدطؿقرماألدؿاذاظؾاحـٔماظذؼـمطؿؾقامسـفموسـمدورهمؼبمسؾؿماظؿارؼخحموػؿم:

محاعدحمواظدطؿقرةمحـانمسؾدماًاظؼماظلؾعاويمعـمخاللمسؿؾمعراجعةمظؽؿاباتفؿ.مؾارسؾدماى
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مماألولصاظؽؿابممم مؼبممظألدؿاذػق ماٌقصؾ مؼب ماظػؽرؼة مظؾؿاجلؿرل)ايقاة مرداظؿف مؼب مغبق ربؿقد

تـاوظفمضؿـمربقرممألغفععؾقعاتمضؾقؾةمسـمابـماظشعار;ممذطرمإذ(م1اظؼرنماظلابعماشلفريم(م)

اظؿارؼخمؼبمرداظؿفمععمذبؿقسةمعـمعؤرخلماٌقصؾمصؼدمذطرمازلفموػقمطؿالماظدؼـمابقماظدلطاتم

م مبـ مبابـممأبلاٌؾارك ماٌعروف ماٌقصؾل مسؾقان مبـ ماغبد مبـ مغبدان مبـ بؽر

ماظـاظثمسشرماٌقالدينممم(1256ه/654اظشعار)ت وسدهماحدمابرزمرجالماظؼرنماظلابعماشلفري/

ماظزعانموؼلؿكمأؼضامضالئدمثؿمذ طرمطؿابٔمعـمعؤظػاتفموػؿام:طؿابمسؼقدماىؿانمؼبمذعراءمػذا

ماظزعانن مػذا ماظشعراءمماىؿانمؼبمصرائدمذعراء ماٌذؼؾمسؾكمععفؿ ماظقزراء واظؽؿابماظـاغلمهػة

مربؿدمبـمسؿرانمبـمعقدكماظؽاتب.موػقمم(ن994هم/م384ظؾؿرزباغلم)ت:

ممأعام مصفق ماظـاغل ماغبدمظألدؿاذاظؽاتب محاعد ماىؾار مسؾد مرداظؿفمماظدطؿقر مؼب مطؿبمسـف اظذي

صؼدمم(2م(م)1262م-1127هم/660-521ظؾؿاجلؿرل)ايقاةماظعؾؿقةمؼبماٌقصؾمؼبمسصرماالتابؽة(م)

عـماظؽاتبماظلابؼحمؼبمحٔمتقدعتماظدطؿقرةمحـانمسؾدماًاظؼمؼبمذطرممأطـرذطرمععؾقعاتمحقظفم

)اٌـفجماظؿارطبلمسـدمابـماظشعارماٌقصؾلمؼبمطؿابفمضالئدممروحؿفاأرععؾقعاتمسـفمبشؽؾماطدلمؼبم

ربؿدمغبقمذقؽامسـمذققخفموحقاتفمماألدؿاذ(موٕمؼذطرم3اىؿانمؼبمصرائدمذعراءمػذاماظزعانم()

مسـممأنوغشأتفمؼبمحٔماتػؼماظدطؿقرمسؾدماىؾارمواظدطؿقرةمحـانم مطـرلا اٌصادرمٕمتذطرمذقؽا

ؾقؿفموذطرامذقؽامسـمذظؽحموصقؿامؼؿعؾؼمبازلفمصؼدماتػؼقامسؾكمازلفموذققخفموتعموغشأتفحقاتفم

مأنواظدطؿقرةمحـانممادؿمجدهماًاعسمحقثمذطرماظدطؿقرمسؾدماىؾارمععماخؿالفمبلقطمؼبمذطر

بأنمازلفمسؾقانحمطؿاماتػؼقامسؾكماغفمٕمؼؽـمذاسرامماآلخرازلفمػقمسؿرانمؼبمحٔمذطرهماظؾاحثم

مارماظشعراءمودرلمحقاتفؿحماعامعفـؿفمصؼدمذطرماظدطؿقرمسؾداىؾارواِامطانمصبؿعماظشعرمواخؾ

واظدطؿقرةمحـانماغفمطانمؼعؿؾمآظةماىؿالموؼبماظصقفحمؼبمحٔمٕمؼذطرماالدؿاذمربؿقدمغبقم

ذقؽامسـمذظؽمواغػردتماظدطؿقرةمحـانمبؿأطقدػامسؾكماغفمطانمؼعؿؾمؼبمدققماظشعارؼـمؼبماٌقصؾحم

مم(.1256ه/654ؼقامسؾكماغفمتقؼبمدـةم)وصقؿامؼؿعؾؼمبقصاتفمصؼدماتػ

ماعاممم مآغػاح مإظقفؿا ماذرغا معؤظػاتف مطؿابٔمعـ مصؼط مغبق مربؿد ماالدؿاذ مذطر مصؼد معؤظػاتف مسـ اعا

طؿابممعـماظؿػصقؾمٕمؼذطرهماظؾاحثماظلابؼموػق:مذلطؿؾفمععممأػؿصؼدمذطرمماظدطؿقرمسؾدماىؾار
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ظدطؿقرةمحـانمػذاماظؽؿابمبؿػصقؾماطـرمعـمسؼقدماىؿانمؼبمذعراءمػذاماظزعانحمؼبمحٔمتـاوظتما

ماظؾاحـٔماظلابؼٔموػقم)تذطرةم اظؾاحـٔماظلابؼٔموتقدعتمصقفمععمذطرمطؿابمآخرمٕمؼذطره

ابـماظشعار(مطؿامذطرتمطؿابم)هػةماظقزراءماٌذؼؾمسؾكمععفؿماظشعراءم(وٕمتذطرماغفمعذؼؾمسؾكم

مطؿابماٌرزباغلمطؿامذطرهماالدؿاذمربؿدمغبق.

مم ماظؿارطبقةمطؿا ماٌعاجؿ معـ مسده مإذ ماىؿان مطؿابمسؼقد معضؿقن ماظب ماىؾار مسؾد ماظدطؿقر اذار

واظذيمْقزمطؿابفماغفمموأدرطقػاواالدبقةمعبعمصقفماظشعراءمواظعؾؿاءماظذؼـمدخؾقاماٌائةماظلابعةم

ساصرمععظؿماظذؼـمترجؿمشلؿموأخذمسـفؿمعؾاذرةحمصفقمذاػدمسقانمسؾكمػذهماظػذلةمواحداثفاحمطؿام

اغفمٕمطبؿصمبطائػةمععقـةمعـماظعؾؿاءمواظشعراءمواِامترجؿمظؽؾمعـمعرمسؾقفمعـماظعؾؿاءموؼبم

مزبؿؾػماالخؿصاصاتمصفقمؼشؿؾماظضعقػمواظؼقيحمطؿامؼؼقلمسـمذعراءمسصرهماغفؿمطـرلونموال

مْؽـماالحارةمبفؿمعبقعاحمورتؾفمسؾكمحروفماٌعفؿ.

مم مػذا مطؿابف مؼب ماضؿػك ماغف ماظب مأٌح ماظـعاظيب)تمطؿا معـؾ ما٘ال مػذا مؼب مدؾؼقه ماظذؼـ اظعؾؿاء

ماظدػر1038ه/429: م)ؼؿقؿة مطؿابف مؼب م(مم( ماظعصر مذعراء مربادـ مايظرليمؼب ماٌعاظل موابق

ذعراءماظعصرم(واظعؿادماظؽاتبماالصؾفاغلممئػؼبمظطامم(مؼبمطؿابفم)زؼـةماظدػر1172هم/568)ت:

طؿامضبؿقيماظؽؿابمسؾكمععؾقعاتمحقلمخططممؼبمطؿابفم)خرؼدةماظؼصرموجرؼدةماظعصرم(موشرلػؿ.

مؼبم محـان مؼبمحٔمصصؾتماظدطؿقرة مح موذعرائفا مسؾؿائفا موسـ مصقفا ماظـؼاصقة مايقاة موسـ اٌقصؾ

مخططم موظقسمصؼط ماٌدن معـ ماظعدؼد مخطط موسـ مواظشعراء ماظعؾؿاء مو ماظـؼاصقة مايقاة ايدؼثمسـ

ماٌقصؾحماعاماالدؿاذمربؿقدمغبقمصؾؿمؼذطرمذقؽامسـمذظؽم.

مابـمم مسـد ماظؿارطبل م)اٌـفج ماٌقدقعة ماظلؾعاوي مسؾل ماًاظؼ مسؾد محـان ماظدطؿقرة مارروحة اعا

ماظزعان(مصؼدمتـاوظتمصقفمعـفجمابـمماظشعار اٌقصؾلمؼبمطؿابفمضالئدماىؿانمؼبمصرائدمذعراءمػذا

قاماظؿارطبلمؼبمػذاماظؽؿابحموبطؾقعةمايالمصاغفامتـاوظتمطؿابفمباظؿػصقؾمذرحاموتقضقماظشعار

ذطرهماظؽاتؾٔماظلابؼٔماظشكءماظؽـرلحموضدمتؽقغتمارروحؿفامعـمغظرةمٗفقدؼةممصاضاصتماظبمعا

متـاوظتمغظرة مصصقل مواظعؾؿقةمموأربعة ماالضؿصادؼة موأوضاسف ماظلقادقة موأحداثف ماظعصر سـمروح
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مواظدوظةم مبغداد مؼب ماظعؾادقة ماظدوظة موػل ماٌـطؼة مؼب مطاغتمعقجقدة مثالثمدول مػـاك وبقـتمان

متابؽقةمؼبماٌقصؾمواربؾمواظدوظةماالؼقبقةمؼبمبالدماظشامموضدمرستمػذهماظدولمايرطةماظعؾؿقة.اال

مضالئدممم موطؿابف ماٌقصؾل ماظشعار مابـ ماالول ماظػصؾ مسـقان مطان مصؼد ماالربعة ماالرروحة مصصقل اعا

فماىؿانموضلؿماظبمعؾقـٔمتـاولماٌؾقثماالولمدرلةمابـماظشعارمعـمحقثمازلفموغلؾفموعفـؿ

وغشأتفماظعؾؿقةموذققخفمورحالتفنموضدماذرغامآغػاماظبماغفاماتػؼتمععماظدطؿقرمسؾدماىؾارماظبمانم

موذطرتمأغفمرحؾماظبماظعدؼدمعـم ماعامرحالتفمصؼدمصــصؾتمصقفا اٌعؾقعاتمسـمذظؽمطاغتمضؾقؾةح

طرػامعاتمٕمؼذاظؾؾدانمواٌدنمعـؾمبغدادمواربؾمودعشؼموحؾبمواظرضةموحرانمواٌقصؾموػلمععؾق

م.اظؽاتؾٔماظلابؼٔ

موتارؼخممم ماظؽؿابح محقثمتلؿقة معـ ماىؿان ماظؿعرؼػمبؽؿابمضالئد مصؿضؿـ ماظـاغل ماٌؾقث اعا

ماظؾاحـٔم اظؿأظقػحموغلخماظؽؿابمواجزائفموهؼقؼفحموضدمضدعتمععؾقعاتمحقلمذظؽمٕمؼذطرػا

ماظلابؼٔمغظرامألنمارروحؿفامضدمخصصتمظدرادةمابـماظشعارموطؿابف.م

مم مٌضؿقنماعا معـف ماالول ماٌؾقث مخصص موذؽؾفاح ماظذلاجؿ معضؿقن مسـقاغف مصؽان ماظـاغل اظػصؾ

مواظقصاةحم مواظقالدة مشلؿ ماٌذلجؿ مواظؾؼبموادؿ مواظؽـقة محقثماالدؿ معـ مصذطرتمعضؿقغف اظذلاجؿ

مشلؿم مظؾؿذلجؿ ماظعؾؿقة ماظـشأة مثؿ موعذاػؾفؿح مشلؿ ماٌذلجؿ مودؼاغة مظؾعؾؿاءح ماٌؽاغل واظؿقزؼع

مو مواظؿصقفمودبصصاتفؿح مواىغراصقة مواظؿارؼخ موآدابفا ماظعربقة ماظؾغة موسؾقم ماظدؼـقة اظعؾقم

واظعؾقمماظعؼؾقةحموتراجؿماٌقدقسقٔحمواظؿأظقػمواظؿصـقػنموأصقابماٌفـمواظقزائػحموأصقابم

ماظؽراعاتحمثؿمصػاتماٌذلجؿمشلؿموأحقاشلؿماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةحمثؿمأحؽاعفمسؾقفؿ.

ماٌؾقثماظـاغلمصم ؼدمخصصمظشؽؾماظذلاجؿمعـمحقثماظؿـظقؿموايفؿمواالحاالتمواالدؾقبماعا

مواظؿداخؾمواظؿؽرار.

اعاماظػصؾماظـاظثمصؽانمسـقاغفماٌصادرماظيتماسؿؿدػامابـماظشعارمؼبمتدوؼـمطؿابفموػل:ماظرواؼاتمم

ماظقاحدة ماظذلعبة معصادر موتـقع مواٌشاػداتمواٌعاؼـاتماظشكصقةح ماٌدوغةح مواٌصادر حماظشػقؼةح

موسدممذطرماٌصادرمظؾعضمتراعبف.
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ماظـصقصمعـمم محػظ مو مسـف مواظؽالم ماىؿان مطؿابمضالئد ماػؿقة مسـقاغف مصؽان ماظرابع ماظػصؾ اعا

مواظـؼاصقةن ماظعؾؿقة مواالػؿقة مصضالماظضقاعح مواظلقادقةح ماظؿارطبقة ماىغراصقةممثؿ ماالػؿقة سـ

مهمعـماٌؤرخٔ.واالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةحموضالئدماىؿانمعصدرامٌـمجاءمبعد

ذطرغاهمٕمؼذطرػاماظؽاتؾٔماظلابؼٔمموضدمضدعتمؼبمارروحؿفامععؾقعاتمطـرلةموعػصؾةمسـمطؾمعام

طؿؾقهممخصصتمارروحؿفامسـمابـماظشعارمؼبمحٔمذطرهماظؽاتؾٔماظلابؼٔمضؿـمعػاصؾمعامألغفا

مسـف.م

مايصر:ممـالمالغذطرمعـفامسؾكمدؾقؾماٌموضدمذطرتماظعدؼدمعـماٌصادرمترعبةمابـماظشعار

محاجلمخؾقػةحمعصطػكمبـمسؾدمآحمطشػماظظـقنمسـماداعلماظؽؿبمواظػـقن.-1

ماظذػيبحمربؿدمبـماغبدمبـمسـؿانحمدرلماسالمماظـؾالء.-2

مابـماٌلؿقؼبحماٌؾاركمبـماغبدمبـماٌؾاركمبـماٌقػقبماالربؾلحمتارؼخماربؾ.-3

ماظزرطؾلحمخرلماظدؼـحماالسالم.-4

م:ةاٌؼاظمعصادر

م.1989وػلمرداظةمتؼدممبفاماظبمذبؾسمطؾقةماالدابم/جاععةماٌقصؾم/-1

ماالدابم/جاععةم-2 مطؾقة ماٌاجلؿرلمؼبماظؿارؼخماالدالعلم/ معـمعؿطؾؾاتمغقؾمذفادة وػلمجزء

م.1986اٌقصؾم/

ؼبماظؿارؼخماالدالعلمعؼدعةماظبمطؾقةماالدابم/مضلؿماظؿارؼخمماظدطؿقراهوتعدمجزءامعـمارروحةمم-3

م.2010/

م
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  ثٍ اخلجبظ ادلٕصهٙاانعبمل ٔانفقّٛ 

 (و2133ْــ/032)
 

 أ.و. ز. ْسٖ ٚبسني انسثبغ
 يطكع زضاسبد ادلٕصم
 

ّؽاغةمسؾؿقةمعؿؿقزةمؼبمتارطبـاماالدالعلنممحظقتعـمبٔماظشكصقاتماٌقصؾقةماظيتم

نمنؿماظدؼـماٌعروفمبـمذابلمأبقمسؾدمآماٌقصؾلمربؿدمبـمأبلمبؽرمبـمسؾلماظعالعةمذكصقة

طانمعـمطؾارماظعؾؿاءنمنماظػؼقفماظشاصعلنماٌدرسنماٌػيتمؼبماظعؾقمماظشرسقةممبابـماًؾازماٌقصؾل

ًاممنمطانمواظدهؾبمخؾاز1162ػــ/م557ـةؼبماظؿادعمواظعشرؼـمعـمذفرمربقعماألولمدؼبماٌقصؾموظدم

عـماظعاعة.مساشمأبـماًؾازمؼبمسصرمطانمعػعؿًامباألحداثمواالضطراباتمواظؿغرلاتمنمالدقؿامعـم

اظـاحقةماظلقادقةنماذمؼعدماظؼرغانماظلادسم

واظلابعمظؾففرة/ماظـاغلمسشرمواظـاظثمسشرم

ماالدالعلم ماظؿارؼخ محؼب مأذد معـ ظؾؿقالدن

مايقادثم معـ مطـرل مصقفؿا محدثت حرجًان

م معالعح مشرلت موعـماظيت ماالدالعلن اظعإ

اظـاحقةماظعؾؿقةمذفدتمػذهمكبمايؼؾةمتعددم

مسؾكم مبغداد مغاصلت ماظيت ماظعؾؿقة اٌراطز

مدعشؼم معـؾ ماظعؾؿلن مودورػا عؽاغؿفا

واظؼاػرةموبدأمرجالماظعؾؿمواٌعرصةمؼرحؾقنم

محبرطةم ماظعصر مػذا موٗقز مدراسًان اظقفؿا

موغبؾمظقاءػام سؾؿقةمغشطةمتـقستمصروسفا
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عـمصؼفاءموسباةموظغقؼٔمورجالمأدبموعؤرخٔموشرلػؿ.موداسدمسؾكمأزدػارمػذهكبمأسالممغابغقنم

ايرطةمأغؿشارمدورماظعؾؿمؼبمأرجاءمعصرمواظشاممنموطانمحؽاممذظؽماظعصرمعـؼػٔمثؼاصةمجقدةنم

موأحارقامأغػلفؿمباظعدؼدمعـمرجالماظعؾؿمؼؼربقغفؿموؼغدضقنمسؾقفؿماألعقال.م

ماظعربقةنمودرسم مؼبمهصقؾفكبنمأذؿغؾموبرعمؼبمسؾؿ مظؾعؾؿنمراشؾًا مأبقمسؾدمآمربؾًا غشأ

ماٌقصؾل)ت معفاجر مبـ مسؾقان مبـ ماٌظػرمربؿد ماظشقخ مسؾك م615اظػؼف مسـفؾبم1218ػــ/ موسؾؼ م(ن

موجؽبدقب مدردفكبن ماسادة موتقظب موٗفرن مذظؽن مؼب موبرع ماًالصقة مابـاءمماٌلائؾ مصاق محؿك وأذؿغؾ

ػؾًاموخالًصاموأصقاًلموغظرًامنمػاجرماظبمعدؼـةمحؾبموأدؿقرـفاماظبمأنمعاتمبفانموأتصؾمنمعذسصرهكب

ماألددي ماٌقصؾل مذداد مبـ مٗقؿ مبـ مراصع مبـ مؼقدػ ماٙادـ مأبل مضضاتفا مبؼاضل

مصاحبمطؿاب)اظـقادرم1232ػــ/632)ت مواظدغقان ماظدؼـ مرئادة موغال مزعاغفكب مأػؾ مداد ماظذي م(

ماظققدػق مواٙادـ منماظلؾطاغقة مصأطرعفؾب ماألؼقبل. ماظدؼـ مصالح ماظلؾطان مدرلة مضؿـفؾب مواظذي ة(

مسؾكمأحدمعـمابـاءمزعاغفؾب.موطانمضبضرمدردفؾبنموؼـازرمؼبمذبؾلفكبنم مأضؾااًلمٕمؼؼؾؾفؾب وأضؾؾمسؾقفكب

صققلـموصبقدمنحؿكمؼعفبماياضرونمعـمحلـمسؾارتفكبنموجقدةمبقاغفؾبمنمورحؾمؼبمصقؾؿفكبماظبم

امردقاًلنموأضاممبفامعدةموتػؼفمسؾقفكبمعباسةنموصقضماظقفكبمتدرؼسماظدؼارماٌصرؼةمحٔمدارماظقف

ماظيتمأغشأػا ماٙرودةنمماٌدردة مجـدرنمهتماظؼؾعة مبـ مدؾقؿان مبـ مسؾل مايلـ األعرلمأبق

وطانمؼؾؼلمبفامؼبمطؾمؼقممٔاغلمدروسمعـمسؾقممعؿعددةمعإمؼذطرهؾبمأحدمعـماظػؼفاءما٘قدؼـنم

م ماظب مساد مثؿ مصصاحؿفكب. مطؿال مععطلمعع مالبـ ماألظػقة( ماظدرة معؤظػاتفكب:)ذرح موعـ حؾبن

ماظزواوين)وذرحماظؼاغقن(مألبلمعقدكماىزوظل.

وضدماذادماظعدؼدمعـماٌؤرخٔمبابـماًؾازموعـفؿمابـماظشعارماظذيمضالمسـفم:))وطانمعـم

موصرو ماظشاصعلمؼبمععرصةمأصقظفكب ماظػؼف مأغؿفتمجالظة ماظشاصعقةمؼبموضؿفكبنمواظقفكب ماظػؼفاء سفكبموجقه

واحؽاعفكبنموأضرمبػضؾفكبماٌقاصؼمواٌكاظػنموطاغتمصؿاوؼفمتـؾئمسـمشزارةمسؾؿفكبموصرطمذطائفكب((وضالم

مابقمذاعةمصؼالمسـفؾب مباٌذػب((أعا ماظذػيبن))وطانمطقلًانمظطقػًانمعؿقاضعًانمبصرلًا ))مطانم:سـفؾب

ؼبمحؾبمّؼدلةمممودصـمم1233ػـ/631عشفقرًامباظعؾؿنمواظؾطػنمواظؿقاضع((.موطاغتموصاتفؾبمدـةم

ماىؾقؾمسلاظلماظؼؾعة.موعـمذعرهكبمعامذطرهؾبمابـماظشعارماٌقصؾلمصؼال:م
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مطؿبماظقفكبماظضقاءمبـماٌغربلنموطانمعرؼضًامؼعاتؾفؾب:

معـمعؾةماظعؾِؿمأصؿؼدغاهؾبممممممممممظقمشابؽبمعـمأصقابـامواحدؾبمممممم

موؽباظـاسؾبمأعؽبالؾبموأذؾاهؾبمممممممممَضؾؾـاطذامسؽبفدؾبغاماظـاسؽبمعـمممممم

مسـمحؽباظكبـامحلؾؾبؽؿؾبمآمممممممممصؼدمتأٌـاموٕمتلـــــــــأظقاممممم

مصأجابمأبقمسؾدمآمبـماًؾاز:

مَشابمدؾبروريمؼشفدؾبمآممممممممممممممممممممؼؽباعـماذامشابؽبمربقاهؾبمم

مألػؿالموحؽباذاهؾبسـؽممممممممممممممممممممخؽبادعؾبَؽماظداسلمٕمؼـؼطعمم

مسبذرهؾبمصقَؽموشبشاهؾب.ممممممممممممممممممممموؽبضاَكمربلموؽبوؽبضاغاماظذيممم

مأغشدغلمأبقمسؾدمآمربؿدمبـمسؾدماظؼاػرمبـمػؾةمآماظـصقيبمحبؾبنم وضالمابـماظشعارماؼضًا

زظةمأغشدغلمأبقمسؾدمآمربؿدمبـمأبلمبؽرمبـمسؾلمبـمذابلماٌقصؾلمظـػلفكبمنمبطرؼؼمعصرنمؼبمعـ

ؼؼالمشلاماىدؼدةنمؼبمصقؾةمبفاءماظدؼـمأبلماٙادـمبـمذدادمنمصطؾبمبفاءماظدؼـمعـماىؿاسةم

مأنمؼعؿؾمطؾمعـفؿمؼبمعرجماٌـزظةمذقؽًانموضدمغزظقػامضقكنمصؼالمأبقمسؾدمآمبـماًؾاز:

مهؽلمخالئؼؽبمؼؾبقدؾبػمبـمتؽبؿقؿمٓمحؾبلـمعؼقؾـامؼبمروضة

ماظؽاُصقرمواظؿلـقؿمغؽبفرمعـممبلطتمبلاطمزؾبعردمررازهؾب

معـمَصضؾفكبمؼبمغعؿةموغعقِؿ.ممصؽأغـامؼبمجـةمضدمسؾبفؾت

معصادرماٌؼاظة:مم

ماغبدماغبدمبدوينمايقاةماظعؾؿقةمؼبمسصرماظصؾقؾقة. (1)

مبـماظشعارنمضالئدماىؿان.ا (2)

ماٌـذرينماظؿؽؿؾةمظقصقاتماظـؼؾة. (3)

ماظذػيبنمتارؼخماالدالم. (4)

م
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 ثٍ ْجم ادلٕصهٙيب كزجّ ادلؤضذني ادلعبصطٍٚ عٍ انطجٛت ا
 و(2123ْـ/026)د 

 ز. سعس٘ حمًس عهٙو.
 كهٛخ اٜزاة/ قسى انزبضٚد

 

تؾبعدمدرادةماىقاغبمايضارؼةمؼبمتارؼخماٌقصؾمعـماظدراداتماٌفؿةمؼبماظعصرماياضر;م

ألغفامتعؽسماىاغبماظعؾؿلمٌدؼـةماٌقصؾمخباصةمواظعإماالدالعلمبعاعةنموؼعدمػذاماىاغبم

ايضارةماإلدالعقةموعاماغؿفؿفمػذهماٌدؼـةمعـمسطاءمسؾؿلمؼؽشػمسـماصاظؿفامماٌفؿمعـمجقاغب

موازدػارػامؼبمػذاماٌقدان.

وضدمُماظؿطرقمؼبمػذهماٌؼاظةم

ماظيتم ماًالصقة ماظـؼاط مأػؿ إظب

مسؾكمعام معطاظعاتـا وجدتمؼبمأثـاء

طؿؾفمطؾمعـماالدؿاذماظدطؿقرمسؾدم

م محبـفماىؾار مؼب ماغبد حاعد

اٌقدقمم)ابـمػؾؾموجفقدهمؼبمسؾؿم

ماظلادسم ماظؼرن مؼب مباٌقصؾ اظطب

ماٌقالدي(م مسشر اشلفري/اظـاغل

مضادؿم ماياج مربؿقد واظطؾقب

م)عشاػرلم ماٌقدقم مؼبمحبـف ربؿد

ماالدالعلم ماظػؿح معـذ ماٌقصؾ أرؾاء

وحؿكمايؽؿماظعـؿاغل(مواظدطؿقرم

طؿالماظلاعرائلمٓامذطرهمسـمابـم

مؼبممػؾؾ ماٌقصؾ م)أرؾاء محبـف ؼب
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ماظعصقرماالدالعقة(.

م(مؼبمعدؼـةم1262–1127ػـ/660–521طانمابـمػؾؾمعـمابرزماألرؾاءمؼبماظعصرماآلتابؽلم)

مابلم مبـ مػؾؾ مبـ ماٌـعؿ مسؾد مسؾلمبـ مبـ ماغبد مايلـمسؾلمبـ ماٌفذبمابق مايؽقؿ اٌقصؾموػق

ما مؼب مخالط ماظبمعدؼـة مباًالرلمغلؾة مسؾبرفؽب مطؿا مؼبماظعؾاسن موظد ماغف ماال مصـلبماظقفان رعقـقا

بغدادموغشأمصقفامودرسمسؾقمماالدبمواظـققمواظػؼفمؼبماٌدردةماظـظاعقةمثؿماغؿؼؾماظبماٌقصؾموضدم

م)ت ماالثرل مابـ ماعـال ماٌؤرخٔ معـ مطـرل مزعاغفم1232ػـ/630وصػف ماػؾ ماسؾؿ م))طان مبأغف م(

ماصقؾعة)ت مابل مابـ ماظطؾقب موذطره موسالعةمبمم(1270ػـ/668باظطب((ن موضؿف مأوحد م)طان أغف

م(م))عـماذطكمبينمادم((نمػذام1348ػـ/748زعاغفمؼبمصـاسةماظطب(نمطؿامضالمسـفماظذػيبم)تم

ماغفم مؼؤطدمعامذطرهماٌؤرخٔماٌؿؼدعٔمعـماغفمطانمعـماظعؾؿاءماظؾارزؼـمؼبمصـاسةماظطبنمطؿا عا

مواألرعـ مواظلرؼاغقة م)اظققغاغقة معـؾ ماظؾغات معـ مطـرلًا مؼعرف مسـمطان مصضاًل مواظػاردقة( قة

ماظعربقة.

انمغظرةمصاحصةمسؾكمعامطؿؾفماٌؤرخٔماٌعاصرؼـمسـمذكصقةمابـمػؾؾماٌقصؾلموانازاتفم

اظعؾؿقةمتؾٔمظـاماغفؿمٕمؼعطقهمحؼفنمصؾعضفؿمضدمأدفبمؼبمذطرمععؾقعاتمالمبأسمبفامسـمغلؾفم

مؿطرضقاماظبمطـقؿف.وطـقؿفمؼبمحٔمأوجزماآلخرونمبذطرمععؾقعاتمواصقةمسـمغلؾفموٕمؼ

م1116ه/م510طؿاماخؿؾػماٌؤرخقنماٌعاصرونمؼبمدـةموالدتفنمصؿـفؿمعـمذطرماغفموظدمسامم)

م) مسام موظد ماغف ماظؾعضماآلخر مؼبمحٔمذطر ماًالفمبٔماٌؤرخٔمم1121ه/م515م(ن موػذا م(

ماٙدثٔمؼعقدماظبمعاماخؿؾػتمصقفماٌصادرماألوظقةمؼبمهدؼدموالدتفمبشؽؾمدضقؼ.

اعاماًالفماآلخرمصإنمبعضماٌؤرخٔماٌعاصرؼـمذطروامادؿمطـقؿفمبشؽؾمعػصؾنمؼبمحٔم

ذطرػاماظؾعضماآلخرمبشؽؾمعؼؿضبنمعـمجاغبمآخرمانمبعضفؿمأرـبمؼبمذطرمازلاءمطؿؾفموتطرقم

ماالعراضم ماغقاع مصقف متـاول ماظذي ماظطب( مؼب م)اٌكؿار مطؿاب مدقؿا مال مباظؿػصقؾ معؤظػاتف اظب

الجفامواظقضاؼةمعـفانموأشػؾماظؾعضماآلخرمذطرمايمذلءمسـمطؿؾفمحقثموتشكقصفاموطقػقةمس

اطؿػكمبذطرمازلاءمبعضمعؤظػاتفموٕمؼؾٔمايمذلءمسـفامعـمحقثماظعددمواألجزاءنموؼعدمػذام
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اظؽؿابمعـماظؽؿبماٌفؿةموضدموصػفمابـمابلماصقؾعةمبأغفم)طؿابمجؾقؾمؼشؿؿؾمسؾكمسؾؿموسؿؾ(م

مالبفمعادةماظطب.وطانمابـمػؾؾمؼعؿؿدمؼبمتدرؼسمر

مبشؽؾم وخالفمآخرمانمبعضفؿمذطرمذققخمابـمػؾؾمواعاطـمدرادؿفمواظعؾقمماظيتمدردفا

عػصؾنمؼبمحٔماشػؾمشرلػؿمسـمذطرمايمذلءمعـمذققخفمواظعؾقمماظيتمدردفامبؾموٕمؼؿـاولم

ماٌؽانماظذيمتؾؼكماظعؾقممصقفا.

