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ىفيىمجلظىدراداتىموصلوظىذروطىالنذر
 اخرى. مجالتالمجلة غير منشور في  يجب اف يكوف البحث المرسل الى -1
 االبحاث التي التتوافق مع ضوابط الكتابة والنشر في مجلة دراسات موصلية الترسل الى التحكيم. -2
البحث الذي يُدقَّق من المحرر على نظاـ تعقب األبحاث، ويقبل منه، يرسل عبر النظاـ نفسػه الػى  -3

إرساله الى أكثر من محكِّمين. ويتخػذ القػرار محكِّمين اثنين على األقل. وفي حاؿ الضرورة يمكن 
النهػػػػائي بنشػػػػر البحػػػػث باالعتمػػػػاد علػػػػى رأي أغلبيػػػػة المحكمػػػػين. ويتػػػػابع المحػػػػرر بدقػػػػة توصػػػػيات 

 المحكمين. والمجلة لها الحق في تعديل األبحاث المرسلة اليها. وقبوؿ النشر أو الرفض.
دليل. ويدرس هذا االعتراض، واذا  يستطيع الباحث االعتراض على رأي المحكمين بشرط تقديم ال -4

 كانت ضرورة، أرسل البحث الى محكِّمين آخرين.
ىذروطىالكتابظ:

 :تخطيط الصفحة 
( ويجب أف تخطط الصفحة بحسب Microsoft Wordيجب أف تكتب األبحاث على برنامج )

 المعايير التالية:
 .A4طوؿ الصفحة: عمودي  -1
 .سم  2,5الحاشية العليا والحاشية السفلى :  -2
 سم. 3الحاشية اليمنى والحاشية اليسرى:  -3
 Traditional Arabicنوع الخط )باللغة العربية(:  -4
 . Times New Roman(: Englishنوع الخط ) -5
 .14حجم خط النص العادي في المتن :  -6
 .18العنواف بالعربية:  -7
 .16العنواف باالنكليزية:  -8
 لألبحاث العربية. 13الحواشي السفلية  -9

 رنوانىالبحثى:

 بغي اف يكوف عنواف البحث باللغتين العربية واالنكليزية.ين 
 .يجب ترؾ سطر واحد فارغ قبل العنواف باللغة االنكليزية 
 .يجب اف يكوف العنواف في وسط السطر 
 .)يجب اف تكتب كل حروفه كبيرة باللوف الغامق )الفاحم 
 (.0ين )و مسافة التباعد بين العنا 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادمىالباحثىورنوانه:

  يكتػػػب تحػػػت عنػػػواف البحػػػث: اسػػػم الباحػػػث، درجتػػػه العلميػػػة، مكػػػاف عملػػػه فقػػػط بػػػاللغتين العربيػػػة
 واالنكليزية.

 :الملخص

  كلمػػػة، ويوضػػػػع   250-200يجػػػب اف يكػػػوف ملخػػػص البحػػػث بػػػػاللغتين العربيػػػة واالنكليزيػػػة مػػػن
 الملخص في بداية البحث.

  بية اـ باللغة االنكليزية.يترؾ فراغ سطر واحد قبل عنواف الملخص سواء أكاف باللغة العر 
 .تكوف كلمة )الملخص( في بداية السطر 

 الكلماتىالمفتاحوظى:

  كلمات مفتاحية.  5-3يجب اف تستخدـ في البحث 
 .يكتب تركيب )الكلمات المفتاحية( عريضاً الى اليمين 
 ( 14تكتب الكلمات المفتاحية بحجم خط.) 
 .توضع فاصلة ).( بين الكلمات المفتاحية 
 ).( بعد الكلمة االخيرة من الكلمات المفتاحية. توضع 

 المدخل:ى

 .يجب أف يبدأ البحث بمدخل يتضمن: هدؼ البحث، ونطاقه، ومقارباته ، ومنهجه 
 .يكوف عنواف المدخل في بداية الصفحة التي تلي صفحة الملخص 
 (14كوف كلمة )المدخل( في وسط السطر، وتكتب بخط )غامق( حجمه )ت 

 نّصىالبحث:

 يكتب بخط (Traditional Arabic.) 
  :14حجم الخط 
 (.0( وبعد ذلك )6كوف المسافة بين السطور واحدة، ويكوف التباعد في البداية )ت 

 الطناوونىالفرروظ:

 .تكتب العناوين الفرعية الى اليمين حصرًا 
  16حجم الخط في العناوين الفرعية. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدسىالمطبقظىفيىادتخدامىالخرائطىواألذكالىوالجداول:

 ا.  لترقيم اآللي للخرائط، واالشكاؿ، والصور والرسـو
  توضػػيح هػػذا الترتيػػب فػػي نػػص البحػػث، وكتابػػة اسػػمه فوقػػه، واإلحالػػة الػػى المصػػدر الػػذي ُأخػػذ منػػه إذا كػػاف

 مأخوذًا من مصدر.
 الشػػػكل )..(( بػػػاللوف االسػػػود الفحػػػم )الغػػػامق(، وتكتػػػب 1، الخريطػػػة 1يكتػػػب عنػػػواف مػػػا سػػػبق )الجػػػدوؿ ،

 حقة بخط مائل في الوسط.التوضيحات الال
 االقتباداتىواالحاالت:

 ( نظاـ االحالػة نظػاـ )دراسات موصلية( يطبق في البحث المرسل الى مجلةAPA-6 األمريكػي )
 حصريًا.

 المصادر:

 ( يتبع في األبحاث المرسلة الى مجلتنا في كتابة المصادر نظاـAPA) 
 .يتحمل الباحثوف مسؤولية صحة المصادر 
 ين المالحظات والمراجع.يجب التفريق ب 
  ترقم المالحظات في متن البحػث )تػرقيم آلػي(. ويوضػع الػرقم فػي نهايػة البحػث بحسػب ترتيبػه فػي

 متن البحث.
 خصوصواتىأخرى:

  صفحة تشمل المالحظات، الجداوؿ،األشكاؿ، الخرائط، والمصادر. 20يجب أال يتجاوز البحث 

 اللغة االنكليزية. لغات البحث المعتمدة في المجلة: اللغة العربية ، 

  تجػػب فػػي األبحػػاث المرسػػلة الػػى المجلػػة مراعػػاة قواعػػد اللغػػة. ولػػذلك يتحمػػل الباحػػث مسػػؤولية
 المشكالت واالنتقادات الناتجة عن ذلك.

  )حقوؽ تأليف األبحػاث المرسػلة الػى مجلػة )دراسػات موصػلية( تعػود الػى مجلػة )دراسػات موصػلية
 وز استخدامها دوف االحالة اليها.واليجواليجوز نشرها، وطبعها في مكاف آخر، 

 :يرسل البحث كاماًل على البريد االلكتروني التالي 

E-Mail:mosulstudies@gmail.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىمجلـظىدرادـاتىمـوصلوظ
 مجلظىفصلوظىمحكمظىوصدرها

 

 مركزىدراداتىالموصل
 

ىنوظتطنىىببحوثىالموصلىاألكادوموظىفيىالطلومىاإلندا
 

 ىالجامطظى ىوصىمجلظ ىلموضوراتكاىدرادظ فوظ
ىالمطرفوظ

 11-1ىأ.د.ىذنونىوونسىالطائي

 ىخاللىى ىمن ىالطثماني ىالطصر ىفي ىالموصل والوظ
ىالطثمانوظ ى)ىالدالنامات ىدنظ هـى1301أرداد

ى/1312ى-م1183/ىـه1310ى-م1181/ ى-م1185هـ
ى(م1812ـى/ه1330ى-م1801هـى/1325

 36-11ىحدونىرليىأ.م.د.

 ىيتطورىادواقىالموصلىفيىالطصرىالطبادى
ىم141-248هـىى/222-ى132

 41-33ىأ.د.ىطهىخضرىربود

 توجكاتىنورىالدونىمحمودىبطدىمقتلىابوهىرمادىى
ىالذخصيى ىالطموح ىمابون ىمقاربظ ىزنكي الدون

ىوالمحافظظىرلىىالبوتىالزنكي

 66-51ىأ.م.د.ىذكوبىراذدىآلىفتاح

 الندبظىالىىالمواضعىوالبلدان(ىلبامخرمظىكتابى( 
ىلدرادظىى(م1540/ىهـ842)ت:ىالحموري مصدرًا

ىبلدانىالموصل

 12-63ىمحمدىنزارىحمودىالدباغىأ.م.د.

 ىادتذرافىىتصمومى ىلتنموظ ىتربوي برنامج
ى(TRIZ)ىىالمدتقبلىوفقًاىلنظروظىتروز

ىلدىىطالبىالمرحلظىاالردادوظىفيىمدونظىالموصل

ىم.م.ىمحمدىاحمدىخلف
ىىىأ.د.ىندىىفتاحىالطباجيىوى

13-115 

 ىدنظىى11-13منىرمرىتطورىالقدراتىالتقووموظىى
ىفيىمركزىمدونظىالموصل

ىقادمىمحمدىموداء
ىزودانىفتاحىندىى.دى.وىأ

113-131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ػطجضظػدراداتػطوصضغظ
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

 هـ2440ربيع الثاني-0202تذرغنػاضثاظي(ػ،ػ65طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)

 

 
(1) 

 4/02/6262تاريخ قبول النشر    6262/ 7/ 66تاريخ استالم البحث: 
 

ػطجضظػاضجاططظ

ػدرادظػوصفغظػضطوضوراتكاػاضططرسغظ

University Journal 

A descriptive study of it's cognitive topicsػ

ػأ.د.ػذظونػغوظسػاضطائي

شدمػاضدراداتػاضتارغخغظػواالجتطارغظ،ػطرصزػدراداتػاضطوصل،ػ
ػاضطوصلجاططظػ

ػتارغخػاضطراقػاضحدغثػواضططاصراالختصاصػاضدشغق:ػ
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 ملخص البحث:
قددداا  الدددلي ابدددجل   لدددو مملدددم المام دددم مددد   دددالل ال وبدددو ات يهدددال البحدددث الدددل دراسدددم الددداور ال ل ددد  وال 

 .62وااللحاث الت  تبنتها الكادي ي  وم قف  ماينم ال وصل  الل سب ينات وث انينات ق 
Abstract: 
       The research dealt with the university Journal and shed Light on 
it's early Publication and it's first issues in the early 1971 to the mid -
1980s ,It also dealt with the topics that were published on it by 
university proffessors, writers and intellectuals in the city of Mosul. 

 ال قامم:
 ُُٕٗدىا االكذل يف مطلػ  نػنة عيدت ؾبلة اعبامعة، منربان ثقافيان كعلميان عبامعة اؼبوصل، منذ بداية صػدكر اعػدا 

كحىت أكانط الثمانينات دبا حوتو مػ  مووػوعات علميػة كثقافيػة كمع فيػة م نوعػة بػاتبلـ انػاتذة اعبامعػة كدب ػار ة لب ػة مػ  
ادباء كمثقفي مدينة اؼبوصل. كجاء يف ت كيس ها )اعبامعة: ؾبلة نصف شه ية، يصدرىا اؼب  ز الثقايف االج ماعي يف جامعة 

مث تغري حجمها يف من صػف  ُٔ/ُ(، صدرت يف ال داية حبجم ٖٓمسجلة دبصلحة الربيد كالربؽ كاؽباتف ب تم ) اؼبوصل،
، كؼبػػدة ع ػػ  نػػنوات، كيف السػػنة الواحػػدة أيصػػدرت ع ػػ ة ُُٖٗ، كانػػ م ت يف الصػػدكر حػػىت نػػنة A4السػػ عينات اذل 

 ألن اب مالية. اعداد أم ؾبموع ما أصدرتو ا ث  م  مبة عدد. ك اف توتفها ع  الصدكر
 ىيأة التحرير:

كعند صدكر اعدادىا خبلؿ السنة االكذل دل ربمل اظباء ىياة ال ح ي ، امبا كجدناىا يف السنة الثانية على ال كل  
اآليت، ى ػػاـ الطالػػئ )راػػير ال ح يػػ (، ع داغبميػػد ال حػػايف )نػػك تري ال ح يػػ (، االع ػػاء، الػػد  ور ز ػػي اؼبػػبلح، الػػد  ور 

الػػد  ور ؿبػػي الػػدي  توفيػػع، ؿبمػػد نػػعيد اػبيػػاط، كفبثػػل االربػػاد الػػوكا، اظباعيػػل اعب ػػورم، ك انػػ  ىيػػاة فػػاركؽ العمػػ م، 
ال ح يػ  ع وػػة لل  ػػدؿ بػػا اغبػػا كاآلخػػ ، ردبػػا بسػػ ئ ارت ػػاكهم بواج ػػامم الويفيفيػػة كال عليميػػة، كيف السػػنة الثانيػػة لصػػدكرىا  

اػػير ال ح يػػ (، صبػػاؿ العلػػوم )نػػك تري ال ح يػػ (، كاالع ػػاء:  انػػ  ىيػػاة ال ح يػػ  علػػى ال ػػكل اآليت: ى ػػاـ الطالػػئ )ر 
الد  ور ز ي اؼببلح، الد  ور فاركؽ العم م كالد  ور مفيد ؿبمد نورم كع داغبميد ال حايف كؿبمد نعيد اػبياط. كيف ننة 

د ال حػػػايف تغػػػريت كتونػػػع  ىيػػػاة ال ح يػػػ  ل كػػػوف  مػػػا يػػػايت: الػػػد  ور ؿبمػػػد اؼب ػػػاط )راػػػير ال ح يػػػ ( كع داغبميػػػ ُٕٔٗ
)نك تري ال ح ي ( كاالع اء: الد  ور اضبد اغبسو، اؾبد ؿبمد نعيد، أنر ال يخ علػي، ب ػ ل ال سػ اشل، خالػدة اليػامور، 
ذنػػوف يػػونر االك تجػػي، الػػد  ور ز ػػي اؼبػػبلح، الػػد  ور ؿبػػي الػػدي  توفيػػع، ؿبمػػد نػػعيد اػبيػػاط، ؿبمػػد فػػدعوس اعب ػػورم، 

(، كيف مطلػػ    ترويسددم ال ملددم0976مملددم المام ددم  )فبثػػل االربػػاد الػػوكا()قبمػػاف يانػػا، خلػػدكف ابػػ اىيم اظباعيػػل 
الثمانينػػات تغػػريت ل كػػوف  مػػا يػػايت: الػػد  ور ؿبمػػد ؾبيػػد السػػعيد )راػػير ال ح يػػ (، الػػد  ور عمػػ  ؿبمػػد الطالػػئ )نػػك تري 
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لو ع داؼبوجود، الد  ور حافظ ال ح ي (، االع اء: الد  ور اضبد خطاب العم ، الد  ور قبيئ توفيع غزاؿ، الد  ور ع داال
مملم المام م  كو اغبافظ، ع داغبميد ال حايف، ذنوف االك تجي، ب  ل ال س اشل، فاتح ع دالسبلـ )فبثل االرباد الوكا()

 (.   ترويسم ال ملم0980
عمػػ  كيف نفػػر السػػنة ت ػػدل  ىيػػاة ال ح يػػ  ل  ػػالف مػػ  الػػد  ور ؿبمػػد ؾبيػػد السػػعيد )راػػير ال ح يػػ ( ك الػػد  ور  

 (.  ترويسم ال ملم0980مملم المام م  ؿبمد الطالئ )نك تري ال ح ي ( كاالش اؼ الفا صديع ؿبمد كاى )
كتناكلػػػ  ا لػػػة بػػػاتبلـ لبػػػئ مػػػ  أنػػػاتذة اعبامعػػػة كمثقفػػػي مدينػػػة اؼبوصػػػل، مووػػػوعات شػػػىت، يف ؾبػػػاالت: علػػػم 

دب، العلػػـو ال ح ػػة، العلػػـو ال ط يقيػػة، الفػػ ، ال ػػاريخ، االج مػػاع، الػػدي ، االت صػػاد، السيانػػة، التبيػػة كال علػػيم، اللغػػة، اال
التاجم، ال ياوة، ال حقيقات كن اكات جامعية، ال عقي ات، اؼبنوعات، الزاكية الطبلبية، اخ ار جامعيػة، ك  خػبلؿ السػنة 

 مقالة يف شىت اؼبوووعات. َُٗ( ت من  َُ-ُن   االعداد ) ُْٕٗ-ُّٕٗ
 اىاال ال ملم:

يات كأىداؼ إصدار ا لة، فقد ومن ها  لمة ال ح ي  يف العدد األكؿ الذم ضبل عنواف )رنػالة اعبامعػة( أما ع  غا      
دكف ذ ػػػ  انػػػم الكاتػػػئ اك راػػػير ال ح يػػػ  كجػػػاء فيهػػػا : أيهػػػا اؼبثقػػػف العػػػ ت، انطبلتػػػان مػػػ  إيباننػػػا بػػػ  كبطاتاتػػػ  اػببلٌتػػػة 

ان ػبلػع جػػو مػ  الثقػػة بػالعلم لفهػػم اغبيػاة كحػػل ألغازىػا كتسػػ ريىا بإمكانياتػ  الػػ  ال ربػد، كثقػػة بتاثػ  الثػػ  اؼبعطػاء كنػػعي
ػبدمة اإلنساف أشب  ما لدينا يف ىذه اغبياة كان   افان ؼبس ق ل أف ل، لدينا م  اإلمكانيات ما وبقع ذل  لؤلمة آف ؽبا أف 

هنايػػة ؾبهولػػة التػػدرؾ ؽبػػا معػػ  تصػػن  األحػػداث، كتسػػيط  عليهػػا ال أف  تسػػري منفعلػػة أػػا ت قاذفهػػا أمواجهػػا اؼب بلكمػػة اذل 
 كالتصد.

م  ىذا اإليباف باإلنساف الع ت كأم و كرنال ها كبنفر الثقة بالدكر الذم يبك  للجامعة أف تلع و يف بناء فك  تقدمي      
 إنساشل م ف ح يع مد العلم ىاديان لو كم شدان، عقدنا العـز على إصدار )اعبامعة( ل عمل على:

  ال قدمي كت ني تواعده على أناس م ا م  العلم كاؼبع فة.تعميع الوعي الع ت -
 تقيم حواران بناءان با اعبامعة كا  م  لل وصل اذل أقب  الس ل ل حقيع ا  م  الع ت اغب  اؼبوحد. -
 تعمل على بعث التاث الع ت االنبلمي ك نوزىا يف شىت مناحي اؼبع فة، كتع يف اعبيل الصاعد أذا التاث. -
 درانػػػات علميػػػة فنيػػػة ت فػػػ  مػػػ  اؼبسػػػ ول العلمػػػي كالفػػػا كاالج مػػػاعي ؽبػػػذه االمػػػة كتسػػػاىم يف خلػػػع جيػػػل تقػػػدصل -

صحيح اعبسػم كالعقػل تػادر علػى النهػوض باع ػاء ىػذه االمػة مػ م  دبثلهػا ؿبقػع ألىػدافها السػامية، عصػي علػى 
 ال  ليل كال زييف.

العلػػم كالفػػ  كال كنولوجيػػا كمػػدل االفػػادة مػػ  ىػػذه تيعػػ  ؼ بػػاىم مػػا توصػػل اليػػو العلػػم اغبػػديث، يف شػػىت ميػػادي   -
 اال   افات يف ربقيع ا  م  الع ت اؼبن ود.
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تيع ؼ باػبربات العلمية كالفنية اؼب وف ة يف جامعػة اؼبوصػل، عػ  ك يػع ن ػ  األحبػاث القيمػة الػ  يبكػ  اف تسػاىم  -
 جديان يف ربقيع ا  م  الفاول الذم يسعى اليو.

 (.  ترويسم ال ملم0970مملم المام م   اط االج ماعي للطبلب كمن سيب اعبامعة)تن   صبي  أكجو الن -
 ال وبو ات ال قاايم:

 مػػا أنػػػلفنا، كسبحػػػورت تلػػػ  اؼبووػػػوعات حػػػوؿ الػػػدعوة اذل   -اؼب صػػفح إلعػػػداد ا لػػػة  يلحػػػظ ال نػػػوع يف مووػػػوعاما      
اج ػػات كالسػػعي لل نػػاء كتطػػوي  آليػػات األعمػػاؿ اؼبو لػػة يف اإلصػػبلح كالنهػػوض بػػالوات  كال تػػي بػػا  م  يف العمػػل كتاديػػة الو 

الدكاا  كاؼب نسات العلمية، كاالى ماـ بالف د م  حيث ال ناء القيمي كت صػا كغػ س اؼب ػادئ الوكنيػة كحػئ الػوك  كاألمػة 
 الع بية. كننع ض مباذج ؼبوووعات م عددة للك اب يف ا لة.

اؼب اط )راير اعبامعة آنػذاؾ( يف مف ػ ح ا لػة بعنػواف )اذل رنػل العلػم كاؼبع فػة  كيف ىذا السياؽ أع ب الد  ور ؿبمد      
كبناة عادل الغد( ع  بالغ ن كره كاع زازه بالف صة ال  أيتيح  لو للعمل يف ىذه اؼب نسة ال  يعي  ل ش ص فيها أنبي ها 

اؼبسػػ ق ل كعػػادل الغػػد.. كأوػػاؼ اؼب ػػاط: "اف  كخطورمػػا، كالػػدكر الػػذم تلع ػػو اليف تكػػوي  األفػػ اد فحسػػئ، كامبػػا يف تطػػوي 
كاج نا الوكا كالقومي وب م علينػا صبيعػان انػ يعاب أ ػرب تػدر فبكػ  فبػا توصػل  اليػو ال  ػ ية يف ـب لػف وػ كب اؼبع فػة. إذا 

 (.3  ص0970مملم المام م ريمنا اللحاؽ دب  ن قونا كبلغوا م اتئ أعلى يف نلم اؼبدنية اغباو ة")
ألمانة العلمية كاؼبس كلية ال ارىبيػة لل حػث العلمػي(   ػئ نػيار  و ػئ اعبميػل مووػحان: "اف األمانػة العلميػة كع  )ا       

 ػػل –صػفة أنانػػية كىامػػة، هبػػئ أف ت ػػوف  يف دنيػػا ال حػػث العلمػػي الصػػ ؼ، كىػػي زب لػػف مػػ  باحػػث اذل آخػػ  ؼبػػا وبملػػو 
فهنػػاؾ ال ػػػمري االنسػػاشل فيمػػا يهػػػول كيسػػ هوم، كىنػػػاؾ يف  ماانػػػو مػػ  اػبصػػػااص الفنيػػة كالنػػوازع اؼبميػػػزة،  -كاحػػد منهمػػا

مملدددم المام دددم  اؼبووػػػوعية فيمػػػا ربكػػػم كتػػػ ل كىنػػػاؾ االنصػػػاؼ كال جػػػ د عػػػ  اؽبػػػول مث النقػػػد ب ػػػكليو ال ػػػاى  كال ػػػاك ")
 (.5  ص0973
: "اف ب يطانيػا كع  )ال نافر االن عمارم يف اػبليج الع ت يف بداية الق ف الع  ي (   ئ  ػايفم ىاشػم نعمػة م  ػدان        

نلك  ك تان ـب لفة ل و يد تواجدىا يف اػبليج الع ت، ف ارة تلجا اذل إيفهػار ع ػبلما بقومػا ال ح يػة، كتػارة باالدعػاء باهنػا 
م ت طة ب عهدات تانونية كال زامات ثنااية م  القاب ا على زماـ السلطة يف االمارات الع بية. كأحيانػان بػاالغ اء االت صػادم 

نات اؼبالية، كخاصة ت ل ا   اؼ النفط، حيث تع و  ب يطانيا اذل ربديات م  ت ل االؼباف كالف نسيا كم  الدكلػة كاؼبعو 
 (.06  ص0973مملم المام م  العثمانية يف اؼبنافسة على مناكع النفوذ")

الدب كالفػ ( تنػاكؿ كناىم اؼب رخ نعيد الديوه جي دبوووع )السيدات اؼبسلمات أكؿ م  تصدر صػاالت العلػم كا       
فيو: منزلة اؼب أة يف االنبلـ ال  منحها  ل حقوتها منها: حع ال مل  كالعمل كال ص ؼ دبا سبل  كؽبا ح ية ال م   دبا خلع 
اهلل تعػػاذل يف حػػدكد ال ػػ ع، كؽبػػا مثػػل مػػا لل جػػل لقػػوؿ ال نػػوؿ )صػػلى اهلل عليػػو كنػػلم( )امبػػا النسػػاء شػػقااع ال جػػاؿ( كتػػد 

 ل االعماؿ ال  وب اجهػا ا  مػ ، نػارت مػ  اعبػيع، تيعػد الطعػاـ، كتنقػل اؼبػاء، كتػداكم اعب حػى كربػ س   شار   اؼب أة يف
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ال جاؿ كضبل  السيف كشار   يف اغب كب، ك ان  م  جيع ال نوؿ يف مع  ػة أيحػد "اربػ  ع ػ ة إمػ أة لل دمػة، كبػ زت 
رم يك نب لو ما ي لفو ك اف منه  اػبطاكػات كاؼبزكتػات، يف الك ابة ك     لل لفاء كالعلماء، ك اف لئلماـ مال  عدة جوا

ف ػػاة ي ػػ غل  بك ابػػة اؼبصػػاحف" كاشػػ غل  اؼبػػ أة يف ال ػػدرير فاإلمػػاـ بػػ  حػػـز  َُٕك ػػاف يف احػػد اربػػاض مدينػػة ت ك ػػة" 
 (.39  ص0976مملم المام م  ال اى م درس على نساءو كاخذ عنه  ك ذل  اب  اعبوزم)

اغبػػاج تانػػم، كعلػػى الػػ غم مػػ   ونػػو ك ي ػػان لؤلكفػػاؿ غػػري اف لػػو اى مامػػات يف الػػتاث الطػػيب  كقبػػد اف الػػد  ور ؿبمػػود     
اإلنبلمي عند الع ب. كناىم يف الك ابة دبوووع يف غاية األنبية عنوانو )كجوب إن عماؿ اللغة الع بية يف ال علػيم العػارل( 

، م  حس  االداء، م  تدرة على ال ج يد كالنزكع اذل الكليػة مس ن طان العديد م  الصفات للغة الع بية أنبها: إهباز ع اراما
كال موؿ، كت ميز   اب هػا باهنػا اخ زاليػة بط يع هػا ك وهنػا غنيػة يف مواردىػا كمف دامػا حيػث اهنػا كت ػل  ػل شػيء، لغػة القػ آف 

ثري م  نواىا م  اللغات يف الك صل حيث أث اىا بالكثري م  االلفاظ كاؼبف دات العلمية كاألكصاؼ اؼبعربة، كىي أكوع م   
كوػػػ  اؼبصػػػطلحات العلميػػػة كتػػػدرير العلػػػـو اغبديثػػػة  مػػػا يقػػػوؿ اؼب يػػػدكف لفكػػػ ة ال ع يػػػئ. مػػػ  كجػػػود ف يػػػع آخػػػ  معػػػارض 

 (.36  ص0973مملم المام م  لل ع يئ)
فيػو  كرب  عنواف )كتفة عند الغزؿ اؼبػتؼ يف اغبجػاز يف العصػ  االمػوم(   ػئ علػي ؿبمػد اغب ػوت، مقػاالن تنػاكؿ 

يفهور ح فة الغزؿ اؼبتؼ يف بيبة اغبجاز كخباصة يف مكة كاؼبدينة، كعزا ذل  اذل عاملا االكؿ نفسي، ي علع ب عور الفػ د 
بنفسو كاحسانو بذاتو ا ثػ  فبػا  ػاف وبػر كي ػع  أػا يف القػدصل، حػا  ػاف يػذكب يف ت يل ػو كي غػ  أػا كدبفاخ ىػا كيهجػو 

المواؿ عليهم كفاو  االعطيػات يف الدكلػة. ف ولػد عنػدىم شػعور عميػع بانفسػهم، خصومها، كيف العص  االموم صي   ا
كىو االج ماعي فتج  اذل  ث ة االماء  -يذ   اغب وت–كانطلقوا ي حدثوف ع  النفر االعلى الق يلة، اما العامل الثاشل  ما 

مملدم ف  الغناء على ايػدم اؼبػوارل كاالمػاء)كما جلنب معه  م  ح ارة متفة يف اؼبل ر كيف امباط اغبياة االخ ل م  تطور 
 (.59  ص0974المام م  

اما الد  ور توفيػع اليػوزبكي )ال دريسػي يف  ليػة االداب، تسػم ال ػاريخ( فقػد   ػئ مووػوعان ثقافيػان مهمػان ضبػل عنػواف       
لل العقااػد كاالراء الغ ي ػة عػ  )تسلل العقااد غري االنبلمية يف الفك  االنبلمي( اشار فيو: اذل اف اػبط  تػد الح منػذ تسػ

االنبلـ م  ت ل م  أنلم م  اليهود كالنصارل كا وس بعد الف وحات االنبلمية حيث  اف ؽبذه ال عوب ثقافات كأدياف 
كمع قػػدات دل تػػ مك  مػػ  ال جػػ د منهػػا بعػػد دخػػوؽبم االنػػبلـ، ك انػػ  االراء الدينيػػة الفارنػػية مػػ  ا ثػػ  االراء خطػػ ان علػػى 

مي ألهنا نلك  انلوب ت ويو االنبلـ كالعمل على ال  كي  بعقااده، ف ه ت ف ؽ م اث ة بافكػارىم مثػل الدي  االنبل
 الس اية كالكيسانية كاؼب جبة كغريىا.

كم  ذل  ما نادت بو اؼب جبػة علػى لسػاف )اعبهػم بػ  صػفواف( )اف االيبػاف يعقػد بالقلػئ، كاف االنسػاف مػا داـ م منػان      
 (.36  ص0973مملم المام م  يعل  غري ما ي ط  اماـ وغط اك خوؼ )أعل  م دأ ال قية()بقل و فبل ي  ه اف 

يف حا   ئ الد  ور اضبد خطاب رب  عنواف )لئلنبلـ مفهـو كاحد( تناكؿ فيػو جػزءان مػ  مواتػف بعػح الصػحابة      
قولوىا كالخري فينا اذ دل نسمعها( م ريان الك اـ مف  حان بقوؿ اػبليفة عم  ب  اػبطاب )روي اهلل عنو( )الخري فيكم اذ دل ت
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اذل أف االكاال انطلقوا يف معامل هم الناس م  انسػاني هم، فمػا  ػاف ابػو بكػ  يومػان كال عمػ  كال عثمػاف كال علػي )روػي اهلل 
هػم االكؿ عنهم( تد ثاركا يف كجوه ـبالفيهم كال أث نوا ؽبم القوؿ اك ت لوىم، امبا اخذكا م ػادئ انػبلمهم اغبنيػف مػ  معلم

ؿبمػػد )صػػلى اهلل عليػػػو كنػػلم(، فكػػانوا ينطلقػػػوف مػػ  االنسػػاف االنسػػػاشل، مث تػػداعى اال لػػة علػػػى ىػػذه اؼب ػػادئ السػػػمحاء، 
فػػادعى االنػػبلـ  ثػػري مػػ  الغ بػػاء كلكػػنهم دل يسػػ طيعوا اف يس سػػيغوه كدل ي ػػذكتوا حبلكتػػو، ف ػػل تػػوالن علػػى السػػن هم كحلػػة 

 (.04  ص0980مملم المام م  يل سوهنا)
كع  )معايري ال مييز با ا  معا ال يفي كاغب  م(   ئ الد  ور صبلح ضبيد اعبنات )ال دريسي يف تسم اعبغ افية        

/  لية التبية( يقػوؿ: ي ػدك اف ا  معػا ال يفػي كاغب ػ م ؾب معػاف م نات ػاف مػ  حيػث ىيكػل ال نػاء، كالػن م االج ماعيػة 
دك ىناؾ صػعوبة كاوػحة يف ؿباكلػة الفصػل بينهمػا، فصػبلن تامػان كب ػكل خػاص يف نػاحي ا كالقيم االت صادية كالثقافية، كت 

االكذل: تكم  يف صعوبة ان  داـ اعبانئ االحصااي ل وويح الف ؽ با ا  معا، كالثانية العجز يف كو  خصااص فبيزة 
 الف كتات با ا  معا:  لكل منهما كسبيل الدرانات االج ماعية اذل كو  اؼبعايري ال الية. ال  ت ا

اغبجػػم السػػكاشل يف  ػػل مػػ  الق يػػة  -ّال يبػػة الػػ  يعػػيع فيهػػا  ػػل مػػ  نػػكاف ال يػػف كاغب ػػ .  -ِاؼبهػػ  كاالعمػػاؿ.  -ُ
 ال جانر كاالخ بلؼ السكاشل يف  بل ا  معا. -ْكاؼبدينة. 

نسػػع ال فاعػل االج مػػاعي -ٕبانواعػو.  ال حػ ؾ االج مػػاعي-ٔال ػدرج االج مػاعي كال نػػوع الػويفيفي يف القػػ ل كاؼبػدف. -ٓ 
كاؼبعايري اؼب صلة بو. أم اف ا  مػ  ال يفػي يب ػاز دبمارنػة غال يػة نػكانو ح فػة الزراعػة، كيسػ وكنوف كحػدات صػغرية اغبجػم، 

مملدددم المام دددم  كيب ػػاز نػػػكانو بال جػػانر كال مانػػػ  ب ػػاثري الق ابػػػات، كتلػػة حػػػ   هم خاصػػة بػػػا مواتػػ  السػػػك  كالعمػػل)
 (.65  ص0980
كتناكلػػ  ف ػػيلة ع ػػاس مطلػػ  مووػػوع )اثػػ  الفلسػػفة الفارابيػػة علػػى الفسػػفة االندلسػػية( أ ػػدت فيػػو أف: أثػػ  الفػػارات       

الفلسفي دل يق ص  على اؼبنطع كحده كامبا تناكؿ مواوي  شىت يف فلسف و، لذل  فهو ناىم مسانبة فٌعالة يف اغناء الفك  
ؼب ػػ ؽ اك يف اؼبغػػ ب، كاليػػو يعػػود الف ػػل يف كوػػ  انػػر مػػذىئ الصػػدكر  بالع بيػػة الفسػػفي العػػ ت كاالنػػبلمي، نػػواء يف ا

ك ػػذل  م ػػادئ الفلسػػفة السيانػػػية كاالكػػار العػػاـ للػػنهج ال ػػػوفيقي بػػا شػػىت ال يػػارات الفلسػػػفية اليونانيػػة النػػيما أفبلكػػػوف 
 (.028  ص0982مملم المام م  كأرنطو)

اضبد مطلوب، حبثان ا د فيو: اف ال حث ال بلغي، ن ا عند الع ب، بعد كع  )مصادر ال حث ال بلغي(   ئ الد  ور      
أف نػػزؿ القػػ آف الكػػ صل كام ػػدت دعػػوة االنػػبلـ اذل  ثػػري مػػ  بقػػاع العػػادل، ك انػػ  ن ػػاتو تسػػري اذل جانػػئ ن ػػاة علػػـو اللغػػة 

سلما بك ػاأم الع ػيم، فقػد الع بية كي طور ب طورىا عرب الق كف، كم  أىم االن اب ال  دفع  اذل ىذا ال حث إى ماـ اؼب
كجدكا فيو غري ما ألفوه يف  بلـ الع ب ككجدكه معجزة  ربل ربدل اهلل بو االنر كاعب  على أف يػاتوا دبثلػو، كلكػي يربىنػوا 
على اعجازه كيفهموا آياتو كانلوبو كيس ن طوا االحكاـ منػو، اذبهػوا اذل ال بلغػة بػاحثا فنوهنػا كمووػحا اتسػامها. كيقػف 

انػػئ الغػػ ض الػػديا، دافعػػاف نبػػا: الغػػ ض ال عليمػػي أم تعلػػيم الناشػػبة لغػػة القػػ آف الكػػ صل كمع فػػة أنػػالي ها، كالغػػ ض اذل ج
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اآلخػػ  النقػػدم، أم سبييػػز الكػػبلـ اغبسػػ  مػػ  الػػ دمء كاؼبوازنػػة بػػا القصػػااد كاػبطػػئ كال نػػالة، كي صػػل أػػذا الغػػ ض ركايػػة 
 (.08  ص0982مملم المام م  ن غي أف ييط ح)االدب كمع فة اعبيد الذم يي كل كال دمء الذم ي

 ما   ئ جليل رشيد فاحل مقالة ضبل  عنواف )أزمة تع ري( اب دأه بالقوؿ: كىل يف ال ع ري أزمة؟ م ناكالن أيس اؼبوووع        
كالػػدالالت  ب ا يػػده: إف جػػوى  اؼب ػػكلة يكمػػ  يف اؼبوتػػف الػػذم يقفػػو صبهػػ ة ال ػػاحثا مػػ  اللغػػة الع بيػػة ككيفاافهػػا ال ع رييػػة

اؼب  لفػػة ؼبف دامػػا كت ا ي هػػا كالػػواف صػػياغاما، كىػػو موتػػف يف غال ػػو ينطػػوم علػػى شػػيء مػػ  عػػدـ اؼب ػػاالة أك ذباىػػل ؼبػػا يف 
التا يػػئ اللغويػػة مػػ  خصػػااص كدالالت. كردبػػا غلػػئ علػػيهم ال ػػ  أف ال نػػوع بايػػة لف ػػة كبايػػة ت  ي ػػة صبيلػػة فبػػا يبكػػ  اف 

ا عدنا لنحلل تل  اعبمل كالتا يئ العامة اك اػباصة الفينا مواوي   ثرية م  اػبلػل الػذم يوصلهم اذل غاي هم، حىت اذا م
 (.04  ص0980مملم المام م  تنعكر آثاره السل ية على عمـو الفك ة العلمية اؼب اد ايصاؽبا اذل اآلخ ي )

عان بعنواف )م  مآث  كم  ك ات الع ب كتناكؿ ؿبمد مصطفى اؽببلرل )كىو معلم يف مدرنة الفاركؽ االب دااية(، مووو      
صػػناعة الػػورؽ(، بػػٌا فيػػو: إف صػػناعة الػػورؽ صػػناعة صػػينية، كلكػػ  فبػػا يعػػزل اذل العػػ ب كف ػػلهم بنقػػل ىػػذه  –اؼبسػػلما 

الصناعة ال دااية م  الصينيا اذل مدينة ظب تند، مث تطوي  ىذه الصناعة كربسينها. بل كاب كار مواد جديػدة فيهػا، ف عػد اف  
الورؽ يصن  م  اغب ي ، اص ح يصن  على أيدم اؼبسلما، مػ  القطػ  اؼبوجػود يف  ػل بلػد مػ  الػ بلد االنػبلمية، بػل  اف 

كمػػ  اػبػػ ؽ ال اليػػة كغريىػػا. ىػػذا باإلوػػافة اذل أهنػػم ىػػم الػػذي  نقلػػوه اذل اكربػػا، كىػػذا مػػا اعػػتؼ بػػو كاتػػ ه العديػػد مػػ    ػػاب 
 ارة الع بية( كاؼبس   تة االؼبانية )نيج يد ىونكة يف   اأا: مشر اهلل على الغ ب اؼبنصفا، منهم )ام. ىل يف   ابو: اغب
 (.069  ص0974مملم المام م  الغ ب( ك ذل  )غون اؼ لوبوف( كغريىم)

ك  ئ ؿبمد ازىػ  السػماؾ )كىػو تدريسػي يف تسػم اعبغ افيػة بكليػة التبيػة( مقػاالن تنػاكؿ فيػو )م ػ كع صػناعة االظبػدة       
درانة يف ال وك  الصناعي( أ د فيو: أف انبيػة الزراعػة غبيػاة السػكاف يف العػ اؽ، كامكانيػة اغبصػوؿ  -يف الع اؽالكيمياكية 

توحيػػاف ألكؿ كىلػػة ب ػػ كرة تانػػير صػػػناعة االظبػػدة يف ال لػػد، كانػػو يبكػػ  ان ػػػاج  -علػػى  ميػػات   ػػرية مػػ  الغػػاز الط يعػػػي
ؿ بػػو، كمػػ  اؼبعلػػـو اف انػػ  داـ االظبػػدة الكيماكيػػة هبػػ م علػػى درجػػة عػػ  نػػع  االنػػ رياد اؼبعمػػو  َِاالظبػػدة ب كلفػػة تقػػل 

 ُٔٓٗدينػار نػنة  9ِّٕٖٗنطاؽ ويع، كيع رب احد االن اب يف تلة ان اج احملاصيل الزراعية فلم تزد تيمة اؼبسػ ورد عػ  
قارنػػة بػػا دينػػار. كباؼب 9ِّّْٖٕحػػوارل  ُٔٔٗكلكنهػػا ازدادت خػػبلؿ الع ػػ  نػػنوات ال اليػػة، إذ بلغػػ  تيم هػػا يف نػػنة 

مليوف دكزل كبا االظبدة اؼبس  دمة، فاف ان هبلؾ االظبػدة وػبيل للغايػة، كاف  ِٗمساحة االرض الزراعية بالع اؽ ال الغة 
ك يعة ت بة الع اؽ فقرية اذل عنص م النيتكجا كالفسفور كحباجة اذل ان  داـ االظبدة، بدؿ تػ ؾ االرض بػوران ل مكنهػا مػ  

 (.60  ص0976مملم المام م  لسنة)زراعة ؿبصوؿ كاحد يف ا
كربػػ  عنػػواف )مكافحػػة اغب ػػ ات(   ػػئ الػػد  ور زىػػري ال ػػاركؾ )ال دريسػػي يف  ليػػة التبيػػة( مقػػاالن عػػ   يفيػػة زيػػادة        

اغب  ات كاآلفات الزراعية ككناال مكافح ها بان  داـ اؼب يػدات الكيمياايػة، كر ػز علػى اخػ بلؼ ال ػوازف يف الط يعػة كاثػ ه 
 ثػػ ة اغب ػػ ات م ػػريان اذل اف: اغبيوانػػات كالن اتػػات يف ال ػػ كؼ االع ياديػػة تكػػوف يف حالػػة تػػوازف مػػ  الناحيػػة العدديػػة علػػى  

بوانطة عوامل ك يعية ـب لفة، كأىم ىذه العوامل ىي  مية الغذاء اؼب احة كاؼب ض كاؼب طفبلت كاؼبفتنات كاالحواؿ اعبوية. 
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ا ت ذبذب بصورة داامية ن يجة لل غريات ال  تط أ على ال يبة كن يجة ؽبذا ال ذبذب كاف حالة ال وازف ىذه ليس  نا نة، امب
نبلحظ زيادة   رية يف اعداد نوع معا مػ  اغب ػ ات اك أم  ػاا  آخػ  كىػذا نػ ئ يفهػور اآلفػات، كلكػ  اغبالػة تعػود اذل 

الط يعيػة فانػو هبهػز اغبيوانػات الػ  ت طفػل  كوعها الط يعي بعد فتة م  الزم . فإذا حدث كاب دأ حيواف معػا بالزيػادة غػري
عليػػو كتفتنػػو بغػػذاء ا ثػػ ، كاف اىػػم عامػػل مسػػاعد علػػى اوػػط اب اؼبيػػزاف الط يعػػي ىػػو االنسػػاف نفسػػو فن ػػاكو تػػد حػػوؿ 
كبان م ار كبدكف اف يػدرم حيوانػان اك ن اتػان الوػ ر منػو اذل آفػة.. كنػ ئ ىػذا ال غػري ىػو االتاحػة لنػوع معػا يف كفػان مبلامػة 

 (.96  ص0982مملم المام م  ل كاث  العددم)ل
اما ال يخ ؿبمد علي الياس العدكاشل )مدرس يف االعدادية الغ بية( فقد تنػاكؿ مووػوع )الفقػو االنػبلمي( اشػار فيػو        

العػدة كالع ػع اذل ما جاء يف   ػاب اهلل العزيػز يف ال يػ  كال بػا كالػ ى ، كالنكػاح كال وػاع كااليػبلء كاللعػاف كال هػار كالطػبلؽ ك 
كاؼبكات ػػة كالنفقػػات كاغبػػدكد كالكفػػارات كاحكػػاـ الػػديات كاعبهػػاد كالصػػيد كالػػذبااح كاالكعمػػة كاالشػػ بة، كاحكػػاـ اؼبواريػػث 
كالق اء كالدعول كال ينات كاغبث على الصدتات كاج ة كمندكبة كالرب كال قول، كما جػاء بػو باالشػارة اليػو مػ  بػاتي انػواع 

صػػ ، كبينػػ  الٌسػػنة حكػػم مػػا دل يػػذ   بلف ػػو يف الك ػػاب صػػ وبان فبػػا دخػػل يف عموماتػػو  ال ػػ  ة اؼبعػػامبلت ا ثػػ  مػػ  أف وب
اف الفقو االنبلمي تانوف يب از على غريه م  القوانا ال  ي ج  اليها  -كاكوح ال يخ العدكاشل -كالق ض كاؽب ة كغري ذل 

ولو الػ  تػاـ عليهػا، بػ مء مػ  ال غيػري كال  ػديل كات ػاع اؽبػول يف تن يم ا  م  االنساشل بانو تانوف اؽبي يف انسو العامة كاص
 (.5  ص0974مملم المام م  كال طط يف احكامو)

 ال وبو ات الجبيم:
كن ػػ ت ا لػػة يف اكػػار ال نػػوع يف مووػػوعاما كاعمػػاـ الفااػػدة اؼب جوةػػػ عػػددان مػػ  اؼبووػػوعات الصػػحية لن ػػ  الػػوعي        

ا ما    و الد  ور نزار وبىي نزى  رب  عنػواف )اؼبفهػـو الصػحي ل ن ػيم االنػ ة( اشػار فيػو الصحي كالطيب يف ا  م ، كمنه
أف تن يم االن ة دبفهومو الصحي ي مي أكالن اذل ن   الثقافة الصحية يف ؿبيط اف اد االن ة، كتوفري اؼبواد اؼبس عملة ل حديػد 

ال مووعية تس عملها االنثػى اك عمليػات ج احيػة ذبػ م النسل نواء  ان  مواد دكااية ت خذ ع  ك يع الفم اك  ان  كنا
اف تن ػػيم األنػػ ة ىػػو  -كأ ػػد نزىػػ  –علػػى ال جػػل اك اؼبػػ أة. ك ػػذل  العمػػل علػػى ن ػػ  الثقافػػة اعبنسػػية بػػا افػػ اد االنػػ ة. 

وران بػا ع ارة ع  إج اء كتااي كحيوم لل غلئ على بعح األم اض الوراثية ال  تصػيئ العاالػة خاصػة اذا  ػاف ال ػزاكج ؿبصػ
األتػػارب. كاف اؽبػػدؼ مػػ  تن ػػيم األنػػ ة كربديػػد عػػدد األكفػػاؿ ىػػو إعطػػاء ف صػػة ا ػػرب للطفػػل حػػىت ي قػػى علػػى تيػػد اغبيػػاة، 

 (.007  ص0979مملم المام م  كليناؿ ح ان أكف  م  ال عاية الصحية كالغذاء كال عليم)
تنػػػاكؿ فيهػػػا كػػػ ؽ ككنػػػاال اإلنػػػعاؼ مثػػػل أمػػػا الػػػد  ور بانػػػل يونػػػف عزالػػػدي ، فقػػػد ن ػػػ  عػػػددان مػػػ  اؼبووػػػوعات       

 )االخ ناؽ( ذ   أن ابو كأصبلها فيما يايت:
 انسداد ا ارم ال نفسية ن يجة دخوؿ مواد غ ي ة. -
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إعاتػػة عمليػػة ال ػػنفر البلاراديػػة كذلػػ  بوانػػطة، منػػ  القفػػص الصػػدرم مػػ  اغب  ػػة يف ال ػػهيع لسػػقوط األجسػػاـ  -
 الثقيلة عليو.

  لوث ج كحو.إصابة اؼبصاب دب ض الكزاز ل -
 الصعقة الكه بااية. -
 تناكؿ اؼبواد السامة. -
 االخ ناؽ يف االجواء غري الط يعية. -

 اما ع  عبلمات االخ ناؽ فهي:
 ال نفر يكوف ن يعان، كردبا نبلحظ كجود مواد لعابية حوؿ االنف كالفم. -
 اح قاف الوجو كال ف ا كتغري لوهنا اذل اللوف االزرؽ. -
 م  الص ع. االغماء كتد يصاح و نوبات -

 دبا يايت: -كيبك  تدارؾ تل  االصابة ع  ك يع ازباذ اج اءات ن يعة يف االنعافات االكلية اصبلها الكاتئ
 إخ اج اؼبصاب م  منطقة االصابة كرف  االن اب اؼب دية لبلخ ناؽ  ال  ايا كغريىا. -
 ة منديل اك شاش.ال ا د م  خلو ا  ل ال نفسي م  اؼبواد الغ ي ة بف ح الفم كتن يفو بوانط -
عند عدـ كجود ال نفر ي اش  باج اء ال نفر الصناعي كغريىا م  الوناال الس يعة كالفٌعالة ال  م  شاهنا إنقاذ  -

 (.42-39  ص ص0980مملم المام م  اؼبصاب فبا ىو فيو)
موؿ( الػػػذم شػػػاع  مػػػا   ػػػئ الػػػد  ور بانػػػل ؿبمػػػد وبػػػىي )ال دريسػػػي يف  ليػػػة الطػػػئ( مووػػػوعان مهمػػػا عػػػ  )ال ارانػػػي ا      

انػػ عمالو مػػ  ت ػػل النػػاس كاؼب وػػى  ونػػو رخػػيص الػػثم  كالوب ػػاج يف اغبصػػوؿ عليػػو كصػػفة مػػ  الط يػػئ. كىػػو عقػػار مسػػك  
نػ عة كثبلثػا اظبػان ذباريػان كتسػميات علميػة  َُٖٗلبلالـ، كخافح للح ارة، تصنعو ش  ات عاؼبيػة بلػغ عػددىا حػىت نػنة 

عبيسي  كالسومادريل  و( كىي مس ح  ات عنػو، امػا اعب عػات الك ػرية منػو فيػ دم منها )ال اراني اموؿ كالنورجيسي  كاال
باهنا تد تس ئ تقيبان اك نزفػان معػديان اك معويػان كأوػ ار يف الك ػد اك تػاث  الػدماغ اك  - ما يووح الكاتئ  -اذل او ار جان ية

عػػاـ أك تليػف اك ت ػػم  يف الك ػد تػػد يػػ دم تن ػ  يف أنابيػػئ الكلػى. كردبػػا تسػ ئ نقصػػان يف السػك  اك زيػػادة فيػػو اك نزيػف 
بصػػاح و اذل الوفػػاة بعػػد فػػتة التطػػوؿ، لػػذا كجػػئ ال عامػػل مػػ  اؼب وػػى الػػذي  يعػػانوف مػػ  أمػػ اض الك ػػد كالكلػػى ب ػػيء مػػ  

 (.69-68  ص ص0980مملم المام م  اغبذر عند تناكؽبم ؼبادة )ال اراني اموؿ( )
ت ث  على اعبنا(   ئ الد  ور ف ػ م الػدبٌاغ )ال دريسػي يف  ليػة الطػئ( كرب  عنواف )االنفعاالت النفسية.. ىل        

أم مػػ ض يعػػزل اذل اػبػػوؼ )اك اؽب طػػة عاميػػان( حػػىت  -يقػػوؿ: يف اؼبوصػػل كيف  ثػػري مػػ  منػػاكع شػػ تنا العػػ ت، يعػػزل اؼبػػ ض
ت اف اػبػوؼ يبكػػ  اف أصػ ح اػبػوؼ ىػو اؼبسػ كؿ عػ   ثػري مػ  األمػ اض. كتػد عودتنػا عجاازنػا اغبكيمػات كأمهاتنػا اؽبلعػا
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يس ئ أم شيء كحىت ال يفوايد!. كيف غم ة ال فح كال ػعور بػالف   كالغػ كر العلمػي أصػم بعػح األك ػاء كاؼبثقفػا آذاهنػم 
ع   ل ما ي علع باالنفعاؿ كاػبوؼ كال وت ، اف ال دااد النفسية، كاالوط اب العاالي، كنوء ال فاىم الزكجػي كالصػدمات 

 ؼبػػة عنػػدما  انػػ  األـ اغباليػة ف ػػاة يف بيػػ  كالػػدىا، كالعنػػف كالقسػوة الػػ  تع وػػ  ؽبػػا أثنػػاء الطفولػػة النفسػية، كال جػػارب اؼب
كالك   ال ديد ذباه اؼب أة يف اغبياة كالك ه الدفا اك اػبوؼ م  اغبياة الزكجية،  ل ذل  لو آثاره السل ية على صحة اؼب أة 

 (.73  ص0973مملم المام م  كجنينها)
اكؿ الد  ور كبلؿ اضبد نورم اػبياؿ، موووع )ال  دي  بوانطة كخز االب ( أشار فيو اذل أف: ك يقة ال  دي   ما تن       

نػػػنة،  وانػػػطة ل  فيػػػف اآلالـ كال  ػػػدي ، كلػػػ عح  َََِبوانػػػطة كخػػػز اإلبػػػ ، ك يقػػػة تديبػػػة انػػػ عمل  يف الصػػػا منػػػذ 
د علػى إحػداث تن ػو تػوم لػ عح أعصػاب ربػ  اعبلػد يف أف ال  ػدي  بوانػطة اإلبػ  يع مػ -كبٌا اػبيػاط -اغباالت اؼب وية

مناكع معينة م  اعبسم، كذل  بوو  إب ة كاحدة أك أ ث  ؿبدثة اى زازان خاصان ي دم إذل ربديد معػا يف تلػ  اؼبنطقػة، إذ 
 باايػػة يػػ م إدخػػاؿ ابػػ  ذات كػػوؿ يقػػارب االقبػػا يف مواوػػ  خاصػػة، كبعػػد ذلػػ  تػػدار اإلبػػ ، إمػػا يػػدكيان أك بوانػػطة دكرة  ه

( دكرة يف الدتيقة، كزب لف م  منطقػة اذل اخػ ل يف اعبسػم، ففػي عمليػة فػ ح الصػدر تػدخل اإلبػ ة َٖخاصة، تصل اذل )
 (.86  ص0974مملم المام م  يف جلد ذراع اليد، كتدار ؼبدة ع   ثواف اك طبر ع  ة ثانية)

اعبيػئ -ِاعبيػئ الفكػي.  -ُد، أنػواع اعبيػوب كىػي اما ع  )ال هاب اعبيوب األنفيػة( فقػد بػٌا الػد  ور ع ػداهلل ضبيػ     
اعبيئ اعب هي. اعبيئ اػبفاشي. مووحان أع اض ال هاب اعبيوب األنفية )اغباد( كيف ىذه اغبالة ي دأ صػداع  -ّالغ بارل. 

شػػديد كضبػػى خفيفػػة مػػ  انسػػداد األنػػف ك ثػػ ة إف ازاتػػو، مػػ  تغيػػري يف رنػػا الصػػوت. كوػػعف اك انعػػداـ حانػػة ال ػػم كتػػد 
صػػاحئ ذلػػ  تلػػة السػػم ، كيلػػـز اؼبػػ يح يف ىػػذه اغبالػػة راحػػة تامػػة بصػػورة بسػػيطة اك شػػديدة حيػػث يسػػ ئ ىػػذا إزعاجػػان ي

 (.78  ص0975مملم المام م  كيبك  ال غلئ على ال هاب اعبيوب بف ل كجود األدكية الفٌعالة) -مس م ان للم يح
 القصائا الش ريم:

 ػع ية بانواعهػا، كغال ػان مػا تكػوف يف الغػزؿ كاغبػزف كاغبنػا، كربمػل م ػاع  األنػى كدل زبلي أعداد ا لة مػ  القصػااد ال     
كالف اؽ، كن ري ىنا إذل تصيدة غػازل ؿبمػد اغبفػو الػ  ضبلػ  عنػواف )مػا تػاؿ الفػ س يػـو ال سػوس( يصػف فيهػا لوعػة ال عػد 

 كالف اؽ كفبا جاء فيها:
 بكي ً  يـو إفتتنا..

 مك ن ي كحيدان، أكوؼ حبار الصحار 
 بسيفي.. كنـو اػبناؽ،

 كيـو إل قينا..
 عصيً  كقوس الثلوج..

 كح ب الفناؽ
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 ... رأي ً  رب  اغبواف 
 مذبوحةن يف ال فاه

 كفوؽ جنونً  ناـ إلو،
 تعدي  ألواح تليب..

 كألواف مويت..
 كعودة ع قي م  آية العاشقا

. 

 كعدتً  يـو افتتنا .. حكاية..
 كتليب..

 (82  ص0975مملم المام م  )توزع با ال سوس بطاتو.. 
 كأن د ميس  تانم اػبٌ اب تصيدة بعنواف )موعد يف نواحل ال مر( يصف فيها لوع و كحنينو كاش ياتو، كفبا جاء فيها:

 ارتصي مثل العصافري، ان  م حورل
 تناديل ، عين  اآلف، ا  في
 لوحة حيب، تليب الطاا  يغفو
 خطوؾ إشل اش ق ها )أو ب

 أ حلمي في  يا نيديت(يف ال مل يدم، أت  
  ل غصوشل ت ع ل، أل سيا ثوب ً 
 البلم  فاعبوع بصدرم صب ة تس ح

 (88  ص0974مملم المام م  ىذم ال يح فيها.. )
كأن د ال اع  حكم  صاحل، تصيدة عنواهنا )انط اع يف ـبيلة صق  ت يع( دعػا فيهػا إذل إشػاعة األمػل كالسػعي كبػو      

 لعمل اإلنساشل، كفبا جاء فيها:العمل كإعمار األرض كريتي ا
 ى ب ي جبلدم الذاكم اذل الوادم ال ليل الفيء

 ك ن  تطع  االفان م  األمياؿ
 عرب مفاكز ال فح        

 تطع  م ايع الدنيا
 ألزرع يف فيايف ال فة األخ ل م  األرض

 مواكيبلن كأغنيات غب  الدؼء
 فكاف أف ان طاؿ ذراعي اؼب  ور
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 راء السورمبا  الن ل ي عث م  ك 
 ك اف أف ام  ق ي مهندم يف غيهئ الع ع

 كرح ي أناؿ اغب اس يف الط ؽً 
 (66-65  ص ص0974مملم المام م  ع  اؼبع وتًة اغبسناء.... )

كربػ  عنػواف )فاربػػة الفجػ (    ػ  ب ػػ ل ال سػ اشل تصػػيدة صبيلػة تقطػ  حػػئ كركمانسػية كت نػم مبلمػػح اغبػزف كمكابػػدات 
 يها:ال عد كالف اؽ، كفبا جاء ف

 أت ب  خلف تلوؿ اغبزف كأنسى ىواؾ
 أتلول رب  اؼبط  السفاح كأنسى ىواؾ

 إف أيغمح عيا أر عيني  ذبوالف بآخ  ىذا الليل
 كأيبص  كردة ح   تندل يف شف 

 كأرفح أف أنساؾ          
 تال  كدرة ح   إذ م ت باألغصاف

 نارج  ليبلن           
 تاؿ الفج :

 عرب مياه الغ بةناصحئ كردة ح   إذ أرحل 
  ل ليارل ال يم كأن  معي

 يا ىذم اػباركة الكربل
 مزت  ندكؿ الكابوس األكؿ كال اب  كالعاش 

  اف دمي اؼب لطخ باألكحاؿ نقيان يص خ مث يغور بقلئ الليل
 أىذا ليل  يا ككا

 ما أكولو.. ما أب   خصبلت ذكاا و
 (026  ص0982المام م   مملمما أنودىه.... )                              

 كأن د معد اعب ورم يف تصيدتو )م  مكابدات اف يقية( كاصفان اؼبعاناة االنسانية كالسعي للعيع ال غيد تاابلن :
 حبار

 حباره ى ـه 
 منذ عصورو ي حل

 كىو يف ع ع  ل ل ة تن لع يف أرضو كاعدةو موعودةو 
 تاؿ: خذك اغبكمة علي
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 إف اإلحبار
 (46  ص0977ملم المام م  مىو الل ل ة اؼبفقودة)
 الرك  الرياب :

رب  ىذه ال سمية كاصل أيت الديوه جي م ابعة االخ ار ال ياوية العاؼبية كاعبامعية يف  ل عػدد مػ  أعػداد ا لػة ؿبلػبلن      
االعػػبلـ  كمسػػ ن جان دبػػا يػػنم عػػ  درايػػة فااقػػة بااللعػػاب ال ياوػػية اؼب  لفػػة، ك انػػ  اخ ػػار اؼببل مػػة حينػػذاؾ شػػاغلة كنػػاال

كاالكنػاط ال ياوػية، ك ػاف الػديوه جػي يف أغلػئ اعػداد ا لػة يصػػف كي ػاب  اخ ػار اؼببل ػم العػاؼبي ؿبمػد علػي  ػبلم، كمػػ  
، ال قػػى ؿبمػػد علػػي  ػػبلم مػػ  اؼببل ػػم جػػو ف يػػزر يف ُْٕٗ ػػانوف الثػػاشل   ِٖوػػم  تلػػ  اؼب ابعػػات أشػػار اذل أف، يف يػػـو 

ىا الكل بفارغ  الصرب. ام ازت بكوهنا م  أىم اؼب اريات العاؼبية، رغػم  وهنػا بعيػدة عػ  م اراة ثارية يف اؼببل مة، كال  ان    
. اص ح ال نافر على ع ش ال طولة صع ان ُُٕٗلقئ ال طولة، ف عد أف خس  ؿبمد علي م  ف يزر يف م ارمما االكذل ننة 
نورث ، الػذم انػ طاع اف يفػوز علػى ؿبمػد علػي ذل  انو يفه  يف ىذا ا اؿ مبل ماف جديداف، نبا فورماف )بطل العادل( ك 

، كأص ح  اؼبسالة ش يهة اذل حد بعيد بػ )تصفية حساب( إذ حاكؿ  ػل منهمػا أف ُّٕٗنيساف  ُيف م اراتو االكذل يف 
 (.006  ص0974مملم المام م  وبقع فوزان على غ يبو، فوز كاحد هبعلو يف القمة، كخسارة كاحدة ذبعلو يف األنفل)

بػػا ف يقػػي  ليػػ  العلػػـو كالزراعػػة علػػى  ػػاس راػػير اعبامعػػة، فقػػد تػػدـ  ُّٕٗنيسػػاف  ُاؼب ػػاراة الػػ  جػػ ت يف  كعػػ       
كتاؿ: "يبك  القوؿ اف الن يجة عادلة لوصوؿ الف يقا اذل  ُ-ُربليبلن رياويان صبيبلن للم اراة، م ريان اذل اف الن يجة ان ه  

علـو اف يث   جدارة يف اللع ة كلعئ مع م أكتػات اؼب ػاراة بانػلوب دفػاعي ؼبقابلػة اللع ة النهااية، كتد ان طاع ف يع  لية ال
 ىجمات العيب الف يع اؼبقابل، تير كقبم ع ود اللذي  ىددا م مى العلـو عدة م ات".

 بة أما فااع فبل أدرم ماذا أصابو!! كأحسػ  م  ػز ينانػ و ىػو أف يلعػئ يف م  ػز اعبنػاح خاصػة كأنػو دل يسػدد أيػة وػ      
تيػػذ   اذل م مػػى العلػػـو ك لهػػا كاا ػػة، كف يػػع العلػػـو اع مػػد علػػى ال م يػػ ات الطويلػػة. كاع قػػد أنػػو أقبػػح انػػلوب ي  ػػ  تيانػػان 
ؼبسػ ول الف يػػع، كربمػػل دفػػاع الزراعػة بع ػػان مػػ  ىػػذه اؽبجمػات خاصػػة نػػعد ع ػػدالوىاب الػذم تلػػل مػػ  خ ػػون و اؼبع مػػدة 

طػي منطقػة الونػط كيلعػئ أػدكء كنػكينة.  ػذل  البلعػئ جعفػ  اال انػو بعح ال يء كأجاد البلعئ صبعة الذم  اف يغ
ي الغ بعح ال يء يف اؼب اكغة يف منطقة جزاء خصمو، كمهما يك  م  أم  فإف ف يع العلـو أدل كاج و ب كل فب از كب كح 

 (.82  ص0973مملم المام م  رياوية عالية)
يوه جي اي ان، أف لع ة   ة السلة م  أصبل اللع ات اعبماعيػة كيػورل كرب  عنواف )  ة السلة لع ة اؼبونم( أكوح الد      

اعبمهػػور، ؽبػػا عنايػػة   ػػرية.. كيفهػػ ت الفػػ ؽ اعبامعيػػة دب هػػ  جيػػد، كاؼبفاجػػاة الغػػري م وتعػػة ىػػي خػػ كج ف يػػع  ليػػة العلػػـو مػػ  
قػػػاء العلػػػـو كالطػػػئ بطولػػػة جامعػػػة اؼبوصػػػل، يف كتػػػ  م كػػػ  ن يجػػػة خسػػػارتا م  ػػػالي ا مػػػ   ليػػػة الطػػػئ كاالداب، ففػػػي ل

انػػػ طاع   ليػػػة العلػػػـو اف ت قػػػارب يف عػػػدد نقاكهػػػا مػػػ  الطػػػئ، كلػػػو سبالػػػ  البلع ػػػوف اعصػػػاأم كالزمهػػػم اؽبػػػدكء ل غػػػريت 
الن يجة،  اف أحس  ما يف اؼب ارة أىداؼ البلعئ غازل نايف كالذم ت ؾ ح ان كليقان دكف رتابة اك مبلح ة، كلع ػ  الط يػة 
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الذي  تنقصهم اللياتة ال دنية خاصة. جورج الذم يفه ت فاعلي و ب كل كاكئ ك اف قبم اؼب اراة ىذه اؼب ارة بكامل الع يها 
مملددم دكف منػػازع البلع ػػاف مػػزاحم تانػػم اػبيػػاط، الػػذم ىػػو يف غػػ  عػػ  ال ع يػػف، فقػػد  ػػاف العامػػل االكؿ يف فػػوز ف يقػػو)

 (.029  ص0973المام م  
(   ئ الديوه جي يقوؿ: ربكيم اؼب اراة ىي م  اؼبهمات الصع ة كال اتة. كرب  عنواف )ح انة اؼب مى اؼبهمة الصع ة      

اليسلم صاح ها )حكم اؼب اراة( م  النقد كالذم احيانان بس ئ اك بدكف ن ئ، كتد ي ع ض حكم اؼب اراة يف احياف اخ ل 
ئ كأشػع مػ  مهمػة اذل بعح االذل ن يجة الح جاج اعبمهور اك غ ئ بعح البلع ا، كلك  مهمة حارس اؼب مػى أصػع

أم العئ أك أم حكم للم اراة فهو ع وة للنقد داامان كاليسػلم بدنػو مػ  ـبػاك  جسػيمة اثنػاء اؼب ػاراة، فقػد ت ػي  شػه تو 
كمػا تدمػػو يف حياتػػو ال ياوػػية ن يجػػة خطػػا بسػػيط ي تك ػػو، اك تػػد يلجػا أحيانػػان اذل ضبايػػة م مػػاه كتقػػدصل ا ثػػ  فبػػا هبػػئ كلكػػ  

ي ػػة أك خطػػرية مػػ  أصػػاب و بعاىػػة اك حػػىت تػػد ىبسػػ  حياتػػو هناايػػان، كىنػػاؾ أمثلػػة  ثػػرية علػػى عواتػػئ ذلػػ  تػػد تكػػوف غػػري ك
 (.87  ص0980مملم المام م  ذل )

 األ بار المام يم:
أف دت ا لة يف هناية  ل عدد، حيزان م  الصفحات ؼب ابعة األخ ار اعبامعية، اؼب علقة بان ػطة راػير اعبامعػة، كح  ػة       

يينػػات كالتفيعػػات كالػػدكرات ال طوي يػػة كاألمانػػي ال ػػع ية كغريىػػا كاؼببلحػػظ أف تسػػمان مػػ  تلػػ  األن ػػطة  انػػ  اؼبػػبلؾ كال ع
 تقاـ يف اؼبساء خارج أكتات الدكاـ ال ظبي، كلل مثيل ال اغبص  نذ   جزءان يسريان منها:

  ػػز الثقػػايف االج مػػاعي، بإف  ػػاح اؼب ُّٕٗأيلػػوؿ  َِتػػاـ الػػد  ور ؿبمػػد اؼب ػػاط، راػػير اعبامعػػة يف مسػػاء يػػـو  -
الكاا  مقابل منطقة الغابات يف القاوية. كح   االف  اح عددان مػ  أنػاتذة اعبامعػة كمن سػ يها اذل جانػئ لب ػة 

 م  أيدباء اؼبدينة كمثقفيها، كع و  على ىامع االف  اح عددان م  اللوحات الفنية لفناشل اعبامعة.
ؼب  ػػػز الثقػػػايف االج مػػػاعي بعنػػػواف )ال عػػػد االج مػػػاعي يف مواتػػػف يلقػػػي الػػػد  ور عمادالػػػدي  خليػػػل، ؿباوػػػ ة يف ا -

 .ُّٕٗت  ي  االكؿ  ُٖال نوؿ )صلى اهلل عليو كنلم(. يف يـو 
تقػ ر ت ػػكيل عبنػة التامػػة دكرات لبلنػػعافات االكليػة للػػدفاع اؼبػػدشل، لطل ػة جامعػػة اؼبوصػػل مػ  السػػادة الػػد ات ة:  -

 ف، كليد غزالة، كن كوف الدكرة االكذل لطل ة  لية الطئ.خليل ال ابندر، نزار كو مكي.  ماؿ يونر ش ي
أتاـ اؼب  ز الثقايف االج ماعي، ندكة مف وحة ح  ىا السػيد راػير  ُّٕٗت  ي  االكؿ  ٔيف مساء يـو الس    -

 اعبامعة، كاع اء اؽبيبة ال دريسية فيها. ؼبنات ة كان ع اض مسرية اعبامعة.
كيفيف ػػو عميػػدان لكليػػة العلػػـو بالو الػػة، بعػػد سب عػػو بسػػنة كاحػػدة لل فػػ غ  باشػػ  الػػد  ور ع دااللػػو اػب ػػاب باعمػػاؿ -

 العلمي خارج الع اؽ.
أتامػػ  اللجنػػة الثقافيػػة االج ماعيػػة أمسػػية أدبيػػة ح ػػ ىا لفيػػف مػػ  أيدبػػاء اؼبدينػػة، كالقيػػ  تصػػااد شػػع ية فيهػػا.  -

 كت أت فيها االخ ار اعبامعية كم ابعة ت فيعات االناتذة فيها كمنها مثبلن:
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   اذل الدرجػػػة الثانيػػػة، مػػػ ، تقػػػ ر ت فيػػػ  الػػػد  ور موفػػػع يانػػػا شػػػندالة االنػػػ اذ اؼبسػػػاعد يف  ليػػػة العلػػػـو
 درجات اػبدمة اؼبدنية،  ما كردت أظباء العديد م  االناتذة الذي  مشلهم التفي .

