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ىهوأةىالتحرور
 ربدىالرزاقىالطباوجيذنونىمودونىد.ى .ىأ

ىمدورىمركزىدراداتىالموصل
ىرئوسىالتحرور

 االرضاء

 ىمركزىدراداتىالموصل/ىجامطظىالموصل./ىمدورىالتحرورىهدىىوادونىوودفأ.م.د.ى/ 

 بداللهىالحدو:ىمركزىالحدوىللدراداتىالكموظىوالتراثوظ/المملكظىالمتحدة.أ.د.ىاحمدىرى 

 أ.د.ىحدنىمحمدىنور:ىمركزىالتراثىوالحضارةى/ىجامطظىقناةىالدووس/ىجمؼوروظىمصرى
 الطربوظ.

 /جامطظىالموصل.ىأ.د.ىذنونىوونسىالطائي/مركزىدراداتىالموصلى 

 دنوظىالؼاذموظ.أ.د.ىحدونىفالحىالكدادبظ/ىجامطظىمؤتظ/ىالمملكظىاالر 

 .أ.د.ىصباحىمؼديىارموض/ىقدمىالتاروخ/ىكلوظىالتربوظىابنىرذد/ىجامطظىبعداد 

 .أ.د.ىمحمدىحدونىرليىجودةىالدووطي/ىقدمىالتاروخ/ىكلوظىالتربوظى/ىجامطظىوادط 

 مصرىالطربوظىجمؼوروظى/ىأ.د.ىدموحىذطالنى. 

 .لموصل./ىجامطظىام.ىهناءىجادمىىمحمدىالدبطاوي/ىمركزىدراداتىالموصلأ 

 .أ.د.ىخلولىرليىمراد/ىقدمىالتاروخ/ىكلوظىصالحىالدون/ىجامطظىاربول 

 اإلماراتىالطربوظىالمتحدة/ىىمطؼدىالذارقظىللتراث/ىالحافظىأ.م.د.ىمحمدىحدنىربد. 

 .أ.م.د.ىمحمدىصالحىرذود/ىقدمىاللعظىالطربوظ/ىكلوظىالتربوظىاالدادوظ/ىجامطظىتلطغر 

 اداتىالموصل/ىجامطظىالموصلرروبظىجمولىمحمود/ىمركزىدرأ.م.د.ى. 

 لى/ىجامطظىالموصلحمود/مركزىدراداتىالموصىأ.م.د.ىمؼاىدطود. 

 مدققىاللعظىالطربوظ:ىأ.م.د.ىرليىاحمدىمحمدىالطبودي/ىمركزىدراداتىالموصل/ىجامطظى
 الموصل.

 :ىجامطظىاآلداب.ىرمارىاحمدىمحمودى/ىقدمىالترجمظ/ىكلوظىمم. مدققىاللعظىاالنكلوزوظ/
ىالموصل.
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ىفيىمجلظىدراداتىموصلوظىروطىالنذرذ
 اخرى. جمالتجيب اف يكوف البحث املرسل اىل اجمللة غري منشور يف  -1
 ترسل اىل التحكيم.لن االحباث اليت التتوافق مع ضوابط الكتابة والنشر يف جملة دراسات موصلية  -2
نظػاـ نسهػه اىل  كمني ػ  البحث الذي يُدقَّق من احملرر على نظاـ تعقب األحباث، ويقبل منه، يرسل عرب ال -3

اثنػػ  علػػى األقػػل. ويف ضػػاؿ النػػرورل  كػػن ثرسػػاله اىل . وػػر مػػن  كمني ػػ . ويتشػػذ القػػرار الن ػػا   بنشػػر 
البحػػث عالعت ػػاد علػػى ر.ي .غلبيػػة احملك ػػ . ويتػػابع احملػػرر بدقػػة توصػػيات احملك ػػ . واجمللػػة  ػػا ا ػػق يف 

 الرفض. تعديل األحباث املرسلة الي ا. وقبوؿ النشر .و
يهتطيع الباضث االعرتاض على ر.ي احملك   بشرط تقدمي الػدليل. ويػدرس اػذا االعػرتاض، وااا  انػ   -4

 ضرورل، .رسل البحث اىل  كمني   آخرين.
ىذروطىالكتابظ:

 :زبطيط الصسحة 
( وجيب .ف زبطػط الصػسحة حبهػب املعػايري Microsoft Wordجيب .ف تكتب األحباث على برانمج )

 التالية:
 .A4ؿ الصسحة: ع ودي طو  -1
 .سم  2,5ا اشية العليا وا اشية الهسلى :  -2
 سم. 3ا اشية الي ىن وا اشية اليهرى:  -3
 Traditional Arabicنوع اخلط )عللغة العربية(:  -4
 . Times New Roman(: Englishنوع اخلط ) -5
 .14ضجم خط النص العادي يف املنت :  -6
 .18العنواف علعربية:  -7
 .16زية: العنواف عالنكلي -8
 .لألحباث العربية 13ا واش  الهسلية  -9

 رنوانىالبحثى:

 .ينبغ  اف يكوف عنواف البحث عللغت  العربية واالنكليزية 
 .جيب ترؾ سطر واضد فارغ قبل العنواف عللغة االنكليزية 
 .جيب اف يكوف العنواف يف وسط الهطر 
 .)جيب اف تكتب  ل ضروفه  بريل عللوف الغامق )الساضم 
 (.0ين )و مهافة التباعد ب  العنا 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادمىالباحثىورنوانه:

 .يكتب رب  عنواف البحث: اسم الباضث، درجته العل ية، مكاف ع له فقط عللغت  العربية واالنكليزية 
 :الملخص

  ل ػػة، ويوضػع امللشػص يف بدايػػة   250-200جيػب اف يكػوف ملشػػص البحػث عللغتػ  العربيػػة واالنكليزيػة مػن 
 البحث.

  ؾ فراغ سطر واضد قبل عنواف امللشص سوا  . اف عللغة العربية اـ عللغة االنكليزية.يرت 
 .تكوف  ل ة )امللشص( يف بداية الهطر 

 الكلماتىالمغتاحوظى:

  ل ات مستاضية.  5-3جيب اف تهتشدـ يف البحث  
 .  يكتب تر يب )الكل ات املستاضية( عرينًا اىل الي 
  (.14خط )تكتب الكل ات املستاضية حبجم 
 ( ب  الكل ات املستاضية.،توضع فاصلة ) 
 توضع ).( بعد الكل ة االخريل من الكل ات املستاضية. 

 المدخل:ىى

 .جيب .ف يبد. البحث دبدخل يتن ن: ادؼ البحث، ونطاقه، ومقارعته ، ومن جه 
 .يكوف عنواف املدخل يف بداية الصسحة اليت تل  صسحة امللشص 
 (14ط الهطر، وتكتب خبط )غامق( ضج ه )كوف  ل ة )املدخل( يف وست 

 نّصىالبحث:

 ( يكتب خبطTraditional Arabic.) 
  :14ضجم اخلط 
 (0( وبعد الك )6كوف املهافة ب  الهطور واضدل، ويكوف التباعد يف البداية )ت. 

 الطناوونىالغرروظ:

 .ًتكتب العناوين السرعية اىل الي   ضصرا 
  16ضجم اخلط يف العناوين السرعية. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدسىالمطبػظىفيىادتخدامىالخرائطىواألذكالىوالجداول:

 .  الرتقيم اآليل للشرا ط، واالشكاؿ، والصور والرسـو
  توضيح اذا الرتتيب يف نص البحث، و تابة امسه فوقه، واإلضالة اىل املصدر الذي ُ.خذ منه ثاا  اف مأخوااً مػن

 مصدر.
 ( عللػػػػوف االسػػػػود السحػػػػم )الغػػػػامق(، وتكتػػػػب ، الشػػػػكل 1، اخلريطػػػػة 1يكتػػػػب عنػػػػواف مػػػػا سػػػػبق )ا ػػػػدوؿ)..(

 التوضيحات الالضقة خبط ما ل يف الوسط.

 االقتباداتىواالحاالت:

 ( نظػػاـ االضالػػة نظػػاـ )دراسػػات موصػػلية( يطبػػق يف البحػػث املرسػػل اىل جملػػةAPA-6  األمريكػػ )
 ضصرايً.

 المصادر:

  يتبع يف األحباث املرسلة اىل جملتنا يف  تابة املصادر نظاـ(APA) 
 .يتح ل الباضووف مهؤولية صحة املصادر 
 .جيب التسريق ب  املالضظات واملراجع 
  ترقم املالضظػات يف مػنت البحػث )تػرقيم آيل(. ويوضػع الػرقم يف لايػة البحػث حبهػب ترتيبػه يف مػنت

 البحث.
 خصوصواتىأخرى:

  واملصادر. صسحة تش ل املالضظات، ا داوؿ،األشكاؿ، اخلرا ط، 20جيب .ال يتجاوز البحث 

 .لغات البحث املعت دل يف اجمللة: اللغة العربية ، اللغة االنكليزية 

  ذبػػػػب يف األحبػػػػاث املرسػػػػلة اىل اجمللػػػػة مراعػػػػال قواعػػػػػد اللغػػػػة. ولػػػػذلك يتح ػػػػل الباضػػػػث مهػػػػػؤولية
 املشكالت واالنتقادات الناذبة عن الك.