ماؼ ماٌعاصرون ماٌؤرخقن محقشلا ماخؿؾػ ماظيت ماٌفؿة ماألعقر مسؾكموعـ مؼؿػؼقا مٕ ماغفؿ ضا

ماٌقصؾموػذهم ماظبمعدؼـة موغؼؾمجـؿاغف ماظروم متقؼبمؼبمبالد ماغف مذطر مصؾعضفؿ مدصـف معؽان هدؼد

اظرواؼةمابعدمسـماظؿصدؼؼنمإذمالمؼعؼؾمانمجـؿاغفمؼـؼؾمعـمبالدماظرومماظبمعدؼـفماٌقصؾمظدصـفنم

م مارراصفا مؼب مودصـ ماٌقصؾ معدؼـة مؼب متقؼب ماغف مآخر معؤرخ محٔمذطر ماظبمؼب ماضرب ماظرواؼة وػذه

م))ودصـم مؼؼقل محقث مدصـف معؽان ماٌؤرخ مضبدد ماذ ماظذطرن ماآلغػة ماالخرى ماظرواؼة معـ اظؿصدؼؼ

مبظاػرماظؾؾدمبؾابماٌقدانمضرؼؾامعـمضدلماظؼرريب((.

أعاماالدؿاذماظدطؿقرمسؾدماىؾارمحاعدماغبدمصؼدمتـاولمذكصقةماظطؾقبماٌقصؾلمابـمػؾؾم

موعػصاًلنم مدضقؼًا مبداؼةمتـاواًل مبؾغداد ماظـظاعقة مدرسمؼبماٌدردة ماظطؾقبمابـمػؾؾمضد مان مبققبـ إذ

ماظشرؼػماٌعروفمبإبـم ماظشقخ مؼد ماألدبمسؾك موضراءة ماظؽرؼؿ ماظؼرآن محػظ مواغف ماظعؾؿقة حقاتف

م ماًشابم1147ػـ/542اظشفري)ت مبـ ماغبد مبـ مآ مسؾد ماظشقخ مؼد مسؾك ماظـقق مودرس م(ن

م(نم1165ػـ/560ؼدمابلماظدلطاتمػؾةمآمبـمعؾؽا)تم(مواظطبمسؾكم1172ػـ/567اظـققيم)تم

مؼذطرماالدؿاذماظدطؿقرمسؾدماىؾارمحاعدمسـمرحؾةمابـمػؾؾماٌقصؾلمواغؿؼاظفمعـمعؽانماظبم طؿا

آخرمبعدمخروجفمعـمبغدادمعؿففًاماظبماذربقفانموارعقـقامواغفمأضاممؼبمػذهماظؾؾدانمؼعؿؾمبصـاسةم

سمصقفامػذهماٌفـةنمودبرجمسؾكمؼدهمسددمعـماظطالبموعـماظطبنمطؿاماغفماضاممحؾؼاتمسؾؿقةمؼدر

مم(محقثمدصـمصقفا.1213ػـ/610ثؿمادؿؼرارهمؼبمعدؼـةماٌقصؾمحؿكموصاتفمدـةم)

وضدمُماالسؿؿادمؼبمطؿابةمػذهماٌؼاظةمسؾكمسددمعـماٌصادرماظؿارطبقةمعـؾماظؽاعؾمؼبماظؿارؼخم

مقنماألغؾاءمؼبمرؾؼاتماألرؾاءمالبـمابلمأصقؾعةموتذطرةمايػازمظؾذػيب.البـماألثرلموسق

م
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 قطاءح يف كزبة )جمبْس انسٍٚ قبميبظ َبئت إضثس
 ٔادلٕصم( 

 و(2299-2206ه/559-595)
 

 أ.و.ز. يٓب سعٛس محٛس
 يطكع زضاسبد ادلٕصم

 
ماٌقالديمممم ماياديمسشر ماًاعسماشلفري/ ماظؼرن ماواخر ماالدالعل ماظعإ مرارئًةممذفد زروصًا

وذظؽمبؿصدؼفامظؾغزوماظصؾقيبماظذيمطانمؼفدفماظبممجعؾتمعـمعدؼـةماٌقصؾمضاسدةماضؾقؿماىزؼرة

االراحةمباظؼقىماالدالعقةمؼبمبالدماظشاممواضاعةمطقاغاتمصؾقؾقةمسؾكمارضفانموعـمػـامبرزمدورم

مورصعقا ماظعدو مػذا مذبابفة معفؿة مساتؼفؿ مسؾك مأخذوا ماظذؼـ ماٌدؼـة مػذه ماظقحدةممرجال ذعار

ممم(م11٥٥م-م1554ػـم/م 6٥6 - 66٥)االعرلمذباػدماظدؼـمضاْازماالدالعقةموعـمػؤالء

معـم ماصؾف موؼعقد ماظروعلن ماًادم ماظدؼـ مّفاػد ماٌؾؼب ماظزؼين مآ مسقد مبـ معـصقر مابق وػق

وػلمعـطؼةمتارطبقةمتؼعمععظؿفامؼبمأصغاغلؿانمواجزاءمعـفامؼبمباطلؿانموإؼراننماتكممدفلؿان
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معـمضؾؾماالعرلمزؼـماظدؼـمسؾلمبـمبؽؿقؽٔموػقمأحدمٓاظقؽمضلقؿماظدوظةمواظدم عـمبؾدهمصغرلًا

مظالتابؽقةمؼبماٌقصؾنموٌامذبم سؿادماظدؼـمزغؽلمعؤدسماالتابؽقةمؼبماٌقصؾمواظذيماصؾحمغائؾًا

مازمضدعفمزؼـماظدؼـمسؾكماضراغفموجعؾفمأتابؽًامألوالدهمؼبماربؾمضاْ

وػقممجقدةمداؤودصادقماغبدمم(.موضدمطؿبمسـمػذهماظشكصقةماظدطؿقرم1164ػـ/559)موذظؽمدـة

ماالدالعقة مدعقد مبـ مربؿد ماالعام مجباععة معلاسد مطؿابمادؿاذ معـفا معؤظػات اظؼضاةم)موظف

م)1986ماالردن:مناظشفرزورؼقن موطؿاب ماظشام(ن مبالد مؼب ماظعصروغقة مبرلوت:مناٌدارس

من(.م1986

مايفؿمممم مطؿابمعـ مصفق مواٌقصؾ( مغائبماربد مضاْاز ماظدؼـ مطؿابم)ذباػد مؼؼعمؼبمماعا اٌؿقدط

ماالوظبمؼبماالردنمدـةم72) مظؾؿرة مرؾع ماظؾاحثمسـم1985(مصػقة مسؿارنمهدثمصقف مسـمدار م

ذباػدماظدؼـمضقؿازموػقمذكصقةمطاغتمربؾقبةمؼبماٌقصؾموإضؾقؿمواىزؼرةنمغظرًامٌامضاممبفمعـم

تصؾقامبفماسؿالمخدعقةموسؿراغقةموسؾؿقةمحظقتمبؼؾقلمعـمضؾؾماىؿقعموخباصةماظشعراءماظذؼـما

مبشكصقؿفن مطانماظؽؿابمسـقانمانماظقفامظإلذارةمالبدماظيتماٌفؿةماالذقاءموعـموعدحقهماسفابًا

مانمدارممخطًأمطانمؼؾدومعامسؾكموػذامن(واٌقصؾماربدمغائبمضاْازماظدؼـمذباػد) موظرّا عطؾعقًا

متلؿكمعدؼـةمػـاكموانمالدقؿامعؿكصصماظغرلماظؼارئمسؾكمؼؾؿؾسموضدماظـشرموضعتمؼبماًطأن

م.اشلاسلقةنمواِامؼؼصدمبفمعدؼـةمأربؾمؼبماظعراقماالردغقةماٌؿؾؽةمؼب(مماربد)

مسـمطقػقةمذبلمضاْازماظبمايؽؿنماذممممم ماظؽؿابماظعدؼدمعـماظػؼراتمهدثمصقفا وتـاولمػذا

مضؿتماربؾماظبماٌقصؾمظؿضؿـمشلامعقردًامبشرؼًاموعادؼًامبادؿؿرارمظؿغذيمجؾفؿفاماظعلؽرؼةمصؽان

ماتابؽماٌقصؾمسؿادم مأدرطف معا مادذلاتقفلموػذا معقضع معـ مبف متؿؿؿع مٌا مسؾقفا ماظلقطرة معـ البد

مسام ماالوظب ماؼاعف معـذ ماٌقصؾم1128ه/522)ماظدؼـ مؼب ماالتابؽل ماظؿـظقؿ محلب مصأصؾقتماربؾ )

مسام معـذ مطقجؽ ماظدؼـ مزؼـ مظـائؾفا ماالضطاسقٔمصؼدم1143ه/539)ماضطاسًا مسادة مسؾك موجرؼًا م(ن

مدـةماغاب مضاْاز ماظدؼـ مذباػد مسـف ماربؾم1164ػـ/559)ماالخرل مؼب مابـائف مبرساؼة موطؾػف م(

وعـقفمثؼةمعطؾؼةنموادؿطاعمضاْازمانمؼؽلبمودماظـاسمواصؾقتماربؾموتقابعفاماعاغةمؼبمسـؼفم

مدـة مطقجؽ ماظدؼـ مزؼـ موصاة ماالخرلموػقم1168ػـ/563)مبعد ماًالفمبٔمابـ مبرز موػـا م(ن
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وضدمذطرمابـماالثرلمانمايؽؿمؼبماربؾمطانمؼبماظقاضعمبقدمضاْازمموضاْازنمعظػرماظدؼـمطقطدلي

ماخؿالفم ماظب مؼعقد ماالثـٔ مبٔ ماًالف ماصؾ مان ماظؾاحث ماذار موضد مواضعقًان موععـك صقرة

ماظدؼـ مصؿظػر مظؾقؽؿ معـماحدممغظرؼؿفؿا مانمؼلؿؼؾمدونمتقجقف مؼرؼد مرؿقحًا معؿقؿلًا طانمذابًا

حٔمانمضاْازمطانمؼرؼدمايؽؿموػقمعؿلؾحمخبدلةماظشققخموؼرىمعـمموؼؾغلمتؾعقؿفمظؾؿقصؾمنمؼب

األصضؾمالربؾمانمتؾؼكمهتمدقطرةماٌقصؾمٓامؼضؿـمشلاماالدؿؼرارموضبؼؼمظفما٘دموؼؽلؾفم

رضكمحؽامماٌقصؾنموادؿـدماالخرلماظبماظـؼةماظيتمعـقفاماؼاهمعؤدسماالتابؽقةمطقجؽمواظبماظـؼةم

ماعاممطقطؾقريم1164ػـ/559حؽؿفمعـذمسام)اظيتماطؿلؾفامخاللمدـقاتم م(مواظيتماسطؿفماظؼقة

ماًؾقػةماظعؾادلمؼبمبغدادنمواضاممعؼاعفماخاهم مدصعمضاْازماظبماضاظؿفمواسؿؼاظفمبعدمادؿشارة ٓا

ممزؼـماظدؼـمؼقدػ.

مشازيمممممم مدقػماظدؼـ ماظيتمطاغتمهتمحؽؿ ماٌقصؾ ماظب متقجف مطقطؾقري مدراح مإرالق وبعد

معظػرممم(1181-1170ػـ/576-565)ماظـاغل مذر مظقضؿـ مخدعؿف مؼب موادخؾف محران صاضطعف

ماٌقصؾم مؼب مضاْاز مسالضة ماظؽاتبماظب متطرق مطؿا ماربؾن مؼب مظؾؿقصؾ متابعًا مضاْاز موبؼاء طقطؾقري

جقشماظلؾطانمصالحماظدؼـماالؼقبلمؼبممجقشماٌقصؾماعامموخاصةمبعدمتؿطقرماظظروفمبعدمػزْة

مدـة ماظلؾطان( م)تؾ مذكصقةم1176ػـ/571)محؾبمّقضعة موجقد ماٌقضػمؼلؿدسل مواصؾح م(ن

ضادرةمسؾكماسادةماالعقرماظبمغصابفانمٓامؼؿطؾبمادؿدساءمدقػماظدؼـمشازيماظـاغلمظؼاْازنموطانم

االخرلمضدماطؿلبمثؼةمصاحبماٌقصؾمظدرجةمانمابـماالثرلمضال"موردماظقفمازعةماالعقرمؼبمايؾم

م(منم1171ػـ/571)مرصقعمؼبمغقابةمضؾعةماٌقصؾمعـذمدـةمواظعؼدم..."نمصضاًلمسؿامذغؾفمعـمعـصب

وػقمعرطزمؼؿؿؿعمصاحؾفمّقزاتمطؾرلةموعؾفماظرجؾماظـاغلمؼبماظدوظةموػقمعامدصعمضاْازماظبم

مذفرزور مواظل ماالحداثمٗرد مػذه موؼب ماظدؼـن مصالح معع مصؾح مبـمماجراء مربؿد ذفابماظدؼـ

اٌقصؾموذظؽمظعداوتفماظلابؼةم٘اػدماظدؼـمم(مسؾكمدقادةم1171ػـ/571بقزانمتقؼبمبعدمدـةم)

واردؾمظفمرداظةمؼشرحمصقفاممضاْازمعـذماؼاعفمؼبماربؾنمصؿدخؾماظقزؼرمجاللماظدؼـماالصػفاغل

ضرورةماظطاسةمواظعقدةمًدعةماٌقصؾنموظعؾمػذاماظؿدخؾمحالمبٔمضاْازمواالغؿؼاممعـمسدوهمابـم
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ػذاماظؿدخؾمعـماظقزؼرمتدخاًلمؼبمذؤوغفماًاصةنمبقزاننماالعرماظذيمغبؾمضاْازمسؾكمانمؼعؿدلم

مم(.1178ػـ/573األعرماظذيمترتبمسؾقفماظؿكؾصمعـفمودفـفمدـة)

-576)ماالتابؽمسزماظدؼـمعلعقدماعرلماٌقصؾموتطرقماظؽاتبماظبمسالضةمضاْازمؼبمزؾمحؽؿممممم

م1193-1180ػـ/589 ماظلقطرة مؼب ماظدؼـ مصالح ماظلؾطان ماظؿػاوضمعع مؼب مصشؾ ماذ مبعضمم( سؾك

موصاة موبعد مؼبمحؾبماٌـارؼن ماظدؼـ مغقر مبـ ماظصاحلمازلاسقؾ مسؾكمماٌؾؽ معلعقد مسزاظدؼـ ادؿؼر

معقدود مبـ ماظـاغل مزغؽل ماظدؼـ مسؿاد محؾبمألخقف معؼابؾم1197-1170ػـ/594-566)متلؾقؿ م(

مإضؾقؿم مؼب مورؿقحاتف ماظدؼـ مصالح مضد مضاْاز مخطة ماظب ماظؽاتب ماذار مطؿا موعؾقؼاتفان دـفار

م(نوطقػقةمتطقرماالحداثمّرورماظزعـموهاظػمععمصالحم1185ػـ/580واٌقصؾمدـة)ماىزؼرة

ماؼؼـمانماالخرلمْـؾمرؿقحاتماٌلؾؿٔمؼبمتقحقدماظصػمٌؼارسةماظعدوانماظصؾقيبم اظدؼـمبعدعا

مم(.1186ػـ/581وأرمػذاماظلعلمسـمتقضقعمصؾحمحرانمبٔماظطرصٔمدـة)

-1193ػـ/607-589متقظلمغقرماظدؼـماردالنمذاهماالول)طؿامهدثماظؽاتبمسـمدورمضاْازمؼبمم

ماظبم1210 ماظؽاتب ماذار مطذظؽ ماٌقصؾن معصاحل مسـ ماظدصاع مؼب مدوره مسـ مصضاًل ماٌقصؾن ماعارة م(

عامذطرتفمبعضماٌصادرماظؿارطبقةمصؿـاًلموصػفمابـماظلاسلمماظصػاتماظيتماعؿازمبفامضاْازمبدظقؾ

مصاضاًل مخرلًا مدؼـًا مساضاًل م"طان ماظػؼفبؼقظف: معـ مذقؽًا ماظشقاػدمممؼعرف معـ موضبػظ اظشاصعلن

واالذعارموايؽاؼاتمذقؽًامطـرلًانموطانمطـرلماظصقم..."نموذطرمسـفمابـمخؾؽانمبأغف:"مطانمطـرلم

مأبـقةمؼبماربؾ ماظدلموعدحفمماًرلمواظصالحمبـكمسدة موظفمذلءمطـرلمعـموجقه واٌقصؾموشرلػا

ماظذيمضا مواصؾ مابـ مسـ مصضاًل ماىاععماظشعراء"ن ماظذيمؼـلبماظقف موػق مساداًل مدؼـًا م"طان مسـف ل

ما٘اػديمبظاػرماٌقصؾ".

مطقجؽممم ماظدؼـ مزؼـ مسـ مغائؾًا مذؤوغفا متلؾؿ مسـدعا ماربؾ مؼب ماظعؿراغقة معـفزاتف اعا

مسؾقفام1163ػـ/559دـة) ماوضػ ما٘اػدؼةن مباٌدردة مسرصت ماربؾ مؼب معدردة مبـك مصؼد م(

وسـدعاماغؿؼؾماظبماٌقصؾموتقظبممظؾصقصقةمواوضػمسؾقفاماالوضافناالوضافماظؽـرلةنموأضاممخاغؼاهم

مدـة) موعدردةم1176ػـ/571غقابؿفا موبقؿاردؿاغًا موخاغؼاه مطؾرلًا مجاععًا مزاػرػا مؼب مبـك م(

نموٕمؼؽؿػمضاْازمأذارمظذظؽمابـماالثرلمؼبماظؽاعؾموربارًانطؿامأوجدمعؤدلةمظرساؼةماالؼؿاممطؿا



 يـٕصهٛـبد
 م(0202هـ/ شباط 1441)رجب  65العدد :  

 (25) 
 

مسؾكمذطماٌقصؾمودجؾةنمٓامبفذهماٌؤدلاتنمبؾمضاممبإغش ماغفمغصبمجلرًا اءماىلقرموأػؿفا

مضقلارؼةمؼبم مؼبمذرقمدجؾةنموأغشأ مالدقؿا ماظؿـؼؾمواٌقاصالتمبٔماٌقصؾموأسؿاشلا دفؾمحرطة

دققماٌقصؾمخارجماظؾؾدمظؾؿفارةموضدموصػفامابـمجؾرلماثـاءمزؼارتفماظقفامصؼالمحبؼفا:م"طأغفام

ماالب متـغؾؼمسؾقفا مدطاطٔاًانماظعظقؿ مسؾكمبعضمضدممقابمايدؼدموتطقػمبفا وبققتمبعضفا

ذظؽمطؾفمؼبماسظؿمصقرةمعـماظؾـاءماٌزخرفماظذيمالمعـقؾمظفمنمصؿامارىمؼبماظؾالدمضقلارؼةممجؾك

موؼبم من مظؾؿقصؾ مضدعف موعا ماالسؿال مجالئؾ مبف مضام مٌا مذفرة مضاْاز مغال مصؾذظؽ تعدشلا"ن

م1199ػـ/595دـة) مضقؿاز ماظدؼـ مذباػد متقؼب مباألسؿالمم( محاصؾة محقاة مبعد ماٌقصؾ بؼؾعة

ماالوظبم موصاتف مسـ مرواؼؿٔ مؼقرد ماالثرل مابـ مأن مإال مواظعؿراغقةن ماظلقادقة واٌـفزات

مانماظرواؼةماالخرلة1199ػـ/595م(مواظـاغقةمدـة)م1198ػـ/594دـة) مم(مدونمانمصبزمموؼؾدو

زماذارتماظقفانموانموصاتفماضربماظبماظصقةماذمععظؿماٌصادرماظيتمترعبتم٘اػدماظدؼـمضاْا

مْؽـم موخؿاعًا مواٌقصؾن ماربؾ مؼب ماالتابؽل مايؽؿ مغقابة مصصقل معـ مرائعًا مصصاًل معـفقة جاءت

محقلمػذاماظؽؿابموػلمطاالتل:ماظبمبعضماٌالحظاتماالذارة

ؼػؿؼرماظؽؿابماظبمتؼلقؿاتمطػصقلمأومأبقابموؼؾدومأغفمحبثمخاصمضدمأصدرهماٌؤظػمؼبمم-اواًل

مطؿقبمصغرل.

ؼالحظمانماٌؤظػمٕمؼطؾعمسؾكماٌصادرماالجـؾقةمالدقؿانموأنمعقضقسفمظفمسالضةمبايروبم-ثاغقًا

ماظصؾقؾقة.

عـمخاللماالرالعمسؾكماشلقاعشموعراجعؿفامؼبماٌؿقنمؼالحظمأنماٌؤظػمضدموضعمهتمتأثرلمم-ثاظـًا

موباظؿاظلم ماالتابؽقة( ماظؾاػرمؼبماظدوظة مواظـاغل) ماالول)اظؽاعؾمؼبماظؿارؼخ( ماالثرلمؼبمطؿابققف ابـ

م ماظيت ماالؼقبقة ماظدوظة مّصادر ماالػؿؿام مدون ماظزغؽقة ماظدوظة مغظر موجفة مْـؾ ساصرتمصفق

ماظشكصقةمخاللماىقؾماالولمشلذهماالدرةماياطؿة.
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خمطٕطخ )امسبء يٍ ٚعطف ثكُٛزّ يٍ اصحبة ضسٕل اهلل 
( (الثٙ انفزح االظز٘ ادلٕصهٙ )د)و( 986ْـ/  376 

 منٕشجب   (قطاءح يف َسرخ يكزجخ انطٚبض  –
 

 و.ز.حُبٌ عجس اخلبنق عهٙ
 يطكع زضاسبد ادلٕصم

 

ماٌكطقراتم ٗـؾ

موحضارتفانممتراث األعؿ

موجقدػام موثائؼ معـ ووثقؼة

مواظؼقعلن وتشؽؾممايضاري

ماظعربقةم اٌكطقرات

ماظذلاثم معـ مجزءًا االدالعقة

ماٌؽؿقبم ماالدالعل اظعربل

ماظعربقةنم موباظؾغة ماظقد خبط

ماٌلؾؿقنم كبل مسؾب وضد

مطؾرلةنم مسـاؼة باٌكطقرات

ماظقحقدم ماظلؾقؾ ظؽقغفا

مأغؿففماظعؼؾم ظؾقػازمسؾكمعا

موا معـماظعربل الدالعل

مصفعؾقام موردائؾن عصـػات
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ماظذلاثمواجبمدؼينم موايػازمسؾكمػذا مسظقؿًا. مصـقًا متراثًا مصقفا موترطقا مصـقةمٔقـة مهػًا عـفا

موورينمعؼدسنمألغفمْـؾمػقؼةماألعةماالدالعقة.م

البلماظػؿحماالزديماٌقصؾلمم()وتعدمزبطقرةمأزلاءمعـمؼعرفمبؽـقؿفمعـمأصقابمردقلمآممم

م(مجزءًامعـمػذاماظذلاثنموشلامصؾةمعقصؾقةمظؽقنمعؤظػفامعـمعدؼـةماٌقصؾنم984ػـ/م374)تم

ظعؿؾمضراءةمؼبمغلكةمعؽؿؾةماظرؼاضمبقدػفامِقذجًامؼبمرباوظةمظؾؽشػمسـمضقؿةمػذاماٌكطقطنم

مألغفمؼشؽؾمجزءًامعـمتراثماٌقصؾ.موساجلماٌؼالمغؼارًاسدةمعـفا:

موعؤظػاتفم موتالعقذه ماظيتمسلؾتمذققخف ماظعؾؿقة مودرلتف معؤظػماٌكطقرة ايدؼثمسـ

مسـماظؿعرؼػمّكطقرةم)أزلاءمعـمؼعرفمبؽـقؿفمعـماصقابمردقلمآم مصضاًل وعـمثؿموصاتف.

()مؼؿعم مّا مشلا متقصقػ موتؼدؼؿ ماٌكطقرةن مػذه متأظقػفا معـ مواظغاؼة مبؼقاسمواػؿقؿفا ؾؼ

صػقاتماٌكطقطموضقاسمسددمادطرهنموعـمثؿمسددماظؽؾؿاتمؼبماظلطرماظقاحدنمصضاًلمسـمتارؼخم

طؿابةماٌكطقطنمأومتارؼخماظـلخموادؿماظـادخ.مباإلضاصةمإظبمربؿقىماٌكطقطماظذيمؼشؿؾمترتقبم

ظػؿحمؼبمازلاءماظصقابةنموترعبةماظصقابةمإذامطاغتمعقجزةمأممعػصؾةنمواٌـفجماظذيماتؾعفمأبقما

مذطرماظؽـقة.

ماظػؿحمربؿدمبـمايلٔمبـماغبدمبـمحلٔمبـمسؾدمآمبـمؼزؼدمبـم وظدماٙدثمأبق

اظـعؿانماالزديماٌقصؾلماظذيمباٌقصؾموغشامصقفانمثؿمرحؾمإظبمبغدادموحدثمبفامسـمذققخمعـم

ـماٌــكماغبدمبـمايلـمبـمسؾدماىؾارماظصقؼبموأبقمؼعؾكماغبدمبموعـفؿنماٙدثٔماٌشفقرؼـ

وعـؾؿامطانمظؾؿقدثمأبقماظػؿحمذققخنمطانمظفماؼضًامتالعقذمتؾؼقامسـفمماظؿؿقؿلماٌقصؾلنموشرلػؿ.

ماظعؾؿاء: مػؤالء موعـ مسـف مورووا ماظشرورلمماظعؾؿ ماظقراق مسالن مبـ مجعػر مبـ مربؿد مجعػر أبق

مم(.1038ػـ/430)مم(.واياصظمأبقمغعقؿماغبدمبـمسؾدمآمبـماغبدماالصؾفاغل1030ػـ/421)ت

مم(وشرلػؿ.1044ػـ/436وأبقمراظبمربؿدمبـمحلٔمبـماغبدنموطاغتموصاتفمدـةم)

وصضاًلمسـمذظؽمصؼدمطانمأبقماظػؿحمعـمطؾارمربدثلماٌقصؾموعـمأػؾماظعؾؿمواظػضؾمصقفانم

وعـمحػازمايدؼثماظـؾقيماظشرؼػمععمحلـماٌعرصةمبفنموؼلؿدلمسؾكمذظؽمعـمعؤظػاتفمؼبمسؾقمم

ايدؼثماظشرؼػماظيتمتعينماغفمعقظعًامؼبمسؾؿمايدؼثنمطؿاماغفمأّظػمصقؿامطبصماظؽـكمواالظؼابم



 يـٕصهٛـبد
 م(0202هـ/ شباط 1441)رجب  65العدد :  

 (28) 
 

معامبؼكمزبطقرًانمؼبمحٔمانماظؾعضماآلخرمعـفامواٌقا معامٕمؼصؾماظقـانموعـفا سظموطؿؾفمعـفا

ماظؽؿابمالمؼعرفمعصرلهمإظبماآلن.م حؼؼموغشرموعـماػؿمطؿؾف:م)طؿابماىرحمواظؿعدؼؾ(نموػذا

وعػؼقدنمشرلماغفمعفؿمجدًانمألنمغؼدةمايدؼثمؼرجعقنماظقفمم)طؿابماظضعػاء(موػقمذبؾدمطؾرل

موطذظؽمؼبمتراجؿماٙ م)طؿابماىرحمواظؿعدؼؾمؼبماظضعػاءمعـمرجالمايدؼث(. دثٔمووزغفؿ.

)طؿابمتلؿقةمعـمواصؼمادؿمابقفمعـماظصقابةمواظؿابعٔموعـمبعدػؿمعـماٙدثٔ(موتقجدمعـفؾبم

.و)طؿابمازلاءمعـم624/17غلكةمؼبمعؽؿؾةمظقدنموعؽؿؾةمدرايماغبدماظـاظثمؼبمادطـؾقلمبرضؿم

مأصقاب معـ مبؽـقؿف ممؼعرف مآ مالحؼًا()ردقل مسـف مايدؼث مودقأتل ماظػؿحمم-( مأبق وتقؼب

مم(.984ػـ/374دـةم)ماالزدي

ماٌكطقرة ماظؽـكمواالظؼابنموتؾبعدمػذه وػلمسؾارةمسـمبضعمأوراقممعـمضؿـمطؿبمأزلاء

مذيم ماظرؼاضمباظلعقدؼة مجاععة مؼبمعؽؿؾة مضؿـمذبؿقعمربػقز موتؼع مدؿة. ماألوراق مػذه وسدد

امطاظؿاظل:م)اىزءمصقفمطؿابمأزلاءمعـمؼعرفمبؽـقؿفمعـمأصقابمردقلم(موسـقاغف1280اظرضؿم)

م)آ) مآ مردقل مسـ مروى معـ موذطر )مايدؼثماالم مسـف موالمصبلء مازلف مالمضبػظ مٓـ )

بؽـقؿفمسؾكمايروفمأمبـمتـمثـمجـ(نمواعاماظدظقؾمسؾكمصقةمغلؾةماومعؤظػماٌكطقرةماظبماالزديم

ؿابماغفامعـم"تأظقػمابلماظػؿحمربؿدمابـمايلـمبـمبـماغبدمعاموردمعؾاذرةمبعدمذطرمادؿماظؽ

ماالزديماياصظماٌقصؾلمرغبفمآمتعاظب"موبداؼةماٌكطقرةماؼضًامتدلمسؾكماغفامعـمتأظقػماالزدي.