 دنػػة، كفيمػػا ي علػػع بال عيينػػات، فقػػد   تعيػػا الػػد  ور م فػػ  أنػػور النعمػػة، بدرجػػة مػػدرس يف  ليػػة اؽبن
تسػػػػم اؽبندنػػػػػة الكه باايػػػػػة، كالسػػػػيد رؤكؼ علػػػػػى الفلػػػػػوجي، بويفيفػػػػػة معػػػػاكف زراعػػػػػي يف  ليػػػػػة الزراعػػػػػة 

 (.025-024  ص ص0973مملم المام م  كالغابات)
 ب عاية السيد راير اعبامعة الد  ور عصاـ ع د علي،   -

يف اؼب  ػػػػز الطػػػػبلت، ، اف  ػػػاح احػػػػدث مطػػػػ خ يف اعبامعػػػات الع اتيػػػػة، ك ُٕٕٗ ػػػػانوف االكؿ   ُٓيف يػػػـو السػػػػ   
 كالئ م ة كاحدة. ََُِالف دينار، كيقدـ خدماتو لػ  ِٕكبلغ   لف و 

، دار ح ػػػانة جامعػػػة ُٕٕٗ ػػػانوف االكؿ   ِٕاف ػػػ ح الػػػد  ور عصػػػاـ ع ػػػد علػػػي، راػػػير اعبامعػػػة، يػػػـو السػػػ    -
يات، كأبػدل اؼبوصل، كح   االف  اح السادة مساعدم راير اعبامعة كمدي  الديواف كبعح السادة عمداء الكل

 (.004  ص0978مملم المام م  اعجابو دبس ول الدار كما كف تو م  لواـز ؽب الء االكفاؿ كنومهم)
كىناؾ بط يعة اغباؿ ع  ات األخ ار لؤلن طة كالفعاليات كم اري  اإلعمار، ت  منها أعداد ا لة، يف  ل ننة،     

 كاليبك  اإلحاكة أا صبيعان لكث ما.
 الكتالم: م  ال ساى ي  ا 

 ُّٕٗ-ُِٕٗتػػػدـ السػػػيد ع ػػػدال زاؽ  امػػػل ذنػػػوف )امػػػا اؼبك  ػػػة اؼب  زيػػػة( فه نػػػان للسػػػنة الثالثػػػة علػػػى صػػػدكر ا لػػػة      
( كمشلػ  أنػواع اؼبقػاالت اؼبن ػػورة ك ٌ اأػا. كفبػ  لػديهم أ ثػ  مػػ  مقػاؿ كنػنوردىم دكف ذ ػ  اؼبووػػوعات ُٗ-ُلؤلعػداد )

ؼب ػػاط، د.ف ػػ م الػػدباغ، د.نػػزار وبػػىي نزىػػ ، عػػادؿ حسػػ  أمػػا، كػػبلؿ صػػفاكم، الػػ  نػػانبوا يف ن ػػ ىا كىػػم: د.ؿبمػػد ا
د.م يػػػد كػػػو عطارباشػػػي )مػػػتجم(. اضبػػػد خطػػػاب، هنػػػاد نػػػليم خيػػػاط، نػػػناء حنػػػا، ؿبمػػػد تانػػػم مصػػػطفى، ؿبمػػػد عجػػػاج 
اعبميلػػػي، علػػػي حسػػػا علػػػي، ؿبمػػػد نػػػعيد اػبيػػػاط، د.فيصػػػل دبػػػدكب، ىػػػاشل ضبػػػدم اضبػػػد، ؿبمػػػد بانػػػل الطػػػااي، أزىػػػ  

ماف، قبمػػاف يانػػا، د.ىاشػػم اؼبػػػبلح، د.ؿبمػػود اغبػػاج تانػػم ؿبمػػد، د.ؿبمػػػد صػػديع اعبليلػػي، د.مفيػػد ؿبمػػد نػػػورم، نػػلي
د.علي صادؽ،  اصد يان  الزبيدم، ميسػ  صػاحل، مونػى بنػام، د.ؿبسػ  صبػاؿ الػدي ، ع داحملسػ  عقػ اكم، ع داغبميػد 

تجم(، كػػبلؿ ؿبمػػد مػػ اد، ؿبمػػد علػػي اغبسػػيا، ال حػػايف، ىػػدل ع ػػدالعزيز، حسػػا العٌسػػاؼ، أ ػػـ  جػػ جير العجيلػػي )مػػ
كػػبلؿ ع ػػدال ضب ، د.عمػػ  الطالػػئ، علػػي ؿبمػػد اغب ػػوت، جانػػم ؿبمػػد حسػػ ، عػػذاب ال  ػػات، نػػادل الصػػٌفار، فب ػػاز وبػػىي 
رجئ، اضبد منصور، باشا فارس الياس، نعد اب اىيم تانم، د.نادل اغبمداشل، ؿبمد علػي اغبسػيا، خولػة داؤد اعب ػورم، 

 س اشل، زعاؿ م عل، حاـز شي  الطااي، حسا علي عزيز، ع داؼبطلئ نيد ؿبمد، ؿبمد اما األع مي، وبىي ب  ل ال
ذنػػوف يػػونر، انػػػور ي ػػوع يعقػػوب، د.خاشػػػ  ؿبمػػد الػػػ اكم، د.كػػبلؿ اػبيػػاط، د.ؿبمػػػد نػػعيد   انػػة، ريػػػاض  مػػاؿ ؿبمػػػد 

ع ػػداػبالع اؼبػػبلح، اؾبػػد ع ػػدال زاؽ   جيػػة، اغبكػػيم، د.ؿبمػػد ز ػػي ؿبمػػد، نػػامي خلػػف ضبارنػػة، خريالػػدي  ؿبػػي الػػدي ، د.
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د.كاى  تانم الدبٌاغ، د.ب ىاف ملحم، ع دالوىاب اعبليب، د.ؿبمد فب از اعبنيدم، د.حساف ؿبمود العطٌػار، د.ؿبمػد ظبػري 
رؤكؼ. د.اضبد اظباعيل الدبٌاغ، د.غا ع داؼبطلئ ع ػاس، د.مقػداد عمػ  النعيمػي، د.ع ػداهلل الف ػ م. د.ع ػداهلل يونػف 

هاب، د.حسػوف عزيػػز حديػد )مػتجم(، ع داؼبهػػدم جػرب، م يػد صػػديع ع ػدال ضب ، د.صػادؽ حسػػ  اغبكػيم، د.فػػاركؽ شػ
العمػػ م )مػػتجم(، عاصػػم اظباعيػػل، د.ع داغبسػػا خ ػػ  شػػ بة )مػػتجم(، ع ػػداػبالع اؼبػػبٌلح، وبػػىي ع داغبميػػد )مػػتجم(، 

داغبكيم، الػػد  ورتوفيع اليػػوزبكي، د.ؿبسػػ  صبػػاؿ د.خالػػد ال ػػيخ علػػي )مػػتجم(، عمادالػػدي  خليػػل، يفػػاف  ع ػػدالناف  ع ػػ
الدي )متجم(، ع داغبليم البلكند، أيت الديوه جي )ال    ال ياوي(، يف تصميم الغبلؼ ع داغبميػد اغبيػارل، وػ ار القػدك، 

 را اف دبدكب )م نم اعبامعة(.
خػػػػبلؿ السػػػػنوات البلحقػػػػة كحػػػػىت مطلػػػػ   كبط يعػػػػة اغبػػػػاؿ ىنػػػػاؾ انػػػػاتذة ك  ػػػػاب كادبػػػػاء، نػػػػانبوا يف الك ابػػػػة يف ا لػػػػة     

 الثمانينيات، كخ ية االكالة نك في بال دليل على االظباء الواردة يف ـب لف االخ صاصات اؼبع فية.
 الخات م:
( ذب بة علمية كثقافية مهمة يف السنوات األكذل، ل انير جامعة اؼبوصل، ُِٖٗ-ُُٕٗيعد إصدار ؾبلة اعبامعة )       

انػػػ قطاب لبػػػئ مػػػ  األنػػػاتذة ال دريسػػػيا مػػػ  ـب لػػػف االخ صاصػػػات يف العلػػػـو اإلنسػػػانية كالصػػػ فة،  كسبكنػػػ  ا لػػػة مػػػ 
 كجادت أتبلمهم باؼبوووعات العلمية الثقافية ال صينة كغاي ها ن   الثقافة اؼبع فية با صفوؼ ت ااها.

هم كنات ػػػ  بعػػػح مػػػا جػػػاء يف كتػػػد قبحػػػ  مهم هػػػا تلػػػ  مػػػ  خػػػبلؿ ب يػػػد القػػػ اء كال سػػػاؤالت الػػػ  أيثػػػريت مػػػ  تػػػ ل      
اؼبقػػػاالت اؼبن ػػػورة، ك ػػػاف ال فاعػػػل علػػػى أشػػػده بػػػا الك ٌػػػاب كالقػػػ ٌاء عػػػ  ك يػػػع الػػػ دكد اؼبن ػػػورة كال عقي ػػػات علػػػى م ػػػاما 

 اؼبوووعات.
ركا كدل تق ص  اؼب ار ة يف الن   على أناتذة اعبامعة، بل سبكن  ا لة م   سئ لب ة م  مثقفي اؼبدينة كأيدبااها، فاثا     

مووػوعات جػادة ك   ػوا عػ  األدب كن ػػ كا القصػااد كالقصػة القصػرية، حػىت لىي  ػػادر إذل الػذى  أف تػ اءة ؾبلػة اعبامعػة تعػػد 
ندكة علمية مليبة باحملاكر كالنقاشات كتث م الذااقة الثقافية كحىت ال ياوية إذ  اف )أليت الديوه جي( آنذاؾ زاكية خاصة يف  

 ياوي( عاجل فيو موووعات شىت يف ؾباؿ ال ياوة اؼب عددة األكجو. ل عدد رب  انم )ال    ال  
كتعػػػد ا لػػػة اآلف دبثابػػػة أرشػػػيف ل ػػػاريخ جامعػػػة اؼبوصػػػل دبػػػا حوتػػػو مػػػ  أخ ػػػار كم ابعػػػات للم ػػػاري  كل انػػػير األتسػػػاـ      

 كالكليات كال عيينات كال نقبلت كناا  األن طة العلمية كالثقافية.
عػػػة يف تلػػػ  اغبق ػػػة، كقبػػػد  ػػػل ال صػػػانة كاعبديػػػة يف اؼبووػػػوعات الػػػ  ني ػػػ ت علػػػى ام ػػػداد كعػػػربت عػػػ  مسػػػرية اعبام      

الس عينات، كيف مطل  الثمانينات، تغري تق ي ػان مبػط اؼبووػوعات اؼبن ػورة دبػا ي وافػع كيفػ كؼ ال لػد كاغبػ ب كال ع بػة كتصػعيد 
  دبفاخ  كأؾباد الع ب تديبان كحديثان.كتاا  اػبطاب الوكا اغبماني كال مس  باىداب القومية الع بية كال غا

حقان إف توتف ؾبلة اعبامعة ع  الصدكر )ألن اب مالية آنذاؾ( يعد خسارة للح  ة العلمية كالثقافية، فقد انهم         
 ىيبات ال ح ي  اؼب عات ة على ن    ل ما م  شانو إرواء الذااقة العلمية كالثقافية كالفنية للقارئ.
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 قائ م ال صادر:
 )ت كيسة ا لة(. ُٕٔٗؾبلة اعبامعة، السنة السادنة، العدد اػبامر، ش اط  (ُ)
 ، )ت كيسة ا لة(.ُُٖٗ، العدد ال اب ،  انوف الثاشل ُِؾبلة اعبامعة، السنة  (ِ)
 ، )ت كيسة ا لة(.ُُٖٗ، العدد الساب ، نيساف ُِؾبلة اعبامعة، السنة  (ّ)
 ، )ت كيسة ا لة(.ُُٕٗذار آ ُؾبلة اعبامعة، السنة االكذل، العدد االكؿ،  (ْ)
 .ّ، صُُٕٗآذار  ُؾبلة اعبامعة، السنة االكذل، العدد االكؿ،  (ٓ)
 .ٓ، صُّٕٗت  ي  االكؿ  ُٓؾبلة اعبامعة، السنة الثانية، العدد االكؿ،  (ٔ)
 .ُٔ، صُّٕٗت  ي  االكؿ  ُٓؾبلة اعبامعة، السنة الثانية، العدد الثاشل،  (ٕ)
 .ّٗ، صُٕٔٗش اط  ُاػبامر، ؾبلة اعبامعة، السنة السادنة، العدد  (ٖ)
 .ِّ، ص ُّٕٗت  ي  االكؿ  ُٓؾبلة اعبامعة، السنة الثانية، العدد االكؿ، (ٗ)
 .ٗٓ، صُْٕٗسبوز ُؾبلة اعبامعة، السنة ال ابعة، العدد العاش ،  (َُ)
 .ِّ، صُّٕٗ انوف الثاشل   ُٓؾبلة اعبامعة، السنة الثالثة، العدد الثام ،  (ُُ)
 .ُْ، صُُٖٗت  ي  االكؿ  ،ُ، العدد ُِؾبلة اعبامعة، السنة  (ُِ)
 .ٓٔ، صُُٖٗ، ت  ي  االكؿ ُ، العدد ُِؾبلة اعبامعة، السنة  (ُّ)
 .َُٖ، صَُٖٗ، ايار ٖ، العدد ُُؾبلة اعبامعة، السنة  (ُْ)
 .ُٖ، ص َُٖٗ، ايار ٖ، العدد ُُؾبلة اعبامعة، السنة  (ُٓ)
 .ُْ، صُُٖٗ، ت  ي  االكؿ ُ، العدد ُِؾبلة اعبامعة، السنة  (ُٔ)
 .ُِٗ، صُْٕٗايار  ٓ، ٖ، العدد ْؾبلة اعبامعة، السنة  (ُٕ)
 .ُِ، صُِٕٗش اط  ُ، ٗ، العدد ِؾبلة اعبامعة، السنة  (ُٖ)
 .ِٗ، صَُٖٗ، نيساف ٕ، العدد ُؾبلة اعبامعة، السنة  (ُٗ)
 .ٓ، صُْٕٗت  ي  الثاشل  ُ، ُ، العدد ٓؾبلة اعبامعة، السنة  (َِ)
 .ُُٕ، صُٕٗٗ،  انوف االكؿ ّ، العدد َُؾبلة اعبامعة، السنة  (ُِ)
 .َْ-ّٗ، ص صُُٖٗ، ايار ٖ، العدد ُُ، السنة ؾبلة اعبامعة (ِِ)
 .ٗٔ-ٖٔ، ص ص ُُٖٗ، حزي اف ٗ، العدد ُُؾبلة اعبامعة، السنة  (ِّ)
 .ّٕ، صُّٕٗ، ت  ي  االكؿ ّ، العدد ّؾبلة اعبامعة، السنة  (ِْ)
 .ٖٔ، صُْٕٗ، ت  ي  الثاشل ُ، العدد ٓؾبلة اعبامعة، السنة  (ِٓ)
 .ٖٕ، صُٕٓٗش اط ُ، ْ، العدد ٓؾبلة اعبامعة، السنة  (ِٔ)
 .َٖ، صُٕٓٗش اط ُ،ْ، العدد ٓؾبلة اعبامعة، السنة  (ِٕ)
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 .ٖٖ، صُْٕٗحزي اف  ُٓ، ٗ، العدد ْؾبلة اعبامعة، السنة  (ِٖ)
 .ٔٔ-ٓٔ، ص ص ُْٕٗسبوز  ُ، ْ، العدد َُؾبلة اعبامعة، السنة  (ِٗ)
 .َُٔ، صَُٖٗنيساف،  ٕ، العدد ُُؾبلة اعبامعة، السنة  (َّ)
 .ْٔ، صُٕٕٗؿ ت  ي  االك  ّ، ُ، العدد ّؾبلة اعبامعة، السنة  (ُّ)
 .ُُِ، صُْٕٗش اط  ُٓ، ٓ، العدد ْؾبلة اعبامعة، السنة  (ِّ)
 .َٖ، صُّٕٗنيساف  ُٓ، ُْ، العدد ّؾبلة اعبامعة، السنة  (ّّ)
 .َُٗ، صُّٕٗنيساف  ُ، ُّ، العدد ّؾبلة اعبامعة، السنة  (ّْ)
 .ٕٖ، صُُٖٗ، نيساف ٕ، العددُِؾبلة اعبامعة، السنة  (ّٓ)
 .َُٓ-َُْ، ص ُّٕٗ  ي  االكؿت ُٓ، ُ، العدد ّؾبلة اعبامعة، السنة  (ّٔ)
 .ُُْ، صُٖٕٗ،  انوف الثاشل ْ، العددٖؾبلة اعبامعة، السنة  (ّٕ)
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 ال لخص
 -م0890ه/0328)أ ااد سنم ( ات)السالنامي ناكؿ ىذا ال حث كالية اؼبوصل العثمانية م  خبلؿ 

لنامة تعا ك لمة نا م(0906ه/0332 -م0928ه/0365 -م0895ه/0306 -م0893ه/0302
)الك اب السنوم(، فالكلمة مكونة م  مقطعا)ناؿ( كتعا السنة أك اغبوؿ أك العاـ ك)نامة( تعا الك اب أك الك يئ أك 

الت ي العثماشل  كدخل  القاموس ال نالة، ك ل م  اؼبقطعا م  أصل فارني، إال أف الكلمة  لها دبقطعيها تت  
 قوصل السنوم كالك اب السنوم أما معناىا اإلصطبلحي فهو   اب وبمل بعح كبال ارل أخذت مع  حولية كمع  ال

اػبواص ال قويبية كاإلحصااية كالعلمية كال عليمية  ما ع ٌفها  ثري م  األناتذة األفاول باهنا   اب شامل عبمي  األحداث 
 كالوتاا  ال  ج ت خبلؿ السنة الواحدة.
اؼبوصل( حيث تقدـ ىذه )السالنامات( معلومات مهمة ع  النواحي  اتمنالناككب  يف ىذا ال حث ننقـو بدرانة )

اإلدارية يف الوالية، كمعلومات تارىبية كجغ افية كات صادية كاج ماعية كثقافية ككصفية كإحصااية ذات تيمة   رية، الح وااها 
معلومات ع  اؼبزارات كاألو حة الدينية أعط نا  أهنا على تفاصيل دتيقة ع  ت اريسها اعبغ افية، كأخ ارىا ال ارىبية، كحىت

ال ن يمات اإلدارية ال ظبية ال ابعة للدكلة فيها، م  كصف ، ء الوالة كمدة كالي هم كاؼبويففايف اؼبوصل كذ   ألظبا
 .م  ذ   أعدادىم كخصااص السكاف كتوزعهم با اؼبسلما كالنصارل كاليهود

 همةكاحملصوالت الزراعية ك مياما، كغريىا م  اؼبعلومات اؼبكاالت صادية ة يال جار اعبوانئ لومات ع  ف بلن ع  تزكيدنا دبع
ال  ت ناكؿ ىذه الوالية،  ما أف دت ىذه )السالنامات( جداكؿ كش كحات دتيقة كم ت ة ع  اؼبويففا ال ظبيا، كغريىا م  

 اؼبعلومات ال  تعد غاية يف األنبية.
 لنامم  الوالة  واليم.الكل ات ال فتاحيم: ال وصل  سمالت السا

Abstract:                                                                                                        
This research deals with the Ottoman wilayat of Mosul through some 

(Salanamas) for the years (1308, 1310, 1312, 1325, 1330 A.H.). The word 

"Salanama" means the annual book. The word is made of two syllabi“Sal” 

which means a year or a period or date and “Nama” which means book or 

letter, and each of the two syllables is of Persian origin, but the whole word 

has Ottoman:zed and thus took the meaning of a yearbook an calendar. 

Although its meaning widely-used is a book with statistical, scientific and 

educational, properties or calendar-related ones. 

       In this research, we studied Salamanas Mosul, because they an provide 

important information on the administrative aspects of the wilayat, and 

historical, geographical, economic, social, cultural, descriptive, and 

statistical information of great value, because they contain accurate details 

of its geography history, and eventhey give information on religious shrines 
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in Mosul, They also mentioned names of governors,and the duration of 

their term, in addition government’s employees, official administrative 

organizations, and the characteristics of the population and their 

distribution as Muslims, Christians and Jews, with detailed numbers for 

each sect of them. 

     they included With information on trade, agriculture, and other 

important information. 

Key words: Mosul, Salamana, governors, wilayat. 

 نوا هات ريف السالنامم وأ – ال بحث األول
 ت ريف السالنامم -أوالً 

كتعا:  )الك اب السنوم(، كالكلمة مكونة م  مقطعا )ناؿ( كتعا السنة أك اغبوؿ أك العاـ ك)نامة( تعا السالنامة
ك ل م  اؼبقطعا م  أصل فارني، إال أف الكلمة  لها دبقطعيها تت   كدخل   (ُ)الك اب أك الك يئ أك ال نالة،

لعثماشل كبال ارل أخذت مع  حولية كمع  ال قوصل السنوم أك الك اب السنوم أما معناىا اإلصطبلحي القاموني الت ي ا
باهنا   اب شامل  ال احثافهو   اب وبمل بعح اػبواص ال قويبية كاإلحصااية كالعلمية كال عليمية  ما ع ٌفها  ثري م  

 (ِ)عبمي  األحداث كالوتاا  ال  ج ت خبلؿ السنة الواحدة.
 األصل والنشأة -ثانياً 
ـ، حيث تاـ  ل م  اؼب رخ كالسياني العثماشل ال هري أضبد ُْٕٖق/ُِّٔ تعود جذكر أكؿ نالنامة إذل عاـ    

جودت باشا صاحئ   اب تاريخ جودت، كالسياني كالدبلوماني كاألديئ الت ي ال هري أضبد كفيع باشا صاحئ أكؿ 
باشا أبو اإلصبلح بوو  أكؿ نالنامة ع  الدكلة العثمانية، مث أخذت تصدر  تاموس عثماشل إقبليزم كب  جي  م  رشيد

 ب كل ننوم إذل أف أك ل  إذل كزارة اؼبعارؼ، حيث تول  ىذه الوزارة مهمة إصدار السالنامة العثمانية.
حع الدرانة كال حقيع م  اإلصدارات اؼبهمة ال  أصدرما الدكلة العثمانية، كنجبلن تارىبيان يس « السالنامة» د  تع    

الح وااو على إحصاايات كبيانات مهمة ع  ىذه الدكلة اإلنبلمية الكربل كع  اؼبناكع كاؼبدف ال  ت  عها، كاب دأت 
نالنامة الدكلة العليا »ـ( حيث صدر العدد ال ظبي األكؿ لػُْٕٖىػ/ُِّٔالعثمانية بالصدكر يف عاـ )« السالنامة»

عثمانية تصدر على صبي  أنواعها اؼب  لفة كازبذت م  ال قوصل اؽبج م أنانان ؽبا يف ن د « ةنالنام»كىي أكؿ « العثمانية
 (ّ)بياناما ال ظبية، ك ان  تصدر باللغة العثمانية ال  تك ئ باألح ؼ الع بية.

 أنواع السالنامم -ثال اً 
ما كصفها ال عح باهنا الك ئ السنوية ال  تناكل  السالنامة ال ن يم اإلدارم يف كاليات الدكلة العثمانية  افة،      

 ػبص  أىم حوادث الدكلة العلمية كاإلدارية كالعسك ية كال جارية. كؽبا أنواع منها:
 نالنامة الدكلة العثمانية العليا -ُ
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 السالنامة العسك ية  – ِ
 السالنامة ال ح ية –ّ
 نالنامة كزارة اػبارجية  – ْ
 نالنامة اؽبيبة العلمية  –ٓ
 نالنامة كزارة اؼبعارؼ  –ٔ
 نالنامة دار األرصاد العثمانية –ٕ
 نالنامة ال نومات)اعبمارؾ( – ٖ
 -كالية ال ص ة -كالية ج ل ل ناف -كالية بريكت -كالية حلئ -كالية اؼبوصل -نالنامة الواليات كمنها: كالية بغداد –ٗ

 (ْ)كغريىا...
 ال   ان  صرواليم ال وصل ا  ال  - ال بحث ال ان 

 التقسي ات اإلداريم لواليم ال وصل -والً أ
عثمانية كمع  اإليالة أم إحدل ال قسيمات اإلدارية  /كاليةك ان  بغداد تسمى إيالة بغداد ان  اؼبوصل تابعة لوالية 
حا م كاإليالة ىي أ رب الوحدات اإلدارية كالعسك ية يف الدكلة العثمانية، كي وذل حكمها  (ٓ)كالعسك ية للدكلة العثمانية

 ـ.ُّٓٓب ت ة )بكل بكي(، أم أمري األم اء. أنس  إيالة بغداد عاـ 
مث بعد ذل    . ية إذل نواحي كالنواحي إذل ت لكاإلياالت  ان  مقسمة إذل نناجع)ألوية( كالسناجع إذل أت ية كاألت

ري اؼبسميات كال قسيمات كالية بغداد إحدل كاليات الدكلة العثمانية، كذل  يف عهد ال ن يمات اعبديد الذم غ أص ح 
  (ٔ).اإلدارية فاص حث  لمة )إيالة( )كالية(

ـ كن ل ذل   يف العدد اػبامر م  ُٕٖٗكتد فصل  اؼبوصل ع  كالية بغداد فاص ح  كالية مس قلة بذاما عاـ 
تاامة  ـ( أف ننجع اؼبوصل تد فصل ع  كالية بغداد كأص ح  اؼبوصل كاليةُْٖٖق/َُُّنالنامة كالية بغداد عاـ )

بذاما كاغبق  أا العديد م  السناجع كاألت ية. ك ان  ربدىا إيالة بغداد م  اعبنوب، كإيالة ديار بك  م  ال ماؿ، 
 (ٕ)كإيالة ال تة م  الغ ب، كإيالة شه زكر م  ال  ؽ.

 (8)سنمق السلي انيم. –سنمق شهرزور/كركوك  –وب   واليم ال وصل ثالث سناجق وى : سنمق ال وصل 
ت اء  –ت اء زاخو  -ت اء العمادية -ت اء دىوؾ –ت اء عق ه  –ننجع اؼبوصل: كي م ت اء اؼبوصل  -ُ

 (ٗ)ننجار.
ت اء  –ت اء  وم ننجاؽ  –ت اء رانيو  –ت اء  وننجع  –   وؾ      وؾ: كي م ت اءننجع شه زك/ -ِ

 (َُ)ت اء أربيل. –صبلحيو 
 (ُُ)ت اء بازياف. –ت اء معموره  -ت اء شه بازار –ء  لعنرب ت ا –ننجع السليمانية: كي م ت اء السليمانية  -ّ
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كؾبلر إدارة كالية اؼبوصل  اف مكوف م  أع اء ك يعية أنانية كأع اء من   ة أما األع اء األنانية فكان  مكونة 
م  الوارل ك ما ىو مووح يف نجبلت السالنامة  اف يسمى مصطفى يبا ب  أفندم كىذا يف 

مث يليو الدفتدار كتعا فبس  الدفات  أك القابح على الدفت، كىو أ رب منصئ لل  كف  (12)ـَُٖٗق/ُِّٓالعاـ
كمك وجبي كتعا مدي  مك ئ رجاؿ الدكلة  (ُّ)اؼبالية يف الدكلة العثمانية، يقابلو يف الوت  ال اى  كزي  اؼبالية.

 (ُٓ)ن   وف كعددىم أربعة.كاؼبف  ى الء ىم ؾبلر إدارة الوالية كىناؾ أع اء ي (14)العثمانية.
 اف ىناؾ مايسمى )ؿبان ة كالي  مث تس ع ض لنا ىذه السجبلت ال قسيمات كاؽبيبات اإلدارية يف الوالية فقد      

كىناؾ أي ان عبنة إدارة األكتاؼ كالدفت  (ُٔ)تلمي( أم ىو أحد الدكاا  اؼبالية ال ابعة لل زينة كيع  بال  كف اؼبالية للوالية.
شل الذم يعا إدارة السجبلت العقارية كؾبلر إدارة اؼبعارؼ أم مدي ية التبية كال  كف العلمية يف الوالية باإلوافة اػباتا

لغ فة ال جارة كالزراعة ك ان  ت كوف م  راير أكؿ كراير ثاشل  كاألكؿ  اف يدعى اغباج أما أفندم كالثاشل اغباج ؿبمد 
 اء ت كوف منهم غ فة ال جارة كالزراعة كىم اغباج خالد جليب كع داغبافظ أفندم جليب أفندم صابوشل زاده كىناؾ ن   أع

األحد ع و اليوناف أفندم  األحد شك  أفندم كع د ك ع داهلل أفندم الطااي كمصطفى ب  ش يف ب  زاده ك ع د
يا كيهود وم  ـ كفبا يلف الن   كجود أظباء مويففا مسيحَُٖٗق/َُّٖكباركخ شلومي أفندم كىذا  لو يف العاـ

أع اء غ فة ال جارة كالزراعة كحىت وم  بقية الويفااف ال  ننايت على ذ  ىم كىذا إف دؿ فإنو يدؿ على مدل ال سامح 
كفبا يلف   (ُٕ)كال عايع الذم عاش و الدكلة العثمانية يف  افة أرجاء كالياما كان عان ها بغري اؼبسلما يف  ل الويفااف

 (ُٖ)سمى بن  الزراعة يف كالية اؼبوصل كىو مثل ال نوؾ اغبالية.كجود بن  ي الن   أي ان 
كم  األمور اؼبهمة أي ان ال  كردت يف ىذه السجبلت كجود مايسمى األمبلؾ السنية أك أمبلؾ نبايوف كىي تعا      

كال  تدي ىا داا ة تع ؼ األراوي الزراعية كاؼب اشل كاؼبن آت األخ ل اؼبملو ة للسلطاف يف بعح كاليات الدكلة العثمانية 
بانم )أمبلؾ ننية( كؽبا ف كع يف  ل كالية فيها أراوي ننية ك ادرىا ي ت ط بالسلطاف م اش ة  كت كوف م  عبنة كؿبان ة 

باإلوافة لوجود ىيبة ت  ؼ على الغابات تسمى )أكرماف شع و  (ُٗ)كديواف خاص أا كىيبة ىندنية ت  ؼ عليها.
 (َِ).ني(
داا ة اعبزاء كداا ة اغبقوؽ  ،اا  العدلية كاحملا م يف كالية اؼبوصل فقد  ان  ت كوف م  ؿبكمة ال داياتأما ع  الدك    

كؿبكمة ال دايات ال جارية كىناؾ داا ة االن نطاؽ كاحملكمة ال  عية كىذه احملا م كالدكاا  ؽبا رؤناء كمويففا   ذ   
  (ُِ)اظبااهم يف ىذه السجبلت.

موووع مط عة الوالية فقد  اف يف  ل كالية مط عة خاصة أا أي ان ال  كردت يف ىذه السجبلت همة كم  األمور اؼب    
كي  ؼ عليها ؾبموعة م  اؼبويففا كتووح إحدل السجبلت أف مهمة ىذه اؼبط عة ك    ل أنواع الك ئ كال ناال 

ك ل اؼب علقات دبا ذ   كىي مط عة حج ية تط    كاعبداكؿ البلزمة لدكاا  الدكلة كتاامة كلوااح اؼبزادات ككثااع األغناـ
 (ِِ)باألح ؼ الع بية كالت ية.
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 (ِّ)داا ة النافعة كىي تعا اؼبدي ية اؼبس كلة ع  السري كاؼب   ات يف الوالية.ن ل مايسمى بك 
  ا.ك اف يف ذل  الوت  يوجد مك ئ ال لغ اؼ كالربيد )ال ون ا( كلو ىيبة إدارية ت كوف م  عدد م  اؼبويفف

  (ِْ)باإلوافة لوجود مدي ية ال  كة كمدي ية السجوف كؽبا مويففا خاصا لذل .
لا ع  الن افة العامة كإواءة ك باإلوافة لوجود ىيبة صحية يف كالية اؼبوصل فيها أك اء كفب وا، كىناؾ مويففا مس      

 (ِٓ)الط تات.
كتذ   لنا ىذه السجبلت  إلوافة إذل  ات ا كأما صندكؽبا أع اء طبسةأما ع  ال لدية فكان  ت كوف م  راير ك      

األحد أفندم كأنطوف أفندم كفبا يلف  الن   كجود ىيبة مس كلة ع  د أظبااهم كن ل م  بينهم أظباء مسيحية منهم ع 
داره ني( كؽبا تن يم زراعة ال    كىيبة كإدارة خاصة لئلش اؼ على الديوف العمومية للوالية تسمى )ديوف عمومية عثمانية إ

 (ِٔ)مدي  كأرب  مويففا.
كم  األمور البلف ة يف ىذه السجبلت أنو  اف يوجد يف  ل كالية تناصل للدكؿ األجن ية كي د ذ  ىم يف نجبلت     

دكلة ف نسا كيدعى نيكوال نيويف كمعو كؿ لسالنامة كالية اؼبوصل تنصل السالنامة فعلى ن يل اؼبثاؿ ن ل يف العدد األ
مست يدعى دكلة انكلته تنصل ك يل دكلة أؼبانيا كيدعى أندرس أدجار ك تنصل ك يل ك  (ِٕ)كيدعى بط س أفندم. ةمتصب

 (ِٖ)ثل ال ابا كيدعى زاف دركر أفندم.مب كد رناـ كفب
 باإلوافة لذ   ىذه السجبلت ع  رؤناء الطوااف الدينية كال كحية يف كالية اؼبوصل فن ل الطاافة الكلدانية كبط ي  هم

 يدعى ال ط ي ؾ إيليا أفندم كناا و اؼبط اف مي اايل أفندم.
الطاافة اؼبونوية )اليهودية( اغباخاـ حاخاـ ك  (أناـ بٌ  أفندم)أنقف كاافة الس ياف الكاثولي  اؼبوصل كتوابعها ك 

 (ِٗ)ي ىاركف أفندم.سباشي
 ال وصلالوالة ال   انيون ا   -ثانياً 

م  ذ   ننة تورل  ل كاحد منهم كمدة  اؼبوصلأظباء الوالة الذي   انوا يف  اؼبوصلكردت يف نجبلت السالنامة لوالية 
  .اؼبوصللسالنامة   اب بقااو كننذ   جدكالن باظبااهم كىو  ما كرد يف العدد ال

 
 
 االسم

 
 سنم لاء الواليم

 

 
 ماة الواليم

 يوم شهر سنم
  8 0 م0596ه/0222 األمير حسي  لاشا

  6 ........ م0594ه/0226 ليالو لاشا
  6 ........ م0594ه/0226 سنان لاشا
  02 6 م0595ه/0223 حس  لاشا
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  9 ........ م0597ه/0225 مح ود لاشا
  7 0 م0598ه/0226  بااهلل لاشا
  8 ........ م0599ه/0228  ل  لاشا

  7 3 م0622ه/0229 حاكم ال  اديم حس  لاشا
  ........ 6 م0625ه/0203 مح ا لاشا
  8 0 م0627ه/0205 أح ا لاشا
  8 0 م0628ه/0206 مح ا لاشا
  4 0 م0629ه/0207 أح ا لاشا

  5 3 م0602ه/0208 أح ا لاشا )آ ر(
  7 ........ م0603ه/0260 مح ا لاشا
  00 ........ م0604ه/0266  ل  لاشا

  0 ........ م0605ه/0263  ل  لاشا )آ ر(
  7 ........ م0605ه/0263 مح ا لاشا

  6 ........ م0606ه/0264 الحاج أح ا لاشا
  5 ........ م0607ه/0265 أح ا لاشا

  7 ........ م0607ه/0265 وال  ال وصل السالق مح ا لاشا
  ........ 0 م0608ه/0266 وال  البصرة السالق مح ا لاشا

  ........ 0 م0609ه/0267 مؤم  لاشا
  ........ 6 م0660ه/0269 لوستان لاشا

  ........ 0 م0666ه/0232 لكر لاشا ال وصل 
  ........ 0 م0663ه/0230 يونس لاشا

  ........ 0 م0664ه/0236 مصجفل لاشا 
  6 ........ م0664ه/0236 حس  لاشا
  6 ........ م0665ه/0233 أح ا لاشا
  ........ 0 م0666ه/0234 أح ا لاشا

  00 ........ م0667ه/0235 سلي ان لاشا
وال  ال وصل السالق لكر لاشا 

 ال وصل 
  6 ........ م0667ه/0235

  ........ 02 م0667ه/0235 الوزير مح ا لاشا
  6 ........ م0637ه/0246األمير مح ا لاشا لكر لاشا زاده 
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 ال وصل 
  6 ........ م0637ه/0246 وال  الشام أح ا لاشا

  ........ 4 م0640ه/0252 مح ا لاشا
  0 ........ م0643ه/0256 مح ا لاشا

  00 ........ م0643ه/0256 مصجفل لاشا
  0 4 م0647ه/0256 مح ا لاشا
  00 ........ م0647ه/0256 إلراىيم لاشا

  ........ 0 م0648ه/0257 الوزير مصجفل لاشا
  6 0 م0649ه/0258 زين  لاشا ال وصل 
  ........ 0 م0652ه/0259 مح ا لاشا درويش

  0 0 م0650ه/0262 ميرزا لاشا
  ........ 0 م0656ه/0260 مصجفل لاشا
  ........ 0 م0653ه/0266 مح ا لاشا
  7 ........ م0654ه/0263 أح ا لاشا
  5 ........ م0654ه/0263 دالور لاشا

  3 ........ م0654ه/0264 أح ا لاشا طيار لاشا زاده
  5 ........ م0654ه/0264 شاه غازي لاشا

  4 ........ م0654ه/0264 األمير    ان لاشا
  7 ........ م0656ه/0266 شهباز لاشا

وال  وان السالق الوزير إلراىيم 
 لاشا

  5 ........ م0656ه/0266

  ........ 0 م0657ه/0267 وال  القاس قبالن لاشا
  ........ 0 م0657ه/0267 الوزير حسي  لاشا

 6 0 0 م0660ه/0270 إلراىيم لاشا
 0 5 ........ م0660ه/0270 أرسالن لاشا
  5 ........ م0660ه/0270 مح ا لاشا

  ........ 0 م0666ه/0276 وال  أوراو السالق أح ا لاشا
 0 7 6 م0665ه/0275 إلراىيم لاشا

  6 ........ م0666ه/0276 الوزير أح ا لاشا
  6 ........ م0666ه/0276  ل  لاشا
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  ........ 0 م0667ه/0277 لاشاموسل 
  ........ 4 م0670ه/0280 مح ا لاشا ىرموش

  02 0 م0673ه/0283 حس  لاشا
  ........ 0 م0674ه/0284 مصجفل لاشا
  ........ 0 م0675ه/0285 دالور لاشا

 6 0 0 م0676ه/0286 الوزير مح ا لاشا جاوش زاده
  0 3 م0682ه/0292 الوزير  ل  لاشا

  7 6 م0683ه/0293 لاشا جركسأح ا 
  ........ 6 م0685ه/0295  ل  لاشا ال  رول ل رل  كاوم

  ........ 6 م0687ه/0297 األمير دالور لاشا
  ........ 0 م0688ه/0298  ل  لاشا )مرة ثانيم(

  ........ 0 م0689ه/0299   ر لاشا
  ........ 6 م0692ه/0020  ل  لاشا القرمان  

  0 0 م0690ه/0026 لاشا  حس  محصل
  5 3 م0695ه/0026 سلي ان لاشا

  02 ........ م0695ه/0026 الوزير مصجفل لاشا
وال  قرمان السالق الوزير مح ا 

 لاشا
  6 0 م0697ه/0027

  ........ 0 م0698ه/0028 وال  البصرة السالق حس  لاشا
  ........ 0 م0699ه/0029 وال  لغااد السالق  ل  لاشا

وال  ديار لكر الوزير يوسف لاشا 
 الحلب 

  ........ 0 م0722ه/0002

 3 5 0 م0726ه/0006 الوزير إلراىيم لاشا
  7 6 م0724ه/0004 مصجفل لاشا

  0 0 م0725ه/0005 الوزير يوسف لاشا طولال 
  5 ........ م0725ه/0005 يوسف لاشا الحلب )مرة ثانيم(

  8 6 م0728ه/0008 الوزير مح ا لاشا جركس
  ........ 0 م0729ه/0009 مح ا لاشا شهوار زاده

  ........ 6 م0706ه/0060 يوسف لاشا الحلب )مرة ثال م(
  ........ 6 م0704ه/0063 الوزير إلراىيم لاشا 
  ........ 6 م0706ه/0065 الحاج أح ا لاشا
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  ........ 0 م0707ه/0066 مصجفل لاشا قوشم 
م 0920ه/0308نامم ا  است راض أس اء الوالة وماة واليتهم حتل نصل لل ام وتك ل سمالت السال

وكان اسم الوال  ا  ذلك الوق  نوري لاشا ولال تصار ا  ىله ال قالم لم نسرد أس اء الوالة ج ي اً 
 (32)لك رتهم.

 األوباع االقتصاديم -ثال اً 
ة ع  األكواع االت صادية يف الوالية كأىم اؼبزركعات تعطينا نجبلت السالنامة يف كالية اؼبوصل صورة دتيقة ككاوح

 .كاؼبن جات كالصناعات م  تفاصيل باألرتاـ للحصاالت الزراعية م  أظباء  ل كاحدة منها
ك  ي م  ََُٖتذ   لنا السالنامات مزركعات كالية اؼبوصل كعلى رأنها القمح ك ان   مية إن اجها ألفي ك  

ك  منها  ََِٔتصدي ه خارج ننجع اؼبوصل كيف اؼب ت ة الثانية يايت ال عري ك مية إن اجو ك  ي م  ََِإن هبل و ؿبليان ك
ك  ي م تصدي ه مث قبد زراعة السمسم على غ ار ننجع بغداد كأي ان قبد زراعة  ََُِك  ي م ان هبل و ؿبليان ك ََُْ

دي ه  كقبد م  اؼبزركعات احمللية السماؽ ك  ي م بيعو يف األنواؽ احمللية كما ت قى ي م تص ِٔك   َٖاغبٌمص ك مي و 
ك  ي م تصدي ه كأي ان ن ل زراعة اغب ة السوداء كالكزب ة  ُٕك  ي م بيعو يف السوؽ احمللي ك  ّّك   منها  َٓك مي و 

كىناؾ خ ار كفا هة منها ال ا كالفس ع كالعنئ كالربتوؽ كاليقطا كالزي وف كال اميو  (ُّ)كال م ة كالك اف كالفوؿ
 (ِّ)ال اذقباف كال طاكا.ك 

مث تووح لنا نجبلت السالنامة الصناعات كاؼبنسوجات اليدكية م  القماش كال   ان  تصن  يف كالية اؼبوصل ف س ع ض 
لنا السالنامة  أنواع ىذه اؼبن جات  صناعة اعبوارب كصناعة العقاؿ كصناعة األحذية اعبلدية كخياكة األل سة العسك ية 

أنواع م  األثواب ال ي اء كصناعة أكاشل م  الف ار كصناعة إوافة إذل  الربارميف  للق اال كالع اا وادء كصناعة اػبيم الس
األكاشل اؼبعدنية كاؼببلعع كالصحوف كأي ان الصناعات النحانية  القدكر كاألكاشل النحانية كصناعات م  األخ اب كىذه  

 (ّّ)  بو كالية اؼبوصل م  الصناعات. لها ذ  ت دكف تفاصيل أك أرتاـ إمبا ل  ياف ما ت  ه
ـ  َُٖٗق/َُّٖفقد  اف يف العاـ  .تفاصيل ع  الد ا ا كاحملاؿ ال جارية كاألبنية ب كل عاـ ةكت يف لنا السالنام
مطعم  ُٓمدرنة ك  ُِمقهى ك  ْٓمسجد كجام  ك ُِٗضباـ ك  ّٔد اف ك  ِٕٕٔخاف ك  ِّيف مدينة اؼبوصل 

مدرنة رشدية)ثانوية( كمدارس للكلداف كالس ياف كاؼبونويا)اليهود( كمدرنة للطبلب الغري مكاف لدباغة اعبلود  ك  ّْ
 ِّٖغابات ك ّتطعة أرض زراعية ك َُّٗحديقة ك ّٗمطاب   ك  ّمطحنة ك  ُّٓف ف ك  َِمن  ما بالدكاـ ك 

 ٔك م ا ز ش كة  ٗتط  عسك ية  ك ّ نيسة كدي  ك  ُّتكايا كزكايا ك  ْمدرنة ك ُٖتطعة أرض غري مزركعة ك
 (ّْ)م   حكومي كاحد ي م الدكاا  ال ظبية  كم   لل لغ اؼ كم فى كاحدة. ذل  ك نجوف 

أما ع  اؼبواشي كاغبيوانات يف كالية اؼبوصل فإف اؼباشية ب كل عاـ ت كوف م  األغناـ حىت الع اا  يف أكباء اؼبوصل فإف 
 أ ث  ما سبكلو م   اؼباشية ىي م  األغناـ.
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 واجد يف اؼبوصل اعبماؿ أي ا كىي على نوعا نوع تقـو الع اا  كالق اال بتبي ها كتعلفها ألجل غبمها كنوع آخ  كت    
ي م ت بي ها ألجل النقل كالتحاؿ. أما األبقار فإف أ ث  م  يقـو بتبي ها ىم الفبلحا كاؼبزارعا ألجل االن فادة م  

 كثري م  اعبوامير حيث يس فاد م   دىنها كظبنها اؼبس   ج م  اغبليئ.كيوجد يف أك اؼ اؼبوصل ال غبمها كحلي ها.
العديد م  أنواع اػبيوؿ الع بية األصيلة باإلوافة للعديد م  أنواع ت يف ىذه السجبلت باف اؼبوصل ت  ه  بوجود ك 

 ال غاؿ ال  يس فاد منها يف عمليات النقل كال  وب.
انئ يف ب ارم اؼبوصل كأي ا العديد م  أنواع الطيور  ال ط كاغبجل كاللقالع كأي ا يوجد أنواع م  الغزالف كاألر     

 كالصقور كال از يف ب ارم اؼبوصل.
ياء اؼبوصل كىي ذات نم كم واجدة يف بعح أح زاحفة  العقارب كىي موجودة بكث ةكاغب  ات ال كأي ا اغبيوانات    

 (ّٓ)باإلوافة للعديد م  أنواع األظباؾ.وار جدان 
ففي عاـ     الواردات كاؼبصاريف  كأنواعهاكالنقف عند ىذا األم  فقط إمبا ىناؾ موازنة مالية للوالية ي م ذ     

مليوف  شبانيةـ  ان  ميزانية كاردات كالية اؼبوصل )ننجع اؼبوصل( دكف ننجع شه زكر ك السليمانية  ُِٖٗق/َُُّ
 (ّٔ)كىذا جدكؿ أا. (ُُٖٖٓٔٓ) سة ع   ألف كن مبة كطبسة كشبانا ت شكمبة كطب

 م0893ه/0302الواردات ال اليم لواليم ال وصل للسنم ال اليم 
 سنمق السلي انيم سنمق كركوك سنمق ال وصل أس اء الحسالات

   

 قرش قرش قرش
 1028126 2351800 2085771 برائب

 27500 204700 452362 رسوم لال  امم  سكريم

 854000 2339840 2381992 رسوم    األغنام
 514627 1387070 2547385 األ شار

 ......... 12000 25444 أمالك أميريم
 48000 299000 428230 مرسوم متنو 

 .......... 16000 45400 الغالات
 164000 30000 50000 الجالو وال قارات 
 13800 30000 55200 رسوم م  ال حاكم
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 4000 28000 43900 رسوم متفرقم
 َِّْٓٓٔ َُْٖٗٔٔ ُُٖٖٓٔٓ ال م وع

 م0893ه/0302ال اليم لواليم ال وصل للسنم ال اليم  ال صارل
 سنمق السلي انيم سنمق كركوك سنمق ال وصل أس اء الحسالات

 قرش قرش قرش
 52309 104304 110900 مصارل شر يم
 348204 549963 874860 مصارل دا ليم

ال حاكم والشؤون   مصارل
 ال اليم

ِِّْٖٖ َُِٖٗٓ َُِٖٗٓ 

 ِِّْٕٖ ِْْٕٓٔ ُٖٔٔٔٓ ماليو
 ................. َُٕٖٔ ِِٕٔٗ مساى ات

 َََْ َََْ َََِ مصنع ال اااع
 َُٖٖٔٔ ُُُُْٔٔ َُْْٖٖٔ المنارمم )الشرطم(
 ََٔ .................. ................ ال صارل الصحيم

 َٕٕٔٔ ََُْٕٔ ُِْْٕٗ  رواتب  سكريم تقا ايم
 ُِْٖٔٔ َِِْْٕٗ ُّّْٗٔٓ  سكريم نظاميم رواتب
 ............. َََٕٖٓ َََََٔ ماللس

 ............. ............... َِٖٖٗ الناا م )ىيئم السير وال ركبات(
 ............ َُٖٔ ََِِٖ طلبيات
 َِّٖٗٔٔ ُِِّْٗٗ َٕٖٔٗٗٗ ال م وع

 
 األوباع الت لي يم واالجت ا يم والسكانيم -رال اً 
ـ  اف عدد َُٖٗق/َُّٖان ع و  نجبلت السالنامة عدد السكاف يف كالية اؼبوصل يف تل  الفتة ففي العاـ     

 (ّٕ)ش ص. ُْٕٕسلما  كالذ ور اؼبسلما كغري م  اؼبنسمة   َُُٔٔنكاف مدينة اؼبوصل دكف توابعها م  أت ية 
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نسمة، منهم اؼبسلما  َُٕٔٔم م  أت ية ننجع اؼبوصل كما ي عدد نكاف ـ فكاف ُْٖٗق/ُُِّأما يف العاـ 
 (ّٖ) نسمة. ْْٕٗنسمة أما غري اؼبسلما فكاف عددىم  ٕٖٕٓٓد اعد ب

 وصفهاأىل اؼبوصل كىناؾ ال عح منهم ي حدث العثمانية ب اأف اللغة الع بية ىي ما ي كلم أ ةمث تصف لنا السالنام     
 (ّٗ)ء.اللغة ال ظبية كأىل اؼبوصل ي صفوف بالفطنة كالذ ا

كت يف ىذه السجبلت يف كصف الع اا  كالق اال الع بية يف اؼبوصل باف الع ب أن ياء ك  ماء كؿب وف لل يوؼ     
 (َْ)كىذه م  اػبصااص اعبميلة يف الع ب ىناؾ.

اؼب حلة بالدرانة أما ع  األكواع ال عليمية ف عطينا نجبلت السالنامة تفاصيل دتيقة ع  اؼبدارس كعدد كبلأا كت دأ     
)مك ئ إعدادم( أم اؼب حلة اإلعدادية مث )مك ئ رشدم( كىي اؼبدارس اؼبن اة يف  مث اإلب دااية تسمى )مك ئ اب دااي(

حىت أف م  يقـو على     ك اف لئلناث مكاتئ رشدية خاصة أالدكلة العثمانية كتعادؿ اؼب حلة الثانوية يف العص  اغبديث 
 اف يوجد يف اؼبوصل دار إلعداد كتاىيل  ذل   ث كللذ ور مدارس رشدية خاصة أم ك م  اؼبعلمات اإلنا تعليمه  ى   

 (ُْ)اؼبعلما.
كن ل أف اؼبدرنة  اف ؽبا مدي  كنايف  كمدرنا كتعطينا ىذه السجبلت صورة كاوحة ع  اؼبواد ال   اف ي م      

 نم كمدرس ؼبادة اللغة الع بية كمدرس ؼبادة تدريسها فمثبل ن ل مدرس خاص ؼبادة ال ياوات أك اغبساب كمدرس ؼبادة ال
اللغة الفارنية كمدرس ؼبادة اللغة الت ية كمدرس ؼبادة اللغة الف نسية كمدرس ؼبادة اعبغ افيا كمدرس ؼبادة اػبط كمدرس ؼبادة 

العاـ   اف عدد الطل ة يفتد  ال اريخ كمدرس ؼبادة العلـو الدينية كاألخبلؽ كىذا  لو يف اؼب حلة اإلعدادية ك 
يف اؼب حلة اإلعدادية فقط وم  مدينة اؼبوصل ك اف عدد اإلناث يف اؼب حلة الثانوية  ان كال  ُِْ، ـُٖٓٗق/ُُِّ
 (ِْ)كال ان. ِّٖكال ات أـ عدد الطبلب يف اؼب حلة اإلب دااية فكاف عددىم  َُٕ
بعح الق ل يف أك اؼ  ،ـُٖٓٗق/ُُِّأما ع  الق ل ف ذ   لنا إحدل السجبلت كبال حديد العدد ال اب  للعاـ      

 اؼبوصل كعدد الطبلب فيها يف اؼب حلة اإلب دااية:
 ٖت ية الدراكيع كاؼبعلم يدعى نعيد أفندم عدد الطبلب 

 ٗت ية أكرتو خ اب اؼبعلم ؿبمد أفندم عدد الطبلب 
 ٓت ية ت ه توينلي اؼبعلم أنعد  أفندم  عدد الطبلب 

 ُْدد الطبلب ت ية  و جو رل اؼبعلم أضبد أفندم ع
 ٖت ية كوبزاكه اؼبعلم وبىي أفندم عدد الطبلب 

 ٕت ية عم  ت وجي اؼبعلم مصطفى أفندم  عدد الطبلب 
 ُُت ية ش ىباف اؼبعلم ؾبيد أفندم عدد الطبلب 

 ٗت ية أبوج بوعة اؼبعلم إب اىيم أفندم عدد الطبلب 
 ُٕت ية يارؾبو اؼبعلم ؿبمود أفندم عدد الطبلب 
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 ُُ  اؼبعلم أضبد أفندم عدد الطبلب ت ية منارة ش 
 (ّْ)َِت ية نينول اؼبعلم داكد أفندم عدد الطبلب 

ك اف يوجد يف  ل كالية مدرنة خاصة ل عليم اغب ؼ اليدكية كالصناعات يف ذل  الوت  ك اف تسمى )مك ئ     
 (ْْ)صناي ( ك ان  ىذه اؼبدرنة ؽبا إدارة كأناتذة ي  فوف على تعليم الطبلب.

 وال  ادن الجبي يم والغالات واألنهار ال ناخ - امساً 
تصف لنا نالنامة كالية اؼبوصل ع  اؼبعادف اؼبس   جة م  باك  األرض يف اؼبوصل كما حوؽبا م  نناجع ففي     

اؼبوصل عا  ربي  باإلوافة إذل بب  نفط موجود يف ت اء زاخو كيوجد يف ت ية ن كي ال ابعة لق اء دىوؾ يوجد منجم 
كتد ان ع و  لنا السجبلت كجود ينابي  مياه  ربي ية  (45).الفحم كىناؾ مناجم معادف ـب لفة بالق ب م  اؼبوصلغا ب

لبلن  فاء م  اعب كح كاألم اض اعبلدية كخاصة يف اؼبوصل كأك افها كىناؾ منطقة ضباـ العليل فيها مياه حارة ـب لطة 
 (ْٔ)بالقط اف.

وصل ناحية ب كارم ىناؾ أما   إلن   اج ال صاص كالفحم اغبج م كالنحاس كيعمل يف ت اء العمادية ال اب  للمك     
أىارل اؼبنطقة أذه األعماؿ كي م ان   اج الكربي  أي ان م  أكباء اؼبوصل. كأما يف ننجع شه زكر يف ت اء    وؾ 

 (ْٕ)فيوجد العديد م  اآلبار النفطية.
الن   اج اؼبلح يف اؼبوصل كشه زكر كالسليمانية كاغبلة يف ىذه اؼبناكع  كم  األمور البلف ة للن   كجود اؼببلحات     

 (ْٖ)صبيعها يوجد مبٌلحات الن   اج اؼبلح.
كت ا لنا نجبلت نالنامة اؼبوصل كجود غابات يف مناكع عديدة منها يف مناكع تزف  ه كحاكم أرنبلف ك ت ه  وز      

 (ْٗ)كاغب ما كيف ج اؿ مزكرم كعق ه.
األهنار ف عدد نجبلت السالنامة األهنار كما تف ع عنها يف كالية اؼبوصل كعلى رأنها هن  دجلة كبين  السالنامة أنو  أما    

ين   م  ت اء ليجو يف كالية دياربك   كأنو يب  باؼبوصل كنام اء كالعزيزية كالكوت كيصئ يف خليج ال ص ة باإلوافة لنه  
  اؼبوصل كيصئ يف دجلة كهن  غازر كهن  ىيزؿ كهن  اػبابور كهن  الزاب ىذه خوص  كأنو ين   م  مسافة طبر ناعات م

  (َٓ)األهنار  لها سب  يف كالية اؼبوصل.
درجة   ّٓتصف لنا نالنامة كالية اؼبوصل أف مناخها حار  كذب م فيها الفصوؿ األربعة ففي الصيف تكوف اغب ارة ك     

 السكاف ها  دىوؾ كزاخو كعق ه فهوااها يس  القلوب كىو ن ئ للطافةدرجة أحيانان أما أت ي  َْمبوية كتصل إذل 
كعبماؿ صورىم كأجسادىم كيف ال  اء ت دأ األمطار باؽبطوؿ يف أكاال شه  ت  ي  األكؿ كتن هي يف أكاخ  نيساف كاؽبواء 

 (ُٓ)اعبنوت كال  تي حار أما اؽبواء ال مارل كالغ ت فهو لطيف كبارد.
 بياء واألولياء والصالحي مقالر األن -سادساً 
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كجود مقاب  كمقامات لؤلن ياء كاألكلياء كالصاغبا  ـُُٖٗق/َُّٖيف العدد األكؿ  تذ   لنا نالنامة كالية اؼبوصل     
كآلؿ ال ي  ففي اؼبوصل نفسها يوجد ترب نيب اهلل شيث ب  آدـ يف اعبانئ اعبنوت م  اؼبوصل كترب نيب اهلل يونر ب  مىت  

 يب ج جير كمقاـ دانياؿ عليهم السبلـ صبيعان.كم تد الن
 كخارج أنوار اؼبوصل يوجد الكف ال  يف لئلماـ علي ب  أت كالئ روي اهلل عنو كىو منقوش على الص       

كترب اإلماـ عوف الدي  اب  اإلماـ اغبس  اب  اإلماـ علي )رض( كاإلماـ ع داحملس  اب  اإلماـ اغبس  اب  اإلماـ 
ماـ ع دال ضب  اب  اإلماـ اغبس  اب  اإلماـ علي اؼب ت ى)رض( كاإلماـ إب اىيم ا اب ب  مونى الكايفم علي)رض( كاإل

 ب  اإلماـ جعف  الصادؽ ب  اإلماـ ؿبمد ال ات  ب  اإلماـ زي  العابدي  ب  اإلماـ اغبسا ب  اإلماـ علي )رض(.
اف كاإلماـ وبىي كاإلماـ زيد كاإلماـ ع داهلل ال اى  كالس  كم اىد كم اتد األامة علي اؽبادم كعلي األصغ  كشاه زن    

 فاكمة بن  اغبسا كالس  نفيسة كاإلماـ أبو جعف  اب  علي اؽبادم اب  ؿبمد اعبواد.
كمقاـ أكير الق شل يف حي يدعى باظبو  كترب ال يخ ؿبمد يف جام  اؼبنصوريو كترب ال يخ عيسى  دده تدس ن ه كىو     

اء يف حي اؼبكاكم خارج أنوار اؼبوصل كمقاـ ال يخ ؿبمد أبو الوفا كال يخ ت يئ ال اف اؼبوصلي كال يخ م    ار األكلي
حس  ال ك م كال يخ ؿبمد األباريقي كال يخ ؿبمد اػببلؿ كال يخ أت نعيد كال يخ ف ح اهلل اؼبوصلي كال يخ خري 

إب اىيم الزي وشل كال يخ ؿبمد الزبواشل كال يخ ؿبمد النساج كال يخ ؿبمد اؼبلحم كال يخ عام  كال يخ منصور كال يخ 
ال لقير كال يخ ؿبمد الغ ابيلي كال يخ أبو نص  ع داهلل كال يخ أبو العبل كال يخ ع اس اؼبس عجل كال يخ ع داهلل اؼبكي 

 (ِٓ)كال يخ صاحل اب  صاغبا كال يخ ؿبمد الغزالشل كال يخ العناز كال يخ أبو الف ح.
 الخات م

العثمانية كأكواعها  اؼبوصلالنهاية يبكننا القوؿ أف السالنامات العثمانية شكل  مصدران مهمان لدرانة تاريخ كالية  يف    
 اإلدارية كاالج ماعية كاالت صادية كتد  ان  اؼبعلومات ع  ال قسيمات اإلدارية تفصيلة كدتيقة.

منذ ن اما كت عي ها  والية للدكلة العثمانية كمدة كالية  ل  وصلاؼبفهي أفادتنا ع  أظباء الوالة الذي  تعات وا على كالية     
 ش ص منهم.