 لػػػة )دراسػػػات موصػػػلية( ضقػػػوؽ فليػػػث األحبػػػاث املرسػػػلة اىل جملػػػة )دراسػػػات موصػػػلية( تعػػػود اىل جم
 وز استشدام ا دوف االضالة الي ا.والجيوز نشراا، وطبع ا يف مكاف آخر، والجي

 :يرسل البحث  اماًل على الربيد االلكرتوين التايل 

E-Mail: derasat.mosulia@uomosul.edu.iq 
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ىمجلـظىدرادـاتىمـوصلوظ
 مجلظىفصلوظىمحكمظىوصدرها

 

 مركزىدراداتىالموصل

 

ىنوظتطنىىببحوثىالموصلىاألكادوموظىفيىالطلومىاإلندا
 الصسحة اسم الباضث عنواف البحث ت

ي  -1  نور الدين زنكي والملك الصليب 
ن الرصاع بي 

ي روايات   عموري األول للسيطرة عىل مرص
ن
ف

 المصادر العربية والصليبية المعارصة

 سباك   دمحم عبيش 

 و    ا.د.نارص عبد الرزاق المال جاسم

1-16  

سي كيمب من  -2 " إستكشافات لمواقف المؤرخ بي 

ي العهد الجليىلي 
ن
ي الموصل ف

تدوينات مؤرخن

ي التوثيق  ٦٣٨٩ - ٦٢٧١
ن
ميالدية " بحث ف

ي المحىلي 
 التاريخن

 32-17 م.د.عىلي محفوظ الخفاف

ي  أداءه الجمعة قاسم أحمد -3
ي  الوظيفن

ن
 المجال ف

بوي  واألكاديمي  الير

       هاشم سوادي هشام أ.م.د. 
 عباس خلف يونس ليث و الباحث

33-48 

ي الموصىلي  -4 ي الموروث الشعب 
ن
 60-49 أ.م.د.عىلي احمد العبيدي األلوان وداللتها ف

ي انتظار هرة " -5
ن
ي مجموعة " ف

ن
 شعرية الخطاب ف

ة لكرم األع ي القصصية القصي   رخ 

 90-61 لعبيديم.د. صالح دمحم عبدهللا ا

ا والتعرف عىل مستواه  -6 بناء مقياس عقدة إلكيير

ي مدينة 
ن
لدى طالبات المرحلة اإلعدادية ف

 الموصل

 أ. د. أسامة حامد دمحم
 م. منال غانم حمدونو 

91-112 
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 4244/ 3  /33 اتريخ قبول النشر:  4243/ 33  /43 اتريخ استالم البحث: 

لصراع بين نور الدين زنكي والملك الصليبي رموري ا
 األول للديطرة رلى مصر

 في روايات المصادر العربية والصليبية المعاصرة
The Struggle over Egypt Between Nur Al-Din 

and The Crusading King Amalric I 
According to the Arabic and Crusading 

Contemporary Sources 

 
محمد ربيش دباك                  
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 :ادلخلص
اين عشر اؼبيالدي، دخلت حركة اعبهاد االسالمي ضد الصليبيُت مرحلة مفصلية يف ستينيات القرن السادس اؽبجري/ الث  

عندما اصبح اؼبلك نور الدين ؿبمود بن زنكي حاكم الشام وعموري االول ملك فبلكة القدس الصليبية يف صراع عنيف 
م 6611ه/555للسيطرة على مصر الفاطمية اليت كانت تعيش احتضارىا. وقد ارسل نور الدين بُت عامي 

 ن اػبطر الصلييب، واتسيس اغبكم النوري فيها.ثالث ضبالت اىل مصر انتهت بتأمينها م 6615ه/511و
يهدف ىذا البحث لتحليل ومقارنة الرواايت التارخيية اؼبتعلقة هبذا الصراع بُت التصورات العربية االسالمية وتلك      

 الصليبية، فيكشف عن اوجو التشابو واالختالف بُت كال الروايتُت، السيما وان بعض رواهتا كانوا شهود عيان على
االحداث او نقلوا عن شهود عيان عليها، كما ىو اغبال مع ابن االثَت يف كتابيو الكامل والباىر وعماد الدين االصفهاين 

 .يف الربق، وابن ايب طي من اعبانب االسالمي ووليم الصوري عن اعبانب الصلييب
 الكلمات اؼبفتاحية: مصر ، الصليبيون ، شركوه ، الفاطميون

Abstract  
   The Jihad movement against the crusaders witnessed a turning point at 

the 560s A.H. when Nur Al-Din and Amalric I  struggled for mastery over 

Egypt. Both leaders knew that Egypt is the key of the victory in their fatal 

conflict. Nur Al-Din send three campaigns to forestall Amalric plans to 

occupy Egypt. At the end, Shirkuh Nur Al-din’s leader succeeded to secure 

the situation for Muslims. 

    The Aim of this research is to give an analytical and comparative study 

for both the Islamic and Crusading narratives of the above-mentioned 

showdown; Ibn Al-athir, Ibn Abi Tai and Al-Asfahai are the main 

historians that convey the Islamic point of view and at the opposite lie 

William of Tyre as the main representative of the crusading perspective of 

events. 

Key words: Egypt, Crusaders, Shirkuh, Fatimids. 
 ادلقدمة

كان نور الدين ؿبمود بن زنكي حاكم بالد الشام قد كرس حياتو جملابة الصليبيُت والسعي لتحرير االراضي 
اؼبقدسة وبقية بالد الشام من احتالؽبم. وكان الطرفان قد  ادركا اهنما قد وصال حالة من توازن القوى، وان كل طرف 

ف االخر. وقد ادرك الطرفان ايضا ان مصر ىي اليت سًتجح كفة ىذا عاجز ابمكانياتو اليت يف يديو ان يقضي على الطر 
الطرف او ذاك، فاالمكانيات االقتصادية الضخمة ؽبذا البلد ستمكن الطرف الذي يستويل عليو من التفوق على الطرف 
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دين حقيقة االطماع االخر وابلتايل دحره. وابت ظاىرا للعيان ان الدولة الفاطمية على حافة االهنيار. وقد ادرك نور ال
م. وانفتاح الطريق امامهم صوب 6651ه/556الصليبية يف مصر، السيما بعد سقوط عسقالن ابيدي الصليبيُت عام 

م ( حبملة على مصر، 6616ىـ/555القاىرة. وقد قام اؼبلك الصلييب بلدوين الثالث ملك بيت اؼبقدس يف هناية سنة ) 
بة سنوية قدرىا مائة وستون ألف دينار. وعندما توقفوا عن دفعها عاد وأجرب من خالؽبا حكام مصر على دفع ضري

 الصليبيون خرج عموري األول الذي حل ؿبل أخيو بلدوين الثالث يف حكم اؼبملكة الصليبية على مصر يف العام التايل
 عام (، ليبدا صراع بُت نور الدين وعموري  استمر حىت201، 2001؛ سيتون ،  552/ 2، 6555)رنسيمان ، 

 م عندما قبح نور الدين يف حسم النزاع لصاغبو.6655ه/511
ويف ىذا البحث سوف يصار اىل تناول ذلك الصراع احملتدم بُت الطرفُت االسالمي والصلييب، كما عرضتو اؼبصادر 

صراع كان جيري على العربية والصليبية اؼبعاصرة، هبدف ربليل كال اؼبنظورين االسالمي والصلييب للصراع، السيما وان ىذه ال
مرأى من مؤرخُت معاصرين مها من الطرف االسالمي عماد الدين االصفهاين الذي كان رئيسا لديوان االنشاء لدى لنور 
الدين ووليم الصوري مستشار عموري وصديقو اؼبقرب من الطرف الصلييب. فاؽبدف ليس اعادة عرض للحوادث وامنا 

روايتو لالحداث هبدف البحث عن العناصر اؼبشًتكة واؼبختلفة يف طبيعة فهم ربليل الطريقة اليت صور هبا كل طرف 
وتصوير اؼبسلمُت والصليبيُت لتلك اؼبواجهة التارخيية اليت كان فيها مصَت الشرق االسالمي معلقا وعلى حافة السقوط 

 ابيدي القوى الغربية.
تفاصيل اغبملة ، وربركاهتا يف مصر ، م وقد أفاض وليم الصوري بذكر 6611ه/ 555بدأت ضبلة عموري يف  

فذكر أن اؼبلك عموري سار كبوىا : " يقود طائفًة كبَتًة من الفرسان ، وجيشاً كثيفاً فلما وصل إىل صحراء مصر تصدى 
(.، وانو ) أي ضرغام ( كان على رأس صباعة ال 22-20، ص  1، ج 6552لو الوزير الفاطمي ضرغام )الصوري، 

مل يكن قادراً على الصمود أمام ىجوم الصليبيُت ، وأن األمر انتهى إىل وقوع معظم جيشو ، ما بُت  ربصى عدداً غَت أنو
أسَت وقتيٍل ، فبا أرغمو على االرتداد إىل مدينة بلبيس)مدينة بينها وبُت الفسطاط يف مصر عشرة فراسخ على طريق الشام، 