واعاماٌـفجماظذيماتؾعفمصفقمواضحمعـمخاللمسـقاغفاموػقماإلذارةماظبماظصقابةماٌعروصٔم

ماظؽـك موػذه مأزلاء مطبصمايرفممباظؽـكموشلؿ مصقؿا موظؽـ ماالزديمسؾكمحروفماٌعفؿ رتؾفا

األولمصؼطنمصفؿعمؼبمبابماالظػمعبقعمعـمتؾدأمطـقؿفمحبرفماالظػمبدونمعراساةمايرفماظـاغلم

موبعدم ماظذلتقبماٌذطقر مسؾك ماظقاء مايروفمحؿك مسؾك ماظؿاء مثؿ ماظؾاء مبابماالظػمثؿ ماواًل وذطر

(معـماظـلاءمٓـمتعرفمبؽـقؿفامثؿمذطرمؼبمظـيبم)االغؿفاءمعـمحرفماظؾاءمذطرمعـمروىمسـما

اخرماظؽؿابمبعضماٌؾفؿاتموٓـمؼعرفمجبدمصالن.موطانمذطرهمألزلاءمػؤالءماظصقابةمبشؽؾم

عقجزنمصؼدماضؿصرمبعدمذطرمطـقةماظصقابلموظؼؾفمبذطرمازلفموادؿمابقفمصؼطموعـماألعـؾةمسؾكم
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مأبقمٗق مبـمزؼدن مأؼقبماالغصاريمازلفمخاظد مأبقمذظؽمأبق مسؾدآمبـمعاظؽن ماىقشاغلمازلف ؿ

 ساعرماالذعريمازلفمسؾقدمبـموػب.
مورضةم مظؽؾ ماظؽؾرلن مايفؿ معـ مأوراق مدؿة مؼب متؼع مظؾؿكطقرة;صإغفا ماظقصػماظعام أعا

جفؿاننموؼبمطؾمجفةمتلعةمسشرمدطرًاموؼبمطؾمدطرمعامبٔمتلعةماظبمثالثةمسشرمطؾؿةنموتؾدأم

ماظؿا ماظدساء مثؿ مباظؾلؿؾة ماظػؿحماٌكطقرة مأبق م"اخدلغا ماالزدي: مضقل مثؿ مواظعقن( ماظـؼة م)وبف ظل

("ماخلم.مربؿدمبـمايلٔماالزديمضال:مذطرمعـمشؾؾتمسؾقفمطـقؿفمعـمأصقابمردقلمآ)

مبـمسؾداظرغبـ:مسؾقدنمشرلمعـلقبنمُماظؽؿابموايؿدمٓمربم ماٌغرلة وتـؿفلمبؼقظف:م"جد

اظـلخمعضؾقرةمباظشؽؾمؼبماظغاظبمواظعـاوؼـمماظعأٌ"نموػلمغلكةمجقدةمعؽؿقبةمواضقةمخبط

خبطمواضحمبٔمطؾمطـقةمدائرةمعدورةمظؾػصؾمبقـفاموسؾكمػاعشفامبعضماالياضاتمأوماظؿعؾقؼاتم

م) مدـة مؼب موُمغلكفا محفازي". مربؿد م" مٗؾؽ م/633وسؾقفا معـم1235ػـ معـلقخة موػل م( م

مؼظفرمس ـماالياضاتمؼبمداخؾمغلكةمغلكتمعـمغلكةماٌؤظػمواظـلكةمعؼابؾةموعصققةمطؿا

اٌكطقرةموضدمصرحمبذظؽماظـادخمؼبماظؽؿابمصؼالم:سقرضمبأصؾفمصقاصؼموصحموٓمايؿد".موؼؾدوم

انماٌكطقرةمشلاماطـرمعـمجزءمبدظقؾمانمسـقانماٌكطقرةمػقماىزءمصقفمطؿابمأزلاءمعـمؼعرفم

م(.بؽـقؿفمعـمأصقابمردقلمآ)

مسؾكم ماجبدؼًا متؿأظػمعـمذبؿقسةمعـماظذلاجؿمعرتؾةمترتقؾًا أعامربؿقىماٌكطقرةمصإغفا

مٕم مسدؼدة موؼبمعدن مؼبمصذلاتمزعـقةمزبؿؾػة مساذقا ماظذؼـ ماظصقابة مازلاء مأبقابمتؿضؿـ ذؽؾ

ماألزديم مبابماالظػمترجؿ مصػل مطـرلةن مادالعقة مبؾمسلؾتمعدن مصؼط مواٌدؼـة مسؾكمعؽة تؼؿصر

ثمبدأمعـمأبقمأؼقبماالغصاريمواغؿفكمبابلماالرضؿ.مأعامؼبمبابماظؾاءمصؾدأمظلؿةمسشرمصقابلمحق

مؼبمبابماظؿاءمصعددم مأعا عـمأبقمبؽرمواغؿفكمبأبقمبزةموسددماظذلاجؿمؼبمبابماظؾاءمتلعةمتراجؿ.

مترعبةم موؼبمبابماظـاء ماىقشاغلنموابقمٗقؿةماشلفقؿل. مترعبةمأبقمٗقؿ ماثـؿانمػؿا تراعبف

مأب مػل مترعبة مأبقمواحدة معـ متؾدأ متراجؿ مٔاغقة مصعددػا مبابماىقؿ مؼب مأعا ًُشين. ما مثعؾؾة ق

محؾبؿقدم مأبق معـ مسشر ماثـا مصعددػؿ موبابماياء ماشُلفقؿل. مجؾبريقب مبأبق موتـؿفل ماظلقائل جققػة

اظلاسديموتـؿفلمبأبقمحـؿةمواظدمدؾقؿانمبـمأبلمحـؿة.موبابماًاءمثالثةمتراجؿمػؿمأبقمخاظدم
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عذرىموابقمخراشماظلؾؿل.مأعامؼبمبابماظدالمصفلمترعبةمأبقماظدرداء.ماٌكزوعلنموابقمخزاعةماظ

وبابماظذالمترعبةمأبقمذرماظغػاري.موبابماظرايمصقفامدؾعةمتراجؿمتؾدأمعـمأبقمراصعمعقظبمردقلم

(موتـؿفلمبأبقمرصاسةماظعدوي.مأعامبابماظزايمصعددماظذلاجؿمأربعمعـمترعبةمأبقمزػرلمآم)

م مأبق مإظبمترعبة مدعقدماظـؼػل مأبق معـ مترعبة مسشر مدؾعة موبابماظلٔمصعددػا ماألغصاري. زؼد

اًدريمإظبمأبقمدروسة.موؼبمبابماظشٔمترعبؿانمػؿامأبقمذرؼحماًزاسلنموأبقمذفرة.مأعامبابم

موؼبمبابماظضادم ماٌازغل. مصػقان موأبق ماٌازغلن مصرعة مأبق موػلمترعبة ماؼضًا: مأثـان مصفؿا اظصاد

مبابماظطاءمصعددماظذلاجؿمػبلةمػلمأبقمترعبةموأحدةمصؼطمػلمترعبةمأ بقمضؿرةماظؽالبل.مأعا

ماظـيبم) مراظبمسؿ مأبق مرقؾةمايفامن مأبق مرػقؾن مأبق مرؾقؼماٌزغلن مأبق ماألغصارين (.مرؾقة

مترعبةمأبقمزؾقانماىـيب.موؼبمبابماظعٔمؼقجدمصقفامدؿةمسشرمترعبةمػلم وبابماظظاءمصقفا

جدلنمأبقمسؼربمواظدمغقصؾنمأبقمسقاشماظزرضلنمأبقممترعبةمأبقمسؾقدةمبـماىراحنمأبقمسؾسمبـ

سؾدماظرغبـماىفيننمأبقمساعرماألذعرينمأبقمسؾدآماظصـاحبلنمأبقمسزمبةماشلزظلنمأبقمسؿرةم

األغصارينمأبقمسؿرلةنمأبقمسؾدماظرغبـماظػفؿلنمأبقمساصمبـماظربقعنمأبقمسؼؾةماظػاردلنمأبقم

ما مسـؾة مأبق مأبقسلقبن ماظصؾاحلن مشادؼةمسؾداظرغبـ مأبق مترعبة ماظغٔ مباب موؼب ًقالغل.

اىفين.موؼبمبابماظػاءمترعبةمأبقمصارؿة.موؼبمبابماظؼافمترعبةمأبقمضؿادةنموأبقمضقاصةموأبقم

موػلممضؿقؾةن مأربعة ماظذلاجؿ ماظؽافمصعدد مباب مؼب مأعا مسائشة. مضعقسمسؿ موأبق مضرصاصةن وأبق

ماظـيبم) مطؾشةمحاضـ مأبق ماألِارين مطؾشة مأبق مأترعبة مبابم(ن موأعا مطرْة. مأبق مطاػؾن بق

صعددماظذلاجؿمأربعةمأؼضًامػلمترعبةمأبقمظؾابةمبـمسؾدماٌـذرنمأبقمظقؾكماألغصاريمواظدمسؾدمماظالم

ماظـيبم) مأبقمشلبمسؿ مظقؾكماٌازغلن مأبق مػلماظرغبـن مسشرة ماظذلاجؿ مصعدد موؼبمبابماٌقؿ .)

بقعقؼفؾةنمأبقمعرثدةماظغـقينمأبقمترعبةمأبقمعقدكماألذعرينمأبقمعرؼؿماظلؾقيمواظدمؼزؼدنمأ

ماظـيبم) معؤذن معقدكمربذورة مأبق ماظؾدرين معلعقد مأبق مععؼؾن مأبق ماألذعرين معاظؽ مأبق (ن

اظغاصؼلنمأبقمععؾدمصاحبماًقؿةمزوجمأممععؾد.مأعامبابماظـقنمصفـاكمثالثةمتراجؿمػلمترعبةم

وؼبمبابماشلاءمٔاغقةم(.مأبقمِؾةماألغصاريمنأبقمنقحماظلؾؿلنمأبقمنقحمصاحبماظردقلم)

(نمأبقمػـدماألذفعلنمأبقمتراجؿمػلمترعبةمأبقمػرؼرةماظدودلنمأبقمػؾرلةمصاحبماظـيبم)
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ػقـؿمبـماظؿقفاننمأبقمػاذؿمبـمسؿؾةنمأبقمػـدماظدارينمأبقمػـدمايفاممعـمبينمبقاضةنمأبقم

ماظقر مأبق ماظؾقـلن مواضد مأبق مترعبة مػل مدؿة ماظذلاجؿ مصعدد ماظقاو مباب مأعا مأبقاظقردمػاظة. دن

مالسم مأبق مترعبة متقجد مال مباب موؼب ماىشؿل. موػب مأبق مودؼعةن مأبق موحقحن مأبق اٌازغلن

موأبقم ماظقلرن مأبق مؼزؼدن مأبق مترعبة مػل مثالثة ماظذلاجؿ مصعدد مبابماظقاء مؼب موأخرلًا اًزاسل.

مضبقكماألغصاري.موبذظؽمؼؽقنمسددماظذلاجؿمعـماظصقابةماظرجالمعائةموأربعموػبلقنمترعبة.

مبمسـماظـيبم)مطؿا (مٓـمتعرفمبؽـقؿفانمذطرمأبقماظػؿحماألزديمتراجؿمظـلاءمٓـمروؼ

متراجؿم معـؾ مػفائقًا مترتقؾًا مظقلتمعرتؾة مترعبةنشرلمأغفا موسشرؼـ متلع ماظذلاجؿ مػذه وسدد

اظرجالموػل:مترعبةمغبـةمبـتمجقشنمخقظةمبـتمضقسنمخقظةماىفـقةنمأمماظدرداءنمأمم

ماظعاص مبـ مسؿرو مبـ مآ م)سؾد ماظـيب مزوجة محؾقؾة مأم مععؾدمن مأم ماألغصارؼةن ماٌـذر مأم (ن

اًزاسقةنمأممذرؼؽماظدودقةنمأمماظػضؾنمأممعبقؾنمأممػاغلنمأمماظػضؾمنأممسؿارةنمأممسطقةم

األغصارؼةنمأممدؾؿكنمأممػشاممبـتمحارثةنمجدةمعـصقرمبـمصػقةنمأممصؾقةنمسؿةمخؾقبمبـم

بـمسؾدمآمبـمدالمنمأمماظـعؿانمبـمبشرلنمأمممسؾدماظرغبـنمجدةمضبقكمبـمحصٔنمجدةمؼقدػ

ماعرأةم مأوسمبـمصاعتن ماعرأة ماظقؿانن مبـ مأختمحذؼػة مربقعةن مبـ مساعر مسؾدآمبـ مأم حؾبػقدن

ماظؼعؼاعنمأختمثابتمبـماظضقاك.

ثؿمسادمأبقماظػؿحماألزديمعرةمثاغقةموذطرمازلاءماظصقابةنموظؽـمؼبمػذهماٌرةمأوردػؿمشرلم

مػف موطانمسددػؿمدؾعةمسشرمترعبةمصقؾدؤونمعـمترعبةمذقؾانمأبقمضبقكمعرتؾٔمترتقؾًا ائقًا

مػذهم مؼب ماإلعباظل ماظذلاجؿ مسدد مؼؽقن موبذظؽ ماظرغبـ. مسؾد مبـ ماٌغرلة مجد مبذلعبة وؼـؿفقن

ماٌكطقرةمعؽؿانمترعبة.

وغالحظمؼبمػذهماظذلاجؿمأنمأصقابفامعـمعدنمزبؿؾػةموعـفامعؽةمواٌدؼـةمواظشاممواظؼدسم

مواظعر مشزواتموعصر مؼب مذارك معا ماظصقابة معـ مذطر مطؿا مواظؾصرة. ماظؽقصة ماظعراق معدن موعـ اق

(موؼبماظػؿقحاتماإلدالعقةمبعدموصاتفموعـفامشزوةمبدرموأحدمعـؾمترعبةماظصقابلماظردقلم)

ماألوظبم ماظعؼؾة مذفد ماظذي ماألغصاري مأعاعة موأبق مبدرن مشزوة مذفد ماظذي ماألغصاري مأؼقب أبق

ادؼـماظعؾؿقةمشلؤالءماظصقابةمعامبٔمصؼقفموعؾبقدثموعؾبؼرئموأدؼبمعـؾمواظـاغقةنمطؿامتـقستماٌق
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موأولمعـمخرجمإظبماٌدؼـةمعفاجرًانموعؼرئمعـؾم اظصقابلمأبقمأغبدمبـمجقشماظذيمطانمذاسرًا

مأبقمعبعةماظؽـاغلنموعؾبقدثمعـؾمأبقمخزاعةماظعذري.

ماٌؼاظة:عصادرم

م(ألبلماظػؿحماٌقصؾلماالزدي.بؽـقؿفمعـماصقابمردقلمآم)ازلاءمعـمؼعرفم -1

 تارؼخمبغدادنظؾكطقبماظؾغداديم -2
 اٌـؿظؿمؼبمتارؼخماٌؾقكمواالعؿنمالبـماىقزي -3
ماعرلم -4 مرائد مإحصائقة(ن موثائؼقة م)درادة ماٌقصؾ مأوضاف معؽؿؾة مؼب ماٌػؼقدة اٌكطقرات

م(.2009ن)اٌقصؾ:مم26عددسؾدآنمذبؾةمدراداتمعقصؾقةنمعرطزمدراداتماٌقصؾنماظ
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 األَسنسٙادلٕصهٛخ عهٗ ثالز االَسنس يف عٓس االيري  انزأصرياد
 و(851-811ْـ/138-160)األٔسط  عجس انطمحٍ

 ادلٕسٛقبض ظضٚبة أمنٕشجب  
 

 ز. غبزح قحطبٌ حسٍ و.
 كهٛخ االزاة /قسى انزبضٚد
 

مايضارةماظعربقةمإثراءؼبمماألغدظسسؾكمبالدممقةداػؿتمايضارةماظعراضقةمالدقؿاماٌقصؾم

باظعدؼدمعـمذباالتماظعؾؿمواظػـقنمواالدابموباظؿقدؼدمؼبمسفدماالعرلماالغدظللمسؾدماظرغبـمبـم

ماظعراضقةموعاأواظذيمتماألودطايؽؿم ماذمطانمسفدهمسفدممثرمسفدهمباظؿؼاظقدموايضارة غؿجمسـفا

المظؾؿـاصبمعـماظقزراءمواظقالةمواظؼضاةمطؿامطرسمادؿؼرارموازدػارمعـمخاللماخؿقارمخرلةماظرج

غػلفمًدعةماظعؾؿمواظؿعؾقؿمصازدػرتماظؾالدمؼبمسفدهمحؿكمشدتماالغدظسمعضربماالعـالموضدم

مذظؽما مسؾكمتـػقذ ماألوضاعداسده ممدؿؼرار مماألحقالوػدوء اظبماغؿعاشمايقاةممأدىمٓاؼبماظؾالد
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عرلمسؾدماظرغبـماالودطمحاصالمباظشعراءمواظػـاغٔماالدبقةمواظعؾؿقةمؼبماالغدظسمنموطانمبالطماال

دوظؿفماظلقادقةمواظؼضاءمسؾكممبأعقرماألعرلمسؾدماظرغبـماألودطواظعؾؿاءموسؾكماظرشؿمعـماػؿؿامم

ظؾغـاءممصضاًلمسـمحؾفمواألدباغفمٕمؼغػؾماظـقاحلماالخرىمواٌؿؿـؾةمباظعؾؿمواظػـمنمإالماظـقراتم

مطؾرل مسددا محقظف مطؾرلمؼبمتؽقؼـمواٌقدقؼكموعبع مدور مطانمشلؿ مواالدبماظذؼـ ماظعؾؿ ماػؾ معـ ا

مظؾػـمواٌقدقؼكموسؾكمر دفؿمابقمايلـمسؾلمبـمغاصعماٌؾؼبمأاظشكصقةماظعربقةماٌؿؿقزةمحبؾفا

م ماظػضؾ مصاحب مطان مواظذي مواٌقدقؼك ماظغـاء مغابغة ماظشرضلمماألولبزرؼاب ماظذلاث مػذا مغؼؾ ؼب

مـمثؿماظبماالغدظسم.ماظعراضلماٌقصؾلماظبمبالدماٌغربموع

م)م مدـة ماظعراق مؼب موظد ماظذي مزرؼاب متؾؼك مػـ173اذ ماظعؾادقةمم789/ ماظدوظة مسصر )

م) ماظرذقد مػارون ماظعؾادل ماًؾقػة مسفد مهم193-170وباظؿقدؼد مؼبممم809-م786/ متعؾقؿف )

م م804ػـ/188)ت:اٌقصؾلممإبراػقؿعدردة ماداظقبماظغـاءمم( مسـفؿا مادقؼماٌقصؾلمصقػظ وابـف

مؼرويم مراوؼة مظطقػماٌعاذرة ماظشؿائؾمجؾقلا محؾق مادؼؾا ماظؿؾقٔمصاصؾحمذاسرا موادرار واظشعر

ماٌدردةماظيتمٗقزتمبرصعماٌلؿقىماظـؼاؼبمظؿالعقذػام ماظؼداعكمواٙدثٔنموػقمعـمػذه اخؾار

اظؼرانموعـفامؼقنمدرودامؼبمزبؿؾػمسؾقممسصرػؿمصضالمسـمتعؾقؿفؿماٌقدقؼكمواظغـاءمصؽاغقامؼؿؾ

ؼقعفمبدرادةمسؾقممايدؼثممأواظشعرمواظؿارؼخمصقذطرمانمادقؼماٌقصؾلمطانمؼؾدمواألدباظؽرؼؿم

ماٌؿقؼبم) ماظػراء ماظعإمابـ معـفؿ ماظعؾؿاء معـ مسدد مواظعإماظؽلائلماٌؿقؼبمم822/ػـ207سؾكمؼد )

عـمخاظفمعـصقرمزظزلماظذيمؼعدمعـماذفرمسازؼبمم(مثؿمؼذػبمظقؿعؾؿمسزفماظعقدمم779ػـ/183)

وطبؿؿمبرغاذبفمبؿعؾؿماظشعرمواظغـاءمم(847-750ػـ/232-132)ماألولاظعقدمؼبماظعصرماظعؾادلم

م موػذا مباالذعارمعا موساٌا مبارسا معقدقؼارا ماٌدردة مػذه معـ مدبرج ماظذي مزرؼاب مسؾك اغعؽس

ؼريمبؼقظفم:"محػظفمظعشرةماالفمعؼطقسةمواالدابموااليانمواظيتمغؼؾفاماظبماالغدظسماذمذطرماٌ

مياغفا"مأبماألشاغلعـم

متؼدؼرم معـ مبف ماالغدظسموعاحظل ماظب ماظعؾادل ماظؾالط معـ مزرؼابموتـؼؾف وداسدتمثؼاصة

عـفامعـماظؿؼاظقدماظعراضقةمؼبما٘االتمطاصةممًاواحذلاممورساؼةمظدىماالغدظسماذمغؼؾماظقفامسدد

فامادابماىؾقسمواٙادثةموادابماظطعاممواظشرابماذموضعماالجؿؿاسقةمواظعؾؿقةمواظـؼاصقةموعـ
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ظؾطؾؼاتماظراضقةمؼبماالغدظسمضقاسدمظؾلؾقكموادابماىؾقسمواٙادثةمحؿكمادبذهمعؾقكماالغدظسم

دابفمنمصػلمذبالماظطعاممواظشرابمدربفؿمسؾكماسدادمعائدةمآفمشلؿمعـموخقاصفؿمضدوةمصقؿامدقب

اظشقربةمواظلقاخـممأرؾاقمواًلأبمغظامموترتقبمخاصمصؿؼدممراضقةمواغقؼةمتؼدممصقفاماالرؾاقمحل

مارؾاقماظؾقؿمواظطققرموؼبماظـفاؼةمتؼدممارؾاقمايؾقىماٌصـقسةمعـماظؾقزمواىقزمواظعلؾم تؾقفا

عـممًاغقاسأومظقاغًاأوابؿؽرمشلؿمماظذػبمواظػضةمأواغلعـممبداًلماظزجاجمآغقةطؿاماخذوامسـفمادؿكدامم

ماظطعامماظؾغداديموررقماسدادهم.مأظقانغؼؾفمشلؿمعـممعامصضاًلمسـاظطعاممٕمؼعرصقغفامعـمضؾؾم

تعؾقؿفؿمصـماظؿفؿقؾموررقماًضابمواظعـاؼةمباظشعرنموادخؾماظقفؿمررضامظؼصمذعرمو

اظراسموترتقؾفمنطؿاموضعمشلؿمغظاعامالرتداءماالزؼاءمتؾعامظػصقلماظلـةموتؼؾؾاتماىقمصراىمانم

اظـاسماٌالبسماظؼطـقةماظؾقضاءمؼبمصصؾماظصقػموانمؼؾؾلقامؼبمصصؾماًرؼػماظـقابماٌؾقغةمؼؾؾسم

مؼؾؾسماظـاسم ماظربقع مؼبمصصؾ ماعا معـفا ماثكـ مؼؾؾلقن موؼبماظشؿاء ماظؽـقػة مواظؾطائـ ذاتمايشق

مايػالتمواٌؼابالتم محضقر مؼب مبعضماالدابماالجؿؿاسقة مسؾؿفؿ مطذظؽ موايرؼرن جؾابماًز

معاؼعرفمؼبماظعصرمايدؼثمواظزؼاراتم ماٌؾقطقةموػق موعاؼؿعؾؼمباًدعة ماظرزلقةمعـفا وخاصة

مطاغ ظفمساداتمتؿلؿمباظؾطػمحبقثمبـفامبٔماالغدظلقٔماظذؼـماسفؾقاممتبادؿماالتقؽقتمنطؿا

مبفاموضؾدوػام.

دخؾمتعدؼالتمصـقةمطـرلةمجعؾؿفمضدوةمأمإذمواألدبقةسؾكمايقاةماظػـقةممطانمظزرؼابماثر

ماظعربمؼبما٘ ماٌعروفمان معـ ماذ مخاعلا موترا ماظعقد ماوتار مؼب مزاد ماغف مػذه ماظؼرريبموعـ ؿؿع

مؼبماظقدطم مخاعلا مزرؼابمصاضافموترا ماظؾشرؼةموجاء متؼابؾماظطؾائع ماربعة ماوتارا مظؾعقد ادبذو

موتاثرم ماظؾشرؼة ماظـػس مبؼقؿة مسؾقؿا مطان مزرؼاب مان مسؾك مؼدل ماظؿعدؼؾ موػذا من ماظـػس ْـؾ

داسدمعامذظؽمجعؾمزرؼابمعضربماظعقدمعـمرؼشماظـلرمبدالمعـماًشبموػذاماٌقدقؼكمصقفامنط

سؾكمغؼاءماظصقتمودالعةماظقترموبؼائفمعدةمرقؼؾةمدونمانمؼـؼطعمطؿامانمخػةماظرؼشةمتلاسدمسؾكم

م مطؿا من ماظعزف ماالداظقبممأغشأدفقظة ماالغدظلقٔ مظؿعؾقؿ مواظغـاء مظؾؿقدقؼك مععفدا زرؼاب

ظغـائقةماظيتمابؿؽرػاموخاصةمطقػقةمابؿداءماظغـاءموطقػقةماغفائفمنماٌقدقؼقةماىدؼدةمواظطرقما

وطانمالؼؼؾؾمصقفاماالماظطؾؾةماٌقػقبٔموتؿؾؿذمسؾكمؼدؼفمصقفامابـاؤهموجقارؼفماظذؼـمطانمشلؿمدورم
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م ماٌقدقؼك مادفؿتمػذه ماالغدظسموضد مؼب مادبقة مغفضة مؼبمهؼقؼ مصينقبماألغدظلقةعفؿ مزفقر مؼب

النماطـرماٌقذقاتماالغدظلقةمالؼلؿؼقؿمشلاموزنماالمباٌقدقؼكموطانمعـمماظزجؾمواٌقذقاتموذظؽ

وتؿؾؿذممٔارمػذهماٌدردةمعؼدممبـمععاصكماظؼدليموابـمسؾدمربفمصاحبماظعؼدماظػرؼدموشرلػؿامن

سؾكمؼدمزرؼابمصضالمسـمابـائفموجقارؼفمسددمعـمجقاريمزسؿاءماالغدظسموعـماذفرمػؤالءمابـاؤهم

ابماظذيمادارمعدردةماٌقدقؼكمبعدمواظدهموتؾؼكمعـماالعرلماالغدظللماغذاكمسؾدماظرغبـمبـمزرؼ

موابـفم مذاسرا مطان مزرؼابماظذي مبـ ماغبد مابـف مسـ مصضال مدؼـاران مسشرون معؼداره مذفرؼا راتؾا

وعـماىقاريمشزالنممسؾدآمبـمزرؼابماظذيمطانماصضؾماخقتفمصقتامواسالػؿمعفارةمؼبماظغـاءمن

ماحلـماشاغقفموػـقدةمحقثمطانمؼطارح موسؾؿفا ماظعزفمواظغـاءموجارؼؿفمعؿعةماظيتمادبفا فؿا

مبأعرػاصؾؿامسؾؿمزرؼابمنمبفاموبغـائفاممصأسفبنوشـتمبٔمؼديماالعرلمسؾدماظرغبـمبـمايؽؿم

تـؿفلمماػداػاماظبماالعرلمصقظقتمسـدهنموععمغفاؼةمسفدماالعرلماالغدظللمسؾدماظرغبـماالودط

(معقدقؼارماالغدظسمباسثماظـفضةماظػـقةموواضعمادلفاماذم238/852حقاةماٌغينمزرؼابمدـةم)

م.ممتركماطـرمعـمسشرةماالفميـمصضالمسـمتعؾقؿماٌقدقؼكمواظغـاءمدقاءمباٌشرقمواٌغرب

زرؼابمسؾكمايقاةماظػـقةمؼبماالغدظسمبقصاتفمبؾمادؿؿرمبعدمذظؽمبزعـمتأثرلموٕمؼؿقضػم

تـاضؾقهماظبممورثمؼبماالغدظسمعـمصـاسةماظغـاءمعالمابـمخؾدونم:مؼبمعؼدعؿفم"صاقضبدظقؾمرقؼؾم

ماظطقائػمورؿأ ممكزعان مبالدممباذؾقؾقةعـفا ماظب مذػابمشضارتفا مبعد معـفا موتـاضؾ مزاخر حبر

واٌغربم"منوبعدمدؼقطماالغدظسماغؿؼؾمػذاماظذلاثماالغدظللماظبماظعدؼدمعـماٌدنمماظعدوةمباصرؼؼقة

م موصاسمواظـقبة مواظرباط ماٌغربمطؿطقان معدن موعـفا ماظلقدان ماثرتماٌقدقؼكمؼب موضد من وشرلػا

االغدظلقةمبدورػامؼبمغشاةماٌقدقؼكماالوربقةمايدؼـةماذمطانمطـرلمعـماظـؾالءمواٌغـٔمؼاتقنماظبم

ممأٌاغقامدظسمعـماظؾالدماالوربقةموخباصةمعـمصرغلامواالغ مواألشاغلصقلؿؿعقنماظبماٌقدقؼكمالحؼًا

ماٌقدقؼكم مؼبمدخقل مذظؽمدؾؾا موطان ماظبمبالدػؿ ماظلؿاع مسـمررؼؼ موؼـؼؾقغفا ماالغدظلقة اظعربقة

ماظربابةمواظعقدمواظـايمنوضد درسمماظعربقةماظبماورباموادؿعؿاشلؿماالالتماٌقدقؼقةموؼبمعؼدعؿفا

اٌقدقؼكمؼبمععفدمزرؼابماظعدؼدمعـماظطالبماالوربقٔمعـفؿمعباساتماظذلوبادورماظذؼـماذؿؼم

مبعضم ماظطالبمازلاء مغؼؾمػؤالء ماظعربقؿٔموضد معـمطؾؿيتمرربمودور اٌقدقؼقةمماآلالتازلفؿ
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ماظعربقةمنمطؿامادفؿتماظؾعـاتماظيتماردؾؿفامبعضماظدولماالوربقةمظؾدرادةمؼبمضررؾةمبأظػازفا

مؼبمغؼؾمسؾؿماٌقدقؼكماظعربقةماظقفام.-سؾكمدؾقؾماٌـال–

م:مةؼاظاٌمعصادر

ن)مبرلوتمندارماظػؽرمظؾطؾاسةمواظـشرمماألشاغلطؿابمنماالصػفاغلمنمسؾلمبـمايلٔم .1

م(1995ن

م .2 ماظرغبـمبـمربؿد ماٌلؿكمبؽؿابماظعدلمودؼقانمنابـمخؾدونمنمسؾد تارؼخمابـمخؾدون

اٌؾؿدامواًدلمؼبماؼامماظعربمواظعفؿمواظدلبرموعـمساصرػؿمعـمذويماظلؾطانماالطدلمن)م

م.(1979برلوتمنمعؤدلةمعبالمظؾطؾاسةمواظـشرمنم

م .3 ماظؿؾؿلاغل مبـمربؿد مذفابماظدؼـ ماٌؼريمن ماالغدظسماظررقبمن مشصـ ماظطقبمعـ غػح

م.(1968دؼـمبـماًطقبمن)برلوتمنمدارمصادرمنموذطرموزؼرػامظلانماظ

مأغبدن .4 مربؿقد ماظـدؼؿنمايـػلن ماٌقدقؼار ماٌقصؾل ماٌصرؼةمماظؼاػرةنمإدقاق اشلقؽة

 .م1985اظعاعةمظؾؽؿابن
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  ادلؤضخ ادلٕصهٙ
 انسكزٕض يٕفق سبمل َٕض٘ اجلٕاز٘)حٕاض ٔنقبء( األسزبش

 
 عًط أمحس سعٛس أ.و.ز.: أجطاِ

 اٜزاة/قسى انزبضٚدكهٛخ 
 

اظـدطؿقرممماألدـؿاذمضؾؾمسرضمايـقارماظـذيمحـدثمعـعممممم

ماظذاتقـةمػـقممععرصـةمدـرلتفمممعــممعقصؼمدإمغقريمالبدم

عقصؼمدإمغقريماىقاديموظـدمؼبمعدؼــةماٌقصـؾمدــةممممم

عــممم1997.محصؾمسؾـكمذـفادةماظـدطؿقراهمدــةممممم1958

مجاععةماٌقصؾم/مطؾقةماآلداب.