كأفادتنا السالنامة ع  ال قسمات اإلدارية للوالية فقد رأينا أف  ل كالية ؽبا نناجع كالسنجع ينقسم إذل أت ية كالق اء     
كأع ااها كأفادتنا بال ع يف بالن اـ الق ااي  صلاؼبو أفادتنا ىذه السجبلت ع  بلدية  إذل نواحي كالنواحي إذل ت ل كأي ان 

 .كؿبكمة ال داياتكاحملا م ال   ان  يف تل  الفتة  احملكمة ال جارية 
اغبياة يف تل  الفتة كنفهم ما  ان  عليو اغبياة كك يعة الوالية ك يعة ىذه السجبلت تعطينا صورة كاوحة ع      

علومات تفصيلية ع  النواحي دب زكدتنامث ن ل أف ىذه السجبلت كم  االج ماعي كال قسميات اإلدارية كال وزع السكاشل ك 
م  مزركعات كؿبصوالت زراعية كأرتامها بال فصيل كرأينا ما  ان  تن جو كالية  اؼبوصلكالية  جوي  االت صادية كما  ان  تن

 م  ح ؼ كمصنوعات كمن وجات يدكية  ان  تفيد السكاف. اؼبوصل
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كمناخها كك يع ها كأي ان أفادتنا ىذه  اؼبوصل معلومات جغ افية ع  كاليةرفدت لنا سجبلت حىت أف ىذه ال    
 .اؼبوصلالسجبلت دبعلومات تارىبية ألما   األكلياء كاألن ياء كالصاغبا كتوزعهم يف كالية 

  الفتة كوب اج الدارس كلكل كالية يف تل اؼبوصليبكننا القوؿ أف ىذه السجبلت ىي كثيقة تارىبية لوالية كأخريان     
نيجد  إليها ال جوع ؽبذه السجبلت ألفكال احث ل اريخ الدكؿ كال لداف ال   ان  ت    الدكلة العثمانية يف تل  الفتة 

 معلومات مهمة الغ  عنها. ال احث فيها
 الهوامش
، بريكت، دار العلم ُ، طيمال  مم المامع ا  ال صجلحات األيوليم وال  لوكيم وال   انحساف حبلؽ كع اس ص اغ،  .ُ

 .َُُـ، صُٗٗٗللمبليا، 
. ُٗـ، صََِٗ، الكوي ، دكف ناش ، ُ، طالكوي  والخليج ال رل  ا  السالنامم ال   انيمال مي ي، صبلح نعد،  .ِ

ـ، ََُِ، ال ياض، مط وعات مك  ة اؼبل  فهد الوكنية، ال  مم ال وسو   لل صجلحات ال   انيم التاريخيمصاباف، نهيل، 
ؾبلة درانات اػبليج  ، الكوي ، السالنامم ال   انيم وأى يتها ا  لحوث الخليج والمزيرة ال رليم . ح ب، ؿبمد،ُُّص

 .ّْـ، صُّٖٗ، ّّكاعبزي ة الع بية، عدد 
ال  مم ال وسو   لل صجلحات . صاباف، ِّ-ِِ، صالكوي  والخليج ال رل  ا  السالنامم ال   انيمال مي ي،  .ّ

 .ُُّ، صال   انيم
، العدد ََِٗش اط  َُالكوي ، ج يدة الق ر الكوي ية،   «السالنامم ال   انيم»الكوي  والخليج ال رل  ا  ف يد، ؿبمد،  .ْ

 .ّٖصالسالنامم ال   انيم وأى يتها ا  لحوث الخليج والمزيرة ال رليم  ح ب،  .َُّْٗ
 .ِٗ، صيم وال   انيمال  مم المامع ا  ال صجلحات األيوليم وال  لوك حساف حبلؽ كع اس ص اغ، .ٓ
. نصار، ع دالع يم ع اس، ِ. ان   ملحع الصور رتم ْٓ، صال  مم ال وسو   لل صجلحات ال   انيم التاريخيمصاباف،  .ٔ

 .َٓ-ْٗـ، صََِٔ، الكوفة، اؼبك  ة اغبيدرية، ُ، طللايات ال راق ا  ال ها ال   ان 
 .ُّٕـ، صُْٖٖق/َُُّ ، بغداد، مط عة كالية بغداد،ٓنالنامة كالية بغداد، العدد .ٕ
 .ٕٓ-ّٕـ، صُُِٗق/َُّّ، اؼبوصل، مط عة كالية اؼبوصل، ٓنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ٖ
 .َِِ، ُِِ، َِْ، ُٖٗ، ُُٗ، ُٕٖ، صفحات ٓنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ٗ

 .ِْٕ، ِٕٔ، ِْٔ، ِٗٓ، ِْٓ، صفحات ٓنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .َُ
 .ِّْ، ُّٗ، ُّّ، َّْ، ِْٖصفحات ، ٓنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ُُ
 .َُٓـ، صَُٖٗق/ُِّٓ، اؼبوصل، مط عة كالية اؼبوصل، ْنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ُِ
، للايات ال راق ا  ال ها ال   ان . نصار، ُُْ، صال  مم ال وسو   لل صجلحات ال   انيم التاريخيمصاباف، نهيل،  .ُّ

 .َٓ-ْٗـ، صََِٔ، ُط
للايات ال راق ا  ال ها . نصار، ُِْـ، صََُِ، ل صجلحات ال   انيم التاريخيمال  مم ال وسو   لصاباف،  .ُْ

 .َٓ-ْٗ، صال   ان 
 .َُٓ، صْنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ُٓ
 .ْٓـ،  صَُٖٗق/َُّٖ، مط عة كالية اؼبوصل،ُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ُٔ
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 .ٕٓ-ٓٓ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ُٕ
 .ِٖـ، صُِٖٗق/َُُّ، مط عة كالية اؼبوصل،ِعددنالنامة كالية اؼبوصل، ال .ُٖ
 .ٗٓ-ٖٓ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ُٗ
 .ٗٓ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .َِ
 .ُٔ-َٔ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ُِ
 .َٕ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ِِ
 .ٖٔ، صِنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ِّ
 .ُّٓ-ُّْـ، صُٖٓٗق/ُُِّ عة كالية اؼبوصل، ، مط3نالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ِْ
 .ُٕٓ، صْنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ِٓ
 .ُٕ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ِٔ
 .ِٕ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ِٕ
 .ُٔٔ، صْنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ِٖ
 .ّٕ-ِٕ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ِٗ
 .ٖٓ-ِٖ، صْنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .َّ
 .ُّٓ، صُنالنامة كالية بغداد، العدد .ُّ
 .ْٗ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ِّ
 .ْٗ-ّٗ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ّّ
 .ٕٗ-ٔٗ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ّْ
 .َُْ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ّٓ
 .ِٔٗ-ِٓٗ، صْنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ّٔ
 .ٔٗ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ّٕ
 .ِّٔ، ص3نالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ّٖ
 .ٔٗ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ّٗ
 .َُِ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .َْ
 .ُٖٓ، صْنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ُْ
 .ُٖٓ، صْنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ِْ
 .ُٗٓ، صْنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ّْ
 .َُٓ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ْْ
 .ُٗ، صُالنامة كالية اؼبوصل، العددن .ْٓ
 .ُْٔـ، صُٕٖٓق/ُِِٗ، بغداد، مط عة كالية بغداد، ُنالنامة كالية بغداد، العدد .ْٔ
 .ُّْ، صُنالنامة كالية بغداد، العدد .ْٕ
 .ُْٓ-ُْْ، صُنالنامة كالية بغداد، العدد .ْٖ
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 .ِٗ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ْٗ
 .ّٗ-ِٗ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .َٓ
 .ٔٗ، صُالنامة كالية اؼبوصل، العددن .ُٓ
 .ٕٖ-ْٕ، صُنالنامة كالية اؼبوصل، العدد .ِٓ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ػطجضظػدراداتػطوصضغظ
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

 هـ2440ربيع الثاني-0202تذرغنػاضثاظي(ػ،ػ65طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)

 

 
(37) 

 4/02/6262  تاريخ قبول النشر  6262/ 8/ 66تاريخ استالم البحث: 
 

ػتطورػادواقػاضطوصلػسيػاضطصرػاضطبادي

ػم141-248عـػػ/222-ػ132

The Development of Mosul Market in the Abbasside 

period (132-227 A.H./ 749-841 A.D.) 

ػطهػخضرػربغدػ.دػأ.

ػ/ػجاططظػاضطوصلضضطضومػاالظداظغظشدمػاضتارغخػ/ػصضغظػاضتربغظػ

Prof. Dr. Taha Khudir Ubaid 

Department of History 

College of Education for Humanities 

University of Mosul 
 



ػطجضظػدراداتػطوصضغظ
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

 هـ2440ربيع الثاني-0202تذرغنػاضثاظي(ػ،ػ65طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)

 

 
(38) 

 ال لخص  
كعػػػدت احػػػد االتػػػاليم اؼبهمػػػة مػػػ  الناحيػػػة السيانػػػية  ،ل منػػػذ ال دايػػػة باى مػػػاـ اػببلفػػػة الع انػػػيةح يػػػ  مدينػػػة اؼبوصػػػ     

 ،كاىػػ م أػػا اػبلفػػاء كالػػوالة اى مامػػا بالغػػا ،ك ػػاف ؽبػػا الف ػػل يف اخ يػػار موتػػ  بغػػداد عاصػػمة اػببلفػػة الع انػػية ،كاالت صػػادية
 .كصناع ها كذبارما انبية يف تطورىا ك اف الزدىار زراع ها ،كشهدت اؼبوصل ازدىارا ات صاديا   ريا

كمثل ذل   ،كيسعى ال حث اذل القاء ال وء يف جانئ غاية يف االنبية االت صادية ال  م ت أا مدينة اؼبوصل كنواحيها   
 كاثػػ ه يف ازدىػػار حيامػػا االت صػػادية الػػذم تنانػػع مػػ   ػػرب حجػػم اؼبدينػػة يف ،ال طػػور الواوػػح يف انػػواتها مكانيػػا كات صػػاديا

فاتسػػم   ،كارتفػػاع مسػػ ول اؼبعي ػة فيهػػا ،ف ػػبل عػ  انبيػػة كتوعهػػا علػى الطػػ ؽ ال جاريػة ،ك ثػ ة نػػكاهنا ،ت  ي هػا كخػػدماما
 .كتعدد انواع انواتها الثاب ة كاؼبوظبية ،اؼبدينة ب خص انعار السل  كتواف ىا

Abstract 
  From the early beginning , Mosul received the attention of the 

Abbasid Caliphate , and it was regarded one of the most important 

provinces from the political and economic perspectives. It had a great 

credit in selecting  the location of Baghdad as the capital of the Abbasside 

Caliphate. In fact, caliphates and rulers paid a great attention to Mosul. 

Mosul witnessed a big economic prosperity. Such a prosperity in 

agriculture m industry and trade played a significant role in its 

development. 

This research attempts to shed light on the economic importance of 

Mosul. This development in its markets on the locational and economic 

levels was clear , a development  which contributed in the flowering of its 

economic life and which was harmonious which the multitude , structure , 

and the services of the city. in addition to its  great population.It was  

located at  the trade routes.Mosul was marked by the cheapness of it , 

prices , the abundance of its markets , and the different sorts of its static 

and seasonal markets.         
 ال قامم 

تواجو الدرانات االت صادية يف العصور االنبلمية األكذل، كمنها العص  الع اني األكؿ، مصػاعئ صبػة، يػايت يف 
 مقدم ها، تلة اؼبعلومات االت صادية كتناث ىا يف بطوف الك ئ 

 انية ب كل راير. كعزكؼ  ثري م  اؼب رخا كال لدانا ع  االن ط اد يف تل  اؼبواوي ، كت  يزىم على اعبوانئ السي
كيسػػػػػػعى ال حػػػػػػث اذل القػػػػػػاء ال ػػػػػػوء يف جانػػػػػػئ غايػػػػػػة يف األنبيػػػػػػة االت صػػػػػػادية الػػػػػػ  مػػػػػػ ت أػػػػػػا مدينػػػػػػة اؼبوصػػػػػػل 

 كأنواتها،كاؼب غريات كال طورات ال  حصل  فيها مكانيا كات صاديا، كآث ىا يف ازدىار اغبياة االت صادية يف اؼبدينة.
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 ل وصل أواًل: األوباع السياسيم واالقتصاديم ا  ا
 :لسياسيم ا -ُ
ـ،تػػد حػػوؿ اؼبوصػػل اذل كاليػػة مسػػ قلة عػػ  إتلػػيم ْٕٗىػػػ/ُِّ ػػاف ان قػػاؿ اػببلفػػة مػػ  األمػػويا اذل الع انػػيا يف عػػاـ      

اعبزي ة،كبذل  وم  اؼبوصل رناتيع كنواحي عديدة،إال أهنا دل تك  ثاب ة اغبدكد اإلدارية كيلة تل  اؼبدة، كعا أكؿ كاؿ 
 (.ُِٓ، صُٕٔٗ؛ االزدم، ْٗ، ص، ُ، ج/ُٕٗٗـ )الطربم،ْٕٗىػ/ُِّؿبمد ب  صوؿ ننة ع اني عليها كىو 

كاتسػػم  السػػنوات األكذل مػػ  اػببلفػػة الع انػػيا بالعمػػل علػػى تث يػػ  أر ػػاف السػػلطة كاتػػ ار األمػػ  يف إتليمها،كمنهػػا        
ك اف للموصػػل الف ػػل يف اخ يػػار موتػػ  اؼبوصػػل،ال  عػػدت احػػد تلػػ  األتػػاليم اؼبهمػػة مػػ  الناحيػػة السيانػػية كاالت صػػادية،

ـ، ل صػػ ح عاصػػمة الع انػػيا كح ػػارة اإلنػػبلـ. كانعكػػر ذلػػ  الحقػػا ّٕٔىػػػ/ُْٓبغػػداد عاصػػمة الدكلػػة اعبديػػدة نػػنة 
على اؼبوصل يف ازدىار حياما االت صادية، فبا رف  شاف اؼبوصل  ثريا لق أا مػ  العواصػم الع انػية بغػداد أكال كنػام اء نػنة 

ثانيػػان، ككتػػوع اؼبوصػػل علػػى أىػػم الطػػ ؽ الربيػػة ال ايسػػة الػػ  ربطػػ  األتػػاليم اؼبهمػػة، اعبزيػػ ة كال ػػاـ كالثغػػور،  ـُّٖىػػػ/ُِٖ
( كعػػػ  انبيػػػة موتػػػ  اؼبوصػػػل كاثػػػ ه يف اخيػػػار موتػػػ  بغػػػداد،) ِٕ-ُٕ، َُ، ج/َِٖ، َِْ، ج/، صُٕٗٗ)الطػػػربم، 
 ،(. َُٔٗ؛ اب  الفقيو، ُٕٓ،صُٕٔٗاالزدم، 
ؼبوصل بعناية   رية م  خلفاء با الع اس كم  ذل  تعيا الوالة األ فاء عليها، ك ػاف عػدد مػنهم ح ي  مدينة ا         

مػػ  أفػػ اد ال يػػ  الع انػػي كاآلخػػ ي  مػػ  الػػوالة اؼب لصػػا بػػالوالء كالكفػػاءة كيلػػة العصػػ  الع انػػي األكؿ، كعػػ  الطػػ ؽ الربيػػة 
(. ف ػبل عػ  ت  ػ  ُٕٓ، ُُٖٗمة ب  جعف ، ؛ تداِْٗ، ٗ، ج/ُٕٗٗ؛ الطربم، ّّٗ، ُٕٓٗباؼبوصل )ال بلذرم،

( كاف ّٔ-ْٕ، صََِِاػبلفػػاء أنفسػػػهم ألحػػػواؿ اؼبوصػػل كأشػػػ افهم علػػػى نيانػػػة الػػوالة اإلداريػػػة كاالت صػػػادية )ع يػػػد، 
، ُٕٔٗ؛االزدم، ْٓ، ََِِ( كاليا كيلة العص  الع اني االكؿ )ع يد، ُْ( كاليا ع انيا م  ؾبموع )ُّ)َُّىناؾ 
مسػ لزمات العنايػة كالسػعي اذل تطػوي  اؼبدينػة فبػا أدل اذل ازدىارىػا اغب ػارم الػذم ا سػئ اؼبدينػة  (. كتوفري  ػلْْٗص 

، ّٖ-ٕٗ،صٗ، ج/ ُٕٗٗأنبيػػػة فاتػػػ  تلػػػ  اؼبكانػػػة يف العصػػػ ي  ال اشػػػدم كاألمػػػوم، كعػػػ  ت  ػػػ  اػبلفػػػاء ))الطػػػربم، 
  اؼبػػػػوص يف العصػػػػ  (كىنػػػػاؾ درانػػػػة عػػػػُٓٗ، ُُٖٗ(. كيػػػػايت كصػػػػف) ابػػػػ  حوتػػػػل، ُٕ/ َُ، ّْْ-ِّْ،   َُٖ

(، ؽبا كصفا دتيقا بقولو " ان  م  ع ػم ال اف،بصػورة أ ػاب  ال لػداف "،كىػذه العنايػة  لهػا ُٖٔٗاالموم)ع د اؼباجود، 
ال تنفػػػػي أف تكػػػػوف اؼبوصػػػػل تػػػػد تع وػػػػ  يف العصػػػػ  الع انػػػػي األكؿ اذل اوػػػػط ابات كشػػػػهدت مصػػػػاعئ م ت ػػػػة،أث ت يف 

مقدمػة ذلػ ، إنػػاءة تلػة مػ  كالمػا ؽبػػا، كنػجل  اؼبصػادر ال ارىبيػػة مػا  ػاف تػػد أكوػاعها االت صػادية ؼبػدة تصػػرية،كجاء يف 
حدث يف السنوات األكذل م  خبلفة الع انيا كخباصة إناءة كاليها ؿبمد ب  صوؿ، الذم دل ي ض عنو أىل اؼبوصل ألنو  

السػلئ كاػبػ اب كداـ ذلػ   ػاف مػوذل ػبػثم، فعمػ  الفووػى كأصػاأا اػبػ اب ككاؽبػا ال ػدمري، كتع وػ  أنػواتها للنهػئ ك 
اذل أف كرل أم ىػػا إظباعيػػل بػػ  علػػي الع انػػي نػػنة       (ُٓٗ، ُُٖٗابػػ  حوتػػل، ) ثػػبلث نػػنوات م واصػػلة مػػ  الكسػػاد

ـ،فاعاد اذل اؼبوصل بناءىا كعم  أنواتها كأحس  السرية يف أىلها،كعم  ما خ ب م  عماراما، كاعػدؿ بػا ّٕٓىػ/ُّٓ
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هػػا كعاشػػ  باكوػػاع حسػػنة،كتد تكػػ رت اؼب ػػكلة مػػ ة أخػػ ل عنػػدما حصػػل  الف نػػة بػػا النػػاس، فانػػ عادت اؼبوصػػل عافي 
، ِٕٖ، ُِٕ، ُِّ، ص، ُٕٔٗـ )االزدم، ُّٖىػػػػػ/ُٖٗاألمػػػػا كاؼبػػػػاموف كحػػػػدث  كتعػػػػة اؼبيػػػػداف يف اؼبوصػػػػل نػػػػنة 

ِِٗ.      ) 
اػبػوارج اؼب قطعػة كالػ  ن ػ ت  أما اؼبصي ة األخ ل ال  أعات  ازدىار اؼبوصل  االت صػادية،فكاف مصػدرىا ح  ػات        

الفووػى كأوػ ت بالناس،ف ع وػ  أنػواؽ اؼبوصػل للسػلئ كالنهػئ كاػبػ اب، كانعػداـ األمػ  كمػددت ال جػارة كك تهػا، كدل 
تسػػػ ق  األكوػػػاع إال بعػػػد إطبػػػاد تلػػػ  اغب  ػػػات كالق ػػػاء عليهػػػا، ك ػػػاف مػػػ  ن ااجهػػػا العامػػػة، عػػػدـ االنػػػ ق ار كنػػػوء اغبالػػػة 

اصػػػبلت الزراعيػػػة، كاوػػط اب األحػػػواؿ  كصػػػعوبة ح  ػػػة ال جػػارة كتػػػوافلهم مػػػ  كاذل اؼبدينػػػة ) االزدم، االت صػػادية، كتلػػػة اغب
 (. َُْ، صٗ،ج/ُٕٗٗ؛ الطربم، ُّٓ،ص ُٕٔٗ

 األوباع االقتصاديم :   -6
ـ، كانػ م ت  ػذل  يف ْٕٗ_ُٔٔىػػ/ُِّ_ ُْ ان   اؼبوصل م  اؼبدف اؼبهمة ات صاديا كيلػة العصػ  االمػوم         

ة العص  العص  الع اني،كشهدت ازدىارا ات صاديا فيما بعد، كاتسع  اؼبدينة، كان ق  الناس فيها، كاتط  اػبلفاء تادة بداي
الق اال فيها أتطاعات م  األراوي الزراعية يف داخل اؼبدينة كخارجها ) كعػ  ح  ػات اػبػوارج ين ػ  : السػام ااي كاخػ كف، 

إليهػػػػا مػػػػ  األتػػػػاليم ا ػػػػاكرة، بف ػػػػل موتعهػػػػا اعبيػػػػد، كازدىػػػػار اغبيػػػػاة  (. كأخػػػػذت اؼبدينػػػػة ذبػػػػذب النػػػػاسُٓ-ْْ،ُٖٖٗ
 (ُِٕ-ُُٕ، ُٗٓ،ُٖٓ، ص، ُٕٔٗاالت صادية فيها)االزدم، 

كألف اؼبوصل أكصل  با اعبزي ة كال اـ كدجلة كالف ات كالثغور،فقد أص ح  ف وة لؤلتاليم ا ػاكرة ؽبػا مػ  أذربيجػاف     
(، فكانػػ  حبػػع بوابػػة اذل تلػػ  األتػػاليم اؼب نوعػػة ات صػػاديا كك يعػػا، كجػػاء غناىػػا ُٓٗ، ُُٖٗكأرمينيػػة كالػػ اف)اب  حوتػػل، 

االت صػادم، دبػا انعػم اهلل عليهػػا مػ  خػريات كفػرية، كمنػػاخ مع ػدؿ كت بػة خصػ ة، كارض نػػهلية زراعيػة صػاغبة يف  رنػػاتيقها 
كاآلبػػار الق ي ػػة منهػػا، كنػػقوط األمطػػار الػػوفرية كنواحيهػػا ال ابعػػة ؽبػػا، ف ػػبل عػػ  تػػواف  ميػػاه الػػ م مػػ  دجلػػة كركافػػده كالعيػػوف 

؛ يػاتوت ُٓٗ،صُُٖٗ؛ ابػ  حوتػل، ُِٕ-ُِٔ، َُٔٗعليها، فعدت مػ  األتػاليم اؼبزدىػ ة ات صػاديا) ابػ  الفقيػو، 
. كفبػػػا زاد يف ازدىارىػػػا االت صػػػادم، إنسػػػاهنا الن ػػػيط اؼبثػػػاب ، صػػػاحئ اػبػػػربة  كاالرث ِِّ، صٓاغبمػػػوم،د.ت. ؾبلػػػد /

العصور السابقةػ اآلشورية كاإلنبلمية يف العص ي  أل اشدم كاألموم ػ كمهارة ذل  اإلنسػاف كح ػو للعمػل، فقػد اؼبتا م م  
 ح ؾ الن اط االت صادم كبو األف ل يف اؼبوصل. 

ال ش  إف ؼبوت  اؼبوصل أث ه اؼبهم على مبو اؼبدينة كتون  حجمها، كان م ارىا يف جذب الناس إليهػا، كمػا شػهدتو        
تونػ  عمػ اشل كازدىػػار ات صػادم، كىػي اؼبع كفػػة باهنػا مػ  األتػػاليم الوانػعة اػبػريات، الػػوفرية بػالنعم كاؼبػوارد كاالمكانػػات  مػ 

 (.  ِٓ، ََِِاؼب نوعة ) ع يد، 
إف تطور الن اط االت صادم يف اؼبوصل كيلة العص  الع اني  اف كاوػحا تصػدره الن ػاط الزراعػي الػذم ع ف ػو            

ة كرنػػػاتيقها كنواحيهػػػا، ف ميػػػزت باهنػػػا مػػػ  األتػػػاليم ذات اإلن ػػاج الزراعػػػي الػػػوفري، ف نوعػػػ  ؿباصػػػيلها كغبلمػػػا ك انػػػ  اؼبدينػػ
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(. ف ػػػبل عػػػ  ّّٖ، صُٖٔٗاؼبوصػػػل حبػػػع "أىػػػ اء" ـبػػػزف اغب ػػػوب يف العػػػ اؽ كالنػػػيما ؿبصػػػورل اغبنطػػػة كال ػػػعري)ناجي،
؛ ابػػػػػػ  حوتػػػػػػل، َُِ،ص ُٕٔٗيػػػػػػة األخػػػػػػ ل ) االزدم، أشػػػػػػجار الثمػػػػػػار كالفوا ػػػػػػو كاػب ػػػػػػ اكات كبقيػػػػػػة احملاصػػػػػػيل الزراع

( ، ٓٓ، ص ُٖٓٗ؛ اشػػػػػػ ور، ُْٓ، ص، َُٔٗ؛ اؼبقدنػػػػػػي، ُّٖ، ص ُُٖٗ؛تدامػػػػػػة، ُٖٗ-ُٔٗ،ص  ُُٖٗ
ؼبع فة توة ازدىار اغبياة الزراعية م  خبلؿ ت اءة كاردات ج اية اػب اج فيها، فقد حصل  اؼبوصل على  كاحدا ن كيكفينا دليبل ن

 (.َُِ، ص ُٕٔٗ؛ االزدم،ُِّ، صَُٔٗتاليم الغنية )اب  الفقيو، م ت ة م قدمة م  األ
كانعكػػر ذلػػ  علػػى مسػػ ول اؼبعي ػػة للنػػاس، كرخػػص األنػػعار فيهػػا مقارنػػة  باتػػاليم اػببلفػػة األخػػ ل ف ػػ   اؼبوصػػل    

دبػا فػاض ( كمػدت أتػاليم أخػ ل ُٕٔ،صُُٖٗفااح إن اجها الزراعػي اذل أنػواتها احملليػة، ل ل يػة حاجػة نػكاهنا)تدامة، 
(، ٖ، ص،ُٖٗٗمنػػو عػػػ  حاج هػػػا خباصػػػة العاصػػمة بغػػػداد الػػػ  أعن هػػػا أكتػػات ال ػػػدة كاألزمػػػات كغػػػبلء األنػػػعار)ع يد، 

(، ف ػػبل ُٗ، ص، ِ؛ مسػػكويو، د.ت.، ج/ُّٖف ص، َُٔٗككصػػل  نػػلعها الزراعيػػة اذل ال صػػ ة أحيانا)اؼبقدنػػي، 
،ص ٗ، ج/ُٕٗٗة اذل الثغػػػور كالدكلػػػة ال يزنطيػػػػة)الطربم، عػػػ  ذبهيزىػػػا بػػػاؼب ف ؼبع ػػػم اغبمػػػبلت الع انػػػية الك ػػػرية اؼب جهػػػ

ِْٗ.) 
أما ث كما اغبيوانية، فهي األخ ل غنية أا، كم  اشه ىا اؼبواشػي كاألبقػار كاإلبػل كاػبيػوؿ اعبيػدة كال غػاؿ، كاألظبػاؾ         

هػػا الق ي ػػة مػػ  اؼبدينػػة، الػػ   انػػ  كأنػػواع الطيػػور كالنحػػل، كانػػ فادت اؼبوصػػل مػػ  النػػواحي كال نػػاتيع الغنيػػة دب اعيهػػا كم كج
، ُٖٔٗكانعة كفرية اؼبياه، كبذال  مدت الث كة اغبيوانية كمن جاما أنواؽ اؼبوصل، ف خصػ  اغبيػاة فيهػا )م لػف ؾبهػوؿ، 

 (.ّٕٓ، ص، ِج/
د العاملا فيها أما ح فها كصناع ها، فهي تديبة، إال أهنا كصل  اذل درجة م  االتقاف كاعبودة كال نوع ، ك ث ة عد         

م  اغب فيا كأصحاب اؼبه  األخ ل الذي  ان فادكا م  امكانات اؼبدينة االت صادية، كغناىا باؼبواد اػباـ كن اط نكاهنا، 
ف ه ت اغب ؼ كالصناعات اؼبعدنية  األنلحة كاؼبواد اؼبنزلية، ف بل ع  اغبػ ؼ الزراعيػة الغذاايػة اؼب علقػة بػاغب وب كالزيػوت 

؛ كعػ  مػ كج  َِٓ،ُٔٗ، ص، ُُٖٗلقطنية كاغب ي ية كالصوفية كالصناعات اعبلدية كالعطور)اب  حوتػل، كاؼبنسوجات ا
(. ك ػػاف  ثػػ ة أىػػػل اغبػػ ؼ كاؼبهػػ  اؼبسػػػ ق ي  يف َُِ، ص ُٕٔٗ؛ االزدم، ُّٓ، ُِّ، َُٔٗاؼبوصػػل ابػػ  الفقيػػػو، 

، ص، ُٕٔٗار، اغبيػػػاؿ.......اخل)االزدم، اؼبدينػػػة كالقػػػ ي ا يف اؼبػػػدف كالقػػػ ل ا ػػػاكرة للموصػػػل ػػػػػ  فػػػ  عػػػزل، بلػػػد نػػػنج
( تػػػػد زكدكا اؼبدينػػػة ب لػػػػ  الصػػػناعات اغب فيػػػػة، كبػػػػاعوا ِْ، صُٔٔٗ؛ اعبػػػاحظ، ُّٓ، صَُٔٗ؛ ابػػػ  الفقيػػػػو، َُٔ

 (.ُٗٗص، ‘ ُُٖٗنلعها يف اؼبوصل بانعار منان ة)اب  حوتل، 
إن اجهػا الزراعػي كالصػناعي كخػدمها يف ذلػ   ك اف نصيئ الن اط ال جارم   ريان يف اؼبوصل، مع مدان على فااح         

موتعهػػا حلقػػة كصػػل بػػا األتػػاليم ا ػػاكرة كف وػػة لؤلبعػػد منهػػا، ف حولػػ  اؼبوصػػل اذل بوابػػة لل جػػارات كمل قػػى لل جػػارة )ابػػ  
كحطػػػػ  أػػػػا القوافػػػػل ؿبملػػػػة بالسػػػل  كال  ػػػػاا  نػػػػالكة الطػػػػ ؽ الربيػػػػة  ، (ُٖٗ، ُٔٗ، ُٔٗ،ُٓٗ، ص ُُٖٗحوتػػػل، 

ل  ذبارمػػا اذل بغػػداد كال صػػ ة جنوبػػان، كاذل اعبزيػػ ة كبػػبلد ال ػػاـ كالثغػػور غ بػػان، كاذل أرمينيػػة كأذربيجػػاف كالػػ اف كاؼباايػػة، ككصػػ
(. كحوت أنواؽ اؼبوصل كخاناما أنواع السل  كال  ػاا  ِِّ، ص ٓكبيزنطة مشاالن كغ با )ياتوت اغبموم، د.ت.، مج/ 
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كاف  ػػاف م ػػاخ ا يف زمانػػو: "تٌػػل مػػا عػػدـ   ، (ُٓٗ، ص، ُُٖٗحوتػػل،اؼب نوعػػة، كينط ػػع تػػوؿ يػػاتوت اغبمػػوم فيهػػا )ابػػ  
 شيء م  اػبريات يف بلد م  ال لداف، إال ككجد فيها ".            

كاش ه ت اؼبوصل كرناتيقها كنواحيها بن اط ح   ها ال جارية الوانعة، فع ف  ب خص أنعارىا ك ث ة أنواتها، ككف ة       
    (،ُٓٗ، ص ُُٖٗكمعاملػػػة نػػػكاهنا اغبسػػنة لل جػػػارة الغ بػػػاء، فان ع ػػػ  ذبارمػػػا)اب  حوتػػػل، الن ػػاكات اػبدميػػػة فيهػػػا، 

 ماعدا ننوات تليلة، تع و  فيها ال جارة اذل مصاعئ م ت ة كأنواتها اذل الكساد  ما م . 
             ثانياً: أسواق ال وصل لي  التجور والتوسع

( كانعكانػػػػػان لن ػػػػػاكها َُْ، ص ُٕٔٗم اؼبدينػػػػػة كأنبي هػػػػػا " )االزدم، تعػػػػػد األنػػػػػواؽ "معيػػػػػاران كدلػػػػػيبلن عػػػػػ  حجػػػػػ      
االت صػػػادم كتنوعػػػو، ككصػػػف  اؼبوصػػػل يف العصػػػ  الع انػػػي األكؿ باهنػػػا " أىلػػػة باألنػػػواؽ " كىػػػي الغنيػػػة خبريامػػػا الزراعيػػػة 

تها كزبصصػػػها كتوزيعهػػػا كاغبيوانيػػػة كمن جامػػػا اغب فيػػػة، كاؼب ػػػهورة حب   هػػػا ال جاريػػػة الن ػػػيطة، كألجػػػل اإلكػػػبلع علػػػى أنػػػوا
 كتونعها، البد م  ت    أكواع األنواؽ، كما حل أا م  تطورات كتغريات أث ت يف ت  ي ها كتوزيعها يف اؼبدينة.

ال يبكػػ  أف ن صػػور ت تي ػػان ثاب ػػان لؤلنػػواؽ يف اؼبدينػػة،إال أهنػػا حاف ػػ  بقػػدر أك بػػاخ  علػػى أكوػػاعها االت صػػادية،           
بلفة الع انية، على ما  ان  عليو هناية العص  األموم، م  حيث اؼبوت  كاؼبسػميات، كانعكػر توزيػ  كالنيما يف بداية اػب

األنواؽ كاغبواني  على مسميات األحياء كالدركب، كال ت وف  معلومات  افية عنها نول إشارات م ف تة أكردىػا م رخهػا 
ـ، كعػػ  بنػػاء تصػػػ  اغبػػ  بػػ  يونػػػف " ِّٕىػػػػ/َُٔ(. فقػػد أشػػػار اذل أحػػدث نػػنة ُْٓ،ص  ُٗٗٗاالزدم)الػػدكرم، 

اؼبنقوشػػة " الػػ  ام ػػدت مػػ  نػػوؽ الق ػػابا اذل ال ػػارع اؼبعػػ كؼ بال ػػعاري  اذل نػػوؽ األربعػػاء اذل نػػوؽ اغب ػػيع، فكانػػ  
مع م األنواؽ يف مكػاف معلػـو مػ  اؼبدينػة، لكػ  الػذم حصػل، إف أنػواؽ اؼبوصػل تػد تغػري مكاهنػا كام ػدادىا كان  ػارىا، 

كاتسع  فازدى ت عم انيان كذباريان يف العص  الع اني، كاف  ان  السنوات األكذل م  خبلفة الع انيا، تد ف عددت كمب  
ـ بعد ثورة أىاليها وػد الػوارل ؿبمػد بػ  صػوؿ، كالػ  ان هػ  خبػ اب ُٕٓىػ/ُّّاغبع يف أنواتها ال  ر كاػب اب يف ننة 

ىػػػػػ/ ُّٓا االت صػػػػادية مػػػدة ثػػػػبلث نػػػنوات حػػػػىت نػػػنة األنػػػواؽ كالعمػػػارات، كمػػػػا حػػػل أػػػػا مػػػ  اوػػػػط اب، اثػػػ  يف حيامػػػ
 (.ِْ، ص ُٕٔٗـ)االزدم، ّٕٓ

حاف ػػػػ  أنػػػػواؽ اؼبوصػػػػل علػػػػى ىيكلي هػػػػا كنػػػػارت علػػػػى مبطيػػػػة األنػػػػواؽ األمويػػػػة الػػػػ  ان  ػػػػ ت يف مع ػػػػم اؼبػػػػدف         
على اؼبواد احمللية اؼب وف ة االنبلمية، إال يف حالة كاحدة، ىي إف تسمية األنواؽ  ان  دبسميات ؿبلية أك أف بناءىا اع مد 

ـ، اعمػػار اؼبوصػػل كعمارامػػا بعػػد ّٕٓىػػػ/ُّٓ(. كأعػػاد الػػوارل إظباعيػػل بػػ  علػػي نػػنة ُِٓ، ص، ُٕٔٗفيهػػا)االزدم، 
حصػػولو علػػى موافقػػة اػبليفػػة أت جعفػػ  اؼبنصػػور، بصػػ ؼ مػػوارد ج اي هػػا كخ اجهػػا علػػى النػػواحي العم انيػػة، كتطػػوي  اؼبدينػػة 

 (.ِِٓ،صُٖٖٗماف، كاإلحساف اذل أىلها)عث
ك ػػاف مووػػ  أنػػواؽ اؼبوصػػل ال ايسػػة أكؿ األمػػ  حػػوؿ مسػػجدىا اعبػػام ، حاؽبػػا حػػاؿ اؼبػػدف االنػػبلمية األكذل يف           

ـ اذل مقػربة أىػل اؼبوصػل، يف حػا ٕٓٓىػػ/ ُّٕنوؽ الداخل، كنقل منها تل  القاامة حػوؿ اؼبسػجد، مػ  مكاهنػا نػنة 
، ص، ُٕٔٗدركب، كام ػػدت بػػاألخرية أنػػواؽ ظبيػػ  باظبػػاء تلػػ  الػػدركب)االزدم،نقلػػ  اؼبقػػربة اذل الصػػح اء خػػارج الػػ
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(.  كب   الوارل إظباعيػل، اؼبسػجد اؼبعػ كؼ بػات حاوػ  "مػ ذف " يف كنػط األنػواؽ القديبػة، كنقلػ  أنػواؽ عديػدة ُّٕ
ال ػزازي ، درب الػدباغا،  اذل الدركب ال  ظبي  باظباء اغب فا العاملا فيها،  ػدرب ال ػعار يػا، درب القصػابا، درب

اغب اشا، اعبصاصا " اعبصاصػة " الصػ اغا، اغبا ػة دار اغبػوا ا، الػدكاب " الغػنم "، الطعػاـ، اعبسػ ، كجػاءت تلػ  
(. كحصل تغري أخ  ُٕٔ-ُٔٔ، ص، ُٕٔٗال غريات يف أما   األنواؽ بس ئ عناية الوارل باؼبدينة كتونعها)االزدم، 

  ،(ُٔٔ، ُٕٓ،ُٔٓ، ص، ُٕٔٗـ، ب حويل نوؽ اغب اشا اذل خاف )االزدم، ْٕٕػ/ىُٕٓيف أنواؽ اؼبوصل ننة 
ظبي بانم إب اىيم ب  وبىي كع ؼ أي ا خباف نوؽ اغب اشا، كيعا ذل  تون  اغب  ة ال جارية، كربويل أما   أك بعينها 

د ع ػػػ  نػػػنوات يف نػػػنة كبعػػػ ،( ِِٗ، ص، ُٕٔٗاذل ـبػػػازف لل جػػػارات، فاصػػػ ح  مل قػػػى ال جػػػارة كأتػػػام هم)االزدم، 
ـ، أصدر اػبليفة اؼبهدم أكام ه اذل كارل اؼبوصل ب وني  اؼبسػجد اعبػام  فػزاد فيػو الصػفاؼ الػداا ة بالصػح ، ْٖٕىػ/ُٕٔ

؛ إف الصػفاؼ  انػ  حوانيػ  للمسػجد )( ٖ، ص ُٖٗٗمس غبلن مواو  أنواؽ بعينهػا كيقػوؿ عػ  ذلػ  االزدم)ع يػد، 
الػػداخل " السػػوؽ الػػ اير أك اعبامعػػة " كالػػ   انػػ  لل ػػزازي ، كفيمػػا يلػػي بػػاب جػػاب   كنػػوتان ألىػػارل اؼبدينػػة فبػػا يلػػي نػػوؽ

للس اجا، كما يلي دب  الق لة للسقط كمواو  للط خ ال   اف يط خ للناس فيها يف شه  رم اف كتوزع خريان كأج ان للناس 
، ص، ُٕٔٗكمدف اػببلفة األخػ ل)االزدم، كالفق اء، كنوؽ الطعاـ ىذه ت ابو أنواؽ الطعاـ األخ ل ال  ع ف ها بغداد

ِْٖ .) 
كي ػػدك أف مووػػ  نػػوؽ الػػداخل دل يطػػ أ عليػػو تغيػػري ملحػػوظ يف اغبقػػئ ال ارىبيػػة البلحقػػة، ألنػػو السػػوؽ اعبػػام  أك          

 ػػان مػػ  الػػ اير للمدينػػة، كىػػو مػػ  األنػػواؽ الثاب ػػة الداامػػة، كوػػم أنػػواع السػػل  كال  ػػاا   افػػة، كيقػػ  يف تلػػئ اؼبدينػػة، كت ي
اؼبسجد اعبام ، كسبيز السوؽ بن اكو ال جارم الوان ، كرخص أنعار نػلعو، كت بػو مػ  اػبانػات كاؼب ػازف كاؼب افػع اػبدميػة 

، ُٕٔٗ(  كيبكػػػػػ  االنػػػػػ دالؿ مػػػػػ  معلومػػػػػات االزدم)االزدم، ِْٓ، صػػػػػ  ّ، ج/ُٔٔٗاألخػػػػػ ل يف اؼبدينة)حسػػػػػ ، 
عديػػػدة، مشلػػػ  نقلهػػػا مػػػ  أما نهػػػا أك تن ػػػيم بنااهػػػا، ( بػػػاف أنػػػواؽ اؼبوصػػػل تػػػد مػػػ ت ب طػػػورات ّّٔ، َُِْ،ُٔٔص

كان  ارىا يف أ ث  م  موو ، فبػا يعػا ازدىارىػا ال جػارم، يف حػا حاف ػ  السػوؽ الػداخل علػى مووػعها  مػا مػ ، أمػا 
األنػػواؽ اؼبسػػػ حدثة، فإهنػػػا حصػػػل  يف نقػػػل عػػدد مػػػ  اغبوانيػػػ  كاألنػػػواؽ الصػػػغرية مػػ  م  ػػػز اؼبدينػػػة، كألنػػػ اب نيانػػػية 

ادية ن ػػ ان لل ونػػ  العمػػ اشل الػػذم عاشػػ و مدينػػة اؼبوصػػل، ف هػػ ت أنػػواؽ كحوانيػػ  أخػػ ل يف أحيػػاء اؼبدينػػة، كضبلػػ  كات صػػ
ـ ٕٓٔىػػػ/ ُْٖأظبػػاء اشػػ ق  مػػ  أظبػػاء اغبػػ ؼ أك اؼبواتػػ  أك ال  صػػص، فهنػػاؾ نػػوؽ اعبسػػ  الػػذم اح تػػو اػبػػوارج نػػنة 

يع، كالطعػاـ، االنػا فة، كنػوؽ األربعػاء اػبػاص (، كنوؽ الدكاب " الغػنم "، كنػوؽ اغب ػَِْ، ص، ُٕٔٗ)االزدم،
بػػالفبلحا القػػادما مػػ  نػػواحي كرنػػاتيع اؼبدينػػة، كىػػم وبملػػوف نػػلعهم كب ػػااعهم يف يػػـو األربعػػاء، لي يعوىػػا يف اغبوانيػػ  

، اؼبن  ػػػػ ة يف السػػػػوؽ، ك ػػػػاف نػػػػوؽ األربعػػػػاء كانػػػػعان، يقػػػػ  يف كنػػػػط اؼبدينػػػػة كيف (( َِْ، ص ُٕٔٗالعديػػػػد ) االزدم، 
؛ ابػػػ  ّّ، ِْ، ص، ُٕٔٗاحة الفسػػػيحة داخػػػل القلعػػػة، كيقػػػاـ يػػػـو  األربعػػػاء، كلػػػذل  ظبػػػي أػػػذا االنػػػم))االزدم،السػػػ

 (.  ُٔٗ، صُُٖٗحوتل، 
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ككصػػف  أنػػواؽ اؼبوصػػل كؿببلمػػا ال جاريػػة، باهنػػا  انػػ  كانػػعة، ثرية اػبػػريات، كم  صصػػة، ك ػػاف بناؤىػػا                 
؛ الػدكرم ف ِّٓ، صُُٖٗ، ص، ُُٖٗ؛ ابػ  ج ػري، ُّٖ، صػ  َُٔٗي، باغبجارة كمسقف الػ عح منها)اؼبقدنػ

ق )االزدم، َُٔ( كع  نوؽ االربعاء فانو  اف موجودا م  العص  االمػوم فقػد كرد يف احػداث نػنة ُِّ، ص ُٗٗٗ
( . كيغلئ على أصحاب اغب ؼ كاؼبه ، أهنم  انوا هب معوف معان يف موو  كاحد، مكونا نوتان ف عيػة ِْ، ص، ُٕٔٗ

 (. ُْٗ، ص، ُُٖٗصغرية داخل السوؽ الك ري، مثل العطاري ، ال زازي ، القصابا، الدباغا....اخل )اب  حوتل، 
تنوع  أنواؽ اؼبوصل حبسئ حجمها كأنواع نلعها كك يعة خػدماما ال جاريػة، فمنهػا األنػواؽ السػابقة، ف ػبل           

،ج/ ُّٔٗؼ أخػ ل علػى األبػواب ال ايسػة يف اؼبدينػة) الثعػاليب، ع  نويقات يف أحيااهػا، كي ػار اذل ام ػداد أنػواؽ كحػ  
( كالواصػػلة اذل م  ػػز اؼبدينػػة، كسبيػػزت تلػػ  األنػػواؽ باهنػػا حوانيػػ  ُِّ، صٓ،ج/ُٗٔٗ؛ ابػػ  االثػػري،  ُٕٗ،  ص، ِ

 ػػاعة ي يعهػػا كدكر اغبػػ فيا اؼب درجػػة يف مواوػػعها، كالػػ  يصػػعئ ال مييػػز فيهػػا بػػا اغب فػػة كال جػػارة " السػػوؽ الف صػػان  ال 
، َُٔٗ؛ اؼبقدنػي، َّٖ،  ُِّ،ِٗ، صُٕٔٗللمس هل  بصورة م اش ة يف حانوتو، كع  ابواب اؼبوصػل )االزدم، 

 (.ٔٔ، ُٖٓٗ؛ الديوجي، ّٓ، ُِٖٗ؛ الديوجي، ُّٖ
 ػاا ، كسبيزت أنواؽ اؼبوصػل، باهنػا أنػواؽ دااميػة لعػ ض السػل  كال  ػاا  كيلػة أيػاـ السػنة، كغناىػا بالسػل  كال           

ككصف  باهنا أنواؽ بسيطة م  الناحية االت صادية يف ك يقػة ال عامػل، الف زباانهػا  ػانوا مػ  نػكاف اؼبدينػة احملليػا، كمػ  
؛ اؼبقدنػػػػػػػي، ُٕٔ-ُٔٔ، ص ُٕٔٗالفبلحػػػػػػػا كال جػػػػػػػار القػػػػػػػادما إليهػػػػػػػا مػػػػػػػ  النػػػػػػػواحي كاألتػػػػػػػاليم ا ػػػػػػػاكرة )االزدم، 

م  نوع أخ  ؛ تاـ بو ال جار اؼب جولوف الذي  نقلوا نلعهم كب ااعهم (، كيفه  يف اؼبدينة ن اط ذبارم ُّٖ،ص  َُٔٗ
ل صػػ يفها اذل اؼبسػػ هلكا م اشػػ ة، كانػػهم ذلػػ  الن ػػاط بان عػػاش كرب يػػ  األنػػواؽ الدااميػػة الػػ  عػػدت ـبػػازف، الع مػػاد 

 (   . ٖ، صُٖٗٗاؼب جولا عليها أنانا  )ع يد، 
حة كن اكان، كباف مسػاح ها كحجمهػا  انػا كانػعا، كتعػددت اغبوانيػ  ككصف  أنواؽ اؼبوصل بالسلعة، مسا           

(  يقػػػوؿ عنهػػػا : "  ػػػاف أػػػا لكػػػل جػػػنر مػػػ  األنػػػواؽ االثنػػػاف كاألربعػػػة ُٓٗ،صُُٖٗكالػػػد ا ا، فهػػػذا  ابػػػ  حوتػػػل)
  ػاف ( على أنواؽ اؼبوصػل الػ ُّٖ،ص، َُٔٗكالثبلثة، كما يكوف يف السوؽ، اؼبااة حانوت كزااد ". كيثا اؼبقدني )

 أ ث ىا مسقوفان. 
 ثال ا :تنظيم األسواق وتخصصها  

ع ف  أنواؽ مدينػة اؼبوصػل باهنػا  انػ  من  مػة، ك  توزيعهػا علػى حسػئ ال  صػص، كىنػا ي هػ  نػ قها لكثػري          
وػػة فيػػو، مػػ  اؼبػػدف الع بيػػة االنػػبلمية األخػػ ل يف ىػػذا ا ػػاؿ، فكػػاف  ػػل نػػوؽ ي ػػم نوعػػان مػػ  اغبػػ ؼ كاؼبهػػ  كالسػػل  اؼبع ك 

(. كلػدينا ٖ-ٕ، ص،ُٖٗٗكيفاى ة ال  صص ىي م  ظبات األنواؽ ال جارية يف مع م اؼبدف االنبلمية الكربل)ع يد، 
إشارات م واوعة ع  أنواؽ اؼبوصل اؼب  صصة ب ي  نلعها كب ااعها، كبنوع م  ال وزي  اؼبكاشل ؽبا، فهذه أنواؽ العطور 

ىػػا أنػػواؽ ال ػػزازي ، كت أػػا نػػوؽ الطعػػاـ، مث نػػوؽ ال ػػعاري  كالق ػػابا، كي هػػ  الػػ  تقػػ  بػػالق ب مػػ  اؼبسػػجد اعبػػام ، ذباكر 
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،ص ُٕٔٗاالنػػا فة كالػػدباغا كالسػػ اجا كالقصػػابا كأخػػػريان اعبصاصػػا، كأبعػػدىا نػػوؽ الػػدكاب كاغب اشػػػا)االزدم، 
 (.ٗ، ص، ُٖٗٗ؛ ع يد، ُٕٔ-ُٔٔ
ل ال ػػ و بانػػواؽ اؼبوصػػل القديبػػة الػػ  ن اىػػا اليػػـو يف ك انػػ  تلػػ  األنػػواؽ، ع ػػارة عػػ  حوانيػػ  متاصػػة، شػػ يهة  ػػ      

، ُٖٗٗالس ام كاؼبيداف، كت ميز بالد ا ا اؼب  صصة بانواتها، كي ش  ال وزي  اؼبكػاشل ؽبػا تاعػدة دفػ  ال  ر)الك يسػي، 
؛ ابػػ  ّّٔ،ِْٖ، ص، ُٕٔٗ(. ككصػػف  باهنػػا حسػنة  ثػػرية اػبػػريات)االزدم، ِٓٓ،ص، ُٖٗٗ، عثمػاف، ُُٕص،

(. كي جػػو ال ػػاج  كاؼب ػػػتم اذل السػػوؽ الػػ اير أك السػػوؽ الػػػذم وبػػوم السػػل  الػػ  وب اجهػػػا ُٓٗ، ص،  ُُٖٗحوتػػل، 
حسػػػػئ توزيعهػػػػا كزبصصػػػػها، فمػػػػ  ي يػػػػد ال   ػػػػ  مػػػػ  ال ػػػػزازي  عليػػػػو ال وجػػػػو اذل نػػػػوؽ ال ػػػػزازي ، ليجػػػػد أنػػػػواع األتم ػػػػة أك 

ليو الذىاب اذل نوؽ الدكاب " الغنم "، كبذل  هبد يف  اؼبنسوجات الصوفية أك القطنية أك اغب ي ية، كم  ي يد بي  مواشيو ع
 (. ْٓ، ص، َُٖٗ،يعقوب ، ُّ، ص، ُٖٗٗ ل نوؽ السلعة كاؼبع كوة أك اؼب وف ة يف مووعها)الك يسي، 

 ان  األنواؽ الثاب ة الداامة يف إكارىا اؼبكاشل اؼبع كؼ، كىي رخيصػة األنػعار، كيفهػ  مبػط أخػ  مػ  األنػواؽ الػ         
(. كاألنػػػواؽ اليوميػػػة الثاب ػػػة، كاألنػػػواؽ األنػػػ وعية " ُّ، ُٖٗٗ اؼبوانػػػم، فهنػػػاؾ السػػػنوية اؼبوظبية)الك يسػػػي، تن ػػػط يف

األربعاء " يف اؼبوصػل ك"األحػد  "يف رنػ اؽ اؼبػ ج شػ ؽ اؼبوصػل ػ فيح ػ ىا النػاس مػ  النػواحي كال نػاتيع الق ي ػة )االزدم، 
للموصل خباصة يف بلد، ننجار، اغبياؿ،  ف  عزل كرنػاتيع اؼبػ ج (. كيفه ت أنواؽ يف اؼبدف ال ابعة ُٕٓ، ص، ُٕٔٗ

كغريىػػػػػا، كنقلػػػػػ  بعػػػػػح نػػػػػلعها مػػػػػ  ـبػػػػػازف اؼبوصػػػػػل كذبارىػػػػػا أك السػػػػػل  كال  ػػػػػاا  احملليػػػػػة يف تلػػػػػ  النػػػػػواحي)اب  حوتػػػػػل، 
، ّٓ؛ ِِ،ص ِ؛ يػػػػػػػػػػاتوت اغبمػػػػػػػػػػوم،د.ت.،ص مػػػػػػػػػػج/ِّٕ،ص، ُٕٔٗ؛ االزدم، ُٖٗ،ُٔٗ-ُٓٗ،ص، ُُٖٗ
 (.ّٓ، ص، ْمج/

 األس ار  .0
ت ػػػاث  األنػػػعار للسػػػل  ك ال  ػػػاا  بط يعػػػة اغب  ػػػة ال جاريػػػة كازدىارىػػػا األنػػػواؽ، كبػػػاحواؿ كيفػػػ كؼ اؼبدينػػػة                 

( . كت وتػف علػى صبلػة ُٗٗ،ُٔٗ، صػ  ُُٖٗاب  حوتػل، َاالت صادية، إال إف األنعار دل تك  ثاب ة للسل  كال  اا 
لنػدرة ػ العػ ض كالطلػئ ػ كك يعػة السػلعة، ىػل ىػي وػ كرية اـ  ماليػة، عوامػل منهػا، عػ كض السػل  كال  ػاا  مػ  الػوف ة كا

كمسػػ ول معي ػػة النػػاس يف اؼبدينػػة ، ف ػػبل عػػ  أمػػ  غايػػة يف األنبيػػة، ىػػي إف األنػػعار دل تكػػ  ثاب ػػة أي ػػا للسػػلعة الواحػػدة 
كىػامع الػ بح (. فهي زب لف م  مونم ألخ  داخل اؼبدينة كخارجهػا ُُِ-ُُُ، ص، ُٖٓٗكيلة أياـ السنة)اش ور، 

اؼب ػػاؼ إليهػػا، كمػػا ي ػػاؼ إليهػػا مػػ  مػػ  نقػػل كوػػ اائ،    مػػا إف اخػػ بلؼ السػػع  م ت طػػة بالسػػلعة ذامػػا، كشػػكل ال يػػ  
(. كىناؾ مقولػة    تنط ػع علػى السػل  الزراعيػة" إف  السػع  ربػ  اؼبنجػل "  مػا ٗ، ص، ُٖٗٗباؼبف د اـ   باعبملة)ع يد،

 (. َٕق، ص، ُِّٗيقوؿ الثعاليب) 
كع فػػ  اؼبوصػػل باهنػػا رخيصػػة األنػػعار، كاف أنػػعارىا سبيػػزت بالصػػبلح، فجػػذب  النػػاس بػػ خص مريىػػا)اب  حوتػػل،         

( ، كتكاد تكػوف معلوماتنػا عػ  األنػعار تليلػة مػ  مع ػم األتػاليم عامػة، كمػ  اؼبوصػل خباصػة، إال إف ُٓٗ، ص، ُُٖٗ
يصػػػان كيف مقػػػدم ها اغبنطػػػة يف العصػػػ  الع انػػػي األكؿ، القيػػػاس لؤلنػػػعار ىػػػو الطعػػػاـ كاؼببلبػػػر، فقػػػد  ػػػاف نػػػع  اغب ػػػوب رخ
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، ُٕٔٗألنػػ اب ارت طػػ  دبسػػاحة األراوػػي اؼبزركعػػة كوػػ ي ة اػبػػ اج العاليػػة كتزايػػد نػػكاف اؼبدينػػة، كحسػػئ ركايػػة االزدم )
ـ  ػػاف ّّٖ_ُّٖىػػػ /  ُّٗ_َُٕ(، فػػاف نػػع  ج يػػئ اغبنطػػة " القمػػح " يف عهػػد اػبليفػػة ىػػاركف ال شػػيد ُٕٓص،

ان، يف حا  اف نع  ال عري بع  ي  درنبان، كتعد اؼبوصل ارخص مػ  بغػداد الػ   ػاف نػع  ج يػئ اغبنطػة فيهػا ثبلثا درنب
( طبسػة كثبلثػا درنبػان كال ػعري ثلثػي نػع  اغبنطػة ُٕٔ، ص، ُُٖٗـ)تدامػة، ّّٖػػُّٖىػ/ُِٖػُٖٗيف عهد اؼباموف 

ع  ضبػل اغبنطػة طبسػة كثبلثػا درنبػان يف أتػاليم ـ بلػغ نػُِٖىػػ/َِٔ(  انػو يف نػنة ِٗ، ص، ُٖٔٗكتايت ركايػة ؾبهػوؿ)
اػببلفة  افة ش تان كغ بان، لنقص  مية اغبنطة بسػ ئ اح  ػاس اؼبطػ ، ك انػ  تلػ  األنػعار ىػي اؼب اعػة للجملػة، كال نعػ ؼ 

ـ ُٖٓىػػػ/ََِنػػع  اؼبفػػ د، إلوػػافة األربػػاح كال ػػ اائ كالنقل،كتػػد كصػػل نػػع  ج يػػئ اغبنطػػة اذل طبسػػا درنبػػان يف نػػنة 
( مث تذبػػذب السػػع  فػػ خص اعب يػػئ كرخػػص معػػو الطعػػاـ حبيػػث كصػػل نػػع  م ػػدشل، مث عػػاد ُٕٓ، ص،ُٕٔٗاالزدم، )

ـ، ليصػػل اذل مااػػة كع ػػػ ي  درنبػػان بسػػ ئ تعػػػ ض اؼبوصػػل كرنػػاتيقها اذل اكبسػػػار اؼبطػػ  كيفهػػػور ِّٖىػػػػ/َِٕكارتفػػ  نػػنة 
و دل يدـ كويبلن، ألف الغػبلء  ػاف عامػان يف (  لكنَْ-ّٗ، َُِٗ؛ ع يد، نيانة اػببلفة،  ِٗ، ُٖٔٗا اعة)ؾبهوؿ، 

ـ ألنػػ اب ك يعيػػة ُّٖىػػػ /ُِٔمػػدف العػػ اؽ  لهػػا ػ بغػػداد، ال صػػ ة، الكوفػػة، كاؼبوصػػل، كعػػاد لبلرتفػػاع مػػ ة أخػػ ل نػػنة 
كتعػػ ض أراوػػي اػببلفػػة للػػربد القػػارص كال ػػ اء الصػػعئ، كتقلػػئ اؼبنػػاخ كنقػػص األراوػػي الزراعيػػة،إال أف ىػػذا السػػع  اؼب تفػػ  

 (. ّّٔ-َّْ، ص، ُٕٔٗان  اف م قاربان م  السع  العاؼبي للحنطة كت ذاؾ )االزدم، نس ي
أمػػا السػػل  األخػػ ل، فقػػد كصػػف  اؼبوصػػل كأنػػواتها بػػال خص كالسػػعة ك ثػػ ة اػبػػريات، ك ػػاف إن اجهػػا الزراعػػي كاغبػػ يف        

(. ّّٔ-ِّٔ، ص، ُٕٔٗدم، ـ)االز ْٕٕىػػػ /ُٖٓكانػػعان، ف خصػػ  أنػػواتها، ف يػػ  ثػػوب اغب يػػ  بسػػ ا درنبػػان نػػنة 
(. أمػػػا أنػػػعار من جامػػػا الزراعيػػػة َْٔ، ص،  ُٕٔٗـ بػػػديناري  فقػػػط)االزدم، ُٖٗىػػػػ /َِْكنػػػع  القمػػػيص يف نػػػنة 

كاغبيوانيػػػػػة فاهنػػػػػػا كصػػػػػف  بال خيصػػػػػػة، كخباصػػػػػة الزيػػػػػػوت كاألل ػػػػػاف كم ػػػػػػ قاما كاللحػػػػػـو كاألصػػػػػػواؼ كاعبلػػػػػود كاػب ػػػػػػ اكات 
 (. ّٓٓ، ص، ُٕٔٗكالفوا و)االزدم، 

كيبك  القوؿ، إف أنعار السل  كال  اا  يف أنواؽ اؼبوصل  ان  رخيصػة، كإهنػا ىػي الػ  تػ رت أنػعار بعػح السػل       
، ص، ُُٖٗكال  ػػػاا  علػػػى مسػػػ ول مػػػدف العػػػ اؽ كخباصػػػة أنػػػعار اغبنطػػػة كال ػػػعري كاؼبنسػػػوجات اغب ي يػػػة ) ابػػػ  حوتػػػل، 

ُٗٗ .) 
 الفنادق والخانات :  .6

عم انية كال جارية، كال  تاث ت باألنواؽ كارت ط  أا يف العص  الع اني األكؿ، بناء الفنادؽ م  معادل اؼبوصل ال          
ـ، كتػػد جػػذب  إليهػػا ال جػػار كاؼب   ػػعا الػػذي  أتػػاموا ّٕٓىػػػ/ُّٓكاػبانػػات داخػػل اؼبدينػػة كخارجهػػا، كخباصػػة بعػػد نػػنة 

كمػػا بنػػاء تلػػ  اؼب افػػع اػبدميػػة إال دليػػل علػػى مبػػو اغب  ػػة فيهػػا، أكلبػػ  اؼبسػػاف ي  مػػ  ال جػػار القػػادما مػػ  األتػػاليم ا ػػاكرة، 
( يقوؿ ع  اؼبوصل " كفيها م  الفنادؽ " كىي ـبػازف السػل  ُٓٗ،ص،  ُُٖٗال جارية كازدىار األنواؽ، فاب  حوتل )

قػدصل كال  ػاا  كؾبمػ  ال جػار، كمػ  اشػه  تلػ  الفنػادؽ، دار اغبػوا ا ػ اغبا ػة، الػذم يقػ  بػالق ب مػ  نػوؽ اغب ػيع ال
(، كتد أنهم  تل  الفنػادؽ ب ػكل أك بػاخ  علػى تػوفري األمػاف كال احػة للقوافػل ال جاريػة ِٗٗ، ص، ُٕٔٗ)االزدم، 
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الػػ  ضبلػػ  نػػلعها اذل اؼبوصػػل، ك ػػاف كتػػوع الفنػػادؽ كاػبانػػات بػػالق ب مػػ  األنػػواؽ كـبػػازف ال جػػارات كاؼبن ػػات ال ػػ كرية 
 كانعان للن اط ال جارم. كاؼبساجد كنوؽ الطعاـ، تد كف  لل جار ؾباالن 

ـ كيقػ  ّٕٓىػػ /ُّٓكان ىء فندؽ أخ ، عػ ؼ بفنػدؽ إظباعيػل نسػ ة اذل كارل اؼبوصػل إظباعيػل بػ  علػي الع انػي       
ـ ظبػػػي خبػػػاف إبػػػ اىيم، ْٕٕىػػػػ /ُٖٓ( كأتػػػيم خػػػاف أخػػػ  يف نػػػنة ِِٓ، ص، ُٕٔٗبػػػالق ب مػػػ  نػػػوؽ الطعػػػاـ)االزدم،

(. ك ػػاف نصػػيئ ُِٓ، ص، ُٕٔٗقػػ  يف نػػوؽ اغب ػػيع القػػدصل) االزدم، كعػػ ؼ فيمػػا بعػػد بع ػػد الػػ ضب  بػػ  مونػػى، كي
اؼبوصػػل مػػ  اػبانػػات كالفنػػادؽ كدكر السػػ يل   ػػريان، تيانػػا اذل اؼبػػدف األخػػ ل ماعػػدا بغػػداد، كدل يق صػػ  بنػػاء تلػػ  اػبانػػات 

يم اػببلفػة األخػ ل، كيقػوؿ كالفنادؽ على م  ز مدينة اؼبوصل، بل ام د على الط ؽ ال جارية الربية ال  ربط  اؼبوصل باتػال
 (  ع  ذل  " كخارجها فنادؽ ". ُٓٗ، ص،  ُُٖٗاب  حوتل)
كتنقصنا اؼبعلومات الدتيقة ع  ك يعة بناء تل  اػبانػات كالفنػادؽ مػ  حيػث ال نػاء، إال أهنػا ال زب لػف  ثػريا عػ            

دنبا لل جػػار كل  ػػااعهم كأتػػام هم، كاألخػػ  تلػػ  الػػ  يفهػػ ت الحقػػان يف اؼبدينػػة، فهػػي ت كػػوف مػػ  جنػػاحا أك كػػابقا، احػػ
 (.َّّ/ّ، ج/ ُٔٔٗغبيوانامم، كت واف  يف اػباف  ل مس لزمات ال احة كاألماف كاػبدمة)حس ، 

كان ع ػػ  اغب  ػػة ال جاريػػة يف موانػػم األنػػواؽ اؼبزدىػػ ة كتػػ  إن ػػاج احملاصػػيل الزراعيػػة كاغبيوانيػػة، كمػػا سبػػده أػػا رنػػاتيقها     
عػػ  موانػم ال   ػ  السػػنوية كاؼبوظبيػة يف منانػ ات كأكتػػات األعيػاد،  مػا إف القوافػػل ال جاريػة القادمػػة اذل كنواحيهػا، ف ػبل 

اؼبوصػػل مػػ  األتػػاليم ا ػػاكرة  انػػ  داامػػة ككيلػػة أيػػاـ السػػنة فبػػا أدل اذل االنػػ فادة الوانػػعة مػػ  الفنػػادؽ كاػبانػػات ب ػػكل 
 (. ٗ، ص، ُٖٗٗكاوح) ع يد، 

 رال ا   :الخات م  
 ح فبا ن ع :ي  

اف مدينػػػة اؼبوصػػػل  انػػػ  مػػػ  اؼبػػػدف الع ػػػاـ الػػػ  لقيػػػ  اى مػػػاـ اػببلفػػػة الع انػػػية فيهػػػا ؼبػػػا ؽبػػػا مػػػ  انبيػػػة نيانػػػية  .ُ
 كات صادية، ك اف ؼبوتعها على الط ؽ ال جارية كازدىا زراع ها كصناع ها كذبارما انعكاس على تطور انواتها.

اؼبكانيػػة كاالت صػػادية،كتعددت انػػواتها كزبصصػػ  بػػانواع  شػػهدت انػػواؽ  اؼبوصػػل تونػػعا كتطػػورا  مػػ  الناحيػػة .ِ
 السل  كال  اا ، كتدرج  يف مواتها ت عا لنوع السلعة.

 اش ه ت انواؽ اؼبوصل بكث ما الثاب ة كاؼبوظبية، كع ف  ب خص انعارىا كازدىار ح   ها ال جارية. .ّ
 رافق  االنواؽ من آت مدنية ػبدمة ال جار  الفنادؽ كاػبانات. .ْ
 مش وال صادر الهوا
 (  : الكامل يف ال اريخ، بريكت، دار التاث. ُٗٔٗـ(،  )ُِّّق/َّٔاب  األثري، أبو اغبس  عز الدي )ت .ُ
( : ف وح ال لداف ف ربقيع صبلح الدي  اؼبنجد، القاى ة، ُٔٓٗـ(، )ِٖٗق/ِٕٗال بلذرم، اضبد ب  جاب )ت .ِ

 النه ة الع بية.
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(: تاريخ اؼبوصل ربقيع علي ح ي ة، ُٕٔٗـ(،) ْٓٗق/ّّْ)تاالزدم، ابو ز  يا يزيد ب  ؿبمد ب  اياس .ّ
 القاى ة، عبنة التاث.

(: ال اريخ االت صادم كاالج ماعي لل  ؽ األكنط يف العصور الونطى، ت صبة ع د اؽبادم ُٖٓٗاش ور، أ ) .ْ
 ع لة، دم ع، دار ت ي ة.

 ص اػباص، تونر.ق( : خاُِّٗـ(، )ُّٖق/ِْٗ) (الثعاليب، أبو منصور ع د اؼبل  ب  ؿبمد) .ٓ
 (، ي يمة الدى ، القاى ة .ُّٔٗالثعاليب   ، أبو منصور ع د اؼبل  ب  ؿبمد ) .ٔ
( :   اب ال  ص  بال جارة، ربقيع حس  حسا ع د ُٔٔٗـ(،)ٖٗٔق/ِٓٓاعباحظ، عم  ب  حب ))ت .ٕ

 الوىاب تونر، دار الك اب اعبديد.
حلة اب  ج ري، بريكت، دار كمك  ة ( : ر ُُٖٗـ()ُُْٓق/َْٓاب  ج ري، أبو اغبس  ؿبمد ب  اضبد)ت .ٖ

 اؽببلؿ.
 ( : تاريخ اإلنبلـ السياني كالثقايف كاالج ماعي كالديا، القاى ة، دار النه ة.ُٔٔٗحس ، حس  إب اىيم ) .ٗ
 ( : صورة األرض، بريكت، مك  ة اغبياة.ُُٖٗـ( )ٕٕٗق/ّٕٔاب  حوتل، أبو القانم النصييب)ت  .َُ
لع اؽ االت صادم يف الق ف ال اب  اؽبج م، بريكت، م  ز درانات الوحدة ( : تاريخ اُٗٗٗالدكرم، ع د العزيز) .ُُ

 .ْالع بية، ط
 (، نور اؼبوصل، يف   اب تاريخ اؼبوصل.ُٖٓٗالديوه جي، نعيد) .ُِ
 ،ُِٖٗ( : حبث يف ت اث اؼبوصل، ُِٖٗالديوه جي، نعيد) .ُّ
  الع اني، اؼبوصل، جامعة ( : تاريخ الدكلة الع بية االنبلمية يف العصُٖٖٗالسام ااي، خليل كاخ كف ) .ُْ

 اؼبوصل،.
 ( : اؼبوصل يف العص  االموم، اؼبوصل، جامعة اؼبوصل.ُٖٔٗالسلماف، ع د اؼباجود اضبد ) .ُٓ
( : ن  ة يف ات صاديا ت اؼبوصل يف العص  الع اني االكؿ، حبث ؼب  ز درانات ُٖٗٗع يد، كو خ   ) .ُٔ

 اؼبوصل.
ق( ؾبلة اكراؽ موصلية، ِِٕ-ُِّا كالة اؼبوصل )( : نيانة الع انيا يف تعيََِِع يد، كو خ   ) .ُٕ

 (.ّالعدد )
-ُِّ( : نيانة اػببلفة الع انية للمحاف ة على ان ق ار اغبنطة يف الع اؽ )َُِٗع يد، كو خ   ) .ُٖ

 (، السنة السادنة.ُٔ(، العدد)ٔـ( ؾبلة اؼبلوية للدرانات االثارية كال ارىبية، ا لد )ْٕٖ-ْٕٗق/ُِٔ
 (.ُِٖ(: اؼبدينة االنبلمية، الكوي ،نلسلة عادل اؼبع فة )ُٖٖٗالس ار )عثماف، ؿبمد ع د  .ُٗ
(:  ـب ص    اب ال لداف، ن   دم خويو، َُٔٗـ( )ُٓٗىمّٓٔاب  الفقيو،ابو بك  اضبد ب  اب اىيم )ت .َِ

 ليدف، ب يل.
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 (: اػب اج كصناعة الك ابة ف ش ح كتعليع ؿبمد حس  الزبيدمُُٖٗـ( )ْٖٗق/ّّٕتدامة ب  جعف  )ت  .ُِ
 ف بغداد ف دار ال شيد.