ت الفاطميُت على أن يقدموا على كسر السدود اؼبائية اليت  ( يف حالة من اؽبلع ، أجرب 155، 6ايقوت، معجم البلدان، ج
كان حيجزون مياه الفيضان فيها، حىت حيُت الوقت اؼبناسب فيعمدون إىل تفجَتىا، وىي يف أقصى ارتفاعها ، فتغرق ما 

، 6552وري ، حوؽبا ، وكان اؼبصريون يطمعون أن يطمئنوا إىل سالمتهم بسبب ىذه اؼبياه اليت تكتنفهم يف كل مكان)الص
(.، ومع أن نتيجة اؼبعركة يف هناايهتا لصاحل الفاطميُت والوزير ضرغام الذي أجرب اؼبلك عموري األول 21-25، ص  1ج

على الًتاجع كبو بالد الشام ، فقد اعتربه الصوري لدى عودتو إىل فبلكتو قاىراً ألعدائو ظافراً ابجملد بعد أن تكللت ضبلتو 
(. على الرغم من أن ذلك ال يتفق مع الواقع التارخيي ، كما أنو ابلغ يف 21، ص  1، ج 6552ابلنجاح)الصوري ، 

تقديره لقوة اعبيش الصلييب الذي استطاع على حد تعبَته أن يهزم جيشاً ال حيصى عدداً ، مع ان اعبيش الفاطمي مل يكن  
 (.611م ، ص 2002اػبتاتنة، ) كذلك
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م، وابن 6651ه/515ما جاء يف اؼبصادر العربية فبثلًة بعمارة اليمنيت تتفق رواية الصوري ىذه يف جوىرىا مع 
م( ، إال أهنا أعطت معلومات أكثر تفصياًل عن خط 6112ه/515( واؼبقريزي)ت 6261ه/161ظافر األزدي)ت 

(، كما أهنا ذكرت أن 125، ص  615، ص  6، ج 6555السَت الذي سلكو الصليبيون عند دخوؽبم مصر )اؼبقريزي ، 
لذي تصدى للملك عموري األول ىو أخ لألمَت ضرغام ، اظبو انصر اؼبسلمُت مهام بتوجيو من أخيو، فضال عن اعطائها ا

، ص  6552؛ ابن ظافر األزدي ،  5، ص  6556عمارة اليمٍت،) معلومات عن دور قبيلة بٍت كنانة يف مواجهة عموري.
شَت إىل خطة ضرغام يف كسره للسدود اؼبائية ، ابستثناء (. غَت أهنا مل ت212، ص  1، ج 6551؛ اؼبقريزي ،  610

اؼبقريزي الذي ذكر اػبطة إضافًة إىل أنو اعترب على غرار ما فعل الصوري أبن " الفرنج منتصرين وأهنم رجعوا إىل بالدىم ، 
 (.212، ص  1، ج6551دبن أسروه من اؼبسلمُت ".)اؼبقريزي ، 

مصر أىدافها بضمن ذلك إجبار مصر على دفع الضريبة اليت أشار مل ربقق ضبلة اؼبلك عموري األول على 
الصوري إال أهنا كانت السبب اؼبباشر للحملة ، ولكنها استطاعت أن تشعر الفاطميُت بقوهتا وقدرهتا على التأثَت ، ولقد  

طورة اؼبوقف، فبادر كان توجو عموري ىذا كبو مصر ؾبازفًة سياسية خطَتة ، كان من نتيجتها أن تنبو نور الدين اىل خ
وانتهت دبقتل الوزير الفاطمي شاور وتويل  6615. -6611ه/511-ه555بتوجيو ثالث ضبالت عسكرية بُت سنيت  

قائد جيش اغبملة اسد الدين شَتكوه، مث تويل ابن اخيو صالح الدين ؿبلو بعد وفاتو يف غضون اكثر قليال من شهرين. مث 
م ( وبروز دولة موحدة سبتد من دجلة يف اعبزيرة الفراتية وحىت هنر 6656ىـ/515ية عام ) انتهى االمر ابزالة الدولة الفاطم

 (615، ص  2002النيل ومصر ، ولتفرض طوقاً ؿبكماً على الصليبيُت )اػبتاتنة ،
 م3386ه/775محلة نور الدين األوىل على مصر  

ابن ) ليها ، وذلك عندما جاء الوزير شاورمل تلبث الظروف يف مصر أن ىيأت لنور الدين ؿبمود فرصة الدخول إ
ابن منقذ، د.ت، ) م (6611ىـ/555(. مستنجداً بو يف سنة             ) 110-115، ص  2، ج 6556خلكان ،

.( على أثر الصراع الذي دار بينو وبُت الوزير 55، ص  6551؛ ابن شداد ، 620ص  6511؛ ابن األثَت،  11ص 
نتصار عليو فقدم شاور إىل نور الدين يطلب مساعدتو ، مقابل أن يدفع ثلث خراج مصر ضرغام ، وسبكن األخَت من اال

سنواًي إىل نور الدين ، كما يتحمل تكاليف اغبملة منذ خروجها من بالد الشام إىل حُت عودهتا من حيث خرجت 
-101، ص  6، جم  6555؛ أبو شامة ، 105، ص  5، ج 6555حسب ما تذكر اؼبصادر العربية )ابن األثَت ، 

 (. 211، ص  1، ج 6551؛ اؼبقريزي ،  101
وذكر وليم الصوري أبن اؼبلك عموري األول استقبل على أثر ذلك رساًل بعث هبم الوزير الفاطمي أبو األشبال) 
ويقصد بو الوزير ضرغام(، ومعهم كتاب ، انفرد الصوري بذكر نصو ، وجاء فيو أنو : ) أي ضرغام ( أحل يف التماس 

(. ويعٍت بذلك خصمو 25، ص  1، ، ج 6552غوث جملاهبة العدو الذي أصبح اآلن يهدده ابؽبجوم )الصوري ، ال
ابن ) الوزير شاور السعدي الذي كان قد التجأ آنذاك إىل نور الدين ، وأّعد جيشًا ؼبساعدتو وإعادتو إىل الوزارة يف مصر.

(، كما جاء يف كتاب الوزير ضرغام أنو مستعد 25ص ،  1، ج 6552؛ الصوري ،  626-620، ص  6511األثَت ، 
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أن يدفع جزية للملك عموري األول : " تزيد على ما كان متفقًا عليو من قبل ، وابؼبقدار الذي يقرره ، ولعقد ؿبالفة ال 
،  6552يشجبها أبي حال من األحوال ، واستعداده إبرسال الرىائن إليو دليل على صدق خضوعو لو ")الصوري ، 

 (.25، ص  1ج
 قام نور الدين إبرسال ضبلة إىل مصر ، أنطيت قيادهتا إىل أسد الدين شَتكوه من أجل 

، ص  6، ج 6555؛ أبو شامة ،  101-105، ص  5ج 6555تنفيذ االتفاق بينو وبُت الوزير شاور)ابن األثَت ، 
لة ىو االطالع على أحوال (. ويبدو أن اؽبدف من ارسال ىذه اغبم11،  ص  6552؛ اؼبال جاسم ،  101-105

البالد والوقوف على ؾبرايت األمور فيها ، ويتضح ذلك من خالل ما قال نور الدين إىل قائده شَتكوه عند ذبهيزه إليها 
ص ،  6، ج 6555؛ أبو شامة ،  55، ص  6551ابن شداد ،  قائاًل : " قضاء غبق الوافد اؼبستصرخ ، وحفظاً للبالد وتطلعًا اىل أحواؽبا ")

 . وعلى أية حال سلكت قوات أسد الدين شَتكوه الطريق الشرقي من الكرك والشوبك، ومن مث الشخوص إىل القاىرة(105
(. وىناك عند أسوار القاىرة حدثت 615م  ، ص 6555؛ ابن قاضي شهبة ، 615، ص  6، ج 6555ابن واصل، )

شاور إىل وزارتو ، وبقى شَتكوه منتظراً خارج اسوار القاىرة  اؼبعركة الفاصلة فحلت اؽبزدية بقوات ضرغام وقتلو ، ومت ارجاع
بغية اسبام االتفاق اؼبعقود بينو وبُت شاور ، غَت أن األخَت نقض االتفاق وطلب من أسد الدين شَتكوه مغادرة مصر ، 

ه كل من ابن األثَت وعلى أثر ذلك توجو شَتكوه إىل بلبيس فتسلمها وصار حيكم األقاليم الشرقية من البالد حسب ما ذكر 
(.  وذكر وليم الصوري أبن شاور نقض 115، ص  6551؛ ابن العدمي  101، ص  5ج6555وابن العدمي)ابن االثَت، 

 االتفاق بعد أن خاف من طموحات اعبيش الزنكي وقائده أسد الدين شَتكوه ، الذي أظهر على حد تعبَت الصوري:
انو ، رغم وجود السلطان )يقصد الوزير شاور( واػبليفة الفاطمي ... "انو عازم على ... اخضاع بقية البالد لسلط

لذا فقد انقلب عليو ، وقام إبرسال رسلو إىل اؼبلك عموري األول ، حيملون رسائل اؼبوادعة من سيدىم ، الذي زودىم 
من قبل بُت ... اؼبلك  بصالحيات لينفذوىا يف اغبال ، وعلى حد تعبَت الصوري ، ابلقول والعمل ، شروط االتفاق اؼبربم