.االخؿصـاصماظعـامم:ممم2008دــةممماألدؿاذؼةحصؾمسؾكم

االخؿصاصماظدضقؼم:متـارؼخماظدوظـةمممأعامتارؼخمإدالعلن

ماظعؾادقة.

م:مًاواٌفــامماظــيتمؼؿقالػــامحاظقــمممماألسؿــال

ؼبمضلــؿماظؿــارؼخم/مطؾقــةماآلدابم/ممتدرؼلــل

جاععــةماٌقصــؾموسضــقمىـــةماظذلضقــاتممممم

ظؾفـــةماظعؾؿقــةمؼبمطؾقــةماآلدابنمورئــقسما

اظعؾؿقـــةمؼبمضلـــؿماظؿارؼخنوسضـــقماظؾفــــةم

االعؿقاغقةمؼبمضلؿماظؿارؼخ.موسؿـؾمدـابؼامؼبممم

ىـةماظذلضقاتماٌرطزؼةمؼبمجاععةماٌقصـؾنمم

مآدابطؿــامسؿــؾمؼبمػقؽــةمهرؼــرمذبؾــةممممم

اظراصدؼـنموسضقماشلقؽةماالدؿشارؼةم٘ؾـةمم

ــاث ــةمممأحبـ ــةماظذلبقـ ــدرػامطؾقـ ــيتمتصـ اظـ

م.األدادقة

ــةم ــاراتفماظعؾؿقـ ــف:صؿؤظػمغشـ ــةمماتـ اٌطؾقسـ

ػلناظعالضاتماظعؾادقةماظؾقزغطقةمؼبماظعصرم

اظعؾادــلماألولنماظعاعــةمواظلــؾطةمؼبمبغــدادم

ظؾـــــففرةناألعٔماًؾقػـــــةمم334م–م145

د.مسؾـدماٌــعؿمممأ.اٌػذلىمسؾقفم/معشذلكمعـعمم

رذـــــــادنخططمبغـــــــدادمؼبمععفـــــــؿممم

اٌفـــــةمؼبمايضــــارةممأخالضقاتاظؾؾــــدانن
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ــمم ــػقانماظـقرينوربؿ ــالعقةناإلعاممد دماإلد

صؾكمآمسؾقفمودؾؿمغيبماظرغبـةم/معشـذلكممم

عــعمد.مسؾــدماظلــؿارمجادــؿمايقــاغلناظؼقؿمم

ايضارؼةمؼبماظلـةماظـؾقؼةم/معشذلكمععمد.م

سؾدماظلؿارمجادؿمايقاغلنمغفجمايؽؿـةم.مم

غصــقصمؼبمايؽؿــةماإلدــالعقةنػؽذامتؽؾــؿم

ضبقكمبـمععاذماظرازينماظؼقؿمايضـارؼةمؼبمم

ــقمم ــقرةماظعـؽؾــ ــرؼؿم.مدــ ــرآنماظؽــ تماظؼــ

أِقذجًانأخالضقاتمايؽـؿمؼبماإلدـالممسؿـرمممم

بـماًطابمأِقذجًاناظؼقلماىؾلمعـمطـالممم

سؿرموسؾـلنماألخـالقمواظلقادـةم.مضـراءةمؼبممممم

خالصةمسؿرمبـماًطابنسؾؿماظؿارؼخنربـةم

اظػؽرمأعامماظلـؾطةمؼبمايضـارةماإلدـالعقةنمممم

ضقاعـــــةماظرجـــــؾمضـــــراءةمؼبماظقجـــــدانم

ــالمم ــةماإلد ــدخؾمإظبماظـؼاص عقةم/ماألعرؼؽلنع

عشذلكمععمد.مسؿادماظدؼـمخؾقؾنصؼفماظلرلةم

صؾـفمطؿـابمممماظؽؿبمهـتماظـشـرمممأعااظـؾقؼة.

ايؽـؿماظراذــدمؼبماإلدــالممإرعـاممعـــمجــقعممم

وأعانمعـمخقفم/معشذلكمععمد.مسؾدماظلؿارم

ــاغل.م ــاايق اظؾقــقثمواظدرادــاتمصفــلمممأع

ــةممم ــاتماظؿارطبق ــقثمواظدراد ــراتماظؾق سش

ٙم مؾقـةموايضارؼةمواظػؽرؼةمؼبما٘ـالتما

مواظعربقة.

ـمم اٌـؤٗراتماظعؾؿقــةمممطؿـامذــاركمؼبمسـددمعــ

اظـيتممماىقائزماظعؾؿقةمأعااٙؾقةمواظعربقة.

حصؾمسؾقفاماظػقزمباٌرتؾةماظـاغقةمؼبمجائزةم

غائبمرئقسماىؿفقرؼةماظيتمأضاعؿفامرابطةم

اظؿدرؼلقٔمؼبمجاععـةماٌقصـؾمســماظؾقـثممممم

اٌقدقمم)معشؽالتماظؾقثماظعؾؿلمؼبماظـقرـمم

ــ ــاؼػمممملاظعرب ــرلمغ ــقزمجبــائزةماألع (نماظػ

اظعاٌقةمظؾلـةماظـؾقؼةم/ماظدورةماظلابعةمســمم

اظؽؿابماٌقدقمم)ماظؼقؿمايضـارؼةمؼبماظلــةممم

طؿامأذرفمسؾكماظعدؼدمعــمرؾؾـةممماظـؾقؼةم(.

سؾـكمأطــرمعــممممماظدراداتماظعؾقانصؼدمأذرف

ــؿرلمم ــةماٌاجلــ ــامؼبمدرادــ ــرؼـمراظؾــ سشــ

ــائؾم واظـــدطؿقراهموعـاضشـــةمسشـــراتماظردـ

اىاععقةمؼبمزبؿؾـػماىاععـاتممممواالرارؼح

ماظعراضقة.م

اظدطؿقرمعقصؼممظألدؿاذوجفتممأدؽؾةػـاكم

مدإمغقري:

مأواًلم:ماظؼراءة

اظدطؿقرماىقاديمعاذامتعينمظؽماظؼراءةمم–1

م؟م

اظؼراءةمحقاةمبؽؾمععـكماظؽؾؿـةمحمصـالمحقـاةمممم

ٌـمالمضراءةمظفمحماظؼراءةمعاءموػـقاءمورعـاممحممم
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اظعـقشمعــمدونمػـذهممممصفؾمٓؽــمظإلغلـانممم

ماٌؼقعاتم؟متؾؽمػلماظؼراءةم.

اظؼــراءةمرضــلموزلــقموهضــرمحموسبـــمعــعمم

ــذامممم ــقلمؼبمػ ــزمعف ـــمسف ــاغلمع ــػمغع األد

سربـلممم80طـانمطـؾمممم2003اىاغبمحمؼبمسامم

ؼؼرؤونمطؿابًامواحدًامؼبماظلــةمؼبماٌعـدلمحمؼبممم

طؿـابمؼبماظلــةمؼبمممم35حٔمؼؼرأمطؾمأوربلم

ؼبممًاطؿابــم40اٌعــدلمحموؼؼــرأمطــؾمادــرائقؾلم

اظلــــةمؼبماٌعـــدلمحموحؿـــكمػـــذهماظـلـــؾةم

ـــرلًامصأصــؾحممم ــربمط ــؾةمظؾع ــتمباظـل تراجع

اٌعدلمأنمغصقبمطؾمسربلمعـماظؼـراءةمربـعممم

م.قؼًامؼبماٌعدلمحموػذامعؤدػمجدًاصػقةمدـ

ــقم-2 عقصــؼمػــؾمبــدأتمبــاألدبمأممممممردطؿ

اظؿارؼخم؟موػـؾمتعؿؼـدمبـأنماظؿـارؼخمأدبمأمممممم

مسؾؿم؟موأؼـمودمغػلؽمأطـر؟م

بدأتؾبمباألدبمرؾعًامبقصـػفماألطــرمجاذبقـةمممم

ظؾشؾابمٌامؼـطقيمسؾقفمعــمعؿعـةموهرؼـؽمممم

ظؾؿشاسرماظيتمتؽقنمسـادةمؼبمذروةمتقػففـاممم

سـدماظشؾابمحموؼبمأثـاءمذظؽمبدأتمتؿؾؾقرمؼبم

ذػينمصؽرةماالػؿؿاممباظؿارؼخمحمألغفمؼؿضؿـم

مدقادةموصؽرموضراءةمظؾؿلؿؼؾؾمأؼضًام.

أدبموظؽــفمممظؾؿارؼخمخصقصقةمحمصفـقمظـقسمم

ظـقسمسؾؿــًامبـاٌعـكماظــدضقؼمظؾعؾـؿمحمصفــقمالمممم

ؼلؿـدمإظبماٌراضؾةمواظؿؽرارمواظؿفربةمحموػلم

اٌؼقعــاتماظــيتمْؽـــمرصــدػامؼبمطــؾمصــروعم

اظعؾقمماألخرىمحمإالمأنماظؿارؼخمععرصةمْؽـم

ــاسفا ــاممممإخض ــؾمعـف ــةموع ــدمعـففق ظؼقاس

عـظؿةموعؾقبةموذبردةمعـماظــقازعماظذاتقـةممم

ألعـرماظـذيمصبعؾـفمذامضقؿـةمالمممممإظبمحدمعامحما

ْؽـماالدـؿغـاءمسـفـام.وعـعمحـيبمظـألدبمممممم

اظؼصصلمواظروائلمإالمأنمرشـؾيتمواػؿؿـاعلممم

موسؿؾلمودبصصلماوفمسبقماظؿارؼخم.

طقػمترىماظعالضةمبٔماظؼراءةمواظؽؿابـةمم -3

 سـدكم؟
عـماظؼراءةمادـؿؿدمروحماظؽؿابـةمحمصأغـامأضـرأممممم

ــديممم ــالمسـ ــرأمحمالماغػص ــبمألض ــبموأطؿ ألطؿ

مؿامحمصفؿامؼؿقاصالنموؼؿداخالنمطـرلًابقـف

ظؾؼراءةم.مغفـارًاماممظـقاًلمممماظقضتمدبصصف -4

 وؼبمأيمداسةم؟م
حمأضـرأمؼبمأيمممةالموضـتمســديمربـددمظؾؼـراءمممم

وضــتموظــقمطــانمذــقؽًامؼلــرلًامحمظؽـــماظقضــتم

اًلمحمحقــثمؼلــقدماشلــدوءمقاألغلــبمرؾعــًامظــ

ماظذيمؼشقشمسؾكماظؼارئماإلزساجوؼؾؿعدم

واالدـؿعدادمظؾؿضـلمؼبمممػؾمٗؿؾؽماظػراغم -5

مضراءةمطؿابمعـمأظػفمإظبمؼائفم؟
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ــاعاًلممم ــابمط ــرأماظؽؿ ــًامأض ــًامحمأحقاغ ــقسمدائؿ ظ

وأحقاغًامأضرأمصصاًلمعـفمحمورّامأضرأمورضاتمحم

والدقؿاماذامارتؾطتماظؼراءةمباظؽؿابةمحموػـام

دبضعماظؼـراءةمظؾؽؿابـةموعؿطؾؾاتفـامحموػـلممممم

مأطـرػامسـديماآلنم.

متفم؟عامػقمأولمطؿابمضرأم–6

ؼبمايؼقؼةمالمأذطـرمأولمطؿـابمضرأتـفمحمألنمممم

ذظؽمعضـكمسؾقـفمعـدةمرقؼؾـةمجـدًام.موظؽــممممممم

طاغتما٘ؿقسةماألوظبماظـيتماضؿـقؿفـامطؿؾـًامممم

سؾؿقةمسـماظـزالزلمواظـدلاطٔمحموادـؿؿؿعتمممم

طـرلًامؼبمػذهماٌرحؾةم)ماظدرادةماٌؿقدـطةم(مم

بؼراءةماألدبماظعاٌلموالدقؿامرواؼاتمدؼؽـزم

ؼبماظؼصقرماٌؾؽقـةماألوربقـةمؼبممممسـماٌؤاعرات

ــةمم ــطكمحموضصــــصماظؽاتؾــ ــقرماظقدــ اظعصــ

اظدلؼطاغقةماظشفرلةمأجاثامطرؼليتموضصصفام

األسؿـالممماإلسدادؼـةماظؾقظقلقةمحثؿمضـرأتمؼبمم

اظؽؾرلةم;ماألممحماظشقخمواظؾقـرمحمذػـبمعـعمممم

اظرؼحم.....موععفامارتؼقتمؼبماظؼراءةمصؼرأتم

ؽـرمماظـظرؼاتماظػؽرؼةمايدؼـةمحمصؼـرأتماظػم

ماظؼقعلمواظػؽرماٌارطللمواظػؽرماظؾقدلاظلم..

مبرأؼؽمعامػلمصػاتماظؼارئماىقدم؟م–7

اظؼــارئماىقــدمػــقماظــذيمؼـــقعمؼبمضراءاتــفمم

تـقسًامطـؾرلًامؼـرؼـفمحمؼــريمأصؽـارهموظغؿـفمممممم

وزبقؾؿفم.مواظؼارئماىقـدمؼؿؿؿـعمّطاوظـةمممم

وصدلمسؾـكماالدـؿؿرارمؼبماظؼـراءةمحماظؼـارئممممم

مذاطرتفمأطدلمضـدرمماىقدمػقماظذيمطبؿزنمؼب

ٓامؼؼرأمحؿكمؼؿقؼؼماظغرضمعــماظؼـراءةم.ممم

واظؼارئماىقدمضبقلمادـؿفالطفمإظبماغؿـاجمحممم

أسينمالمؼؽؿػلمباظؼراءةمصؼطمبؾمالبـدمعــمأنممم

مصبـحمإظبماظؽؿابةمأؼضًام.

ػؾمتؼـرأمبشـعقرماشلـاويماظؾاحـثمســممممممم–8

ــةمأمم ـــمماٌؿع بشــعقرماٙــذلفماظؾاحــثمس

م؟اظػائدة

شلقاؼــةمواٌؿعــةمحموأضــرأمأضــرأماألدبمبــروحما

اظؿارؼخمبقصـػلمباحــًامحموأضـرأماظـدؼـمظؽـلمممممم

مأتعؾؿمصأصقدموأدؿػقدم.

ػــؾمظــدؼؽمرؼــقسمخاصــةمؼبماظؼــراءةمأممم–9

مبإعؽاغؽمأنمتؼرأمؼبمأيموضعمأومؼبمأيموضت؟م

ــقالمممم ــؾماألح ــرأمؼبمط ــراءمحمأض ــقسمظؾؼ المرؼ

واظظروفمواألوضاعمواألوضـاتم.مأطـرهمصؽـرةمممم

غفمظــمؼـأتلمأبـدًامحمممماظظرفماٌـادبمظؾعؿؾمأل

أصـعماظظرفموأتؽقػمععماٌقجـقدمحؿـكمالممم

مأصؼدماٌطؾقبم.

ػؾمتؼرأمآخرمطؿابمضؿـتمبشـرائفمأواًلمممم-10

أممتؼــرأمعــاموضــعؿفمؼبمدــؾؿماحؿقاجاتــؽممممم

ماظؾقـقةم؟
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وظقمضؾقاًلمعـفممغعؿمأضرأمؼبمآخرمطؿابماضؿـقؿف

ظؾؿعــرفمسؾقــفمثــؿمؼأخــذمعؽاغــفمؼبماٌؽؿؾــةم

ــةميــٔمأنمؼأخــذمدورهمؼبماظ ــؾم.مواألوظق عؿ

ماظؼراءةمألجؾماظؾقثمواظؽؿابةم.

ظقمرتؾـامدـؾؿماظؼـراءاتمممماظدطؿقرمعقصؼم–11

ــم ؼبماألدبموآخــرمؼبمماوطــانمبــٔمؼــدؼؽمطؿاب

ؼبمماؼبماالدؿشـــراقمورابعـــمااظؿـــارؼخموثاظــــ

اظشــرؼعةمنمَمدــؿؾدأمؼبماظؼــراءةم؟موأعاعــؽم

طؿابمعذلجؿموآخـرمٌؤظـػمسربـلمنمأؼفؿـاممممم

نمأحـدػؿامٌؤظـػمممدؿكؿارم؟موأعاعؽمطؿابٔم

ذفرلموآخرمظؾاحثمعغؿقرمنمعـاذامتػعـؾم؟ممم

ــؿقؽؿمؼبممم ــيتمت ــلماظضــقابطماظ ــامػ ــكمع ّعـ

مترتقبمأوظقؼاتماظؽؿبمظؾؼراءةم؟

رّامأبدأمبؽؿابماألدبمألغـفمدـفؾماشلضـؿمممم

وعـمأجؾماطؿلابماظراحـةماظـػلـقةمنوأبـدأمممم

بؽؿابماٌلؿشرقمألغينمأتقضـعمعــفماىدؼـدمممم

شـفقرمضؾـؾمممدائؿًا.طؿامأبدأمبؽؿـابمٌؤظـػمعمم

ــأتلمممم ــامت ــًامع ــقرمحمصغاظؾ ــػماٌغؿ ــابماٌؤظ طؿ

األصؽــارماٌفؿــةمعـــمطاتــبمعؿؿــرسمسؿقــؼمم

ماظػؽرةمواظرؤؼةموادعماألصؼ

أغتمعـممخارجماظؾقثماألطادْلمحمأؼـم–12

مضراءةماألدبموعؿابعةماظػـم؟

ؼبماألدبمأضرأمأسؿااًلمعـؿؼاةمصؾقسمظـلموضـتممم

ــرهمممم ــذظؽمأوص ــألدبمظ ــفماآلنمظ ـــرلمأخصص ط

فؿـةموالدـقؿاماألسؿـالماظروائقـةمممممظألسؿالماٌ

واظؼصصقةموذلءمعـماظشعرموالدـقؿاماظشـعرممم

ماير

أعامؼبماظػـمصأػؿؿمشاظؾًامبـاألصالممواٌلؾلـالتممم

األجـؾقةماظيتمتؿـاولماظؿقؼقؼاتماىـائقـةمم

ــقةمم ــؿكؾارؼةمواىادقدــ ــالماالدــ واألسؿــ

موايربقة

اظعدؼدةممواالرارؼحبعدمإجازةماظردائؾمم–13

اظيتمغاضشؿفامواظيتمضؿتمباإلذرافمسؾقفامحم

ػلمأصضؾمرداظةممػؾمتعقدمإظبمضراءتفام؟موعا

عاجلؿرلموأرروحةمدطؿقراهمأذـرصتمسؾقفـاممم

م؟

ــةنعامم ــةمأراجعفــامألشــراضمحبـق ؼبمايؼقؼ

ــامحمم ــالماظـــيتمأذـــرصتمسؾقفـ أصضـــؾماألسؿـ

صؿعظؿفامطانمٓقزًامحمطـرلمعـفامحـازمسؾـكممم

حـازمسؾـكمتؼـدؼرممممتؼدؼرماعؿقازموأضـؾمعـفـاممم

جقدمجدًاموواحـدةمصؼـطمحـازتمسؾـكمتؼـدؼرمممممم

ــرصتممم ــؿرلمأذ ــاظةمعاجل ــؾمرد ــدمنوأصض جق

سؾقفــاماظــيتمأنزػــامد.مدــعدمرعضــانمســـم

ــؾممم ــارونماظرذقدنوأصض ــرمػ ــارةمؼبمسص اظؿف

أرروحــةمدطؿــقراهمأذــرصتمسؾقفــاماظــيتممممم
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أنزػامد.مصراسمسـماٌالعـحماظعاعـةميقـاةمممم

ماظزػادمؼبماظؼرنماظـاغلمظؾففرةم.

ػؾمتؼقممبقضعمعالحظاتؽمسؾكماظؽؿبمم–م14

ماظيتمتؼرأػام؟

ــضمممم ــعمبع ــلمصأض ــقدمظ ــابمؼع ــانماظؽؿ إذامط

ــاتمأومممم ــةمتعؾقؼـ ــعمأؼـ ــاتمحموالمأضـ اظعالعـ

عالحظاتمحمأعامإذامطانماظؽؿابمالمؼعـقدمظـلممم

صالمأصعؾمذقؽًامعـمذظؽمحموأطـرمعـامؼـزسفينممم

ــدىممم ـــمإح ــةمع ــابمعطقؼ ــػقةمطؿ أنمأرىمص

ظـقمأنممزواؼاػامأومعـمعـؿصـػفامحمأذـعرمطؿـامممم

اظؽؿابمؼؿـإٔمطؿـامؼؿـإٔماإلغلـانماذامرـقيمممممم

مذلءمعـفمبصقرةمشرلمصقققةم.

ػؾمهؿػظمبعـقانمظؽؿابمؼبمذاطرتـؽممم–م15

موترشبمؼبمأنمتعقدمضراءتفمعرةمأخرىم؟

غعؿمرواؼةمجقرجمأوروؼـؾماٌقدـقعةم)محؼـؾمممم

ــامممم ــامٌ ــعمبؼراءتف ــحماىؿق ــقانم(موأغص ايق

هؿقؼــفمعـــمأدــؾقبمرائــعموصؽــرةمرعزؼــةمم

مسؿقؼةم.

أيمعـماظؽؿابماظعربماظـذؼـمؼــرلونمممم–م16

ماػؿؿاعؽموهرصمسؾكماضؿـاءمعؤظػاتفؿم؟

أطـــرمعــامأسفــؾينماظروائــلماظؽــؾرلمنقــبم

ربػقزمحمصؼدمضرأتمععظؿمأسؿاظـفمواضؿـقؿفـاممم

ؼبمعرحؾــةمعــام.مأعــامسؾــكماٌلــؿقىماظػؽــريم

واظؿارطبلمصأحرصمسؾـكماضؿــاءمأطـدلمضـدرممممم

ٓؽـــموعؿــاحمعـــماٌؤظػــاتمتؾؾقــةمظؾقاجــةم

م.اظؾقـقةمواالثرائقة

عـموربؿؽماظطقؼؾةمعـعماظؼـراءةمػـؾممممم–م17

وؼـمتعؿؼدمأغفمؼؿقجـبممْؽـمذطرمػبسمسـا

ؼبماظؿــارؼخمماإلدــالعلضراءتفــام؟اظؿػلــرلمم

ظؾــدطؿقرمسؿــادماظــدؼـمخؾقؾنوحقــاةمربؿــدم

ذوماظؾعــدمماإلغلــانٙؿــدمحلــٔمػقؽــؾمن

اظقاحدمشلربرتمعارطقزنوربؿـدمؼبماٌدؼــةممم

ٌـقغؿغؿريمواتنوإغـؽمالمتػفؿـينمظــدؼؾقرامممم

متاغٔ
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م
مراءةمسـدماظدطؿقرمعقصؼماىقاديصقرةمتقضحماظؼ

مثاغقًام:ماظؽؿابةمواظؿأظقػ

معؿكمأعلؽتماظؼؾؿمأولمعرةموبدأتماظؽؿابةم؟م-م1

حمإذمطؿؾـتمبعـضماٌؼـاالتممممماإلسدادؼةعامطـتمراظؾًامؼبمسـدبدأتماظؽؿابةمصعالموّـففقةمععؿدلةم

ؼبمغقــقىموازلفـاممماظػؽرؼةموغشرتفامؼبمذبؾةمربؾقةمطانمؼصدرػاماالهادماظقرينمظطؾؾةماظعراقم

مذبؾةماالذذلاطلم.

مإحداػؿاموعؿكمتـؿفلماألخرىم؟معاماظعالضةمبٔماظؼراءةمواظؽؿابةم؟معؿكمتؾدأم–م2

ؼبمعـؾمحاظـاماألعرمعؿالزممحمصؽؿامذطرتمآغػًام:مأضرأمألطؿبموأطؿبمألضرأم.مصاظؼراءةمعـمدونمطؿابةم

متشركمباظعؼؿم.

مؼبماظققمم؟مػلمداساتماظؽؿابةماظيتمتؤثرػامعام–م3

أطؿبمؼبمأيموضتمأجدمصقفماألعقرمعفقأةمغػلقًاموعادؼًامحمأطؿبمؼبماظصؾاحموسـدماظعصرموظقاًلمأؼضًامحم

اٌفؿمأنمالمؼقجدمعامؼؼطعمدؾلةمتقاظدماألصؽارم.موضدمأػربمإظبمعؼفكمأومعؿـزهمألطؿبمػـاكمحموعـم

لماٌؼابؾمٌؾعبماىاععةمحموطـانمماٌػارضاتمؼبمػذاماًصقصمأغينمطـتمأطؿبمؼقعًامؼبماٌؿـزهماظصقػ

وبقـؿامأغامعـفؿؽموعلؿغرقممعـزظلمؼقعفامضقؼًامالمؼقصرماظراحةماٌطؾقبةمظؾؽؿابةمؼبمطؾماألوضاتمح

ؼبماظؽؿابةموضدمرتؾتماظؾطاضاتماظؾقـقةمأعاعلموطاغتمعؾقغـةمصـػراءموزرضـاءموخضـراءم....موٌـامممممم

لمســماظـقرقموإذامبـلمأجـدمغػلـلمممممماغؿفقتمعـمطؿابةمصؼرةمععقـةمأحللتمباظؿعبمصرصعتمرأدـم

عطققمعـمذبؿقسةمعـماىـقدماٌدجفٔمباظلالحموضدمصقبقامبـادضفؿمسبقيموععفؿمضـابطمذـابممم
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رقؼؾماظؼاعةمضدمعدمرأدفمعـمخؾػلمباوـاهماألوراقمواظؾطاضـاتموضـدمأثارتـفمبأظقاغفـامحمابؿلـؿتممممممم

اٌفؿمأنماٌقضـػماغؿفـكممممبفدوءموضؾتمظفم:متػضؾم!مضالم:مٓؽـمأرىمػذهماألوراقموعامضدمتؽقنمح

مبلالممبعدمأنمسرفمرؾقعةمعامأضقممبفم.

مبعدمػذاماظؽؿماظؽؾرلمعـماالنازاتماظعؾؿقةمحمعـمأؼـمتأتلمباظقضتماظالزممظؾعؿؾم؟م-4

أغامؼبمايؼقؼةماسؿؿدمعؾدأماضؿـاصماظقضتمحمالمأحبثمســماظقضـتماٌـادـبمظؾعؿـؾمحمطـؾماألوضـاتممممممم

وضاتماظؼصرلةمألسؿالمصغرلةمحمصؿـاًلمسـدعامؼؽقنمسـديمغصػمعـادؾةمحموالدقؿامأغينمادؿـؿرماأل

داسةمصائضةمصقؿؽـمأنمادؿـؿرػامظعؿـؾمؼؽػقـفمػؽـذاموضـتمحموػؽـذامْؽــمأنمتذلاطـؿماألسؿـالممممممممم

مسؿؾمعفؿحماألعرمؼعؿؿدمسؾكماًدلةمواظرشؾةماظعؿقؼةمؼبماظعؿؾم.مإلغؿاجاظصغرلةم

مونمؼبمذظؽم؟ػؾمتعقدمظؿـؼقحمأسؿاظؽم؟موػؾمؼعقـؽمأومؼشارطؽمآخر -5

المؼعدماظؽاتبمطاتؾًامعامٕمؼراجعمعامؼؽؿبمحمإذمأرىمأنماظؽؿابةمٗرمّرحؾؿٔم;معرحؾةماظؿػرؼغم

اظيتمتؾؼلمصقفامعامضبؿؾفماظرأسمعـمعؿعؾؼاتمباٌقضقعمحموؼؽقنمذظؽمسؿاًلمطؿقًامباظدرجةماظرئقلةم

دـؾقبموتعؿؼفـامّـامػـقمممممحمثؿمتأتلماٌرحؾةماظـاغقةمحموػلمسؿؾقةمغقسقةمتشذبمصقفاماظػؽـرةمواألم

م.ماإلخقةةماظـققؼةمعـمبعضمععـادبمحموؼبمذظؽمالمأحؾذماالدؿعاغةمبأحدمسداماٌراج

 ػؾمؼـؿفلمدورماٌؤظػمبإنازماظؽؿابم؟مأممأنمػـاكمعطاظبمأخرىمؼؿقؿؿمسؾقفمعالحؼؿفا؟م -6
ؽؿابـةممالمؼفدأمظلمبالمحؿكمأرىماظؽؿابمعـشقرًامؼصؾمإظبمأؼديماظؼراءمحؿـكمتـؿؿماظردـاظةمعــماظمممم

مواظؿأظقػم.

 عامػقمدؾبماغؿشارمأسؿاظؽموإسادةمرؾعمبعضفامعراتمسدةم؟ -7
مؼبمايؼقؼةمؼؼعماخؿقاريمؼبماظغاظبمسؾكمعقضقساتمعؼروءةمأيمعطؾقبةمظؾؼراءةم

مظقمضدرمظؽماسؿزالماظؽؿابـةمـمالمزلـحمآمـمعـامػـقمعشـروسؽماظـذيمدـقؽقنمّـابـةماٌشـروعممممممممممم -8

 ؟األخرل
ؼةمأتقضػمسـدػاموٕمأضعمؼبمحلابلمعقضقسًامععقـًامحمأغامأتػاسؾمظقسمؼبمذػينمحؼقؼةمغؼطةمظؾـفا

مععمدبصصلمواػؿؿاعلمورؾقعةماظقاضعم.ظقـؿرمذظؽمعشروساتلماظؾقـقةم.