 ( : انواؽ الع ب ال جارية، بغداد، دار ال  كف الثقافية.ُٖٗٗالك يسي، ضبداف ع د ا يد ) .ِِ
 ( درانات يف اؼبدينة االنبلمية، ال ص ة جامعة ال ص ة.ُٖٔٗناجي، ع د اعب ار ) .ِّ
مك  ة اؼبث  ـ ( )د. ت.(  ذبارب االمم، بغداد ََُِق/ ُِْمسكويو ف ابو علي اضبد ب  ؿبمد)ت  .ِْ

 باالكفسي .
( : احس  ال قانيم يف مع فة َُٔٗـ()ُٗٗق/َّٖاؼبقدني، ابو ع د اهلل ؿبمد ب  اضبد ال  ارم  )ت .ِٓ

 االتاليم، ن   دم خويو، ليدف، ب يل.
( : تاريخ ال ىاكم، ع بو ع  الس يانية االب ال ري ابونا، بغداد، مك  ة ُٖٔٗـ(: )ُِّْم لف ؾبهوؿ ) .ِٔ

 شفيع.
ـ( )د.ت( : معجم ال لداف ف بريكت، ُِِٗق/ِٔٔوم، شهاب الدي  ياتوت ب  ع د اهلل )تياتوت اغبم .ِٕ

 دار صادر.
 ( ال اريخ االت صادم لل  ؽ االكنط، اؼبونوعة ال ارىبية، بغداد.َُٖٗيعقوب، عادؿ اب اىيم ) .ِٖ
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 خص:ال ل
تناكؿ ىذا ال حث توجهات نور الدي  ؿبمود بعد مق ل ابيو عماد الدي  زنكي ننة        
ـ(، كالك ف ع  ال ماىي يف نيان و الداخلية كتدرتو على اؼبوازنة ما با ربقيع ُُْٔىػ/ُْٓ)ت

كموحو ال  صي بالسيط ة على حلئ كال ىا على حساب اخيو صاحئ اؼبوصل نيف الدي  غازم 
ـ(، كبا احملاف ة على كحدة ال ي  الزنكي، كاؼبقاربة ال  ن ج عنها ُُْٗ-ُُْٔىػ/ْْٓ-ُْٓ)

ال حث اف نور الدي  ؿبمود  اف ح يصان على اؼبصلحة العامة دبا ي نانئ م  م طل ات اؼبواجهة م  
 الصلي يا اذل جانئ احكاـ نفوذه على اؼبساحات الوانعة ال   ان  رب  نيط ة ابيو، كبال ارل ف ض
نفسو بديبلن ع  ابيو عماد الدي  زنكي م جاكزان  يف ذل  اخيو نيف الدي  غازم كالذم اجرب على السلم 

 .احمللي الذم ف ض يف كفو نورالدي  ؿبمود م جاكزان اناليئ العنف على اؼبس ول الداخلي على اتل تقدي 
Abstract: 
The present study deals with Nur ad-Din Zengi after killing his father Imad ad-
Din Zengi  (541A .H- 1149A.D.) to show Interferences in his internal policy and 
his ability tostrike aproper balance between satisfying his personal ambitions by 
gaiuiug coutrol over Aleppo andar-Ruha(Edessa)at the expenseof his brother Saif 
ad-Din Ghazi, the ruler of Mosul (541- 544 A.H/ 1146-1149 A.D.) paper and the 
presevving of the  Zengi house united. The result of the article shows that Nurad-Din 
Zengi was interested in the public interest according to prerequisite for coufrouting The 
Crusaders and exertiug aninfuen ce on widos preading oveaswhich were under control of 
his father Imad ad-Din Zengi  and his brother Saif ad-diu Ghazi who forced to the local 
peace that Nur ad-Din Zengi had imposed its situations avoiding the violation style to the 
minimum level.               

 ال قامم: 
ـ( اى ماـ الكثري م  ال احثا كاؼبس   تا يف مقدم هم نيكي ا اليسيف ُُّٕ-ُُْٔىػ/ٗٔٓ-ُْٓنال  نرية  نور الدي  ؿبمود زنكي)

كم  بعده نبل وف  ئ، ف بلن ع  الدرانات  الع بية كاؼب مثلة يف بداي ها ما    و حس  ح  ي كنعيد ع د الف اح عاشور كعماد الدي  
(  النيما مواتفو م  الصلي يا، ف بل ع  نيان و م  القول احمللية ا اكرة  كرغ  و يف توحيد اعب هة ِّٔ-ِِّ، ص ص ُٕٖٗ،خليل)عواد
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ي  االنبلمية بعد السيط ة على حواو  ببلد ال اـ كمدف اعبزي ة الف اتية كمص ، كالطاب  العاـ يف   ابات ال احثا الع ب ىو تقدصل نورالد
بية كتوصيف فتة تولي و باغبكم ال شيد كىذا ان حقاتو تيانا م  معاص يو زمانيان كمكانيان كم  جاء بعده ، يف حا ي قى ىناؾ بالصورة االهبا

مقاربة يف الك ف ع  نيان و النيما يف السنوات االكذل م  حكمو  مابا الطموح ال  صي كالسعي للمحاف ة على ال ي  الزنكي عند 
 االهنيار  .ال ع ض الخطار ال صدع ك 

اف اؼب اب  لسيانة نور الدي  ؿبمود هبد أف يفهوره السياني  اف بعد مق ل أبيو عماد الدي  زنكي صاحئ اؼبوصل كحلئ ننة 
ـ( كأنو ان طاع أف وبقع نلمان ؿبليان م  اؼبوصل كأمريىا اخيو نيف الدي  غازم بعد أف نيط  على حلئ  جزء م  مرياث ُُْٔىػ/ُْٓ)

ـ(ال  ان غل امريىا الصلييب جونلا ُُْْىػ/ّٗٓاكف معو يف مواجهة ربديات جساـ ، منها انتجاع مدينة ال ىا ننة )أبيو، بل انو تع
ع الثاشل مق ل زنكي كعمل على السيط ة عليها م  جديد، ف بلن ع  دكره يف تق ل اح واء أخيو الك ري لو نيف الدي  غازم كالعمل ب كح الف ي

-ٔٔٓـ( كعماد الدي  زنكي الثاشل)َُُٖ-ُُٗٔىػ/ٕٔٓ-ٓٔٓل  اح واء أبناء اخيو نيف الدي  غازم الثاشل)ؼبواجهة الصلي يا، ك ذ
 ـ( كالعمل على توحيد اؼبواتف.ُُٕٗ-َُُٕىػ/ْٗٓ

ـ( كيفه  دكره احملايد با ُُٗٔىػ/ٓٔٓلقد توذل نور الدي  ؿبمود ال ي  الزنكي ب كل كاوح بعد كفاة اخيو تطئ الدي  مودكد ننة )
الك اؼ الداخلية فبا ناعده على ربقيع السلم احمللي كإخ اع اعبمي  رب  راي و كالعمل على بناء ج هة م  تية م مانكة ود اػبط  ا

الصلييب،ك ل ماتقدـ نيكوف موو  نقاش كربليل  يف نياؽ مقاربة الطموح ال  صي لنور الدي  ؿبمود  كنعيو يف احملاف ة  على الدكلة 
 قاكمة الصلي يا كني م تناكؿ ذل  بعدة فق ات.الزنكية كو كرات  م

 أوال : نور الاي  مح ود مالي  الج وح  الشخص  وال حااظم  لل البي  الزنك  

بعد مق ل عماد الػدي  زنكػي انقسػم  دكل ػو بػا كلديػو نػيف الػدي  غػازم الػذم حكػم اؼبوصػل ، كنػور الػدي  
  يفػػ كؼ  ػػل منهمػػا يف نػػيط تو علػػى اغبكػػم ، كعلػػى ـ( ، كتػػد اخ لفػػُُْٔىػػػ/ُْٓؿبمػػود الػػذم حكػػم حلػػئ نػػنة )

ال غم م  ىذا االخ بلؼ فقد تاـ ام اء عماد الدي  زنكي بدكر   ري يف احملاف ة على دكل و كحص ىا با ابنااو يدفعهم إذل 
ف ػبل  ذل  ان اب عديدة، منها اػبط  الصلييب على ببلد ال اـ كاعبزي ة ، ك ذل  االكماع السلجوتية يف حكم اؼبوصل،

ع  حالة الفووى كال دىور الػ  اصػاب  ار ػاف الدكلػة لػوال تػدخل اكلبػ  االمػ اء بال عػاكف مػ  نػور الػدي  ؿبمػود للحػد مػ  
توغل الصلي يا يف ببلد ال اـ كاعبزي ة  كدبثل ىذه اؼبقدمات ي  ا عدـ يفهور بوادر الطمػوح ال  صػي لنػور الػدي  ؿبمػود 

 مػاـ امػػ اء ابيػو الػذي  سبػاىى نػػلو هم مػابا الطمػوح ال  صػػي كاحملاف ػة علػى ال يػػ  الف مق ػل ابيػو فاجبػو ككوػػعو ؿبػل اى
 الزنكي.

ـ( ، تػاـ صبػاؿ ُُْٔىػػ / ُْٓ( أنو عند مق ل عماد الدي  زنكي نػنة )ْٖ، صُّٔٗكتد اشار اب  االثري)
منصور، توذل الوزارة يف ـ( كىو احد ام اء عماد الدي  زنكي كاظبو ؿبمد ب  علي  ب  ُُّٔىػ/ٗٓٓالدي  االصفهاشل)ت

ـ(  كاصػ ح مػ  اشػ اؼ ديوانػو كبقػي مبلزمػا لبلخػري ُُِٕىػػ/ُِٓعهد عماد الدي  زنكي عنػدما تػوذل امػ  اؼبوصػل نػنة)
؛ال نػػػػػػػػػدارم، َُّ-ُِٕ،ص ص ُّٔٗالػػػػػػػػػذم تػػػػػػػػػويف باؼبوصػػػػػػػػػل كنقػػػػػػػػػل اذل اؼبدينػػػػػػػػػة اؼبنػػػػػػػػػورة كدفػػػػػػػػػ  فيهػػػػػػػػػا)اب  االثػػػػػػػػػري،

(،باغبفػػػػػاظ علػػػػػى ال يػػػػػ  الزنكػػػػػي ْ،صْىػػػػػػ،جَُّٖ، ؛العصػػػػػامئّٔ،صِ؛الػػػػػديار بكػػػػػ م د/ت،جُّٗ،صُٖٕٗ
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ـ( كىػػو احػػد امػػ اء عمػػاد الػػدي  زنكػػي تػػوذل منصػػئ اغباجػػئ ، كلػػو ُُٕٓىػػػ/ِٓٓدبسػػاعدة صػػبلح الػػدي  الياغسػػياشل)ت
مواتف عديدة يف خدمة االخري فقد إن طاع أف يكسئ ثق و فبا جعلو يف مقدمة تواده كاص ح ال اير اال رب لقادتػو )ابػ  

(، حيػػث ىيػػا االمػػور لبلمػػري ُْٔ،صُٖٔٗ؛ؾبهػػوؿ،ٖٓ،صُُٖٗ؛ابػػ  منقػػذ،ِٖٓ، ُِٕ، ص صَُٖٗالقبلنسػػي،
نػػػػػيف الػػػػػدي  غػػػػػازم يف توليػػػػػو حكػػػػػم اؼبوصػػػػػل ، إذ  ػػػػػاف االخػػػػػري يف شػػػػػه زكر ، فقػػػػػد تػػػػػاـ صبػػػػػاؿ الػػػػػدي  يف اشػػػػػغاؿ الػػػػػئ 

حػا حػاكؿ  ـ( الػذم  ػاف دبعيػة عمػاد الػدي  زنكػي ت ػل مق لػو خػبلؿ حصػاره تلعػة جعػرب ، يفُُْٔىػػ/ُْٓارنبلف)ت
الػػػػئ ارنػػػػبلف السػػػػيط ة علػػػػى حكػػػػم اؼبوصػػػػل يدفعػػػػو إذل ذلػػػػ  الفػػػػ اغ الػػػػذم خلفػػػػو عمػػػػاد الػػػػدي  زنكػػػػي بعػػػػد مق لػػػػو)اب  

 ( .ّٕ،صِ،جَُٕٗ؛اب  الوردم،ْٖ،صُّٔٗاالثري،
كدل يك  صباؿ الدي  االصفهاشل كصبلح الدي  الياغسياشل الوحيدي  اللذي  عمبل يف اغبفاظ على االن ة الزنكية 

ر هما يف ذلػػػػػ  االمػػػػػري زيػػػػػ  الػػػػػدي  علػػػػػي  وجػػػػػ  كىػػػػػو احػػػػػد امػػػػػ اء عمػػػػػاد الػػػػػدي  زنكػػػػػي، الػػػػػذم اتطعػػػػػو اربػػػػػل ، بػػػػػل شػػػػػا
ـ(، كيفل يف خدمة االن ة الزنكيػة حػىت كفاتػو ُُْْىػ/ّٗٓـ(، مث عينو ناا ان عنو على اؼبوصل ننة)ُُُّىػ/ِٔٓننة)

، ص ُٓص  ،ِٔ،صُّٔٗ؛ ابػػػػػػػػػػ  االثػػػػػػػػػػري،ِِٖ،صِٕٗ، صَُٖٗـ()ابػػػػػػػػػػ  القبلنسػػػػػػػػػػي،ُُٖٔىػػػػػػػػػػػ/ّٔٓنػػػػػػػػػػنة)
(، إذ  اف موجودا يف اؼبوصل كارنل إذل نيف الدي  غازم يف شه زكر وبثو على اغب ػور ِٔ،صُّٔٗ؛كليمات،َُٗ

بعد مق ل كالده عماد الدي  زنكي كيفهور اكماع الئ ارنبلف يف اغبكم ، ك اف صباؿ الدي  االصفهاشل اكعز إليو أف يقـو 
ي  غازم م  السيط ة على مقاليد اغبكم يف اؼبوصل كاعبزي ة خلفػا لوالػده بذل  الدكر ، كبعد تل  اعبهود سبك  نيف الد

-ُُِّىػػػ/ْٕٓ-ِٕٓ، كبػذل  فقػد نػيط  علػى القسػم ال ػ تي مػ  دكلػػة ابيػو بعػد اتػ ار السػلطاف مسػعود السػلجوتي)
( ُُِ،صُٕٔٗ؛ العم م، ّ،صْ؛ اب  خلكاف، )د/ت(،جُُٗ،صٖ،جُُٓٗـ( بذل )ن ط اب  اعبوزم،ُُّٓ

. 
ـ( ُُّٕىػػػ/ٗٔٓع اغبكػػم يف حلػػئ بعػػد مق ػػل عمػػاد الػػدي  زنكػػي ، فقػػد نػػار نػػور الػػدي  ؿبمػػود)تامػػا اكوػػا 

اليها بعد أف  اف بصح ة كالده يف حصاره تلعة جعرب ، كبعػد مسػريتو إذل حلػئ كدبعي ػو تػوات ال ػاـ ، سبكػ  مػ  السػيط ة 
صػبلح الػدي  الياغسػياشل ، ف ػبل عػ  ـ( ، كنػانده يف ذلػ  ُُْٔىػػ / ت ػ ي  االكؿ ُْٓعليها كذلػ  يف )ربيػ  االكؿ 

ذل  فقد نػيط  علػى ضبػاة كحػ اف كضبػص كصبيػ  مػا  ػاف البيػو يف بػبلد ال ػاـ كبػذل  فقػد نػيط  علػى القسػم الغػ ت مػ  
 ُٓ،صُُٕٗ؛ابػػػػػػػ  تاوػػػػػػػي شػػػػػػػه ة،ِٖٗ، صِ،جُْٓٗ؛ابػػػػػػػ  العػػػػػػػدصل،ِٖٓ،صَُٖٗدكلػػػػػػػة ابيػػػػػػػو)اب  القبلنسػػػػػػػي،

مامػػو نػػول تػػاما حػػدكده مػػ  حكػػاـ دم ػػع كم وليهػػا معػػا (، كدل ي ػػعى اُِ،ص ُٗٓٗ؛مػػ نر ،ٓ،صُْٖٗ؛ح  ػػي،
الدي  ان  كالذم تاـ دب انل و عدة م ات كفع ركاية اب  القبلنسي ك  االتفاؽ " على اصبل صفة كاحسػ  ت ػية  كانعقػدت 

دم ػع  الوصلة با نور الدي  ؿبمود كبا ابنػة معػا الػدي  كتا ػدت االمػور علػى اتػتاح  ػل منهمػا ك  ػئ   ػاب العقػد يف
(،اف ماتقػػػدـ ي هػػػ  مبلمػػػح نيانػػػة نػػػور الػػػدي  علػػػى الػػػ غم مػػػ  حداثػػػة ِٖٗ، صَُٖٗدبح ػػػ  مػػػ  رنػػػل نػػػور الػػػدي ")

انغمانػػو يف مواجهػػة ال حػػديات إال أف مػػ  الواوػػح  ازبػػاذه الطػػاب  السػػلمي يف معاعبػػة االمػػور كتيامػػو دبػػا يبكػػ  اف نسػػميو 
ذل   ام ي  :االكؿ احملاف ة على حكمو  غبلئ كىذا يف نياؽ الزكاج السياني م  خبلؿ مصاى ة م ورل دم ع يدفعو يف 
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الطموح ال  صي كنس يا مربر كم وافع مػ  معطيػات احملاف ػة  علػى ال يػ   الزنكػي كام دادتػو مػابا اؼبوصػل كمػدف اعبزيػ ة 
 ف ال ي  الزنكي.كحلئ كاك افها، كىذا دل يك  خاصان بنور الدي  ؿبمود زنكي بقدر ما  اف توجها عاما لكل ام اء كأر ا

كاألم  الثػاشل كتػد يكػوف لػير دبسػ ول االكؿ كىػو ال غ ػة يف القصػاص مػ  تاتػل ابيػو)ب نقع( كالػذم انفػ د نػ ط 
 -ـُُْٔىػػػ/ت  ي  الثػػاشل ُْٓنػػنة –ابػػ  اعبػػوزم بػػذ   كصػػولو اذل دم ػػع بعػػد مغػػادرة تلعػػة جعػػرب "يف صبػػادل االخػػ ة 

دبا فعل فق ح عليو كبعث بو اذل  -معتفان بذل  -انو  تد ام ى كميدالػبوؼ صاح ها م  كل و ككصل اذل دم ع يفنان منو 
(، كلعػػل مػػا ي  ػػد أف ُُٗ،ج،صُُٓٗحلػػئ ، ف عػػث بػػو نػػور الػػدي  اذل اؼبوصػػل فق ػػل اشػػ  ت لػػة كمثلػػوا بػػو اتػػ ح مثلػػة")

القبلنسي" يف شواؿ ب نقع جزء م  اؼبفاكوات ال  ج ت با نور الدي  كم ورل دم ع معا الدي  ان  أنو كفع ركاية اب  
م  ىذه السنة ت ددت ال نل كاؼب انبلت م  االمريي  نور الدي  ؿبمود ب  عماد الدي  اتاب  صاحئ حلئ كمعا الدي  

(، كبال ػػػارل فػػػإف شػػػه  ِٖٗ،صِٖٖ، ص َُٖٗانػػػ  اذل اف انػػػ ق ت اغبػػػاؿ بينهمػػػا علػػػى اصبػػػل صػػػفة كاحسػػػ  ت ػػػية")
تد ن ع شه  شواؿ الذم   فيو االتفاؽ دبع  أف االخري  اف يف دم ع صبادل االخ ة الذم كصل فيو ب نقع اذل دم ع 

خػػبلؿ اؼبفاكوػػات كىػػو جػػزء منهػػا ، كاف الػػزكاج السيانػػي تػػد  ػػاف  فػػيبلن ب سػػليم القاتػػل اذل ابنػػاء اؼبق ػػوؿ زنكػػي كىػػذا مػػا 
اء الدكلػػػة الزنكيػػػة حصػػػل ، دبعػػػ  آخػػػ  أف نػػػور الػػػدي   ػػػاف يػػػدرؾ أف القػػػ ح علػػػى تاتػػػل ابيػػػو نػػػيزيد مػػػ  مكان ػػػو بػػػا امػػػ  

كم قدميها كىذا  اذل جانئ ف ض ىي ة الدكلة فانو يليب كموحو ال  صي الذم سبػاىى مػ  ن ػااج اث ػات تفوتػو علػى اخيػو 
اال رب نيف الدي  غازم بعد أف عجز ع  القصاص لقاتل ابيو ، بل انو أث   جدارتو م  خبلؿ ارناؿ القاتل ب نقع اذل 

الكؿ  سػػئ كد اخيػػو نػػيف الػػدي  غػػازم صػػاحئ اؼبوصػػل كالػػذم  ػػاف تػػد شػػع  منػػو الطمػػ  اخيػػو ؿبققػػان يف ذلػػ  أمػػ ي : ا
كاالن حواذ على االمػور، كاألمػ  الثػاشل: أنػو اث ػ  لك ػار الدكلػة الزنكيػة امثػاؿ صبػاؿ الػدي  االصػفهاشل كزيػ  الػدي   وجػ  

ة الزنكية، كلعل ما وبسئ لنور الدي  كصبلح الدي  الياغسياشل، انو جدي  اف وبل مكاف كالده يف ف ض احكاـ ىي ة الدكل
 ؿبمود اف  ل تل  اؼبكانئ ال  صية ال  ناؽبا  ان  يف نفر الوت  ؼبصلحة ال ي  الزنكي

كاعبدي  بالذ   أنو بعد أف ان  د اغبكم البناء عماد الدي  زنكي على اؼبوصل كحلئ ، البد م              
ذل  اغبكم كاعبهود ال  سبثل  يف نعيهم للحفاظ على االن ة الزنكية ، كىل  منات ة الدكاف  ال  دفع  ام ااو يف تث ي  

 ان  تل  الدكاف  خارجية م  خبلؿ ال هديد الصلييب للمنطقة اـ اػبوؼ م  السيط ة اؼب اش ة للسبلجقة، اـ ىناؾ دكاف  
عماد الدي  زنكي كالفووى ال   داخلية ىددت السلم احمللي يف اؼبوصل الذم  اف على احمل  كالتاج ، خاصة بعد مق ل

حدث  بعد ذل ؟ كلعل اىم ما يف اؼبوووع ىل  ان  تل  الدكاف  تقف بوجو الطموح ال  صي لنور الدي  ؿبمود، اـ 
 انو ان طاع تويفيف ن ااجها لصاحل الدكلة الزنكية كتث ي  حكمو على                 

ايات اب  القبلنسي إذل اف الدكاف  الداخلية كاػبارجية  حلئ كتد ايفه ت ال كايات اؼبعاص ة كيف مقدم ها رك 
 ان  ؾب معة ، فبا دعى ام اء عماد الدي  زنكي لذل  ال ح ؾ الس ي  . حيث يذ   اف الفووى كفقداف السيط ة تد بدا 
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 ا ـ( كذبسد ذل  يف تولو : "كتف ت  جيوشو ايدم نُُْٔىػ/ آب ُْٓكاوحا يف معسك ه بعد مق لو يف )ربي  االخ  
( ، كىذا النص يدرج الدكاف  الداخلية للقياـ بذل  ِٖٗ،صِٖٖ،ص َُٖٗكهن   اموالو اعبمة كخزاانو الدث ة") 

ال ح ؾ م  ت ل ام اء عماد الدي  زنكي كي ا اب  القبلنسي يف مواو  اخ ل وم  حوادث نفر السنة إذل الداف  
بعد مق ل - صب  االف نج م   ل ناحية كتصد مدينة ال ىا اػبارجي إذ يقوؿ : "كم  اياـ صبادل االخ ة باف اب  جونلا

(، كيبلحظ تا يد ىذا ُِٓ،صُ، ؽُٔٓٗ؛ ابو شامة،ِٖٗ،صِٖٖ، صَُٖٗفدخلها كان وذل عليها") -زنكي
النص على الداف  اػبارجي خاصة كاف اؼبدة ما با مق ل عماد الدي  زنكي كدخوؿ جونلا الثاشل ال ىا ليس  بال عيدة . 

ذل  فإف الصلي يا  انوا ي كلوف خط ا على االن ة الزنكية ت ل مق ل عماد الدي  زنكي ، كم  الط يعي اف  ف بل ع 
يزداد خط ىم بعد مق لو كت  يز جهودىم الن غبلؿ الفووى كاالوط اب الناتج ع  مق لو خاصة يف حلئ ، كيبلحظ فبا 

حالة كاحدة ، كاف نيف الدي  غازم كأخيو نور الدي   ن ع اف السلم احمللي كتعزيز االن ق ار  اف يف اؼبوصل كحلئ
ؿبمود تد أجربا على أتل تقدي  دبا خطط لو أم اء أبيهم ، لك  باؼبقابل ال يبك  ذباىل دكرنبا يف احملاف ة على ركح 

لزنكيا ال عايع القاام با اؼبوصل كحلئ، ف بلن ع  ح صهما على السيط ة على اؼبوتف كحالة الصدمة ال  تع ض ؽبا ا
، النيما كأنو ن عاف ما يفه ت اؼب ا ل الداخلية يف  يبلن م  اؼبدين ا كأنو أص ح لزاما على نور الدي  ؿبمود معاعبة 
اؼبوتف بغح الن   ع  تفسري رد فعلو.كاؼبقاربة  مابا الطموح ال  صي أك انقاذ مك س ات دكلة ابيو اؼبهددة بال فك  

 كالزكاؿ .
الفارتي ال  كردت يف ىامع   اب ذيل تاريخ دم ع ما حصل م  فووى  كتد عززت احدل ركايات

(، يف حا دل يذ   اب  االثري ِٖٔ،صِٖٓ،ص صَُٖٗكاوط اب إذ تاؿ: "فاخ  ط الناس كاخ لفوا")اب  القبلنسي،
ح الدي   تل  الفووى كاشار إذل اكماع الئ ارنبلف اؼبطالئ باغبكم ، إذ جاء  يف تولو :"فارنل صباؿ الدي  إذل صبل

 –الياغسياشل يقوؿ لو : اف اؼبصلحة اف نتؾ ما  اف بيننا كراء يفهورنا ، كنسل  ك يقا ي قى بو اؼبل  يف اكالد صاح نا 
، كنعم  بي و جزاءن الحسانو إلينا ، فإف اؼبل  )الئ ارنبلف( تد كم  بال بلد كاج مع  عليو -يقصد عماد الدي  زنكي

، ص ُّٔٗاالم  يف اكلو ، كن دار و يف بداي و ليىٌ سعىٌ  اػب ؽ الذم اليبك  رتعو")العسا   ، كلب  دل ن بلؼ ىذا 
( ، كعلى ال غم م  عدـ تناتح ركاية اب  االثري م  ركاية الفارتي كاهنا َُٕ، صُ،جُّٓٗ؛اب  كاصل،ٖٓ،صْٖ

كبال ارل اتسم  احيانان بعح  مكملة ل وويح ما حصل إال أنو ي دك أنو دل ي مك  م  ذباكز ميولو لل ي  الزنكي كام ااو
ركاي و بايفهار ما ىو اهبات يف الدكلة الزنكية، يف حا ال يبك  انكار أف ىناؾ دافعا آخ  يف جهود ام اء عماد الدي  
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زنكي ف بل ع  ابناءه للمحاف ة على االن ة الزنكية ، كىو أف تل  اعبهود جاءت كفاء لعماد الدي  زنكي م  ات اعو ، 
اؼبصادر ت ري كب كل كاوح إذل أف مسرية االمري الصلييب جونلا الثاشل لل ىا  ان  ن يجة للف اغ الذم  ف بلن ع  أف

(، كىذا ما اكرده ُِٓ،صُ، ؽُٔٓٗ؛ابو شامة، ُُْ،صُُ،جُٔٔٗاحدثو مق ل عماد الدي  زنكي)اب  االثري،
ية اؼب مثلة باػبط  الصلييب على ببلد ال اـ اب  االثري نقبل ع  صباؿ الدي  االصفهاشل الذم اشار إذل االخطار اػبارج

 كاعبزي ة . 
كم  ال كايات ال  ت  د االهنيار كالفووى كالعمل على اغبد منها بال عاكف م  نور الدي  ؿبمود ما جاء يف ركاية 

ل كعة عماد الدي  االصفهاشل كىو يصف االكواع بعد مق ل عماد الدي  زنكي إذ يقوؿ "كارتاع الناس ما ىاؽبم م  ا
كر  وا كل سوا السبلح كرت وا تل  الليلة الم ىم إذل الص اح كزحف بع هم إذل خيمة صباؿ الدي  ، كاتفقوا على اف ي ادر 
نور الدي  ؿبمود إذل ال اـ للحوكة على ثغور االنبلـ ، فسار معو اكلياؤه ك رباء ال اـ كام اؤه ، ك  ريىم صبلح الدي  

( ،اف مثل ىذه االجواء الت يح ان ثمارىا م  ت ل نور الدي  ؿبمود كال ت يح اي ا ُُٗ، صُٖٕٗالياغسياشل")ال ندارم،
ت وؿ ف وية اف كموحو ال  صي  اف كراء رب  اتو كال عاكف م  ام اء ابيو بل اف الوات  الذم ف ض نفسو  اف  فيبل باف 

 باؼبصلحة ال  صية.يكوف ال وجو العاـ ىو احملاف ة على ال ي  الزنكي أكال ، كم  مث ال فكري 
كيف م ابعة اؼب رخا اؼبعاص ي  للحدث قبد أف اب  عسا   تد إنف د ب كاي و اي ا يف عدـ رواء نور الدي  ؿبمود 
ع  نيط ة الئ ارنبلف على اؼبوصل الدرا و للفووى كغياب السلم احمللي الذم تد ت ع ض لو ، حيث تاؿ ت ل كصولو 

بيو اف كصل اخي نيف الدي  غازم إذل اؼبوصل }النو  اف يف شه زكر{  فهي لو إذل حلئ : "الم اء م  ا اب  دكلة ا
؛ ُٗٗ،صُ، ؽُٔٓٗكان م يف خدم و، كاف تاخ  فانا ات ر امور ال اـ كاتوجو اليكم")ابو شامة،

(، كلعل موتف نور الدي  تعكر مساعيو البقاء دكلة ابيو مناصفة م  اخيو ،كىذا ينفي ُٕ،صِ،جُِٓٗعلي،
كموحو ال  صي للموصل على اتل تقدي  لك  الينفي كموحو يف احكاـ السيط ة على حلئ،  ف بل ع  بال  كرة 

ذل  رغ  و يف االب عاد ع  اؼب ا ل ال  نيواجهها م  الئ ارنبلف يف حالة نيط تو على اؼبوصل ، كبال ارل  تد ي ث  
وؿ دكف جهاده ود الصلي يا، كبال ارل فاف م  ذل  على  يانو اؼبس قل حديثا يف حلئ  ناىي  ع  اؼبواجهة ال  تد رب

مصلحة نور الدي  ؿبمود ىو اف تكوف اؼبوصل الخيو اال رب نيف الدي  غازم ، كانو يدرؾ سبامان اف اؼبواجهة م  االخري 
 كوف  مهما  ان  تانية فاهنا دل تك  دبس ول اؼبواجهة م  الئ ارنبلف حبكم صلة الق ابة با االخوي  كالعاكفة ال  ن

  فيلة ب حقيع ال وافع  با ابناء عماد الدي  زنكي.
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اف ما تقدـ  ي  د عدـ مواجهة  ابناء عماد الدي  زنكي صعوبة يف اغبفاظ على دكلة ابيهم ، بف ل مساعدة 
(، يف حا ي ل ُٕٔ،صُٗٗٗاثنا م  ام اءه االكفياء كنبا : صباؿ الدي  االصفهاشل كصبلح الدي  الياغسياشل)كقوش،

س   ؽ اليسيف اف كراء ال حالف بينهما ىو خ ية صباؿ الدي  االصفهاشل على منص و بعد نيط ة الئ ارنبلف يدفعو اؼب
(، كىو تفسري ي دك بعيدا ع  اؼبوووعية  كاحادم اعبانئ، النيما أف ىناؾ دكاف  ُِٔ، صُٖٗٗاكماعو ال  صية)

ال  أشارت إذل الف اغ السياني كالعسك م كخوؼ نور اخ ل انبها اػبط  الصلييب،  ذل  أنبل اليسيف تل  النصوص 
الدي  ؿبمود كباتي األم اء م  الفووى كغياب السلم احمللي يف اؼبوصل كحلئ ، كيف حالة ت وؿ ماذىئ اليو اليسيف فإف 

ذل  يعا عدـ ال عامل باؼبثل با نيف الدي  صاحئ اؼبوصل كنور الدي  صاحئ حلئ م  جهة كصباؿ الدي  
شل م  جهة اخ ل كىذا ماتنفيو الوتاا ،لك  ال ينك  أف الطموح ال  صي  اف حاو ان كلدل  ل االك اؼ ، يف االصفها

حا اف شدة ذل  الطموح لير دبس ول ال غ ة يف احملاف ة على ال ي  الزنكي كال  ىي م  اكلوليات الفاعلا يف 
 ادؿ كاالخبلص ىو ال ح ي  الثاشل ؼبدينة ال ىا م  ت ل نور االحداث ، يف حا يبلحظ اف م  شبار ال عاكف كحس  النية اؼب 

الدي  ؿبمود  بعد نقوكها بيد جونلا الثاشل مس غبل ال  كؼ اغباصلة ، ك اف م  شبارىا ام داد اؼبقاكمة كال صدم للغزاة 
مي نيف الدي  غازم الصلي يا فيما بعد كالوتوؼ بوجو اغبملة الصلي ية الثانية كغريىا م  الن اط اعبهادم خبلؿ حك

يف اؼبوصل كنور الدي  ؿبمود يف حلئ. ف بلن ع  ما ن ع اليبك  أف ن جاىل دكر نور الدي  ؿبمود يف تق ل اح واء ام اء 
أبيو لو كات ناعو حبكم حلئ فقط  احبا صباح كموحو ال  صي يف  بداية حكمو على اتل تقدي  ، كانو تد أنهم يف 

 ة على الدكلة الزنكية يعرب سبامان ع  منهجو يف ات اع نيانة داخلية ت م   ب كح اؼبس كلية السلم احمللي كدكره يف احملاف
 كالعدؿ. 

 ثانياً : است ادة الرىا م  قبل نور الاي  مح ود مالي  الج وح الشخص  ومواجهم الصليبيي :
م   ناار كأدي ة، ف بلن ع  موتفها الذم  تعد ال ىا م  مدف اعبزي ة الف اتية اؼبهمة، كىي ت م   دبكانة دينية ؼبا فيها   

زاد م  انبي ها االت صادية، حيث  ان  تق  يف منطقة ت ف ع منها ك ؽ عديدة ، كىي دبثابة اؼبف اح للدخوؿ اذل عدد م  
(، كبعد ؾبي  الصلي يا ّٗ،صٕٓ،ص ََِِمناكع اعبزي ة الف اتية، ناىي  ع  انبي ها م  الناحية العسك ية)ال كي ي،

ـ( اذل جانئ االمارات االخ ل يف ُُُٓىػ/َْٗاؼب  ؽ االنبلمي سبكنوا م  تانير امارة صلي ية يف ال ىا ننة) اذل
الساحل ال امي، كتد يفل  ىذه االمارة ؿبل اى ماـ القول االنبلمية حىت سبك  عماد الدي  زنكي م  السيط ة عليها 
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ونلا الثاشل حا مها اؼبط كد منها نابقان ذل  فعاد ـ( ان غل جُُْٕىػ/ُْٓـ( كبعد مق لو ننة)ُُْٓىػ/ّٗٓننة)
 ( .ِٕٗ، صَُٖٗكنيط  عليها)اب  القبلنسي،

كلقد اشارت اؼبصادر االنبلمية ال ارىبية على اف دكاف  نور الدي  ؿبمود يف تيامو بانتجاع ال ىا ىي دكاف  اعبهاد     
 اؼب مثل جبونلا الثاشل النيما يف مشاؿ ال اـ  خاصة بعد كاحملاف ة على حدكد الدكلة الزنكية كربجيم االم داد الصلييب

ـ(، الذم ن ج عنو تنامي كم  الصلي يا يف اؼبنطقة كزيادة ن اكهم فيها ، ُُْٔىػ/ ُْٓمق ل عماد الدي  زنكي ننة )
كم ا هوؿ باف يف حا اف ذل  الف اغ  اف م ت طا باكواع ال بلد االنبلمية كمنها اؼبوصل  ما اشار صاحئ تاريخ ال ىا

جونلا الثاشل "يف  اف ال قاؽ كالفووى كاتعاف ال ؿباؿ با رؤناء اؼبقاكعات كتواد اؼبسلما كاهنم ني غاووف ع  
(، كي  د ذل  ما ذ  ه الدكيهي بقولو : "كصب  نور الدي  اعبيوش اغبل ية كال امية ُْٔ،صِ،جُٖٔٗال ىا")ؾبهوؿ،

م م  نواحي اؼبوصل فارنل نصارل ال ىا يعلموف جونلا الف قبي باف ال ىا كتوجو اذل مقاتلة اخيو نيف الدي  غاز 
(، كاؼب اب  ؽبذه  اؼبصادر الس يانية َٓ، صُُٓٗخالية م  ال جاؿ فقط  جونلا الف ات جبماعة ككصل إذل ال ىا ليبل") 

  الزنكي، كىذا يعطينا م ش  أف هبد اهنا  ان  ت اب  الف اغ الذم ت  و عماد الدي  زنكي كت  ز على اػبصومات يف ال ي
الطموح ال  صي  اف حاو ان يف توجهات  ام اء ذل  ال ي  ، كاف ت  يزىا ىذا ناتج ع  ذاتي ها كرب ي ىا م  تاثريات 
اؼبصادر االنبلمية ال  كتع  ما با ذبميل الوتاا  اك ذباىل اػبصومات، ف بلن ع  ما ن ع فاف ما ي خذ على نص 

  الذم حصل با نور الدي  ؿبمود امري حلئ كنيف الدي  غازم امري اؼبوصل دل يك  باؼبس ول الذم الدكيهي أف ال ناف
ذ  ه الدكيهي م  حيث مواجهة، يف حا اف  جونلا الثاشل  اف يعد العدة العادة اح بلؿ ال ىا كىو يف مق ه ب ل باش  

(، اال اف ما ىو ,p.198)   Grousset, 1935كىو تلعة حصينة  يف مشاؿ حلئ ، من هزا أم ف صة ناكبة لو  
 م  د اف توجو كبو ال ىا  شكل ردة فعل م  ت ل القوات اؼبوصلية كاغبل ية .

؛ن ط اب  ُُْ،صُُ،جُٔٔٗ؛اب  االثري،ِٖٖ،صَُٖٗكلقد اصبع  اؼبصادر)اب  القبلنسي،
ال ىا بعد مق ل ابيو انطلع  ( إذل اف نور الدي  ؿبمود على اث  دخوؿ جونلا الثاشل إذلُِٗ، صٖ،جُُٓٗاعبوزم،

م  حلئ بقواتو باذباه ال ىا ، بعد اف ظب  باح بلؿ جونلا ؽبا كانو سبك  م  اعادما كرب ي ىا بعد ى كب جونلا الثاشل 
ناجيا بنفسو. ك اف عدد اعبيع النورم حوارل ع  ة االؼ فارس سبك  أم م  رب ي  اؼبدينة ، كتد كاب  نفوس اؼبسلما 

 ( .ِٖٖ،صَُٖٗ)اب  القبلنسي،بذل  النص 
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اما بالنس ة ؼبا  اف عليو رد فعل نيف الدي  غازم كتوات اؼبوصل م  ن اط جونلا الثاشل يف ال ىا فلم يك   
أتل م   توات حلئ ، إذ ذ   اب  االثري اف اغبامية االنبلمية يف مدينة ال ىا ال   ان  "بالقلعة تد ارنلوا إذل اؼبوصل 

ـ( كىو ُُٕٓىػ/ِٓٓاػبرب فوصل القاصد إذل كالية اؼبوصل ، فلقي عز الدي  ابا بك  الدبيسي)ت يع فوف نيف الدي 
احد   ار ام اء عماد الدي  زنكي، كم  ذكم ال ام عنده، ك اف نيف الدي  غازم تد اعطاه جزي ة اب  عم  اتطاعان لو 

وا جيع اؼبوصل لنجدمم،  ما شارؾ الدبيسي يف كخبلؿ نريه اليها ال قى بوفد اغبامية االنبلمي يف ال ىا الذي  كال 
 يلو مت اذل اعبنوب ال  تي   ِٓـ(  كىو تلعة تق  على ى  ة ص  ية على بعد ُُْٗىػػ/ْْٓرب ي  حص  الع يبة ننة)

،  َُِّ؛كحيد، ُُِ،ص َٗ،صٕٔ، صُّٔٗم  مدينة ك كوس كاذل اعبنوب الغ ت م  منطقة صافي ا )اب  االثري،
فلقي القاصد فاخربه خرب ال ىا فتؾ عز الدي  تصد  …لي سلمها اتطاعا  د نار إذل اعبزي ة(، كتِٔٔ،ص ِْٓص

اعبزي ة كنار كبو ال ىا ، كأرنل إذل نيف الدي  .. يطلئ منو اؼبدد ، فجهزت العسا   م  اؼبوصل ، كجد عز الدي  يف 
الف نج كبقي  بيد نور الدي  دل يعاروو فيها  السري ، فوصلها كتد ملكها نور الدي  كان ق  فيها كاخلى م   اف أا م 

( ، يبلحظ م  النص السابع الب  االثري الذم  اف وب ص على ايفهار ال ي   ٕٖ، صُّٔٗنيف الدي ")اب  االثري،
الزنكي بالصورة االهبابية الن اب زبص عبلتة ان تو بذل  ال ي  اف ىناؾ تسارع مابا نيف  الدي  غازم . صاحئ 

الدي   ؿبمود صاحئ حلئ الن عادة ال ىا م  جونلا الثاشل كدل ي ري اب  االثري أك غريه ماىي دكاف  ذل  اؼبوصل كنور 
ال سارع،لك  اؼبعطيات ت ه  م ة اخ ل سباىي الطموح ال  صي لنور الدي  ؿبمود م  جهاد الصلي يا،النيما بعد اف 

 تو على ال ىا دبثابة تفوؽ على اخيو اال رب منو صاحئ ث   كجوده يف حلئ كان ق ت االمور لصاغبو فيها فوجد أف نيط
اؼبوصل كبال ارل كم  باب ما ىو منجز م  ت ل نور الدي  ؿبمود فانو تد يف ض على  ام اء ابيو ات اعو  ك سئ كال اهم 

صاحئ كأنو الوريث لسيانة ابيو يف مقارعة الصلي يا،  ذل   كال ىبلو االم  م  ربجيم اخيو  الك رينيف الدي  
اؼبوصل، يف حا ت قى ركاية اب  االثري ؿبل اى ماـ  يف حالة عدـ توف  ما ينات ها كلعل ال كاية الس يانية ت  د أف أخ ار 

ـ( اذ ذ   بط ي ؾ انطا ية كىو ن ياشل معاص  ُُْٔىػ/ُْٓال ىا كؾب يات االمور فيها  ان  اغبدث ال ارز لسنة)
االنبلمية يف ال ىا{ كفود ان نجاد اذل حلئ كاؼبوصل")مار  للحدث : "فارنل االت اؾ }يقصد اغبامية

( ذ  ا ُُُ،صُ،جُّٓٗ( كاب  كاصل)ُِٔ،صُ، ؽُٔٓٗ( ، علما باف ابا شامة)ِْٔ،صّ،جُٔٗٗمي اايل،
نفر ركاية اب  االثري يف كلئ قبدة اؼبوصل م  مبلح ة اف اب  القبلنسي دل يذ   اؼبسالة دبا ع ؼ عنو م  االهباز 

 يف ذ   بعح أخ اره.كاالخ صار 
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اما مسالة كصوؿ القوات النورية ت ل توات اؼبوصل ، فإف ن ئ ذل  ىو العامل اعبغ ايف ، حيث أف حلئ  
(، فبا جعل توات نور الدي  ؿبمود تس ع توات اؼبوصل يف رب ي  ٗٔ،صَُٕٗأت ب إذل ال ىا م  اؼبوصل) اعبميلي،

( النقاذ ال ىا ٕٖ،صُُ،جُٔٔٗدبيسي "تد جد يف السري")اب  االثري،اؼبدينة، ف بل ع  ذل  فإف عز الدي  ابا بك  ال
، إال انو  اف م  عدا ع  اؼبوصل باذباه نصي ا  كىي مدينة عام ة يف ببلد اعبزي ة على جادة القوافل با اؼبوصل كحلئ) 

  ان آخ  يف (، لي سلم منص و حا عا حا ما على جزي ة اب  عم  كذل   اف نِٖٖ،صٓ،جُٕٓٗياتوت اغبموم،
(، كبغح الن   ع  ما ن ع فإف دبج د ارناؿ صاحئ ُّْ، صُٖٗٗتاخ ه كعدـ كصولو ت ل القوات النورية)اليسيف،

اؼبوصل تااده عز الدي  ابا بك  النتجاع ال ىا ىو دليل على كجود ال كوؾ ذباه  اخيو نور الدي  ؿبمود  ككموحو 
ا تاـ االخري دبحاكلة ابعاد مثل ىذه ال كوؾ ع  نفسو  فما  اف منو ال  صي يف االن اع بالسيط ة على ال ىا، يف ح

إال اف أرنل بعح الغناام اذل اخيو نيف الدي  غازم الذم يفه  دب ه  اؼب قاعر يف انقاذ ال ىا م  خبلؿ ارناؿ تااده  
علم بان يبلء جونلا  عز الدي  ابا بك  كدل ىب ج ىو بنفسو كاؼب اب  لبلحداث هبد أف نيف الدي  دل ي قاعر عندما

الثاشل عليها ، ك خباصة اف ال ىا تق  يف منطقة نفوذه  م  الناحية الن  ية ألنو ام ل  اؼبوصل كما ت عها م  امبلؾ ابيو 
(،  كلعل ىذه ُّٗ، صُٕٓٗ؛اعبنزكرم،ُّٔ، صِ،جُُٕٗش تي الف ات ، كال ىا احدل تل  االمبلؾ)عاشور،

 ومنان اذل الطموح ال  صي لنور الدي   ؿبمود يف نيط تو عليها ، ف بل ع  اف اؼبلكية م  أىم اؼبعطيات ال  ت ري
ىناؾ عدة دكاف   ان  كراء موتف صاحئ اؼبوصل يف  نعيو النتجاع ال ىا ، اذ  ان  ذات أنبية للمسلما بس ئ 

(، ٕٔ،صُُ،جُٔٔٗثري،موتعها اعبغ ايف "إذ  ان  يف الديار اعبزرية عينها كم  ال بلد االنبلمية حصنها")اب  اال
كالداف  الثاشل ىو م انلة اغبامية االنبلمية لسيف الدي  غازم "فقد  اف م  بالقلعة تد ارنلوا إذل اؼبوصل يع فوف نيف 

( ، كيف نفر الوت  ف عد ان يبلء ُِٔ،صُ، ؽُٔٓٗ؛ ابوشامة،ٕٔ، صُُ،جُٔٔٗالدي  اػبرب")اب  االثري،
؛ ّْ،ص ُِٕٗاؼبواصبلت كاالمدادات با اؼبوصل كحلئ مهددة)ابو بدر،جونلا الثاشل على ال ىا اص ح  ك ؽ 

(، كذل  حبد ذاتو  اف ن  ان  افيان ل وجو توات اؼبوصل لل ىا  بعيدا ع  حسابات الطموح  َّٗ،صُٕٓٗاعبنزكرم،
 الط فا .ال  صي الذم يفه  بو نور الدي  ؿبمود ، كفع تصورات اخيو اال رب نيف الدي  غازم  فبا خلع كح ة با 

اما بالنس ة للن ااج العلمية فعلى ال غم م  عدـ مواجهة توات اؼبوصل م  القوات الصلي ية يف ال ىا ، إال اهنا 
شكل  إننادا عسك يا للقوات النورية ، حىت عد اب  االثري كصوؿ توات اؼبوصل إذل ال ىا "ف حان ثانيا") اب  

 ل القوات النورية يف حا ي دك كاوحا اف نيف الدي  غازم  اف (، بعد ف حها األكؿ م  تٕٖ،صُُ،جُٔٔٗاالثري،
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م ج دا م  االكماع ال  صية ذباه ال ىا ، كدليل ذل  أنو بعد أف ح رىا نور الدي  ؿبمود  ما ذ   ابو شامة "بقي  
(، كىذا ُُُ،صُ،جُّٓٗ؛اب  كاصل،ُِٔ، صُ،ؽُٔٓٗال ىا بيد نور الدي  دل يعاروو فيها نيف الدي ") 

ص فيو اشارة غري م اش ة أف الطموح ال  صي لنور الدي  يف ان عادة ال ىا  اف حاو ا اذل جانئ رغ  و  يف اغبد م  الن
 ال ون  الصلييب ، ال  اليبك  انكارىا كال عويل فقط على كموحو ال  صي.

تد ربوؿ دكف كلعل م  االشياء ال  تاـ أا نور الدي  ؿبمود كتدؿ على ذبن و خصومات ىو يف غ  عنها ك 
ربقيع كموحو ال  صي أنو  تاـ بارناؿ بعح الغناام بعد رب ي  ال ىا إذل زي  الدي  علي  وج  الناائ على القلعة يف 

(، لك  ىذا ال يبن  أف تل  الغناام  ان  َِٗ،صِ،جُْٓٗ؛ اب  العدصل،ُُْ،صُُ،جُٔٔٗاؼبوصل)اب  االثري،
(، يف نفر الوت  فاف" اجواءن م  ال وت  ُّٓ،صُٖٗٗات النورية)اليسيف،لقاء االنناد اؼب نل م  ت ل اؼبوصل إذل القو 

كب كل خاص ال ي ة كاغبذر اخذت ذبوس العبلتات ما با ال قيقا حيث دل يك  نيف الدي  غازم ليع ؼ اذل اي  
ت اط ا ث  م  حدكد ي جو أخيو، الذم اص ح لو م  الياس كالقوة ما دل يعد ؾباالن للنقاش، كدل يك  نور الدي  ي يد االر 
 (ُّٓ،صُٖٗٗمعينة ب قيقو ال ك  يف الوت  الذم دل يب ل  ىذا ال قيع  ل اكواع اعبزي ة با يديو")اليسيف،

كاي ان  ان  تل  اػبطوة يف تقدصل الغناام م  وم  حسابات نور الدي  ؿبمود ل عزيز السلم احمللي بينو كبا  
اعب هة اإلنبلمية ال  ت اث  أهبابيان حبس  العبلتة ككجود السلم احمللي با  أخيو كتا يد ال كابط اؼب ت ة أدؼ تقوية

األك اؼ اإلنبلمية. ف بل ع  ذل  فقد خص نور الدي  ؿبمود ، زي  الدي  علي  وج  بالغناام ألف ال ىا  ان  عمليا 
( على يد عماد ُِْ،صَُٖٗ؛ خليل،ِّٖ،صِ،جُِٔٗـ() رنسيماف،ُُْْىػ/ّٗٓاتطاعا لو بعد رب ي ىا ننة )

 الدي  زنكي . 
( )العماد ُُّٓىػ/ْٖٓ( ، بابيات م  ال ع  للقيس اشل )تِٕ،صُ، ؽُٔٓٗكتد ان  هد ابو شامة)

( يبدح فيها صباؿ الدي  االصفهاشل كزي  ُِْ،ص ُُْ،صُْٓٗ؛ بدكم،ُٗٓ،صٔٗ،صُ،جُٓٓٗاالصفهاشل،
  نور الدي  ؿبمود م  اتناع   ار الدكلة الزنكية، كاج ارىم امري اؼبوصل ، ذ   فيها رب ي  ال ىا كىي داللة كاوحة  يف سبك

م  خبلؿ مقارعة الصلي يا على عدـ معارو و كالوتوؼ بوجو كموحو ال  صي، ناىي  ع  تاثريىم على اخيو نيف 
الدي  غازم كالذم اص ح بدكره ؾبربان على أف ال يصعد اؼبوتف م  نور الدي  ؿبمود ، كىي تصيدة)اب  

(،  كويلة جاء يف معانيها أف ؼبدينة ال ىا أنبية   رية على اؼبس ول السياني ّّٔ،صّّّ، ص ُُٗٗ،القيس اشل
كالعسك م كأف رب ي ىا بداية ل ح ي  القدس  كلعل ىذا ما  اف يدر و نور الدي  ؿبمود أف ال ىا دبا سبثلو م   وهنا كاحدة 
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يع منجز يبهد ل صفية الكيانات الصلي ية االخ ل ، إف رصد م  أرب   يانات صلي ية كبال ارل السيط ة عليها يعا ربق
هبد أف ىناؾ منها ما  -مثل ما حصل م  اب  االثري –ال كايات  ال عيدة ع  زم   اغبدث نس يان، كتاثريات الونط الزنكي 

عجز االكؿ ي ري اذل عدـ ال وافع ما با نيف الدي  غازم كأخيو نور الدي  ؿبمود بس ئ الطموح ال  صي لبلخري ك 
ع  اح واء اؼبوتف لصاغبو بعد أف شع  ب وجهات نور الدي  ال ونعية على حسابو، اذ ذ   ن ط اب  اعبوزم اف "نيف 

الدي  رانل اخاه نور الدي  يف االج ماع بو فاع ذر بالف نج خوفانعلى نفسو منو فحلف لو كاتفقا على أف هب معا يف 
ة فارس ف  ج نيف الدي  م  اؼبوصل كتط  نور الدي  الف ات  ككصل اػبابور اعبزي ة كيكوف م   ل كاحد منهما طبسماا

اف ىذا النص يدؿ على ال   كال ي ة اؼب  ادلة با االخوي  كعلى نعي (  096 ص8 ج0950)فال قيا يف الليل..."
   اف تاصدان نور الدي  ؿبمودعدـ خوض اؼبواجهة كاال  فاء دبا حققو م  مكانئ ككموح ش صي، كلعل اف نور الدي

ذل  االج ماع الليلي لكي تكوف ىناؾ ف صة ألف يقاتل أحدىم االخ ، يف حا ج ت االمور كفع ما خطط لو نور 
الدي  ؿبمود فقد سبك  م   سئ عاكفة أخيو بعد أف "ت جل كت ل االرض با يديو كت جل نيف الدي  

ا يء عندم أ ن  زباؼ م  كاهلل ما خط  رل ما  كتعانقا...كجلسا ي حدثاف فقاؿ لو نيف الدي  ما الذم منع  م 
(، اف ىذه النصوص الص وبة ت ري اذل عدـ الثقة اؼب  ادلة كال  رافقها ُِٗ،صٖ،جُُٓٗتك ه...")ن ط اب  اعبوزم،

ال غ ة يف عدـ تصعيد اؼبواتف خاصة م  ت ل نور الدي  الذم نعى للمحاف ة على ما   اقبازه م  مكانئ ش صية 
 السيط ة على ال ىا.كأنبها 

ك اف رب ي  ال ىا للم ة الثانية على يد نور الدي  ؿبمود ا ث  ايبلما للصلي يا م  رب ي ىا األكؿ على يد عماد 
، بل اعطى ذل  كاتعا جديدا للقول االنبلمية يف  (َِّ،صُٕٓٗ؛اعبنزكرم،َُِ،صُٖٔٗالدي  زنكي)زابوركؼ،

أ ص ح رب ي ىا نص ا عبمي  اؼبسلما ، كدليل ذل   اف نيف الدي  غازم تد ببلد ال اـ كاعبزي ة ، ف بل ع  ذل  فقد 
( ، كذل  م  اىم ْٓ،صُُٖٗ؛ال ك ي ،ْْ،صُٖٓٗاجرب على عدـ معاروة  اخاه نور الدي  ؿبمود) اب  العربم،

ببلد  مك س اتو يف ربقيع كموحو ال  صي يف حا  اف رب ي ىا احد ان اب تدـك اغبملة الصلي ية الثانية إذل
( ، بعد اف ان ق ت مقاليد اغبكم لسيف الدي  غازم ِّ،صٓ،صُٕٗٗ؛زع كر، ُٕٓ،صِ،جُٖٔٗال اـ)ؾبهوؿ،

يف اؼبوصل ، كالخيو نور الدي  ؿبمود يف حلئ ،  اف البد لبلخوي  اف ين  ا بعا االع  ار اذل االكواع اػبارجية كما 
ا اهنما مكمبلف بع هما ل عح ، يف حا اف االخطار اػبارجية ن  كؿ اليو االمور يف حالة ذباىل تل  االكواع ، النيم

للموصل كحلئ تزداد ب وت  العبلتة با ال لدي ، كأف السلم احمللي بينهما م  أىم عوامل النص  كالقدرة على اؼبواجهة كىذا 
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الي عارض م  كموحو ما  اف يسعى إليو نور الدي  ؿبمود كىنا تكم  اؼبقاربة  يف احملاف ة على ال ي  الزنكي دبا 
ال  صي كالذم م  شباره مواصلة جهاده ود الصلي يا ،  لقد  اف م  شبار االتفاؽ با االخوي  ، ىو تعاكهنما اؼب تؾ 

( ، ّٕ،صَُٕٗيف اعبهاد ود الصلي يا، كاشتاؾ توات اؼبوصل جن ا إذل جنئ م  توات ال اـ يف الق اؿ )اعبميلي،
ل عاكف ىو اشتا هما يف الدفاع ع  دم ع ال  تع ض ؽبا الصلي يا على ىامع  اغبملة ك اف أكؿ عمل ذبلى فيو ذل  ا

( ، ف بل ُُِ،صُ،جُّٓٗ؛ اب  كاصل،ُِٗ،صُُجُٔٔٗـ() اب  االثري،ُُْٖىػ/ ّْٓالصلي ية الثانية ننة )
سهم)اؿ ع   وف ذل  الوفاؽ يعد أحد ان اب ف ل تل  اغبملة كالذم انعكر نل ا على كو  الصلي يا انف

 (.ْٕ،صَٔ، صَُُِف اح،
 قائ م ال صادر وال راجع:
 اكالن:اؼبصادر كاؼب اج  الع بية:

(.ال ػػػاريخ ال ػػػاى  يف الدكلػػػة االتابكيػػػة.)ربقيع ع ػػػد القػػػادر ُّٔٗـ(.)ُِِّىػػػػ/َّٔابػػػ  االثري،عػػػز الػػػدي  اغبسػػػ  بػػػ  علػػػي بػػػ  ؿبمػػػد)ت-ُ
 كليمات(.مص :القاى ة.

 (.الكامل يف ال اريخ.بريكت:دار صادر.ُٔٔٗـ(.)ُِِّىػػ/َّٔب  ؿبمد)ت اب  االثري،عز الدي  اغبس  ب  علي-ِ
 (.ُٕٓٗ(.نور الدي  ب  زنكي.)ت صبة:نليم تندلف (.دم ع:مط عة الف باء)ُٖٗٗاليسيف،نيك يا.)-ّ
 (.اغب كب الصلي ية كاالن ة الزنكية.بريكت:اعبامعة الل نانية.ُِٕٗابو بدر،شا   اضبد.) -ْ
 (.اغبياة االدبية يف عص  اغب كب الصلي ية.القاى ة:مط عة هن ة مص .ُْٓٗبدكم،اضبد اضبد.) -ٓ
 .بريكت:دار االفاؽ اعبديدة.ِ(.تاريخ دكلة اؿ نلجوؽ.طُٖٕٗـ(.)ُِْٓىػ/ّْٔال ندارم،الف ح ب  علي ب  ؿبمد.)ت -ٔ
 يد للن  .(.االيوبيوف يف مشاؿ ال اـ كاعبزي ة.بغداد:دار ال شُُٖٗال ك ي ، ؿبمود يانا اضبد.) -ٕ
 .بريكت:دار النه ة الع بية للط اعة كالن  .ُ(.دكلة االتابكة يف اؼبوصل بعد عماد الدي  زنكي.طَُٕٗاعبميلي، رشيد ع د اهلل.) -ٖ
 (.امارة ال ىا الصلي ية.القاى ة:مطاب  نجل الع ب.ُٕٓٗاعبنزكرم،علية ع د السمي .) -ٗ

 لقاى ة:دار الفك  الع ت.(. نور الدي  كالصلي يوف.اُْٖٗح  ي، حس .) -َُ
ـ(.)د/ت(. كفيػات االعيػاف كان ػاء ابنػاء الزمػاف.)ربقيع احسػاف ُِِٖىػػ/ُٖٔاب  خلكاف، مشر الدي  اضبد ب  ؿبمد ب  ات بكػ .)ت -ُُ

 ع اس(.بريكت:دار صادر.
 .بريكت:دار القلم.ُ(.نور الدي  ال جل كالتصبة.طَُٖٗخليل،عماد الدي .) -ُِ
 (ُٕٓٗ(.تاريخ االزمنة.)تع يئ:ف د يناف توتل اليسوعي(.بريكت:مط عة اؼب  ؽ)ُُٓٗ)الدكيهي،انطيفاف.-ُّ
 ـ(.)د/ت(.تاريخ اػبمير يف احواؿ انفر نفير.بريكت:دار صادر.ُْٖٓىػ/ِٖٗالديار بك م،حسا ب  ؿبمد ب  اغبس .)ت-ُْ
 (ُٓٓٗ.بريكت:دار الثقافة)ُ(.ط(. تاريخ اغب كب الصلي ية.)ت صبة:السيد ال از الع ياَُٖٗرنسيماف ،ن يف .) -ُٓ
 (.امارة ال ىا الصلي ية.عماف:داا ة اؼبط وعات كالن  .ََِِال كي ي،ؿبمود ؿبمد.) -ُٔ
 (.َُٔٗ(.الصلي يوف يف ال  ؽ.)ت صبة:الياس شاىا(. مونكو:دار القلم.)ُٖٔٗزابوركؼ، مي اايل.) -ُٕ
 .ِّ-ٓ(:صٗٓ(،)العددتاريخيم مملم دراساتغب كب الصلي ية.)(.رب ي  ال ىا كاث ىا على ؾب ل إُٗٗزع كر،اب اىيم.) -ُٖ
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(. مػ آة الزمػاف يف تػاريخ االعياف.حيػدر ابػاد :ؾبلػر دااػ ة اؼبعػارؼ ُُٓٗـ(.)ُِٔٓىػػ/ْٓٔن ط اب  اعبوزم،يونف ب  تزاكغلو.) ت -ُٗ
 العثمانية.

(. ال كوػػػػ ا يف اخ ػػػػار الػػػػدكل ا النوريػػػػة ُٔٓٗـ(.)ُِٔٔىػػػػػ/ٓٔٔابػػػػو شامة،شػػػػهاب الػػػػدي  ع ػػػػد الػػػػ ضب  بػػػػ  اظباعيػػػػل اؼبقدنػػػػي.)ت -َِ
 كالصبلحية.)ربقيع ؿبمد حلمي اضبد(.القاى ة: دار اعب ل.