)الصوري ،  ) عموري ( والسلطان ) أي الوزير السابق ضرغام ( ، وأن يقدموا إذا دعت الضرورة ، تنازالت أكثر فبا سبق.
(. مل يشَت الصوري إىل شروط االتفاق وإىل ما قدمو الوفد من تنازالت ، غَت أن اؼبصادر 25-25، ص  1،  ج 6552

ن يدفع شاور للملك ) عموري ( مبلغ ألف دينار عن كل مرحلة ، يرحلها إىل الداير اؼبصرية " العربية أشارت إىل ذلك أب
فخرج مري ) اؼبقصود اؼبلك عموري ( من عسقالن يف صبوعو إىل فاقوس يف سبع وعشرين مرحلة فقبض عنها سبعة 

(. جاء ىذا 255-251، ص  1، ج 6555؛ اؼبقريزي ،  50، ص  2، ج 6555أبو شامة ، ) وعشرين ألف دينار
العرض من الوزير شاور ليضع اؼبلك عموري أمام فرصة جديدة لتحقيق طموحاتو يف مصر ، لذا فانو ما كان االتفاق 
اؼبشار إليو يربم ، ويؤكد بُت الطرفُت ، حىت أسرعت القوات الصليبية بقيادة ملكها عموري إىل مصر ، فالتقى بقوات 

ثنان ضد القوات الزنكية بقيادة شَتكوه الذي اعتصم بلبيس فضربوا عليو اغبصار ثالثة شاور شرقي القاىرة ، وتعاون اال
؛ الصوري  111-115، ص  6551؛ ابن العدمي ،  101، ص  5ج6555ابن االثَت، ) أشهر دون ربقيق أي مكسب

أن خيرج الطرفان  (.  وبعد ذلك مت االتفاق بُت أسد الدين شَتكوه واؼبلك عموري ، على25-25، ص  1، ج 6552، 
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؛ أبو شامة  626، ص  6511؛ ابن األثَت ،   205، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) اعبيش الزنكي والصلييب من مصر
 (25، ص  1، ج 6552؛ الصوري ،  162، ص  2، ج 6555، 

 أن من الغريب أال يستغل اؼبلك عموري األول الظرف الذي اتيح لو ليحقق مكانة أكرب لو يف 
ن بدل ىذا عقد اتفاق مع القوات الزنكية احملاصرة خبروج الطرفُت الزنكي والصلييب من مصر ، إن التفسَت مصر ، وم

الوحيد لذلك ىو اؼبوقف اغبرج الذي كانت تواجهو اؼبملكة واالماراتن الصليبيتان اؼبتبق ، طرابلس وانطاكية ، ويف ذاك 
كوه يف بلبيس ، فقد سيطر نور الدين ؿبمود على حصن الوقت الذي كان عموري حياصر فيو قوات أسد الدين شَت 

( اغبيوي ، وقام أبسر أمَت 205، ص 2حارم)حصن حصُت وكورة جليلة ذباه أنطاكية. ايقوت، معجم البلدان، ج
طرابلس رديوند الثالث وأمَت انطاكية بوىيمند الثالث واغباكم البيزنطي قسطنطُت كوؼبان وغَتىم ، وىو األمر الذي جعل 

 وري األول يعجل إبقامة الصلح مع أسد الدين شَتكوه ، يف مصر ، والعودة بشكل سريع إىل اؼبملكة ؼبعاعبة اؼبوقف.عم
، ص  2002؛ اػبتاتنة ،  551-555، ص  2، ج 6555؛ رنسيمان،  105-105، ص  5،ج6555ابن االثَت، )

652 .) 
، وبُت قبول اؼبلك عموري الصلح مع شَتكوه على وإذا كان الصوري مل يربط بُت ىذه اؼبتغَتات يف بالد الشام 

أساس خروج الطرفُت الزنكي والصلييب من مصر فحسب ، فان ابن األثَت أشار إىل ذلك قائال : " فبينما ىم كذلك ) أي 
حينئذ خالل ؿباصرة الصليبيُت لشَتكوه يف بلبيس ( إذ أاتىم اػبرب هبزدية الفرنج على حارم ، وملك نور الدين حارم ... ف

سقط يف أيديهم ، وأرادوا العودة إىل بالدىم ليحفظوىا ، فراسلوا أسد الدين شَتكوه يف الصلح والعودة إىل الشام ، 
 ومفارقة مصر وتسليم ما بيده منها إىل اؼبصريُت ، فأجاهبم إىل ذلك ، ألنو مل يعلم ما فعلو نور الدين ابلشام ابلفرنج ".

 (.622، ص  6511؛ ابن األثَت ،   105، ص  5،ج6555ابن االثَت، )
 م:3388ه/784محلة نور الدين الثانية على مصر 

م ، توجو اؼبلك عموري 6611ه/555بعد الكارثة اليت أؼبت ابلقوات الصليبية على يد نور الدين يف موقعة حارم 
(. 555، ص  2، ج 6555رنسيمان، ) إىل طرابلس على أثر عودتو من ضبلتو الفاشلة على مصر ، ليعلن وصايتو عليها

، مث توجو إىل انطاكية اليت خسرت جيشها وأمَتىا بوىيمند الثالث يف اؼبوقعة اؼبذكورة ، وحال وصولو طلب التفاوض مع 
نور الدين فكانت نتيجة اؼبفاوضات اطالق سراح بوىيمند الثالث حاكم انطاكية ، بعد أن دفع مبلغًا كبَتًا من اؼبال 

(. غَت أن وجود عموري األول يف انطاكيا قد ازعج 11، ص  1، ج 6552الصوري ، حسب ما ذكره الصوري، )
،  2، ج 6555رنسيمان، ) م(الذي ارسل يطلب منو مغادرهتا6650-6611االمرباطور البيزنطي مانويل كومنُت) حكم 

اعدتو لالستيالء على (، فبا أدى إىل قيام اؼبلك عموري إبرسال وفد إىل القسطنطينية يطلب من االمرباطور مس555ص 
(. وذكر رنسيمان أن االمرباطور مل يرد 255، ص 6555؛ مؤنس، 555، ص  2، ج 6555ينظر: رنسيمان، ) مصر

 (.555، ص  2، ج 6555رنسيمان، ) على سفارة اؼبلك الصلييب عموري
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ابن أخيو صالح الدين  توالت األنباء لدى الصليبيُت أبن نور الدين بعث قائده شَتكوه وعدد من األمراء من بينهم
،  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  125، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) م (6611ىـ/512األيويب حبملة على مصر سنة ) 

(. وذلك ألن نور الدين كانت لديو رغبة كبَتة يف ضم مصر إىل الوحدة 15، ص  1، ج 6552؛ الصوري ،  60ص 
ى أحوال البالد من جهة ، وما أبداه شاور يف ضبلتو األوىل من ظلم وغدر االسالمية ، والسيما بعد اطالعو بشكل وايف عل

 . 211( ، ص  2001؛ الزوبعي ،  612، ص  6511ابن األثَت ، ) من جهة أخرى
،  1، ج 6552خرج شَتكوه على رأس قوة ضخمة من القوات الزنكية ، لإلغارة على مصر مرًة أخرى)الصوري ، 

تقدم القوات الزنكية إليو حىت أسرع يف طلب النجدة من اؼبلك الصلييب عموري األول ، (. ، وما أن علم شاور ب15ص 
 وتعهد ابن يدفع لو اؼبال على ما كان يدفع لو ابغبملة األوىل ، مقابل النجدة ضد شَتكوه حسب قول اؼبقريزي 

: " وأن اؼبقرر من اؼبال حيمل (، بقولو 11-16، ص  1م ، مج2005نقاًل عن اؼبؤرخ اؼبعاصر ابن أيب طيء )بواعنة،  
اؼبقريزي ) إليو على ما كان حيمل يف السنة اؼباضية ، فسار مري ) أي عموري ( بعساكره وقد طمع يف البالد على الساحل

(. ويبدو من خالل ىذا النص أبن الطمع ضبل عموري على اػبروج يف سبلك الداير اؼبصرية 251، ص  1، ج 6555، 
 سبلك القوات الزنكية مصر وىذا ما ذكره ابن األثَت بقولو : ، وكذلك خوفو من أن 

" وعلموا ] أي الصليبيُت [ أن ملكها نور الدين واستضافها إىل البالد الشامية مل يبق ؽبم ابلبيت اؼبقدس والشام 
 6ج ، 6555؛ ابن واصل ،  125، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) مقام ، وأن يستأصلهم وتصَت بالدىم وسط بالده "

(. ومهما يكن من أمر فان القوات الزنكية سبكنت من عبور النيل إىل الضفة الغربية ، قبل وصول النجدة 615، ص 
؛  612، ص  6511الصليبية اليت التقت بعد وصوؽبا مع قوات شاور ، فسار االثنان كبو القوات الزنكية )ابن األثَت ، 

وه شعر حبراجة موقفو يف مقامو ىذا ، لذلك اكبدر جنواًب إىل (. يبدو أن شَتك615، ص  6555ابن قاضي شهبة ، 
الصعيد ، وعند البابُت : وىي قرية كانت تقع جنوب مدينة اؼبينا اؼبصرية ، وظبيت ابلبابُت لشدة ضيق النهر بُت اؼبرتفعات 