م؟؟موػؾمٔةمطؿابمغدعتمسؾكمتأظقػفمػؾمتػضؾمبعضفامسؾكمبعضمطقػمتـظرمإظبمطؿاباتؽم؟ -9
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ؼبماظغاظبمؼؽقنماظعؿؾماألخرلمأصضؾفامألغـفمؼؽـقنمدائؿـًاموظقـدماًـدلةماألسؿـؼمواظػفـؿماألسلـؾممممممممم

واظرؤؼـةماألودـعم.موػؽـذامؼؽـقنمطؿـابلماألخـرلم)ماظؼـقؿمايضـارؼةمؼبماظؼـرآنماظؽـرؼؿم/مدـقرةمممممممممممم

اظعـؽؾقتمأِقذجام(ماظذيمٕمأرهمحؿكماآلنمأحؾفامإظبمغػللمحموالدقؿامإنمعقضقسفمتعؾؼمباظؼرآنم

ظؽرؼؿمحموطؾـامغؿؿـكمخدعةمطؿابمآماظعزؼزموضدمهؼؼمظلمذظؽموايؿدمٓم.وباظطؾعمٕمأغدممسؾكما

مطؿابمأظػؿفمحمصفؿمعبقعًامّـابةمأوالديماألسزاءماظذؼـمأصكرمبفؿمطؾفؿ

مػؾمتعؿؼدمأنماظؾاحثمؼػؼدمطـرلًامعـمأطادْقؿفمسـدعامطباربمعبفقرمعؿقدطماظـؼاصةم؟م–10

ـاجحمضدرتفمسؾكمزبارؾةمأودعمذرضبةمٓؽــةمعؿـقسـةماٌلـؿقؼاتمؼبموضـتمممممعـمعزاؼاماظؽاتبماظ

مواحد.

مطقػمػلمسالضؿؽمبدورماظـشرم؟موػؾمػـاكمعؤػالتمشرلماظؿأظقػمتدصعمباواهماظـشر؟م–11

ظقلتمسؾكمعامؼراممحمصفؿموارمباظدرجةماظرئقلةمحمبعضفؿمعرعققماظلؿعةمعــؾمدارمابــمطــرلحمممم

معؾتمععفؿمػؿماٌؤدلاتماظرزلقةمعــؾما٘ؿـعماظعؾؿـلماظعراضـلممممبعضفؿمؼراوغمحموأصضؾمعـمتعا

وضدمغشرمظلمطؿابٔمودائرةماظشؤونماظـؼاصقةماظعاعةموضدمغشرتمظلمطؿابٔمأؼضًامحمودؼـقانماظقضـػممم

اظلينموضدمغشرمظلمطؿابٔمأؼضًامحمووزارةماألوضافمؼبمضطرماظيتمغشرتمظلمطؿابٔمػـلماألخـرىمحممم

ععقـٔمذوومعصاحلمخاصةمحمظذظؽمصفلمأطـرماصبابقـةمؼبماظؿعاعـؾممممصفذهماىفاتمالمتؿؾعمأذكاصًا

مصضاًلمسـمطقغفامأطـرمإغصاصًاميؼققماٌؤظػ

مػلمأولماظؽؾؿاتماظيتمتعؿؼدمبأغؽمتصػمبفامغػلؽم؟ممأنمتؼقممغػلؽمحمعامظقمضدرمظؽم–12

ماإلصبابقةمواالغػؿاحموتؼؾؾموجفاتماظـظرماٌكاظػةمواظدأبمسؾكماظعؿؾ

مأنمؼؽقنمظؾؿرءمذفرةموادعةمأممزفقرمربدودموظؽـمذطلم؟ماألصضؾػؾمم-13

اظشفرةمشلامٔـمضدمؼؽقنمباػضًامحموشلامعزاظؼمحموشلذامصأغامأهاذكماإلسالممحماألصضؾمػقمايضقرم

ماٌؤثر

مػؾمػـاكمعقضقعمتطؿحماظبماظؽؿابةمصقفم؟م–14

صضاًلمسـمأنمخدعةمأنمادؿـؿرمأصؽاريمأطـرمؼبماظلـةماظـؾقؼةمحمصفلمذبالمخصبمووادعمظؾؾقثمحم

ماظلـةماظـؾقؼةمذرفمسظقؿم.
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مػؾمػـاكمعداخؾمجدؼدةمظؾؽؿابةمؼبمسؿؾؽم؟م-15

غعؿمالبدمعـمعداخؾمجدؼدةمسؾكماظدواممحمواٌدخؾماظذيمأسؿؾمسؾقفماآلنمػقماظؼقؿمايضارؼةمحمصؾعدم

ظؽـرؼؿمحممأنمأنزتمطؿابماظؼقؿمايضارؼةمؼبماظلـةماظـؾقؼةمحمثؿمطؿابماظؼقؿمايضارؼةمؼبماظؼرآنما

أسؽػماآلنمسؾكمتطؾقؼمػذاماٌدخؾمسؾكماظدرادةماظؿارطبقةمحمودأضدممسؿـاًلمضـدمؼؽـقنمعػاجؽـًامؼبممممم

مػذاماىاغبم.

إظبمماألضـربمحماظؽؿابمأمماظؾقثمحمأمماٌؼاظةماظعؾؿقةمحموأؼفؿـامممأطادْقااألغلبممبرأؼؽأؼفؿامم–16

مغػلؽم؟م

أخذمعداهمايؼقؼلمحمألغـفمْــؾمايػـرمؼبممممالذؽمؼبمأنماظؾقثماألطادْلمظفمأػؿقؿفماًاصةمحمإنم

غؼطةمعرطزةموسؿقؼةم.إالمأنماألضربمإظبمغػللمػقماظؿأظقػمؼبمطؿبمحمحؿـكمأنمسـددماظؽؿـبماظـيتممممم

اظؾققثمؼبماىاغبماظعؾؿلمالمتقجدمعؼاالتمحمظؽـمؼبماىاغبماظػؽريمحمغعـؿمممأظػؿفامرّامصاقمسدد

طقظـةمحمؼبمجقاغـبمصؽرؼـةمزبؿؾػـةم.مغشـرممممممتقجدمعؼاالتموظلمعـفامعامؼزؼدمسؾكمسشرؼـمعؼاظةمع

مععظؿفامؼبمذبؾةماظرباطماٌقصؾقةم.

محمعاػقمعدىماظؿؼاربمواظؿـاصرمبقـفؿام؟ماألطادْلوظغةماظؾقثمماألدبظغةمم–م17

ظؽؾمعـفؿامظغؿفماًاصةمحمظغةماظؾقثمظغةمجاصةمتؼرؼؾًامحمدبؾقمعـمأؼةمتعـؾرلاتمأدبقـةمحمألغفـامممم

إالمأنماظؿأظقػمؼبمطؿبمؼلـؿحمبـؾعضماالضـذلابمعــماألدـؾقبممممممدبرجماظؾقثمسـمشاؼؿفموػدصفمحم

األدبلمحمألنمحفؿماظؽؿابمطؾرلمباظؼقاسمإظبماظؾقثمحموضدمؼـػرماظؼارئمعـفمإذامطانمجاصًامحمظـذظؽمم

مالبدمعـمبعضماالضذلابمعـماألدؾقبماألدبلم.

مإلصبابمٌاذام؟ػؾمػـاكمأحباثامطؿؾؿفامعـذمدـقاتموٕمتدصعفامظؾـشرم؟مإذامطانماىقابمبام–م18

تـشرمحماثـانمعـفؿامأدعكمإظبمهقؼؾفؿامإظبمطؿبمحمواظـاظثمذـارطتمبـفممممظلمثالثةمحبقثمصؼطمٕ

مؼبمعؤٗرمسـماالضؿصادماالدالعلموٕمؼـشرماٌؤٗرموضائعفمحمورّامدأغشرهمؼبماظػرصةماٌـادؾةم.

ممتـقسفم؟عامػقمتؼقْؽمظؾؿؤظػم)ماظؽاتبم(ماىقدمحمػؾمؼبمشزارةماغؿاجفمأممؼبم–19

اٌؤظػماىقدمػقماظذيمؼـفحمؼبمإؼصالمصؽرةمجقدةمإظبماظؼارئمحموؼؽـقنمعؼؾـقاًلمســدهمحمحؿـكمأنممممم

ماظؼراءمؼـؿظرونمعـفمغؿاجًامجدؼدامظؼراءتفم.
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مبعدمرداظةماٌاجلؿرلم؟مأنزتفمأطادْلػؾمتذطرمأولمسؿؾمم–20

بعدماٌاجلؿرلمعؾاذرةمأنزتمحبـًامسـمعالعحماظػؽرماالضؿصاديمسـدماىاحظحمثؿمأنزتمطؿـابمم

مد.مسؾدماٌـعؿمرذادمرغبفمآم.مأدؿاذي)ماألعٔماًؾقػةماٌػذلىمسؾقفم(ماظذيمراجعفم

مطؿمسددمعؤظػاتؽمدقاءمأطاغتمطؿؾًامأممحبقثًامأممعؼاالتم؟موػؾمعبقعفامؼبماظؿارؼخم؟م-21

امواوزتماظلؿٔمبٔمطؿابموحبثموعؼاظةمعطقظةم.ظقلتمطؾفامؼبماظؿـارؼخمحمصاٌؼـاالتمممأسؿؼدمأغف

مطؾفامؼبماىاغبماظػؽريمواظلقادلمحموبعضماظؽؿبمطاغتمؼبماظػؽرماإلدالعلم.

مبعدمػذهماٌلرلةماياصؾةمعـماظؽؿابةمواظؿأظقػمػؾمعـمحصقؾةمسؾكمعلؿقىماىقائزم؟م-22

اكمؼبمعلـابؼةمظؾؽؿابـةمؼبمدـرلةماظــيبمصـؾكمآمسؾقـفمودـؾؿمحممممممممغعؿمطاغتمرباوظيتماألوظبماالذذل

صؽؿؾتمطؿابم)مربؿدمغيبماظرغبةم(مظؽــامٕمغقصؼمؼبماظػقزمحمإالمأنماظطرؼػمؼبماألعـرمعـامحؽـاهمممم

اظـاذرمحموػقمعـمحؾبمحمضالم:مإنمعــمسـاداتمبعـضمايؾؾـقٔمأنمطبؿـارمطؿابـًامععقــًأمؼقزسـفممممممممم

رؼسمأوماظعروسمحمصؽانمأنموضعماخؿقارمأحدػؿمسؾـكمطؿابــامممطفدؼةمؼبمحػؾةماظعرسماًاصةمباظع

ػذامحثؿماذذلطتمؼبماٌلابؼةماظيتمأضاعؿفامرابطةماظؿدرؼلقٔمؼبمجاععةماٌقصـؾمحمصػـزتمباٌرتؾـةمممم

اظـاغقةمسـمحبـلماٌقدقمم)معشؽالتماظؾقثماظعؾؿلمؼبماظقرـماظعربلم(نثؿماذـذلطتمؼبمعلـابؼةممم

صػـزتمبؽؿـابلماٌقدـقمم)ماظؼـقؿمايضـارؼةمؼبماظلــةماظـؾقؼـةم(مممممممماألعرلمغاؼػمؼبماظلـةماظـؾقؼةمحم

باالذذلاكمععمد.مسؾدماظلؿارمايقـاغلم.وأغـاماغؿظـرماآلنمغؿقفـةمتؼـقؼؿماًـدلاءماظعؾؿـقٔمســممممممممم

معلابؼةمأخرىماذذلطتمبفامؼبمضطرمسـمايؽؿماظراذدمؼبماإلدالمم.

مثاظـًام:ماٌؽؿؾات

 أولمعؽؿؾةمؼبمحقاتؽم؟ -1
عـذمطـتمراظؾامؼبماظدرادةماٌؿقدطةموادؿؿرمايالمطذظؽمععمتغرلمؼبمرؾقعةممبدأتمباضؿـاءماظؽؿب

اٌؼؿـقاتمّرورماظقضتمحمحؿكمتؾؾقرتمؼبمرؾقعؿفاماظؿارطبقـةمحمظؽــينماضـطررتمإظبمبقـعمػـذهمممممم

اٌؽؿؾةمؼبمدـقاتمايصارماالضؿصاديمحموطاغتمتؿضؿـمطؿؾًامعفؿةمؼبمدبصصماظؿارؼخم.موعؽؿـؾيتمم

بقعفامأؼضًامبلؾبمعامعرتمبفماٌقصؾمعـمأزعةمحادةمواغؼطـاعمرواتؾــامحمإالممماياظقةمأوذؽتمسؾكم

مأنمتدخؾماظطقؾٔمحالمدونمذظؽم.
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ماظؽؿبماظيتماحؿقتفامعؽؿؾؿؽمنمعامػلم؟موػؾمتؿضؿـمبعضماٌكطقراتم؟ -2

عؽؿؾيتماظققممؼبمأطـرػامؼغؾبمسؾقفاماظطابعماظػؽريمحمصؽرمادالعلموصؽـرمدقادـلمحمثـؿماىاغـبممممم

مٕماضٖماٌكطقراتمأبدًام.اظؿارطبلمحم

عؽؿؾؿؽمػذهمػؾمتغطلمحاجؿؽمؼبمطؿابةماظؾقـقثمعــمدونماظرجـقعمإظبماٌؽؿؾـاتماظعاعـةمأومممممم -3

 اًاصةم؟
ؼعــززهماىاغــبموغعــؿمتغطــلمبـلــؾةمطــؾرلةمحموالدــقؿامإذامتعؾؼــتماظؽؿابــةمباىاغــبماظػؽــريم

ماالظؽذلوغلمحماٌؽؿؾةماظشاعؾةمواظشؾؽةماظعـؽؾقتقةم.

 ٔمٌؽؿؾؿؽمػذهم؟وػؾمثؿمتصـقػمعع -4
ضؿتمبذلتقؾفامسؾكمأداسماظؿكصصموبشؽؾمجقدمحبقثمأغينمادؿطقعماظقصقلمإظبماظؽؿابماظـذيمم

مأحؿاجفمبلفقظةم.

 وػؾمثؿمعـمؼلؿعرلمعـمعؽؿؾؿؽم؟ -5
غعؿموؼبماظغاظبمعـمرؾؾةماظدراداتماظعؾقاماظذؼـمأضـقممباإلذـرافمسؾـقفؿمأومعــمبعـضماألصـدضاءممممممم

مواظزعالءم.

مػؾمتشذلطمسؾكماٌلؿعرلؼـمذقؽًامشرلمإسادةماظؽؿابم؟م-7

ماٙاصظةمسؾكماظؽؿابمواظعـاؼةمبفم.

وػؾماظؽؿبماظيتمهؿقؼفامعؽؿؾؿؽمػلمغػلفاماٌقجقدةمؼبماٌؽؿؾاتماىاععقـةمواظعاعـةمأممأنمممم-8

مبعضفامغادرموالمودهمػـاكم؟

حمظـذظؽممماإلداريرارقـةمؼبماظعؿـؾممماظؽؿابماىدؼدمالمؼدخؾماٌؽؿؾةمدرؼعًامبلؾبماظطؾقعـةماظؾرلوضم

مالبدمعـمايرصمسؾكماضؿـاءماىدؼدم.

مطؿمؼؾؾغمسددماظؽؿبماٌقجقدةمؼبمعؽؿؾؿؽماظشكصقةم؟ -9

م.طؿابم1500المأدريمباظضؾطمحمأسؿؼدمأغفامتزؼدمسؾكم

مػؾمتؼرأمطؾمطؿابمتؼؿـقفمأممتؽؿػلمبؿصػحمربؿقؼاتفمواظعقدةمإظقفمسـدماظضرورةم؟-10
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اظؽؿـابماألدبـلمأضـرأهمحمأعـاماألطـادْلماظـذيمؼػقـدمؼبماظؾقـثمصـالمأُممممممممممحبلبمرؾقعةماظؽؿابمحم

مضراءتفحماظؽؿبماظػؽرؼةمواظلقادقةمأضرأمعـفامطـرلًام.

مطقػمتؽقغتمعؽؿؾؿؽم؟موعامػقمأولمطؿابمطانمؼبمعؽؿؾؿؽم؟مم-11

.موطؿيبماألوظبمطاغتمػدؼـةمعــمممماإلػداءتؽقغتمعؽؿؾيتمسـمررؼؼماظشراءمحموضؾقؾمجدًامسـمررؼؼم

اظديمرغبفمآمحمذبؿقسةمسؾؿقةمسـقاغفام;مطؾمذلءمسـمحمطؿابمسـماظدلاطٔموأخرمسـماظزالزلمو

وأخرىمشرلػامحموطاغتمػدؼؿفماألوظبمظلمؼبماظصػماًاعسماالبؿدائلمذبؿقسةمضصصمأرػالمطـانمم

مبقـفامضصةمازلفام)ماظزالضةم(م.

معؽؿؾةمععفدماظدراداتماظعؾقام/مجاععةمبغدادمعاذامتعينمظؽم؟م-12

ظطاٌامغفؾـامعـفامطـرلًامأؼاممطـامؼبمدرادةماٌاجلؿرلمحمطؿؾفامٔقـةمجدًامحموالمأدريمطقػمحاشلـامم

م؟م2003بعدماظعدوانماألعرؼؽلمسؾكماظعراقمؼبمسامم

معؽؿؾةماٌؿقػمايضاريمؼبماٌقصؾم.م-م13

مػلماألخرىمضقؿةمجدًامراٌامأشـؿـامبؽـقزػامحموامأدػاهمسؾقفام!!

مؿقاصؾةمػؾمطـتمودموضؿًامعـادؾًامؼبمعؽؿؾةمععقـةم؟سدلمرحالتؽماٌم-14

مطاغتمظلمظؼاءاتمرقؾةمؼبمعؽؿؾةماٌؾؽمصفدمؼبماظرؼاضم.

عاماظذيمتؿؿـاهمباظـلؾةمظؾؿؽؿؾةماٌرطزؼـةمؼبمجاععـةماٌقصـؾمسؿقعـاموعؽؿؾـةمطؾقـةماآلدابمممممممم-15

مخباصة.

نمذاءمآمتعاظبمصرحًامسؾؿقًامباظـلؾةمظؾؿؽؿؾةماٌرطزؼةمأضقلمالمذلءمؼصرعمإرادةماإلغلانمدؿعقدمإ

مذازبًام.موباظـلؾةمٌؽؿؾةماآلدابمأٗـكمشلامدوامماالزدػارم.

ماظؽؿبماألوظبماظيتمادؿعرتفام؟م-16

م.ماإلسدادؼةالمأذطرمباظضؾطموظؽـفامطاغتمؼبماٌؽؿؾةماظعاعةمؼبماٌقصؾمأؼامماظدرادةمؼبم

مػؾمتلفؾمعالحظاتؽمسؾكماظؽؿبماظيتمتطاظعفام؟م-17

مبمعالحظاتمبؾمأضعمبعضماظشاراتمحموسؾكمطؿيبماًاصةمصؼطم.المأطؿ

موػؾمهـمإظبمطؿبمععقـةمضرأتفامؼبمذظؽماظزعـماظؾعقدم؟م-18
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طؿبمععقـةمصؼدتفاموأعؿعؿينمطـرلامعـؾمطؿابمطقػمتؽلبماألصـدضاءموتـؤثرمؼبماظــاسمظـداغقالممممم

بمدقؽقظقجقةماظؿكؾػمطارغقفلمبـلكؿفماألصؾقةماظؽاعؾةمحمادؿعارهمأحدػؿموٕمؼعدهمظلمحموطؿا

مؼبماظعإماظـاظثمأعؿعينمطـرلًامحمذػبمععماٌؽؿؾةماألوظبماظيتمضؿتمبؾقعفامحمأٗـكمظقمأجدهماآلنم.

 
 الدكتهر مهفق سالم نهري  لألستاذ صهرة تهضح المكتبة الشخصية
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 يٍ ضٔاز انطت يف ادلٕصم انطجٛت عبزل انجكط٘
 

 ز. َبزٚخ يسعٕز شطٚفو.
 ادلٕصم/ كهٛخ اٜزاة/ قسى انزبضٚدجبيعخ  

 
ذفدتماٌقصؾمسدلمتارطبفامبروزمسددمطؾرلمعـماظعؾؿـاءمواٌـؤرخٔمواالدبـاءمواٌػؽـرؼـممممم

واالرؾاءنمصضاًلمسـماظلقادقٔماظذؼـمطانمشلؿمدورمصعالمؼبمبـاءمذكصقؿفامايضـارؼةنمطـانمعــمممم

مػقاةماظشعرمواظؾغةماظعربقةنممبقـفؿماظطؾقبمواٌؤرخمواظػقؾلقفمواٌقدقؼارماظذيمطانمأؼضًامعـ

م
م

نموغشأمؼبمُأدرةمعؿدؼــةمم1930/ٗقز/1اظطؾقبمسادلماظؾؽريماظذيموظدمؼبماٌقصؾمبؿارؼخم

وعقلقرةمايالنموأطؿؾمدرادؿفمؼبمعدارسماٌقصؾنمواظؿقؼمبؽؾقـةماظطـبمجاععـةمدعشـؼمدــةمممممم
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ودبـرجمعـفـامدــةممممنمواثـاءمدرادؿفماظطبمدرسماظػؾلػةمؼبمطؾقةماآلدابمجباععةمدعشؼنم1949

.مطؿامدرسماٌقدقؼكمسؾكمؼدماٌقدقؼارماظدعشؼلمخرليماظطؾاعموبعدمسقدتفماظبماٌقصؾماطؿؾم1956

مدرادؿفمظؾؿقدقؼكمسؾكمؼدماٌقدقؼارماظعربلمروحلماًؿاش.

واثـاءمعؼابؾيتماظشكصقةمظؾطؾقبمسادلماظؾؽريم)رغبفمآ(مخاللمطؿابيتمألرروحةماظـدطؿقراهمممم

درادةمتارطبقة(مالحظتمبأغفمْؿؾؽمحؾـًاممم1968-1958عاتماظصققةمؼبماٌقصؾماٌقدقعةم)اًد

طؾرلًامظؿدوؼـماظؿارؼخمظقسمؼبمذبالماظطبمصقلبنمبؾمؼبمطاصةما٘االتماظعؾؿقـةمواالجؿؿاسقـةممم

واالدبقة.مطؿاماغفمْؿؾؽمثؼاصةمساظقةمؼبمذباالتمسدةمغؿقفةمعطاظعؿفماًارجقةموطانمعـماألرؾاءم

اظؾارزؼـنمبػضؾمسالضؿفماالجؿؿاسقةمداخـؾماظعـراقموخارجـفنموأحـدمواجفـاتمممممممواألدباءماظعرب

اظعراقماٌشرضةمؼبماٙاصؾماظعربقـةمم

ــفمم ـــمرحالتـ ــؿجمسـ ــةنموغـ واظدوظقـ

ــرزممم ــدمابـ ــدارمأحـ ــةماصـ اًارجقـ

اٌقدقساتماظطؾقةمؼبماظعإماظعربـلمم

ٌطاظعؿفمبعضماٌكطقراتمؼبماظـدولمم

اظيتمضاممبزؼارتفامدقاءمأطانمبصـػةمم

مزائر.باحثمأمم

م

مأعامابرزمعؤظػاتفمصفل:

 ــقؼارمم ــؾلماٌقد ــانماٌقص سـؿ

 اظشاسرماٌؿصقف.
 .تارؼخماظؽقت 
 ــامم ــبمؼبمساعفـ ــةماظطـ عدؼــ

 االول.
 .اظػؾلػةمظؽؾماظـاس 
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 .ؼبمػقؽؾمايؽؿةمهؼقؼمزبطقرةمدسقةماالرؾاءمألبـمبطالن 
 .دؼقاغفماظشعريماىؿانماٌـضقد 

ظؾدرادـةماظـاغقؼـةمعـعمسـددمعــممممممطؿامذاركماظؾؽريمبؿأظقػمسـددمعــماظؽؿـبماٌـففقـةممممم

ماٌؤظػٔمغذطرمعـفا:مطؿابم)اظصقةماٌدردقةمواظذلبقةماالدرؼة(.

وعـماٌـاصبماإلدارؼةماظيتمذغؾفامسادلماظؾؽريمعـصبمرئقسمصقةمظقاءماٌقصؾمٌـرتٔمم

(نمورئــقسمظصــقةمظــقاءم1969-1968(نمواظـاغقــةمخــاللماظػــذلةم)1964-1962األوظبمظؾػـذلةم)م

(نمودبصصمبطبما٘ؿؿـعمعــمجاععـةمظــدنموبعـدمانمسـادماظبممممممم1967-1964اظؽقتمعـمدـةم)

.موسؾبٔمبعـدػامعـدؼرًامظؾصـقةمممم1975اظعراقماصؾحمععاوغًامظرئقسمعؤدلةمعدؼـةماظطبمحؿكمدـةم

(.مثؿماغؿؼؾماظبمعالكمطؾقةماظطبمؼبمجاععـةماٌلؿـصـرؼةمعــذمممم1978-1976اٌدردقةمخاللماٌدةم)

زاولمغشارفماظطيبمم1999سـماظعؿؾمؼبمػذهماظلـةنموؼبمدـةممنماذمتؼاسد1990وظغاؼةمم1978دـةم

نم2008طاخؿصاصلمؼبماالعراضماىؾدؼةمؼبمسقادتفماًاصةمواغؿفكمسؿؾفمططؾقبماخصائلمدــةمم

وبقصاتفمخلرتماٌقصؾمواحدًامعـمرجاشلـاممم2019االماغفمادؿؿرمؼبمسطائفماظـؼاؼبمحؿكموصاتفمدـةم

 ةمدقاءمؼبمغشارفماظطيبماظعؾؿلمأمماألدبل.اظؾارزؼـمٌامسؾبرفمسـفمعـمعؽاغةمسؾؿق
ماٌؼاظة:معصادرمم

ربؿقدماياجمضادؿمربؿدنماالرؾاءمواظصقادظةماٌقصؾققنماٌقػقبـقنمؼبماظؼـرنماظعشـرؼـنمممم .1

 (.2010)اٌقصؾم
 (.2012واظصرلورةنم)بغدادمحقدرمغبقدمرذقدنمعدؼـةماظطبماظػؽرةم .2
نمدرادـةمتارطبقـةنممم1968-1958غادؼةمعلعقدمذرؼػنماًدعاتماظصـققةمؼبماٌقصـؾممم .3

 (.2017ارروحةمدطؿقراهم)جاععةماٌقصؾنم
  .2013/ذؾاط/14عؼابؾةمذكصقةمظؾؾاحـةمععماظطؾقبمسادلماظؾؽريمبؿارؼخم .4
م
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 قطاءح أٔنٛخ يف كزبثبد َقٕال سٕٛيف عٍ ادلٕصم 
 ثزحقٛق سعٛس انسِٕٚ جٙ

 

 و. و. يٓس٘ حمًس عهٙ كصجبٌ اجلجٕض٘
 اإلسزشطاقٛخكهٛخ اٜزاة/ ٔحسح انسضاسبد 

 
مواٌؿـاجرةمإظبمتلؾقطماظضقءمسؾكمذكصقةمسـقتمباٌكطقراتموعبعفـامممٌؼاظةتلعكمػذهما

بفاحموػلمغؼقالمدققؼبحموضدمارتؾطمػذاماالدؿمباٌقصؾموتارطبفاحمواظؿقثقـؼمظـؾعضمععاٌفـاحموضـدممممم

ذطرماٌؤرخقنمعامؼػصحمسـمػقؼةمغؼقالمدـققؼبحموأدـؾابمسـاؼؿـفمباٌكطقرـاتحموطقـػمآظـتمبـفمممممممم

م1893م_م1878األعقرمأنمؼؿقظبمعـصبمغائبمظؾؼـصـؾماظػرغلـلمؼبماٌقصـؾمظؾػـذلةماظقاضعـةمبـٔممممممم

عرصؿفماظعؿقؼةمباظؾغؿٔماظعربقـةمواظػرغلـقةمععـًاحموععرصؿـفماظقادـعةمبشـؤونما٘ؿؿـعمممممممموذظؽمٌ

اظعربلماظذيمطانمؼعقشمصقفحمإذمطبدممػذاماٌشروعماظػرغلـلماٌؿؿــؾمبـاظؿؿققصمواظؿـدضقؼمســمممممم

ماٌشرقماظعربلحمواظلعلمإلضـاعماظعربمبغاؼاتفؿماإلغلاغقةمواإلصالحقة.

م

م

م

صقرةمٗـؾمغائبماظؼـصؾماظػرغللمؼبماٌقصؾم

مغؼقالمدققؼبم

Nicolas Siouffi (Sioffi) 

1829-1901  

م

ــفممممممم ــارؼخموظ ــامباظؿ ــققؼبمعقظع ــانمد ــدمط وض

ــفاعات ــةمممإد ــؽقطاتماظعربق ــةماٌل ؼبمدراد

اظؼدْةحموأحباثفمؼبمػذاما٘ـالمتـدلمسؾـكمممم



 يـٕصهٛـبد
 م(0202هـ/ شباط 1441)رجب  65العدد :  

 (56) 
 

اظؾقـث.مطؿـامطـانمممممخدلةمتاعةموادؿؼصـاءمؼبم

عقظعـــامباضؿــــاءماٌكطقرـــاتمواٌلـــؽقطاتم

مواظؿقػماظؼدْـةماٌكؿؾػـةحموذطـرماظؾاحـثمممم

جــلمربؼــؼمطؿــابم)ذبؿــقعمماظــدؼقهمدــعقد

اظؽؿاباتماٙررةمؼبمأبـقةماٌقصـؾ(مظلـققؼبممم

بأنمبماٌعؿرؼـمعـمأػـؾماٌقصـؾمضـدمذطـروامأنممممم

دــققؼبمػــذاماضؿـــكمطـــرلامعـــماٌكطقرــاتمم

واظؿقـػماظؼدْــة.ماظـيتمطــانمؼؿـاجرمبفــاحمممم

موأٌاغقــــاوؼؾقعفــــامإظبمعؿــــاحػمصرغلــــام

ــػمعـــممممم ــعماظؿق ــقاةمعب وانؾــذلاحموإظبمػ

أنمظلققؼبمعؽؿؾةمضكؿةممطراألوربقٔحمطؿامذ

تضؿماظعدؼدمعـماٌكطقرات.موعبعمعــمبقـعممم

تؾؽماٌكطقرـاتمثـروةمالمبـأسمبفـا.موطـانمممممم

اىـقبؼفلمذومخـدلةممممأصــديماظقراقمربؿقدم

باظؽؿـــبمواٌكطقرـــاتحمصؽـــانمؼشـــذليمممم

اٌكطقراتماٌكؿؾػةمعـمأػؾماٌقصؾموبقعفـامم

ـــرلةمؼبممم ــاتمط ــفمزبطقر ــعمظ ــققؼب.مصفؿ ظل

حماظـيتمبـاعمدـققؼبممممزبؿؾػماظعؾـقممواظػــقنمم

عـفـاماظؽــرلمإظبمعؿـاحػمأوربـا.موضـدمطـانممممممم

دققؼبمؼلـؿعٔمبـادـكٔمعــمأػـؾماٌقصـؾمممممم

ؼـلكقنمظفماظؽؿبماظـؿقـةماظـيتمصبـدػامؼبممم

خزائـماظؽؿبماٌقصؾقةحموعـماظؽؿبماظػرؼـدةمم

اظيتمحصـؾمسؾقفـامدـققؼبمطؿـابم)مترعبـةمممممم

ــقؼرممم ــؼقرؼدسم(مؼبمتص ــابمدؼل ــةمظؽؿ سربق

قاصفا.مصؼـدمطؾـػممماظـؾاتاتموايققاغاتموخ

اظـادخماظلقدمعصطػكماظصـائغمبادؿـلـاخفاممم

سـمغلكةمضدْةمطاغتمؼبماٌدردةماٙؿدؼةم

جبـــاععماظزؼـــقاغلمؼبماٌقصـــؾحمصـــاسؿـكممممم

بادؿـلاخفاموغؼؾمصقرػامبغاؼةماظدضـة.مثـؿمبممم

أنمدققؼبمأخذماألصؾمواظـلـكةماىدؼـدةمإظبممم

دارمؼقغسمبؽمبـمسؾدماظرغبـمباذاماىؾقؾلم

اٌذطقرمصأسفبمؼقغسمبـؽمممعؿقظلماىاععم_

ــقرػاحممم ــدةموعبــالمص ــكةماىدؼ خبــطماظـل

صعرضمسؾقفمدققؼبمأنمضبـؿػظمظؾقضـػمبفـاحمممم

وػــلمم_وأنمؼأخــذمدــققؼبماظـلــكةماظؼدْــة

صقاصـؼمسؾـكمممم_سؾكمعامؼؼالمعؽؿقبةمسؾكمرق

ػذا.مثؿمبمأنمدـققؼبمبـاعماظـلـكةمإظبمعؿقـػممممم

برظٔمّؾؾغمطؾرل.موػؽذامصإنمدققؼبمحصـؾمم

خزائـماٌقصؾحمبعضـفامممسؾكمطؿبمطـرلةمعـ

ــرقممم باظشــراءموبعضــفامباظـلــخموأخــرىمبط

معؾؿقؼة.