 (. تاريخ الزنكيا يف اؼبوصل كببلد ال اـ.بريكت:دار النفاار.ُٖٗٗكقوش، ؿبمد نهيل.) -ُِ
  اليف كالتصبة كالط اعة كالن  .(. م ف  الدي   و ربم.القاى ة:اؼب نسة اؼبص ية للُّٔٗكليمات، ع د القادر اضبد.) -ِِ
 .القاى ة:مطاب  نجل الع ب.ِ(. اغب  ة الصلي ية.طُُٕٗعاشور، نعيد ع د الف اح.)  -ِّ
(.تػػػػػاريخ ـب صػػػػػ  الدكؿ.بريكت:اؼبط عػػػػػة ُٖٓٗـ(.)ُِٖٔىػػػػػ/ٖٓٔابػػػػ  العربم،غ يغوريػػػػػوس ات الفػػػػػ ج بػػػػ  اىػػػػػ كف الط يػػػػػئ اؼبلطػػػػػي.)ت -ِْ

 الكاثوليكية.
(.زبػػػػػػػػػدة اغبلػػػػػػػػػئ يف تػػػػػػػػػاريخ حلػػػػػػػػػئ.)ربقيع نػػػػػػػػػامي ُْٓٗـ(.)ُُِٔىػػػػػػػػػػ/َٔٔالػػػػػػػػػدي  عمػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػ  اضبػػػػػػػػػد.)ت ابػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػدصل، ماؿ -ِٓ

 الدىاف(.دم ع:اؼبعهد الف نسي للدرانات الع بية.
ىػػػػ(.ظبط النجػػػـو العػػػوارل يف ان ػػػاء االكااػػػل كال وارل.القػػػاى ة: اؼبط عػػػة َُّٖـ(.)ُٗٗٔىػػػػ/ُُُُالعصػػػامي،ع د اؼبلػػػ  بػػػ  حسػػػا.)ت -ِٔ

 السلفية.
 (. خطط ال اـ.دم ع:مط عة التتي.ُِٓٗ، ؿبمد   د.) علي -ِٕ
(. خ يػدة القصػ  كج يػدة العصػ  تسػم شػع اء ال ػاـ.)ربقيع ُٓٓٗـ(.)ََُِىػػ/ٕٗٓالعماد االصفهاشل، ؿبمػد بػ  ؿبمػد الكاتػئ.)ت -ِٖ

 شك م فيصل(.دم ع:اؼبط عة اؽبامشية.
(. منهػػل االكليػػاء كم ػػ ب االصػػفياء مػػ  نػػادات اؼبوصػػل ُٕٔٗـ(.)ُٖٖٕىػػػ/َُِّالعمػػ م، ؿبمػػداما بػػ  خػػري الػػدي  اػبطيػػئ.)ت -ِٗ

 اغبدباء.)ربقيع نعيد الديوه جي(.اؼبوصل:مط عة اعبمهورية.
 .ِّٔ-ِِّ:صُٔ(، مجْ،)العدد.)مملم ال ورد((. مصادر درانة اغب كب الصلي يةُٕٖٗعواد،  ور ير.)-َّ
الصػػلييب.)تقدصل الػػد  ور عمػػاد الػػدي  خليل(.اؼبوصػػل:مك  ة اعبيػػل (.اؼبوصػػل كدكرىػػا يف ال صػػدم للغػػزك َُُِاؿ ف ػػاح، شػػكيئ راشػػد.) -ُّ

 الع ت.
(.الكوا ػػػػئ الدريػػػػة يف السػػػػرية النوريػػػػة.)ربقيع: ؿبمػػػػود ُُٕٗـ(.)ُْْٖىػػػػػ/ْٕٖابػػػػ  تاوػػػػي شػػػػه ة، بػػػػدر الػػػػدي  اضبػػػػد بػػػػ  ؿبمػػػػد.)ت -ِّ

 .بريكت:دار الك اب اعبديد.ُزايد(.ط
 (.ذيل تاريخ دم ع.)ربقيع امدركز(.بريكت:مط عة االباء اليسوعيا.َُٖٗـ(.)َُُٔىػ/ٓٓٓاب  القبلنسي، ابو بعلي ضبزة.)ت -ّّ
(.شػػػػػػػػػع  ابػػػػػػػػ  القيسػػػػػػػػػ اشل.)ربقيع: عػػػػػػػػػادؿ جػػػػػػػػػاب  ُُٗٗـ(.)ُُّٓىػػػػػػػػػػ/ْٖٓابػػػػػػػػ  القيسػػػػػػػػػ اشل، ابػػػػػػػػػو ع ػػػػػػػػد اهلل ؿبمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػ .)ت-ّْ

 صاحل(.االردف:مط عة ال زتاء.
(.تػػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػػار مي اايػػػػػػػػػػػل الك ري.)تع يئ:صػػػػػػػػػػػلي ا ُٔٗٗـ(.)ُُٗٗىػػػػػػػػػػػػ/ٔٗٓمػػػػػػػػػػػار مي اايػػػػػػػػػػػل ،مي اايػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػ ياشل الك ػػػػػػػػػػػري.)ت -ّٓ

 .دم ع:مط عة الف باء.ُمشعوف(.ط
 (.تاريخ ال ىاكم ا هوؿ.)تع يئ:االب ال ريابونا(.بغداد:مط عة شفيع.ُٖٔٗـ(.)ُِّْىػ/ّْٔؾبهوؿ،م رخ .)ت -ّٔ
 .بريكت:دار الك ئ العلمية.ُع  ار.ط(.  اب االُُٖٗـ(.)ُُٖٖىػ/ْٖٓاب  منقذ، م يد الدكلةابو اؼب ف  انامة ب  م شد.)ت -ّٕ
 (.نور الدي  ؿبمود)نرية ؾباىد صادؽ(.القاى ة:مط عة مص .ُٗٓٗم نر ،حسا.) -ّٖ
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(.مفػػػػػ ج الكػػػػػ كب يف اخ ػػػػار بػػػػػا ايوب.)ربقيع:صبػػػػػاؿ الػػػػػدي  ُّٓٗـ(.)ُِٕٗىػػػػػ/ٕٗٔابػػػػ  كاصػػػػػل،صباؿ الػػػػػدي  ؿبمػػػػد بػػػػػ  نػػػػػادل،)ت-ّٗ
 ال ياؿ(.القاى ة:جامعة ف اد.

-َْٗ(.األنبيػػػػة االنػػػػتاتيجية للمػػػػدف كاؼبواتػػػػ  اعبغ افيػػػػة يف بػػػػبلد ال ػػػػاـ زمػػػػ  اغبػػػػ كب الصػػػػلي ية)َُِّ ػػػػد الػػػػ زاؽ ع ػػػػود.)كحيػػػػد، ا  مع-َْ
 ـ( .أك كحة د  وراه غري من ورة، لية التبية،جامعة اؼبوصل.ُُِٗ-َُٔٗىػ/َٗٔ
مػػة اؼب  صػػ  يف اخ ػػار ال  ػػ .)ربقيع:اضبد (.تػػاريخ ابػػ  الػػوردم كاؼبسػػمى ت َُٕٗـ(.)ُّْٖىػػػ/ْٕٗابػػ  الػػوردم،زي  الػػدي  عمػػ .)ت -ُْ

 .بريكت:دار صادر.ُرفع  ال دراكم(.ط
 (.معجم ال لداف.بريكت:دار صادر.ُٕٓٗـ(.)ُِِٖىػ/ِٔٔياتوت اغبموم، شهاب الدي  ابو ع د اهلل ال كمي.)ت -ِْ

 ثانيا: اؼبصادر االجن ية:
1-R.Grousset,Histoire des Croisades et du Roymonde franc de Jerusalem.(Paris:1935) 
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 :ال لخص
 )النسػػػ ة اذل اؼبواوػػػػ  كال لػػػداف( للطيػػػػئ باـب مػػػة اغبمػػػػريميهػػػدؼ ىػػػذا ال حػػػػث اذل تسػػػليط ال ػػػػوء علػػػى   ػػػػاب           

مػ  حيػث ال ع يػف بػاؼب لف كن ػاكو  ،مدف كت ل كغريىالدرانة بلداف اؼبوصل م  بوصفو مصدران  ـ(َُْٓىػ/ْٕٗ)ت:
ىػػذا الك ػػاب الػػذم  صبػػ  يف م ػػامينو بػػا   ػػئ العلمػػي كم لفاتػػو مػػ  الت يػػز علػػى بلػػداف اؼبوصػػل ك ػػل ذلػػ  فبػػا كرد يف 

 .ب  ط الع ارة كت صب و م  كصف ؽبذا ال لد ،كىو يف م  نسئ اذل بلد ،األنساب ك  ئ ال لداف
 اغبمريم ،  اب النس ة  ،بلداف ،اؼبوصل ،اـب مةبالكل ات ال فتاحيم : 

Abstract 

The purpose of this paper is to shed light on the book (an-Nisba ilā al-

māwādi’ wa l-buldān) by Altaiyeb Bā-Mākhirma Al-Humairi (947 A.H./ 

1540 A.D.) as a source for the study of the buldan of Mosul, i.e., cities, 

villages and so on , by giving an account of  the author, his scientific 

activity and his writings according to this book, which combines in its 

contents between the books of genealogies and books of buldan, which is 

attributed to a country, the phrase is set and translated with a description of 

this country. 
Keywords: Bā-Mākhrima, Mosul, buldān , The Book an-Nisba,  

Al-Humairi  

 ال قامم 
ت    مدينة اؼبوصل كبلداهنا بصمة ح ارية بكل ما صبع و م  أنبية اؼبوت  اعبغ ايف كك اا  السػكاف اغبميػدة، مػ  سبيػز     

ة دب  لػػف من ػػآما اؼب نوعػػة مػػ  أبنيػػة ف ػػبلن عػػ  حسػػ  العمػػار  ،يف ؾبػػاؿ ال جػػارة كمهػػارة الصػػناعة ككفػػ ة األراوػػي الزراعيػػة
كب ز يف بلداف اؼبوصػل رجػاالن كعلمػاء ام ػازكا ب  صصػامم اؼب نوعػة كألفػوا الك ػئ  ،حكومية كدينية كنكنية كخدمية كغريىا

 .كال ناال اؼب  لفة اؼب اما كب عوا فيها فب  ان سئ اذل ىذه ال لداف م  رجاؽبا اؼب هوري  كاؼبغموري 
اؼبنطلػػع جػػاء ىػػذا ال حػػث اؼب واوػػ  ىادفػػان اذل ال ع يػػف بػػاىم بلػػداف اؼبوصػػل فبػػا كرد يف   ػػاب )النسػػ ة اذل  كمػػ  ىػػذا      

 ـ(م ينان تيمة ما    و ع  ىذه ال لداف.َُْٓىػ/ْٕٗاؼبواو  كال لداف( للطيئ باـب مة اغبمريم)ت:
للمػػػػ ة االكذل كدل يكػػػػ  مع كفػػػػان عنػػػػد اغلػػػػئ  كتػػػػايت أنبيػػػػة ال حػػػػث يف أف   ػػػػاب )النسػػػػ ة اذل اؼبواوػػػػ  كال لػػػػداف( ين ػػػػ       

اؼبفه نػػا مػػ    ػػار اؼبس  ػػ تا كالك ػػاب مػػ  غػػري العػػ ب مثػػل ب ك لمػػاف يف   ابػػو )تػػاريخ األدب العػػ ت( كفػػ اد نػػز ا يف  
حػػػػىت أف اؼبس  ػػػػػ ؽ ال كنػػػػػي الك ػػػػري اؼب ػػػػػهور يف حقػػػػػل اعبغ افيػػػػا كاألدب كىػػػػػو اغنػػػػػاكيوس  ،  ابػػػػو)تاريخ األدب العػػػػػ ت(

ف ع   ات كوفسكي دل يذ  ه يف م لفو ال لداشل )تاريخ األدب اعبغ ايف الع ت( إذ دل يذ   اؼب قػدموف   ػاب )النسػ ة يوليانو 
ف بلن عػ  انػو أنفػ د بػذ   بعػح بلػداف اؼبوصػل فبػا ال قبػد ؽبػا ذ ػ ا يف   ػئ  ،اذل اؼبواو  كال لداف( كدل يكونوا يع فوا دب لفو

  .األنساب كال لداف
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فحػػاكؿ ال احػػث أف  ،الك ػػاب النػادرة جلهػػا يف الػيم  كمنهػػا مصػػورات يف بعػح ال لػػداف الع بيػةإذ أف ـبطوكػات 
يعػػ ؼ بانبيػػة ىػػذا الك ػػاب كم لفػػو للقػػ اء كال ػػاحثا، كاف ال احػػث يقػػ  مػػ  جانػػئ األمانػػة العلميػػة انػػو ربصػػل علػػى نسػػ ة 

 ، لية االداب  ،  أؼباظ شح و م  تسم ال اريخ( بوانطة اؼب انلة االلكتكنية م  الزميلة شرييPDFالكتكنية م  الك اب )
صبهوريػػة مصػػ  الع بيػػة كالػػ  حصػػل  بػػدكرىا علػػى ىػػذه النسػػ ة اإللكتكنيػػة مػػ  اإلمػػارت الع بيػػة اؼب حػػدة  ،جامعػػة اؼبنصػػورة

فيوجػو ال احػث شػك ه كتقػدي ه ؽبػا ل وفريىػا ىػذه النسػ ة الكتكنيػة مػ  ىػذا الك ػاب   ، وف أف الك ػاب ك ػ  ىنػاؾ  ،م انلة
 .( على ش كة االنتني PDF ونو ال ي وف  بصيغة كرتية يف الع اؽ كال توجد منو نس ة الكتكنية بصيغة )

تطػ ؽ فيػو  ،نػرية حيػاة كن ػاج علمػي ،ضبل اؼب حث األكؿ عنػواف: الطيػئ باـب مػة ،كتد تسم ال حث اذل م حثا
ي ىًلف كأن تو

كاىػم مػا ت  ػو  ،ه كحياتو كاى ماماتػو العلميػة ككفاتػو كشيء ع  مولد ،ال احث يف ؿبوري  اذل ال ع يف بنسئ اؼب
 م  م لفات م  الت يز على   اب )النس ة اذل اؼبواو  كال لداف(  وف أف عماد ال حث يقـو عليو.

كعػػػاجل ىػػػذا  ،كضبػػل اؼب حػػػث الثػػاشل عنػػػواف : بلػػداف اؼبوصػػػل  مػػا كردت يف   ػػػاب )النسػػ ة اذل اؼبواوػػػ  كال لػػداف(
كبليػػدات )كىػػي دكف اؼبػػدف كفػػوؽ القػػ ل( كتػػ ل كأديػػ ة كتػػبلع  ،اف اؼبوصػػل مػػ  بػػبلد ك ػػور كبلػػداتاؼب حػػث ال ع يػػف ب لػػد

كبلدانيات أخ ل  األهنار كاؼبدف اؼبندث ة كاؼبواو  اؼبنسوبة للق اال كال  جاءت بصفة مف دة كتليلة تيانان دبا تقدـ ذ  ه م  
 الكرب كالصغ  يف حجم اؼبساحة كال تعة اعبغ افية كالسكانية.بلداف اؼبوصل األنفة الذ   م  حيث تقسيمها اؼب تيب با 

كعلػػى الػػ غم مػػ  أف م لػػف   ػػاب )النسػػ ة اذل اؼبواوػػ  كال لػػداف( مػػ  مدينػػة عػػدف كىػػي مػػ  بػػبلد الػػيم  ال عيػػدة 
دـ مػادة ـ( ؛ إال انػو تػُٔ-ُٓىػػ/َُ-ٗكلكونو م  اؼب لفا اؼب اخ ي  نس يان فب  عاش با القػ نا ) ،جغ افيان ع  اؼبوصل

 .مهمة م علقة ب لداف اؼبوصل
 ال بحث األول : الجيب لامخرمم  سيرة حياة ونتاج  ل  

 أوال : سيرة حياتو 
ك ني و أبو ؿبمد، با م  ت جم لػو مػ   ،دل وبدث ىناؾ خبلؼ يف انم اؼب لف كىو الطيئ ب  ع داهلل ب  أضبد 

كلعػػل ذلػػ  االتفػػاؽ حػػوؿ اظبػػو جػػاء مػػ   ،لزمنيػػة الػػ  عػػاش فيهػػااؼبػػ لفا الػػذي  عاشػػوا يف فػػتات زمنيػػة ت ي ػػة مػػ  الفػػتة ا
بػػل يبكػػ   ،أك لعػػل الػػ عح مػػنهم تػػد عاصػػ  مػػ  ع فػػو أك عػػ ؼ بع ػػان مػػ  تبلميػػذه ،اع مػػادىم علػػى مػػا    ػػو ىػػو بنفسػػو

يػػػػػػػػػػاتوت  كمػػػػػػػػػػ  أكلبػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذي  ت صبػػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػػو ،لل احػػػػػػػػػػث التجػػػػػػػػػػيح أنػػػػػػػػػػو دل يكػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػبلن شبػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػبلؼ حػػػػػػػػػػوؿ اظبػػػػػػػػػػو
 -َِْ،ص ص َّ،صُٖٓٗ-ىػػػػػػػػ َُْٓ) ـ(ُِٖٔىػػػػػػػػ/َُّٖ،)ت:،كالعيػػػػػػػدركس(ُِّ،صُ،جُٕٓٗاغبمػػػػػػػوم)

 -ىػػػَُْٗ)ت:(، كابػػ  العمػػاد اغبن لػػي-ـبطػػوط-،ّْٔ– ُْٔكرتػػة )د.ت، ـ(ُّٖٔىػػػ/َُّٗ)ت:،(،كال ػػلئَِ
كؿبقع كناش ) تاريخ  ،(.ِٖٕ -ِٕٕ، صُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ؛ بافقيو،ِٖٔ، صٖج،ـُٖٖٗ -ىػَُْٗ)ـ(،ُٖٖٗ

(،  مقدمة الناش  ُْ – ُِ، ص صُّٔٗ ال  ح رىا اؼبصنف يف بداية الك اب )باـب مة،ثغ  عدف ( يف بداية التصبة 
كصبيعهم ص حوا باف اظبو الطيئ ب  ع د اهلل ب  اضبد كعلى عكر ذل  فإف بع ان فب  ت جم لو الحقان كربديدان اؼبعاص ي  
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كالطيػئ   ،ىػو ع ػد اهلل الطيػئ بػ  ع ػد اهلل ،جان للوت  اغباو  فقد ذ  كا شيبان آخ  إذ أكلع عليو بع هم اظبان م   ان مزدك 
  (.ْٗ،صْ،جُٗٗٗكيف مقدمة ى الء الزر لي) ،باـب مة

( كعػ ؼ بػا ث  مػ  لقػئ ُٖ،صََِٓك ني ػو أبػو ؿبمػد )اؼبعلمػي، ،كعلى ىذا فاظبو الطيئ ب  ع داهلل ب  أضبد
( نس ة اذل لقػئ أنػ تو ُٗ،صََِٓ(، كع ؼ بالطيئ باـب مة)اؼبعلمي،َّّ،صََُِمنها عفيف الدي  )العيدركس،

 -انػم األنػ ة -ك لمػة )بػا( يف )باـب مػة(  ،(َِ-ُٗ،ص ص ََِٓاؼبع كفة بالعلم كتسمى أي ػان )آؿ ـب مػة ()اؼبعلمػي،
تعػػا )أبػػو( كت ػػ ه  مع ػػم أظبػػاء األنػػ  اغب ػػ مية باهنػػا ت  ػػدأ بػػػ ) بػػا ( فبػػا يػػدؿ أف أصػػل أنػػ تو مػػ  ح ػػ موت كىػػي أنػػ ة 

(مثل باعلوم َِ-ُٗ،ص ص ََِٓاتية إذل يومنا ىذا بالعديد م  مناكع ح  موت)اؼبعلمي،م هورة كع يقة مازال  ب
 (.ِْٗ،صُ،مجُْٖٗكبامط ؼ كباضبيع كغريىا)اال وع،

إذ أنفػػػ د ابػػػ  العمػػػاد اغبن لػػػي بػػػذ   يػػػـو مػػػيبلده دكف بػػػاتي ككلػػػد الطيػػػئ باـب مػػػة يف مدينػػػة عػػػدف يف ليلػػػة األحػػػد 
فجػػاء لق ػػو  ،ـ(ُْٓٔىػػػ/َٕٖلثػػاشل ع ػػ  مػػ  شػػه  ربيػػ  الثػػاشل نػػنة )ا( كىػػو ِٖٔ،صٖ،جُٖٖٗق/َُْٗاؼبػػ رخا)

 -ىػػػػػ ُُْٗ؛ بافقيػػػو، -ـبطػػػػوط– ِْٔ -ُْٔد.ت، كرتػػػة  ،)ال ػػػػلياآلخػػػ  العػػػدشل نسػػػػ ة اذل كالدتػػػو يف مدينػػػػة عػػػدف 
كلقئ باليما نس ة اذل ببلد  (.ِٖٔ،صٖج ،ـُٖٖٗ -ىػَُْٗ ،؛ اب  العماد اغبن لي ِٖٕ -ِٕٕص ص ،ُٗٗٗ

-ٓٔص ص،ََِٓ،)اؼبعلمػػػػػػي ( مث ال ػػػػػػافعي نسػػػػػ ة اذل مذى ػػػػػػو الفقهػػػػػػيْْٕ،صٓ،جُٕٓٗاغبمػػػػػػوم، اليم )يػػػػػاتوت
كاغبمػريم نسػػ ة اذل لق ػو الق لػػي فبػا جػاء مسػػط ان يف صػفحة العنػػواف  ،(ِِٔ -ُِٔص ص ،ِ، جُْٗٗ؛ال ػاك م،ٔٔ

 .(-غبلؼ الك اب–، ص العنواف ََِٓ،اؼبعلميلك ابو )النس ة اذل اؼبواو  كال لداف( )
درس كت لمذ على عدد م  األعياف م  أشه ىم : كالده  ع د  ،خ كفقيو كتاوي كباحث كشاع  م  عدفكىو م ر 

كأبو ع د اهلل ؿبمػد بػ   ،ـ(: كىو أكؿ م اىبو كمعلميو كاخذ عنو أصوؿ الف ولُْٕٗىػ/َّٗاهلل ب  أضبد باـب مة )ت: 
بػػ  ؿبمػػد بػػ    اؿ الػػدي  ؿبمػد بػػ  حسػػاك صبػػ،ـ (كاخػػذ عنػػو الفقػػوُْٕٗىػػ/َّٗأضبػد بػػ  علػػي باف ػػل الس ػػعدم ) ت:

ـ( كاخذ عنو الفقو كصبي  م  تقدـ م  شيوخو اخذ عنهم العلم يف ُْٕٗىػ/َّٗال افعي)ت:  ،حسا القماط الز بٍيدم
 . (ِِ -ُِ، ص صٖـ،جُٖٖٗ -ىػَُْٗ)،؛ اب  العماد اغبن لئّّ-ّّٓص  ص،)الربيهي، د.تعدف

كال ن    ،أوف إذل ذل  أنو دل ييً   إذل أحدو منهم ،ذتو أم ذ   ل بلميذهكدل تذ   اؼبصادر ال  ت صب  لو كألنات
ألنو أص ح عمدة الف ػول يف عػدف فػبل يبكػ  أال  ،أنو دل ي  لمذ عليو أحد كلك  م  ت جم لو دل وب ص على تسجيل ذل 

 (. -ـبطوط-،ُْٔيكوف لو تبلميذ)ال لي،د.ت،كرتة
تػوذل ت ػاء عػدف  ،حس  اػبلع كال  اشة كلػا اعبانػئ ك ػـ  الػنفركتد  اف لو م  ؿبان  الصفات م  ال واو  ك 

كتفن  يف العلـو كب ع يف الف ػول كاالشػ غاؿ ك ػاف مػ  اصػح النػاس ذىنػان كأذ ػاىم ت وبػة كأتػ أم فهمػان كمػ  أحسػ  الفقهػاء 
ري مػػ  العلػػـو مػػ  تدريسػػان كحػػل اؼب ػػكبلت يف الفقػػو ك ػػاف يف آخػػ  عمػػ ه عمػػدة الف ػػول بعػػدف كباعبملػػة فإنػػو م ػػارؾ يف  ثػػ

-ِٖٕ،ص ص ُٗٗٗ -ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُُْٗالفقػػػػػػػػػػػػػػػػو كاغبػػػػػػػػػػػػػػػػديث كال فسػػػػػػػػػػػػػػػػري كالنحػػػػػػػػػػػػػػػػو كاللغػػػػػػػػػػػػػػػػة كاألدب كغريىا)بافقيػػػػػػػػػػػػػػػػو،
كيف السػػػػػػػػادس مػػػػػػػػ  شػػػػػػػػه  ؿبػػػػػػػػـ  نػػػػػػػػنة  (. ِ-ُ،ص ص ََِٓ؛اؼبعلمػػػػػػػػي،-ـبطػػػػػػػػوط-ُْٔ كرتة،؛ال ػػػػػػػػلي،د.تِٖٕ
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د أت شػػػكيل بوصػػػية ـ( تػػػويف الطيػػػئ باـب مػػػة بعػػػدف كدفػػػ  يف تػػػرب جػػػده المػػػو العبلمػػػة ؿبمػػػد بػػػ  مسػػػعو َُْٓىػػػػ/ْٕٗ)
 -ىػػػػػَُْٗابػػػػ  العمػػػػاد اغبن لػػػػي،؛ ِٕٕ ،صُٗٗٗ -ىػػػػػ ُُْٗ؛ بافقيػػػػو،-ـبطػػػػوط-ّْٔ كرتػػػػة،ال ػػػػلي، د.تمنو)

 (.ِٖٔ،صٖـ،جُٖٖٗ
 ثانيا : نتاجو ال ل   ومنهمو ا  كتالو )النسبم الل ال وابع والبلاان( 

ك)تػػاريخ(  ،ع يف جػػزاا صػػغريي منهػػا )تػػاريخ ثغػػ  عػػدف( كىػػو مط ػػو  ال ؤلفدداتتػػ ؾ باـب مػػة اغبمػػريم ؾبموعػػة مػػ  
كال نعلم اذل ام [ـ( اب دأه م  أكؿ اؽبج ة الن ويةُّْٖىػ/ْٖٕم تئ على الط قات كالسنا  تتيئ )تاريخ الذىيب()ت:

بػل ىػو يف اغبقيقػة شػ ح  ـ(ََُّىػ/ٕٔٔ، ك)ش ح صحيح مسلم( ان مد أ ث ه م  ش ح اإلماـ النوكم)ت:]ننة ين هي
ك)تػػبلدة النحػػ  يف كفيػػات أعيػػاف الػػدى ( كىػػو  ،ك)أظبػػاء رجػػاؿ مسػػلم( ،ات يف بعػػح اؼبواوػػ النػػوكم مػػ  زيػػادات كربقيقػػ

( ف بل ع    ابو الذم كب  بصدد اغبديث عنو يف ىذا ال حث -ـبطوط-ِْٔكرتة،ال لي، د.تـبطوط يف ثبلثة أجزاء)
م ػػػػػػػػ  و النسػػػػػػػػ ة اذل ( ك)ٕٗص ،ُٔٗٗم ػػػػػػػػ  و النس ة()نػػػػػػػػعيد، )كىػػػػػػػػو   اب)النسػػػػػػػػ ة اؼبواوػػػػػػػػ  كال لػػػػػػػػداف( كاؼبعػػػػػػػػ كؼ 

 (. ُِٖ،صُ،جُِٕٗال لداف()اغب  ي،
أمػا عنػواف الك ػػاب كنسػ  و إذل اؼبصػنف فييعػػد ىػذا الك ػػاب مػ  أىػم   ػػئ اؼبصػنف كأ ث ىػػا فااػدة ؼبػا صبػػ  فيػو مػػ  

يػد كتع يفػو لعد ،ت اجم ألىػم أنسػاب ال جػاؿ مػ  علمػاء ككزراء كؿبػدثا كركاة كغػريىم الػذي  ين سػ وف إذل اؼبواوػ  كال لػداف
 (.َّ،صََِٓم  اؼبواو  كال لداف ال  مشل  مع م ال لداف اإلنبلمية)اؼبعلمي،

يف   ابو  فيجػئ ال نويػو إذل مػا ذ ػ ه ىػو بنفسػو يف اؼبقدمػة إذ أكرد خطوكػان ع ي ػة نػار عليهػا إذ  منهمو أما ع 
لى   اب األنساب إذل الق اال كن ئ صبعي لو أشل كتف  ع ،تاؿ )) فإف   ات ىذا صبع و لنفسي كؼب  ين ف  بو م  بعدم

كاآلباء كتطلع  نفسي إذل األنساب كال لداف كدل أتف فيو على   اب ىبصو، مث  أشل كتف  على مسودة للقاوي مسػعود 
ذ   فيها صبلة م  ال لػداف مق صػ ان علػى ذ ػ  ال لػد كصػف ها كبعػح مػ   ،ب  نعد ب  أضبد أت شكيل األنصارم اػبزرجي

مث ذ ػػ  بعػػد ذلػػ  يف حػػ كؼ  ،ككصػػل فيػػو إذل آخػػ  بػػاب الػػ اء ،كدل ي مػػو ،لمػػاء كال ؤنػػاء اؼب ػػهوري ين سػػ وف إليهػػا مػػ  الع
فهمم  بإسبامو كت يي و ففقدت النس ة اؼبذ ورة مدة كويلة كدل أيفف  أا ف  ع  يف  ،م ف تة م   ل ح ؼ بلد أك بلدي 

اغبة أخػذت غال هػا مػ  تػاريخ القاوػي صب  شيء م  ذل  فحذكت حذكه يف ال  ط كال  يا فجمع  م  ذل  صبلػة صػ
 .(ُّ،صََِٓ(()اؼبعلمي،]ـُِِٖىػ/ُٖٔت: [اب  خلكاف

أما نس ة الك اب إذل اؼبصنف فلعلنا تػد ان  ػفينا منهػا صػ احة ال جػل كأمان ػو العلميػة بػاف نسػئ فكػ ة الك ػاب 
بػل نػ اه يػورد  بلمػان بػىػا  فيػػو  كدل يق صػ  األمػ  عنػد ذلػ  ،إذل صػاح و القاوػي مسػعود ابػ  أت شػكيل األنصػارم اػبزرجػي

 .اؼبصادر ال  اع مد عليها يف   ابو ىذا
...، كأخػذت بعػح ذلػ  مػ  ]ـُِِٖىػػ/ُٖٔت: [يقوؿ اؼبصنف : )) كأخذت غال ها م  تاريخ القاوػي ابػ  خلكػاف

د ابػو نػعي [كم  تاريخ اعبندم]ـُِْٗىػ/ِّٖت: [،كم  تاريخ الفاني]ـُّٓٓىػ/ٕٔٓت:[ك قات الس كي الكربل
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كغػػري ذلػػ ،مث أشل رأيػػ  ذلػػ  تليػػل اعبػػدكل كالنفػػ  ف ػػمم  إليػػو مػػ  ينسػػئ إذل ]ـَِٗىػػػ/َّٖاؼبف ػػل بػػ  ؿبمػػد ت: 
تلػػ  ال لػػدة مػػ  احملػػدثا اؼب ػػهوري  كغػػريىم الح يػػاج تػػارئ اغبػػديث ككالػػئ الفقػػو إذل مع فػػة ذلػػ  كإف  ػػاف شبػػة مػػ  ي ػػ و 

بي ن و كعمديت يف   اب ) ما  ،إما بلدة أخ ل أك أب أك ت يلة ،نس و نسئ اؼبن سئ إذل تل  ال لدة كىو منسوب إذل غريىا
ك  ػػاب ) ت صػػ ة اؼبن  ػػو ب ح يػػ   ،ـ(ُّْٖىػػػ/ْٖٕاتفػػع لف ػػان كاخ لػػف كوػػعان ( لل ػػيخ اغبػػافظ مشػػر الػػدي  الػػذىيب)ت:

غة باللفظ كأ ث  اع مادم على الثاشل الل زامو ال  ط بالل ،ـ(ُْْٗىػ/ِٖٓت: (اؼب   و ( للحافظ أت الف ل اب  حج 
كتػد أخػػل بػو النسػاخوف مػػ  أف النسػ ة الػػ  كتفػ  عليهػػا يف الك ػابا اؼبػػذ وري    ،خػبلؼ األكؿ فإنػو ا  فػػى ب ػ ط العلػػم

اؼبعػ كؼ  [إال  أشل أبلغػ  جهػدم يف ربقيػع ذلػ  مػ    ػئ اللغػة  ػػ )القػاموس( للمجػد ال ػريازم ، ثرية السقم كال ح يػف
 كىػػو روػػي الػػدي  اغبسػػ  بػػ  ؿبمػػد ت: [لػػة الصػػحاح( لئلمػػاـ الصػػغاشل،ك)تكم]ـُُْٓىػػػ/ُٕٖبػػالفريكز أبػػادم ت:

ابػػػػػػػو بكػػػػػػػ  ؿبمػػػػػػػد بػػػػػػػ  ع ػػػػػػػد الغػػػػػػػا اؼبلقػػػػػػػئ دبعػػػػػػػا الػػػػػػػدي  ال غػػػػػػػدادم [فمػػػػػػػا نقل ػػػػػػػو عػػػػػػػ  أت نقطػػػػػػػو ]ـُِِٓىػػػػػػػػ/ْٗٔ
ابو نص  علي  [أك اب  ما وال ]ـَُْٗىػ/ْٕٖعلي ب  ؿبمد ب  علي ت:  [أك أت العبل الف وي ]ـُُِّىػ/ِٗٔت:

ال غػػػػػػدادم أبػػػػػػو بكػػػػػػ  أضبػػػػػػد بػػػػػػ  علػػػػػػي [كاػبطيػػػػػػئ]ـَُِٖىػػػػػػػ/ْٕٓت القانػػػػػػم ى ػػػػػػة اهلل بػػػػػػ  علػػػػػػي ت : بػػػػػػ  الػػػػػػوزي  أ
مث يففػ ت دبسػودة القاوػي  ،كمػا نقل ػو مػ  غػري الك ػابا عزكتػو إذل تاالػو ،فمػ  الك ػابا اؼبػذ وري  ،]ـَُُٕىػػ/ّْٔت:

 .(ُّ،صََِٓعلمي،..(( )اؼب.كما نقل و عنو عزكتو إليو ،مسعود فنقل  منها أشياء دل أ   ذ  ما
كبعد أف ان ع ونا نس ة الك اب للمصنف ي  ح لنا أنبي و بالنس ة للمطل  كالقارئ كال احث كمػدل االنػ فادة 

 كيبكننا أف نورد أنبية ىذا الك اب بالنقاط اآلتية :.م  ربقيقو
وم  ىػذا الك ػاب مػ  ينسػئ  أنو دل يق ص  على ذ   بلد بعينو أك م  ينسئ إليها م  العلماء كال ؤناء اؼب هوري  بل-

تػػػػاؿ اؼبصػػػػنف : ))الح يػػػػاج تػػػػارئ اغبػػػػديث ككالػػػػئ الفقػػػػو إذل مع فػػػػة  .إذل تلػػػػ  ال لػػػػدة مػػػػ  احملػػػػدثا اؼب ػػػػهوري  كغػػػػريىم
 .((..ذل 
 أوف إذل ذل  صبعو أل رب تدر م  اؼبادة ال ارىبية م    ئ ال اريخ ك  ئ التاجم كالط قات. -
أك  ،  ػػاب إذل صػاح و حيػػث تػاؿ : )) كحيػػث أكلقػ  اغبػػافظ  ػذ   اغبػػافظحػ ص اؼبصػػنف غال ػان علػػى أنػو نسػػئ  ػل  -

كحيػث أكلقػ  الزكايػد فػاؼب اد  ،تاؿ اغبافظ فاردت بو اغبافظ أبا الف ل شهاب الدي  أضبد ب  علػي بػ  حجػ  العسػقبلشل
   ػػػػػػاب   فػػػػػػاؼب اد ،كحيػػػػػػث تلػػػػػػ   ػػػػػػذا يف الك ػػػػػػابا ،مػػػػػػا زاده اغبػػػػػػافظ ابػػػػػػ  حجػػػػػػ  يف )ال  صػػػػػػ ة( علػػػػػػى )  ػػػػػػاب الػػػػػػذىيب (

.. .فاؼب اد الذىيب كاب  حج  ،كعندما تل  تاال بال ثنية أك تاؿ اغباف اف ،ك  اب ) اب  حج  ( اؼب قدـ ذ  نبا ،) الذىيب (
 .(ُّ،صََِٓ(()اؼبعلمي،

 –كتوزع  ـبطوكات الك اب يف دار اؼب طوكات ال اب  لوزارة الثقافة كمك  ة األكتػاؼ باعبػام  الك ػري بصػنعاء 
كنسػػ ة  ،علػػى شػػكل ميكػػ كفيلم ْٕكنسػػ ة اؼبك  ػػة احملموديػػة يف اؼبدينػػة اؼبنػػورة بػػ تم  ،(ِٓٗٔغ بيػػة بػػ تم )دار الك ػػئ ال

كىنػػػاؾ نسػػػ ة أخػػػ ل يف اؼبك  ػػػة اؼبصػػػادرة ب عػػػز يف الػػػيم  بػػػ تم  ،ِٓؾبػػػامي   ُٔمك  ػػػة األكتػػػاؼ باعبػػػام  الك ػػػري بصػػػنعاء 
قػػد نػػاعد كصػػوؿ ـبطوكػػات الك ػػاب اذل  يفهػػور ل ،ميكػػ كفيلم ِِٕك ػػذل  يف دار الك ػػئ اؼبصػػ ية رتػػم  ،ُُّّخُٖ
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نسػػ  ا مط ػػوع ا كؿبقق ػػا مػػ    ػػاب )النسػػ ة اذل اؼبواوػػ  كال لػػداف(كال  اع مػػدنا عليهػػا يف ىػػذه الدرانػػة أكؽبمػػا نسػػ ة 
)اؼبعلمػػي(ال  أفػػادت كتػػدم  معلومػػات مهمػػة عػػ  اؼب لػػف كمصػػنفاتو، كنسػػ ة)م  ز الوثػػااع كال حػػوث(كال  تػػدم  مػػادة 

بلداف اؼبوصل كال  نيج م االع ماد عليها يف اؼب حث الثاشل م  ىذه الدرانة عند اغبديث ع  بلداف اؼبوصل،  مهمة ع 
ك بل النس  ا اع مدت على اغلئ اؼب طوكات اؼب قدمة كال    اؼبقارنة كاؼبطابقػة فيهػا كالػ   انػ  شب مػا يفهػور الك ػاب 

 (.،ص الغبلؼ الداخليََِْؿبققا)باـب مة،
 ث ال ان  : للاان ال وصل ك ا وردت ا  كتاب )النسبم الل ال وابع والبلاان(ال بح

مف دىػا  ػورة يب از   اب )النس ة اذل اؼبواو  كال لداف( ل اـب مة اغبمريم ب نػوع مادتػو ال لدانيػة عػ  الػ بلد كالكيور) 
توت اغبموم  ل صق  ي  مل على كىي انم فارني حب  كىي عند يا ،كال قعة ال  هب م  فيها ت ل كؿباؿ ،كىي الصق 

،ص ص ُ،جُٕٓٗعػػدة تػػ ل كالبػػد ل لػػ  القصػػ ة مػػ  مدينػػة أك هنػػ  هبمػػ  اظبهػػا ذلػػ  انػػم الكورة(.)يػػاتوت اغبمػػوم،
ال ليػدة ىػي دكف اؼبػدف كفػوؽ القػ ل مػ  حيػث اغبجػم كاؼبسػاحة كالسػعة كمف دىػا  [( كاؼبدف كال لدات كال ليػدات ّٕ-ّٔ

كفيمػا  ،ل لدانيات  ػاالدي ة كاالهنػار كاؼبػدف القديبػة اؼبنػدث ة كالقػبلع كاؼبواوػ  اؼبنسػوبة للق ااػلكالق ل كغريىا م  ا .]اؼبكانية
ي علػع دبدينػة اؼبوصػل فقػد  ػاف ي  عهػا العديػد مػ  الكػور كال لػدات كالقػ ل كغريىػا فبػا ذ  تػو   ػئ ال لػداف علػى مػ  تارىبهػػا 

( كال ون  اغباصل غبػدكدىا يف العهػد ُْ-ّٗص ص  ،ُٖٓٗالطويل النيما خبلؿ العهد ال اشدم كاألموم)السلماف،
(، كفيمػا ىبػص  ُُُ،صَُِٖاالتابكي الذم بلغ  فيو اؼبدينة أكج توما كتونعها نيانيان كات صاديان كعم انيان )النعيمي،

تا منهػػا كأنفػػ د بػػذ   مػػاد ،  ػػاب )النسػػ ة اذل اؼبواوػػ  كال لػػداف( ل اـب مػػة اغبمػػريم فقػػد ذ ػػ  طبسػػة كع ػػ ي  مػػادة بلدانيػػة
لق ل دل تذ  ىا   ئ ال لداف االخ ل كيبكػ  تقسػيم ىػذه اؼبػواد ال لدانيػة الػ  كردت يف الك ػاب ع ػ ة  أتسػاـ فبيػزة ىػي : 

  .كاؼبواو  اؼبنسوبة للق اال ،األهنار ،كالقبلع ،كاؼبدف القديبة اؼبندث ة ،كاألدي ة ،كالق ل ،ال ليدات ،كال لدات ،الكور ،ال بلد
...كاعبىزًيػ ة: أي ػان  مة ذ   م  ال بلد فبا اخ ص  بو مدينة اؼبوصل )ببلد اعبزي ة( كتاؿ يف حقهػا ))كقبد أف باـب 

بػػبلد ت ػػ مل علػػى ديػػار بكػػ  كم ػػ  كربيعػػة كإمبػػا ظبيػػ  جزيػػ ة ألهنػػا بػػا دجلػػة كالفػػ ات، كنبػػا ييقػػ بلف مػػ  الػػ ـك كينحطػػاف 
أمػا ال ػع  ،(،كىذا الػنص ي ػ مل علػى شػقاُُّ،صََِْ فيغي اف يف حب  فارس، كتص  ها اؼبوصل كح ٌاف كاعبزي ة(()

ص  ،ُْٓٗلسػػتانج،األكؿ فيػػو كجػػو   ػػري مػػ  الصػػحة كىػػو أف بػػبلد اعبزيػػ ة ت ػػم ديػػار بكػػ  كم ػػ  كلػػير مصػػ  كربيعػػة )
ىنػاؾ خطػا كاوػح ذلػ   ،ديار ربيعة-عاصمة–كال ع الثاشل أف تص اما أك عواصمها بان ثناء اؼبوصل كىي تص ة (.ُْْ

ف ػػبل أف العاصػػمة اؼب  زيػػة  ،أمػػا تصػػ ة ديػػار بكػػ  فهػػي آمػػد كليسػػ  اعبزيػػ ة ،ديػػار م ػػ  ىػػي ال تػػة كليسػػ  حػػ افأف تصػ ة 
ىػي مدينػة اؼبوصػل، زيػادة علػى ذ ػ ه ألصػل االنػم رغػم كجػود -ديار بك  كم   كربيعة  -كالقص ة ال ايسة للديار الثبلثة 
 بعح األخطاء الواردة يف النص.

، ََِْ،باـب مػػػة) ك ػػػورة باؼبوصػػػل(( ،بػػػالف ح العػػػورةجػػػاء ذ ػػػ   ػػػورة الفىػػػ ىج بقولػػػو ))كفيمػػػا ي علػػػع بػػػالكور فقػػػد  
كمعناىػا لغػة كأهنػػا تقػ  وػم  أعمػاؿ مدينػػة  - ػػورة الفػ ج-( كدل يػذ   باـب مػة حػدكد ىػػذه الكػورة مك فيػان باالنػمُّْص

 ،علػى عػدة  ػور كنػواحي كأعمػاؿ اؼبوصل، فجاء ذ ػ ه علػى  ػورة كاحػدة تابعػة للموصػل علػى الػ غم مػ  اف  اؼبدينػة ت ػ مل
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كتسػػػمى اي ػػػا  ػػػورة فػػػ ج اؼبوصػػػل كسب ػػػد حػػػدكدىا مػػػ  جنػػػوب غػػػ ب اؼبوصػػػل شػػػاملة حاليػػػان منػػػاكع تػػػل ال مػػػاف كالعياوػػػية 
 كالسحاجي كباذباه تلعف .

 ،كىو عدد تليل نس يان تيانان دبا  اف ي    اؼبوصل منها ،أما ال لدات ف لغ عددىا أثنا نبا )بلد( ك )رأس العا( 
.. تػػػاؿ يف ...نسػػػ ةه إذل بلػػػد بف ح ػػػا.كجػػاء ذ ػػػ  )بلػػػد( يف   ػػػاب )النسػػػ ة اذل اؼبواوػػػ  كال لػػػداف( بالصػػػيغة اآلتيػػػة ))بلػػػد :

(، كقبد ىنػا أف اؼب لػف تػد عىػد  بلػد ّٖ، صََِْ،باـب مةال كملة: كبلده أم بال ح ي  بلدةه باعبزي ة ال  منها اؼبوصل(()
م يفان ع ارة ))كال  منها اؼبوصل((كلك  اؼبوصل على ال غم م  إهنػا مػ  ديػار اعبزيػ ة،  جزءان م  ببلد اعبزي ة كىذا صحيح

كاألخرية حاليان ىي ت ية   رية تدعى أنكي موصل كال   ،لك  ال يبك  مساكاما ب لد ألهنا تص ة ديار اعبزي ة كبلد تابعة ؽبا
)...كىي مدينػةه جبزيػ ة ميعىم ػ  بػا حػ  اف كنصػي ا، أػا عػاه  تق  مشاؿ غ ب اؼبوصل. أما رأس العا فذ   باـب مة يف شاهنا)

  رية عجي ة صافية جدان كعمقيها أ ث  م  ع  ة أذرع تي ٍا اغبصاة يف تع ىا((،كي  ا لنػا مػ  خػبلؿ الػنص ربديػد موتعهػا 
ا اؼبػاء اؼب ػهورة فيهػا كالػ  م  خبلؿ كتوعها با ح  اف كنصي ا كنبا مػ  بػبلد اعبزيػ ة الػ  تعػد اؼبوصػل تصػ  ها ككجػود عػ

ا  سػػػػ   اؼبدينػػػػة منهػػػػا اظبهػػػػا مػػػػ  ربديػػػػد عمػػػػع العػػػػا كىػػػػو ع ػػػػ ة أذرع أم مػػػػا يسػػػػاكم أ ثػػػػ  مػػػػ  أربعػػػػة أم ػػػػار كنػػػػ ا 
نػن يمت)أربعة أم ػار كنصػف تق ي ػػان( ف ػبلن عػ  صػفاء ىػػذه العػا بداللػة تولػو))تي ٍا اغبصػػاة يف تع ىػا((.كرأس العػا حاليػػان 

؛ كلل احػػث ع ػػداهلل ُُْص، ُٓٓٗ)اػبطيػػئ العمػػ م،] وبػػاشل أك عػػا العػػ ب   أك [ا كتسػػمى  و ػػاشلتقػػ  يف مشػػاؿ نػػوري
، ََِْ،كتد فىص لى يف ذ   تاريخ كبلدانية اؼبدينة كآثارىا؛ باـب مة ،-:تارىبها كآثارىا-أنكي موصل-أما أغا   اب :بلد

 (. ْ،صََِِ؛اعبميلي، ُِٓص
دد ما أكرده اؼب لف يف   ابو )النس ة اذل اؼبواو  كال لداف( ىػي طبػر بليػدات   كإذا ان قلنا اذل ال ليدات قبد أف ع 

فعػػ  ب تعيػد ذ ػػ   ،)حديثػة اؼبوصػػل( ك )السػبلمية( ،)جزيػػ ة ابػ  عمػػ ( ،)ال ػوازيج( ،كىػي )ب تعيػػد( ، انػ  تابعػة للموصػػل
ة   ػػرية علػػى فبػػٌ  القوافػػل، تػػاؿ باـب مػػة مػػا نصػػو ))بليػػدة بػػا اؼبوصػػل كنصػػي ا علػػى أربعػػة منػػازؿ مػػ  اؼبوصػػل  انػػ  مدينػػ

 : كاآلف غػػري باتيػة علػػى مػا  انػػ  عليػو كي ػػ بوف باىلهػا اؼبثػػل يف اللصوصػية، ذ  ىػػا القاوػي مسػػعود(()]:؟!ت[ال ايزيػدم
(. م  خبلؿ النص اؼب قدـ قبد أف ىناؾ إشارات بالغة األنبية بالنس ة لل جارة الداخليػة بػا مػدف ٔٔ، صََِْ،باـب مة

ة اإلنبلمية حيث  ان  القوافل ال جارية تعرب ال بلد يف ك ؽ مع كفة ـبفورة تن    عليها اؼبدف كالق ل كاؼب ا ز الدكلة الع بي
كيبلحػػظ أف مصػػلحة ىػػذه اؼبػػدف كالقػػ ل الواتعػػة علػػى الطػػ ؽ الربيػػة  انػػ  تق ػػي تػػوفري األمػػ  لقوافػػل  ،ال جاريػػة كاػبانػػات

ك آلخػػ  ربولػػ  القوافػػل عنهػػا اذل غريىػػا كفقػػدت تلػػ  اؼب ا ػػز ال جاريػػة ال جػػارة فػػإذا دل ي ػػوف  األمػػ  عنػػد إحػػداىا لسػػ ئ أ
أنبي ها كازدىارىا كردبػا خ جػ   مػا حػدث ل ليػدة ب تيعػد مػ  أعمػاؿ اؼبوصػل ك انػ  ىػذه ال ليػدة فبػ ا للقوافػل بػا اؼبوصػل 

العاشػ  اؼبػيبلدم( فاصػ ح   كنص ا فلما زاد تع ض اللصوص للقوافل ال جارية م  أىلها بعد )الق ف ال اب  اؽبج م/القػ ف
(، كىػي حاليػان تسػمى )بػري عيكلػة(ت ي ان مػ  تػ ل ُٓبليدة ب تيعد خ ابان على حد كصف ياتوت اغبموم )ع ػداهلل،د.ت،ص

(.أما )ال وازيج(فقد أشار اليها باـب مة يف نصو بقولو))نس ةه إذل ِ،صََِِمش  السورية كربديدان منطقة أرميبلف)اعبميلي، 
بف ح اؼبوحدة كالواك مث ألف مث زام مكسورة مث مثناة رب ية آخ  اغبػ كؼ مث جػيم بلػده بػا تك يػ  كاربػل تػ ب بوازيج اؼبل  
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.. كذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف: أف ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازيج بيليػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة تػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب اؼبوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالق ب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .تك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
أما  ،ج اؼبوصل(كقبد أف نس ة االنم تعود اذل بوازيج تك ي  كلير بوازيAli,2019,P.11؛ٖٔ،صََِْالسبلمية(()

ما ذ  ه اب  خلكاف كىو ما يهمنا انو حدد لنا موو  ىذه ال ليدة بكوهنا ت ب السبلمية ؛ كلكوف األخرية تقػ  يف جنػوب 
كىنػػا قبػػد أننػػا تػػد انػػ طعنا ربديػػد  ،( فيمكننػػا ربديػػد موتعهػػا تيانػػان اذل السػػبلميةِّٓ،صََِْ ،باـب مػػةشػػ ؽ اؼبوصػػل )

 (.ِ،صََِِة ال وازيج() اعبميلي، خ ب )كىي تع ؼ حاليان  ،موتعها
كال ليػػدة الثالثػػة الػػ  كردت يف   ػػاب )النسػػ ة اذل اؼبواوػػ  كال لػػداف(ىي جزيػػ ة ابػػ  عمػػ  تػػاؿ م لػػف الك ػػاب يف  

حقهػػػػػا ))رأيػػػػػ  يف بعػػػػػح ال ػػػػػاريخ أهنػػػػػا جزيػػػػػ ة ابػػػػػا عمػػػػػ ك بػػػػػ  أكس كال أدرم مػػػػػ  نبػػػػػا، تػػػػػاؿ القاوػػػػػي مسػػػػػعود. كتػػػػػاؿ 
مػػػػ ك بػػػػ  أكس ال غليب،...كىػػػػي بليػػػػدة مػػػػ  أعمػػػػاؿ اؼبوصػػػػل تػػػػدكر دجلػػػػة حوؽبػػػػا  ػػػػاؽببلؿ إهنمػػػػا ابنػػػػا ع ]:؟!ت[ال ايزيػػػػدم
فم  خبلؿ النص نس  ف اف ىذه ال ليدة تد احاكها هن  دجلة م  حوؽبػا  إحاكػة  (ُُّ،صََِْ ،باـب مةان هى.(()

كمػ  خػبلؿ الػنص قبػد اف اؽببلؿ إال م  ك ؼ كاحد، كىي بليدة م هورة تق  على ك يع القوافػل اآليت منهػا اذل اؼبوصػل، 
باـب مة تد حدد لنا أصل انػم ىػذه ال ليػدة مػ   وهنػا تعػود اذل شػ ص يػدعى عمػ ك بػ  أكس ال غلػيب كب قػادـ العهػد زمنيػان 
أكلع عليها جزي ة اب  عم  ال غليب  ما   ان  تسمى عند الع ب كاخ فى انم عم ك ليحل عم  بدالن منػو، كتسػمى االف 

بوتػػػػػاف أك بوكػػػػػاف() اعبميلػػػػػي،  )يف حػػػػػا أهنػػػػػا تسػػػػػمى عنػػػػػد األ ػػػػػ اد ،وبلػػػػػو لؤلتػػػػػ اؾ تسػػػػػمي هاجػػػػػزره كتقػػػػػ  يف ت  يػػػػػا  مػػػػػا 
(.مث ياخذنا اغبديث اذل بليدة )حديثة اؼبوصل(ال  ذ   عنها باـب مة))حديثة اؼبوصل كىي بليدة على دجلة ّ،صََِِ

م  خبلؿ النص قبد  (ُِٓ،صََِْ باعبانئ ال  تي يف ت ب الزاب األعبل، كىي أخ  حد نواد الع اؽ يف الطوؿ((.)
أف باـب مة تد ميز حديثة اؼبوصل ملحقان أا انم مدينػة اؼبوصػل سبييػزان ؽبػا عػ  حديثػة األن ػار كتػد تػدـ حديثػة اؼبوصػل علػى 

 كتربز لنا أنبية ىذه ال ليدة م   وهنا سبثل آخ  منطقة تفصل نواد الع اؽ ع  ببلد اعبزي ة م  زان على ربديد موتعها،األخرية
يف اعبانئ ال  تي م  هن  دجلة ت ي ان م  هن  الزاب األعلى الػذم أخطػا يف   ابػة رظبػو.كتقـو علػى أنقػاض حديثػة اؼبوصػل 

(. على ّٕٖأ، ص -َُِْ؛الطوشل،ُٕ-َٕ،صََُِاليـو ت ية )تل ال عري( ت الة ناحية القيارة ش تي دجلة)اعبميلي،
نص))بالف ح كت ديد البلـ، مث ميم، مث مثناة م  رب  مث ىاء بليدة على اف ال ليدة اػبامسة ىي)السبلمية(جاء ذ  ىا يف ال

 (ِّٓ،صََِْشط اؼبوصل م  اعبانئ ال  تي أنفل اؼبوصل بينهما مسافة يـو فاؼبوصل م  اعبانئ الغ ت(()باـب مة،

لػة كىػو مػا ي ػا صػواب كىنا قبػد أف اؼب لػف تػد عقػد مقارنػة بػا السػبلمية كاؼبوصػل يف بيػاف موتعهمػا اعبغػ ايف مػ  هنػ  دج
كال زالػ  تعػ ؼ أػذا  .ال حديد الدتيع ل اـب مة فم  خبلؿ النص قبد أف ىذه ال ليدة تق  اذل اعبنوب ال  تي مػ  اؼبوصػل

)اعبميلي، (. كاذا ان قلنا اذل الق ل ال  كردت يف   اب )النس ةاذل اؼبواو  كال لداف( فبا ي علع ٔ،صََِِاالنم اذل اليـو
قبػػد اف عػددىا نػػ عة تػ ل ىػػي ت ية)أكاشل(،)جهينػة(، )خيٌصػػة(،)الدكلعية(، )ت دكش(ك)كانط(انػم لقػػ ي ا.  دبدينػة اؼبوصػل

فعػػ  ت يػػة أكاشل ذ ػػ  مػػا نصػػو))بال  فيف للػػواك بعػػد نبػػزة مف وحػػة كبعػػد الػػواك ألػػف مث نػػوف نسػػ ة إذل أكاشل.. ت يػػة بنػػواحي 
ككابقهػا  (ِّٕص ،ُٔٔٗ)اؼب جػي،.اؼب جػي بانػم)أكانا((. جاء ذ  ىا عند تومػا ْٓ،صََِْاؼبوصل ان هى(()باـب مة،

كىو ال أم األت ب للصحة م  حيث ربديد اؼبوت   -اغبالية–(ُال احث يونف ج جير م  ناحية كانة )الطوشل،د.ت،ص
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ت يػةه مػ  كاصل االنم.أما الق ية الثانية فهي جيهينة ))بال م كف ح اؽباء كنكوف ال ح انية مث نػوف مث ىػاء  الق يلػة اؼبع كفػة، 
ت ل اؼبوصل ذباكز الق ية الػ  فيهػا العػا اؼبع كفػة بعػا الًقيػارة الػذم ينفػ  االنػ حماـ دباءىػا مػ  الفػاجل كال يػاح ال ػاردة  ػذا 
ذ  ىا القاوي مسعود(( كم  خبلؿ النص ي  ح لنا عدة نقاط كىي عناي و بال نػم اللغػوم للكلمػة مػ  دتػة ربديػد اؼبوتػ  

قيارة م  ذ   فوااد ىذه العا ؼبعاعبة األمػ اض ال اكنيػة، كي ػيف الػد  ور عػام  ع ػداهلل اعبميلػي أهنػا دبجاكرة الق ية لعا ال
ال زالػ  تعػػ ؼ أػذا االنػػم مػػ  إوػافة حػػ ؼ األلػػف ت ػل الكلمػػة بإنػػم)أجهينة(اك)خ بة أجهينػة( بسػػكوف اعبيم،كال سػػمية 

ًحي ة( كتق  ت ب ضباـ العليل  على مسافة  يلومت كاحد اذل اعبنوب منها على ال ػفة الغ بيػة لنهػ  اإلدارية اغبديثة ؽبا)الصىبل 
كجػػػػاء ذ ػػػػ  الق يػػػػة الثالثػػػػة بإنم)خيٌصػػػػة(كذ   عنهػػػػا ،،مقابلػػػػة ش صػػػػية(َُِٗ؛اعبميلػػػػي،ُّْ،صََِْدجلة)باـب مػػػػة،

( ُِٖ،صََِْباـب مة))بال ػػم ك سػػ  الصػػاد اؼبهملػػة اؼب ػػددة نسػػ ة إذل خيصػػة.. ت يػػة شػػ تي اؼبوصػػل أىلهػػا صبٌػػالوف(() 
 ،كالذم نس  فو م  النص انو حدد لنا موتعها بالنس ة ؼبدينة اؼبوصل كىو أهنا تق  يف ش تيها كيعمل أىلها يف   اء اعبماؿ

ىػػػ  ُِٖـ( قبػػد أكؿ ذ ػػ  ؽبػػذه الق يػػة بإنػػم )خصػػا( فػػػي حػػوادث نػػنة)ْٓٗق/ّّْكلػػو عػػدنا اذل مػػا ذ ػػ ه االزدم)ت:
ـ(، عنػػػد مبلحق ػػػو ل ػػي اف اػبػػارجي َٕٓ-ْْٕىػػػ/ُِّ-ُِٔ  ؿبمػػػد)ـ(، اؼب علقػػة باػبليفػػة األمػػوم، مػػ كاف بػػ ْٕٓ/

(،  مػػػا ذ  ىػػػا يػػػاتوت اغبمػػػوم بقولػػػو ))ت يػػػة شػػػ تي اؼبوصػػػل، كفيهػػػا صبػػػػالوف يػػػػساف كف إلػػػػى ْٕ،صِ،جُٕٔٗ)االزدم،
، كدبقارنة النصا قبد أف االزدم ذ  ىا وم  ذ  ه غبوادث عسك ية ج ت ( ّٕٓ-ّْٕص ،ِج ،ُٕٓٗخ اناف(( )

أما ياتوت اغبموم فقد أواؼ لنا كجهة   اء اعبماؿ كربديد الوجهػة مػ  اؼبوصػل باذبػاه خ انػاف فبػا دل  ،لعهد األموميف ا
كي جح ال احث الد  ور يونف ج جير الطوشل أف ىذه الق ية  ان   ت عد ع  اؼبوصل مسافة ف نخ كاحد  ،يذ  ه باـب مة

كىنػا قبػد أف الطػوشل تػد حػدد لنػا  ،كرة ل ػل النػيب يػونر )عليػو السػبلـ(أم حبدكد )نػ ة  يلومتات( وم  ذ  ه للق ل ا ػا
عليو السبلـ( كأواؼ أهنا  ان ، دبثابة ؿبطة النطبلؽ القوافل إذل أربػل، ثػم -مووعها بدتة ت ب تل ال وبة)تل النيب يونر

ـ(، منها عاد )أي ػان ُُِٓػ/ ىُّٔأذربيجاف كخ اناف، كمنها ناف  ياتوت اغبموم إذل ببلد التؾ يف أكانط آنيا ننة)
(. كىػػي مػػ  القػػ ل اؼبنػػدث ة اليػػـو حسػػئ  ػػور ير عػػواد كأوػػاؼ ٔب،ص-ََِْـ()الطوشل،نيسػػافَُِِىػػػ/ ُٕٔنػػنة 

(. ككردت الق يػػػة ال ابعػػػة عنػػػد باـب مػػػة ْٕ،صُُٔٗأهنػػػا ازدىػػػ ت يف القػػػ ف السػػػاب  اؽبج م/الثالػػػث ع ػػػ  اؼبيبلدم)عػػػواد،
وف الػػػػواك مث الـ مف وحػػػػة مث عػػػػا مهملػػػػة مكسػػػػورة مث ىػػػػاء، ت يػػػػةه مػػػػ  تػػػػ ل اؼبوصػػػػل(() بانػػػػم)الد كلىًعي ة(كىي))بف ح كنػػػػك

( كا  فى بذ   اهنا ت    اؼبوصل  ق ية دكف ربديد اؼبوت  ف بلن ع  ال نم اللغوم للق ية، كىي يف اغبقيقة َِّ،صََِْ
، ِج،ُٕٓٗ )يػػػاتوت اغبمػػػوم، ت يػػػة   ػػػرية بينهػػػا كبػػػا اؼبوصػػػل مسػػػافة يػػػـو كاحػػػد علػػػى نػػػري القوافػػػل يف ك يػػػع نصػػػي ا

بقي  عام ة مزدضبة بالسكاف حىت اج اح اؼبغوؿ ال بلد ف  بوىا كال تزاؿ أكبلؽبا باتية اذل يومنا ىذا كت عد ع   .(ْٖٔص
( ِٔ-ِٓ،ص ص،ُّٓٗ ػػم كىػػي مػػ  أىػػم تصػػ ات  ػػورة )ناحيػػة ( تػػل أعف )تلعفػػ ( تديبان)الصػػويف،  ّّاؼبوصػػل زىػػاء 

( كىػي ٗٓ،صُٔٔٗ،ي ػاىد فيهػا أت يػة كجػدراف م ػيدة مػ  اغبجػ  كاعبص)بػات  ك نػف  خ بة كانعة علػى يسػار الط يػع
علػػػػػػػػػػػػػى الط يػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػذاىئ إذل تلعفػػػػػػػػػػػػػ  كآثارىػػػػػػػػػػػػػا يفػػػػػػػػػػػػػاى ة للعيػػػػػػػػػػػػػاف كيبػػػػػػػػػػػػػ  الط يػػػػػػػػػػػػػع يف كنػػػػػػػػػػػػػطها، كتعػػػػػػػػػػػػػ ؼ حاليػػػػػػػػػػػػػان 

 (.َٕ، صََِٖ؛ضبيدم،ُ،صَُِِ؛ شبلؿ، ّْٗص ،ُ،جَُِٕبالدكلعيات)ف نسير،
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نم)كانػػػػػػػػػػػػػط( ما جػػػػػػػػػػػػػاء نصػػػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػػػد باـب مػػػػػػػػػػػػػة))كت ي اف كجػػػػػػػػػػػػػاء ذ ػػػػػػػػػػػػػ  الق يػػػػػػػػػػػػػة اػبامسػػػػػػػػػػػػػة كالسادنػػػػػػػػػػػػػة با 
( كيف الػػػػػػنص اؼب قػػػػػػدـ دل يػػػػػػ م ربديػػػػػػد موتعهمػػػػػػا كا  فػػػػػػى بػػػػػػذ   االنػػػػػػم فقػػػػػػط علػػػػػػى أهنمػػػػػػا َْٓ،صََِْباؼبوصػػػػػػل(()

ت ي ا،كبالعودة اذل ياتوت اغبموم قبده تد فىصىلى بينهما بقولو))...ككانط أي ا ت ية بػالف ج مػ  نػواحي اؼبوصػل بػا م تػة 
أك بػػا اؼبػ ؽ كا اىديػػة فػاشل نسػي  ىػػذا اؼبقػدار((كع  الق يػػة السادنػة تاؿ))...ككانػط اي ػػا ت يػة يف شػػ تي كعػا ال صػد 

يف حا أف الق ية السابعة كاالخرية تدعى )ت دكش(جاء  .(ّّٓ،صٓ،جُٕٓٗدجلة بينهما ميبلف ذات بساتا  ثرية(()
ا نسػػ ة إذل ت يػػة باؼبوصػػل((كدل قبػػده تػػد حػػدد لنػػا موتعهػػا ذ  ىػػا يف   ػػاب )النسػػ ة اذل اؼبواوػػ  كال لػػداف(:))بإعجاـ ال ػػ

تل الك دكشية(يف ت ية أندي ة كنطى  يف ت اء ال  تاط على  )كي جح الد  ور عام  ع داهلل اعبميلي اذل أهنا تع ؼ حاليان 
 (.ٖ،صََِِال فة ال  تية لنه  دجلة كىذه الق ية سبثل بقايا اؼبدينة اآلشورية )خاردكشينا()اعبميلي،

كإذا ان قلنػػا اذل ذ ػػػ  األديػػ ة الػػػ  كردت يف   ػػاب )النسػػػ ة اذل اؼبواوػػ  كال لداف(قبػػػدىا طبسػػة أديػػػ ة ت  ػػ  مدينػػػة  
ديػ  اعبيئ(فجػاء ذ ػ ه يف  :)اؼبوصل ىي :)دي  اعبيئ(،) ديػ  نػعيد(،)دي  العػذارل(،)دي  القػار(ك)دي  م (،ففيمػا ي علػع 

(، كدل وبدد باـب مة موتػ  ىػذا الػدي  علػى ُِْ،صََِْقاموس"(()باـب مة،الك اب))...كدي  اعبئ باؼبوصل  ذا يف "ال
انػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػ ؼ ىػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػدي  عنػػػػػػػػػػػد ال لػػػػػػػػػػػدانيا بػػػػػػػػػػػدي  اعبػػػػػػػػػػػئ لوجػػػػػػػػػػػود وػػػػػػػػػػػ يح مػػػػػػػػػػػار أنػػػػػػػػػػػاـ يف اعبػػػػػػػػػػػئ ا ػػػػػػػػػػػاكر 

، كذ ػػػ  عنػػػو يػػػاتوت اغبمػػػوم انػػػو يقػػػ  يف شػػػ تي اؼبوصػػػل بينهػػػا كبػػػا (ْٓٔ-ْْٔ،ص صُ،ج،َُِٕللدي )ف نسػػػير،
(، كىو يسمى دي  مار أناـ كيق  على بعد طبسة َّٓ،صِج ،ُٕٓٗالناس لبلن  فاء م  الص ع)يقصده ]اربيل[اربل

الكػوي ، كي تػى اذل أكاخػ   -علػى ك يػع اؼبوصػل ،كثبلثا  يلومت جنوب ش تي يف نهل با هنػ  دجلػة كهنػ  الػزاب األعلػى
-ْْٔص   ص ،ُ،جَُِٕعمارتو)ف نسػػػير،اؼبااػػة ال ابعػػػة كأكااػػل اؼبااػػػة اػبامسػػػة للمػػيبلد كىػػػو م ػػػهور ب يازتػػو كحسػػػ  

))ىو ت يئ م  اؼبوصل دي  حس  ال نػاء رحػئ الفنػاء، كيف ال بيػ  :(. أما )دي  نعيد(فمما كرد يف حقو لدل باـب مةْٓٔ
ييػػػػػػػػػػػػػ ل بػػػػػػػػػػػػػو أصػػػػػػػػػػػػػناؼ األزىػػػػػػػػػػػػػار كغ يػػػػػػػػػػػػػئ األنػػػػػػػػػػػػػوار، حكػػػػػػػػػػػػػى أف تػػػػػػػػػػػػػ اب ذلػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػدي  لػػػػػػػػػػػػػو ذيٌر يف بيػػػػػػػػػػػػػ و مػػػػػػػػػػػػػات 

مور مهمة أكؽبا موتعو إذ ذ   انو ت يػئ مػ  حيػث اؼبسػافة ؼبدينػة اؼبوصػل كقبد انو ر ز على أ.(َِٖ،صََِْعقاربو((.)
دكف أف وبدد اؼبسافة كاؼبوت  بدتة، ف بلن ع  صباؿ ك يعة اؼبنطقة احمليطة بالدي  ف بل ع  كجود أصناؼ األزىار كال ياحا 

ف فبي ػػان للعقػػارب، لكػػ  يػػاتوت النػػيما يف فصػػل ال بيػػ ، كأشػػار اذل شػػيء مػػ  عجااػػئ ىػػذا الػػدي  النػػيما ت ابػػو الػػذم يكػػو 
كىو يف اغبقيقة يق  اذل اعبنوب م  اؼبدينة  ،اغبموم أنعفنا ب حديد موتعو اذل الغ ب م  مدينة اؼبوصل ت ي ان م  هن  دجلة