،  6552؛ الصوري ،  115، ص  6551اؼبوجودة على اعبانبُت ، ويبعد اؼبكان عشر أميال عن اؼبينا. )ابن العدمي ، 
(. دارت رحى معركة ضارية انتصرت فيو القوات الزنكية انتصارًا كبَتًا يف ىذه الوقعة اليت عرفت دبوقعة 11، ص  1ج

 6552، اؼبال جاسم،  650، ص  6، ج 6555؛ ابن واصل ،  125-125، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) البابُت
صرعهم ، ووقع يف األسر الكثَت من قواهتم ، وكان بُت األسر ىيو (، إذ لقى أغلب الفرسان الصليبيون م56-50ص 

؛  125، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) صاحب قيسارية ، فًتاجع اؼبلك عموري وشاور دبن تبقى من قواهتم إىل القاىرة
 (. 656-650، ص  6، ج 6555؛ ابن واصل ،  611-612، ص  6511ابن األثَت ، 

ىل ىذه اؼبعركة بشيء من التفصيل بقولو : " أن شَتكوه قسم جيشو على قسمُت ، جعل ويشَت اؼبؤرخ ابن األثَت إ 
القسم األول ربت زعامتو ، بينما جعل القسم الثاين ربت قيادة صالح الدين األيويب وىو القلب : " وقال لو وؼبن معو أن 

عليو ، فإذا ضبلوا عليكم فال تصدقوىم القتال وال الفرنج واؼبصريُت يظنون انٍت يف القلب فهم جيعلون صبرهتم إبزئو وضبلتهم 
هتلكوا نفوسكم واندفعوا بُت أيديهم فإذا عادوا عنكم فأرجعوا يف أعقاهبم ... فلما تقابلت الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره 
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فتبعوىم الفرنج ، فحمل أسد الدين وضبلوا على القلب ظنًا منهم أنو فيو فقاتلهم من بو قتااًل يسَتًا مث اهنزموا بُت أيديهم 
حينئذ أسد الدين فيمن معو على من زبلف عن الذين ضبلوا من اؼبسلمُت والفرنج الفارس والراجل ، فهزمهم ووضع 
السيف فيهم ، فأثخن وأكثر القتل واألسر ، فلما عاد الفرنج من اؼبنهزمُت " رأوا عسكرىم مهزوماً ، واألرض قفراً فاهنزموا 

 (.وعلقت مصادران العربية عن تلك اؼبوقعة إذ ذكرت :125، ص  5،ج6555، )ابن االثَت  أيضاً"
،  5،ج6555ابن االثَت، ) " وكان ىذا من أعجب ما يؤرخ أن ألفي فارس هتزم عساكر مصر وفرنج الساحل "

 (.61، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  125ص 
؛  611-612، ص  6511ابن األثَت ، ) بابُتمع أن اؼبصادر العربية ذبمع على خسارة الصليبيُت يف معركة ال

، ص  6552؛ اؼبال جاسم ،  656-650، ص  6، ج6555؛ ابن واصل ،  61، ص  2، ج 6555أبو شامة ، 
(. ، فإن وليم الصوري يرى أهنا مل تكن معركة فاصلة ، فقد كان النصر اترًة يف جانب القوات الزنكية ، واترًة أخرى يف 56

 (.11-11، ص  1، ج 6552وري ، جانب الصليبيُت)الص
مع ما حققتو القوات الزنكية من نصر يف معركة البابُت مل يقم شَتكوه دبالحقة اعبيش الصلييب ، بل اذبو مع ابن 

، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  611، ص  6511ابن األثَت ، ) أخيو صالح الدين إىل اإلسكندرية اليت رحبت هبما
 5،ج6555َتكوه فيها صالح الدين ، وتوجو ىو كبو صعيد مصر عبمع اػبراج )ابن االثَت، (. ، ومل يلبث أن ترك ش61

(.، أما شاور وحلفاءه الفرنج توجهوا إىل اإلسكندرية بعد استعادة 656، ص  6، ج 6555؛ ابن واصل ،  125، ص 
ذبو شَتكوه من اإلسكندرية إىل صعيد (. وما أن ا125، ص  5، ج ) ابن االثَت تنظيم قواهتم حملاصرة القوات الزنكية فيها

مصر ، وإذا ابؼبلك عموري يغادر مع ؾبموعة من عساكره ؼبالحقة شَتكوه الذي كان متجهاً كما أشران إليو آنفاً إىل صعيد 
 6552الصوري ، ) مصر ، إال أنو كما يبدو غَت خطتو ىذه وعاد ابذباه اإلسكندرية ليشدد من اغبصار اؼبضروب عليها

 (.52-11ص ،  1، ج
،  5،ج6555ابن االثَت، ) يف أعقاب تشديد عموري وحليفو شاور اغبصار على القوات الزنكية يف اإلسكندرية

 1، ج 6552؛ الصوري ،  61-61،  ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  611، ص  6511؛ ابن األثَت ،  125ص 
بعد أن انضم إليو عدٌد كبٌَت من اؼبتطوعُت  . ، أرسل صالح الدين يف طلب عمو شَتكوه الذي عاد مسرعاً 52-56، ص 

، ص  6552؛ اؼبال جاسم ،  61، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  611، ص  6511ابن األثَت ، ) من أبناء اؼبنطقة
( ، وبعد استنجاد صالح الدين بعمو شَتكوه ، يبدو أن األخَت بدأ يسعى ، وفقا لوليم الصوري إلقامة صلح 52-51

صاحب قيسارية ( الذي كان أسَتاً عنده ، وطلب إليو أن يكون وسيطاً بينو وبُت اؼبلك عموري وخاطبو  فاستقدم ) ىيو
بذلك قائاًل ، حسب رواية الصوري : " إنك أمَت جليل القدر ... إين ألعًتف لك بصراحًة أنٍت طموح للمجد شأين يف 

ىذه اؼبملكة ) أي مصر ( يل يف يوم من األايم ، ذلك شأن اػبلق ... وقد اجتذبٍت ثراء فبلكة مصر ... وأن تكون 
اعتمادًا على طبيعة أىلها الذين ال حول ؽبم وال قوة ، لذلك جئت إىل مصر ... إنك كما أقول رجل عايل اؽبمة ... 
وقريب إىل قلب اؼبلك ، كما أنك انفذة الكلمة عنده مسموعة ، فهل لك أن تكون وسيطًا يف الصلح بيٍت وبينو ... 
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ض إىل اؼبلك عموري وقل لو : إننا نضيع وقتنا ... وىناك أمور ىامة تستلزم وجودان يف دايران ، كما أن تواجد اؼبلك فأم
يف فبلكتو من الزم األمور ، ولكنو يبعثر جهوده ىنا من أجل غَته ... فدعو يسًتد أسراه الذين ىم يف يدي اآلن ، وأطلب 

ذين يف يده ، كذلك الذين سدت عليهم اؼبنافذ يف مدينة اإلسكندرية ، واين إليو أن يرفع اغبصار ويرد علي أسراي ال
-51، ص  1، ج 6552ؼبستعد من جهيت للخروج حاؼبا استلم منو بعدم إزعاج عسكره لنا يف الطريق ")الصوري ، 

55.) 
كلها إىل أسَت آخر لدى ويشَت الصوري إىل أن ىيو األبليٍت الذي كان مًتدداً يف تنفيذ ىذه اؼبهمة ، وأخربه أنو أو 

شَتكوه وىو ) أرنوف ( الذي قبل اؼبهمة ، واتصل ابؼبلك عموري وأعلمو دبضمون مقًتحات شَتكوه ، فقام اؼبلك بعقد 
والوزير شاور، واستمع اعبميع إىل اؼبقًتحات اؼبشار إليها ، واليت عرضها أرنوف عليهم ، فقبلوا هبا ؾبلس حضره ابروانتو 

ألهنم وجود شروطها. وكما ينص الصوري : " ال تتناقض مع االتفاق اؼبربم بُت اؼبلك، )عموري ( واػبليفة ) الفاطمي ( ، 
 ( 51-55، ص  1، ج 6552الصوري، ) بل أهنا تضمنت الوفاء هبا وفاًء صحيحاً "

بينما يقدم ابن األثَت رواية ـبالفة ؼبا ذكر الصوري ، وحيث تنص على أن الذي سعى إىل الصلح ىم الصليبيون 
وحلفاؤىم الفاطميون ، ألن شروط الصلح من وجهة نظره نصت على أن ال يقيم الفرنج يف مصر ، وأن ال يتسلموا فيها 

ابن االثَت، ) إىل الفاطميُت ، فأجابوا إىل ذلك واصطلحوا وعادوا إىل الشامقرية واحدة ، وأن تعاد اإلسكندرية 
(. أما شروط االتفاق بُت الطرفُت حسب ما ذكر 61، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  125، ص  5،ج6555

السماح  الصوري ، أبن تضع مدينة اإلسكندرية يف يد اؼبلك عموري األول ، ويتم تبادل األسرى بُت الطرفُت ، وكذلك
للجيش الزنكي اؼبوجود يف اإلسكندرية وعلى رأسو صالح الدين األيويب ابػبروج أبمان ، واخَتًا أن تغادر القوات الزنكية 