وضدمحؼؼمدعقدماظدؼقهمجلمزبطـقطمم

)ذبؿقعماظؽؿاباتماٙررةمؼبمأبـقةماٌقصـؾمم

م240ؼؿأظػماٌكطقطمعـموـؼقالمدققؼبم(م.مظ/م

صػقةمحمؼبمطؾمعـفامدؿةمسشـرمدـطرًاحموضـدمممم

عبعمغؼقالمدققؼبمؼبمػذاماٌكطـقطماظؽؿابـاتممم



 يـٕصهٛـبد
 م(0202هـ/ شباط 1441)رجب  65العدد :  

 (57) 
 

ماظيتمدبصماٌلؾؿٔحمصالمندمغصـاًمماظعربقة

أومبقعةمأومطـقلةحموأنماٌكطـقطمممطبصمدؼرًا

عؼلؿمإظبمسدةمأضلـام;متضـؿـماظؼلـؿماألول:مممم

اظؽؿابــاتماٙــررةمصــققماآلثــارماظقاضعــةمؼبم

اظؼلــؿماٌعؿــقرمعـــمعدؼـــةماٌقصــؾمورتؾفــامم

حلــبمربالتفــاحمؼبمحــٔمعبــعمؼبماظؼلــؿمم

ؼبماظـاغل:معـاموجـدهمعؽؿقبـًامسؾـكماألبـقـةمممممم

أدقاقمعدؼـةماٌقصؾمعـمخاغـاتموضقصـرؼاتممم

وعلاجدموجقاععحمأعاماظؼلؿماظـاظث:مصفؿـعمم

صقفمعامطانمعؽؿقبامسؾكمأبقابمعدؼـةماٌقصؾم

)مأبقابمدقرماٌقصؾم(محموضـدمبـققبـمؼبماظؼلـؿمممم

اظرابع:معاموجـدهمعــماظؽؿابـاتمؼبماألبـقـةممممم

اظيتمتؼعمبٔمربـالتمعدؼــةماٌقصـؾموبـٔممممم

اًاعس:ماظـصـقصمممدقرػاحموعبعمؼبماظؼلؿ

واىقاععمواٌلاجدماظيتمماٌؽؿقبةمؼبماٌزارات

ــؿممممم ــةحموجــاءماظؼل ــقرماٌدؼـ ــعمخــارجمد تؼ

اظلادس:معقضـقاماظؽؿـابؿٔماظـيتموجـدػاممممم

أثـــاءمدــػرهمإظبمدـــفارمإحــداػامصــققمبــابم

ــؼماٌقصــؾمإظبممم ــكمررؼ ــعمسؾ ــذيمؼؼ اًــانماظ

دـــفارمواظـاغقــةمصــققماٌـــارةماظــيتمتؼــعمؼبم

مخرابمعدؼـةمدـفار.

ــذاممممم ــاتماٙــررةمؼبمػ ــددماظؽؿاب ــغمس وؼؾؾ

ضـامممنمماٌكطقطمدؿؿائةمودؾعةموأربعٔمغصًا

دــعقدماظــدؼقهمجــلمبؿقؼقؼفــامثــؿمبمماألدــؿاذم

ــةممممم ــدماظؿقؼقــؼماٌراجع ــرػاحموعـــمضقاس غش

واٌؼارغةمععماألصؾماظـابتمؼبماألبـقةحمحقثم

طرتمؼبماٌكطقطحمصصـقحممزارماألبـقةماظيتمذؾب

أومماعضـاًمعاموجدهمخطـأحمووضـحمعـاموجـدهمشمممم

حموتأطدمعــماظؽؿابـاتماٌقجـقدةموشـرلمممممغاضصًا

اٌقجقدةحموذطرماٙؾماظذيمغؼؾتمعـفحمطؿـامم

اظدؼقهمجلمغؾذةمتارطبقةمسـمطؾمبـاؼةممطؿب

مباشلاعش.

مغؼـقالماظلؤالمػـامؼطرحمغػلـفمٌـاذامحـررمممممم

ػذاماظؽؿابم؟موٌـاذامٕمؼؾؿػـتمإظبماظؽــائسمممم

ــكمم واألدؼــرةماٌقجــقدةمؼبمعدؼـــةماٌقصــؾمسؾ

اظــرشِؿمعـــمطـرتفــا؟مصــالمنــدمغصــًامواحــدًام

طبــصمدؼــرًامأومبقعــةمأومطـقلــةحموضــدمرأىم

اظدؼقهمجلمأنمدؾبمإػؿاظفمتدوؼـماظؽؿابـاتمم

اظيتمؼبماألبـقةماظيتمدبصمشرلماٌلؾؿٔمػقم

وظــذظؽمأســرضمطــقنمأطـرػــامشــرلمسربقــةحمم

سـفا.مواظذيمؼؾدومظـلمأنمبمػـذاماظلـؾبمشـرلممممم

عؼـعحمألغفمظقمأرادمهرؼرمطؾماظؽؿاباتمسؾكم

أبـقةمعدؼـةماٌقصؾمٌـامادؿعصـكمسؾقـفمػـذاممممم

األعرحموعـماظقلرماالدؿعاغةمباظؼـائؿٔمسؾـكممم

ػذهماألبـقةحمطؿامأنمبمأزلاءػامطاغتمععروصـةمم

مظدىماظعاعةمعـمأػؾماٌقصؾحموباظؿاظلمصإنمبمعـ
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اظلــفؾمهرؼــرمأزلاءػــاموتــدوؼـمعقاضعفــام

مضؿـمعدؼـةماٌقصؾ.

طــذظؽمنــدمعـــمخــاللمطؿابــفمظؾؽؿابــاتمممم

اٙررةمسؾكمأبـقةماٌقصؾموصـػًامدضقؼـًامعـعمممم

ٌدؼـةماٌقصؾموبذظؽمماٙالتذطرمأزلاءمطؾم

ضدمأسطـلمخاررـةمررؼـؼمظؾؿدؼــةموثؼاصـاتمممممم

أػؾفاموػذامؼعينمباخؿصارماغـفمطـانمعؽؾػـًامممم

مظؽؿابم.بؿقرؼرمػذاما

وضدمأضافماظدؼقهمجلمؼبمهؼقؼفمظؾؿكطقطممم

عؾقؼٔم:ماألولمعبـعمصقـفماظؽؿابـاتماظـيتممممم

سؾكماألبـقةمسـدعامضاممدققؼبمجبؿعمطؿاباتفام

وٕمؼقصؼمجبؿعفاحمأعاماٌؾقؼماظــاغلمصفؿـعممم

صقفــاماظؽؿابــاتماظــيتمادــؿفدتمسؾــكمػــذهم

ماألبـقةمبعدمدققؼبم.

معــممغلؿـؿجمعـمذظؽمأنمبمطؿابمغؼقالمدققؼبمم

اظؽؿــبماٌفؿــةماظــيتمحػظــتمظـــامجــزءمعـــم

تارؼخمعدؼـةماٌقصؾحموضـدمذطـرمؼبمحـؼمػـذاممممم

اظؽرعؾـلمأغـفمضبـقيمممممأغلؿاساظؽؿابماألبم

مغصػمتارؼخمعدؼـةماٌقصؾم.

إنماػؿؿــامماظغــربمباٌكطقرــاتموعبعفــاممم

أوجدمشلؿمضاسدةمعـماٌعؾقعاتمواٌعرصةمأتـتمم

ــؽممم ــالمذظ ــتماياضــرحموعـ غؿائففــامؼبماظقض

حمحقـثممم1644صرغلقةمطؿؾتمؼبمدـةموثقؼةم

ــػرلمصرغلـــــامممم ــازرانمإظبمدـــ ــبمعـــ طؿـــ

باظؼلــطـطقـقة:م"مإنمبمظــدؼؽؿمؼبماظؾؾــدماظــذيم

أتطؾـعمإظقفـامممقاءمأخـرىمنممتقجؽبدونمصقـفمأذـمم

ــؼممم ــف.مؼؿعؾ ــديمبمذــغػمالمتـؽروغ ـــرلًاحموظ ط

األعرمباظؽؿبمّامأغينمضدمدؾؼمأنمرجـقتؽؿمم

االػؿؿاممباظؽشـػمســماٌكطقرـاتموأذـقاءممممم

ــرضقةم ــرىمذ ــينمممأخ ــة.مأغ ــةموسربق حمؼقغاغق

أدعكحمضدرمادؿطاسيتحمإظبمإثراءماٌؽؿؾةماظيتم

بدأتفامعــمعبقـعماىقاغـبحموأودنبمأنماتـركممممم

ظؾفؿفقرمػذاماألثرمسؾكمأطؿؾموجفمضـدرمعـاممم

مأدؿطقع"م.

معصادرماٌؼاظة

جلمحمهمذبؿقعماظؽؿاباتماٙررةمؼبمأبـقةمعدؼـةماٌقصؾحمغؼؾفامغؼقالمدققؼبم/مهؼقؼمدعقدماظدؼق

ممم.1956مه/م1376بغدادمم_عطؾعةمذػقؼ

شرلمعـشقرةممرداظةمعاجلؿرلحقاتفموآثارهماظعؾؿقةمنمدعقدماظدؼقهمجلمصاتـمؼقغسماٌعاضقديمنم

م.م2001نمطؾقةماآلدابمنمجاععةماٌقصؾمنم

موش:ماٌدخؾماظبمسؾؿماظؽؿابماٌكطقطمبايرفماظعربل.صرغلقامدؼر
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 ضسبنزبٌ يزجبزنزبٌ ثني كم يٍ :
 عجس اهلل ايني اغب ٔصسٚقّ ثسبو ازضٚس اجلهجٙ )ادلطحٕو(

 عجس اهلل ايني اغب انجبحش ٔاالصبض٘ 
 

ماألخماألدؿاذمبلاممإدرؼسماىؾيبماٙذلمممممممممممممم

م2-1م/متعؾقؼاتمسؾكمعقدقسةماسالمماٌقصؾم

مهقةمرقؾةم..موبعدم:

م ماٌقصؾمجبزأؼف مأسالم موعقدقسة ماظرائع مسؾكمانازطؿ معـشقراتمم2-1أػـؽؽؿ معـ وػل

م م)اٌقصؾ من ماىاععة مايدباء ماظـؾقغم2004ه/1425طؾقة مغؿاج مأو محاصؾ مهصقؾ مػل ماظيت م(

ػلمواالرضبقةمواظؾطػمواظظرفمواظطقؾةماظذلبقؼةماالدرؼةماظيتمتؿلؿقنمبفامعبقعامبؾمواطـرمو

ماظؽـرلم مغظرتلمورأؼلماظذيمؼشارطينمصقف مػذه م. ماظـاطرؼـمظذواتفؿ بذاتماظقضتمصػاتماظعؾؿاء

ماٌقصؾم متارؼخ مذؤون مؼب مسؾؿ موراظب مباحث مظؽؾ مسـف مؼلؿغـك مال معرجعا مدؿؽقن واٌقدقسة

مضؿؿفام ماظيت ماًاظقة ماظؼرون مؼب ماخل م... مواعرائفا موربدثقفا موذعرائفا موسؾؿائفا واحداثفا

متفام.مواحؿقتفامعاد

وؼشاررغلماظرأيماظؽـرلمؼبمانماظؿؼدؼؿمواٌراجعةمواٌؼدعةماظيتمدجبؿفاماذػانمطؿابفامطؿم

مبعضم مسـف متعفز ماظذيمضد ماٌؾذولمصقفا ماظعؿؾمواىفد مضقؿة مؼبمبقان موالئؼة مودضقؼة ػلمشـقة

ماٌؤدلاتماظعؾؿقةمواٌراطزماظؾقـقةمطؿامػقمععروفم.م

هماٌقدقسةماظبمغفاؼةماظؼرنماظعشرؼـموصؼؽؿمآمؼبماطررمهقاتلمظؽؿموٗـقاتلمبإطؿالمػذ

ماغؽؿمذطرُموباظؿقدؼدمؼبماالدطرم ذظؽم.مواسذرغلماخلماظعزؼزمسـمابداءمبعضماٌالحظاتمراٌا

اغؽؿمسازعقنمسؾكمتصقققفاماومم39وطذظؽمؼبماالدطرماالوظبمعـماظصػقةمم38االخرلةمعـماظصػقةم

ماٌال مػذه م. ماالؼام مضابؾ مؼب مرؾعفا مأوماسادة مبعضمادطرػا مؼب مػقـات مربضمػـات مػل حظات

صػقاتفاموالمتـؼصمعـمأػؿقةمػذاماظلػرمبؾمتزؼدهمضقاءـبموٌعاغًا.موػلموجفةمغظرمذكصقةمضدم

مم-تؽقنمصائؾةماومخارؽةموعـفا:
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ظػتمغظريمتدوؼـموتلطرلماالزلاءماظؽـرلةمشرلماظالزعةمعـماٌشرصٔمواٌلاػؿٔ؟!معزاغبةم .1

منموطانماالجدرم معـماصدارػؿ ماٌقدقسة موطأن ماالولمصقفا ماٌؤظػمصاحبماظشأن ؼبمصػقاتفا

واالطـرمظقاضةمحػظمػذهماالزلاءماظؽؾرلةمؼبماضؾارةماٌقاصؼاتمسؾكمرؾعموغشرماٌقدقسةمالشرلم.م

 ؼلؿقؼقنمسؾقفمعـمذظؽماذامطانمػذامػقماٌؼصدم؟موصرفمعا
وعامبعدػامؼبماسالمماٌقصؾم)االسؿالماظلابؼة(ٕمؼردمازللمععمعـمذطرموالمم-27-ؼبماظصػقةم .2

مم–ادؿمعؤظػلماٌقدقمم)بؾدم نمعطؾعةماىؿفقرمؼبماٌقصؾمم1974ادؽلمعقصؾ(ماظصادرمسام

ألحداثماظيتموردتمؼبماٌقدقسةمسـماظذيمترعبتموذطرتمصقفماظعدؼدمعـماألزلاءمظألسالمموا

م ماظؾؾدؼٔ موذكصقاتمم-اٌقاصؾة–االسالم ماخل م... مواالرؾاء مواظشعراء مواالعراء ماظقالة عـ

مواظػؿحماظؽاريم موتطرضتماظبمذطرماظػؿحماٌقصؾلمصقفا منمطؿا مصقفا ادالعقةموغصراغقةمسدؼدة

معـماٙدثٔ موطذظؽمسـمبينمصصرىماظؾؾدؼٔموشرلػؿ م. ٓـمانؾؿفؿممبإدفابموتػصقؾ

ػذهماٌدؼـةماٌقصؾقةمواظيتمذطرتماٌقدقسةماظؽـرلمعـفؿمؼبمثـاؼاػاماومطأسالممشلؿمسـاوؼـفؿم

سؾكمصػقاتفام.مٓامضدمؼعدمػذاماظؿفاوزمٌادةماظؽؿابمػػقةمؼبمسؿؾؽؿماظؽؾرلماظذيمؼرادمظفم

 اظؽؿالمسؾكمضدرماالعؽان.م
رلمطاعؾةماظطرح؟مطؿامظقماغفامهؿاجماظبمتؾدومظلمغفاؼةماظصػقةمذؾفمعؾؿقرةماومشم1/58ؼبمعجم .3

 ادطرماخرىمنمالمادريمانمطاغتمػلمطذظؽماممانمحددلمؼبمعقضعف؟
ترعبةماغبدمبـمسؾلماظـقؾلم.مضدمْؽـمانمؼضافمظفمػاعشمؼؾٔمعامؼؾلمم1/110ؼبم .4

 :مغلؾةماظبمبؾدةماظـقؾماظقاضعةمسؾكمغفرماظـقؾمضربمايؾةمعـالم.م
ؼارذبةمتؼعمجـقبمذرقماٌقصؾمسؾكماظضػةماظشرضقةمظـفرم(مانم1اشلاعشمرضؿم)م1/156ؼبم .5

ماالظعابم معدؼـة مؼبمعقضع من ماٌقصؾ مضؾقعاتمؼب معؼابؾ مؼصبمؼبمدجؾة ماًقصر موان م. دجؾة

اياظقةموؼبماىفةماظشؿاظقةماظغربقةمعـفامؼبماظلابؼموانماٌقضعماياظلمٌصبماًقصرمسـدم

 اظذطرم.مماىلرماظؼدؼؿمعلؿقدثموظقسمأصقالموػذامعامؼلؿقجب
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وػذامتعرؼػمشرلمواردمنمم–ؼبمترعبةمعبعةمايدؼـلمأنمأصؾفمعـمحدؼـفماظدظقؿ؟م1/186ؼبم .6

م–حدؼـةمدجؾةمم–ٗققزامشلامسـمحدؼـةماٌقصؾماومم–حدؼـةماظػراتمم–إذمؼؼالمؼبمذظؽمعـم

 وػلمضربمعصبماظزابماألسؾكمأوماظؽؾرلمؼبمدجؾةم.م
م .7 ماظؿغؾم1/198ؼب ماظعدوي ماؼقب مبـ مايلـ مادؿمترعبة متؾت مشاعضة مسؾارة موردت م... يب

ماضربمعامتؽقنماظبماالذؽالماوماظؿلاؤلماظذيمضدمصبفؾفماظؽـرلمعـماظـاسم اٌذلجؿمظفماراػا

موػذام ماًطاب؟! مبـ مسؿر مابـ م... موردتمبصقغة مواظعؾارة ماٌفؿؿٔمن معـ محؿك ماو اظؼراء

ماظذؼ ماظؿغؾيبماظربعل ماظعدوي ماًطاب مبـ مسؿر مبف ماٌؼصقد مطان ماذا ماظقفؿمصققح متـؿؿل ـ

مظدىم ماًارر ماظب متـاػك مظق معاذا موظؽـ موحؾبمن ماٌقصؾ ماظيتمحؽؿتمؼب مايؿداغقة االدرة

ماظـاغلمسؿرمبـماًطابم؟!م مبفماًؾقػة ماٌؿػاوتةمإنمطانماٌؼصقد اظؼارئمبدرجاتفماٌعرصقة

أعرلماٌؤعـٔم)رض(موػقمسدويماظـلؾةماؼضانمصؽقػمايؾمظؽلمالمضبدثمظؾسمأومعغاظطةم

ةموانمػـاكمعـمضدمؼذطرمبانمعدؼـةم)جزؼرةمابـمسؿر(مؼلؿقغفامباىزؼرةماظعؿرؼةموضدمخاص

ؼؤوشلاماظؾعضمغلؾةماظبمسؿرمبـماًطابم)رض(مبقـؿامػلماظبمذرؼةماالخرمنمغرىمضرورةم

وضعمػاعشماؼضاحلمشلذهماياظةموػلمظؾؿػرؼؼمبٔمػذاموذاكمععماظػارقماظقاضحمبقـفؿامعـم

 طانمصقفموػقمانم:حقثماالصؾمواظعصرماظذيم
 سؿرمبـماًطابماظعدويماظؿغؾيبمعـمبققتاتمتغؾبماظيتمتـؿلبماظبمربقعة. .مأ
م)اظػاروق(م .مب سؿرمبـماًطابمبـمغػقؾماظؼرذلماظعدويمابقمحػصماعرلماٌؤعـٔم)رض(موػق

معـمضؾقؾةموانمذرؼةماالولم وانماظؿلؿقؿانمربضمعصادصةموظؽـمؼػرقمؼبمذظؽمانمطالمعـفؿا

 ؼلؿقنمبـم)اظعدوؼٔ(موذرؼةماظـاغلمبـم)اظعؿرؼٔ(م.م
م اظؿلؿقةمباظـلؾةمظذرؼةمسؿرمبـموعـماٌػقدمانمغذطرمانمػـاكمترعباتماخرىمتؿؽررمصقفا

ماًطابماظعدويماظؿغؾيبمعـفام:

.انمبؾدةمجفقـةمػلم233(مؼبمص2ترعبةمايلٔمبـمغصرماىفينمنماشلاعشم)م1/232ؼبم .8

شرلمسٔماظؼقارةموتؼعمسؾكمدجؾةمبٔماظؼقارةموغبامماظعؾقؾمسؾكمعلاصةمظقلتمباظؼؾقؾةمسـم
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موطانمررؼؼماٌقصؾم ماظؼدم–طؾقفؿا ماظعام ماىصقةمبغداد موععاٌفا ؼؿمْرمعـمخاللمخرائؾفا

 وايفرؼةم.
 ترعبةم:مغبدانمبـمغبدونماظعدويماظؿغؾيبمجدماالدرةمايؿداغقةم.مم1/235ؼبم .9

مترعبةم:مداودمبـمغبدانماظعدويماظؿغؾيبم.م1/250وؼبم

مترعبةم:مدعقدمبـمغبدانمبـمغبدونماظعدويماظؿغؾيبم.مم1/283وؼبم

مبـمغبدونماظعدويماظؿغؾيبم.ترعبةم:مسؾدمآمم1/388وؼبم

وضدموردتمترعباتفؿمبصقغةماظؿغؾيبماظعدويمسؾكمخالفمترعبةمايلـمبـماؼقبماظعدويم

معـماٌقدقسةموػذامشرلمصققحمؼبمتؼدؼؿماالصؾمسؾكماظػرعمؼبماالغلابم.مم1/198اظؿغؾيبمؼبم

م .10 مأدؽم301-1/300ؼب ماظققم ماظيتمػل مبؾد معدؼـة مؼب متقؼب ماغف ماظصققح م: مدقتاي لمترعبة

م(موغبؾمعـفاماظبماٌقصؾمودصـمصقفامنمودقتايمػذامندمترعبؿفم1322ه/732عقصؾمدـة)

مم161ؼبمغؽتماشلؿقانمظؾصػديمص ماظؽاعـة ماظعلؼالغلموضدمم2/178نموؼبماظدرر البـمحفر

م:مبؾدم)ادؽلمعقصؾ(مص مسـفمذظؽمؼبمطؿابـا موردمظدؼؽؿمؼبمم48دوغا .موظذامْؽـمتـؾقتمعا

سـمعؽانمعقتفموعؽانمدصـفموتصققحمدـةموصاتفمبـاءمسؾكمعامم301(مؼبمص3اشلاعشمرضؿم)

 ذطرغاهم.م
ترعبةمذعؾانمبـمربؿدماالثاريم....مْؽـمانمؼضافماظبمضائؿةماٌصادرمؼبمم305-1/304ؼبم .11

ترعبؿفم)بعدماظلؤال(مطؿابم)اٌـفجماٌشفقرمؼبمتؼؾقبماألؼاممواظشفقر(موػقمعـماظؽؿبماظيتم

ماظشقخماألدؿاذمرب ماٌرحقم مؼبمذبؾةماٌقردمؼبمحؼؼفا ؿدمسؾلمأظقاسماظعدواغلمواظيتمغشرػا

م.مطؿامطـامضدمزلعـامعـفمرباضرةمسـماالثاريم21ه/15سددػاماظؿذطاريمّـادؾةمبدءماظؼرنم

 ػذاماظؼاػامؼبمضاسةمعؿقػماٌقصؾماظؼدؼؿمضؾؾمبضعمدـٔمعـماظقضتماياضرم.م
لماظـفػلماًقاظديم.ماضقلمؼبمذظؽم(مترعبةم:مسؾدمآمراضؿماٌقصؾ1اشلاعشمرضؿم)م1/390ؼبم .12

عامؼؾلم)اظـفػلمنماظـفقػلمنماالنػل(مغلؾةماظبمضرؼةمأومعـطؼةمنقػةمؼبمرباصظةمغبصم

ؼبمدقرؼام.موظقلتمطؿامضدمؼؿصقرماظؾعضماغفامغلؾةماظبمعدؼـةماظـفػماالذرفماومطؿامذطرم

ماظز ماظـرؼات موػل م)اظـفػ( موارة ماو مصـاسة ماو مبقع ماظب مغلؾة ماغفا ماوماظؾعض جاجقة
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اظؾؾقرؼةماظيتمتعؾؼمؼبمدؼقفماظغرفماوماظؼاساتمظغرضماإلغارةمواىؿالمنمأعاماًاظديمنم

اًقاظديمصفلمغلؾةماظبمضؾقؾةمبينمخاظدموػؿمذرؼةمخاظدمبـماظقظقدماٌكزوعلمدصٔمغبصم

 واظـفػلمدبػقػمظؾػظةماالنػلمضؾقؾةماظؿداولم.م
صؾلمواظػؿحمبـمربؿدمبـموذاحماٌقصؾل:مٕمترعبةماظػؿحمبـمدعقدماظؽاريماٌقم13-2/12ؼبم .13

ضبددمؼبماٌقدقسةماظبمأيمعـفؿامؼعقدماٌرضدماٌقجقدمؼبماٌقصؾمؼبماٙؾةماظيتمهؿؾمازلفم

وػلمربؾةماظشقخمصؿقلم.ماضقل:موضدمدوغامععؾقعاتمضدمتؽقنمواصقةماظغرضمسـفؿامؼبمطؿابـام

مادؽلمعقصؾمصم مبؾديمم120-118)بؾد( موذاح مبـ ماظػؿح مالن ماالزديمؼبم. مذطر األصؾمطؿا

 .غأعؾمأنمتراجعقػامععمعامذطرغاهمظؾػائدةماٌؿقخاةم.م247-246ن2تارؼخماٌقصؾمج
ماالنازاتم معـ مّزؼد ماظعربقة مواٌؽؿؾة ماهاصـا موغأعؾ ماظؽؾرل ماٌـفز مبفذا ماسفابل اطرر

ماٌؿاثؾةمنمععماظؿؼدؼرم.م

1/3/2005سؾدمآماعٔماشا
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 عًبضح انجٛذ ادلٕصهٙ
 االيس ٔانٕٛوثني 

 
 

 ثالٔ٘ فزحٙ احلًسَٔٙ انجبحش 
 

طؿبماٌؤرخمدعقدماظدؼقهمجلم)رغبفمآ(م"سـماظؾقتماٌقصؾلموماغقاعمبـائفمواٌقادماٌلؿعؿؾةممممم

 واظصؾاغمواغقاعماظؾققتم:ممواظعؿؾةمطاظؾـاءمواىؾالمواظؾؾاخمواظـفارمواظـؼارمؼبماظؾـاء
طؾقتماصقابماظدخؾماٙدودموبقتماصقابمايرفموبقتماصقابمعؿقدطلماظؽلبمومبقتمم

مثؿمتطرقماظبم:مذظؽ.ماالشـقاءمواٌذلصٔم..واظبمشرل

مذظؽمم مداتـاول ماٌقصؾقة ماظؾققت مػاتقؽ موسـ ماٌقصؾقة مواظؼـارر موعقزاتفا موررازػا اظعؿارة

مصقؾمطؾمعاموردمذطرهمؼبمعصادرماظؾقثموطؿامؼؾل:باظؿػم)بؿصرف(معقضقًا

ؼؾـكماظؾقتماٌقصؾلمبايفارةمواىصموتؿكذمصقفمعـماٌرعرمعداخؾماالبقابمواضقاسماالروضةمم

واالواوؼـموصؿقاتماظشؾابقؽمواظؼؿرؼاتموتـقتمعـماالدارٔماىؿقؾةماظيتمتلؿـدمسؾقفماالضقاسم

لماظلؿـتمؼبماٌقصؾمصاظلؿـتماثرمسؾكمػذهماٌقادموتؾؾطمارضفمباٌرعرمطذظؽمطانمػذامضؾؾمادؿعؿا

معا ماٌقصؾل ماظؾقت موصؼد مادؿعؿاشلا مواظشؾابقؽمموضؾ مواالواوؼـ ماالروضة معبال معـ مسؾقف طان

موعا ماظـقت ماظؾدؼعة مواالدارٔ مواذؽاالممواظزخرصة مازػارا مٗـؾ متقفان معـ ماسالػا مؼزؼـ طان

م(م2ػـددقةمغاصرةمصقفموشرلمذظؽم)

مؼب معؿقصر ماظؾـاءممواٌرعر معاضبؿاجف معـف موؼؿكذون ماظـؼارون مؼلؿكرجف موشربقفا ماٌدؼـة سلال

م)اىصم ماظزطقر موػق مغؼضماظؾـاؼات معـ متؤخذ موبعضفا ماٌدؼـة مزاػر ماظؽـرلة ماظؾـاء واحفار

مباٌاء موضدما٘ؾقل مايفر معع ماظؾـاء مؼب مادخاظف معـممصارموُ مؼؤخذ ماظؾـاء مػدم موسـد حفرا

م(موايفارهموطذاماظـقرةماالغؼاضموؼؾـكمبفمعرةماخرى
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م
ماعامم ماظرخام مضطع ماظيتمؼـؾتمبفا ماىػافم( ماىصمتؽقنمدرؼعة مغاسؿ معـ مؼؤخذ مظزجة )عادة

االجرمصؽاغقامؼلؿعؿؾقغفمؼبمبـاءماظؼؾابمواٌـائرمصفقمضؾقؾماالدؿعؿالمؼبماٌقصؾم.وؼعـكماٌقاصؾةم

مااٌقصؾلمانمؼؽقنمظفمبقتمضؾؾمطؾمذبدورػؿموضبرصم متؼدم معا حدػؿمًطؾةمبـتمصانمئمواذا

اػؾفاماولمعامؼلأظقنمسـفم:)ػؾمْؾؽمبقؿام؟(مصانمٕمؼؽـمظفمبقتمصالمؼالضكمبارتقاحموضؾؾماؼاعـام

موعـم مؼأويماظقف مالْؾؽمبقؿا معقصؾقا مضؾؿامند مآ( مجلمرغبف ماظدؼقه م)ؼؼقلماٌؤرخمدعقد ػذه

متزوجماظشابمؼبمب م)اٌامسـدهمبقتمعامسـدهمدؼـ(مواذا عامؼػؽرمبفممصأولقتمواظدهماضقشلؿمسـمػذا

مباودتٔ(مثؿم موانمٕمؼلاسدهمحاظفمصاغفمضباولمانمؼؾينمظفم)اؼقاغا بعدماظزواجمانمؼؾينمظفمدارا

ؼؽؿؾماظدارمسؾكمعرماظلـٔمطؾؿامدـقتمظفماظػرصةم.وضبرصماٌقصؾلمسؾكمبـاءمبقؿفمؼبماٙؾةم

دعقدماظدؼقهمجلمسـمٓقزاتماظيتمصقفاماػؾفمواضرباؤهم.وؼؼقظقنم)اظؾقتمزبؾقف(موطؿبماٌؤرخم

ماظؾقتماٌقصؾلمونؿؾفامصقؿامؼؾل:
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االؼقان:ماظؾقتماٌقصؾلمالمطبؾقمعـماؼقانمسؾكمجاغؾقفمشرصؿانمعدخؾفؿامعـمعؼدمماالؼقانموؼبم-1

موؼؿـاوظقنمرعاعفؿمماالؼقانمؼؽقن:مجؾقسماػؾماظدار ماظلـةموؼزاوظقنمصقفماسؿاشلؿ ماؼام ؼبماطـر

موتؼاممصقفمحػالتماظزواجم

اًؿانمومتؿؾكمصقفماٌـؼؾةماظـؾقؼةمؼبماٌـادؾاتمومؼلؿؼؾؾقنمصقفمضققصفؿموتؽقنمصقفماالسؿالممو

اظيتمهؿاجماظبمعبعمعـماظـاسمؼعاوغقنماػؾماظدارمعـؾمؼقممتؼطقعماظرذؿةموسـدمجرشماظدلشؾموم

كمبـاءمغدفماظؼطـماظذيمضبشكمؼبماٌـاعاتمصاالؼقانمعـمظقازمماظدارمؼبماٌقصؾمواذامسزمماحدػؿمسؾ

ممباودتٔم.مدارمظفمصاولمعامطبططمصقفماالؼقان

داحةماظدار:مداحةماظدارمؼـشرحمشلاماظصدرموتؿلعماظرؤؼةموؼبماظصقػمؼؾقؿقنمظقالمؼبممطدلم-2

مصؽاغقام مطاغتمدبرجمعـمدارػا ماٌراةمربفؾةمضؾؿا مو مٕمؼؽـمدطحمدارػؿمربصـا ماذا ماظدار صـاء

مؼةمتروحمسـمدؽانماظدار.مؼقدعقنمداحةماظدارمورّامادبذوامصقفمحدؼ

ارتػاعمدؼقفماظغرف:موّامأنمودائؾماظؿدصؽةموماظؿدلؼدمٕمتؽـمععؾقعةمطؿامػلمسؾقفماظققمم-3

صؽاغقامؼؾـقنمدؼقفماظغرفمعرتػعةموذؾابقؽفامربدودةمشرلموادعةمٓامصبعؾماظغرصةمباردةمؼبم

مماظصقػمداصؽةمؼبماظشؿاءم.