كلير يف غ أا، ف بلن ع  حس  بناءه، كأشػار اذل انػو ظبػي أػذا االنػم نسػ ة اذل األمػري األمػوم نػعيد بػ  ع ػد اؼبلػ  بػ  
  ص ،ُ،جَُِٕ(. كيسػػمى بػػدي  مػػا إيليا)ف نسػػير،ُٓٓ،صِ،جُٕٓٗالػػذم تػػوذل إمػػارة اؼبدينػػة يف حكػػم أبيػػو)مػػ كاف 
، ك ىذا الدي  يق  حاليان يف اغبرية اية الق ف السادس اؼبيبلدم كالذم جاء م  مدينةيف هن ايليا اغبريم ( أنسو ال اىئْٓٔ

تػػػ ب معسػػػك  الغػػػزالشل )نػػػابقا( كىػػػو ديػػػ  خػػػارل مػػػ  ال ى ػػػاف يف الوتػػػ   اؼبوصػػػل جنػػػوب دجلػػػة اعبانػػػئ األيبػػػ  مػػػ  هنػػػ 
ذارل(كىو  مػػػػا أكرده باـب مػػػػة (.كيف نػػػػياؽ الكػػػػبلـ عػػػػ  أديػػػػ ة اؼبوصػػػػل قبػػػػد ذ  )ديػػػػ  العػػػػSipp,2007,p.1اغباوػػػػ )

بقولو))ىو بنواحي اؼبوصل، ك ػاف ديػ ان تػديبان بػو نسػاء عػذارل تػ ىنب كأتمػ  بػو للع ػادة حػىت أف بعػح اؼبلػوؾ بلغػو أف فػيه  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
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ذات صباؿ، فام  حبمله  إليو لي  ار ما شاء منه  ف لغه  ذل  فاحيا ليل ه  بال عٌ د فكفاىٌ  اهلل، كؼبا بلغه  أف اؼبل  
. كقبػػد أف (َِٖ،صََِْ) لػػ  يف صػػ ح تلػػ  الليلػػة أصػػ ح ى صػػاامات فلػػذل  تصػػـو النصػػارل صػػـو العػػذارل((تػػد ى

اؼب لف دل يوفع  ثريان يف ربديد اؼبوت  ذا  ان انو يق  يف نواحي اؼبوصل دكف أف ي ري اليػو تيانػان بسػ ئ تسػمي و الػ  أخػذت 
ن و نسػاء كركل لنػا  .عػذارل تػد تػ ىنب فيػو للع ػادة كفبارنػة ال ػعاا  الدينيػة حيزان أ ثػ  مػ  اؼبوتػ  يف الػنص كىػي أنػو تػد نػكى
(. كع  ربديد موتعو فقد أشار يػاتوت ُِّٗص ،ٔ،مجَُِٓتصة اؼبل  الذم أراد أف ي  ذ منه  ؿب يات لو)حداد،

كباج مي: ت ية م  أعماؿ ال ليخ تػ ب ال تػة مػ  م  أعماؿ ال تة) باج مي كبا ارض ؼبوصلا ارضبا اغبموم اذل انو يق  
مػػػػػػ  حيػػػػػػث ( كىػػػػػػو كاحػػػػػػد مػػػػػػ  أربعػػػػػػة أديػػػػػػ ة ضبلػػػػػػ  ىػػػػػػذا االنػػػػػػم لكنهػػػػػػا زب لػػػػػػف ُّّ،صُ،جُٕٓٗأرض اعبزيػػػػػػ ة.
(، كيف الكػػػبلـ عػػػ  االديػػػ ة أي ػػػا قبػػػد ذ ػػػ  )ديػػػ  القار(الػػػذم كرد خػػػربه عنػػػد باـب مػػػة ٔ-ٓ،ص ص ََِِاؼبوت )ال ػػػازم،

بقولو))كىو بق ب اؼبوصل جبانئ الغ ت منها م  ؼ على دجلة حكى أف رب و عا تفور دباء حار يصئ يف دجلة في  ج 
(. كىػذا الكػبلـ فيػو كجػو   ػري َِٖ،صََِْفارتو ب د كخف فيصري تػاران((.)معو القار فما داـ القار فيو يكوف لٌينان فإذا 

م  الصحة م  اخ بلؼ جزاي يف ذ  ه لبلنم فهو )ديػ  القيارة(الػذم ذ ػ ه يػاتوت اغبمػوم يف معجمػو بوتوعػو علػى بعػد 
 ،ُٕٓٗ القػػار)أربػػ  ف انػػخ)أربعة كع ػػ ي   يلػػومت(يف اعبانػػئ الغػػ ت مػػ  أعمػػاؿ اغبديثػػة م ػػ ؼ علػػى دجلػػة كرب ػػو عػػا

كبو األرب  ناعات كفيها ثبلث  اؼبوصل ، كت عد ع حبماـ العليل : اؼبع كفة كىذه العا تدعى عا القيارة (.ُٓٓ،صِج
عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف، ))عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا((، ك))عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فصوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة((، كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية، كماؤىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديد 

(. أمػػا الػػدي  اػبػػامر كاألخػػري فهػػو )ديػػ  ِٖٔ-ُٖٔ،ص ص ِ،جَُِٕ؛ف نسػػير،ّٕ،صُ،جُِّٗال ااحة)صػػااغ،
جاء عنو يف   اب )النس ة اذل اؼبواو  كال لداف(ما نصو))ىو ش تي اؼبوصل على ج ل عاؿ كأ ث  بيوتو منقػورة مىت(كالذم 

يف الص  ، كيف الدي  زىاء مااة راىئ ال يا لوف يف بي  ال ػ اء يف ال ػ اء كيف بيػ  الصػيف بالصػيف، كال ي ػاف منقػوراف 
جػػدان كأ ثػػ  مػػا شػػد ان  ػػاه باـب مػػة ىػػو بنػػاء الػػدي  الط يعػػي  كربديػػد اؼبوتػػ  نػػليم.(َِٖ،صََِْيف الصػػ  (( )باـب مػػة،

مػػػ   مػػار نسػػ ة ؼبن ػػا الػػدي  (ِّٓ،صِ،ج،ُٕٓٗاؼبنقػػور يف صػػ ور اعب ػػل الػػذم ظبػػاه يػػاتوت اغبمػػػوم ))ج ػػل مػػىت(()
)  ]ج ػػػػػل مقلػػػػػوب كيسػػػػػمى[ اؼبوصػػػػػل كيقػػػػػ  حاليػػػػػان مشػػػػػارل شػػػػػ ؽ ،القػػػػػ ف ال ابػػػػػ  اؼبػػػػػيبلدم أنسػػػػػو يف أكاخػػػػػ   النانػػػػػ 
 (. ْٖٓ-ْٕٓص  ص ،ُ،جَُِٕف نسير،
كمػػػػػػ  ال لػػػػػػدانيات األخػػػػػػ ل الػػػػػػ  كردت بصػػػػػػيغة مفػػػػػػ دة وػػػػػػم  اغبػػػػػػديث عػػػػػػ  القػػػػػػبلع ىي)العق (تػػػػػػاؿ عنهػػػػػػا  

كدل يات اؼب لف على ربديػد  (،ِِّ،صََِْباـب مة))بالف ح كنكوف القاؼ مث راء نس ة إذل العق ... تلعة باؼبوصل(()
تاؿ:))كالعق   معجم ال لداف يف اغبمومياتوت  يف   ئ ال لدانيا فذ  ىا موتعها بالنس ة ؼبدينة اؼبوصل إال أف ذ  ىا جاء

كتعػ ؼ )بعقػ  اغبميديػة( كىػي  (ُّٔ،صْ،ج،ُٕٓٗ(()اؼبوصػلتلعة حصينة يف ج ػاؿ اؼبوصػل، أىلهػا  ػ د كىػي شػ تي 
ااميػػػػػػػػػدم مشػػػػػػػػػاؿ الع اؽ) حملاف ػػػػػػػػػة دىػػػػػػػػػوؾ ال ابعػػػػػػػػػة الع اتيػػػػػػػػػة أحػػػػػػػػػدل اؼبػػػػػػػػػدف Akrě،ێاػػػػػػػػػا   بالك ديػػػػػػػػػةك  حاليػػػػػػػػػان عقػػػػػػػػػ ة

(. ف بلن ع  ذ   مادة بلدانية أخ ل ت علع باؼبدف اؼبندث ة كالكبلـ ىنا عقده باـب مة ع  )نينول(اذ ِٕ،صَََِكأضبد،
 مكسػػورة. كالثانيػػة: مف وحػػة بينهمػػا رب يػػة نػػا نة، كبعػػد الثانيػػة كاك مكسػػورة، نسػػ ة إذل ذ ػػ  عنهػػا مػػا نصػػو))بنونا األكذل

http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%A7
http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%A7
http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%83
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 نينول: ت ية باؼبوصل، كىي ت يػة النػيب يػونر بػ  مػىت علػى ن ينػا كآلػو كعليػو كعلػى صبيػ  األن يػاء أف ػل الصػبلة كالسػبلـ(()
 غم مػػػ  شػػػه ة ىػػػذه اؼبدينػػػة (. كعلػػػى نفػػػر النسػػػع كعلػػػى الػػػّّٗ،صٓ،جُٕٓٗ ،؛ يػػػاتوت اغبمػػػوم ْْٖص ،ََِْ

القديبة ا  فى اؼب لف بذ   أهنا ت ية م  ت ل اؼبوصل كردبا أف ما تصده ىو بكوهنا ت يػة باإلشػارة اذل ت يػة النػيب يونر)عليػو 
ذل  أف نينول يف األصل مدينة أث ية تديبة، تعػد م  أتدـ كأع م اؼبدف  ،السبلـ(، ف بلن ع  انو تصد ؿبيط اؼبدينة القديبة

اإلمرباكوريػػػة  ك انػػػ  عاصػػػمة دجلػػػة علػػػى ال ػػػفة اليمػػػ  لنهػػػ  العػػػ اؽ العصػػػ  القػػػدصل، تػػػػق  يف بػػػبلد ال افػػػدي  يف مشػػػػاؿ يف
كتن  ػػػ  بقاياىػػػا يف اعبانػػػئ األيسػػػ  مػػػ   مرباكوريػػػة اآلشػػػورية اغبديثػػػةاإل يف فػػػتة .  انػػػ  نينػػػول أ ػػػرب مػػػدف العػػػادلاآلشػػػورية
 ُِٔ، كتػد دمػ ت نينػول بعػد معػػ  ة نينػول دجلػة على ال فة ال ػ تية لنهػ  الع اؽ شػماؿ ؿباف ة نينول يف اؼبوصل مدينة

أدت إذل دمػػػػػار اؼبدينػػػػػة كهن هػػػػػا كان هػػػػػاء  اكالكلػػػػػدي اؼبيػػػػػديا بال حػػػػػالف مػػػػػ  بابػػػػػل ملػػػػػ  ن وبوالنػػػػػ  ؽ.ـ بعػػػػػد أف غزاىػػػػػا
(. كم  ال لدانيات االخ ل اؼب علقة باألهنار يايت Lipschits,2005,p.p17-18)اإلمرباكورية اآلشورية اغبديثة عص 

كدل ،(ِّّ،صََِْ)الكبلـ على )هن  الزاب(تاؿ عنو باـب مة))بف ح الزم اؼبعجمة، مث ألف، مث موحدة.. هن  باؼبوصل((
الزاب  ))كاؼبقصود بو ىنا هن  الزاب االعلى الذم اظباه ياتوت اغبموم  ،ؽ اللغوم كانو هن  باؼبوصل شيءيزد على االش قا

كاخ  مادة بلدانية ىػي اؼبواوػ  .(ُِْ-ُِّ،ص صّج ،ُٕٓٗا نوف ل دة ج يو((كالذم يق ))با اؼبوصل كأربل(()
س ة اذل اؼبواو  كال لداف(ذ   ذل  يف مادة)دين يػل(ال  تػاؿ يف ال  تنسئ اذل الق اال كىو فبا انف د بو باـب مة يف   ابو )الن

نٍػ يلي ف  ػػػػػػػػػم أكلػػػػػػػػػو كنػػػػػػػػػكوف النػػػػػػػػػوف، كوػػػػػػػػػم اؼبوحػػػػػػػػػدة نسػػػػػػػػػ ة إذل ذنٍػ يػػػػػػػػػل، ت يلػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػ اد بنػػػػػػػػػواحي  شػػػػػػػػػاهنا))الد 
كي  ػا لنػا مػ  خػبلؿ الػنص أف ربديػد االنػم جػاء مػ  خػبلؿ انػم إلحػدل ت ااػل اال ػ اد  ،((َِٕ،صََِْ)اؼبوصل((

 نة يف نػػواحي اؼبوصػػل علػػى الػػ غم مػػ  عػػدـ ربديػػد اؼبكػػاف بدتػػة كالػػذم ال يػػزاؿ ؾبهػػوالن ؛كاف  ػػاف ال احػػث يػػ جح أف السػػا 
نػػك  ىػػذه الق ااػػل ىػػو يف نػػواحي اؼبوصػػل ال ػػ تية ألف  معاتػػل األ ػػ اد ىنػػاؾ  ثػػرية كمن  ػػ ة ب ػػكل   ػػري النػػيما يف ج ػػاؿ 

 اؼبوصل.
 الخات م 
كال لداف( ل اـب مة اغبمريم بانػو تػد صبػ  فيػو اؼب لػف مػا بػا علػم األنسػاب كاللغػة سبيز   اب )النس ة اذل اؼبواو   

فنجد أنو ال ـز  ثريان ب  ط االش قاتات اللغوية لؤلظباء كاؼبواد الواردة فيو باغب  ات اإلع ابية ؛ الف ذ    ،الع بية كال لدانيات
ىػو اغبػاؿ يف ت يػة كانػط كىػو انػم ؼبووػعا باؼبوصػل،كت اي  اؼبكاف أحيانا نواء ل لدة أك ت ية تد يكوف لعدة مواوػ   مػا 

ذ   اؼبػواد ال لدانيػة مػا بػا تفصػيل يف اؼبػادة لل لػدات كال ليػدات اؼب ػهورة كإهبػاز للقػ ل الػ  دل يسػ ط  اؼب لػف تقػدصل مػادة 
واد ال لدانيػة جػاء اغبػديث عنها كال  تق ص  على االنم أحيانا  ما ىو اغباؿ عند الكبلـ عػ  هنػ  الػزاب األعلى،كأ ثػ  اؼبػ

كأنف د ،عنهػػا يف الك ػػاب ىػػي ال ليػػدات كالقػػ ل ف ػػبلن عػػ  األديػػ ة الػػ  تػػدـ عنهػػا مػػادة جيػػدة النػػيما عػػ  مواتعهػػا كبناءىػػا
الك ػاب بػذ   مووػعا دل تػات الك ػئ ال لدانيػػة علػى ذ  نبػا نبػا )تػ دكش( ك)دن ػػل( كباإلصبػاؿ يعػد ىػذا الك ػاب مصػػدران 

 اؼبوصل النيما إذا ما علمنا أنو ن   م خ ان كىو غري مع كؼ لل احثا كالدارنا.مهما لدرانة بلداف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
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 توثيق ال صادر وال راجع ال رليم
، ربقيع د. علي ِتاريخ اؼبوصل، ج ،(ُٕٔٗـ(،)ْٔٗىػ/ّّْاالزدم : أبو ز  يا يزيد ب  ؿبمد ب  أياس،)ت: -

 ة إحياء التاث االنبلمي(.ح ي ة، )القاى ة: ا لر االعلى لل  كف االنبلمية / عبن
صنعاء : مك  ة اعبيل  ،)بريكت : م نسة ال نالة ،ُمج  ،االمثاؿ اليمانية ،(ُْٖٗ)،اال وع : اظباعيل ب  علي -

 اعبديد(.
 ،)اؼبوصل :مطاب  اعبمهور(.-:تارىبها كآثارىا-أنكي موصل-(، بلدُْٕٗأما أغا : ع داهلل، ) -
ـ : درانة نيانية اج ماعية ُِْٖ-ََُٕ(، إمارة باديناف َََِ)،ف يع ااميدم : شاكه رل ك أضبد :  اكه -

 )أربيل: م نسة مو  ياشل للط اعة كالن  (،ثقافية
 يف موت  اغبكوايت.  رتمي(، أدي ة العذارل يف الع اؽ، مقاؿ ََِِ)،ال ازم : ال اىئ آشور ياتو -
تاريخ ال ح  كأخ ار الق ف العاش ،  ،ـ(ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗـ(،)ُِٔٓىػ/َٕٗبافقيو : ؿبمد ب  عم  الطيئ )ت: -

 اليم  : مك  ة اإلرشاد(.  -)صنعاء  ،ُط  ،ربقيع ع داهلل ؿبمد اغب  ي
 موصل،)بغداد: د.مط(-بغداد-ال حلة الثالثة-اؼب شد اذل مواك  اآلثار كاغب ارة،(ُٔٔٗ) ،بات : كو كنف : ف اد -
ـ(،)ليدف : ُّٔٗ)،، تاريخ ثغ  عدفـ(َُْٓىػ/ْٕٗ)ت:،أضبد باـب مة : أبو ؿبمد ع داهلل الطيئ ب  ع داهلل ب  -

 مط عة ب يل(. 
 ،( النس ة اذل اؼبواو  كال لدافََِْ،)ـ(َُْٓىػ/ْٕٗ)ت:،باـب مة : ابو ؿبمد ع داهلل الطيئ ب  ع داهلل ب  أضبد -
 ،)ابو يفيب: م  ز الوثااع كال حوث(.ُط
ـ(،)د.ت(،ك قات صلحاء اليم ، ربقيع ع داهلل ُْٖٗىػ/َْٗالربيهي: ع دالوىاب ب  ع دال ضب  السكسكي )ت: -

 ؿبمد اغب  ي ، )صنعاء : م  ز الدرانات كال حوث اليما(.
مملم جام م االنبار لل لوم (، اؼبوات  اعبغ افية ؼبنطقة االن ار يف اؼبصادر اؼبسمارية،   ََُِ)،اعبميلي : عام  ع داهلل -

 .ٕٓ – ّٕص ص  ،ْ، العدد االنسانيم
تدريسي يف   ،ُّٔٗتولد  ،ليبل َِ:َُالساعة  ،(َُِٗ/ٗ/ٖب اريخ ) ،مقابلة ش صية ،عبميلي: عام  ع داهللا -

  لية اآلثار/جامعة اؼبوصل.
(، ربقيقات يف مدف آشورية ؾبهولة اؼبوت  يف ش تي هن  دجلة، )حبث ـبطوط( ََِِ)،اعبميلي : عام  ع داهلل -

 لل احث ؿبفوظ لديو.
 .)دم ع: د. مط( ،ُج ،م اج  تاريخ اليم  ،(ُِٕٗ)، ؿبمداغب  ي : ع داهلل -
 ،)دىوؾ: اللجنة االدبية لكنيسة اؼب  ؽ االشورية( ٔ(، مونوعة الديارات، مجَُِٓ)،حداد : بنياما -
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مملم كليم ال لوم (، أن ة الدكلعي اؼبوصلية كإنهاماما يف ؾباؿ العلـو ال  عية، ََِٖ)،ضبيدم : ف حي نادل -
 .ٖٖ – ٕٔ، ا لد األكؿ، العدد الثاشل، ص ص ماإلسالمي

منية األدباء يف تاريخ اؼبوصل اغبدباء، ربقيع نعيد الديوه ، (ُٓٓٗ(،اػبطيئ العم م : يانا ب  خري اهلل -
 جي،)اؼبوصل: مط عة اؽبدؼ(.

 دار العلم للمبليا(  ،) بريكت،ُْ،  ط ْ(، األعبلـ، جُٗٗٗ)،الزر لي: خري الدي  -
العدد  ،جامعة عدف  مملم ال لوم االجت ا يم واإلنسانيم ،(ع داهلل الطيئ باـب مةُٔٗٗ)يوليو/آب  ،شااف نعيد : -
 .ٕٗ-ٕٓ، ص ص ُا لد  ،ُ
 ، )اؼبوصل: من ورات مك  ة بساـ(ُط،اؼبوصل يف العهدي  ال اشدم كاالموم ،(ُٖٓٗ) ،ع د اؼباجود أضبد ،السلماف -
 ح  موت : مك  ة ت صل اغبديثة(. ،)اليم  ،،ّط  ،(، أدكار ال اريخ اغب  ميـُْٗٗ)،ال اك م: ؿبمد ب  أضبد  -
 .صفحة ال ابطة الع بية للنسابا كاؼب رخا(، الدكلعية، مقاؿ رتمي يف َُِِ)،شبلؿ : جانم ع د -
 ،اف ـ(،)د.ػ ( السنا ال اى  ب كملة النور السُّٖٔىػ/َُّٗ)ت:،ال لي: صباؿ الدي  ؿبمد ب  أت بك  باعلوم -

 .ـبطوط توجد نس ة منو يف اؼبك  ة اػباصة بال يخ علي نادل بكري إماـ مسجد اػبري بتصل / اليم 
،)مص : اؼبط عة السلفية(ُتاريخ اؼبوصل،ج ،(ُِّٗ) ،صااغ : القر نليماف -  
  (،)اؼبوصل: مط عة االرباد اعبديدةُ(، خطط اؼبوصل، جُّٓٗ)،الصويف: اضبد -
(، حديثة اؼبوصل كأك افها يف العصور االنبلمية درانة ربليلية يف اؼبعادل أ - َُِْ)،ج والطوشل: يونف ج جير  -

ص ص  ،ُع ،ُّمج ،جامعة اؼبوصل، لية التبية االنانية  ،مملم ألحاث كليم الترليم االساسيم،العم انية كال ارىبية
ّٖٓ-ُْْ. 

درانة ربليلية يف -اؽبا يف العصور اإلنبلميةب(،  ورة نينول كأعم - َُِْ)نيساف ،الطوشل : يونف ج جير ج و -
 .ِٗ -ُص ص ،،ْْ، م  ز درانات اؼبوصل، جامعة اؼبوصل،العددمملم دراسات موصليممعاؼبها العم انية، 

)د.ت(، ت ل ريف اؼبوصل مس درؾ على معجم ال لداف لياتوت اغبموم، حبث ـبطوط ،الطوشل : يونف ج جير ج و -
 يف حوزة ال احث

 .-رتمي-)د. ـ : د. مط ( ،ياتوت اغبموم ، لية االثار، جامعة ذم تار/ الع اؽ  ،)د.ت(،: حس  كوتافع داهلل  -
ـ(، شذرات الذىئ يف ُٖٖٗ -ىػَُْٗـ(،)ُٕٗٔىػ/َُٖٗ)ت:،اب  العماد اغبن لي : أبو الفبلح ع د اغبي -

 .بريكت:  دار الفك () ٖج ،أخ ار م  ذىئ
، ُٕ، مج مستل مملم سومر البغااديمأث ية يف ش ؽ اؼبوصل، -تارىبية-انية(، ربقيقات بلدُُٔٗ)،عواد :  ور ير -

 .ٗٗ – ّْمط عة ال ابطة، ص ص 
(، النور الساف  ُٖٓٗ-ىػ َُْٓـ(،)ُِٖٔىػ/َُّٖ)ت:،العيدركس : ؿبيي الدي  ع د القادر ب  شيخ ب  ع داهلل -

 ،)بريكت : دار العلم للمبليا(.ُط ،يف أخ ار الق ف العاش 
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(، النور الساف  ع  أخ ار ََُِـ(،)ُِٖٔىػ/َُّٖ)ت:،دركس : ؿبيي الدي  ع د القادر ب  شيخ ب  ع داهللالعي -
أ ـ   ،الق ف العاش ، حققو كو ط نصوصو كصن  فهارنو كتدـ لو كعلع عليو: اضبد جالو ك ؿبمود األرناؤكط

 .، )بريكت: دار صادر(ُال وشي،ط
، إعداد جناف ب ري يونف كزياد أيب  ِج-ُؼبدف كاؼبوات  يف الع اؽ، ج(، مونوعة إَُِ)،ف نسير : ب ري يونف -

   ئ(. -، )لندف : إصدارات إمُب ري، تقدصل: أل ري أبونا،ط
 )بغداد: مط عة العاشل(.  ،(، بلداف اػببلفة ال  تية، ت صبة: ب ري ف نسير ك ور ير عوادُْٓٗلستانج:  ي،) -
ع بو ككو  حواشيو :  ،(،   اب ال ؤناءُٔٔٗـ(،)َٖٓىػ/ِّٔ)ت:،ف اؼب جاؼب جي : توما ب  يعقوب اؼب جي انق -

 )اؼبوصل: اؼبط عة العص ية(. ،ال ري أبونا
)درانة  ،ابو ؿبمد الطيئ ب  ع داهلل ب  أضبد باـب مة ،(، النس ة اذل اؼبواو  كال لدافََِٓ) ،اؼبعلمي : ؿبمد ع داهلل -

شع ة  ،رنالة ماجس ري غري من ورة ،ح ؼ األلف اذل هناية ح ؼ الذاؿ للقسم األكؿ م  الك اب م  بداية ،كربقيع(
 جامعة صنعاء/اليم . ، لية اآلداب، الدرانات العليا كال حث العلمي  ،تسم ال اريخ ،ال اريخ اإلنبلمي كح ارتو

 ،ُٖمج ،مملم دراسات لي  ال قاسعمارة اؼبوصل يف عهد نور الدي  زنكي،  ،(َُِٖ)،فياف موفع ،النعيمي -
 -َُٗك ت  يا : كتف اؼب  كع اؼبع يف ل ي  اؼبقدس(  ص ص  -إن اء-)ب يطانيا: ؾبم  درانات بي  اؼبقدس،ّالعدد 
ُِْ.   

معجم  ،(ُٕٓٗـ(، )ُِِٗىػ/ِٔٔ)ت:،ياتوت اغبموم: شهاب الدي  أت ع داهلل ياتوت ب  ع داهلل -
 )بريكت : دار صادر(.،ال لداف

 يمتوثيق ال صادر وال راجع االجنب
-Ali : Hanan Abdulkhaleq ,( February 2019), The Scientific Journey 

Between Mosul And Arbil through the book (tarikh Arbil )by Ibn al-

Mustawfi (d.637A.H/1239A.D), Route Educational & Social Science 

Journal, Volume 6(3). 

-Lipschits : Oded ,(2005), The Fall and Rise of Jerusalem-Judah under 

Babylonian Rule , (Winona Lake: Indiana Eisenbrauns)  

-Sipp : Brain , (19 February 2007) , Long  Knife Soldiers Take A journey 

Back in Time ,[digital article]. 
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 ال لخص:
قيػع ىػذا اؽبػدؼ حب نامج ت بوم ل نمية ان   اؼ اؼبس ق ل كفقان لن  ية ت يز كل  ىدؼ ال حث اغبارل اذل تصميم 

اع مادان  ( م دأن ُْ( م دأ   اخ يار )َْب نامج ت بوم باالع ماد على بعح م  م ادئ  ن  ية ت يز ال الغة ) ال احثاف صمم
.القلػػػئ/ ّ.الػػػ بط/ الػػػدمج ِ.الفصػػػل/ االنػػػ  بلص ُكىػػػذه اؼب ػػػادئ ىػػػي ) مػػػ  العلػػػـو التبويػػػة كالنفسػػػيةعلػػػى أراء خػػػرباء 

.ال ػػػػداال ٖ.العموميػػػة / ال ػػػػمولية ٕ.ال جزاػػػة / ال قسػػػػيم ٔ.ربويػػػل ال ػػػػار اذل نػػػػاف  ٓفيػػػػد . انػػػػ م ار العمػػػل اؼبْالعكػػػر 
.الن ذ كذبديد ُّ.اؼبواجهة اؼبس قة لبلخ بلالت ُِ.اػبدمة الذاتية ُُ.ال كوي  كاالكبناء كال قوير َُ.النسخ ٗال خيصة 
صميم الربنامج التبوم مع مدان على السيناريوىات اػبطوات يف ت كات   ال احثاف عدد م . الونيط أك الوناكة(. ُْاغبياة 

( نػيناريو ي  ػم  بعػح ُْ( دركس ك )ٓكت ػم  الربنػامج التبػوم ) كال  تعػد االنػاس يف درانػات ان  ػ اؼ اؼبسػ ق ل
السػػيناريوىات تقػػدصل فيػػديوىات. ك  انػػ   اج الصػػدؽ ال ػػاى م للربنػػامج التبػػوم. كمػػ  اىػػم اجػػ اءات ال حػػث ىػػي تيػػاـ 

اعدادية االؾباد لل نا ( كال ان م  الصف ال اب  االعدادم للف عا العلمي كاالدت يف َّثاف ب ج بة ان طبلعية على )ال اح
مدينػػة اؼبوصػػل ىػػدف  اذل مع فػػة اىػػم العق ػػات الػػ  مػػ  اؼبمكػػ  اف ي عػػ ض ؽبػػا ال احثػػاف اثنػػاء تقػػديبهم للربنػػامج ك انػػ   يف

بوم بصيغ و النهااية. كتد تدـ ال احثاف ؾبموعة م  ال وصيات منها تط يػع ن  يػة ن ااج ال حث ىي   تصميم الربنامج الت 
. كؾبموعػة مػ  اؼبقتحػات حدل انتاتيجيات ال درير اغبديثة كما ؽبا م  اث  اهبات على العملية ال عليميػةت يز كم اداها  إ

ا  احد الوناال االث ااية اؼبساعدة يف تنمية تدرامم االع ماد على الربنامج الذم   بنااو يف مدارس اؼب ميزي  كاؼبوىوبمنها 
 العقلية.

 *الربنامج التبوم. *ن  ية ت يز. *ان   اؼ اؼبس ق ل.
   Abstract: 

The aim of the current research is to set an educational program for 

the development of prospecting according to TRIZ theory. To achieve this 

goal, the researchers set an educational program based on some of the 

principles of TRIZ theory of (40) principles. (14) principles were selected 

based on the opinions of experts from education and psychology. These 

principles are (1. Separation / Extraction 2. Connecting / Merging 3. Heart / 

vice versa 4. Continuing beneficial work 5. Converting harmful to 

beneficial 6. Segmentation / division 7. Generalization / Inclusiveness  

8. Cheap alternatives 9. Transcription 10. Pelleting, bending and curving 11 

Self-service 12. Advance confrontation of imbalances 13. Renewal and 

renewal of life 14. Mediator or mediation). The researchers have followed a 

number of steps in setting the educational program based on the scenarios, 

which are the basis for future outlook studies. The educational program 

included (5) lessons and (14) scenarios that include some scenarios 
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providing videos. The apparent honesty of the educational program was 

extracted. Among the most important research procedures is that the 

researchers conducted an exploratory experiment on (30) of fourth 

preparatory students of the scientific and literary branches in one of the 

schools aimed at knowing the most important obstacles that the researchers 

can face while introducing the program and the results of the research are 

the educational program was built in its final form. The researchers 

presented a set of recommendations, including the application of the 

Therese theory and principles as one of the modern teaching strategies and 

their positive impact on the educational process. And a set of proposals, 

including relying on the program that was built in schools for the 

distinguished and talented as one of the enriching means to help develop 

their mental capabilities. 

* Educational Program. *(TRIZ) Theory. *Prospecting According. 

 مشكلم البحث:
اؼب حلة االعدادية م  أىم م احل ال عليم يف اؼب نسة ال عليمية كال  تقـو بدكر   ري إلعداد الطبلب لل فاعل  دتع

واد درانية عديدة فاإلعدادية دبا تقدمو م  ب امج كم م كاثناء اندماجهم يف ؾب معامم.اعبيد كالفعاؿ م  بيب هم الثناء ال علي
اؼبعاؼ كاؼبهارات كالقيم كاالذباىات كان   اؼ اؼبس ق ل لوو  اىداؼ يسعوف للوصوؿ اليها.  الطبلبين غي اف تكسئ 

حيث تكم  اؼب كلة بالنس ة للطالئ يف انعكاس البفاض مس ول الوعي اذل البفاض يف مس ول ان   اؼ اؼبس ق ل 
يف ىذه اؼب حلة تنمية الوعي بان   اؼ اؼبس ق ل كتنمية مهارات ال فكري  ربقيع االىداؼ اؼبطلوبة. حيث هبئ كعدـ

كالقدرة على حل اؼب كبلت حيث قبد اف ن  ية ت يز م  اىم الن  يات ال  تساعدنا يف ىذا ا اؿ )آؿ ف حاف، 
ز ل نمية كت ل ص اؼب كلة بإحساس ال احثاف ب  كرة تصميم ب نامج ت بوم تاام على ن  ية ت ي. (ِٖٗ ،صَُِٗ

  ان   اؼ اؼبس ق ل لدل كبلب اؼب حلة االعدادية يف مدينة اؼبوصل.
 اى يم البحث:

م  الن  يات اغبديثة ال  تع ؼ بانم ن  ية اغبل االبداعي للم كبلت حيث ت  م  ؾبموعة  تعد ن  ية ت يز
الق ف اؼباوي، غري أف الغ ب دل  . كتعود جذكر ىذه الن  ية إذل أربعينياتغنية م  الط ااع كاالناليئ غبل اؼب كبلت

( كىى اخ صارات لكلمات TRIZيع ؼ عنها شيبان إال يف ال سعينيات م  الق ف اؼباوي كع ف  اخ صاران بانم ن  ية )
( تع  ن  ية اغبل اإلبداعي Theoria Resheneyva Isobretatelskeh Zadachباللغة ال كنية )

صياـ، ) (Theory Of  Inventive Problem Solving)للم كبلت كيقابلها باللغة االنكيزية 



ػطجضظػدراداتػطوصضغظ
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

 هـ2440ربيع الثاني-0202تذرغنػاضثاظي(ػ،ػ65طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)

 

 
(86) 

( دبد الياء كإيفهار ال اء كىي إحدل أىم الن  يات ال  يبك  ان  دامها يف Treezكتنطع ت يز ) .(ّْ ،صَُِّ
  (.َِ ،صَُُِاضبد كاخ كف، ) تنمية ال فكري اإلبداعي، كالقدرة على اغبل اإلبداعي للم كبلت

لسوفي  كاكلع عليها ن  ية اغبل االبداعي للم كبلت كىي ع ارة ع  مهارة يف االرباد ا ن ات ن  ية ت يز
مع فية ت  م  ؾبموعة م  اؼب ادئ غبل اؼب كبلت كاتول فبيزات ىذه الن  ية أف ؽبا تدرة على اج ياز العوااع كاؼب كبلت 

 ,Dung)                   ط ؽ النفسية كأي ان ؽبا تدرة على ربليل العمليات لكي تس  دـ اؼبصادر اؼب احة باف ل ال

2001,P 438). كاىم اىداؼ ن  ية ت يز ىي 
 تنمية القدرة على ال فكري االبداعي يف حل اؼب كبلت ال  تواجو الف د. الهال ال ام:

 االىاال الخاصم:
 باؼب كبلت ال  تواجههم. طبلب. زيادة اى ماـ الُ
 اعية.كبو ال فكري بط يقة ابد طبلب. تطوي  دافعية الِ
 باؼب كبلت كال حديات اؼبوجودة يف بيب هم. طبلب. زيادة كعي الّ
 بانبية االبداع يف  ل ؾباالت اغبياة. طبلب. زيادة كعي الْ
 . تواجههم يف ـب لف مناحي حياممب كل مس م  على ال عامل الن ط م  اؼب كبلت ال  طبلب. ت جي  الٓ
 كم نوعة غبل اؼب كبلت.م  ان  داـ تقنيات ـب لفة  طبلب. سبكا الٔ
 يف ربسر اؼب كبلت كصياغ ها بط يقة مفهومة. طبلب. تنمية مهارات الٕ
 . ربديد جوانئ ال ناتح يف اؼب كبلت ال    ع وها كال عامل معها.ٖ
يف توليد االفكار كتقدصل ال داال االصيلة يف حل اؼب كبلت، م  خبلؿ تزيدىم  طبلبتنمية مهارات ال. ٗ

 (.ُُّ ،صَُِٕات اؼبنان ة ال  سبكنهم م  ذل  )الع يدم كالربزقبي، باالنتاتيجي
ىدفها حل اؼب كبلت بط يقة ابداعية كرف  مس ول  تس ند ن  ية ت يز اذل منهجية من  مة ذات توجو انساشل

يث ي هد ال فكري كخاصة ما ي علع باؼب كبلت احملسونة ذات ال اثري اؼب اش  على االف اد مثل اؼب كبلت التبوية ح
العص  تطوران   ريان كتقدماى تكنولوجيان كانعان كال  هبئ ال عامل معها بط ؽ من مة كافكار ابداعية تد قبد يف ن  ية ت يز 

(. فاألناس العلمي ؽبذه الن  ية ِٖٖ ،صَُِٗاغبلوؿ كالط ؽ ال  تساعدنا يف حل تل  اؼب كبلت )آؿ ف حاف، 
  (.ِ ،صَُِٖاؼبس ق ل )بوابة اؼبع فة،  مدةواؿ اء عليو نيكوف م مانكان كم ا كال ن

 وتضم نظريم تريز مم و م م  ال فاىيم االساسيم وى 
 . اؼبصادرٓ . الن اج اؼبثارل النهاايْ . مصفوفة ال نات اتّ. ال نات ات ِ . اؼب ادئ أك االنتاتيجيات االبداعيةُ
 . مس ويات اغبلوؿ االبداعيةٔ

  Apparent of Convetional Solutionsل قليدية أ. اغبلوؿ ال اى ة / ا      
  Minor Improvementال حسينات الثانوية  . ب
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 Major Improvement / Inventionsة ج. ال حسينات ال ايس
 New Conceptsد. اؼبفاىيم اعبديدة 

 Discovery   (Schweizer, 2001,p425)ىػ. اال   اؼ 
ان ات نع  كزارة التبية كال عليم يف ف نسا ب  كرة تعديل كاخري  Cavallucci (2001يقوؿ دنر  افالوشي )

اؼبناىج يف ؾبارل ال صميم كاالبداع ل   م  أنانيات ن  ية ت يز يف اؼبواتف الدرانية الصفية ال عليمية. كيع قد شويزر 
(Schweizer 2002اف ان  داـ الطل ة يف اؼب احل ال عليمية اؼب  لفة لن  ية ت يز يعطي مزيدان م ) االمل حوؿ  

االثار احمل ملة ال  يبك  اف يت ها ان  داـ ىذه الن  ية على الن اـ التبوم يف الواليات اؼب حدة االم يكية. كلعل ؾبلة ت يز 
(TRIZ-Journal  كاحدة م  اىم العبلمات ال ارزة يف م  كعية ىذه الن  ية فهناؾ ؾبلة دكرية على ش ك )

الن  ية ت  م  درانات كاحباث كمقاالت كذبارب عاؼبية  ع ( ُٔٗٗان منذ عاـ )( تصدر شه يOn-Lineاالنتني  )
،ص ََِٕىذه الن  ية )أبو جادك كنوفل،  ع كم اجعات  ثرية كم نوعة مفيدة كم كبلت معقدة كت اءات كتعليقات 

َْٕ-َْٖ). 
يجياتو اػباصة اب ك ىا علماء ىناؾ العديد م  الن  يات كالربامج يف ادبيات ال فكري االبداعي كلكل منها انتات

دل يع مد  )ت يز( كمفك ي  كم  ىذه الن  يات كال  ت ناكؿ انتاتيجيات ال فكري االبداعي ن  ية يف ال فكري االبداعي
م  ك ىا على احملاكلة كاػبطا يف صياغة انتاتيجياما  حاؿ مع م انتاتيجيات ال فكري االبداعي كامبا اع مد م  ك  ىذه 

يف صياغة انتاتيجياما كم اداها على ال حليل العلمي الدتيع كاؼبكثف م  ت لو كف يع عملو ؼببات االلف م   الن  ية
ب اءات االختاع م  اجل اف ي ع ؼ على االفكار االبداعية ال  بلغ  باصحاأا درجة االختاع كم  ىذه ال حاليل 

دمها اؼب تعوف يف حل اؼب كبلت ال  تقف يف ك يع تنفيذ العلمية كاؼبكثفة توصل اذل اربعا م دأ ابداعيان يس  
اختاعامم كىذه الن  ية ن ات أصبلن يف ا االت اؽبندنية كالصناعية كال قنية كلكنها تس  دـ يف ـب لف جوانئ الن اط 

ام اؼب ادئ   ـ ال احثاف باخذ اراء اػبرباء عكنيقو  (.َُِ ص،َُِّاالنساشل كلكل فبات كاف اد ا  م  )أؿ عزيز، 
    الربنامج يف وواها. اؼ اؼبس ق ل ليقـو ال احثاف ب صميماال ث  تاثريان يف ان    

ت ري اؼبنهجية اؼبن  مة يف ىذه الن  ية اذل تل  النماذج العامة ال    دران ها كربليلها يف الن م كالعمليات.  
ـ يف حل اؼب كبلت. كال وجو االنساشل ي ري اذل  ما ت ري من  مة اذل كجود منهجية ؿبددة اؼبسارات كاوحة تس  د

اؽبدؼ االناني الذم كجدت ىذه الن  ية م  أجلو كىو االنساف، حيث اف ىذه الن  ية موجهة اذل عقل االنساف 
أدؼ تزكيده باآليات ال  سبكنو م  ان غبلؿ أتصى كاتاتو غبل اؼب كبلت ال  تواجهو.  ما ت ميز ىذ الن  ية بان نادىا 

تاعدة مع فية حيث إف اؼبع فة  اؼب علقة باألدكات اؼبس  دمة يف ىذه الن  ية تد   اش قاتها م  ب اءات االختاع يف  اذل
 (.ّٕٗ ،صََِْؾباالت ىندنية كتقنية ـب لفة )أبو جادك، 
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جاح يع رب الوعي بانبية اؼبس ق ل كان   اؼ افاتو كفهم ربدياتو ف صة م  اؼبقومات ال ايسية يف صناعة الن
للمج معات ب كل عاـ كاؼب نسات ال عليمية ب كل خاص فبل يبك  اف يس م  النجاح كال طور دكف ام بلؾ رؤيا 

 (.  َّ،ص ََِٓكاوحة ؼبعادل اؼبس ق ل كخاصةن يف العص  اغبارل )العزاكم، 
تع مد كاالن   اؼ ع ارة ع  ؿباكلة الن ك اؼ اؼبس ق ل كفع األىداؼ اؼب ططة بان  داـ أناليئ  مية 

على ت اءة أرتاـ اغباو  كاؼباوي، أك أناليئ  يفية تس ن ج أدل ها م  اآلراء ال  صية القاراة   ل األحداث، كم  اؼبهم 
  ؽبذا االن ك اؼ أف يع مد على ذل  النوع م  اؼب غريات القابلة ألف ت   عليها السيانات ال حسينية

 (.ُِ،ص َُِٖ)عويسي، 
التبػػوم أصػػ ح  ملحػػة ألنػػ اب عديػػدة منهػػا حاجػػة كل ػػة اؼب حلػػة اإلعداديػػة إليهػػا ألهنػػم أف اغباجػػة إذل الربنػػامج 

( فاذبهػػ  ُّٓ ،صََِِيبػػ كف دب حلػػة اؼب اىقػػة كىػػي م حلػػة ان قاليػػة ح جػػة ككفػػ ة مبػػو مػػ  الطفولػػة إذل ال شػػد )زىػػ اف، 
 د كفع من ور ت بوم م كامل، أدؼ مساعدة األن ار كبو الن م التبوية كم نساما اؼب  لفة ل نهح دبس كلياما يف بناء الف

ؼبواجهة اؼب كبلت، فبا جعل أماـ اؼب نسات التبوية تعليم أمباط جديدة  اإلبداعيةالف د على النمو اؼب وازف، كرب ي  كاتاتو 
 . (ّص، َُِِن اجان كذ اءن. )رياشل، إم  السلو يات الذ ية ت طلئ ان  اكان للعقل كبو أفعاؿ أ ث  

 ي ك  تلخيص أى يم البحث الحال  لالنقاط اآلتيم: م ا تقام
فبا ي دم إذل زيادة  طالئال إف ب امج ال دخل م  شاهنا أف تسهم بدكر فاعل يف تنمية ان   اؼ اؼبس ق ل لدل .ُ

 فعالية ال عليم ن  ان ؼبا يبك  أف يتتئ عليو م  ربس  يف جوانئ أخ ل.
ف تسهم يف اغبد م  تل  اآلثار كالن ااج اؼبع فية اؼبتت ة على إف مثل ىذه ال دخبلت )ب امج ال دخل( يبكنها أ .ِ

 عمليات عقلية اخ ل  ازباذ الق ار كحل اؼب كبلت. 
إذل جانئ ما اج م م  درانات أجن ية كع بية نابقة يف ذات اؼبوووع يف إرناء تاعدة   حثال اسهم ىذييبك  أف  .ّ

 امم يف ان   اؼ اؼبس ق ل بط يقة ابداعية.علمية ت بوية م ميزة تسهم يف االرتقاء بالطبلب كتدر 
م  خبلؿ  ال  أج ي  يف الع اؽ يف ىذا اإلكار ال  تناكل  ان   اؼ اؼبس ق ل لدل الطبلب ندرة الدرانات .ْ

 . م اجعة ال احثاف لؤلدبيات كالدرانات السابقة كموات  االنتني 
 أىاال البحث:

 لة ت يز يف تنمية ان   اؼ اؼبس ق لن  يب نامج كفقان  ال حث اغبارل اذل تصميميهدؼ   
 حاود البحث:

 ََِِ-َُِٗتق ص  حدكد ال حث اغبارل على العاـ الدراني  الحاود الزمانيم:. ُ
 .دينة اؼبوصلية الص احية يف م  ز متق ص  على اؼبدارس االعداد الحاود ال كانيم:. ِ
 ف عا العلمي كاالدت. تق ص  على كبلب ال اب  االعدادم م  ال الحاود البشريم:. ّ
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الربنامج التبوم كىي   صميم( م دأن م  االربعا م دأ م  م ادئ ن  ية ت يز  اناس لُْاخ يار ) الحاود ال  رايم:. ْ
. ربويل ال ار اذل ناف  ٓ. ان م ار العمل اؼبفيد ْ. القلئ/العكر ّ.ال بط/الدمج ِ. الفصل/االن  بلص ُ)
. اػبدمة ُُ. ال كوي  كاالكبناء كال قوير َُ. النسخ ٗ. ال داال ال خيصة ٖية/ال مولية . العمومٕ.ال جزاة/ال قسيم ٔ

 . الونيط(.ُْ. الن ذ كذبديد اغبياة ُّ. اؼبواجهة اؼبس قة لبلخ بلالت ُِالذاتية 
.ا اؿ ْ .ا اؿ ال عليميّ.ا اؿ ال كنولوجيِ.ا اؿ النفسي ُ( ؾباالت خاصة بان   اؼ اؼبس ق ل كىي )ٔك ذل  )

 .ؾباؿ الطاتة(.ٔ.ا اؿ االت صادم ٓاغبيوم الصحي 
 تحايا ال صجلحات:
 ع فو  ل م أواًل: البرنامج الترلوي: 

 (6203الباران  ) .0
       "إعداد ؾبموعة م  اػبربات أك اؼبهارات أك األن طة اؼب طط ؽبا مس قان ي م تقديبها كفع إكار ال عليم".                             

 (ِٖ ص ،َُِّ)ال دراشل، 
 (6207جراد ) .ِ
ن اـ م كامل م  اػبربات اؼب ططة كاؼبن مة ي  م  نلسلة م  االن طة كاالج اءات ال    بناؤىا يف ووء "  

 (ٖ ،صَُِٕ)ج اد،  ن  ية ت يز ل نمية ان   اؼ اؼبس ق ل"   
 نظرياً لأنو   انالباح  ووي را

كالفيديوىات اؼب طط ؽبا كاؼب نية على أنر علمية كن  ية للطبلب م  )ؾبموعة م  الدركس كالسيناريوىات  
 خبلؿ الدركس كالسيناريوىات التبوية كال  يبك  أف تسهم يف تنمية ان   اؼ اؼبس ق ل(.

 إجرائياً لأنو انالباح  ووي را
ىا  ات يز كلقد كيففكفقان لن  ية  اف)ىو ؾبموعة م  الدركس كالسيناريوىات كالفيديوىات كال  أعدىا ال احث

 م غري ذب ييب )مس قل( لغ ض ال حقع م  فاعلي ها يف تنمية ان   اؼ اؼبس ق ل لدل كبلب اؼب حلة االعدادية كالذم   
 تيانو كفقان للمقياس اؼبعد(.

  ل م   اع فه: ثانيًا: التن يم
 (6228. ال م   )0

اؿ أفكػار جيػػدة إلحػداث تغيػػريات أنانػػية يف "ىػو ذلػػ  ال غيػري اؼبوجػػئ اؼب طػط كاؼبقصػػود كالػذم يػػ اد بػو إدخػػ 
 (ْٔٔص، ََِٖ)العجمي، . حياة الف د كتطوي ىا"

 (6205. ال كياي )6
                       "تغيػػػػػػػػري مقصػػػػػػػػود كموجػػػػػػػػو لغػػػػػػػػ ض إحػػػػػػػػداث تغيػػػػػػػػري كربسػػػػػػػػا يف مهػػػػػػػػارة أك تػػػػػػػػدرة ؿبػػػػػػػػددة إذل حػػػػػػػػد معقػػػػػػػػوؿ".

 (ِٖ ،صَُِٔ)العكيدم، 
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 نظرياً لأنها انالباح  هاوي را
كتعػديل نػلو و  طالػئالعقليػة الػ  تسػهم يف تقػدـ ال يف اؼبفاىيم اؼبع فية كالقػدرات ةم عمد )عملية ربسا اهبابية 

 اذل اؼبس ول اؼبطلوب(.
 إجرائياً  انالباح  هاوي را

مقيػػػاس ان  ػػػ اؼ    عػػػ )ىػػػي الزيػػػادة اغباصػػػلة يف درجػػػات كػػػبلب الصػػػف ال ابػػػ  االعػػػدادم )العلمػػػي كاالدت( 
ب نػػامج خػػاص ل نمي ػػو معػػد كفقػػان لن  يػػة ت يػػز كالػػذم يقػػاس مػػ  خػػبلؿ معنويػػة الفػػ ؽ بػػا ن ػػااج  تصػػميمم   اؼبسػػ ق ل كالػػذ

 االخ  اري  الق لي كال عدم(.
  ل م ع فها  : TRIZثال ًا: نظريم تريز 

 (6204ال ويض  ) .0
ال  يبك  تويفيفها "أ ث  م  ؾب د ك يقة غبل اؼب كبلت ال كنولوجية بل ىي علم ي  و اذل حد بعيد ال ياويات 

 (ِِّ ،صَُِْيف ـب لف جوانئ االنساف" )العوي ي، 
 (6207جراد )  .6

"ؾبموعة م  ال صورات اؼبع فية ال  ت   على افتاوات ذىنية عملية غبل اؼب كبلت كاؼبساال كتساعد يف 
 (. ِِ ،صَُِٕالوصوؿ اذل حلوؿ للم كلة" )ج اد، 

 (6209آل ارحان )  .3
االف اد على تن يم تفكريىم كالسري يف خطوات تساعد على اهباد اغبلوؿ اؼبنان ة "منهجية من  مة تساعد 

للم كبلت ال  يواجهوهنا كخاصةن ال  ت علع بال يبة كال  هبئ اف ن حث ع  حلوؿ جديدة كابداعية تساعد يف اغبفاظ 
 (.ِٕٗ ،صَُِٗعلى ال يبة"  )آؿ ف حاف، 

 نظرياً  انالباح  هاوي را
 م  ت ل صاحئ الن  ية )ال  ل ( ب اءات االختاع ادئ ال    ال وصل اليها ع  ك يع ربليل )ؾبموعة م  اؼب

 كال  ت دم اذل حل اؼب كبلت بط يقة ابداعية(
 إجرائياً ان الباح  هاوي را

كفع خطوات من مة كؿبددة تساعد الطبلب على على )ؾبموعة م  العمليات كاالج اءات ال  تسري  
. الفصل/االن  بلص ُل ع  ك يع ان  داـ م ادئ كادكات ن  ية ت يز كىي ع ارة ع  )ان   اؼ اؼبس ق 

. ٕ.ال جزاة/ال قسيم ٔ. ربويل ال ار اذل ناف  ٓ. ان م ار العمل اؼبفيد ْ. القلئ/العكر ّ.ال بط/الدمج ِ
. اؼبواجهة ُِدمة الذاتية . اػبُُ. ال كوي  كاالكبناء كال قوير َُ. النسخ ٗ.ال داال ال خيصة ٖ  العمومية/ال مولية

 . الونيط( كال  اف تنمي تدرة الطبلب على ان   اؼ اؼبس ق ل(.ُْ. الن ذ كذبديد اغبياة ُّاؼبس قة لبلخ بلالت 
 ع فو  ل م رال ًا: استشرال ال ستقبل: 

 (6206.  با الوارث )1
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عاص ة كذل  اع مادا على "ان ك اؼ منهجي ؼبا يبك  اف يكوف عليو مس ق ل بعح الق ايا كاؼب كبلت اؼب
درانة علمية من مة كشاملة ؼب  لف جوانئ كابعاد ىذه الق ايا كاؼب كبلت كذل  أدؼ ربديد اذباىات االحداث 
كربليل اؼب غريات اؼب عددة للموتف اؼبس ق لي كال  يبك  اف يكوف ؽبا تاثري على مسار االحداث يف اؼبس ق ل كك ح حلوؿ 

 ؼبس ق ل ال بلد"  للسيانات كاالعماؿ كذل  ل نم الصورة اؼبثلىكبداال كتصورات حقيقية 
 (ِٕ،صَُِٔ)ع د الوارث، 

 (6207مان  ). 6
"ؾبموعة الدرانات كال حوث ال  تك ف ع  م كبلت ؿب ملة يف اؼبس ق ل، كت ن ا باألكلويات ال  يبك  اف 

 ببل(  ،صَُِٕربددىا بوصفها حلوال ؼبواجهة ىذه اؼب كبلت"   )مدشل، 
 (6208) ويس  . 3

" ك يقة تس عمل ل ماف رد فعل مس ق لي أ ث  ص امة م نر على حقيقة مفادىا اف اؼبس ق ل مف وح على مسارات 
 (ُٓ ،صَُِٖ، ويسيعؿب ملة م عددة"  )

 نظرياً  انالباح  ووي را
اذ ت ارات )ىو توت  كربليل ما يبك  اف وبدث يف اؼبس ق ل أدؼ ال ع ؼ على الف ص كذبنئ اؼب اك  كازب

 اف ل بناءن على اؼبعلومات اؼب وف ة يف الوت  اغباو (.
ىي الدرجات ال  وبصل عليها الطالئ م  خبلؿ اجاب و على مواتف مقياس ان   اؼ ) اجرائياً  انالباح  ووي را

 (.افاؼبس ق ل الذم تاـ ب نااو ال احث
 دراسات سالقم:

 أواًل: دراسات  رليم
 (6207اح ا وا رون ) .ُ

( ا  تن يم مهارات الحل االلاا   لل شكالت ا  الكي ياء لاى طالب الش ب TRIZاام نظريم تريز )"استخ
 ال ل يم لكليات الترليم"

ىدف  الدرانة ال ع ؼ على اث  ان  داـ ن  ية ت يز يف تدرير الكيمياء على تنمية مهارات اغبل االبداعي 
( كال ان ككال ة كسبثل  ادايت ُْكت من  عينة الدرانة )للم كبلت لدل كبلب ال عئ العلمية بكليات التبية، 

الدرانة يف اخ  ار اغبل االبداعي للم كبلت عبونسوف كت يف ج ، كاخ  ار مهاـ اغبل االبداعي للم كبلت يف الكيمياء، 
ت يف الكيمياء كاكوح  ن ااج الدرانة فاعلية ن  ية ت يز يف تنمية اؼبهارات ال ايسية كالف عية للحل االبداعي للم كبل

 (.َُِٕ)اضبد كاخ كف، 
 (6207 با اهلل وا رون ).ِ

( ا  تن يم ل ض مهارات التفكير االلاا   لاى طالب TRIZ"اا ليم لرنامج تاريب  قائم  لل نظريم تريز )
 قسم الريابيات لكليم الترليم جام م الحاياة"
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ت يز يف تنمية ال فكري االبداعي لدل كبلب ىدف  الدرانة اذل تياس فاعلية ب نامج تدرييب تاام على ن  ية 
( كال ان ككال ة موزعا على ؾبموع ا َٔتسم ال ياويات يف  لية التبية جامعة اغبديدة، كتكون  عينة الدرانة م  )

ف اد ذب ي ية كوابطة كتد توصل ال حث اذل اف للربنامج ال درييب اؼبس  دـ فاعلية يف تنمية مهارات ال فكري االبداعي لدل ا
 (.َُِٕالعينة )ع د اهلل كاخ كف، 

 (6209.  ل  )3
 ا  تحصيل طالب الصف الرالع ال ل   ا  مادة الكي ياء" (TRIZاثر است  ال استراتيميم )"

يف ربصيل كبلب الصف ال اب  العلمي  (TRIZاث  ان عماؿ انتاتيجية )ىدف  الدرانة اغبالية اذل مع فة 
( كال ان   توزيعهم بصورة ع وااية اذل ؾبموع ا ذب ي ية كوابطة. ُٖال حث م  ) يف مادة الكيمياء. كتكون  عينة
بإعداد اخ  ار لل حصيل كب نامج كفقان لن  ية ت يز. كبعد معاعبة ال يانات احصاايان  افكل حقيع اىداؼ ال حث تاـ ال احث

 .(َُِٗ)علي،  موعة ال ج ي يةع ا كلصاحل ا دل  الن ااج اذل كجود ف كؽ ذات داللة احصااية با ا مو 
 ثانيًا: دراسات اجنبيم

 (Zlotin & Zusman 1999) زولوت  و زوس ان. 0
 "تريز وراء نظريم التكنولوجيا وال  ارسم تجبيق تريز  لل ال ماالت غير التقنيم"

فيزياء مث ىدف  الدرانة اذل ش ح ك يقة ان  داـ ن  ية ت يز يف ال عليم كخاصة يف موووعات درانة مثل ال
( عاـ ك ان  ن ااج الدرانة ُِالكيمياء كتد   ذب يئ ذل  على عينة م  تبلميذ اؼب حلة اؼب ونطة كالذي  ت لغ اعمارىم )

اف كل ة العينة ال ج ي ية تد حققوا ن ااج اهبابية مقارنة ب بلميذ العينة ال ابطة كبناءن على ذل    توني  ىذه ال ج بة م  
اؿ التبوم كالذي  حاكلوا تط يع ىذه الن  ية يف ؾباؿ تعليم صبي  اؼبواد الدرانية كعبمي  اؼب احل ت ل اؼب  صا يف ا 

 .(Zlotin & Zusman, 1999) ال عليمية
 (Louri 2009) لوري. 2

 "تاريس التفكير وحل ال شكالت ا  المام م: دورة ا  تريز"
ييب مس ند على ن  ية ت يز على تدرة الطل ة اعبامعيا ىدف  الدرانة اذل مع فة مدل تاثري كفاعلية ب نامج تدر 

يف حل م كبلمم ال عليمية كاغبياتية كتد تكون  أداة الدرانة ال ايسية م  ب نامج تدرييب مس ند اذل ن  ية ت يز يف حل 
ود ف كؽ دالة ( كال ان ككال ة كتد ايفه ت الن ااج كجّْاؼب كبلت ك  تط يع اخ  ار ت لي كبعدم على عينة مكونة م  )

احصاايان تدؿ على تاثري الربنامج ال درييب على تفكري الطل ة كتدرمم على حل اؼب كبلت اغبياتية كال عليمية بصورة اف ل 
 (.Louri, 2009م  السابع )

 مؤشرات ودالالت م  الاراسات السالقم: 
ز يف عدد م  اؼب غريات مثل اغبل االبداعي الدرانات السابقة اذل مع فة اث  ان  داـ ن  ية ت ي صبي  ىدف : . الهال0

( َُِٕ( كمهارات ال فكري االبداعي  ما يف درانة )ع د اهلل كاخ كف َُِٕللم كبلت  ما يف درانة )اضبد كاخ كف 
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( كال فكري ُٗٗٗ زكلوت  ك زكظباف( كا االت غري ال قنية  ما يف درانة )َُِٗكربصيل الطبلب  ما يف درانة )علي 
( اما ال حث اغبارل فانو يهدؼ اذل تصميم ب نامج ت بوم تاام على ن  ية ََِٗبلت  ما يف درانة )لورم كحل اؼب ك

 ت يز.
( ك َُِٗ( كال ان  حد اعلى  ما يف درانة )علي ُٖت اكح  اعداد العينات يف الدرانات السابقة با ) . ال ينم:6
 ث اغبارل   ان  داـ عينة ألغ اض ال ج بة االن طبلعية( اما ال حََِٗ( كال ان  حد ادسل  ما يف درانة )لوم ّْ)

   ( كالئ.َّبلغ عدد الطبلب فيها )
( حيث تاـ َُِٗاغلئ الدرانات السابقة ان  دم  ب امج جاىزة لن  ية ت يز ما عدا درانة )علي . االداة: 3

بوم كفقان لن  ية ت يز ل نمية ان   اؼ ال احث بإعداد الربنامج. اما ال حث اغبارل تاـ فيو ال احثاف ب صميم ب نامج ت  
 اؼبس ق ل.

أشارت صبي  ن ااج الدرانات السابقة اذل فاعلية الربامج اؼبس  دمة كفقان لن  ية ت يز يف تنمية اؼب غريات ال   . النتائج:5
 تناكل ها بالدرانة اما ن يجة ال حث اغبارل فسي م االشارة اليها كمنات  ها يف ن ااج ال حث. 

 :ءات البحثاجرا
 البرنامج تص يم

ب نامج ت بوم مس ند اذل بعح م  م ادئ ن  ية ت يز م  اجل تنمية ان   اؼ اؼبس ق ل لدل  ال احثاف صمم 
لدرانات على االدب التبوم كا اف. كم  أجل ىذه الغاية اكل  ال احث حثاالعدادية  احد اىداؼ ىذه الكبلب اؼب حلة 

امج ت بوم فوجد أف مباذج تصميم الربامج التبوية م عددة كرغم ىذا ال عدد إال اهنا صبيعان ب ن تصميمالسابقة ال  تناكل  
اذل اف اف ل انلوب يف تنمية ان   اؼ اؼبس ق ل ىو انلوب  افت فع على بعح اػبطوات،  ما توصل ال احث

مة ل ط يقها. كم  االنر ال  السيناريوىات حيث يب از بال موؿ يف ع ض االفكار كاالناليئ كتناكؿ اؼبهارات البلز 
 يف تصميم الربنامج التبوم افاع مدىا ال احث

 االن ناد اذل ن  ية ت يز كمنهجي ها يف حل اؼب كبلت بط يقة ابداعية. .ُ
 م اعاة م دأ ال ن يم السيكولوجي كاؼبنطقي يف ت اب  الربنامج. .ِ
 ال نوع يف االن طة كاالنتاتيجيات يف تدرير ؿب ول الربنامج. .ّ
 عاة خصااص كبلب الصف ال اب  االعدادم.م ا .ْ
ىو ؿبمور اناني يف الربنامج التبوم لذل  البد م  الت يز على أدكاره كاش ا و يف ـب لف أن طة كفعاليات  طالئال .ٓ

 الربنامج.
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 وصف البرنامج
 أواًل: دروس البرنامج

 طبسة دركس للطبلب كت من  ىذه الدركس ما يلي صميم  ت
 . اج اءات الدرس(ِ. االىداؼ العامة ُكالطبلب كت م : ) افعارؼ با ال احثالدرس االكؿ: ال 

 اج اءات الدرس( .ّ. اؼبقدمة ِ. االىداؼ العامة ُالدرس الثاشل: ال ع يف بالربنامج كت م : )
 . اج اءات الدرس(ِ. ع ض فيديو ُالدرس الثالث: ع ض فيديو ع  مفهـو ن  ية ت يز كت م : )

 . اج اءات الدرس(ِ. ع ض فيديو ُض فيديو ع  مفهـو ان   اؼ اؼبس ق ل: )الدرس ال اب : ع  
 الدرس اػبامر: االخ  ار ال عدم

 م ال الحا دروس البرنامج
 الارس ال الث:  رض ايايو    مفهوم نظريم تريز

 إجراءات الارس:
 ي م ع ض فديو ل  ح مفهـو ن  ية ت يز. .ُ
 لطبلب.ب وويح بعح النقاط اؼبهمة ل افيقـو ال احث .ِ
 اذل انبلة الطبلب. افبعد االن هاء م  الفيديو يس م  ال احث .ّ
 كفيما بينهم. افالسماح للطبلب باؼبنات ة م  ال احث .ْ
 ب وويح االمور الغري مفهومة عند الطبلب فيما ي علع بن  ية ت يز.  افيقـو ال احث .ٓ

 ثانياً: سيناريوىات البرنامج  
( على انو ََِِاك اؼب وت  ألحداث معينة. كيع فو اب اىيم العيسوم )ال  اب  اؼبربمج  بانوالسيناريو  ع ؼي

"كصف لوو  مس ق لي فبك  اك ؿب مل اك م غوب فيو م  توويح ؼببلمح اؼبسار اك اؼبسارات ال  يبك  اف ت دم اذل ىذا 
 (.ْٔ ،صََِِالوو  اؼبس ق لي كذل  انطبلتا م  الوو  ال اى  اك م  كو  اب دااي مفتض" )العيسوم، 

( "ىو ؾبموعة ت كوف م  كصف كو  مس ق لي ككصف سب ي األحداث ال  ََِٕع فو غودم كاؽبمامي )
تسمح باؼب كر م  الوو  االصلي اذل الوو  اؼبس ق لي، ك لمة نيناريو غال ان ما يف ط يف ان عماؽبا لوصف أم ؾبموعة 

 عدي( الذم  Herman Kahn  اف  (.  ما ع ؼ السيناريو )ى مافِٓ،صََِٕف ويات" )غودم كاؽبمامي، 
االب اؼب نر لل فكري بالسيناريوىات باهنا "نلسلة م  االحداث االفتاوية الواتعة يف اؼبس ق ل كال  ي م بنااها إلي اح 

اغبارل   تقدصل اربعة   حثكيف ال(. Kahn, 2002,p 13نلسلة فبكنة م  الق ارات الس  ية كالق ارات اؼب علقة أا" )
 .ريو للطبلبع   نينا
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 . مفهوم السيناريوىات:0
حيث يفه  أنلوب السيناريوىات كاوحان يف أكانط الس عينيات م  الق ف اؼباوي كاف تط يع ىذا االنلوب يف  

 ال   ات كاالدارة العاـ أنهم يف
 ربفيز م كنة ال فكري االنتاتيجي داخل ال   ات. .ُ
يف اكار رؤية غري كاوحة، كال هي  ب كل اف ل لبلزمات ال   ربسا م كنة االن جابة لل غريات ال يبية ال  ت م .ِ

 تد زبل بالن اـ.
 (.Godet, 1991,p 143اعادة ت تيئ خيارات السيانة بناءن على بيبة اؼبس ق ل ) .ّ

يع ؼ السيناريو انو مقاربة شاملة م  جهة حيث وبا ي )م حلة دب حلة( كبط يقة م جانسة م  الية م  االحداث 
ـ ما اذل كوعية معينة يف اؼبس ق ل كم  اعبهة االخ ل يع ض صورة  موع تل  االحداث  ما ي تكز ال  تقود ن ا

السيناريو على ال حليل )اؼب زام ( كعلى )ؿبا اة( كوعية الن اـ يف غب ة معينة كال  ن ج  ع  توجيو معا ل  كؼ 
 (. َّ،صَُِٕمووحة كم جانسة )أما، 

                                 ة ع   يف نيكوف اؼبس ق ل اؼب وت ب ساكة تصمفهومان يوصف السيناريو بانو 
(Brien, 2004,p709( أك بانو ع ارة ع  نلسلة م  االحداث ال  ن  يل حوثها يف اؼبس ق ل .)Donnelly, 

2004,p5( ك اف جودت .)Godet, 1991ار اذل انو ( تد شدد يف تع يفو على الصيغة ال  ي نم أا السيناريو فاش
ي كوف م  كصف لوو  اؼبس ق ل كم  نلسلة االحداث ال  أدت اذل ال طور م  الوو  االصلي اذل الوو  اؼبس ق لي  

 (.Godet, 1991,p45)        ما ا د على أف ؾبموعة االحداث هبئ اف تكوف متابطة بدرجة معينة. 
 . أنواع السيناريوىات:6
 اريوىاتانواع للسين (ََِٖقد حدد عام  )ل 

السيناريوىات االن ك افية: ىي م  الية م  االحداث ال  تقود بط يقة منطقية اذل مس ق ل ؿب مل كيبك  اف كبصل  .ُ
 دبساعدة ىذه السيناريوىات على صبلة م  اؼبس ق بلت اؼبمكنة اؼب تكزة على تقدي ات ـب لفة لل طور اؼبيلي للن اـ.