(. ويالحظ أن الصوري مل يشر إىل أن االتفاق اشًتط كذلك خروج 55-51، ص  1، ج 6552مصر )الصوري ، 
و بسماح الفاطميُت برفع علم اؼبملكة ، على برج اإلسكندرية " خفاقاً الفرنج الصليبيُت من مصر ، كما أنو عرب يف غبطت

( ، فبا يوحي أبن شبة بنودًا سرية  ابلفرقبة 55، ص  1، ج 6552رمزاً ... للنصر الذي حقق اؼبلك عموري)الصوري ، 
 ج يف أن يكون ؽبم شحنةالصليبيُت والفاطميُت ، وىو ما تؤكده رواية ابن األثَت الذي ذكر أن الفاطميُت منحوا الفرن

الشحنة : من الشحنكية وىي كلمة تركية األصل ، والشحنة ىم اعبماعة اليت يقيمها اؼبلك لضبط البلد ، أو الرابط من )
(، يف القاىرة ، وأن تكون ابواهبا ومفاتيحها بيد فرسان من الصليبيُت 21، ص 12، ج6551اػبيل. )ينظر : الذىيب ، 

 ا امام أية ىجمات زنكية مستقباًل ، إضافًة إىل زبصيص مئة ألف دينار تدفع سنواًي إىل اؼبملكةحيرسوهنا ويدافعون عنه
 (.125، ص  5،ج6555ابن االثَت، )

 م3385ه/786محلة نور الدين الثالثة على مصر 
شاً  ابلرغم من االتفاق اؼبخزي الذي أبرم بُت شاور واؼبلك عموري ، إال أنو طمع أبكثر من ذلك حيث جهز جي

م ( ، لغزو مصر ، إذ توجو عموري بقسم من قواتو مظهراً العزم على مهاصبة ضبص، إيهاماً 6615ىـ/511كبَتاً يف سنة ) 
؛  115، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) اؼبسلمُت عن ىدفو األساسي ، حيث كانت أغلب قواتو تستعد للسَت إىل مصر
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وذكر الصوري أن اؼبربر الذي دفع   (.655، ص 6555 ؛ ابن قاضي شهبة ، 651، ص  6، ج 6555ابن واصل ، 
عموري للخروج حبملة على مصر وأن ينقض االتفاق مع شاور ، أبن إشاعة سرت يف اؼبملكة ، أن الوزير الفاطمي شاور 

عقد دأب على أن يبعث يف السر ابلكتب إىل نور متلمساً منو مد يد اؼبساعدة إليو ، مدعياً أن كل مشاركة من جانبو يف 
أي اتفاق سالم مع اؼبملكة إمنا سبت على كره منو ، وعلى غَت رضائو ، وأنو راغب يف االنسحاب من االتفاق ، الذي  
كان قد أبرمو مع اؼبلك ) عموري ( وأنو سوف " يشجب ىذا االتفاق ، ويستقل عن اؼبلك هنائيًا ، إن أتكد سبامًا من 

(. أما اؼبصادر العربية فإهنا تؤكد أن شاور طلب مساعدة 602، ص  1، ج 6552مساعدة نور الدين لو ".)الصوري ، 
 -الزنكيُت ، وتربط ذلك بعدة أسباب وىي :

 قيام اؼبلك عموري اببتزاز الوزير شاور ، رغبًة يف اغبصول على مزيد من األموال ، انكثاً بذلك شروط االتفاق. -6
م ( مع الصليبيُت ، 6611ىـ/512لقاىرة دبوجب اتفاقية سنة ) كره الوزير شاور لتصرفات اغبامية الصليبية اؼبقيمة يف ا -2

-11، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  115، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) واليت تركت آاثر سيئة لدى اؼبصريُت.
( كما أن الطمع ىو الذي قاد عموري من أجل االستيالء على 251-252، ص  1،  ج6555؛ اؼبقريزي ،  15

فاقياتو مع الفاطميُت ووزيرىم شاور ، على أمل االستيالء عليها بعد أن أدرك الضعف الشديد اليت ىي مصر متنكراً الت
عليو ، بل إن الطمع قد بلغ بو مبلغ أن استدعى وزيره ، كما يقول اؼبقريزي نقاًل عن اؼبؤرخ اؼبعاصر ابن أيب طيء : " 

كتب صبيع قراىا وارتفاع كل انحية ، واستنجد عسكراً   وأمره ابقطاع بالد مصر ألصحابو، ففرق قراىا عليهم بعدما
 (.256، ص  1، ج 6555اؼبقريزي ، ) قوي بو جنده

أما ابن األثَت فيورد حديثاً على لسان عموري رفضو االستيالء على مصر واالكتفاء ابلقطائع السنوية الباىضة اليت 
بعوث شاور أن يقفل من غزوه ؼبصر يف مقابل حصولو على مبلغ وأنو عرض على م (.115، ص  5،ج6555ابن االثَت، جينيها منها)

ألفي دينار ، : " فقال لو اؼببعوث أعود إىل شاور هبذا اػبرب وارجع إليك ابعبواب ، كما طلب منو أبن ال يغادروا مكاهنم 
اور وكان هبا ، ، فقال عموري بل ننزل على بلبيس حىت تعود ... وعندما قدم عموري إىل بلبيس أرسل إىل طيء بن ش

فقال لو أين ننزل ، فرد على رسولو : أبن يقل لو ينزل على أسنة الرماح " ، فغضب من ىذا وجعلو سببًا لنقض ما قرره 
مع مبعوث شاور ، وىجم على بلبيس واحتلها فقتل وسىب أىلها ، ويتجلى طمعو بوضوح يف قولو رداً على شاور : " أن 

،  6555اؼبقريزي ، ( مري أن بلبيس جبنة أيكلها نعم بلبيس جبنة والقاىرة زبدة ابنك ) طي بن شاور ( قال أحيسب
 .). 251-252، ص  1ج

وابؼبقابل فان اؼبصادر الصليبية ويف مقدمتها وليم الصوري قد ابرزت ىذه الناحية يف عموري األول ) املريك ( 
الل مصر، دبا دياثل ما قالو ابن األثَت واؼبقريزي يف ولكن وفق منظور ـبتلف ، إذ ألقوا على طمعو ابلالئمة على عدم احت

فرسان األسبتارية الذي بدد أموال الطائفة وأغرقتو الديون ، فقد  النصوص السابقة ، فهو يعٌت أن جيلربت رئيس طائفة 
،  1، ج 6552حث عموري على غزو مصر ، السيما بعد أن أقطعو اؼبلك بلبيس حىت قبل أن يستويل عليها)الصوري ، 

. لكن طمع عموري، وفقا لرواية الصوري ، ووقوعو ربت إغراء شاور ابؼبال جعلو يتلكأ يف ضبلتو العسكرية )601ص 
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الحتالل القاىرة ، فقد قطع مسافة يوم واحد ، بعد احتاللو بلبيس يف عشرة أايم ، ويوضح ىذا األمر بقولو : " وقال 
( عن قصد حىت تتوفر للسلطان )شاوراء أفعال اؼبلك ىذه أنو تلكأ يف اؽبجوم الواقفون على بواطن األمور ، العارفون دبا ور 

فسحة طويلة من الوقت فيقدم اؼبال الذي حيمل العسكر على االنسحاب ، أي  أن اؽبدف الذي يسعى اليو اؼبلك ىو 
بداًل من أن يدع ىذه اؼبدينة أن يبتز اؼبال من السلطان ، وقال ىؤالء الناس أنو كان يفضل أن أيخذ رشوًة كبَتًة فينسحب 

ولعل أساس ىذا اؽبجوم على عموري  (605، ص 1(، ج6552هنبًا لعصاابت قومو كما حدث يف بلبيس") الصوري، 
ىي العواقب الوخيمة اليت جرىا طمع عموري عليو وعلى الصليبيُت ، فتأخره أمام أسوار القاىرة وعدم مبادرتو ابحتالؽبا  

اؼبنطقة دبجملو ، إذ أاتح ىذا التأخَت لنور الدين أن يرسل شَتكوه على رأس قوة من جديد كان نقطة ربول يف اتريخ 
م ( ، إايه بذلك )ابن االثَت، 6656-6616ىـ/515-555لنجدة مصر ، بعد التماس اػبليفة الفاطمي العاضد ) 

اًل لو ثلث خراج (. ابذ150، ص  6551؛ ابن العدمي ،  615، ص  6511؛ ابن األثَت ،  215، ص  5،ج6555
،  5،ج6555ابن االثَت، ) البالد وأن يقيم عنده أسد الدين شَتكوه يف عسكره ولو اقطاعًا خارجًا عن الثلث لنور الدين

(. ومن الواضح أن نور الدين مل 651، ص  6555؛ ابن قاضي شهبة ،  150، ص  6551؛ ابن العدمي ،  115ص 
ليبيُت على مصر يعرض اعبهة اإلسالمية إىل خطر كبَت ، نلمس ىذا جليًا من يكن حباجة إىل من حيثو ألن استيالء الص

ابن ) خالل ما صرح بو نور الدين قائاًل : " إننا إذا أمهلنا أمرىا ملكها الفرنج ، وال يبقى معهم مقام ابلشام وال غَته."
اغبملة أكثر بكثَت فبا (. لذلك نالحظ أن استعدادات نور الدين يف ىذه 610-655، ص  6، ج 6555واصل ، 