مد-4 معـ ماٌقصؾ مبقتمؼب مطبؾق مضؾؿا مانماظلرداب: مسؾك ماظصقػمغبؾفؿ محر مصأن ماطـر ردابماو

موضتماظظفرلةموؼبمبعضفامضبػظقنمعـمعقادماظعقشمعامضبؿاجماظبم مبفا ماظلردابمظقؼقؾقا ؼؿكذوا

مصاالرضم ماالرضمؼبماظؾؾد مرؾقعة مػق ماظلرادؼبمؼبماٌقصؾ مسؾكمادباذ عـاخمععؿدلمواظذيمداسد

اظررقبةمعفؿامسؿؼماظلردابمحؿكمانممصؾؾةمبعقدةمسـمعلؿقىمعاءمدجؾةمالمتؿلربماظقفاماٌقاهمو

مبعضفامطاغتمتؿكذمهتمصـاءماظدارمػذامعامطانمؼبماٌقصؾماظؼدْة.م

اعاماظققمموضدماعؿدتماظعؿارةماظبمجـقبماٌدؼـةمصققمارضمرعؾقةمطاغتمعزارساموحؼقالمصالمندم

مبقق مخاظقةمعـمدردابموطذا موماطـرمبققتفا مدرادؼبمطاظيتمؼبماٌدؼـةماظؼدْة. تماىاغبمصقفا

مثالثم مبدرجؿٔماو ماظقف ماالشبػاضمؼـزل مضؾقؾ مصقؽقن مدردابا مادبذوا مواذا ماٌدؼـة معـ اظشرضل

موؼلؿكم)رػره(م
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االسؿـاءمبؿؾؾقطماظلطحموضبػقغفمجبدرمساظقةمؼلؿقغفامدؿاراتمعػردػا)دؿارة(مؼؾاتقنمصقضفمم-5

مؼبمظقاظلماظصقػم.

اظؾؽر:وضؾؿامدبؾقمدارمؼبماٌقصؾمعـمبؽرمورّامطانمؼبمبعضفامسدةمابارمظؿصرؼػماسؿالمعـمؼبم-6

اظدارمواٌاءماظذيمؼاتلمبفماظلؼاءمعـمدجؾةمؼؽقنمظؾشربموماظطؾخمواعامعامضبؿاجفمعـمؼبماظدارمعـم

م عاءمالخؿالفماسؿاشلؿمصقلؿؼلمعـماظؾرلموعقاهماالبارمصقفامسلرةمالمدبؾقمعـمعؾقحةم.
وطؿبماٌؤرخمدعقدماظدؼقهمجلمسـماغقاعماظؾقتماٌقصؾلموحلبمتصـقػماعؽاغقةمداطـقفماٌاظقةم

مواٌعاذقةموطؿامؼؾل:

 بقتماصقابماظدخؾماٙدودم -1
مواطـرم معربع معذل ماٌائة مدون معلاحؿفا مصغرلة مدورة ماظدارموػل مسقؾف مؼشؿؿؾ اؼقانممعا

ماظدارم)بغرصؿٔ(باودتٔ مطان مباحدىماظغرصؿٔممواذا ماخرىمعؿصؾة مصقؾـقنمشرصة ظشكصمواحد

مسؾقفام مراضاتمصغرلة موتؽقنمبالمذؾابقؽموؼبماسؾكمجدرػا ماٌقغة مؼقدسقنمبفا مخزاغة ؼلؿقغفا

ماظؿـقر(م م)بقت ماظدار مػذه معـؾ مؼب م.وؼؽقن ماشلقاء مبدخقل متلؿح مبزخارف معزؼـة مرخام ضطع

ماظدخان مصؿقاتمظؽلمؼؿلربمعـفا مظف ماظقضقدموؼؿكذون مػقمماظذيمؼلؿعؿؾمؼبمدفرمالن اظؿـقر

مايطبموبعرماظغـؿمواظؿٕماوماظزبؾموػلمعقادمطـرلةماظدخان.

تطؾمسؾكماظزضاقموؼؿلربمعـفاماظؼاذوراتمبقادطةماغابقبمموؼؿكذونمدورةماٌقاهمصققمعدخؾماظدار

موؼبم ماظؽقازون. مبربخمؼصـعفا معػردػا ماظبماٌكزنمتلؿكم)اظدلابخ( مععمبعضفا معؿداخؾة صكارؼة

ماظدارمبؽرمواحدةموجباغؾفماالناغةماظيتمؼغلؾقنمبفاماظـقابمواٌالبسماالخرى.

مبقتماصقابمعؿقدطلماظؽلبم-2

مانمطانمم مانمطانمعلؿطقؾماظشؽؾموضـطرة موؼشؿؾمسؾكماٌدخؾموؼلؿقغفمذبازا ظفمداحةمواحدة

ؼابالمظؾؾابمعربعماظشؽؾموظؾؼـطرةمبابانماحدػؿامسؾكماظشارعمواظـاغلمؼؤديماظبماظؾقتموالمؼؽقنمع

ماالولمظؽلمالمؼقاجفمعـمؼطرقماظؾابمعـمؼبماظدارماذاماضذلبقامعـفمومطؾؿقهمسـمحاجؿفم.م

موؼؽقنمظؾؿدخؾماظذيمسؾكماظشارعمبابامعـمخشبماظؿقتمتزؼـفمعطرضةمعـماظدلوغزماوم
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وصقفماظغؾؼممايدؼدمؼبماسالهموتؽقنمسؾكمذؽؾمٗـالمطؾشماومراووسماوماددماومدؼؽماومشرلمذظؽ

غالق:موػقمسؿقدمعـماًشبمسؾكمذؽؾمعـشقرمرباسلمرقظفمؼزؼدمسؾكمضدممؼؿقركمداخؾماٌم–

صراغمؼبمضطعةمعـماًشبمعلــةمومعـؾؿةمؼبماظؾابمتلؿكم)اظؾؾطاط(موؼؽقنماظغؾؼمعلــمواذامارؼدم

ماظؾؾطاطم مبلـقن ماظؾابمصؿؿشابؽمدـقغف ماظذيمؼـطؾؼمسؾقف مؼبماظرطـ ماظبمحػره شؾؼماظؾابمحرطف

مؾابم.صققؽؿمشؾؼماظ

مؼؿكذم موبعضفؿ معغؾؼا مدائؿا موؼؽقن ماظلؿؽ مضؾقؾ ماًشب معـ مبابف مصقؿكذون ماظـاغل ماٌدخؾ اعا

معـم ماٌزعؾة مؼب مصبماٌاء ماظلؼاء مصأذا معاء ماظؾقتمعزعؾة مصـاء مؼب موؼضع ماظؼـطرة مؼب مصغرلا ذؾاطا

موؼؾ ماظؾقتماؼقانمباودتٔماؼضا موؼبمػذا ماػؾماظدارمبؼدوعفموالمؼدخؾماظؾقت. ـقنماظػؿقةموؼعؾؿ

شرصامؼبمجاغؾقفماعاعفماروضةمتؼقفماٌطرموحرماظشؿسموؼؽقنمؼبمػذاماظؾقتماؼضامدردابمؼقدسقنم

مؼبم مبابف مادبذوا مورّا موؼؽقنمجباغبماٌطؾخ مؼقضدوغف موايطبمواًشبمواظؾعروعا ماظػقؿ بفا

ماظطؾخ.م

مبقتماصقابمايرفم-3

مبققتماصقابماالسؿالمطاياطةمواىؿادةمواصقابماظؾؼرمواظلؼ اءمواصقابماظـؼؾموشرلػؿماعا

ضبؿاجقغفمطاالضؿابمواالسدال)عبعممصؿؽقنمداحةماظؾقتموادعةمتلعمعاسـدػؿمعـمحققاغاتموعا

سدل(مبؽلرماظعٔموػقم)اًرج(مبضؿماًاءمؼـلجمعـماظصقفمؼقدعمبفمعامؼـؼؾقغفمعـمحاجاتم

ؼـةمواظغراراتموؼقضعمسؾكمزفرماظدابةمواظبمسفدمضرؼبمطـامغشاػدهمسؾكمزفقرمايققاغاتمؼبماٌد

عػردمشرارةماومشارةمتـلجمعـمايصرلمسؾكمذؽؾمدابؾموتقضعمسؾكمزفرماظدابةمواظدلاذعمعػردم

موشرلػام برذسةمتقضعمسؾكمزفرمايؿارمواظؾغؾمواظؽدؼشموبقتماظدلذسفلمععروفمؼبماٌقصؾح

ماياطفم مدور ماعا مظؾقققاغاتموظقازعفا مشرفمتؿلع ماظؾقتمسدة مؼب مايققاغاتموؼؽقن مظقازم عـ

صؿؽـرمصقفاماظلرادؼبمورّامطانمؼبمبعضفامدردابانموؼبمطؾمدردابمسدةم)جقمم(ماغقالمظؾقاطةم

ودؾبمادباذماالغقالمؼبماظلرادؼبمانماٌـلقجاتموخاصةماظيتمتـلجمعـمشزلماظؼطـمهؿاجماظبم

جقمباردمرربمؼؽلبمراضةماظغزلمعؿاغفمصادبذواماىقممؼبماظلرادؼبموضدمؼؽقنمؼبماظؾقتمشرصفم

مممبعضفامظؾغزلمواظدلمموظؾؽبموظؾشرؼادلموشرلمذظؽمٓامتؼؿضقفماسؿالمايقاطةم.ظؾشغؾم
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مبقتماالشـقاءمواٌذلصٔم-4

االوظبماظيتمؼؽقنمعدخؾماظدارمعـفاممةداحؿٔمايقشماظدلاغلموػقماظلاحمؼشؿؾمػذاماظؾقتمسؾكم

وؼبمطؾمبقتمموادعامالنماٌقاصالتمطاغتمعؼؿصرةمسؾكماًقؾمواظدوابمداخؾماٌدؼـةموععمشرلػا

سدةمخققلمودوابمظؾـؼؾموتصرؼػماسؿالماظدارمواعاماظػـاءماظداخؾلم:ؼلؿكم)حقشمايرم(موضدم

ضبذصقنمظػظمايقشموؼؼقظقنمايرممؼؽقنمبابماظدارمسؾكماظشارعمطؾرلامحبقثمؼؿلعماًقالمانم

ؼدخؾمصقفموػقمراطبمسؾكمصردفموؼؾـكماٌدخؾمعـمضطعمعـققتةمعـمحفرمايالنمضبػمجباغؾفم

صاذاموصػقامبقؿامطؾرلامضاظقامسـفممزخارفمسؾكمذؽؾمععقـاتمعؿؿاظقةموؼؿػاخرونمبقدعمبابماظدار

)بابفمؼدخؾماىؿؾمّامغبؾمايماىؿؾموغبؾف(م)وايقشمؼؾعبمصقفمخقال(موؼؿاظػماظؾابمعـم

عصراسٔمؼلؿقغفامؼبماٌقصؾمبابمابق)مدػاضؿٔ(موسؾكمجاغيبمبابماظدارؼبماظشارعمؼؾـقنمدطؿٔم

ماغفامتلفؾماظرطقبمسؾكماًقؾموظؾؿدخؾمضـطرةمصغرل ماظؾقابماوماًادممطؿا تٔمصبؾسمسؾقفا

ماظؾقابموتؿلعماظؼـطرةمًقؾمبغضماظزوار مشرصةماوماطـرمؼلؽـمصقفا موادعةمداخؾماظػـاءمصقفا

مسـدمزؼارتفؿمظصاحبماظدارم.

مٌؾقتماً ماروضة مشرفموزبازنموعقاخرلمظؾكقؾمواظدوابماعاعفا مسدة مؼبموحقلماظػـاء قؾمصقفا

االؼامماٌعؿدظةماٌـاخموتؽقنماظغرفمظلؽـكمحاذقةمصاحبماظدارموبعضفامطبزنماظعؾػمظؾكققلم

ماظصقفم مؼـلجمعـ موؼلؿك)اًرج( مواسدال)عبعمسدل( موشرائر معـمدروجموبراذع مهؿاجف وعا

ؾقم)وطاغتمواظدتلمرغبفامآ(متـلففمسـدغامؼبماظرؼػمظقفؾبمبفماظؾضائعمعـماٌدؼـةموطانمالمطب

مبقتمؼبماظرؼػمعـمخرج.

ماظدارم مباًرج(وؼبمجاغبمعـ ماؼدو محعد موراي م)رطؾؿف م: ماعـاشلؿ مؼب مذطروه ماظظرؼػماغفؿ وعـ

ماٌقصؾم ماظصقػموتشؿفر ماؼام مؼب مذبؾسمصاحبماظدار مصقفا مؼؽقن ماروضة ماعاعف مبلؿاغا ؼؿكذون

ارمغظرامٌامؼبماظدارمبا٘اظسم)ضقغاغ(موػلمظػظةمترطقةماومؼلؿكم)اظدؼقهمخاغة(موؼبماظػـاءمسدةماب

متؽقنم ماحداػؿا مشرصؿان مسؾكمجاغؾقف مطؾرلا ماؼقاغا مؼؾـقن ماظـاغقة موخققلموؼبماظطؾؼة عـمحاذقة

م٘ؾسمصاحبماظدارمواظـاغقةمصبؾسمصقفامابـاؤهمواضرباؤهماظذؼـمػؿمدوغفمؼبماظعؿر.م
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مـاحمذبفزععمشرصؿٔماوماطـرمعـماؼقانمظـزولماظضققفمصقفموػذاماىموضدمؼؽقنمصقفماؼقانماخر

موٕمتؽـماظػـادقم مدقاءمؼعرصقغفماومالماًاغات. معػؿقحمظؽؾمضادم مضبؿاجفماظضقػموػق بؽؾمعا

مطانمال مظقالممععؾقعةماالمضؾقالمصؽاغتمدورماالشـقاءمعػؿقحةمظؽؾمضاصدموبعضفؿ ؼغؾؼمبابمداره

تلفقالمظؾضقػماذامعامررضفؿموؼبمػذاماظؼلؿمعلفدمظؾصالةموشلؿماعاممخاصمؼؤمماٌصؾٔمعـماػؾم

ماظدارموماظضققفم

اعاماظػـاءماظداخؾلمصؿؽقنمعلاحؿفماصغرمعـماظػـاءماًارجلمومطاغقامؼزخرصقنماٌـاذرلمبزخارفم

ظغرصةمبشرائطمسرؼضةمعـماىصمومتزؼـمضؾةمامتزؼـدضقؼةموؼضعقنماٌؼرغصاتمسؾكماالضقاسموضدم

جدرانماظغرصةمّشؽاواتمشائرةمؼبماىدرانموطاغتماظزخارفماىؾلقةماظيتمتزؼـمبفاماظؾـاؼاتم

دضقؼةموعبقؾةموػذهماظصـاسةمدخؾتماٌقصؾمععماظؿؽارتةماظذؼـمػاجرواماظبماٌقصؾمؼبماواخرماظؼرنم

مصزؼـقاماظعاذرمظؾففرةمواخذمسـفؿماٌقاصؾةمػذهماظصـاسةمواضؾ ؾماظـاسمسؾكمتزؼٔمبققتفؿمبفا

اظغرفموماالواوؼـموماٌـقـقاتموماظلرادؼبموماىقاععموماظؽـائسموصارتمعـمظقازممعبالماظدارم

وادبذوامؼبمجدرانماظغرفمعؽؿؾاتم)مدواظقب(ماضقادفامعـمرخاممعزخرفمومابقابفامعـمخشبم

ماىقز.

ؼعرصقغفمؼالضكمٌـماالشـقاءمعػؿقحةمظؽؾمضاصدموٕمتؽـماظػـادقمععؾقعةماالمضؾقالمصؽاغتمدورمممممم

ؼغؾؼمموبعضفؿمطانمالماًاغات.مباظذلحابمواظراحةماظؿاعةمصاظـاسمطاغقامؼذلصعقنمسـماظـزولمؼب

بابمدارهمظقالمتلفقالمظؾضقػماذامعامررضفؿموؼبمػذاماظؼلؿمعلفدمظؾصالةموشلؿماعاممخاصمؼؤمم

م.اٌصؾٔمعـماػؾماظدارموماظضققفم

مبممممم مدردابانموطان ماالشـقاء مبقت م.وؼب ماٌزخرف مباٌرعر ماالؼقان مضقس مؼؾـقن ماٌذلصٔ عض

واظطققـقةمم-اظدبس–دردابماظشعؾةموعامؼقضدوغفمودردابماخرمؼقدعمبفماظدػـمواظعلؾموايؾقم

مبؾم مارضف مؼؾؾطقن موال مععؿدل معـاخ ماظب ماظيتمهؿاج ماٌقاد معـ موشرلػا واظؿٔمواظزبقبمواظؾصؾ

مباىصموؼؾ ماومؼلقعقغفا ماظدػـ( متؿلعمظؼاسدةم)دد محػرمطؾمحػرة مدطاتمصقفا ـقنمحقظفمسدة

صققماظلردابمؼلؿقغفام)سؾقة(موبعضفؿمؼؾينمػذاماظلردابممبرغقةماظعلؾموبعضفؿمؼؾينمشرصة

جباغبماظرػره.موطانماالشـقاءمؼزخرصقنمدورػؿمصؾغفموغؼشفمبـؼقشمدػـقةمبغدمعضلمدـةمسؾكم
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ماظلؼقفمبماظؾـاء ماسؾكمجدران مؼبماٌقصؾمطؾرلةممدػـم)اظزطرك(وؼـؼشقن وتؽقنمبققتماالشـقاء

تزؼدمعلاحةمبعضفامسؾكماظػلمعذلمعربعموؼبمطؾمدارماروضةمودرادؼبموشرفمعؿـقسةماالذؽالم

مواظلؼارةم مواٌذلاس ماٌغالق م/ ماالبقاب مبفا متقصد ماظيت ماظضرورؼة ماظقدائؾ موعـ واظزخارف

متؾؾغمعلاحؿفممواظؽقؾقنمواًرارة. عؽيتمعذلمعربعمعؼلؿةماظبمسدةماجـقةمواظلرادؼبمبعضفا

وصقفامبؽرموبعضفامؼؿكذمغاصقرةمؼبمودطماظلردابمؼـدصعمعـفاماٌاءموضتماظؼقؾقظةموتؽقنمجدرانم

وضدماظلردابمعؽلقةمباٌرعرماالزرقم.وؼبمبعضفاماغػاقمؼصؾماظبمبققتماخرىمامواظبمعـارؼماخرىم

ضصقر(ماالشـقاءمؼبماٌقصؾمسؾكمدؾقؾمؼؽقنمعـماٌػقدمانمغعرجمسؾكمبعضمتؾؽماظؾققتماظؽؾرلة)

اٌـالمالايصر:مبققتماىؾقؾقٔموبقتماياجمتقصقؼماصـديماظػكريموبقتماظصابقنلموبقتم

مادذلصبقان..وشرلػاماٌطرانموضصرموضصرمدقدمنؿماظـعقؿلموبقتمغعؿانماظدباغ

مؼبمبابماظؾقضموبقتماظؿؿـقنلم مبقتمزؼادة ماظؿابعةم)اعا ماظؾققتماظذلاثقة مصارتمضؿـ مصؼد )

مظدائرةماالثارحوطأِامؼصدقمسؾقفامضقظفمتعاظب:)وبؽرمععطؾةموضصرمعشقد..(

مبـاؼاتمايضرم:مضالمسديمبـمزؼدماظعؾاديمؼب

مدجؾةموؾكماظقفمواًابقرممممممواخقمايضرماذمبـاهمواذ

موطقرمصؾؾطرلمؼبمذراهمممممممممذادهمعرعراموخؾؾفمطؾلا

م(2اٌؾؽمسـفمصؾابفمعففقر)ممممممٕمؼفؾفمرؼبماٌـقنمصؾاد

معصادرماٌؼاظة

م124صم–دعقدماظدؼقهمجلمم–اسالمماظصـاعماٌقاصؾةم-1

م.157-150-صمبالويمصؿقلمايؿدوغل-عؾاحثمؼبمتارؼخموتراثماٌقصؾ-2
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 اقسو ٔصٛقزبٌ عضًبَٛزبٌ ختصبٌ ادلٕصم 
 و2513ْـ/915 يؤضذزبٌ سُخ

 
  عمر عبدالغفور القطانالباحث 

 
مممممم ماػؿ ماالرذقػماظعـؿاغلماحد ماالرذػةؼعد معـممعراطز مانمربؿقؼاتف مؼبماظعإماذا اظؿارطبقة

عؾققنموثقؼةموػذهماظقثائؼمربػقزةمادادامؼبمارذقػمرئادةماظقزراءم100اظقثائؼمتربقمسؾكمسبقم

ؼبمادطـؾقلموػلمتغطلمجقاغبمادادقةمعـمتارؼخمتؾؽماظدوظةمصضالمسـمتقارؼخماظعدؼدمعـماظؾؾدانم

بؾدامواظعراقماحدمتؾؽمم39عـؿاغلموبؾغتمواظشعقبماظيتمساذتمضروغامعـماظزعـمهتمايؽؿماظ

دـةم فتمباالحؿاللماظدلؼطاغلؿاظؾؾدانمحقثمادؿؿرمايؽؿماظعـؿاغلمصقفمضرابةماربعةمضرونماغ

م.1918

بقالؼةمدؼارمبؽرمموإياضفانمدبصماظعراقماالوظبمػلمضاغقنمغاعةماٌقصؾمانمسـؿاغقؿااضدمموثقؼؿ

مضؾؾمانمتؿققلماظبموالؼةمدـةم1523دـةم مواظـاغقةمتؿقدثمسـمجردمّقالتمعدؼـةم1533م م

موواحدةمظؾقفقدمٔعـفامظؾؿلؾؿٔموثالثةمظؾؿلقققم32ربؾةمداخؾماظلقرمم36اٌقصؾماظيتمبؾغتم

موغػفؿمانمسددمدؽانماٌدؼـةمٕمؼؿفاوزمسشرةماالظػمغلؿةم

وحقلمتؾعقةماٌقصؾمظقالؼةمدؼارمبؽرمبصػةم

مانم مغدرك مان مسؾقـا ماالوظب ماظػذلة مؼب ظقاء

مارتؾارام مارتؾطت موحؾب مبؽر مودؼار اٌقصؾ

مبقضتم ماظعـؿاغقة مدخؾتماظلقطرة موضد وثقؼا
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واحدمتؼرؼؾاموطاغتمخطامدصاسقامسـمايدودم

م مبٔ ماظعـؿاغقة ضدممم1534-1516اظدوظة

ماظدوظةماظصػقؼةم

م ماالدؿاذ مؼشرل مؼبماظدطؿقر مسؾل مذاطر سؾل

ماظؼرنم مؼب ماظعـؿاغقة ماٌقصؾ موالؼة طؿابف

اظلادسمسشرمانماظدوظةماظعـؿاغقةمٕموريم

مطاغتم محقث معفؿة مادارؼة متطؾقؼات أي

مزؾم مؼب ماظؼؾائؾ ماداس مسؾك معؼلؿة اٌـارؼ

م مادر مغظامممضؾؾقةدقطرة مودؼد وطذظؽمسدم

مواظردقم ماؼاممماظضرائب معقجقدا مطان اظذي

م ماظذلطؿاغقة ماالبقض ماًروف حؿكمدوظة

م مدـة موالؼة ماظب ماٌقصؾ ػـاممم1533هقظت

مم:اذطرمسددمعـماٌالحظات

معؽؿقب ماظعـؿاغقة ماظقثائؼ مان باظؾغةممةاوال:

م ماظؼدْة باألحرفماظذلطقة

اظيتمهؿقيمسؾكماظؽـرلماظعربقة)اظعـؿاغقة(

موبعضفام مواظػاردقة ماظعربقة ماٌػردات عـ

ماظؾاحـٔم مسؾك مصقـؾغل مربؾقة عػردات

ؿؿؽـمعـمغاالػؿؿاممبدرادةمتؾؽماظؾغةمحؿكم

ماظؾغؿٔم مععرصة مالؼؽػل مأي ماظـص صفؿ

مواظؾغةم مسربقة محبروف ماٌؽؿقبة اظعـؿاغقة

مسؾقفم مبؾ ماٌؽؿقبةمحبروفمالتقـقة اظذلطقة

ممظعربقةمواظػاردقة.ععرصةماظؾغؿٔما

ثاغقا:مؼؼعمسؾكمطاػؾمعرطزمدراداتماٌقصؾم

ماظيتم ماظعـؿاغقة ماظقثائؼ معبع مسؾك اظعؿؾ

ماظقضتمحانم مان مواسؿؼد ماٌقصؾ دبصموالؼة

مواظقثائؼم ماٌكطقرات مضلؿ متأدقس ماجؾ عـ

مسـممألػؿقؿفا ماظؿارطبقة ماظدرادات ؼب

ماٌدؼـة.م

مةذلطقاىؿفقرؼةماظثاظـا:ماسؿؼدمانمعؾادرةم

ماظطالبماظعراضقٔمؼػؿحما٘المؼبم ادؿؼؾال

ؿكصصمؼبمدرادةمؾإلردالمسددمعـماظطالبمظ

مانازم مأي مان ماظعـؿاغقة.واسؿؼد اظقثائؼ

مواٌادؼةم ماظؾشرؼة ماٌقارد متفقؽة ماظب ضبؿاج

مإلناحف

رابعا:مظؼدمارؾعتمسؾكمسددمعـماظقثائؼماظيتم

ماظؽؿابةم مان مصقجدت ماظػذلة متؾؽ ماظب تعقد

ممتعؿؿدمغػسماالدؾقب.

معصادرماٌؼاظة

د.خؾقؾمسؾلمعرادنزبؿاراتمعـمطؿابماٌقصؾموطرطقكمؼبماظقثائؼمم-1

م.7نص2005اظعـؿاغقةناظلؾقؿاغقةن
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د.سؾلمذاطرمسؾلنوالؼةماٌقصؾماظعـؿاغقةمؼبماظؼرنماظلادسمسشرنسؿان/االردنندارشقداءنمم-2

م.104-103ممنص2011

مغقةمػل:اظقثائؼماظعـؿا-3

-1929 (1523) tarihli Musul Sancağı Kanunnâmesi (BA, 
TD, nr. 998, s. 60).م

-2Musul şehrinin 929 (1523) yılındaki mahallelerini 
gösteren tahrir kaydı (BA, TD, nr. 998, s. 72). 

معـشقرةمسؾكماٌقضعم

irak--https://islamansiklopedisi.org.tr/musulم

https://islamansiklopedisi.org.tr/musul--irak
https://islamansiklopedisi.org.tr/musul--irak
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   هـ(529الوثيقة الثانية)بأسماء محالت الموصل سنة               هـ(529الوثيقة االولى)قانونامة الموصل سنة    
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 ٔاإلصالحٙ يف ادلٕصمٔزٔضِ انعهًٙ  انُعًخ انشٛد عجس اهلل
 و2956-2873ه/2196-2309

 
 أ.و.ز.عطٔثخ مجٛم حمًٕز

 يطكع زضاسبد ادلٕصم
 

مبـمغعؿةمآمم مبـمربؿد مآمبـمربؿدمبـمجرجقسمبـمخؾػمبـمغبزة مسؾد غلؾفم:ػق

اظذيماغؿلؾتمواذؿفرتمبفماظعائؾةمبـ)اظـعؿة(موؼؿصؾمغلبمغعؿةمبأبـماىقزيمسؾدماظرغبـم

مأبقماظػرجم.