انطبلؽ ىذا النوع م  السيناريوىات ليس  الووعية اغبالية لك  ىي صورة  السيناريوىات االن  اتية )ال جعية(: نقطة .ِ
اؼبس ق ل احمل مل أك اؼب غوب كتوصف م  خبلؿ ىذه السيناريوىات ؾبموعة م  االىداؼ اؼبسط ة لل نفيذ. كيعد ىذا 

 ك ايف لير لو انبية النوع اال ث  توافقان كان  دامان يف اؼبنهج االن   ايف لك  ىذا ال يعا أف السيناريو االن
ف العكر يقدـ اكار م جعي للم ططا كيووح ال طور الذم ي  عو الن اـ مقيدان دبيولو ك ذل  بال دخبلت 
ال صحيحية. كعليو نبلحظ اف السناريوىات االن ك افية تسري م  اغباو  اذل اؼبس ق ل أـ االن  اتية ف     اؼبسار 

 (.ٕٔ ،صََِٖ ، العكسي أم م  اؼبس ق ل اذل اغباو  )عام
 ال ارل: (ُ) االشارة اف  بل النوعا السابقا وب وم يف كياتو على نوعا م  السيناريوىات  ما يووح اعبدكؿ ركذبد

 (0جاول )
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 جاول يوبح أىم أرلع انواع م  السناريوىات
 الجريق ال ستخام اروض السيناريو ىال السيناريو نوع السيناريو الن ط
 
 

نيناريو 
 ان ك ايف

 
ي حث يف ربديد مس ق ل  السيناريو اؼبيلي

 ؿب مل
مس م ، باإلوافة اذل 
 نيط ة اؼبيوؿ الكربل

اخ  ار ال  اب  يف اؼبس ق ل 
م  م اعاة اؼبيوؿ كااللية 

 ال  ت  حها

السيناريو 
 ال اكريم

يهدؼ اذل ربديد حيز 
 اؼبس ق بلت احمل ملة

يفتض االن م ار كنيط ة 
 اؼبيوؿ الكربل

يقة تسمح م   عة بط  
باخ  ار الف كض اؼب علقة 

 ب طور اؼبيوؿ
 
 
 

نيناريو 
ان  اتي أك 
 توتعي

 
 السيناريو اؼبعيارم

ي حث يف ان اج صورة  -
 ؼبس ق ل ؿب مل )م غوب(

جدكلة مسار ب بط اؼبس ق ل  –
 اؼب غوب باغباو 

يفتض اؼبقدرة على ربديد 
صبلة م  االىداؼ اؼبسيط ة 

 لل نفيذ

ؼ يقـو حبوصلة االىدا
كربط صورة اؼبس ق ل 

 باغباو 

 

 السيناريو ال جعي

 
زبطيط مس ق ل )م غوب( يف 

 حدكد ما ىو فبك 

يفتض اننا نس طي  ربديد 
صبلة االىداؼ اؼبسيط ة 
لل نفيذ م  تف تة االىداؼ 

 اؼب جعية

يقـو حبوصلة االىداؼ 
اؼب اد ربقيقها م  ربط 
 صورة اؼبس ق ل م  اغباو 

 ( اذل انو يبك  ال ميز با ثبلثة انواع م  السيناريوىات:Godet, 1991كيووح جودت )
 السيناريو احمل مل: كي مل  ل شيء يبك  تصوره. .ُ
 االح ماؿ. ع  ار القيود ال  ربوؿ دكف ربقعالسيناريو اؼبعقوؿ: كي مل  ل ما ىو ؿب مل كلك  بعد االخذ يف اال .ِ
                  (.Godet, 1991,p49) كلك  لير يف حيز اؼبعقوؿالسيناريو اؼب غوب فيو كي مل ما يق  يف حيز احمل مل  .ّ

 م  حيث ال موؿ أنواع السيناريوىات اذل اف م  كتد اشار لوصيف
نيناريوىات شاملة: فقد تكوف خاصة بالعادل  لو اك اتليم اك بلد كتد ىب ص السيناريو العاؼبي بوو  تصورات ع   .ُ

 ا اك ال غري السياني.مس ق ل ىذا العادل يف ووء ال قدـ ال ق
   اك م نسة معينة اك صناعة معينةنيناريوىات م  صصة: كتكوف م  صصة دبحيط معا .ِ

 (. ِٓٔ-ِْٔ ،صَُِٓ)لوصيف، 
 أىم  جوات انشاء السيناريوىات:. 3 

ات ربديد اؼب غريات: يف ىذه اػبطوة ي م ج د صبي  اؼب غريات عبمي  اؼبس ويات فنجد اؼب غريات احمل  ة كاؼب غري  . أ
 ال ابعة ؽبا ك ذل  اؼب غريات اػبارجية ال  يبك  أف ت ث  كلو على اؼبدل ال عيد.
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ربديد الف ويات: حوؿ اؼب غريات احمل  ة: ي م حساب ميوؿ اغب  ة للم غريات احمل  ة كال ابعة ؽبا ك ذل   . ب
 االشارات اغباملة للمس ق ل كاؼبيوؿ الناشبة.

 بط با اؼب غريات كالف ويات يف جدكؿ كىي الصورة االكلية للسيناريوىات ربديد ال وليفات اؼبمكنة: ىنا ي م ال . ج
 اؼبن اة.

اخ يار السيناريوىات: سبثل ال وليفات اؼبقدمة صبي  السناريوىات احمل ملة اؼبمكنة كاؼب غوبة حيث ي م ش حها  . د
ذل ربقيقو بدتة كب فصيل بال فصيل كبعد ذل  ي م اخ يار السيناريو اؼب غوب لي م ربديد اػبطوات ال  يقود ا

 (.ِّ،صَُِٕكدبصداتية )أما، 
 بات اع اػبطوات ال الية يف صياغة السيناريوىات: افكيف ال حث اغبارل تاـ ال احث
 أواًل: االىاال الت لي يم

 يكوف الطبلب يف هناية الدرس تادري  على ربقيع االىداؼ ال الية:
  يز لل فكري اؼبس  دمة يف تنمية ان   اؼ اؼبس ق ل.. تع يف اؼب دأ باع  اره احدل م ادئ ن  ية تُ
 . ت اءة م كلة م  اغبياة العامة يبك  حلها بان  داـ اؼب دأ اؼبط كح.ِ
 . اعطاء امثلة على م كبلت يبك  حلها بان  داـ اؼب دأ اؼبط كح.ّ

 ثانيًا: تحايا ال تغيرات 
.  ان  دامها م  ن  ية ت يز ل نمية ان   اؼ اؼبس ق لي م يف ىذه اػبطوة ال ع ؼ على  ل م دأ م  اؼب ادئ ال   

 على خرباء م  تسم العلـو التبوية كالنفسية ( م دأَْم ادئ ن  ية ت يز صبيعها كال الغ عددىا ) افال احث ع ض حيث
 كال  ىي ةي( م دأ لي م ان  دامها يف نيناريوىات الربنامج التبُْكتد   االتفاؽ على ربديد )ل حديد اؼبنانئ منها.

.ربويل ال ار اذل ناف  ٓ. ان م ار العمل اؼبفيد ْ.القلئ/ العكر ّ.ال بط/ الدمج ِ.الفصل/ االن  بلص ُ)
.اػبدمة ُُ.ال كوي  كاالكبناء كال قوير َُ.النسخ ٗ.ال داال ال خيصة ٖ.العمومية / ال مولية ٕ.ال جزاة / ال قسيم ٔ

 . الونيط أك الوناكة(.ُْ.الن ذ كذبديد اغبياة ُّ.اؼبواجهة اؼبس قة لبلخ بلالت ُِالذاتية 
 ثال اً: تحايا الفربيات حول ال تغيرات 

يف ىذه اػبطوة ي م ع ض نيناريو أك فيديو ما ي علع دب دأ م  م ادئ ن  ية ت يز اؼبس  دمة يف ال حث اغبارل ك يفية 
 ل    ربديدىا يف مقياس ان   اؼ اؼبس ق ل. االن فادة م  ىذا اؼب دأ يف تنمية ان   اؼ اؼبس ق ل وم  ا االت ا

 رال اً: تحايا التوليفات ال  كنم
   اعداد جدكؿ ي  م  ال بط با االفتاوات كال  ت  م  ؾباالت ان   اؼ اؼبس ق ل كما توف  لنا م  موارد.

  امسًا: ال ناقشم
 ( ننة؟ َّ - َِ – َُط كح مس ق بلن بعد )كفيها ي م تقدصل ن اؿ اذل الطبلب ماذا نين ج ع  ان  داـ اؼب دأ اؼب
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 م ال ألحا السيناريوىات
 السيناريو الخامس: مباأ )تحويل الضار الل نااع(

 أكالن: االىداؼ ال عليمية
 م  اؼب وت  يف هناية الدرس اف يكوف الطبلب تادري  على

 اؼبس  دمة يف تنمية ان   اؼ تع يف م دأ )ربويل ال ار اذل ناف ( باع  اره احدل م ادئ ن  ية ت يز لل فكري .ُ
 اؼبس ق ل.

 ت اءة م كلة م  اغبياة العامة يبك  حلها بان  داـ م دأ )ربويل ال ار اذل ناف (. .ِ
 اعطاء امثلة على م كبلت يبك  حلها بان  داـ م دأ )ربويل ال ار اذل ناف (. .ّ

 ثانيان: ربديد اؼب غريات  
ال ارة يف ال يء اك الن اـ أك ال يبة ال  يوجد فيها للحصوؿ  ي  م  ىذا اؼب دأ ان  داـ العناص  أك االثار 

على اثار أك ن ااج اهبابية  ما يبك  ال  لص م  االثار ال ارة ع  ك يع اواف ها اذل عناص  وارة اخ ل كاحيانان يبك  
 زيادة ال  ر أك االثار الناصبة عنو اذل اف يص ح غري وار.

 
 غريات ثالثان: ربديد الف ويات حوؿ اؼب 

أكننت، كالئ يف مدرنة فانكوف  الثانوية، كي يد ربويل مليار لت م  اؼبياه االننة اذل مياه تابلة لبلن هبلؾ 
كالزراعة كعبلكة على ىذا فهو يامل أي ان بان  دامها ل وليد الطاتة ؼبنازلنا كمدننا كعلى كجو اػبصوص ي طل  اكننت اذل 

ال  ي م ان هبل ها يف اؼب احيح كاؼبغانل يوميان كىو ي  د أف ىذه اؼبياه يبك  ان غبلؿ مليارات اللتات م  اؼبياه 
 ان  دامها لعدد م  االغ اض.

ل حقيع ىذا اؽبدؼ عث  اب  الثمانية ع   ربيعان على ك يقة ل عديل الكاانات اؼب عددة اػببليا الدتيقة جينيان 
لوت  نفسو كإف اث    ىذه الط يقة فاعلي ها تقوؿ ال قدي ات أهنا تد حبيث تقـو ب ن يف اؼبياه االننة كتوليد الكه باء يف ا

( جيجا كاط م  الطاتة. كفقان ل   ة  ه باء  ندية فاف اؼبنزؿ العادم يف ََٔتولد م  النفايات الع وية ما يصل اذل )
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اف ت م  الكه باء لعدد  (  يلو كاط ناعة شه يا كبال ارل يبك  لفك ة اكننتََٗاؼبقاكعة الكندية يس هل  ما يقارب )
   ري م  اؼبنازؿ كتقدـ لنا حبل جديدان ؼب كبلت نقص اؼبياه.

ك  ف  ش  ة )ناف غبلنيري الس ار( ع  اؼبكعئ اؼبااي كالذم يس  لص مياه ال  ب م  اؽبواء باالع ماد على       
اناني كتقـو خبلياه ال مسية  الطاتة ال مسية ىذا اؼبكعئ الصغري ع ارة ع  جهاز تربيد بارتفاع نصف مت ب كل

ب ربيد ـب كط مقلوب للحصوؿ على عملية ال كثيف كم  مث يقط  ما ذبم  م  اؼباء اؼبكثف داخل  اس لل  ب كتزداد 
 .  تدرة اؼبكعئ اؼبااي على توليد اؼبياه بزيادة ح ارة اؽبواء ما هبعلو  مثاليا لبلن  داـ يف الصح اء كالطقر اعباؼ

 ك  الن   اليو م :  ىذا االن  داـ يب
 اعبانئ االت صادم/ توفري اؼباء كالطاتة الكه بااية بكلفة تليلة. .ُ
اعبانئ النفسي/ ربويل اؼبياه ال ارة اذل نافعة يقلل م  ـباكؼ االف اد حوؿ ان نفاذ اؼبياه على الك ة االروية  .ِ

 كىذا هبعل الف د لديو ان ق ار نفسي ا ثري.
   مصادر اؼبياه اؼب  لفة حىت ال ار منها يف ان اج الطاتة دب  لف اشكاؽبا. جانئ الطاتة/ يبك  االن فادة م .ّ
اعبانئ ال عليمي/ تعليم الطبلب ال حث ع  ك ؽ جديدة ل نقية اؼبياه كربويلها اذل مياه نافعة ك ذل  ال حث  .ْ

 ع  ك ؽ جديدة تعمل على تصفية مياه ال  ب اؼب وف ة.
( كنان اف يكوف ُٓىو مبوذج أكرل غبانوب ديناميكي ح ارم يزف )اعبانئ ال كنولوجي/ يبك  لػ )كاتلي( ك  .ٓ

 مف اح اغبل ل حديات تنموية   رية يف اف يقيا ربديدان توفري مياه ال  ب كالكه باء كاالتصاؿ باألنتن . 
اعبانئ اغبيوم الصحي/ ربويل اؼبياه ال ارة اذل نافعة ي دم اذل اغبفاظ على صحة الف د حيث تقل االم اض  .ٔ

 ناذبة ع  اؼبياه اؼبلوثة. ال
 رابعان: ربديد ال وليفات اؼبمكنة

 ما توف  لنا م  موارد االفتاوات ت
 توفري يف االمواؿ االت صادية ُ
 تدعيم اغبالة النفسية النفسية ِ
 زيادة ان اج الطاتة الطاتة ّ
 تعليم الطبلب ال حث ع  ك ؽ جديدة ل صفية اؼبياه ال عليمية ْ
 ان  داـ ال كبوت ان اج  ميات م  اؼبياه ةال كنولوجي ٓ
 تدعيم اغبالة الصحية اغبيوية الصحية ٔ

 خامسان : اؼبنات ة
 ( ننة؟   َّ - َِ – َُ ( ماذا نين ج عنو مس ق بلن بعد )ان  داـ )ربويل ال ار اذل ناف
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 ثال ًا: صاق البرنامج الترلوي
ق يػ  مػدل سبثيػل  ب كمػااحملاى م كىو تياـ عدد م  ال  إف أف ل كنيلة الن   اج صدؽ الربنامج ىو الصدؽ

 (.ِٗ ص،ََِٓ)اعبليب،  ؿب ول دركس الربنامج للسلوؾ اؼب اد تنمي و
على عدد  بصيغ و االكليةبع ض الدركس كالسيناريوىات كالفيديوىات اػباصة بالربنامج التبوم  افلذا تاـ ال احث

لربنامج التبوم كمدل مبلءم و ل نمية ان   اؼ اؼبس ق ل كتعػديل مػا ي كنػو ل ياف أرااهم يف ؿب ول ا ( خ ريِِم  اػبرباء )
( ُْ( دركس أنانػية ك )ٓ) اأعػد افمنان ان كإوافة أك حذؼ أم ؿب ول م  ؿب ويػات الربنػامج التبػوم. علمػا أف ال احثػ

 التبيػة كعلػم الػنفر آراءىػم كتػد أبػدل اػبػرباء كاحملكمػا يف ( درنػان كنػيناريو.ُٗمػوع الكلػي )نيناريو كبػذل  اصػ ح ا 
كمبلح ػػػػامم حػػػػوؿ الػػػػدركس كالسػػػػيناريوىات كالفيػػػػديوىات كتػػػػد   إجػػػػ اء بعػػػػح ال عػػػػديبلت الطفيفػػػػة علػػػػى بعػػػػح أمثلػػػػة 

 .(%ََُكتد حصل اتفاؽ على الدركس )السيناريوىات 
 رال اً: التمرلم االستجال يم

( على كبلب الصف اعدادية االؾبادرنة )( يف مدََِِ - َُِٗك ع الربنامج التبوم   ج بة ان طبلعية )
خ حيػػث   االتفػػاؽ مػػ  إدارة ىػػذه اؼبدرنػػة علػػى ذب بػػة الربنػػامج التبػػوم الػػذم بػػدأ ب ػػارياالعػػدادم العلمػػي كاالدت ال ابػػ  

 .(ََِِ/ ِ/ِّ) يـو االحد اؼبوافع لغاية يـو الثبلثاء (ََِِ/ِ/ُٖ)
 أىاال التمرلم االستجال يم:

 يعاأم كمدل مبلامة السيناريوىات كالدركس كالفيديوىات للمس ول العقلي للطبلب. مدل تق ل الطبلب كان  .ُ
 مع فة مدل إمكانية تط يع الربنامج التبوم كالصعوبات ال  يبك  أف ربصل يف فتة ال ط يع. .ِ
  لربنػامجدرس اك نػيناريو لحساب الزم  الػبلـز ل ط يػع  ػل درس كنػيناريو كفيػديو ككجػد أف الوتػ  االـز ل ط يػع ام  .ّ

 .درس كاحد يف درس اك نيناريو( دتيقة لذا  اف يعطى  ل 45تطلئ )
 ال ع ؼ على اعبوانئ الغام ة أك غري الواوحة يف الدركس كالسيناريوىات. .ْ
 ال ع ؼ على اىم االنبلة ال  نوؼ ي م ك حها م  ت ل الطبلب. .ٓ

 التخجيط لتجبيق البرنامج:
 كنيناريوىات الربنامج التبوم كت  م  ىذه اػبطط  خطط تدريسية م فقة م  دركس افكو  ال احث

 ت  م  توويحان ؽبدؼ الدرس احملدد كعنواف الدرس.: اؼبقدمة .ُ
تقػػدصل األمثلػػة ال ووػػيحية الق ي ػػة مػػ  كاتػػ  الطػػبلب كاالل ػػزاـ باألمثلػػة اؼبوجػػودة يف السػػيناريو علػػى أف تكػػوف : األمثلػػة .ِ

 لسيناريو.األمثلة م نوعة م  اغبفاظ على اؽبدؼ األناني ل
 تقدصل اؼببلح ات كاؼبقتحات. :اإلث اء .ّ
 .افييق أ ن اؿ اؼبنات ة كيناتع بصورة صباعية حبيث ي تؾ صبي  الطبلب م  ال احث: اؼبنات ة .ْ
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اؼبعززات االهبابية ل  جي  الطبلب على اؼب ار ة كان ي دم  ال عزيزات اؼبعنوية بان  داـ  افال احث : يس  دـال عزيز .ٓ
 (.)ألفاظ ال  جي 

 و ط نري الدرس كمعاعبة اؽبزؿ  كالكبلـ الكثري با الطبلب أك السكوت الطويل.: ال  ط أك اؼب ات ة .ٔ
 افتق ل ان جابات الطبلب حىت اؼب ط ة كتسػجل علػى السػ ورة كتعػ ض كتنػاتع كيقػـو ال احثػ :ان جابات الطبلب .ٕ

 م  خبلؿ اؼبنات ة ب صحيح اإلجابات اػبطا.
ن   اؼ اؼبس ق ل موووع الدرس بدال م  اػبوض يف موووعات جان ية ت عد الدرس ع  ال ا يد على م ادئ ت يز كا .ٖ

 اؼبوووع اؼبقصود.
 على األمور ال الية اأ د اف ما أف ال احث .ٗ
 أف ي  م  السيناريو م دأن كاحدان فقط. . أ

 دافعية الطبلب كشد ان  اىهم. زيادةم  احملاف ة على االن  اط  . ب
 ن   اؼ اؼبس ق ل م  خبلؿ تق ل تعليبلمم كإجابامم الصحيحة كاؼب ط ة.ج. إشعار الطبلب بقدرمم على ا

  .صمم  الدركس كالسيناريوىات كالفيديوىات على أف ي م ان  داـ درس كاحد يف  ل يـو :. الوت َُ
 نتائج البحث:

. (TRIZ) ب نامج ت بوم ل نمية ان   اؼ اؼبس ق ل كفقان لن  ية ت يز تصميمربقع ىدؼ ال حث اؼب  م  
 ( يووح ذل ِ( درنان كنيناريو كاعبدكؿ )ُٗ( نيناريو ليص ح ا موع الكلي )ُْ( دركس ك )ٓكالذم تكوف م  )

 (6جاول )
 دروس وسيناريوىات البرنامج الترلوي

 ال  ال ال نوان الاروس والسيناريوىات ت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال عارؼ الدرس االكؿ ُ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال ع ؼ بالربنامج لثاشلالدرس ا ِ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فيديو ع  ن  ية ت يز الدرس الثالث ّ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فيديو ع  مفهـو ان   اؼ اؼبس ق ل الدرس ال اب  ْ
 العبلجات اعبينية الن  بلص(م دأ )الفصل / ا السيناريو االكؿ ٓ
 اؼبناىج الدرانية م دأ )ال بط / الدمج( السيناريو الثاشل ٔ
 االح  اس اغب ارم م دأ )القلئ / العكر( السيناريو الثالث ٕ
 اػببليا ال مسية م دأ )ان م ار العمل اؼبفيد( السيناريو ال اب  ٖ
 ؼبياها م دأ )ربويل ال ار اذل ناف ( السيناريو اػبامر ٗ
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 ال  ال ال نوان الاروس والسيناريوىات ت
 ال ج ة ال عليمية م دأ )ال جزاة / ال قسيم( السيناريو السادس َُ
 الذ اء االصطناعي م دأ )العمومية / ال مولية( السيناريو الساب  ُُ
 الطاا ة بدكف كيار م دأ )ال داال ال خيصة( السيناريو الثام  ُِ
 الوات  االفتاوي م دأ )النسخ( السيناريو ال ان  ُّ
 الزحاـ اؼب كرم م دأ )ال كوي  كاالكبناء كال قوير( اريو العاش السين ُْ
 نيارات ذاتية القيادة م دأ )اػبدمة الذاتية( السيناريو اغبادم ع   ُٓ
 اىم الويفااف اؼبس ق لية م دأ )اؼبواجهة اؼبس قة لبلخ بلالت( السيناريو الثاشل ع   ُٔ
 اعادة تدكي  النفايات اغبياة(م دأ )الن ذ كذبديد  السيناريو الثالث ع   ُٕ
 مس ق ل ال عليم م دأ )الونيط أك الوناكة( السيناريو ال اب  ع   ُٖ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ االخ  ار ال عدم الدرس االخري ُٗ

 التوصيات:
 اغة ال وصيات ال الية:ال احثاف م  تصميم الربنامج   صيبعد ان هاء 

 يع ن  ية ت يػز كم اداهػا  إحػدل انػتاتيجيات ال ػدرير اغبديثػة كمػا ؽبػا مػ  اثػ  اهبػات علػى تطعلى كزارة التبية  .ُ
 العملية ال عليمية.

علػػى كاوػػعي اؼبنػػاىج الدرانػػية للم حلػػة االعداديػػة االخػػذ بن ػػ  االع  ػػار نػػيناريو وػػم  اؼبػػنهج ل نميػػة ان  ػػ اؼ  .ِ
 اؼبس ق ل.

 ال قترحات:
 ال الية: نامج   صياغة اؼبقتحاتتصميم الرب بعد ان هاء ال احثاف م  

  لفة.الطبلب يف اؼب احل الدرانية اؼب  اج اء درانة ع  فاعلية ب نامج ت يز يف تنمية القدرات االبداعية عند .ُ
 تط يع الربنامج الذم تاـ ال احثاف ب نااو ل نمية ان   اؼ اؼبس ق ل. .ِ
اؼبوىػوبا  احػد الونػاال االث اايػة اؼبسػاعدة يف تنميػة االع ماد على الربنػامج الػذم   بنااػو يف مػدارس اؼب ميػزي  ك  .ّ

 تدرامم العقلية.
 ال صادر 

تجبيقات   ليم ا  تن يم التفكير االلاا   لاستخاام نظريم الحل االلتكاري (، ََِْأبو جادك، ؿبمد علي ) .ُ
 ، دار ال  كؽ للن   كال وزي ، عماف، االردف.ُطلل شكالت  



ػطجضظػدراداتػطوصضغظ
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

 هـ2440ربيع الثاني-0202تذرغنػاضثاظي(ػ،ػ65طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)

 

 
(113) 

، دار اؼبسرية للن   كال وزي  كالط اعة، ُط ت ليم التفكير النظريم والتجبيق  (،ََِٕ  نوفل )أبو جادك، ؿبمد علي كؿبمد بك .ِ
 .عماف، االردف

( يف تنمية مهارات اغبل االبداعي TRIZان  داـ ن  ية ت يز )(، َُِٕاضبد، ابو السعود ؿبمد ع د الوىاب كاخ كف ) .ّ
، جامعة بنها،  ُُِ، عدد ِٖؾبلد  ،مملم كليم الترليمالتبية،  للم كبلت يف الكيمياء لدل كبلب ال عئ العلمية لكليات

  لية التبية، مص .
يف تنمية مهارات اغبل  (TRIZ)فاعلية كحدة تاامة على م ادئ ن  ية ت يز (، َُُِاضبد، ؿبمد صبلح ؿبمد كاخ كف ) .ْ

، ا لد ال اب  ع  ، اعبزء االكؿ،  لية اتمملم ترلويات الريابي، االبداعي للم كبلت ال ياوية لدل كبلب اؼب حلة االعدادية
 التبية، جامعة بنها، مص . 

، م  ز دي ونو ل عليم ُ، ط( ا  تاريس ذوي ص ولات الت لمTRIZدمج لرنامج )(، َُِّآؿ عزيز، ؿبس  ب  ع د اهلل ) .ٓ
 ال فكري، عماف، االردف.  

( يف تدرير مق ر التبية TRIZتاامة على ن  ية ت يز ) (، اث  ان  داـ انتاتيجية مقتحةَُِٗآؿ ف حاف، اب اىيم اضبد ) .ٔ
  مملم جام م ام القرى لل لومال يبية على تنمية الوعي كاالذباه كبو الق ايا ال يبية لدل كبلب  لية التبية جبامعة اؼبل  خالد، 

 . لية التبية، جامعة اؼبل  خالد،  ْ، جِ، العدد َُا لد 
مملم دراسات قانونيم (، دكر ال  طيط االنتاتيجي يف رنم مس ق ل اتليم  وردن اف، َُِٕأما، الياس كاى  ؿبمد ) .ٕ

 ،  انوف االكؿ.ِ، العددوسياسيم
، أثر لرنامج ترلوي لتن يم الفهم وال  تقاات ال  رايم لاى طلبم ال رحلم ال توسجم(، َُِّال دراشل، فاكمة ؿبمد صاحل ) .ٖ

 وصل، الع اؽ.   أك كحة د  وراه،  لية التبية، جامعة اؼب
 ، العدد ال ان ، فبلكة ال ح ي .  نشرة لوالم ال  رامغبل اؼب كبلت بط يقة ابداعية TRIZ(، ن  ية َُِٖبوابة اؼبع فة، ) .ٗ

( ا  تن يم مهارات حل ال سألم ا  TRIZاا ليم لرنامج مقترح قائم  لل نظريم تريز )(، َُِٕج اد، انر انامة نليم ) .َُ
،  لية التبية، اعبامعة غري من ورة ، رنالة ماجس ريوىا لاى طالب الصف ال ام  االساس  لغزةالريابيات واالتماه نح

 االنبلمية، غزة.
، م نسة عبلء الدي  للط اعة ُ، طأساسيات لناء اال تبارات وال قاييس النفسيم والترلويم(، ََِٓاعبليب، نون  شا   ) .ُُ

 كالن  ، دم ع، نوريا.
أثر لرنامج إثرائ  قائم  لل  ادات ال قل ا  التفكير االلاا   والقوة الريابيم  (،َُِِ) بلرلرياشل، علي ب  ضبد ناص  ع .ُِ

 ، السعودية.، أك كحة د  وراه من ورةلاى طالب ال رحلم ال توسجم ل كم ال كرمم
 ، عادل الك ئ.ّ، طالتوجيو واإلرشاد النفس (، ََِِ) زى اف، حامد ع د السبلـ .ُّ
لتن يم التفكير  TRIZاا ليم لرنامج مقترح ا  بوء مبادئ نظريم تريز (، َُِّادر )صياـ، مهند يونف ع د الق .ُْ

،  لية التبية، اعبامعة غري من ورة ، رنالة ماجس ريااللاا   ا  مادة التكنولوجيا لاى طلبم الصف السالع االساس 
    االنبلمية، غزة.

  ازكرم العلمية للن   كال وزي ، عماف، االردف. ، دار اليأساليب الاراسات ال ستقبليم(، ََِٖعام ، كارؽ ) .ُٓ
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( يف تنمية بعح مهارات TRIZفاعلية ب نامج تدرييب تاام على ن  ية ت يز )(، َُِٕع د اهلل، ع ده حس  ناجي كاخ كف ) .ُٔ
، جامعة ِ، العددّّ، ؾبلد مملم كليم الترليم، ال فكري االبداعي لدل كبلب تسم ال ياويات بكلية التبية جامعة اغبديدة

 انيوط.
( يف تدرير اعبغ افية ل نمية STSE(، ان  داـ مدخل العلم كال كنولوجيا كا  م  كال يبة )َُِٔع د الوارث، ايباف ؿبمد ) .ُٕ

دراسات  رليم ا  الترليم و لم النفس مهارات ال فكري اؼبس ق لي كالوعي بابعاد ان   اؼ اؼبس ق ل لدل كبلب اؼب حلة الثانوية، 
(ASEP  )عدد اػبامر كالس عوف، يوليو.ال 
 ، اؼب نسة اغبديثة للك اب، ل ناف.ُ، طت ليم التفكير(، َُِٕالع يدم، ص اح م شود منوخ كليلى علي عثماف الربزقبي ) .ُٖ
، دار اؼبسرية للط اعة كالن   كال وزي ، عماف، اإلدارة والتخجيط الترلوي )النظريم والتجبيق((، ََِٖالعجمي، ؿبمد حسا ) .ُٗ

 .األردف
، رنالة ماجس ري، اعبامعة اثر التفكير ال ستقبل  للقيادات االداريم ا  نقل ال  رام(، ََِٓالعزاكم، عواكف شا   ) .َِ

 اؼبس نص ية، بغداد.
تص يم لرنامج ترلوي واقًا لنظريم لياجيو ا  تن يم كفاءة الت  يل ال  را  لل  لومات (، َُِٓالعكيدم، رنا  ماؿ جياد ) .ُِ

،  لية التبية للعلـو االنسانية، جامعة غري من ورة ، اك كحة د  وراهلترليم الخاصم ا  مركز محااظم نينوىلاى تالميل صفول ا
 اؼبوصل.

يف ربصيل كبلب الصف ال اب  العلمي يف مادة  (TRIZاث  ان عماؿ انتاتيجية )(، َُِٗعلي، مهند وبىي حس  ) .ِِ
 ، جامعة تك ي .ّٕ، العدد ُا لد   Journal of Al-Frahedis Arts  مملم اداب الفراىياي الكيمياء

مط وعة جامعية،  لية العلـو االت صادية كال جارية كعلـو ال سيري،  أساسيات مناىج االستشرال (، َُِٖعويسي ، أما ) .ِّ
 جامعة انطيف، اعبزاا .

ال حصيل االبداعي يف اعبغ افية ( ل نمية ال فكري ك TRIZ)(، فاعلية ب نامج مقتح يف ووء ن  ية ت يز َُِْالعوي ي، ناىد ) .ِْ
 .ْٓالعدد  مملم دراسات  رليم ا  الترليم و لم النفس  لطال ات الصف االكؿ م ونط دبدينة جدة،

 .، القاى ة، مص الاراسات ال ستقبليم(، ََِِالعيسوم، اب اىيم ) .ِٓ
 ، بارير.َِلي سور، رتم ،   اس االستشرال االستراتيم  ال شاكل وال ناىج(، ََِٕغودم، مي اؿ كتير اؽبمامي ) .ِٔ
، ْْديسمرب، عدد  -، ؾبلد ب مملم ال لوم االنسانيم(، الدرانات االن   افية: مقاربة مفاىيمية، َُِٓلوصيف، عمار ) .ِٕ

 اعبزاا .
. اؼبنورة اعبامعة االنبلمية باؼبدينة(  مفهوم االستشرال ) لم ال ستقبل(  َُِٕ)مدشل، ؿبمد ب  ع د ال ضب  آالايواؿ  .ِٖ
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 ال لخص:
 ننة. ُٖ-ُّ اذل تياس تطور القدرات ال قويبية م  عم  ىدؼ ال حث اغبارل

كيقصػػد بالقػػدرات ال قويبيػػة: ـب لػػف أنػػواع الن ػػاط العقلػػي الػػذم يهػػدؼ اذل ال حقػػع مػػ  اؼبعلومػػات كن ااجهػػا 
 كالك ف ع  صح ها ؼبقارن ها دبح  معا م  اؼبعلومات كت كوف م  االشكاؿ كال موز كاؼبعاشل.

( كالئ ككال ة موزعا كفقان للجػنر كالصػف الدرانػي مػ  األكؿ م ونػط اذل ٕٖٗتكون  عينة ال حث م  )
السادس االعدادم حيث تام  ال احثة بان  داـ اخ  ار لقياس القػدرات ال قويبيػة الػذم تامػ  ب انػو يف رنػالة اؼباجسػ ري 

 -كاالتسػػاؽ الػػداخلي -كال نػػاء -( فقػػ ة كتامػػ  بػػإج اءات )الصػػدؽ ال ػػاى مََُكتكػػوف االخ  ػػار بصػػورتو االكليػػة مػػ  )
( فق ة مث ّْكال حليل العاملي(  ما تام  ال احثة حبساب القدرة ال مييزية بفق ات االخ  ار ك  حذؼ ) -كاػبطا اؼبعيارم

( ٔٔ  حسػػاب الث ػػات )إعػػادة االخ  ػػار كال جزاػػة النصػػفية كالفا  كن ػػاخ( كأعلػػى الدرجػػة علػػى االخ  ػػار بصػػورما النهاايػػة )
( كأكوح  الن ااج اف القدرات ال قويبية ت طػور ب طػور العمػ  حيػث اف ىنػاؾ ّّ ( بونط ف وي تدره )كأدسل درجة )صف

تزايػػدان ملحويفػػان بالونػػط اغبسػػات ألفػػ اد العينػػة مػػ  م حلػػة عم يػػة اذل م حلػػة اخػػ ل بداللػػة احصػػااية كىػػذا مػػا ي يػػد ف وػػية 
 (.ََِٗالعيد، ننة ) ُِجيلفورد باف القدرات ال قويبية ت دأ بالنمو بعد عم  
 كتد   صياغة عدد م  ال وصيات منها:

على التبػويا العػاملا يف اؼبدي يػة العامػة للتبيػة االنػ فادة مػ  الن ػااج الػ  توصػل  اليهػا ال احثػة أثنػاء ال ػدرير أك  -ُ
 االخذ بن   االع  ار مس ول القدرات ال قويبية.

سػػ  دمة يف الوتػػ  اغباوػػ  كاع مػػاد منػػاىج ت  ػػد علػػى تنميػػة علػػى اؼبسػػ كلا بووػػ  اؼبنػػاىج إعػػادة الن ػػ  باآلليػػة اؼب -ِ
 كتطوي  القدرات العقلية كمنها القدرات ال قويبية.

  ما كوع  عدد م  اؼبقتحات منها:
 إج اء درانة ذب ي ية بعنواف )أث  ب نامج ت بوم كفقان لن  ية جيلفورد ل نمية القدرات ال قويبية(. -0

تة با القدرات ال قويبية كبا  ل م  ال فكري االبداعي كال فكري الناتد.إج اء درانة ارت اكية حوؿ العبل -2  
Abstract 

The current research aims to measure the evaluative abilities from the 
age 13-18 years. 

Evaluative abilities mean: the various types of mental activity that 
aims to verify information and its results and uncover its validity in order to 
compare it with a specific test of information and it consists of shapes, 
symbols and meanings.  
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The research sample consisted of (897) male and female students distributed 
according to gender and grade. The researcher set a test to measure 
evaluative abilities set in the master thesis. The test in its initial form consisted 
of (100) items and carried out procedures (apparent validity - construction - 
internal consistency - standard error - and global analysis) as the researcher 
did by calculating the discriminatory ability of the test items, (34) items were 
omitted, then the consistency was calculated (re-test, midterm and 
Vackronbach), the highest score on the test in its final form (66) and the 
lowest score (zero) with a hypothesis of (33) and the results indicated that the 
evaluative abilities develop with age development and that there is a 
significant increase in the arithmetic mean for the sample individuals in one 
age into another with a significant sign and this confirms Gilford's hypothesis 
that evaluative abilities start growing after the age of 12 years. 

sample members were of an average level and due to the fact that their 
arithmetic mean is within the intermediate level scores to test the evaluative 
abilities, and a statistically significant difference was found for the first and 
third grade in favor of the third grade, and a statistically significant difference 
was found between males and females in favor of (females). 

A statistical significant difference between males and females for the 
fourth and sixth grades in favor of (females) were also found.  
A statistically significant difference was also found between scientific and 
literary in favor of scientific specialization. 

The interaction between sex, grade, and specialization was not 
statistically significant. The researcher developed a number of 
recommendations, including: 
1- Educators working in the General Directorate of Education should 
benefit from a test prepared by the researcher to reveal the evaluation 
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capabilities of students when they are classified into the scientific and literary 
branch. 
2- Those responsible for developing the curricula should review the 
mechanism used at the present time and adopt approaches that emphasize the 
development and development of mental capabilities, including corrective 
capabilities. 
The researcher also made a number of proposals, including: 
1- Conducting an experimental study entitled (The Impact of an Educational 
Program According to Guilford's Theory of Development of Evaluative 
Capabilities). 
2- Conducting a correlational study on the relationship between evaluation 
capabilities and both creative and critical thinking. 

 الفصل األول
 الت ريف لالبحث
 أواًل: مشكلم البحث

القدرات العقلية حسئ ما جاءت بو ن  ية جلفورد اال اف مناىجنا اغبالية ت  ز  تع رب القدرات ال قويبية م  أىم
( أف الطل ة لديهم َُِٗعلى عمليات اؼبع فة كالفهم كال ذ   دكف االى ماـ بالقدرات ال قويبية إذ ذ  ت درانة )الع اهبي 

 تصوران كاوحان يف القدرات العقلية كم  ومنها القدرات ال قويبية.
دـ  توف  درانة نابقة حػوؿ تطػور مسػار مبػو القػدرات ال قويبيػة مػ  الصػف األكؿ اذل الصػف السػادس كن  ان لع

 اإلعدادم تام  ال احثة أذه الدرانة.
 ما ا دت العديد م  الدرانات التبوية كم  ومنها درانات بياجيو اذل وػ كرة االى مػاـ بالقػدرات ال قويبيػة 

 ر اؼبفاىيم العلمية لدل الطل ة.ؼبا ؽبا دكر   ري يف بناء كمبو كتطو 
-ُّلذا ارتات ال احثة بناء اخ  ار للقدرات ال قويبية كتياس مسار تطور ىذه القػدرات لػدل االفػ اد مػ  عمػ  

 ننة. ُٖ
 ثانياً: أى يم البحث

ف هم ت  ز ا  معات ال   ية يف كت نا اغباوػ  علػى ربقيػع االنػ فادة اؼب جػوة مػ  اف ادىػا ككاتػامم اؼب  لفػة، بصػ
ثػػ كة ب ػػػ ية ال تقػػل أنبيػػػة عػػ  الثػػػ كات الط يعيػػة، إذ تػػػ ل اغلػػئ الػػػدكؿ كا  معػػات أف الطاتػػػة ال  ػػ ية ىػػػي كنػػيلة ال نميػػػة 
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كغاا هػػا، كاف أدامػػم األكذل ىػػم الطل ػػة لػػذا فمػػ  اؼبهػػم تنميػػة تػػدرامم كرعػػاي هم كال نػػيما أف لػػديهم العديػػد مػػ  اغباجػػات 
 مايزة للطل ة  ما العاديا كذل  على عكر االع قػاد السػااد أف ىػ الء الطل ػة ال وب ػاجوف اإلمبااية كاالرشادية اػباصة كاؼب

 اذل اى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص ألهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادركف كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طيعوف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدب  أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورىم كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبلمم بانفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهم
 (.ّْ: ََِٗ)غيث كبنات ككقع: 

مم يف ال عػ ؼ كال ن ػ  بػاألداء أك اف مع فة التبويا كالقااما على ش كف الطل ة يف الف كؽ الف دية تزيد م  تػدر 
السػػلوؾ اؼب وتػػ  للفػػ د يف اؼبواتػػف اؼب  لفػػة، فبػػػا يبكػػ  مػػ  اغبكػػم اؼبسػػ ع علػػػى امكانيػػة قبػػاح الطالػػئ أك ف ػػلو يف موتػػػف 
تعليمي معا، كىذا يساعد على االخ  ار السليم للف د  ما يساعد على كوعو يف اؼبكاف الذم ينان و، إذ تع رب القدرات 

مووػػػوع الدرانػػػة كمػػػادة ال حػػػث يف ميػػػداف القيػػػاس النفسػػػي كالعقلػػػي، كلػػػوال كجودىػػػا ؼبػػػا  ػػػاف ىنػػػاؾ مقػػػايير أك  العقليػػػة
مقػايير ال  صػية  -اخ  ارات، إذ اف ىذه اؼبقايير امبا كجدت لقيػاس ىػذه القػدرات كالفػ كؽ الف ديػة كتقػدي ىا، كتع مػد

 ػف عػ  العوامػل ال ايسػية الػ  ربػدد قبػاح االفػػ اد إذ اف ب ػكل انانػي علػى يفػاى ة الفػ كؽ يف الك -كاالخ  ػارات العقليػة
النجاح يب د يف ابعاده لي مل  ل مكونات ال  صية يف تف دىا م  ف د اذل اخ  كعملية الك ػف مهمػة يف  ػل ؾبػاؿ مػ  

طػػػط ؾبػػػاالت اغبيػػػاة يف األنػػػ ة كيف ا  مػػػ ، كمهمػػػة ب ػػػكل خػػػاص يف ميػػػادي  التبيػػػة كال علػػػيم، إذ علػػػى أنانػػػها تعػػػد اػب
كاؼبناىج التبويػة، كاف كيفيفػة التبيػة كاؼبدرنػة تكمػ  يف ال عػ ؼ علػى ىػذه القػدرات بػا الطل ػة كال بلميػذ كاف تك ػف عػ  
اؼبواىئ كالقدرات كربديد االح ياجات كالقدرات لل بلميذ كالطل ة كم  مث يلـز الت يز عليها كم اعاما عند تصػميم الػربامج 

لػػيمهم، كاف تعمػػل علػػى رفػػ   فػػاءة القػػدرات اذل أتصػػى حػػد فبكػػ  اف تصػػل اليػػو، ك  ػػف اػباصػػة بتبيػػ هم كتػػاىيلهم كتع
 (.ِٓ: ََِٗجوانئ االبداع عند الطل ة )شبلؿ: 

اف الن ػػ ة اؼبعاصػػ ة ت  ػػز علػػى القػػدرات كاالدكات الػػ  ؽبػػا معناىػػا كأنبي هػػا يف حيػػاة ا  مػػ  أ ثػػ  فبػػا ت  ػػز علػػى 
ولي ها مدة احمليط الػذم كجػدت فيػو كمػ  ىنػا تعػد  ػل تػدرة أك  فايػة نوعػان مػ  أنػواع القدرات ا  دة كال  ال ت عدل يف مش

الذ اء كعليو اص ح م  اؼبمك  اف ن حدث كبانلوب جديد كمس دصل ع  ماىية ال مييز كم  أي  تن ا، اف الطالئ اؼب ميز 
اؿ باعماؿ غري عادية ألنو تادر على حل الواعد يف أم ؾباؿ م  ؾباالت الذ اء يعد ش صان موىوبان اذا تاـ وم  ىذا ا 

 (.ِٖ: صُٕٗٗأم م كلة تواجهو يف حياة )عدس: 
ت ػري الكثػري مػػ  الدرانػات إذل انبيػػة كوػ كرة ال يبػة اؼبنانػػ ة لنمػو القػػدرات العقليػة، فػريل بياجيػػو أف الػذ اء أيػػان  

 " الػذم أجػ ل العديػد مػ   Bloom, 1964 انػ  مكوناتػو ينمػو مػ  خػبلؿ ال فاعػل اؼبسػ م  مػ  ال يبػة، كيػذ   "بلػـو
الدرانػػػات الطوليػػػة علػػػى مبػػػو الػػػذ اء يف ـب لػػػف القطاعػػػات السػػػكانية، اف ال يبػػػة ؽبػػػا أ ػػػرب األثػػػ  علػػػى الصػػػفات االنسػػػانية 
اؼبك س ة خبلؿ الفتات الػ  يكػوف فيهػا تغػري ىػذه الصػفات اؼب ميػزة نػ يعان، كإذا دل ت ػواف  ال ػ كؼ اؼبنانػ ة للنمػو يف ىػذه 

" ىػػذه مػػ  مػػا اؼب حلػػة ا غبسانػػة فػػإف كصػػوؿ الفػػ د اذل أتصػػى مسػػ ول لقدراتػػو يصػػ ح مووػػ  شػػ  كت فػػع كجهػػة ن ػػ  "بلػػـو
 (.Bloom, 1964: p98-99عامان تق ي ان ) َٓ" منذ montessoriتوصل اليو "مون سورم 
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ل فعالية الخ  ار إف االخ  ارات النفسية للقدرات العقلية اؼب  لفة تع رب ذات تدرة تن  ية عالية كىي أ ث  الوناا
(، ألف يف ذل  تا يػد علػى ِّ: ُٓٗٗأنسئ عمل أك زبصص دراني أك نوع م  ال دريئ ل  ص معا )ؿبمد كو: 

ال وافع اؼبها كذل  وبس  ال وجيو السليم الخ يار اؼبهنة كاالن عداد األ اديبي كالنفسي كال درييب ؽبا، ك ذل  تا يػد علػى 
ف د يف اخ يار نوع الدرانة كأنسئ اؼبواد الفعلية اك األدبية أك الفنية فبا ي م  لػو النجػاح ال وافع التبوم كذل  دبساعدة ال

 كال فوؽ الدراني.
(  ما أشػار فيصػل يػونر اذل وػ كرة ِّٕ-ِّٔ: ُْٗٗ، أضبد الزعيب: ِٓ: ُٖٔٗ)ع د اغبميد اؽبامشي: 

 (.ٗ: ُٕٗٗسية )فيصل يونر: جعل العمليات اؼبع فية كخاصة اؼب   ة يف اؼبقايير كاالخ  ارات النف
 ما أف الوصوؿ اذل سبايز القدرات العقلية ال قويبية يف الفبات العم ية اؼب  لفة، كيفهػور بعػح منهػا علػى عامػل 
ُي دليبلن تن  يان للعمليػات اؼبع فيػة   ط يقامػا مػ  القػدرات العقليػة ؾب معػة، كتػد يكػوف  كاحد أك أ ث  م  عامل يعطي م ش ان

 قات اعبديدة  اؿ علم النفر اؼبع يف اغبديث.ذل  أحد ال ط ي
يعػػد بنػػاء االنسػػاف كتنميػػة تدراتػػو العقليػػة اؽبػػدؼ ال ايسػػي للعمليػػة ال عليميػػة يف ايػػة دكلػػة مػػ  دكؿ العػػادل اؼب قػػدـ 
ة كالنامي كيقاس تقػدـ ايػة دكلػة دبػا لػديها مػ  امكانيػات يف تنميػة عقػوؿ أبنااهػا كالعمػل علػى انػ ثمارىا حبيػث تصػ ح تػادر 

على ال عامل كال فاعل االهبات م  م غريات العص  كدبا ىبدـ ال وجهات ال نموية يف الدكلة كبذل  أص ح العمل على تنميػة 
 (.ُّ: ََُِالعقوؿ كتطوي ىا ذا انبية   رية كبات النجاح يف ىذا ا اؿ أناس ال قدـ كال تي )اغبلية: 

 قدمة ال  تسعى دكمان للنهوض بطاتاما كامكانياما ال   ية يعد ال عليم أىم ان ثمارات ا  معات كال عوب اؼب
دبػػا وبقػػع انػػ قبللي ها كنػػيادما كتطوي ىػػا إذا يسػػ ثم  ال علػػيم مػػوردان مػػ  أىػػم مػػوارد ا  مػػ  اال كىػػو تػػدرات أفػػ اده ككاتػػامم 

 (.ُُ: ََُِالذىنية ل حقيع أ رب عااد م  ال نمية يف ا االت  افة )السام ااي: 
ة اؼب اىقة ىي م حلة ال طور العقلي ال  يص ح فيها الف د تػادران علػى ال فسػري كال وافػع مػ  ال يبػة كمػ  ذاتػو فم حل

كلذا يكوف النمو العقلي كتطوي ه ذا انبية يف درانة اؼب اىقة لير فقط ألنو احد يفواى  النمو كامبا أي ان الف اؼبكانة العقليػة 
ف د كان عداده كن  ان الف فتة اؼب اىقة ىي فتة اتساع اػبربات فإنو يص ح مػ  ال ػ كرم تعد عامبلن ؿبددان يف تقوصل تدرات ال

للمه ما أف ي ع فوا على القدرات العقلية للم اىع كيقوموىا، كيك سئ مثل ىذا ال قييم تيم و إذا  اف دتيقان كيعد ذل  ذا 
امة لتبية ال  اب  ما اف ن اؿ االخ  ار اؼبها يكوف أنبية خاصة بالنس ة للم با الذي  تواجههم مهمة تقدصل مناىج مبل

على تدر   ري م  االنبية يف ىذه اؼب حلة كلذا يص ح م  ال  كرم للموجها اؼبهنيا منات ة اػبطط اؼبس ق لية م  جانئ 
درات اؼب اىػع تدرات االف اد، اذا  ػاف اؼبفػ كض اػبػ كج ب  طػيط مهػا نػليم،  ػذل  فػإف ال قػدي  السػليم تػدر االمكػاف لقػ

العقلية يكوف مساعدان اي ان لآلبػاء كغػريىم مػ  اؼبه مػا بال ػ اب كالػذي  يػاملوف يف تقػدصل تعلػيم كخػربات اخػ ل لل ػ اب 
 (.ٗٔ: َُٖٗحىت تكوف ت بي هم م دية ل كوف أف اد ا ث   فاءة كمواكنا ا ث  صبلحية )أادر: 

مبػػو القػػدرات ال قويبيػػة مػػ  الصػػف األكؿ اؼب ونػػط اذل  تكمػػ  أنبيػػة الدرانػػة يف تػػوفري كتلقػػي وػػوءان علػػى مسػػار
 السادس اإلعدادم كال ع ؼ على الف كؽ با م حلة عم ية كاخ ل يف القدرات ال قويبية.
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 ثال اً: حاود البحث: 
 تقتصر حاود البحث الحال   لل:

 .ََِِ-َُِٗتق ص  اغبدكد الزمنية للعاـ الدراني  الحاود الزمنيم: -0
 ي حدد ال حث اغبارل باؼبدارس الثانوية ؼب  ز مدينة اؼبوصل. الحاود ال كانيم: -6
 ( ننة.ُٖ-ُّسبثل كل ة اؼبدارس الثانوية م  الصف االكؿ اذل السادس االعدادم م  عم  ) الحاود البشريم: -3
 ت حدد حدكد ال حث اؼبع فية بالقدرات ال قويبية. الحاود ال  رايم: -4

 رال ًا: أىاال البحث
 ( ننة.ُٖ-ُّال طورم للقدرات ال قويبية لدل الطل ة م  عم  ) ال ع ؼ على اؼبسار  -ُ
 ال ع ؼ على الف كؽ با اعبنسا يف القدرات ال قويبية لكل م حلة م  اؼب احل العم ية. -ِ

  امساً: تحايا ال صجلحات
 القارات التقوي يم:

الق ار كتع مد على مهارة ال قوصل  ( باهنا: القابلية على ال حليل كاؼبقارنة كال قييم إلصدارُٖٕٗع فها جيلفورد )
 (.َُِٔ، ُٔللف د كت بط ب نمية النمط ال فكريم النقدم )ؾبلة اؽبندنة كال كنولوجية، العدد

(: ـب لف أنواع الن اط العقلي الذم يهدؼ اذل ال حقع م  اؼبعلومات كن ااجها كالك ف ُٖٖٗ ما ع فها )
 ت كوف القدرات ال قويبية م  عدد م  القدرات ال قويبية:( ك َُِْع  صح ها دبقارن ها دبح  معا )ال يخ: 

  تقويم وحاات األشكال: -0
كتقػػاس باخ  ػػار األشػػكاؿ اؼب طابقػػة كفيػػو : ت علػػع دبػػدل مطابقػػة االشػػكاؿ كتػػدرة الفػػ د علػػى أف يقػػـو باؼبطابقػػة

شكل م جعي كيق  ي يطلئ م  اؼبفحوص أف وبدد ما إذا  اف  ل شكل م  األشكاؿ ال  ي  منها الس اؿ ي طابع م  
 (.َُِْذل  القياـ بعملية اؼبقارنة كاؼبزاكجة، للحكم على مدل توحد األشكاؿ )ال يخ: 

 تقويم وحاات الرموز: -6
ت علػػػع باؼبعلومػػػات الػػػ  تكػػػوف يف شػػػكل ؾبػػػ د ي كػػػوف مػػػ  اغبػػػ كؼ كال مػػػوز كاألرتػػػاـ كت هػػػ  بصػػػورة أنانػػػية يف 

 (.َُِْيز على معاينها )ال يخ: اؼب كبلت اللف ية كالعددية حينما ال يكوف الت 
  تقويم وحاات ال  ان : -3

كيقاس باخ  ار الكلمات اؼب طابقة كفيو يطلئ م  : ت علع بالكلمات كمدل مطابقة الكلمات ؼبع  احملدد مس قان 
اؼب جعيػة اؼبفحوص أف ين قي أت ب  لمة يف اؼبع  لكلمة اؼب جعية م  با أربعػة اح مػاالت اخ ياريػة  لهػا م ادفػات الكلمػة 

 (.َُِْكربدد األكزاف النس ية لدرجة ال  ابو با  ل اح ماؿ م  االح ماالت االخ  ارية كالكلمة اؼب جعية )ال يخ: 
 تقويم ال القات لي  األشكال: -4
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كيقػػاس باخ  ػػارات تقػػدي  الزكايػػا اؽبندنػػية، اغبكػػم علػػى العبلتػػات االدرا يػػة كاالذباىػػات الصػػحيحة لؤلشػػكاؿ 
 (.َُِْة با األشكاؿ كأت ب عبلتة با شكلا )ال يخ: كالعبلتات احملدد

  تقويم ال القات لي  الرموز: -5
كيقاس باخ  ار معاعبة ال موز كي  ػذ صػيغة اخ  ػارات القيػاس اؼبنطقػي يف ؿب ػول : كي علع بال موز كمعاشل ال موز

 (.َُِْرمزم كاخ يار الكلمات اؼب ت طة كاخ  ار األزكاج اؼب  اأة )ال يخ: 
 م ال القات لي  ال  ان :تقوي -6

)أم ان ػػاج العبلتػػات( اؼبتادفػػات اللف يػػة كاؼب  ػػادات اللف يػػة: كيقػػاس باخ  ػػار الكلمػػات اؼب ت طػػة كفيػػو يعػػ ض 
علػػػػى اؼبفحػػػػوص زكج مػػػػ  الكلمػػػػات بينهمػػػػا عبلتػػػػة كاوػػػػحة كؾبموعػػػػة مػػػػ  األزكاج االخػػػػ ل  اح مػػػػاالت اخ ياريػػػػة كعلػػػػى 

 (.َُِْع  العبلتة اؼبطلوبة )ال يخ: اؼبفحوص أف ىب ار منها أت ب زكج يعرب 
 تقويم ائات األشكال: -7

كيقػػاس باالخ  ػػارات الػػ  ت طلػػئ مػػ  اؼبفحػػوص اغبكػػم علػػػى  كي علػػع بقػػدرة الفػػ د علػػى اغبكػػم علػػى الفبػػات:
مبلءمة الفبات، مثل اخ  ار أنسئ فبة كاخ  ار أنسػئ زكج لؤلشػكاؿ كأنسػئ ؿبػ  لل ميػز بػا فبػات األشػكاؿ كاؼبزاكجػة 

 (.ََِٗشكاؿ )العيد، با األ
  تقويم ائات الرموز: -8

كيقػاس باخ  ػار اف ػل فبػة ل صػنيف األعػداد كأف ػل ذبميػ  للكلمػات  كي علع بقدرة الف د على ذبمي  الكلمػات:
 (.ََِٗ)حسئ القافية( كان قاء الكلمات حسئ خصااصها )العيد، 

 تقويم ائات ال  ان : -9
 مػػػػػػػػػػػػػػ  اؼبفحػػػػػػػػػػػػػػوص أف وبػػػػػػػػػػػػػػدد أم فبػػػػػػػػػػػػػػةاغبكػػػػػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػػػػػى فبػػػػػػػػػػػػػػة بان قػػػػػػػػػػػػػػاء انػػػػػػػػػػػػػػم الفبػػػػػػػػػػػػػػة كفيػػػػػػػػػػػػػػو يطلػػػػػػػػػػػػػػئ 

 (.ََِٗ)م  با فبات ثبلث( تنط ع على أربعة  لمات كاخ  ار أنسئ فبة للكلمات )العيد، 
 تقويم منظومات األشكال: -02

اغبكػػم علػػى تػػوازف األشػػكاؿ كأف ػػل مووػػ  علػػى خ يطػػة، كاألشػػكاؿ اؼبنسػػقة داخليػػان كأتػػ ب نبلنػػل أشػػكاؿ 
 (.ََِٗ كاالذباىات اؼبكانية اؼب  اأة )العيد،

 تقويم منظومات الرموز: -00
اغبكم على العبلتة با نبلنل األعداد كفيو يعطي اؼبفحوص نلسلة م  األعداد مث يطلئ منو ربديد أنسػئ 
عملية حسابية تصف اؼب دأ كالقاعدة الساادة يف السلسلة م  با ثبلث م ادئ ؿب ملة كاالخ  ار الثاشل ىو االعداد ال عيدة 

 (.ََِٗص أف ين قي م  با ؾبموعة األعداد بعدان م  حيث ان  اـ ا موعة )العيد، كفيو يطلئ م  اؼبفحو 
 تقويم منظومات ال  ان : -06
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 (.ََِٗيطلع عليو عامل "ال قوصل اؼبع مد على اػبربة" أك "ال قوصل يف ووء ؿب  الفهم العاـ" )العيد، 
 تقويم تحويالت األشكال: -03

نية كاخ  ار اغبكم على أتل عدد م  اغب  ات ال  تطػ أ علػى ال ػكل اغبكم على اعادة التتيئ كال فسريات الف
 (.ُٕٖٗاؼب جعي )ابو حطئ، 

 تقويم تحويالت الرموز: -04
أف وبكم اؼبفحوص ىل م  اؼبمك  كب   لمة م  اعادة ت تيئ  لمة اخ ل؟ كاالخ  ار الثػاشل ىػو اخ  ػار حػل 

)ال ف ة( مث يعطي يف  ل ن اؿ  لم ا كعليو أف يقػ ر أم  ال ف ة كفيو يعطى للمفحوص طبر تواعد ت علع بن اـ التميز
 (.ُٕٖٗالكلم ا ت صب  بدتة )ابو حطئ، 

 تقويم تحويالت ال  ان : -05
ان قػػاء النػػاتج كفيػػو يعطػػي اؼبفحػػوص ثػػبلث أشػػياء بديلػػة يبكػػ  الػػ بط بينهػػا كعليػػو أف يقػػ ر أف ػػلها كانػػوأىا يف 

فحػوص ثػبلث اشػياء يبكػ  أف تسػ  دـ يف ربقيػع غػ ض معػا كعليػو صناعة شيء ثالث، كاخ  ار ال غريات كفيػو يعطػي اؼب
 (.ُٕٖٗأف ين قي أف لها كأنوأىا )ابو حطئ، 

 تقويم تض ينات األشكال: -06
ىو القدرة على زبطيط زبطػيط الطػ ؽ كال  طػيط لػداا ة  ه باايػة كال  طػيط ال نافسػي كاغبكػم علػى تفصػيبلت 

 (.ُٕٖٗاألشكاؿ )ابو حطئ، 
 موز:تقويم تض ينات الر  -07

 (.ُٕٖٗعملية االن ن اط بان  داـ اخ  ارات القياس اؼبنطقي كال  تصاغ يف ؿب ول رمزم )ابو حطئ، 
 تقويم تض ينات ال  ان : -08

كيسػػمى "ال قػػوصل اؼبنطقػػي" أك "ال قػػوصل يف وػػوء احملكػػات الداخليػػة" كاف ػػل مقاييسػػو اخ  ػػارات القيػػاس اؼبنطقػػي 
 (.ُٕٖٗ ال  ت طلئ االخ  ار م  م عدد )ابو حطئ،

 (:0988وقا تبن  الباح م الت ريف النظري لميلفورد )
( تقػػػ  وػػم  كحػػػدات بعػػػد Evaluation Abilites(: ع ػػػارة عػػ  تػػػدرات تقويبيػػة )Guilfordجيلفػػورد ) -ُ

( كت علع بعمليات ال حقع م  صحة ال يانات أك اؼبعلومات ع  ك يع operation Dimensionالعمليات )
 (.ُٖٕٗاحملكات اؼبع كفة أك احملددة مس قان )ابو حطئ كعثماف:  مع فة اتفاتها م  أم ؿب  م 

 الت ريف االجرائ  للقارات التقوي يم: 
كىػػػي تػػػدرة الطالػػػئ علػػػى اغبكػػػم علػػػى االشػػػكاؿ كال مػػػوز كاؼبعػػػاشل كالعبلتػػػات كالفبػػػات كاؼبن ومػػػات كال حػػػويبلت 

 خ  ار الذم تام  ب نااو ال احثة.كال  مينات كتقاس بالدرجة ال  وبصل عليها الطالئ عند اجاب و ع  اال
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 الفصل ال ان 
 دراسات سالقم

اكلع  ال احثة علػى عػدد مػ  درانػات نػابقة حػوؿ مووػوع القػدرات ال قويبيػة، إال أهنػا دل ذبػد درانػة م اشػ ة 
 ل طوي  القدرات ال قويبية، لذا ن قـو ال احثة بع ض الدرانات ال  تصل  إليها:

اسم  امليدم لدب ض القدارات ال قليدم اد  بدوء ن دوذج جيلفدورد لداى طدالب (: )در 6227دراسم ألو ناش  ) -1
 المام ات(.

ىدؼ الدرانة ىو اج اء درانة عاملية لقدرتا م  القدرات العقليػة، كنبػا تػدرة ال قػوصل يف ؿب ػول ال مػوز وػم  
 النواتج الس  لنموذج بنية العقل عبيلفورد كتدرة ال فكري الناتد.

( كال ػػػان ككال ػػة مػػ  بػػا كػػبلب ككال ػػػات الف تػػة الثانيػػة كال ابعػػة باتسػػػاـ ُٖٕنانػػية )بلغػػ  عينػػة الدرانػػة األ
االت صاد اؼبنزرل كاالعبلمي التبوم كم  كبلب الف تة ال ابعة بقسم تكنولوجيا ال عليم كتسم ال يولوجي بالف تة الثانية كالثالثة 

 م   لية التبية.
( كالػػئ ككال ػػة تكونػػ  ُٔٔلعينػػة النهاايػػة للدرانػػة اغباليػػة )( كال ػػة ككالػػئ كأصػػ ح آُٔكتػػد   انػػ  عاد )

 -أدكات الدرانة م :
 ا تبار التفكير الناقا وتشت ل  لل: -1

اخ  ػػار  ورنيػػػل ال فكػػري الناتػػػد  ُُٖٗاخ  ػػار ال فكػػػري الناتػػد، اخ  ػػػار ال فكػػري الناتػػػد مػػ  اعػػػداد ابػػ اىيم كجيػػػو 
 كأنف ت الدرانة ع  الن ااج ال الية:

وصل الوحدات ال مزية كالفبات كالعبلتات كاألن مة، ام أف عامل ال قوصل  اف أحد أف ل العوامل ال  كجود عامل تق -ُ
 توصل  اليها الدرانة.