؛ ابن العدمي ،  115، ص  5،ج6555سبق ، إذ خصها بستة آالف فارس ونفقتهم مئيت ألف دينار )ابن االثَت، 
(، كما أعطى لكل فارس عشرين دينار معونة ، وحرص على أن 651، ص 6551؛ جب ،  150، ص  6551

؛  150، ص  6551؛ ابن العدمي ،  110-115، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) يصحب شَتكوه معو صالح الدين
(. ويبدو أن صالح الدين أصبح قائداً ال ديكن االستغناء عنو ، السيما بعدما بدر منو من 651م ، ص 6551جب، 

شجاعة يف موقعة البابُت وحصار اإلسكندرية ، وعلى أي حال توجهت القوات الزنكية إىل مصر يف سنة  ) 
( . وؼبا علم 651، ص  6555؛ ابن قاضي شهبة ،  56-50، ص  2، ج 6555م ( )أبو شامة ، 6615ىـ/511

اؼبلك عموري بوصول قوات شَتكوه إىل مصر فوجئ بذلك ، وقام فورًا : " بتقويض خيامو ... وعاد إىل بلبيس ، حىت 
 6552سان " )الصوري ، ذبهز منها دبا يستلزمو الزحف من مواد ضرورية ، مث عهد حبماية اؼبدينة إىل قوة من اػبيالة والفر 

(، ويبدو أن اؼبلك الصلييب عموري شعر بعد عودتو إىل بلبيس أن عليو أن يتخذ قراراً ذباه أكثر 660-605، ص  1، ج
 -من احتمال ، وىو ما ػبصو وليم الصوري دبا يلي :

،  1، ج 6552صوري ، )الأن الضرر سيكون كبَتاً عليو ، لو أنو تريث أكثر فبا حصل يف مواجهة أسد الدين شَتكوه -6

 (.660ص 
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إن االشتباك يف القتال معو ليس دبأمون العاقبة ألن الوزير شاور مل يظهر منو ما يفيد التزامو ابالتفاق السابق  -2
،   6552مع عموري وخصوصاً أنو ىو من أرسل إىل نور الدين يسألو النجدة كما ذكر الصوري) الصوري ، 

 (.660-605، ص  1ج
مالُت قرر عموري أن مصلحتو يف االبتعاد عن مواجهة شَتكوه ، والرحيل عن مصر ، فغادر ىو أمام ىذان االحت

(، اتركُت القوات الزنكية تدخل القاىرة وسط مظاىر 666، ص  1، ج 6552وجيشو مصر ابذباه اؼبملكة )الصوري ، 
ى للعساكر اعبراايت الكثَتة واالقامة الفرح والسرور من األىايل كما حفلوا بًتحاب اػبليفة الفاطمي العاضد الذي أجر 

 (.55، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  110، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) الوافرة
وهبذا انتهت ضبلة عموري ىذه على مصر بفشل ذريع ، إذ أهنا مل تقتصر على زوال نفوذه الذي كان قد حققو يف 

الزنكي ، وأدى إىل مقتل حليفو الوزير شاور يف سنة ) ضبلتو السابقة فحسب ، بل قبم عنو وقوع مصر ربت النفوذ 
ابن ) م ( ، وإىل تويل قائد نور الدين أسد الدين شَتكوه الوزارة الفاطمية ، مث توىل صالح الدين األيويب6615ىـ/511

، ص  6، ج 6555؛ ابن واصل ،  15، ج ، ص  6555؛ أبو شامة ،  111-112، ص  5،ج6555االثَت، 
(، ؽبا بعد وفاة عمو شَتكوه ، أربكت ىذه النتائج اؼبوقف الصلييب على حد 661، ص  6552زدي ، ؛ األ 616-611

جعل الصوري يقول : " إنٍت حيثما قلبت انظري ، مل أر إال ما يدعو للفزع واالضطراب ، فلم يعد البحر كما كان من قبل 
اؼبمالك اجملاورة لنا تتأىب للقضاء علينا ، وؿبوان من معرباً آمناً ، وأصبحت صبيع األراضي حولنا زبضع للعدو ، وشرعت 

(. وكما عرب الصوري عن شعوره ، عندما سيطر نور الدين على مصر 661، ص  1، ج 6552الوجود ")الصوري ، 
، قائاًل : " إن خضوع مصر للًتك كان ضربة أليمة وجهت إلينا ، وإن موقفنا أصبح من الناحية العلمية أسوأ فبا كان عليو 

خبروجو من مصر أبسطولو الضخم أن حياصران بصورة فعلية ، وأصبح يف  –فقد استطاع نور الدين أشد خصومنا لدادًة لنا 
قدرتو حصار صبيع اؼبدن الساحلية براً وحبراً جبيشو ، وزاد من خوفنا أنو أصبح قادراً على قطع الطريق على اغبجاج ومنعهم 

 (.665، 1، ج6552م ابلسَت بتااتً) الصوري، من اجمليئ إلينا ، بل وأالّ أيذن ؽب
م ( ، ازبذ الصراع بُت اؼبسلمُت والصليبيُت حول مصر أكثر حدًة وعنف ، عندما قام 6615ىـ/515ويف سنة ) 

اؼبلك عموري بتوجيو ضبلة مشًتكة مع الدولة البيزنطية عليها ، استنادًا إىل اتفاقية سبق أن وقعها موفد اؼبلك عموري إىل 
نطة وىو اؼبؤرخ وليم الصوري ، غَت أن ىذه اغبملة اليت توجهت براً وحبراً كبو مدينة دمياط ، اليت ذبحفلت فيها عساكر بيز 

صالح الدين األيويب وذخائره ومعداتو ، فضربوا حوؽبا اغبصار الذي استمر طبسون يومًا ، فما كان من نور الدين ؿبمود 
، ص  1، ج 6552ره وأغار على مناطقهم فرحلوا وما ظفروا هبا )الصوري ، بعد أن وصلتو األخبار إال أن عبأ عساك

،  6555أبو شامة ، ) (. كما قاتلهم صالح الدين حىت أجالىم 611-611، ص  6511؛ ابن األثَت ، 665-621
القوات (. وهبذا ابئت ضبلتهم ابلفشل بعد أن واجهت مقاومة كبَتة من أىل اؼبدينة احملاصرة ومن 610-615، ص  2ج

 (.621-620، ص  1، ج 6552؛ الصوري ،  610-615، ص  2، ج 6555أبو شامة ، ) الزنكية
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وىكذا أفرزت الصراعات بُت اؼبسلمُت والصليبيُت حول االستحواذ على مصر ، قيادًة قويًة ومناوئًة يف مصر تتمثل 
ولقد عمل كل من نور الدين وقائده صالح  يف صالح الدين األيويب ، وإىل قيادة بالد الشام ، ويتزعمها نور الدين ،

الدين من أجل ربقيق ىدفهم الوحدوي ، ليكون أساسًا ؽبدفو االسًتاتيجي الكبَت ، وىو ربرير بيت اؼبقدس وطرد 
م ( ، إىل صالح الدين أيمره 6656ىـ/515الصليبيُت من الداير اإلسالمية ويف سبيل ذلك أرسل نور الدين يف سنة ) 

 لعة الكرك حملاصرهتا، فسار صالح الدين تنفيذاً ؽبذا األمر فحاصر قلعة الشوبك الواقعة إىل اعبنوب من الكركابؼبسَت إىل ق
(. 626، ص  6551؛ جب ،  225-221، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  115، ص  5،ج6555ابن االثَت، )

ك ، بسبب اضطراب األوضاع يف لكن صالح الدين أخفق يف مساعدة نور الدين من خالل اغبملة على حصن الشوب
مصر ، على أثره عاد صالح الدين لضبط األمور فيها ، بعد أن أرسل إىل نور الدين يعلمو بذلك على أمل اللقاء معو يف 

 ، 6551؛ جب ،  262، ص  6555؛ ابن قاضي شهبة ،  655، ص  6511ابن األثَت ، ) العام القادم،
 (.626ص 
م ( ، للقاء نور الدين ، إال 6652ىـ/515عليو يف العام السابق خرج صالح الدين يف سنة )  وتنفيذًا ؼبا مت االتفاق    

، ص  6551؛ ابن العدمي ،  55-51، ص  6551ابن شداد ، ) أنو تلقى رسالة من مصر أبن والده قبم الدين حيتضر،
وث الفتنة واستغالل أنصار الفاطميُت (. فأرسل إىل نور الدين خيربه ابألمر ، وأسرع ابلرجوع إىل مصر ، خشية حد155

؛  210-215، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  655-655، ص  6511ابن األثَت ، ) الوضع ويستولوا على البالد
(.  ويبدو أن نور الدين قد أيد صالح الدين يف كال اؼبرتُت ألنو مدركاً غبجم الكارثة اليت ربل 626، ص  6551جب ، 

يده ، وما تسببو من عرقلة للوحدة اإلسالمية ، ويتمثل ذلك دباا صرح بو نور الدين قائال: إن يف حالة ضياع مصر من 
(. كما تشَت الدالئل التارخيية إىل سعي نور الدين لدعم 155، ص 6555حفظ مصر اىم عندان من غَته) ابن االثَت، 