م:مموغشأتفماظعؾؿقةوالدتفم

ؼبماٌقصؾمؼبممم1873وظدمسؾدمآماظـعؿةمسامم

مؼبمأدرةمأذفرتمبـزسؿفاماظدؼـقةمربؾةمبابمجدؼد

ماٌقصؾ مأػاظل مواظـلقجمبٔ مايقاطة مؼب مسؿؾت موضد

ماٌفـ معـ ماٌدؼـةموػل مؼب معارسمػذهموماٌشفقرة ضد

صؼدمطانممغشئمودطمأدرةمدؼـقةاظصـاسةمععمواظدهمإذم

طـرلماظؿؿؾعماظعؾؿلمؼبماظعؾقمماظدؼـقةنموطرسمغػلفم

م مسام ماظعؾؿقة ماإلجازة مسؾك محصؾ محؿك مم1902شلا

مؼدم مسؾك مسؿره معـ مسشر ماظؿادعة مدـ مبؾقشف سـد

واظذيمتؾؼكمسؾدمآمدرادؿفمماظرضقاغلاظشقخمربؿدم

ّـقفمظؼبمغقرماظدؼـمسؾدمآماظـعؿةموالبدمعـماإلذارةمإنمماظرضقاغلربؿدممسؾقفمإذمضامماظشقخم

إظبمايفازمألداءمماظرضقاغلبعدمذػابماظشقخمربؿدممىؾقؾلااظـعؿةمضدمدرسمسؾكمؼدمدؾقؿانم

نموبعدمحصقظفمسؾكماألجازةماظعؾؿقةمسدمسؾدمآماظـعؿةمعـاالمؼؼؿديمبفم1907عـادؽمايجمسامم

صؾةمغشارفماظعؾؿلمحؿكمأصؾحمعـماظعؾؿاءماظذؼـمؼشارمإظقفؿمومؼبماظؿقصقؾماظعؾؿلموادؿؿرمؼبمعقا
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عـماظقزائػماظيتمتقالػامإدارتفماٌدردةماإلدالعقةمنبعدمأنموضعمسؾقفماالخؿقارمإلدارتفماٌدردةم

ؼبماىاععمأظـقريمصاغؿكبمإلدارتفاموطانمظفماظدورماظؽؾرلمؼبمبؼائفامإظبمحؿكماآلنموسـدعامأحذتم

رماخذماظـعؿةمؼؾؿؿسمدؾؾماظؾؼاءمبإصبادمعقردمعاظلمظفمعـمخاللماتصاالتفمعاظقةماٌدردةمباظؿدػق

مزؼارتفمظؾعاصؿةمبغدادمعـماجؾمايصقلمسؾكماٌـحماٌاظقةمإلصالحماٌدردةموٕم باألوضافموعـفا

ؼؽؿػلماظـعؿةمبذظؽمبؾمسؿؾمجاػدامعـمغؼؾفامعـماىاععماظؽؾرلمإظبمعدردةمحلـمباذاموعـمثؿم

مسؾكما ماٌدردةمٙاوالتماالحؿقاءمحصؾتماٌقاصؼة مؼبمعؼاوعة مأدادقا م"دورا موظعبماظـعؿة ظـؼؾ

م"إذمنحماظيت ماإلشراءاتماٌاظقة متؼدؼؿ مؼبماٌقصؾموعـفا ماظدلؼطاغقة ماإلدارة اظـعؿةمؼبممعاردؿفا

مإظبم ماٌدردة مؼب ماظؿدرؼلقة ماشلقؽة مأسضاء معع مدعك مطؿا مإصالحقة موأدسمعدردة مدسائؿ تـؾقت

اظؾقتمصقفاموإدارتفامإظبمحٔموصاتفموعـماىدؼرمباظذطرمإنمأدؿماٌدردةمجعؾفامذعؾةمظؽؾقةمآلم

م.1929طاغقنماظـاغلم31وأصؾقتمتلؿكم)اٌدردةماظػقصؾقةماظقضػقةم(وذظؽمؼبممضدمتغقرل

مسؿؾفمؼبمجقاععماٌقصؾم:م-

ماظعؾقممم مصقفا مدرس مإذ ماظعؾقم مصقفا مدرس ماظعراطدة معدردة مؼب ماظؿدرؼس ماظـعؿة تقظب

مجاععم مؼب مخطقؾا مظقؽقن مغؼؾ مثؿ ماىقصباتل مجاعع مواظؿدرؼسمؼب ماًطابة متقظب مطؿا اإلدالعقة

حلٔمباذامأىؾقؾلمؼبمبابماظلرايمصضالمسـمسؿؾفمواسظامؼبمجاععماألشقاتمخاللمذفرمرعضانم

ظسماظقسظمؼبمجاععماظؾاذامإذمطانمؼؾؼلمدرودامصقفماألعرماظذيمأصؾحمصقفاموطانماظـعؿةمؼعؼدمذبا

مذباظسم مسؼد مؼب مدوره ماظـعؿة مؼؼؿصر موٕ ماظقف مظالدؿؿاع ماألػاظل مطـرلمعـ ماجؿؿاع ىاععمربط

اظقسظمؼبماىقاععموإِامسلؾمذباظسماظقسظمؼبمدارهمؼقمماىؿعةمعـمطؾمأدؾقعمصضالمسـمدروسم

اٌلؾؿٔمؼبمؼقمماظـالثاءمعـمطؾمأدؾقعموعـمثؿمسؿؾماظـعؿةمؼبمسضقؼةماإلرذادمؼبمعبعقةماظشؾانم

صضالمسـمجفقدهمؼبماىؿعقاتماظدؼـقةمم1925ا٘ؾسماظعؾؿلماظؿابعمٌدؼرؼةمأوضافمغقـقىمسامم

واإلغلاغقةموذاركماظـعؿةمؼبمسضقؼةماظؾفـةماظيتمذؽؾتمؼبماٌقصؾمإلغؼاذمعـؽقبلمضرؼة)مضزظؾاطم

مظقاءماٌقصؾمىؿعماظؿدلساتمنطؿامطانمسضقامؼبمعشروعمإدعافماظػؼرلم(اظيتمجرصؿفاماظلققلمؼب

م.مم1947خاللمايربماظعاٌقةماظـاغقةموعشروعمعـؽقبلمايرؼؼمؼبمبابمدـفارمؼبماٌقصؾمسامم



 يـٕصهٛـبد
 م(0202هـ/ شباط 1441)رجب  65العدد :  

 (78) 
 

مواظقاجؾاتماظدؼـقةموعـمآثارهماظعؾؿقةم:مم- مبلؾبماٌفام مسؾؿقة مآثارا ماظـعؿة مآ مسؾد مٕمؼذلك

مواظيتمٕمتذلكمشلامذباالمظؾؿأظقػموعـمأذفرمعؤظػاتفمدؼقانمخطبمواإلصالحقةماظيتمؼؼق ممبفا

عـدلؼةموغظؿمضقاسدماإلسرابموغظؿمطؿابمعبقعماظؿؽلرلموغظؿمطؿابماٌؼصقدمؼبمسؾؿماظصرفمصضالم

ماظقضعم مسؾؿ مؼب ماظعضدؼة مبؿأظقػماظرداظة ماظـعؿة مضام مودؼـقة موأدبقة مسؾؿقة مصقائد سـمذبؿقسة

ػذهماٌؤظػاتمٌامتقصرمظفمعـماظقضتمإذمطانممايدؼثمواألدبمأنزمسؾدآوطذظؽمؼبمعقاضقعماظػؼفمو

ماظؿدرؼسمؼشغؾمععظؿموضؿفموٕمؼلعػمايظمؼبمايصقلمسؾقفام.

ماصالحاتف:-

إدالعقةمنمبعدمانمدرسمسؾكم–ظؼدمنحمسؾدمآماظـعؿةمؼبمإرداءمدسائؿمعدردةمإصالحقةمم

نمماظدؼـقةمواٌشارؼعماإلصالحقةمتدرؼسماظعؾقمأذفرمسؾؿاءماٌقصؾمنموتلـكمظفمانمؼؼقممّفامم

مسؾكم ماالرالع معـ موٗؽـ مػـاكن مباظعؾؿاء مواتصؾ ماظشام موبالد موعصر مايفاز ماظب مداصر مضد وطان

وواطبممدؼرامشلامصـفضمبفانماخؿرلمع1919أحقالماٌلؾؿٔم.وٌامتشؽؾتماٌدردةماإلدالعقةمسامم

م ماٌلؾؿٔمدـة ماظشؾان ماظدلماإلدالعقةموعبعقة مترأسمعبعقة م.طؿا ماظؾؿانمظعؾؿام1928تطقرػا م

مدورامصعاالمؼبماظؿقسقةماظدؼـقةمؼبماٌقصؾم.

موداسقةماظبمإصالحاتمدؼـقةموظؽـفمٕمؼؿؼقدمّذػب مصرضبا وٕممظؼدمطانماظرجؾمدؾػقا

مؼـؿلبماظبمررؼؼةمصقصقةم.

مدا ماظؿدرؼسمواًطابةموضد مؼب مجدؼدة مأداظقب مإتؾاع ماظب ماظعؾقا ماإلدالعقة مثؼاصؿف سدت

وإصبادمحؾقلمشلامبروحمتعؿؾمسؾكمتـقؼرماظؼؾقبمبدأمّعاىةماٌشاطؾماالجؿؿاسقةنمماظدؼـقةم.إذ

ماظػقائدم مطـرلة ماٌـاصع مسؿقؼة متؽقن مخطيبمان مإغشاء مؼب م:"طـتماجؿفد مبؼقظف مذظؽ .وؼعدلمسـ

خالقموتؾٔماياللمعـمايرامموترذدمععإماظدؼـماظصققحمعلؿـدامؼبمذظؽمهضمسؾكمعؽارمماأل

مواألحادؼثماظصقققةمواآلثارمايؽقؿةم"مسؾكماآلؼاتماظؼرآغقة

مطانمظفمأراءم وطانمعـمضؿـمخطؿفماإلصالحقةمععاىؿفنمعقاضقعماجؿؿاسقةمزبؿؾػةمأذا

داسقاماظبمتفذؼبماظـػسموإصالحفاموععاىاتمتؼضلماظب"ماظـفجماظؼقؼؿموإتؾاعماظطرؼؼماٌلؿؼقؿمنم

وتزطقؿفامودبؾقصفامعـمسققبفام.وحذرنمانمعـمؼعؿؾمدقاءًامصبزىمسؾقفموالمصبدمعـمدونمآم
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وظقاموالمغصرلانموحذرمعـمانمتشقعماظػاحشةمؼبماظذؼـمآعـقانمصأوظؽؽمدقفمتفؿؽمأدؿارػؿمجزاءام

ماظشقخمذفرةموادعةمؼبمزبؿؾػماألوداط االجؿؿاسقةموضدمدساموحثممعـمجـسماظعؿؾ.موغالمػذا

طقػمارتػعتمبـػلفامعـمخاللماظعؿؾمسؾكماظعؿؾمنموحذرمعـماظؽلؾمنوادؿشفدمباألعؿماألخرىم

ماظذيمؼعؿدلهماظلؾبماظقحقدمظذلضقةماٌلؾؿٔموتؼدعفؿمسؾكمشرلػؿم.

انمجرأتفمؼبمعقاجفةماألعقرموإرذادمداععقفموغؾذهمظؾؾدعمواًراصاتمسرضؿفمظؾؿكاررمنم

مطانمؼ مباظؿؿلحمباظؼؾقرمأوماظلؿقرماٌلدظةمسؾقفاصققـؿا وؼدسقماظبمرصعممـفلماألػاظلمسـماظؼقام

موضالمظفمعؿقسدا"مدقفمغؿقاجفمسـمضرؼب".ماظؼؾابمسـماظؼؾقرم.ماغدلىمظفماحدػؿ

ظعؾقديماظذيمتزسؿماظعؾؿاءماٌـاوئٔمظؾشقخماظـعؿةمطؿاماخؿالفمععماٌػيتمربؿدمحؾقبما

موانم ماظـعؿة ماظشقخ مخاصموراء مبشؽؾ ماظـاسمواظعاعة ماشؾب موطان مباظقػابقةن مؼؿفؿ مطان اظذي

اًالفمبقـفموبٔمأظعؾقديمبؾغمأحقاغامحدماظػؿـةمنمظقالمتدخؾماظعؼالءموتؼرؼبموجفاتماظـظرم

سؿقؼةمؼبممانمشلذاماالخؿالفمأدؾابماجؿؿاسقةمؼبمعؤٗراتمتعؼدمبٔماظشكصقؿٔم.موعـماٌعؿؼد

ماظزساعةماظدؼـقةمظؽؾمعـفؿامؼبمعدؼـةماٌقصؾم.

معقاصؾةمم مسـ ماظـعؿة ماظشقخ مسزْة متــ ماظؾعضمٕ معع ماالخؿالفمؼبموجفاتماظـظر ان

دعقفمايـقثمؼبماإلصالحمواظؿـؾقفماظبمعقاضعماًؾؾمصقؿامؼؿعؾؼمباظؼضاؼاماظدؼـقةمواظدغققؼةمصػلم

عاىةماألخطارماٌؤثرةمسؾكمايقاةماالجؿؿاسقةمنموصلادماألخالقموحذرماظشؾانمواظشققخمتصدؼفمٌ

عـمعغؾةمارتقادماٌالػلموصرفماألعقالمصقفامطقالمؼؼعقامؼبماظػؼرماٌدضعمواٌرضماظؼؿالم.موأذارماظبم

وانماألولمػقمخرلمموذبؾسمجدموػزلمانمذبؾسماظـاسمثالثةم:ذبؾسمإصالحموذبؾسمضقؾموضال

واظعاعؾٔمواٌرذدؼـموأربابماظـظرماظصائبمؼبمعصاحلماألعةم.طؿامماظسنمطقغفمذبؿعمظؾعؾؿاءا٘

اظداءمواحدمأدؾابمتأخرماألعةمسـماألعؿماظراضقةم.مانمجؾممغؾفماظبمذرورماظعداوةمواظؾغضاءموسدػا

مغداءاتفماإلصالحقةموخطؾف رموخطؾفماظدؼـقةموطاغتمدارهمدامسؾؿاءماٌقصؾمعـمتالعقذمضدمزلعقا

مبـػائسم معؾقؽة مطؾرلة ماظيتمتؿصدرػا مشرصؿف مػبقسمؼب مطؾ مصبؾسمظؾـاسمعلاء من موتعؾقؿ سؾؿ

مزؼادة ماظدؼـ مدعد م:اغبد معـفؿ مبرز ماظذؼـ متالعقذه موعـ مبدسقتف ماظـعؿة ماظشقخ موأعـ ماظؽؿبم.

وربؿدمموضقاءمؼقغسمموإبراػقؿمسطارمباذلموضقاءمؼقغسمودعقدماياجمثابتمودعقدماىقادي
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تأثرلامباظغاممرلػؿموٗؽـماظشقخماظـعؿةمعـمانمؼؤثرمؼبمعـفجمتالعذتفمؼبمايقاةرؤوفماظغالعلموش

مظؿقجقفاتفموؼلعقنمظؾعؿؾمبفام.مصؽاغقامؼلؿفقؾقن

وسؾكماظرشؿمعـماغشغالماظشقخماظـعؿةمباألسؿالماإلصالحقةموضقاعفمباظدسقةماظبمآمنمواظرجقعماظبم

قػمنمإالماغفمتركمبعضماظؿصاغقػمعـفام"دؼقانماإلدالممإظبمغؼائفماألولمنمواظيتمذغؾؿفمسـماظؿأظ

مبقؿامذعرؼام....م(304اًطبماٌـدلؼةم"طؿامغظؿمضقاسدماألسرابمالبـمػشاممضلم)

مخططفماإلصالحقةم:م

سادمعـمرحؾؿفمبعدمأداءمحففمواٌقصؾمْضلمسؾقفامرقؼؾمعـماظدػرمضدمأخذمعـفاماظؽرىمم

وظؾضالظةمأتؾاسفامضؾابمسؾتمورعقزمضدمزؼـتممنمذأنمخقاتمشلامصؾؾػقامآؼةمأغصارػاّعاضدماألجػا

واالظغازمضدمارتدتمارؿارًامعـمموعدارسمضدمأضػرتماالمعـماىفؾم.موبـقاماٌدارسمشلؿمعـفاماظزي

مأحاشلاماالحذلارمرًٓا.مواظؽؾؿاتمترطفاماٌضغمرؾالمعـمايروفم.واىؿؾماظؾػظ

وظؽـماظشقخمنمحاشلؿمشارضٔمعـماًراصاتمواظؾدعمواظزؼغمواظضاللتؿابعماظلـقنمواظـاسمم

موأحزغفمعامأحسمصشؿرمسـمداسدماىدموأسؿؾكمعـدلماًطابةمماىؾقؾمرأىمعامرأىموأصزسفمعامٌس

وباإلغذارمتارةمأخرىمموأظؼكمباظقسقدمتارةموطردلماظقسظمؼبمجاععماظعراقماىقصباتلمصـفكموزجر

معؽرػ موتـؾقؿًاموعضاءمإالمسزْةمؿ.صأرادمبفماظذؼـمزؾؿقا ؼؼارعموؼصارعموؼفقبمموعازالموأْاغًا

غقعؽؿموعؾؿؽؿماظذلبموانماضعػقاموادصعقامبشؼائؽؿمؼلعدم.مشرلمانممصؾؼدمرالمباٌلؾؿٔمأنماصقؼقا

ماظقسظ مودروس ماًطب مإظؼاء مرأى ماظـائر مواٌصؾح ماظػاضؾ مواذقاذمماظعإ ماشلؿؿ مإلؼؼاز متػل ال

عـمطؾمذائؾةمأومتردبمموسؾقعفمخاظصةمتعاظقؿماإلدالمممعدردةماظعراطدةبؾمراحمؼدرسمؼبماظعزائؿ

مؼلؿضاءمبفامؼبمدؼاجلماىفؾمواظضاللم.موبعدمأنمطقنمظفممجقالمضقؼًاموسؼقالمغدلةمظرلبل

وادعةمظؾعؿؾموذباالتمطؾرلةمًدعةماألعةمسؾكمسبقمعامطانممأغصارًاموأصقابًاماغػرجتمأعاعفمآصاق

سـدعامتشؽؾتمأولمحؽقعةمؼبماظعراقممةماٌدردةماإلدالعقةمؼبمجاععماظؽؾرلؼأعؾ.مصؼدماخؿقارمإلدار

ؼبمدققمبابماظلرايممخطابةمجاععماىقصباتلماظبمخطابةمجاععماياجمحلـماىؾقؾلثؿمغؼؾمعـم

ثؿممضربمبابماىلرمؾبماٌدؼـة.مثؿمسٔمواسظامظشفرمرعضانماٌؾاركمؼبمجاععماألشقاتضظقؽقنمؼبم

مؼقمماظـالثاءماٌلؾؿٔمصرعماٌقصؾمؼبمطؾمظقؾةمعـ.مواإلرذادمؼبمعبعقةماظشؾانمطؾػمبإظؼاءماظقسظ
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ماظؽرؼؿ موتػلرلماظؼرآن مظؾقسظ ماظشقخماىؾقؾمطانمؼعؼدمذبؾلا ماظبمان مطؾممباإلضاصة مظقؾة ؼبمداره

اظعؾؿلمؼبممسضقامظؾؿفؾسمثؿمسٔماظدؼـقةمحقـذاكمثؿمسٔمعدؼرامإلدارةماٌدردةماظػقصؾقةمعبعة

اظشؾانماٌلؾؿٔمصرعماٌقصؾمصرعممافمعـطؼةماٌقصؾموطذظؽماغؿكبمرئقلامىؿعقيتعدؼرؼةمأوض

ماظبمانمتقصاهمسزموجؾمصؼدمطانمرغبفمآم1928اٌقصؾمواظدلماإلدالعقةمدـةم مموبؼلمرئقلامشلا

اظبمموضدوةمظؾلاظؽٔموضؿةمؼبما٘دموصقتامعدوؼامظؾقؼمؼدصعفماظشقؿمواآلباءمعـاالمظؾعؾؿاءماظعاعؾٔ

مواىفالءماٌػلدؼـم.مواظطقاشقتماظؽاصرؼـمعةمرغقانماظؾدعمواٌؾؿدسٔعؼاو

موصاتف:-

مم مآماظـعؿة متقؼبماظشقخمسؾد م7/8ؼبمؼقم مباإلصالحاتماظدؼـقةمم1950/ محاصؾة بعدمحقاة

ماىادةنمصؽانمرطـامعـمأرطاغفامؼبماٌقصؾمنموطاغتمعلرلتفمغشقطةموعؤثرةمؼبمضؾقبماٌقصؾقٔن

مذاتماظصؾةمباألسؿالمةحاصؾموحقاةم ما٘االتماظعاعة مؼب مخدعؿف موعـفا مبفا ماظيتمضام ماظعظقؿة

ثالثٔمساعامواذذلكمؼبمتشقعفمعبقعمحبقاةما٘ؿؿعموعـفاماألوضافماظيتمخدممصقفامعامؼؼاربم

شػرلةمعـماٌقصؾقٔموضدمودسؿفمأػاظلماٌقصؾمباظؾؽاءمودصـمؼبمعؼدلةماظعائؾةمؼبماٌـصقرموعـمابرزم

ماظؿؿـقؾ مسؾك مبرثائف مضاعقا ماظذؼـ مصدىماألحرارمماظشعراء مغشرتمؼبمجرؼدة مبؼصقدة دإمدعقد

مرؤوفماظغالعل مٙؿد مخاصًاماظعائدة مسددًا مؼبممّـادؾةمواظيتمأصدر موجاء ماظـعؿة مأدؿاذه وصاة

ماظؼصقدةم:

ممضاظقامأبامواصؾمضضكم

مدؾعٔمساعامؼبماىفادم

ممبٔماٌلاجدمواٌعارف

مداظؽامررؼؼماظرذادم

ممممبقـفؿمغشرماظػضقؾة

مممودعكماظبمبثماظرذادم

م

م
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معصادرماٌؼاظة

سؾؿاءماٌقصؾمنعـشقراتمعؽؿؾةمبلاممنماظطؾعةماظـاغقةمنم)اٌقصؾماغبدمربؿدماٌكؿارمـمتارؼخم-1

م(ن1984نم

نصم2001د.ذغقنماظطائلمنمعـمروادماظـفضةماظػؽرؼةمؼبماٌقصؾمندارماظؽؿبمواظقثائؼمنبغدادم-2

م.7

ماإلدالعل-3 ماظدؼـ منسؾؿاء مجادؿ ماظؼضاؼاممذبقلمربؿدمربؿقد مابرز مواه ؼبماٌقصؾموعقاضػفؿ

م مواظؼقعقة من)جاععةمم1958-1921اظقرـقة ماظذلبقة م(نطؾقة معـشقرة من)شرل معاجلؿرل رداظة

م.67-62(نمص2001اٌقصؾمن

م
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 أحزان مدينتي )الموصل(

 أ.د. غانم سعيد حسن الطائي

مؼبمارضمعدؼـؿـا

مأتؾؿسؾبمثؼؾماألذقاء

مداضطٌةمطؾماالذقاء

مأتـػسمثؼاًلمؼبمصدري

مارطبؾبمصفقةمعفريمؼبمساصػةلبمثؾفقة

مؼؿطاؼرمؼفقىمٌسؽبماألصؼماظلقرؼة

مؼبمسإمصقضمروحل

مؼـأىمسـمغزواتماظصقصقة

مؼبمطشػماألضـعةماظقػؿقة

مؼبمطؾؿةكبمحؼٍّمالتروى

مؼبمأذقاءمتؿؽلرمؼبمصدريمالتؾبقصك

مرشؾاتفبمؼبمغػللمالتؾبقصك

معامجدوىمأنمِضغمطؾؿاتلبمباظػصقك
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معامجدوىمأنمؼـلؾخماالغلانؿب

مسـمسصرماٌقلِرمواظؽأس

مأسوذؾابماظق

مصأصؾقامغشربؿبمعؾءؽبماظؽأِس

مػذامعفريمتؿؼاذصفمأعقاجماظقابلةكبم...ماظؾقر

مؼؾفثؾبمؼعدومبٔماظشارئمواٌرصأ

مأتلاضُطمؼبمأؼاممخرؼػلبمٕمؼأتكب

معامبالؾبماظلقبماظغاربةمؼبمأصؽدةكبمأبـاءكبماظشرق

مغغرقمطلمِقؼؽبمسؿرًامؼبماظـشقة

مغفدفمعـمخؾػكبماألػدافكبماظرِّذقة

 

 

 

 

 .ولم تنشر 8791القصيدة سنة * كتبت هذه 
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 جبَت يٍ اَشطخ ادلطكع
 

 1629/كبٌَٕ االٔل/11 ادلٕسى انضقبيف االٔل ادلٕصم حبضطح انزبضٚد أٔال : 

برساؼةماالدؿاذماظدطؿقرمضصلمطؿالماظدؼـماألغبديمرئقسمجاععةماٌقصؾماضاممعرطزمدراداتم

م.م 2012/كانون االول/22 اظؿارؼخ(اٌقصؾماٌقدؿماظـؼاؼبماألولماٌقدقمم)اٌقصؾمحاضرةم

م
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ماظعؾاصبلاصؿؿ معقلقن ماظدطؿقرة ماٌلاسد ماالدؿاذ ماظؼؿفا مبؽؾؿة ماٌقدؿ مدراداتمم/ح معرطز عدؼر

ماٌقصؾ معؾؿؼكمٌـؼػلمعدؼـة مؼؽقن مؼبمان ماٌقدؿ مػذا مأػؿقة مبقـتمعـمخالشلا ماٌقصؾ متؾؿفامن ثؿ

مظالدؿاذ موآصاقممرباضرة ماٌقصؾ معدؼـة مغشأة مأدؾاب مؼب م)غظرات مبعـقان ماٌالح مػاذؿ اظدطؿقر

ماياضرمواٌلؿؼؾؾ(مبٔمعـمخالشلامتطقرمعدؼـةماٌقصؾمسدلمسصقرػاماظؿارطبقةم

م

نموضدمماالدؿاذماظدطؿقرمضصلمطؿالم وضدمأدارمايقارماالدؿاذماظدطؿقرمغاصرمسؾدماظرزاقماٌالمجادؿ

م مرئقس ماالغبدي/ ماٌقصؾاظدؼـ ماٌالحممجاععة مػاذؿ ماظدطؿقر مظالدؿاذ موتؼدؼر مذؽر ذفادتل

ماٌقدؿنممواالدؿاذماظدطؿقرمغاصرمسؾدماظرزاقماٌالمجادؿ ماصؿؿحمسؾكمعلاػؿؿقفؿامؼبمػذا ثؿمتالػا

اظلقدمرئقسماىاععةمععرضًامظؾعضمعؼؿـقاتمعؿقػماظذلاثماظشعيبموضدمماالدؿاذمراللمصػاويم

م.اماٌعرضذرحًامواصقًامسـمعؼؿـقاتمػذ
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م

م

م
 الرقمنة ودورها في الحفاظ على تراث الموصل(  95الندوة العلمية )ثانياً: 
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    1616/شجبط/20 صبَٛب: َسٔح انطقًُخ  ٔزٔضْب يف احلفبظ عهٗ رطاس ادلٕصم 

حبضور االدتاذ الدكتور قصي كمال الدون االمحدي رئوس جامعة املوصل واالدتاذ الدكتور 

دامل مساسد رئوس اجلامعة للشؤون العلموة وسدد من السادة سمداء الكلوات سقد مركز  منري

( املودومة )الرقمنة ودورها يف احلفاز سلى تراث املوصل( 33درادات املوصل ندوته العلموة )

 سلى قاسة املنتدى العلمي واالدبي جبامعة املوصل ، 2020ذباط   11ووم االحد املوافق 

 
  

قاد هذه الندوة يف ارار دعي املركز لتوثوق تراث املدونة القدمية وارذفة وثائق مركز ووأتي انع

درادات املوصل وكل ما وتعلق بالرتاث الشفاهي، إذ ذارك فوها ثالثة سشر باحثًا ويف خمتلف 

االختصاصات وخباصة اهلنددة العماروة، وادتهلت الندوة بكلمة اللجنة التحضريوة اليت 

ذ املساسد الدكتورة موسون ذنون العباجيي مدور مركز درادات املوصل بونت فوها القتها االدتا

اهموة الرقمنة يف احلفاز سلى ماتبقى من ارث مدونة املوصل القدمية واهم املشاروع اليت دوف 

وتبناها املركز بهذا اجملال. وكانت احملاضرة االفتتاحوة لألدتاذ الدكتور سلي حودر اجلمول 

يف ارار اسمار املدونة القدمية، وتضمنت الندوة ثالث حماور جاء احملور االول  حول الرقمنة
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حول رقمنة املباني االثروة بكافة مسمواتها أما احملور الثاني فحمل سنوان رقمنة الرتاث 

 املكتبات واملتاحف. املوصلي، واخريا احملور الثالث رقمنة

س جامعة املوصل احملرتم سلى السادة وقد وزست الشهادات التقدوروة من قبل السود رئو

 .الباحثني واسضاء اللجنة التحضريوة والعلموة وجلنة املتابعة
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: ظٚبضح يٛساَٛخ  :صبنضب 
النشارات اليت وقومها مركز درادات املوصل قام فروق من مركز درادات ضمن      

بزوارة مودانوة اىل اجلامع النوري الكبري يف املدونة  2012كانون االول  1املوصل بتاروخ 

القدمية، يف حماولة للوقوف سلى مراحل اسمار اجلامع، ملا له من اهموة تارخيوة بوصفه 

 إحدى رموز املدونة القدمية.

وادتمع الفروق اىل ذرح واٍف سن هذه املراحل من قبل االدتاذ مصعب حممد جادم /   

 آثار وممثل سن هوأة آثار وتراث نونوى.منقب 
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: يجبزضح فطحخ رهًٛص  ضاثعب 
رئوس جامعة املوصل، وبإذراف تور قصي كمال الدون األمحدي كبرساوة االدتاذ الد      

مدور مركز درادات املوصل، قام مركز  االدتاذ املساسد  الدكتور موسون ذنون العباجيي

بإرالق مبادرة )فرحة تلموذ(  2012كانون االول  1درادات املوصل صباح ووم االحد 

وتوزوع مالبس واحتواجات مدردوة سلى تلموذات مدردة الرذود االبتدائوة للبنات 

د الكائنة يف حي الشفاء يف املدونة القدمية، يف حماولة لزرع االبتسامة سلى وجو

 التلموذات.
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مصقرمعـمعدؼـيت

مجاععماظؾاذامؼبمبابماظلراي

م2019غقلانم4بعدماالغؿفاءمعـماسؿارهمواصؿؿاحفمؼب

 اظصقرمغؼاًلمسـمعقضعمدقاظػمعصالوؼة
م
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