 (َِ: ََِٕ)ابو ناشيئ،   ما توصل اذل بعح ال مايز يف اخ  ار ال فكري الناتد كخاصة يف مع فة اؼبسلمات كاالن ن اج. -ِ
السددي انت  وتددأثيره  لددل النددواتج ال قليددم السددتم: الوحدداات  الفئددات   (: )ال حتددوى6204دراسددم ال لدد  لددك ) -6

 ال القات  التحويل  ال نظومم  التض ي (.
ىدف  الدرانة اذل مع فة احمل ول السيمان  كتػاثريه علػى النػواتج العقليػة السػ ة )الوحػدات، الفبػات، العبلتػات، 

 العػػ اؽ يف ؿباف ػػة نينػػول كتػػد   ال ا ػػد مػػ  صػػحة الف وػػية "ال ال حويػػل، اؼبن ومػػة، ال  ػػما(، لػػدل اؼب حػػة االعداديػػة يف
 ال  صص(". -توجد ف كؽ دالة احصاايان يف مس ول معلومات احمل ول السيمان  كفقان ؼب غري )اعبنر

( كالػػئ ككال ػػة يف الصػػف ال ابػػ  االعػػدادم مػػ   ػػبل ال  صػػص ََٔكتكونػػ  عينػػة ال حػػث األنانػػية مػػ  )
 ( مدارس اعدادية لل نات كال نا.ٖ ارىم بالط يقة الع وااية الط قية موزعة على )  اخ  العلمي كاألدت.
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كتػػػد   ال حقػػػع مػػػ  الصػػػدؽ دب شػػػ ات عػػػدة ىػػػي صػػػدؽ احمل ػػػول بنوعيػػػو )الصػػػدؽ ال ػػػاى م كالصػػػدر اؼبنطقػػػي( 
حسئ بط ااع عدة منهػا، كصدؽ ال ناء كالصدؽ العاملي أما بالنس ة لث ات اخ  ار احمل ول السيمان  كالنوااج العقلية فقد 

(، كك يقػػة الفا  كن ػػاخ، ك ػػاف  ػػبل َِك يقػػة اعػػادة االخ  ػػار، الث ػػات بط يقػػة االتسػػاؽ الػػداخلي كك يقػػة ري  ػػارد نػػوف )
االخ  اري  بف كعهما اؼب عددة ي م عوف بث ات جيد، كتد اش ق  لبلخ  اري  الدرجػة اؼبعياريػة لكػل مػ  الطػبلب كالطال ػات 

 العينة، كتد   ان   اج اػبطا اؼبعيارم لبلخ  اري .ؼبع فة موات  أف اد 
كتػػد توصػػل  اذل أف أفػػ اد العينػػة  ػػانوا وػػم  اؼبسػػ ول العػػارل  مػػا كجػػدت فػػ كؽ دالػػة احصػػااية لصػػاحل االنػػاث 

 (.َُِْك ذل  كجود ف كؽ دالة احصاايان لصاحل ال  صص العلمي )العلي ب ، 
 (:6209دراسم ال بايم  وال كياي ) -3

 توى القارات التقوي يم لاى طلبم ال رحلم اال ااديم()قياس مس
ىػػػدف  الدرانػػػػة اغباليػػػػة اذل بنػػػاء اخ  ػػػػار للقػػػػدرات ال قويبيػػػػة كتيػػػاس مسػػػػ ول ىػػػػذه القػػػدرات لػػػػدل كل ػػػػة اؼب حلػػػػة 
اإلعداديػػة )اػبػػامر االعػػدادم( كال عػػ ؼ علػػى الفػػ كؽ يف مسػػ ول ىػػذه القػػدرات كفقػػان ؼب غػػري اعبػػنر كال  صػػص كتكونػػ  

( كالئ ككال ة م  كل ة اؼب حلة االعدادية كل حقيع أىداؼ ال حث تام  ال احث اف ب ناء اخ  ػار ََٓرانة م  )عينة الد
( فق ة كبعد تط يع االخ  ار على العينة كمعاعبة ال يانات احصاايان دلػ  الن ػااج علػى أف َٗللقدرات ال قويبية مكوف م  )

قويبيػػة كال توجػػد فػػ كؽ يف ىػػذه القػػدرات ت عػػان ؼب غػػريم اعبػػنر كال  صػػص افػػ اد العينػػة لػػديهم مسػػ ول عػػاؿو مػػ  القػػدرات ال 
 (.َُِٗ)الع اهبي كالعكيدم، 

 مناقشم الاراسات السالقم
 ني م منات ة الدرانات السابقة م  حيث:

ل درانة األىداؼ تنوع  أىداؼ الدرانات السابقة فمنها م   اف ىدفها بناء اخ  ار للقدرات العقلية كال قويبية مثأواًل: 
( كبعح الدرانات  اف ىدفها ال حليل العاملي للقدرات العقليػة أك ال قويبيػة مثػل درانػة )ابػو َُِْ)العلي ب ، 

(، أما الدرانة َُِٔ(، كبع ها  اف ىدفها تياس أك رصد القدرات العقلية )الع اجي كالعكيدم، ََِٕناشيئ، 
تياس مس ول القدرات ال قويبية لدل كل ة اؼب حلة الثانويػة كت  ػ  اغبالية فكاف ىدفها بناء اخ  ار القدرات ال قويبية ك 

 نري مبو القدرات ال قويبية م  االكؿ م ونط اذل السادس اإلعدادم.
 (  مػػػػػػػػػػػػػػػػا يف درانػػػػػػػػػػػػػػػػةُٔٔ-ََٓمػػػػػػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػػػػػػث العينػػػػػػػػػػػػػػػػة ت اكحػػػػػػػػػػػػػػػػ  عينػػػػػػػػػػػػػػػػات الدرانػػػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػػػابقة )ثانيددددددددددددددددًا: 

  عينات م عددة منهػا ألغػ اض ال نػاء كبلػغ عػدد (، أما الدرانة اغبالية فقد ان  دمََِٕ)ابو ناشيئ كالع اهبي 
( كالػػئ ككال ػػة مػػوزعا مػػ  األكؿ اؼب ونػػط اذل السػػادس ٕٖٗ( كبلػػغ عػػدد افػػ اد العينػػة االنانػػية )ََٔاف ادىػػا )

 اإلعدادم.
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م، مع ػػػم الدرانػػػات تامػػػ  ب نػػػاء اخ  ػػػار لقيػػػاس القػػػدرات العقليػػػة كال قويبيػػػة  درانػػػة )الع ػػػاهبي كالعكيػػػدثال دددًا: االداة: 
( فقػػػ ة سب عػػػ  ٔٔفقػػػ ة( أمػػػا الدرانػػػة اغباليػػػة فقػػػد تامػػػ  ب نػػػاء ) َٗ( كت اكحػػػ  فقػػػ ات االخ  ػػػارات مػػػ  )َُِٗ

 بالصدؽ كالث ات كال ميز.
 الوناال االحصااية: 

 انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دم  الدرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقة كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال احصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااية  ال حليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملي مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل درانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
(، أمػػػا الدرانػػػة اغباليػػػة فسػػػ قـو ال احثػػػة بانػػػ  داـ كنػػػاال َُِْ( كربليػػػل ال  ػػػاي  ك)العلػػػي بػػػ ، ََِٕ)ابػػػو ناشػػػيئ، 

 احصااية مبلامة ل يانات حبثها.
 النتائج: 

توصػػل  الدرانػػات السػػابقة اذل ن ػػااج م  اينػػة فمنهػػا توصػػل  اذل اف القػػدرات ال قويبيػػة دبسػػ ول عػػاؿو كبع ػػها  
 م  ن ااج الدرانات السابقة. ان  ربليل عاملي فقط للقدرات، كن قـو ال احثة دبنات ة ن ااج حبثها 

 ماى االستفادة م  الاراسات السالقم:
 م  خبلؿ اكبلع ال احثة على الدرانات السابقة   االن فادة م  الدرانات السابقة:اواًل: 
 ال ع ؼ على القدرات الف عية اعدادىا كتسمي ها. -ُ
 القدرات ال قويبية.ال ع ؼ على  يفية اعداد الفق ات لقياس  ل كاحدة القدرات الف عية م   -ِ
 االن فادة م  الوناال االحصااية ال  ان  دم ها الدرانات السابقة يف بناء االخ  ارات كربليل الن ااج. -ّ
 م  خبلؿ الدرانات السابقة ان طاع  ال احثة ربديد عدد اف اد العينة الواجئ ال ط يع عليها. -ْ
 توصل  اليو ال احثة.االن فادة م  الدرانات السابقة يف منات ة الن ااج ال   -ٓ

 الفصل ال الث
 إجراءات البحث

 ممت ع البحث: -0
 ي حدد ؾب م  ال حث باؼبدارس اؼب ونطة كاإلعدادية يف م  ز ؿباف ة نينول.

  ينم البحث: -6
)يقصد بالعينػة: باهنػا جػزء مػ  ا  مػ  ذبػ م عليػو الدرانػة كىب ارىػا ال احػث كفقػان لقواعػد خاصػة ل مثػل ا  مػ  

 (.ُُٔ: ََِٖصحيحان( )العزاكم،  سبثيبلن 
لغ ض اخ يار عينة فبثلػة للمج مػ    اخ يػار عينػة ع ػوااية ك قيػة كبنسػ ة مػ  ا  مػ  الكلػي كأػذا يكػوف عػدد 

( كالػػػئ ككال ػػػة مػػػوزعا علػػػى الصػػػفوؼ مػػػ  األكؿ م ونػػػط اذل السػػػادس اإلعػػػدادم  مػػػا يف جػػػدكؿ ٕٖٗأفػػػ اد العينػػػة )
 (.ُرتم)
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 ( 0جاول )
 اراد ال ينم حسب الصف والمنس والفرعيوبح توزيع أ

 %6النسبم  ال اد أاراد ال مت ع ت
 ٓٗ ْٖٕٔ األكؿ ذ ور ُ
 ِٖ َُِْ األكؿ إناث ِ
 ُّّ ٕٔٔٔ الثالث ذ ور ّ
 ٖٔ ِْٖٓ الثالث إناث ْ
 َٓ َِْٗ راب  علمي ذ ور ٓ
 ٓٔ ِّٓٔ راب  علمي إناث ٔ
 ُٖ ٖٓٔ راب  أدت ذ ور ٕ
 ُٗ َٔٗ راب  أدت إناث ٖ
 ٕٗ ِّٕٗ نادس احيااي ذ ور ٗ
 َُْ ُّٗٓ نادس احيااي إناث َُ
 ٗٓ ِّٕٗ نادس تط يقي ذ ور ُُ
 ِٔ َُِّ نادس تط يقي إناث ُِ
 ْٕ ِّٔٓ نادس أدت ذ ور ُّ
 ّْ ُٓٔٔ نادس أدت إناث ُْ
 ٕٖٗ ُْْٖٖ ا موع 

  أداة البحث: -3
باالخ  ػػار: تقػػدصل ؾبموعػػة مػػ  األنػػبلة ين غػػي حلهػػا كن يجػػة )ىػػو ع ػػارة عػػ  اخ  ػػار للقػػدرات ال قويبيػػة. كيقصػػد 

 -Lehmanإلجابات الف د على مثل ىذه السلسلة م  األنبلة ربصل على مقياس ػباصية م  اػبصااص ذل  الف د()
mehernen: 2003: 8.) 

ونػومة )القػدرات كتد تام  ال احثة بان  داـ اخ  ار القدرات ال قويبية الذم أعدتو م  رنال ها للماجسػ ري اؼب
( فق ة  ٔٔ( تدرة ف عية كتكون  م  )ُٖال قويبية لدل كل ة اؼب حلة الثانوية( باالع ماد على ن  ية )جلفورد( كىو يقير )

 (.ِ ما يف اعبدكؿ )
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 (6جاول )
 يوبح القارات التقوي يم الفر يم حسب تصنيف جيلفورد

 نوع الناتج
 نوع ال حتوى

 م ان  رموز أشكال
 تقوصل كحدات اؼبعاشل تقوصل كحدات ال موز وصل كحدات األشكاؿتق كحدات
 تقوصل العبلتات با اؼبعاشل تقوصل العبلتات با ال موز تقوصل العبلتات با األشكاؿ عبلتات
 تقوصل فبات اؼبعاشل تقوصل فبات ال موز تقوصل فبات األشكاؿ فبات

 تقوصل من ومات اؼبعاشل وزتقوصل من ومات ال م تقوصل من ومات األشكاؿ من ومات
 تقوصل ربويبلت اؼبعاشل تقوصل ربويبلت ال موز تقوصل ربويبلت األشكاؿ ربويبلت
 تقوصل ت مينات اؼبعاشل تقوصل ت مينات ال موز تقوصل ت مينات األشكاؿ ت مينات

القوة ال مييزية ما  كي م   االخ  ار بصدؽ يفاى م كعاملي كصدؽ بناء،  ما أنو ي م   ب مييز عارل، إذ ت اكح  
 (.9َِٖ( كث ات )9ِِٖأك أ ث (،  ما أنو ي م   بث ات اعادة اخ  ار مقداره ) َّبا )
 الوسائل االحصائيم -4

لغػػػػ ض ربقيػػػػػع أىػػػػػداؼ ال حػػػػػث كف وػػػػػياتو كربليػػػػػل ال يانػػػػػات كمعاعب هػػػػػا إحصػػػػػاايان فقػػػػػد   انػػػػػ  داـ الونػػػػػاال 
( حولػػ  اؼبعلومػػات اذل أرتػػاـ Spssاؼبعاعبػػة اإلحصػػااية الػػذم ي مػػز لػػو )اإلحصػػااية باإلنػػ عانة بػػاػب ري اإلحصػػااي كب نػػامج 

 كعوعب  بالوناال اإلحصااية اآلتية:
 معامل االرت اطالقي م التائيم لااللم م نويم:  -0

 

 
 حيث أف:

 ر: معامل اإلرت اط
 ف: حجم العينة

 (ِْٗ: ََِٕ)ظبور، 
 
 
 
 
 

 ت =
 ر

 2ر -1
 2 -ن 
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 غبساب صدؽ ال ناء: م امل ارتباط ليرسون: -6
 
 
 
 

 حيث أف:
 ر: معامل ارت اط برينوف

 ف: عدد أف اد العينة
 مج: ا موع

 س: الدرجة يف اغبالة األكذل )ال ط يع األكرل(
 ص: الدرجة يف اغبالة الثانية )ال ط يع الثاشل( 

 (ُِٓ: ََِٕ)ظبور،  
 

 الفصل الرالع
  رض النتائج ومناقشتها
 نتائج الهال األول:

 التقوي يم. وتقاس م   الل: قياس تجور مسار ن و القارات
تيػػػػاس مسػػػػ ول القػػػػدرات ال قويبيػػػػة حبسػػػػئ اؼب احػػػػل الدرانػػػػية ي هػػػػ  مػػػػ   -ُ

( األكناط اغبسابية للصفوؼ اؼب مولة بعينػة ال حػث كؼبع فػة مسػ ول  ػل صػف مػ  الصػفوؼ ْخبلؿ اعبدكؿ رتم )
صػػػف يف  ػػػل كحػػػدة مػػػ  يف  ػػػل كاحػػػدة مػػػ  القػػػدرات الف عيػػػة   حسػػػاب النسػػػ ة اؼببويػػػة لؤلكنػػػاط اغبسػػػابية لكػػػل 

 الوحدات.
 
 
 
 
 
 

 س( )مج ص( ج)م –س ص  جن م
                               

 [  2ص(  ج)م -( 2ص ج[ ] )ن م 2س(  ج)م -2س مج]ن        
 ر =
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 ( 3جاول )
 مستوى القارات التقوي يم واقاً لل راحل الاراسيم

 التض ينات التحويالت ال نظومات الفئات ال القات الوحاات ال رحلم الاراسيم

األكؿ 
 م ونط

الونط 
 9ََٕٓٔ 9ُٕٕٗ 9ِّٓٗٓ 9ُُِٖٗ 9ّْْٔٔ 9ُْٖٖٕ اغبسات

 %9ِِِٗ %9ِِّْ %9ُِِٔ %9ِّْٔ %9ُِْْ %9ُِِِْ اؼبس ول

الثالث 
 م ونط

الونط 
 9ْْٕٖٕ 9ْٕٗٗٓ 9ُْٕٕٔ 9ِٕٖٔٗ 9ُُّٗٔ 9َُٓٓٗ اغبسات

 %9ِْٕٓ %9ِْٖٕ %9ِٔٔٓ %9َِٗٗٓ 9َُِْ %9ِٖٗٓ اؼبس ول

ال اب  
 االعدادم

الونط 
 9ْٕٔٔٗ 9ُّٖٖ 9َْْٖٔ 9ُْٖٗٓ 9ٕٖٗٓٔ 9َُْٔٗ اغبسات

 %9َِِٓ %9ُِّٓ %9ِِٓٓ %9ِِٕٓ 9ِّٖٓ %9ِِٕٓ اؼبس ول

السادس 
 االعدادم

الونط 
 9ُُْٖٖ 9ُِٕٖٓ 9َِٕٔٔ 9ْٖٕٖٓ 9ّّّٖٔ 9ُِّٖٗ اغبسات

 %9ِٓٔٔ %9ِٓٔٓ %9ِٔٓٔ 9ِٓٓٓ 9ََِِٔ %9ِٕٗٓ اؼبس ول

 الكلي
الونط 
 اغبسات

ّٓ9ُٖٔٓ ِٔ9ِّٕٗ ّْ9ُّٔٓ ِٓ9ُِّٕ ِّ9ُُْٗ َّ9ّٓٓٓ 

 %9ٕٗٗٗ %9ٕٗٗٗ %9ٗٗٗٗ %9ََََُٗ %9ِٖٗٗٗ %9ِٗٗٗٗ اؼبس ول
 مستوى الوحاات: -0

 ( اف األكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابية للطل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوؼ ّنبلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ )
السػادس( تػد تزايػدت يف الصػف االكؿ اذل الصػف السػادس كىػذا يعػا حصػوؿ تطػور اك مبػو يف  -ال اب  -الثالث -)األكؿ

%( 9ُِِِْنسػ ة الوحػدات للصػف االكؿ )ؾباؿ الوحدات عرب اؼب احل العم يػة ك ػذل  يووػح تزايػد النسػئ اذا  انػ  
%( كتق ي ػػػان يف نفػػػر النسػػػ ة لػػػدل كل ػػػة الصػػػف ال ابػػػ  اذ اف فػػػ ؽ اؼب حلػػػة العم يػػػة 9ِٖٗٓكتطػػػورت للصػػػف الثالػػػث اذل )

 -%(  ما مووح يف اؼب طط ال ياشل:9ِٕٗٓكفيف اال اهنا تزداد لدل الصف السادس اذا  ان  )
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 مستويات القارات التقوي يم واقاً للصف الاراس  )الوحاات( (:0شكل )

 مستوى ال القات: -6
 ( اف األكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابية للطل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوؼ ّنبلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ )

السػادس( تػد تزايػدت يف الصػف االكؿ اذل الصػف السػادس كىػذا يعػا حصػوؿ تطػور اك مبػو يف  -ال اب  -الثالث -)األكؿ
%( 9ُِْْ اؼب احػػل العم يػػة ك ػػذل  يووػػح تزايػػد النسػػئ اذا  انػػ  نسػػ ة العبلتػػات للصػػف االكؿ )ؾبػػاؿ العبلتػػات عػػرب

( اال اهنػا 9ِّٖٓ%( كتػزداد لػدل كل ػة الصػف ال ابػ  )9َُِْكنفر النس ة تق ي ان للصػف الثالػث فػ ؽ اؼب حلػة العم يػة )
 -ل ياشل:%(  ما مووح يف اؼب طط ا9ََِِٔتزداد لدل كل ة الصف السادس اذا  ان  )
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 (: مستويات القارات التقوي يم واقاً للصف الاراس  )ال القات(6كل )

 مستوى الفئات: -3
 ( اف األكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابية للطل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوؼّنبلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ )

 حصػػوؿ تطػػور اك مبػػو يف ؾبػػاؿ السػػادس( تػػد تزايػػدت يف الصػػف االكؿ اذل السػػادس كىػػذا يعػػا -ال ابػػ  -الثالػػث -)األكؿ
%( اال اهنا تقل ب كل كفيف لدل كل ة 9ِٗٗٓ%( كتزايدت لدل الصف الثالث اذل )9ِّْٔالفبات للصف االكؿ )

 -%(  ما مووح يف اؼب طط ال ياشل:9ِٓٓٓ( ك ذل  لدل كل ة الصف السادس اذل )9ِِٕٓالصف ال اب  اذل)
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 ويات القارات التقوي يم واقاً للصف الاراس  )الفئات((: مست3شكل )
 مستوى ال نظومات: -4

 ( اف األكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابية للطل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوؼ ّنبلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ )
السػػادس( تػػد تزايػػدت يف الصػػف االكؿ اذل السػػادس كىػػذا يعػػا حصػػوؿ تطػػور اك مبػػو يف ؾبػػاؿ  -ال ابػػ  -الثالػػث -)األكؿ

%( 9ُِِٔل العم يػػػة ك ػػػذل  يووػػػح تزايػػػد النسػػػئ اذا  انػػػ  نسػػػ ة اؼبن ومػػػات للصػػػف االكؿ )اؼبن ومػػػات عػػػرب اؼب احػػػ
%( كتق ي ػػػان يف نفػػػر النسػػػ ة لػػػدل كل ػػػة الصػػػف ال ابػػػ  اذ اف فػػػ ؽ اؼب حلػػػة العم يػػػة 9ِٔٔٓكتطػػػورت للصػػػف الثالػػػث اذل )

 -ال ياشل: %(  ما مووح يف اؼب طط9ِٔٓٔكفيف اال اهنا تزداد لدل كل ة الصف السادس اذا  ان  )

 
 (: مستويات القارات التقوي يم واقاً للصف الاراس  )ال نظومات(4شكل )

 مستوى التحويالت: -5
 ( اف األكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابية للطل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوؼ ّنبلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ )

كىػػذا يعػػا حصػػوؿ تطػػور اك مبػػو يف ؾبػػاؿ السػػادس( تػػد تزايػػدت يف الصػػف االكؿ اذل السػػادس  -ال ابػػ  -الثالػػث -)األكؿ
%( 9ِِّْال حػػػويبلت عػػػرب اؼب احػػػل العم يػػػة ك ػػػذل  يووػػػح تزايػػػد النسػػػئ اذا  انػػػ  نسػػػ ة ال حػػػويبلت للصػػػف االكؿ )

%( اال اهنػا تػزداد لػدل 9ُِّٓ%( كتطورت النسػ ة لػدل كل ػة الصػف ال ابػ  اذل )9ِْٖٕكتطورت للصف الثالث اذل )
 -ما مووح يف اؼب طط ال ياشل:(  9ِٓٔٓكل ة السادس اذل )
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 (: مستويات القارات التقوي يم واقاً للصف الاراس  )التحويالت(5شكل )

 مستوى التض ينات: -6
 ( اف األكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابية للطل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوؼ ّنبلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ )

االكؿ اذل الصػف السػادس كىػذا يعػا حصػوؿ تطػور اك مبػو يف السػادس( تػد تزايػدت يف الصػف  -ال اب  -الثالث -)األكؿ
%( 9ِِِٗؾباؿ ال  مينات عرب اؼب احل العم ية ك ذل  يووح تزايد النسئ اذا  ان  نس ة ال  مينات للصف االكؿ )

( اال اهنػا تػزداد لػدل كل ػة الصػف 9َِِٓ%( كتطػورت لػدل كل ػة الصػف ال ابػ  )9ِْٕٓكتطورت للصف الثالػث اذل )
 -%(  ما مووح يف اؼب طط ال ياشل:9ِٓٔٔس اذل )الساد

 
 (: مستويات القارات التقوي يم واقاً للصف الاراس  )التض ينات(6شكل )
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 الهال ال ان : الفروق ا  مستوى القارات التقوي يم حسب المنس والصف.
 الفروقات ا  ال رحلم ال توسجم: -أ

 ( االكناط اغبسابية كاالكب اؼ اؼبعيارم للذ ور كاالناث يف الصف االكؿ كالثالث.ْي ه  م  خبلؿ جدكؿ )
 ( 4جاول )

 االوساط الحساليم واالنحرااات ال  ياريم للقارات واقاً ل تغير المنس والتخصص
 االنحرال ال  ياري ال توسط الحسال  ال اد الصف المنس

 ذ ور
 9َّْٔٔٗ 9َُِّْٗ ٓٗ اكؿ
 9َُّّْٖ 9ُُِْْٕ ُِّ ثالث
 9ََّْٕٔ 9ِِّّْٗ ِِٕ  لي

 اناث
 9ُْْْٕٔ 9َُْٕٕٕ ِٖ اكؿ
 9ُّّْٕٗ 9ُْٖٖٗٔ ٖٔ ثالث
 9َّْٕٕٔ 9ْٖٔٓٓ ُٖٔ  لي

  لي
 9َِٖٕٔٓ 9َِْٖٕٗ ُٕٕ اكؿ
 9ّّْٕٓٔ 9ُّْٕٔٔ ُِٖ ثالث
 9ُّْٓٗٓ 9ْْْٕٕٕ ّٓٗ  لي
 ي ه  م  خبلؿ اعبدكؿ أف:

 (.9َُّْٔٔٗ( كباكب اؼ معيارم )9َُِّْٗكؿ )الونط اغبسات للذ ور يف الصف األ -ُ
 (.9َُّّْٖ( كباكب اؼ معيارم )9ُُِْْٕالونط اغبسات للذ ور يف الصف الثالث ) -ِ
 (.9ََّْٕٔ( كباكب اؼ معيارم )9ِِّّْٗالصف الثالث( ) -الونط اغبسات للذ ور )الصف األكؿ -ّ
 (.9ُْْْٕٔارم )( كباكب اؼ معي9َُْٕٕٕالونط اغبسات لئلناث يف الصف االكؿ ) -ْ
 (.9ُّّْٕٗ( كباكب اؼ معيارم )9ُْٖٖٗٔالونط اغبسات لئلناث يف الصف الثالث ) -ٓ
 (.9َّْٕٕٔ( كباكب اؼ معيارم )9ْٖٔٓٓالصف الثالث( ) -الونط اغبسات لئلناث يف )الصف األكؿ -ٔ
 (.9َِٖٕٔٓ( كباكب اؼ معيارم )9َِْٖٕٗالونط اغبسات الكلي للصف االكؿ ) -ٕ
 (.9ّّْٕٓٔ( كباكب اؼ معيارم )9ُّْٕٔٔالكلي للصف الثالث )الونط اغبسات  -ٖ
 (.9ُّْٓٗٓ( كباكب اؼ معيارم )9ْْْٕٕٕالونط اغبسات الكلي للذ ور كاالناث يف الصف االكؿ كالثالث ) -ٗ

كؼبع فة الف كؽ با الذ ور كاالناث كالصف االكؿ كالثالث   حساب ربليػل ال  ػاي  الثنػااي  مػا يف جػدكؿ رتػم 
 (:ََِٕاتفق  ىذه الن يجة م  درانة )ش اب،  ( كتدٓ)
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 (5جاول )
Two Way Anova 

 الماوليم F ال حسولم  F متوسط مم وع ال رل ات df مم وع ال رل ات مصادر التباي 
 9ِِٖٕٗٓ 9َِِّٖٗٔ ُ 9َِِّٖٗٔ جنر

ّ9ْٖ 
َ9َٓ 

(ُّٗ9ُ) 

 9ِّْٖٖ 9ُُُِّْٔ ُ 9ُُُِّْٔ صف
 9َِّْٕ 9ُِّٗٔٔ ُ 9ُِّٗٔٔ صف× جنر

 ُّٗ 9ِِِّْٗٔ اػبطا
ُٓ9ُِٗ 

 ّْٗ 9ُُِّّّٓٓ الكلي
( 9ِِٖٕٗٓاحملسػوبة للف كتػات علػى أنػاس اعبػنر تسػاكم ) Fي ه  م  خػبلؿ جػدكؿ ربليػل ال  ػاي  اف القيمػة  -ُ

( كىػػذا يعػػا 9ُّْٗ( كدرجػػات ح يػػة )9ََٓ( عنػػد مسػػ ول داللػػة )9ّْٖاعبدكليػػة ال الغػػة ) Fكىػػي أ ػػرب مػػ  
 احصاايان با اعبنسا.كجود ف كؽ دالة 

( كىػي ا ػرب مػ  اعبدكليػة ال الغػة 9ِّْٖٖالثالػث( تسػاكم ) -احملسػوبة للصػفوؼ )االكؿ F ما ي هػ  اف القيمػة  -ِ
( كىػػػػذا يعػػػػا كجػػػػود فػػػػ كؽ دالػػػػة احصػػػػاايان بػػػػا 9ُّْٗ( كدرجػػػػات ح يػػػػة )9ََٓ( عنػػػػد مسػػػػ ول داللػػػػة )9ّْٖ)

 الصفوؼ األكؿ كالثالث.
( كىي ا رب م  اعبدكليػة 9َِّْٕبا اعبنر كالصف تساكم ) F ه  اف القيمة ال فاعل با اعبنر كالصفوؼ ي -ّ

( كىػذا يعػا اف ىنػاؾ أثػ  لكػل مػ  اعبػنر 9ُّْٗ( كدرجػات ح يػة )9ََٓ( عند مس ول داللة )9ّْٖال الغة )
 كالصف يف مس ول القدرات ال قويبية.

ؽ لػذا   انػ  داـ اخ  ػار شػيفيو للمقارنػات ( كال ي شػ  موتػ  الفػ  Fدبا اف ربليل ال  اي  يعطػي تيمػة كاحػدة لػػ)
 ال عدية اؼب عددة.

 (:6للفروق لي  المنسي  ك ا ا  الماول ) -0
 ( 6جاول )

 ا تبار شيفيو للت رل  لل الفروق لي  المنسي 
 الااللم شيفيو الحرجم شيفيو ال حسولم ال توسط الحسال  ال اد المنس
 9ِِّّْٗ ِِٕ ذ ور

 االناث 9ّْٖ 9َِِٕٓٔ
 9ُْٖٖٗٔ ُٖٔ اناث
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( كىػػي أ ػػرب مػػ  9َِِٕٓٔ( اخ  ػػار شػػيفيو اف تيمػػة شػػيفيو احملسػػوبة تسػػاكم )ٔي هػػ  مػػ  خػػبلؿ اعبػػدكؿ )
( أم اف الف كؽ دالػة احصػاايان كلصػاحل االنػاث لكػوف كنػطهم اغبسػات أعلػى مػ  الػذ ور. جػاءت 9ّْٖاعبدكلية ال الغة )

 الناث.ىذه الن يجة م فقة اذا  ان  الف كؽ دالة لصاحل ا
 (.7ك ا استخام ا تبار شيفيو للت رل  لل الفروق لي  الصفول األول وال الث ك ا ا  جاول ) -6

 (7جاول )
 م امل شيفيو لل قارنات ال ت ادة

 الااللم شيفيو الحرجم شيفيو ال حسولم ال توسط الحسال  ال اد الصف
 9َِْٖٕٗ ُٕٕ أكؿ

 الثالث 9ّْٖ 9ُّٖٕٔ
 9ُّْٖٔٔ ُِٖ ثالث

( ؼبعامػػػػل شػػػػيفيو للمقارنػػػػات اؼب عػػػػددة اف تيمػػػػة معامػػػػل شػػػػيفيو احملسػػػػوبة تسػػػػاكم ٕمػػػػ  خػػػػبلؿ اعبػػػػدكؿ ) ي هػػػػ 
( لػػػذا الفػػػ كؽ دالػػػة لصػػػاحل الثالػػػث الف كنػػػطهم اغبسػػػات اعلػػػى مػػػ  9ّْٖ( كىػػػي أ ػػػرب مػػػ  اعبدكليػػػة ال الغػػػة )9ُّٖٕٔ)

نػػػنة اب ػػداءان مػػػ  السػػػادس  ُِت ػػػدأ بعمػػ  الصػػف االكؿ، كىػػػذا ي  ػػد مػػػا أشػػار اليػػػو جلفػػػورد حػػوؿ القػػػدرات ال قويبيػػة الػػػ  
( اؼبقارنات اؼب عددة حسئ شيفيو على ٖ(. كي ه  جدكؿ رتم )ُّْ: ُُٕٗاالب دااي حىت م حلة ال شد اؼب ك  )العيد، 

 أناس اعبنر كالصف.
 مقارنات ال ت ادة حسب شيفيو  لل أساس المنس والصف (8جاول )

 ال اد ال م و م
ال توسط 
 ال قارنات الحسال 

شيفيو 
 ال حسولم

شيفيو 
 الااللم الحرجم

 9ُُُْٓٗ ثالث ذ ور -اكؿ ذ ور 9َُِّْٗ ٓٗ اكؿ ذ ور

ُُ9ِٓ 

 ثالث ذ ور
 اكؿ اناث 9ُِِٖٔٓ اكؿ اناث -اكؿ ذ ور 9ُُِْْٕ ُِّ ثالث ذ ور
 ثالث اناث 9ِْٕٓٓٔ ثالث اناث -اكؿ ذ ور 9َُْٕٕٕ ِٖ اكؿ اناث
 اكؿ اناث 9َُِّٗ كؿ اناثا -ثالث ذ ور 9ُْٖٖٗٔ ٖٔ ثالث اناث

 الداللة لصاحل الثالث االناث
 ثالث اناث 9ٖٕٕٓٓ ثالث اناث -ثالث ذ ور
 ال يوجد ف ؽ 9َٖٓٓ ثالث اناث -اكؿ اناث

( 9ُُُْٓٗعنػد مقارنػة الػذ ور يف األكؿ اؼب ونػط مػ  الػذ ور يف الثالػث اؼب ونػط كجػد أف تيمػة شػيفيو احملسػوبة ) -ُ
و اغب جػػة كىػػذا يعػػا الفػػ كؽ دالػػة لصػػاحل الػػذ ور يف الصػػف الثالػػث )اتفقػػ  مػػ  درانػػة كىػػي أ ػػرب مػػ  تيمػػة شػػيفي

 الع اهبي كالعكيدم(.
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( كىػي 9ُِِٖٔٓعند مقارنة الذ ور يف الصف األكؿ م  اإلناث يف الصف األكؿ كجد أف تيمة شيفيو تسػاكم ) -ِ
 الصف األكؿ. ( ككجد أف الف ؽ داؿ لصاحل اإلناث يف9ُُِٓأ رب م  تيمة شيفيو اغب جة )

عند مقارنػة درجػات الػذ ور يف الصػف األكؿ مػ  درجػات اإلنػاث يف الصػف الثالػث كجػد أف تيمػة شػيفيو احملسػوبة  -ّ
 ( لذا فالف كؽ دالة لصاحل اإلناث يف الصف الثالث.9ُُِٓ( كىي أ رب م  شيفيو اغب جة ال الغة )9ِْٕٓٓٔ)

( 9َُِّٗم ونط كجد أف تيمة معامل شيفيو تساكم )عند مقارنة ذ ور الصف الثالث اؼب ونط م  اناث األكؿ  -ْ
 ( لذا فالف كؽ دالة لصاحل االناث يف األكؿ م ونط.9ُُِٓكىي أ رب م  اعبدكلية ال الغة )

( كىػي 9ٖٕٕٓٓكعند مقارنة الثالث ذ ػور مػ  اإلنػاث يف الصػف الثالػث م ونػط كجػد أف تيمػة شػيفيو احملسػوبة ) -ٓ
 ( لذا فالف كؽ دالة لصاحل اإلناث يف الصف الثالث.9ُُِٓأ رب م  القيمة اعبدكلية ال الغة )

عنػػد مقارنػػة اإلنػػاث يف الصػػف األكؿ م ونػػط مػػ  اإلنػػاث يف الصػػف الثالػػث اؼب ونػػط كجػػد أف تيمػػة معامػػل شػػيفيو  -ٔ
( لػػذا فػػالف كؽ غػػري دالػػة بػػا اإلنػػاث 9ُُِٓ( كىػػي أصػػغ  مػػ  القيمػػة شػػيفيو اعبدكليػػة ال الغػػة )9َٖٓٓتسػػاكم )

 اناث الصف الثالث.الصف األكؿ ك 
كتد يعزل ن ئ ذل  اذل االناث أ ث  دتة كان  اىػان لكثػري مػ  ال فاصػيل اؼب  ػمنة يف فقػ ات القػدرات ال قويبيػة 

 لذا جاءت الف كؽ غري دالة با اناث األكؿ م ونط كبا اناث الثالث م ونط.
ا مػػ  القػدرات ت ػػاث  بعػاملي اعبػػنر كىػذا ي  ػد علػػى أف القػدرات العقليػػة علػى اخػػ بلؼ أنواعهػا ال قويبيػػة كغريىػ

 كاؼب حلة الدرانية.
إذ أف تطور اؼبع فة ال  يك س ها الطالئ يف اؼبدرنة تعمل دكرىا يف تنمية كتطوي  تدراتو العقليػة بػال غم مػ  أف 

رات العقليػػة بعػح التبػويا ي ػري اذل تصػػور اؼبنػاىج اال اف ىػذه اؼبنػاىج مهمػػا  ػاف مسػ واىا ؽبػا دكر يف تنميػػة كتطػوي  القػد
 اوافة اذل أف العم  الزما كالن ج العقلي الذم وبصل بس ئ النمو لو أث    ري يف مبو كتطور القدرات العقلية.

 الفروقات ا  ال رحلم اال ااديم: -ب
( األكناط اغبسابية كاالكب افات اؼبعيارية للقدرات ال قويبية كفقان للجنر كالصف ٗي ه  م  خبلؿ اعبدكؿ )

 الدراني.
 األوساط الحساليم واالنحرااات ال  ياريم للقارات التقوي يم واقاً للمنس والصف الاراس  (9جاول )

 االنحرال ال  ياري ال توسط الحسال  ال اد التخصص الصف المنس

 ذ ور
 راب 

 9ِِّْْٖ 9ََِْٖٕ َٓ احيااي تط يقي
 9َِّّّٓ 9ّْٓٓٓٔ ُٖ ادت
 9َِِّّْ 9ُِْْٗٔ ٖٔ  لي

 9َْْٖٕٗ 9ِْٖٕٓٔ ُْٓ حيااي تط يقيا نادس
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 االنحرال ال  ياري ال توسط الحسال  ال اد التخصص الصف المنس
 9ُُّْٔٓ 9ُُّْٖٓ ْٕ ادت
 9ُِْْٖٖ 9ُْٕٔٗٔ ُِٗ  لي

  لي
 9َِْٖٔٗ 9َْٕٕٕٓ ُٓٗ احيااي تط يقي

 9َُّْٖٔ 9ِّْٕٔٗ ٓٔ ادت
 9َُْٕٕٕ 9ُّْٕٓٔ َِٔ  لي

 اناث

 راب 

 9ْْْٖٕٔ 9ِّْٕٔٗ ٓٔ احيااي تط يقي
 9َُِّّٔ 9َّٕٖٔٓ ُٗ ادت
 
 9ِْْٖٓٗ 9َُّْٖٖ ْٖ  لي

 نادس
 9ْْٔٗٔٓ 9َُِْٖٗ ُِٖ احيااي تط يقي

 9َّْْْٖ 9َََْٖٓ ّْ ادت
 9ِْْٕٓٔ 9ُِْٕٖٔ ُِٔ  لي

  لي
 9ُُْْٕٔ 9َّّْٖٔ ُّٗ احيااي تط يقي

 9َُّّْٓ 9َُّْٗٗ ّٓ ادت
 9ُْٕٕٕٓ 9َّْٖٖٗ ِْٔ  لي

  لي

 راب 
 9ُّْٓٓٔ 9َُّْٕٓ ُُٓ احيااي تط يقي

 9ّْٕٗٓٔ 9ِِّْْٕ ّٕ ادت
 9ّْْٖٗٗ 9ْْْْٕٕ ُِٓ  لي

 نادس
 9ْٕٕٖٓٔ 9ُْٖٕٕٗ ِّٕ احيااي تط يقي

 9ّْْٗٔٓ 9َِْٖٓٓ ُٖ ادت
 9ْٕٕٕٓٓ 9ََْْْٕ ّْٓ  لي

  لي
 9ّْْٔٓٔ 9َْٕٕٕٔ ّٖٖ احيااي تط يقي

 9ّْٕٕٔٓ 9ِِْْٓٔ ُُٖ ادت
 9ْٖٕٔٗٗ 9َُْْٕٕ َٔٓ  لي

( كباكب اؼ معيارم 9ََِْٖٕ( أف الونط اغبسات يف الدرجة الكلية للذ ور ال اب  العلمي )ٗدكؿ )ي ه  م  اعب -ُ
(ْ9ِِّْٖ.) 



ػطجضظػدراداتػطوصضغظ
ػطجضظػدورغظػرضطغظػطحصطظػ،ػتطظىػببحوثػاضطوصلػاالصادغطغظػسيػاضطضومػاالظداظغظ

ISSN. 1815-8854ػ

 هـ2440ربيع الثاني-0202تذرغنػاضثاظي(ػ،ػ65طجضظػدراداتػطوصضغظػ،ػاضطددػ)

 

 
(132) 

 (.9َِّّّٓ( كباكب اؼ معيارم )9ّْٓٓٓٔأف الونط اغبسات يف الدرجة الكلية للذ ور ال اب  األدت ) -ِ
( كبػػػاكب اؼ معيػػػارم 9ُِْْٗٔدت( )األ -أف الونػػػط اغبسػػػات يف الدرجػػػة الكليػػػة للػػػذ ور الصػػػف ال ابػػػ  )العلمػػػي -ّ

(ْ9َِِّّ.) 
( كبػػػػػػاكب اؼ معيػػػػػػػارم 9ِْٖٕٓٔأف الونػػػػػػط اغبسػػػػػػات يف الدرجػػػػػػة الكليػػػػػػة للػػػػػػذ ور الصػػػػػػف السػػػػػػادس العلمػػػػػػي ) -ْ

(ْ9َْٖٕٗ.) 
( كبػػػػػػػػاكب اؼ معيػػػػػػػػارم 9ُُّْٖٓأف الونػػػػػػػػط اغبسػػػػػػػػات يف الدرجػػػػػػػػة الكليػػػػػػػػة للػػػػػػػػذ ور الصػػػػػػػػف السػػػػػػػػادس األدت ) -ٓ

(ّ9ُُْٔٓ.) 
( كبػاكب اؼ معيػارم 9ُْٕٔٗٔاألدت( ) -الدرجة الكلية للػذ ور الصػف )السػادس العلمػي أف الونط اغبسات يف -ٔ

(ْ9ُِْٖٖ.) 
( كبػػاكب اؼ 9َْٕٕٕٓأف الونػػط اغبسػػات يف الدرجػػة الكليػػة للػػذ ور للصػػف )ال ابػػ  العلمػػي كالسػػادس العلمػػي( ) -ٕ

 (.9َِْٖٔٗمعيارم )
( كبػػػاكب اؼ 9ِّْٕٔٗاألدت كالسػػػادس األدت( )أف الونػػػط اغبسػػػات يف الدرجػػػة الكليػػػة للػػػذ ور للصػػػف )ال ابػػػ   -ٖ

 (.9َُّْٖٔمعيارم )
السػػػػػادس األدت كالعلمػػػػػي(  -أف الونػػػػػط اغبسػػػػػات يف الدرجػػػػػة الكليػػػػػة للػػػػػذ ور للصػػػػػفوؼ )ال ابػػػػػ  األدت كالعلمػػػػػي -ٗ

 (.9َُْٕٕٕ( كباكب اؼ معيارم )9ُّْٕٓٔ)
( كبػػػاكب اؼ معيػػػارم 9ِّْٕٔٗعلمػػػي )ي هػػػ  لنػػػا أف الونػػػط اغبسػػػات يف الدرجػػػة الكليػػػة لئلنػػػاث الصػػػف ال ابػػػ  ال -َُ

(ْ9ْْٖٕٔ.) 
 (.9َُِّّٔ( كباكب اؼ معيارم )9َّٕٖٔٓأف الونط اغبسات يف الدرجة الكلية لئلناث الصف ال اب  األدت ) -ُُ
( كبػػاكب اؼ 9َُّْٖٖاألدت( يسػػاكم ) -أف الونػػط اغبسػػات يف الدرجػػة الكليػػة لئلنػػاث للصػػف ال ابػػ  )العلمػػي -ُِ

 (.9ِْْٖٓٗمعيارم )
( كبػػاكب اؼ معيػػارم 9َُِْٖٗلونػػط اغبسػػات يف الدرجػػة الكليػػة لئلنػػاث الصػػف السػػادس العلمػػي يسػػاكم )أف ا -ُّ

(ْ9ْٔٗٔٓ.) 
( كبػػػػػػػاكب اؼ معيػػػػػػػارم 9َََْٖٓأف الونػػػػػػػط اغبسػػػػػػػات يف الدرجػػػػػػػة الكليػػػػػػػة لئلنػػػػػػػاث الصػػػػػػػف السػػػػػػػادس األدت ) -ُْ

(ْ9ّْْٖ.) 
( كبػاكب اؼ معيػارم 9ُِْٕٖٔاألدت( ) -أف الونط اغبسات يف الدرجة الكلية لئلناث للصف السادس )العلمػي -ُٓ

(ْ9ِْٕٓٔ.) 
( 9َّّْٖٔعمػػػػـو األفػػػػ اد مػػػػ  ال ابػػػػ  اذل السػػػػادس العلمػػػػي بلػػػػغ كنػػػػطهم اغبسػػػػات للصػػػػف )ال ابػػػػ  كالسػػػػادس( ) -ُٔ

 (.9ُُْْٕٔكباكب اؼ معيارم )
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رم ( كبػػػػاكب اؼ معيػػػػا9َُّْٗٗأف الونػػػػط اغبسػػػػات يف الدرجػػػػة الكليػػػػة لئلنػػػػاث مػػػػ  ال ابػػػػ  اذل السػػػػادس األدت ) -ُٕ
(ْ9َُّّٓ.) 

( كبػػاكب اؼ 9َّْٖٖٗاألدت( يكػػوف كنػػطهم اغبسػػات يسػػاكم ) -السػػادس( )العلمػػي -عمػػـو األفػػ اد مػػ  )ال ابػػ  -ُٖ
 (.9ُْٕٕٕٓمعيارم )

( كبػػػػػػاكب اؼ معيػػػػػػارم 9َُّْٕٓأف الونػػػػػػط اغبسػػػػػػات الكلػػػػػػي )لئلنػػػػػػاث كالػػػػػػذ ور( يف الصػػػػػػف ال ابػػػػػػ  العلمػػػػػػي ) -ُٗ
(ْ9ُّٓٓٔ.) 

( كبػػػػػػػاكب اؼ معيػػػػػػػارم 9ِِّْْٕكالػػػػػػػذ ور( يف الصػػػػػػػف ال ابػػػػػػػ  األدت )أف الونػػػػػػػط اغبسػػػػػػػات الكلػػػػػػػي )لئلنػػػػػػػاث  -َِ
(ْ9ّٕٗٓٔ.) 

أف الونػػػػػط اغبسػػػػػات الكلػػػػػي يف الدرجػػػػػة الكليػػػػػة )لئلنػػػػػاث كالػػػػػذ ور( يف الصػػػػػف ال ابػػػػػ  )العلمػػػػػي كاألدت( يسػػػػػاكم  -ُِ
 (.9ّْْٖٗٗ( كباكب اؼ )9ْْْْٕٕ)

( كبػاكب اؼ 9ُْٖٕٕٗلسػادس العلمػي )أف الونػط اغبسػات الكلػي يف الدرجػة الكليػة )للػذ ور كاإلنػاث( للصػف ا -ِِ
 (.9ْٕٕٖٓٔمعيارم )

( كبػػاكب اؼ 9َِْٖٓٓأف الونػػط اغبسػػات الكلػػي يف الدرجػػة الكليػػة )للػػذ ور كاإلنػػاث( للصػػف السػػادس األدت ) -ِّ
 (.9ّْْٗٔٓمعيارم )

م األدت( يسػػػاك  -أف الونػػػط اغبسػػػات الكلػػػي يف الدرجػػػة الكليػػػة )للػػػذ ور كاإلنػػػاث( يف الصػػػف السػػػادس )العلمػػػي -ِْ
 (.9ْٕٕٕٓٓ( كباكب اؼ معيارم )9ََْْْٕ)

( كباكب اؼ 9َْٕٕٕٔالسادس( العلمي ) -بلغ الونط اغبسات الكلي يف الدرجة الكلية )للذ ور كاإلناث( )ال اب  -ِٓ
 (.9ّْْٔٓٔمعيارم )

ؼ ( كبػاكب ا9ِِْْٓٔالسػادس( األدت ) -أف الونط اغبسات الكلي يف الدرجة الكلية )للذ ور كاإلنػاث( )ال ابػ  -ِٔ
 (.9ّْٕٕٔٓمعيارم )

( 9َُْْٕٕاألدت( يسػػاكم ) -أف الونػػط اغبسػػات الكلػػي يف الدرجػػة الكليػػة للصػػف )ال ابػػ  كالسػػادس( )العلمػػي -ِٕ
 (.ُٖ(  ما يف ال كل )9ْٖٕٔٗٗكباكب اؼ معيارم )
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 (: ال خججات البيانيم ل ستويات القارات التقوي يم واقاً للصف8شكل )

 التخصص والمنسو  
كؼبع فة الف كؽ با العلمي كاألدت ذ ور كاناث م  كل ة ال اب  كالسادس   ان  داـ ربليل ال  اي   ما مووح 

 (.َُيف جدكؿ )
 

 Two way Anovaللفروق  لل أساس المنس والصف والتخصص  (02جاول )

 متوسط مم وع ال رل ات  مم وع ال رل ات مصادر التباي 
ال حسو 
 ليمالماو  لم

 9ُّٖٓٗ 9َُِّٕٗ ُ 9َُِّٕٗ جنر

ّ9ْٖ 
َ9َٓ 

(ْٖٗ9ُ
) 

 9َََّ 9ٗٔٓٓ ُ 9ٗٔٓٓ صف
 9َْٖٗ 9ُْٖٔٔ ُ 9ُْٖٔٔ زبصص

 9ُِٗٓ 9ِٕٓٓٓ ُ 9ِٕٓٓٓ صف -جنر
 9َِّٖٗ 9ْْٕٔٓٓ ُ 9ْْٕٔٓٓ زبصص -جنر
 9ُِْٖ 9ُّٔٔٔ ُ 9ُّٔٔٔ زبصص -صف

 9َِّٓٔ ُ 9َِّٓٔ زبصص -صف -جنر
 ْٖٗ 9ََٖٗٗٗٗ اػبطا 9ُُّٖ

ُٗ9ِٖٖ 
 َٓٓ 9َُُّْٔٗٔ الكلي
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(  انػ  9ّْٖ( كعنػد مقارن هػا باعبدكليػة ال الغػة )9ُّٖٓٗاحملسػوبة ) F( قبد أف القيمػة َُم  خبلؿ اعبدكؿ ) -ُ
 (.َٓٓ، ُ( كدرجات ح ية )9ََٓأ رب لذا الف كؽ دالة لصاحل اعبنر عند مس ول داللة )

( كىػػي أصػػغ  مػػ  اعبدكليػػة ال الغػػة 9َََّال ابػػ  كالسػػادس( تسػػاكم )احملسػػوبة للصػػف ) F مػػا ي هػػ  أف القيمػػة  -ِ
( لذا فالف كؽ غري دالة احصاايان با الصف ال اب  َٓٓ، ُ( كدرجات ح ية )9ََٓ( عند مس ول داللة )9ّْٖ)

 كالسادس.
الغػة ( كىػي أ ػرب مػ  اعبدكليػة كال 9َْٖٗاحملسػوبة ) Fأدت(  ان  القيمة  -الف ؽ على أناس ال  صص )علمي -ّ

 ( لذا فالف كؽ دالة كفقان لل  صص علمي أدت.َٓٓ، ُ( كدرجات ح ية )9ََٓ( عند مس ول داللة )9ّْٖ)
( كىػي أصػغ  مػ  9ُِٗٓاحملسوبة با اعبنر كالصف تساكم ) Fال فاعل با اعبنر كالصفوؼ ي ه  أف القيمة  -ْ

( إذف ال فاعل غري داؿ احصػاايان َٓٓ، ُ( كدرجات ح ية )9ََٓ( كعند مس ول داللة )9ّْٖاعبدكلية ال الغة )
 با الصف كاعبنر.

( كىػي 9َِّٖٗال فاعل با اعبنر كال  صص ي ه  أف القيمة الفااية احملسوبة بػا اعبػنر كال  صػص تسػاكم ) -ٓ
( كىػػذا يعػػا كجػػػود َٓٓ، ُ( كدرجػػات ح يػػة )9ََٓ( كعنػػد مسػػ ول داللػػة )9ّْٖأ ػػرب مػػ  اعبدكليػػة ال الغػػة )

 با اعبنر كال  صص.تفاعل داؿ احصاايان 
( كىي أصغ  9ُِْٖاحملسوبة با الصف كال  صص تساكم ) Fال فاعل با الصف كال  صص ي ه  أف القيمة  -ٔ

( كىذا يعا ال فاعل غري داؿ َٓٓ، ُ( كدرجات ح ية )9ََٓ( كعند مس ول داللة )9ّْٖم  اعبدكلية ال الغة )
 احصاايان با الصف كال  صص.

احملسػػػوبة بػػػا اعبػػػنر كالصػػػف كال  صػػػص تسػػػاكم  Fصػػػف كال  صػػػص ي هػػػ  أف القيمػػػة ال فاعػػػل بػػػا اعبػػػنر كال -ٕ
( َٓٓ، ُ( كدرجػػات ح يػػة )9ََٓ( كعنػػد مسػػ ول داللػػة )9ّْٖ( كىػػي أصػػغ  مػػ  اعبدكليػػة ال الغػػة )9ُُّٖ)

 كىذا يعا أف ال فاعل با اعبنر كالصف كال  صص غري داؿ احصػاايان. كؼبع فػة موتػ  الفػ كؽ   انػ  داـ اخ  ػار
 شيفيو.
 ا تبار شيفيو:

 ال قارنات الب ايم ال ت ادة  لل أساس المنس (00جاول )
 الااللم شيفيو الحرجم شيفيو ال حسولم ال توسط الحسال  ال اد المنس
 9ُّْٕٓٔ َِٔ ذ ور

 اإلناث 9ّْٖ 9ُُٓٔٗ
 9َّْٖٖٗ ِْٔ إناث

( كىػػي أ ػػرب مػػ  اعبدكليػػة 9ُُٓٔٗ) ي هػػ  مػػ  خػػبلؿ جػػدكؿ اخ  ػػار شػػيفيو أف تيمػػة شػػيفيو احملسػػوبة تسػػاكم
 ( أم أف الف كؽ دالة احصاايان كلصاحل اإلناث  وف كنطهم اغبسات أعلى م  الذ ور.9ّْٖال الغة )
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( اذا  انػػػ  الفػػػ كؽ دالػػػة لصػػػاحل اإلنػػػاث.  مػػػا َُِْكجػػػاءت ىػػػذه الن يجػػػة م فقػػػة مػػػ  درانػػػة العلػػػي بػػػ  )
 (.ُّاألدت  ما يف جدكؿ )ان  داـ اخ  ار شيفيو للف كؽ با ال  صص العلمي ك 

 ال قارنات الب ايم ال ت ادة للقارات التقوي يم واقاً للتخصص ال ل   واألدل  (06جاول )
 الااللم شيفيو الحرجم شيفيو ال حسولم ال توسط الحسال  ال اد المنس
 9َْٕٕٕٔ ِٖٖ علمي

 العلمي 9ّْٖ 9ُٖٔٗ
 9ِِْْٓٔ ُُٖ أدت

عامػػػل شػػػيفيو للمقارنػػػات اؼب عػػػددة أف تيمػػػة معامػػػل شػػػيفيو احملسػػػوبة تسػػػاكم ( ؼبُِي هػػػ  مػػػ  خػػػبلؿ اعبػػػدكؿ )
( لذا الف كؽ دالة لصاحل ال  صص العلمي ألف كنػطهم اغبسػات أعلػى 9ّْٖ( كىي أ رب م  اعبدكلية ال الغة )9ُٖٔٗ)

 م  ال  صص األدت.
احل ال  صػص األدت. كي هػ  تنات   م  درانة الع ػاهبي كالعكيػدم كذلػ  ألف اؼبقارنػات اؼب عػددة  انػ  لصػ

 ( اؼبقارنات اؼب عددة حسئ شيفيو على أناس اعبنر كال  صص.ُّجدكؿ )
 ال قارنات ال ت ادة حسب شيفيو  لل أساس المنس والتخصص (03جاول )

 ال اد ال م و م
ال توسط 
 ال قارنات الحسال 

شيفيو 
 ال حسولم

شيفيو 
 الااللم الحرجم

 9َِّْٕ ذ ور ادت -لميذ ور ع 9َْٕٕٕٓ ُٓٗ ذ ور علمي

ُُ9ِٓ 

 ذ ور علمي
 ال يوجد ف ؽ 9ُّّٔ اناث علمي -ذ ور علمي 9ّّْٕٔٗ ٓٔ ذ ور ادت
 ال يوجد ف ؽ 9ْٕٕٔ اناث ادت -ذ ور علمي 9َّّْٖٔ ُّٗ اناث علمي
 اناث علمي 9َّْْٓ اناث علمي -ذ ور ادت 9َُّْٗٗ ّٓ اناث ادت

 الداللة لصاحل االناث االدت
 اناث ادت 9ْْْٗٗ اناث ادت -ر ادتذ و 

 ال يوجد ف ؽ 9َّّٓ اناث ادت -اناث علمي
عنػػػػػد مقارنػػػػػػة الػػػػػػذ ور يف ال  صػػػػػػص العلمػػػػػػي مػػػػػػ  الػػػػػذ ور يف ال  صػػػػػػص األدت كجػػػػػػد اف تيمػػػػػػة شػػػػػػيفيو احملسػػػػػػوبة  -ُ

 علمي.( كىذا يعا الف كؽ دالة الذ ور يف ال  صص ال9ُُِٓ( كىي أ رب م  تيمة شيفيو اغب جة )9َِّْٕ)
( 9ُّّٔعند مقارنة الذ ور يف ال  صص العلمي م  االناث يف ال  صص العلمي كجد اف تيمة شيفيو تسػاكم ) -ِ

 ( كىذا يعا أف الف ؽ غري داؿ.9ُُِٓكىي أصغ  م  تيمة شيفيو اغب جة )
يو عنػد مقارنػة درجػات الػػذ ور يف ال  صػص العلمػي مػػ  درجػات االنػاث  يف ال  صػػص األدت كجػد اف تيمػة شػػيف -ّ

 ( لذا فالف ؽ غري داؿ.9ُُِٓ( كىي أصغ  م  شيفيو اغب جة ال الغة )9ْٕٕٔاحملسوبة )
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( 9َّْْٓعند مقارنة ذ ور ال  صص االدت م  اناث ال  صػص العلمػي كجػد اف تيمػة معامػل شػيفيو تسػاكم ) -ْ
 لمي.( لذا فالف كؽ دالة لصاحل االناث يف ال  صص الع9ُُِٓكىي أ رب م  شيفيو اغب جة ال الغة )

( كىػػي 9ْْْٗٗكعنػد مقارنػة ذ ػور ال  صػػص االدت مػ  انػاث ال  صػص االدت كجػػد اف تيمػة شػيفيو احملسػوبة ) -ٓ
 ( لذا فالف كؽ دالة لصاحل االناث يف ال  صص االدت.9ُُِٓأ رب م  القيمة اعبدكلية ال الغة )

يمػػػة معامػػل شػػيفيو تسػػػاكم عنػػد مقارنػػة االنػػاث يف ال  صػػػص العلمػػي مػػ  االنػػػاث يف ال  صػػص االدت كجػػد اف ت -ٔ
( لذا فالف كؽ غري دالػة بػا االنػاث ال  صػص العلمػي 9ُُِٓ( كىي اصغ  م  القيمة اعبدكلية ال الغة )9َّّٓ)

 كاالناث يف ال  صص االدت.
 كتد يعزل ن ئ ذل  اذل االثاث أ ث  دتة كان  اىان لكثري م  ال فاصيل اؼب  منة يف فق ات القدرات ال قويبية.

ه الن يجػػة اذل اف كل ػػة اؼب حلػػة االعداديػػة يف  ػػل ىػػذه ا ػػامي  علػػى الػػ غم مػػ  اخػػ بلؼ زبصصػػامم كتعػػزل ىػػذ
كجنسهم اال اهنم يعي وف يف اؼب حلة الدرانية كاحدة ؽبا نفر االىداؼ كىي تنمية  ل اعبوانئ ال  صية للطل ة دبػا فيهػا 

مػا اهنػم يعي ػوف ربػ  تػاثري نفػر العوامػل الثقافيػة ككنػاال اعبوانئ العقلية كما ت منو م  مسػ ويات عليػا منهػا ال قويبيػة  
 ال واصل االج ماعي كدل ت ناكؿ ام م  الدرانات السابقة ىذا اؽبدؼ.

أثنػاء اغبػػ ب العاؼبيػػة الثانيػػة  ػػاف "جيلفػػ كد" مػػدي  لوحػػدة ال حػػوث النفسػػية ك ػػاف اؼبطلػػوب منػػو اعػػداد اخ  ػػارات 
 الذ اء تع مد يف تصنيف االف اد.

( عػامبلن عقليػان، كبعػد اغبػ ب العاؼبيػة الثانيػة ِٓعدد العوامل الػ    ال وصػل اليهػا يف ىػذه الدرانػات )كتد بلغ 
بدأ نلسلة م  ال حوث، بدعم كسبويل مك ئ حبوث ال ح ية األم يكية كغريىا، كم  اؼب نسات العلمية التبويػة كانػ م ت 

ات مس مدة م  اعداد   ػرية مػ  اؼبفحوصػا تسػموا اذل ؾبموعػات ( ربليبلن عامليان ل يانَْ( عامان كتد أج ل حوارل )َِ)
م جانسة، اب داء م  تبلميػذ الصػف السػادس، حػىت م حلػة ال شػد اؼب كػ ، كتػد اج يػ  ىػذه ال حلػيبلت يف نفػر ا ػاالت 

لػػذا (. ُّْ: ُُٕٗ( عػػامبلن )العيػػد: َْالػػذم ذ ػػ ت يف حبػػوث القػػوات اعبويػػة، كتػػد بلغػػ  تاامػػة العوامػػل اؼبك  ػػفة )
( نػنة اذل ُّجاءت ن ااج ال حث م فقة م  ما جاء بو جلفورد م  اف القدرات العقلية كال قويبية ت طور بنمػو الفػ د مػ  )

 ن  ال شد.
 التوصيات:

 يف ووء الن ااج ال  توصل  اليها ال احثة   صياغة عدد م  ال وصيات 
ة مػػػ  ن ػػػااج الدرانػػػة يف عمليػػػة ال ػػػدرير آخػػػذي  بن ػػػ  علػػػى التبػػػويا العػػػاملا يف مدي يػػػة العامػػػة للتبيػػػة االنػػػ فاد -ُ

 االع  ار القدرات ال قويبية للطل ة عند تصنفهم للف ع العلمي كاالدت.
علػػى اؼبسػػ كلا بووػػ  اؼبنػػاىج اعػػادة الن ػػ  باألليػػة اؼبسػػ  دمة يف الوتػػ  اغباوػػ  كاع مػػاد اؼبنػػاىج ت  ػػد علػػى تنميػػة  -ِ

 ل قويبية.كتطوي  القدرات العقلية كمنها القدرات ا
 ال قترحات:
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 يف ووء الن ااج ال  توصل  اليو ال احثة كم  خبلؿ مبلح  ها اج اءات ال حث تقتح اج اء الدرانات ال الية:
 اج اء درانة ذب ي ية بعنواف )اث  ب نامج ت بوم كفقان لن  ية جيلفورد ل نمية القدرات ال قويبية(. -ُ
 ي للطل ة يف ووء تدرامم ال قويبية.اج اء درانة بعنواف ال ن   بال حصيل الدران -ِ

 ال صادر:
 ، مك  ة اإلقبلو اؼبص ية، القاى ة.القارات ال قليم(، ُٕٖٗع د اللطيف )أبو حطئ، ف اد  -ُ
 ، مك  ة األقبلو اؼبص ية، القاى ة.ِ، طالقارات ال قليم(: ُٕٔٗأبو حطئ، ف اد كنيد اضبد عثماف ) -ِ
، تػػدرة ال قػػوصل، تػػدرة ال فكػػػري، رنػػالة د  ػػوراه، دار اعبنادريػػة للن ػػػ  قددارات ال قليدددمدراسدددم ادد  ال(: ََِٕابػػو ناشػػيئ، مػػ  نػػعيد ) -ّ

 كال وزي ، عماف، األردف.
 ، دار ال حوث العاؼبية، الكوي .ُ، طسيكولوجيم ال راىقم(، َُٖٗأادر، نعدية ؿبمد علي، ) -ْ
، ؾبلػة م  ػز ال حػوث الجالبدات ال رحلدم التأسيسديم أثر األنشجم الفنيم ا  التفكيدر االلتكداري لداى(، ََُِاغبلية، ؿبمد ؿبمود ) -ٓ

 .ُٗالتبوية، جامعة تط ، السنة العاش ة، العدد 
 ( بداية االفع للمعلومات، دار اغبكمة اليمانية، اليم .ُْٗٗالزعيب، اضبد ؿبمد، ) -ٔ
نوية يف ت اء نام اء م  كجهة ن   (، العوامل اؼب ث ة على اؼبس ول الدراني لطل ة اؼبدارس الثاََُِالسام ااي، ع اس فاول خلف ) -ٕ

 (.َُ، العدد )مملم دراسات ترلويماؼبدرنا كالطل ة، 
لناء لجاريم ا تبارات االست اادات األساسديم لداى طلبدم كليدات الهناسدم واسدتخاامها للتنبدؤ اد  ( "ََِٗشبلؿ، علي كبلؿ ) -ٖ

 بغداد."، أك كحة د  وراه غري من ورة، اعبامعة اؼبس نص ية، تحصيلهم الاراس 
 ، دار اؼبسرية للن   كال وزي  كالط اعة، عماف.سيكولوجيم الفروق الفرديم ا  اللكاء(، َُِْال يخ، نليماف اػب  م ) -ٗ

 ( الذ اء االنساشل، عادل اؼبع فة، الكوي .ُٓٗٗكو، ؿبمد، ) -َُ
 دف.، األر ُ، دار الفك  للط اعة كالن  ، طاللكاء م  منظور جايا(: ُٕٗٗعدس، ؿبمد ع د ال ضب  ) -ُُ
 ، نلسلة اؼبنهل يف العلـو التبوية، دار دجلة، عماف.ُ، طمقامم ا  منهج البحث ال ل  (، ََِٖالعزاكم، رحيم يونر ) -ُِ
تصد يم لرندامج ترلدوي واقداً لنظريدم لياجيدو لتن يدم كفداءة الت  يدل ال  راد  لل  لومدات لداى (: َُِٓالعكيدم، رنا  ماؿ جياد ) -ُّ

، )أك كحػػة د  ػػوراه غػػري من ػػورة(،  ليػػة التبيػػة للعلػػـو االنسػػانية، جامعػػة ركددز محااظددم نينددوىتالميددل صددفول الترليددم الخاصددم ادد  م
 اؼبوصل.

(، احمل ػػػول السػػػيمان  كتػػػاثريه علػػػى النػػػواتج العقليػػػة السػػػ ة )الوحػػػدات، الفبػػػات، العبلتػػػات، َُِْالعلػػػي بيػػػ ، نػػػها خليػػػل حسػػػا ) -ُْ
 ية، اك كحة د  وراه غري من ورة،  لية التبية للعلـو االنسانية، جامعة اؼبوصل.ال حويل، اؼبن مة، ال  ما( لدل كل ة اؼب حلة االعداد

 ، دار ال  كؽ للن   كال وزي .التفكير الناقا(، ََِٗالعيد، اظباعيل اب اىيم ) -ُٓ
 دار الك ئ العلمية، بريكت، ل ناف. اللكاء واللكاءات ال ت ادة (، ُُٕٗالعيد، كليد ) -ُٔ
(: مصػػادر ال ػػغط النفسػػي لػػدل كل ػػة اؼب ا ػػز ال ياديػػة للموىػػوبا ََِٗلة ككقػػع، حنػػاف ؿبمػػود )غيػػث، نػػعاد منصػػور كبنػػات، نػػهي -ُٕ

 (.ُجامعة ال ح ي ، ؾبلد ) -، تصدر ع   لية التبيةمملم ال لوم الترلويم والنفسيمكاؼب فوتا كانتاتيجيات ال عامل معها، 
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