رسال صالح الدين أخاه األكرب تورانشاه إىل مركز صالح الدين يف مصر ؼبواجهة ما يتهدده من أخطار ، وديكن اعتبار إ
(. واغبق أن ما قام بو صالح 155، ص  6551ابن العدمي ، ) اليمن إبذن من نور الدين يدخل يف إطار ىذا العمل

الدين مل يكن ليخدم غرضاً شخصياً ضيقاً بل أن سياستو كانت مستوحاة من التجارب اليت تعرض ؽبا منها ما حدث من 
الصليبيُت والبيزنطيُت لالستيالء على دمياط ، كما مر ذكره وما وقف عليو من أمر اؼبفاوضات بُت اؼبلك  التسابق بُت

ويشَت رنسيمان إىل ىذه اؼبفاوضات قائاًل : " فانعقدت بينهما ومت  عموري واالمرباطور مانويل إلعداد ضبلة على مصر
أن اؼبلك اعًتف يف صورة غامضة بسيادة االمرباطور على  التوقيع عليها ، غَت أن شروطها مل يتم تسجيلها ، ويبدو

اؼبسيحيُت الوطنيُت وأن اإلمرباطور مانويل وعد ببذل مساعدة حبرية ومالية فتقرر وضع خطة لتوجيو ضبلة أخرى إىل 
(. كل ىذه األحداث ابتت سبباً مقنعاً أبن مصر أصبحت أكثر البالد تعرضاً 112، ص  2، ج 6555مصر)رنسيمان، 

للخطر الصلييب ، وعلى أي حال فان ما سعى إليو نور الدين مل يتحقق يف حياتو ىو ربرير بيت اؼبقدس من دنس 
م ( ، وىو يف 6651ىـ/515الصليبيُت إذ توفاه هللا بعد فًتة مرض قصَتة يوم االربعاء اغبادي عشر من شوال سنة ) 

؛  155، ص  6551؛ ابن العدمي ،  611، ص  6511؛ ابن األثَت ،  151، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) دمشق
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(. ولقد انصف وليم الصوري نور الدين ؿبمود عند وفاتو قائالً : " مات نور الدين 105، ص  2، ج 6555أبو شامة ، 
... وقد وافاه اؼبوت بعد حكم أمتد شبان وعشرين سنة ، وكان أمَتاً عاداًل شجاعاً فطناً ، وىو من األتقياء الورعُت حسب 

(. وبعد وفاة نور الدين استغل اؼبلك عموري الوضع 610-655، ص  1، ج 6552مفهوم بٍت جنسو ")الصوري ، 
 اؼبضطرب الذي آلت إليو األاتبكية الزنكية ، فقد سارع اؼبلك الصلييب بعد ذلك بتوجيو ضبلة للسيطرة على مدينة ابنياس

(  وأشار الصوري إىل النجاح الذي حققو 610ص ،  1، ج 6552؛ الصوري ،  155، ص  5،ج6555ابن االثَت، )
اؼبلك عموري يف خطوتو ، فقد أجرب الزنكيُت على الدخول يف مفاوضات لفك اغبصار عن ابنياس ، كما ذكر أن الذي 
راسلو يف ىذا ىو أرملة نور الدين ؿبمود ، وطرحت فكرة عقد ىدنة مؤقتة بُت الطرفُت ، يتعهد الزنكيون دبوجبها بدفع 

كبَت من اؼبال لو ، إال أن اؼبلك عموري مل يستجب ؽبذا الطرح ، واستمر يف حصاره للمدينة ، إال أنو وبعد انقضاء قدر  
طبس عشر يومًا عليو ، وافق على اؼبقًتحات ، حيث مت دفع اؼببلغ اؼبقرر، وأطالق سراح عشرين من أسرى الصليبيُت 

(. إن ما أورده الصوري يتفق يف ؾبملو مع 610، ص  1، ج 6552الذين كانوا ؿبتجزين لدى الزنكيُت)الصوري ، 
اؼبصادر العربية ، إال أن األخَتة اختلفت يف ذكر بعض اعبزئيات ، ومنها أن الذي قام دبراسلة اؼبلك عموري ىو مشس 

 ، ص 2، ج 6555؛ أبو شامة ،  155، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) الدين دمحم بن اؼبقدم وليس أرملة نور الدين
(. وذكر الصوري أبن اؼبلك عموري تويف أثناء الرجوع من ضبلتو على ابنياس يف بيت اؼبقدس يف اغبادي عشر من 122

 (.616-610، ص  1، ج 6552)الصوري ،  م (6651ىـ/515سبوز من سنة ) 
اعي إىل غزو ويف النهاية ديكن القول أن ؿباوالت اؼبلك عموري يف تنفيذ سياستو يف ربقيق اؼبشروع الصلييب الد

مصر وازباذىا أساساً لتثبيت الوجود الصلييب يف بالد الشام ، وسبكينو من التوسع ومواجهة الضغوط الزنكية انتهى ابلفشل 
م ( على يد صالح الدين األيويب ، فبا 6655ىـ/551وكانت ىذه مقدمة هناية اؼبملكة الصليبية يف بيت اؼبقدس سنة ) 

 ذه الدراسة.ال يقع اغبديث عنو يف إطار ى
 اخلامتة

دخل اؼبسلمون بقيادة نور الدين ؿبمود بن زنكي حاكم الشام واعبزيرة واؼبلك الصلييب عموري يف نزاع عنيف 
لالستيالء على مصر. وقد استغرق الصراع قرابة طبس سنوات، تكلل اخَتا بنجاح اؼبسلمُت ابنقاذ مصر من الوقوع أبيدي 

 الصليبيُت.
ثل بثالث ضبالت قادهتا قوات نور الدين زنكي هبدف انقاذ مصر من الوقوع أبيدي حظي ىذا الصراع اؼبتم

الصليبيُت دبراقبة مباشرة من قبل مؤرخُت معاصرين وعلى مقربة وثيقة من االحداث ومها عماد الدين االصفهاين كاتب 
 انشاء نور الدين ووليم الصوري صديق اؼبلك الصلييب ومريب ابنو. 

واايت ما قدمو مؤرخون الحقون مثل ابن ايب طي اغبموي وعز الدين بن االثَت. وسبيز كل مؤرخ يضاف اىل ىذه الر 
 ابغنائو اغبوادث التارخيية بتفاصيل انفرد هبا عن بقية اؼبؤرخُت وواخرى اتفق هبا معهم.
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مدمر على سجلت اؼبصادر وعي كل من نور الدين وعموري مد خطورة اؼبواجهة بُت الطرفُت وما سيًتتب من اثر 
طرف يف حال استوىل الطرف االخر على مصر. فكانت مواجهة عنيفة تدخل فيها وزراء الفاطميون مثل ضرغام وبعده 

 شاور.
 قائمة ادلصادر وادلراجع

 أوال: ادلصادر
، التاريخ الباىر يف الدولة  (6511(ابن األثَت ، عز الدين أبو اغبسن علي بن أيب الكرم الشيباين اعبزري، -6

 بكية ، ربقيق : عبد القادر أضبد طليمات ، القاىرة ، دار الكتب اغبديثة األات
( الكامل يف التاريخ ، ربقيق : عمر 6555ابن األثَت ، عز الدين أبو اغبسن علي بن أيب الكرم الشيباين اعبزري) -2

 عبد السالم تدمري ، بَتوت ، دار الكتاب العريب ، 
( وفيات األعيان وأبناء أنباء الزمان ، ربقيق : 6556ن إبراىيم.)ابن خلكان ، مشس الدين أضبد بن دمحم ب -1

 إحسان عباس ، بَتوت ، دار صادر. 
( اتريخ اإلسالم ووفيات اؼبشاىَت واألعالم ، 6551الذىيب ، مشس الدين دمحم بن أضبد بن عثمان بن قادياز.) -1

 ، بَتوت ، دار الكتاب العريب. 2ربقيق : عمر عبد السالم تدمري ، ط
( الروضتُت يف أخبار الدولتُت النورية والصالحية ، 6555بو شامة ، شهاب الدين عبد الرضبن بن إظباعيل.)أ -5

 ربقيق : إبراىيم الزيبق ، بَتوت ، مؤسسة الرسالة.
( النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية ، ربقيق : صبال 6551ابن شداد ، يوسف بن رافع بن سبيم هباء الدين.) -1

 ، القاىرة ، مكتبة اػباقبي. 2ال ، طالدين الشي
( اتريخ اغبروب الصليبية واؼبسمى األعمال اؼبنجزة فيما وراء البحار ، ترصبة : حسن  6552الصوري ، وليم) -5

 حبشي ، القاىرة ، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.
ة ، ربقيق : أندريو فرييو أخبار الدولة اؼبنقطع 6552ابن ظافر األزدي ، صبال الدين أبو اغبسن علي بن منصور -5

 ، القاىرة ، دار الكندي للنشر .
( زبدة حلب يف اتريخ حلب ، بَتوت ، دار 6551ابن العدمي ، كمال الدين عمر أضبد بن أيب جرادة، ) -5

 الكتب العلمية.
يد ، (، الكواكب الدرية يف السَتة النورية ، ربقيق : ؿبمود زا6555ابن قاضي شهبو ، أضبد بن دمحم بن عمر.) -60

 بَتوت ، دار الكتاب اعبديد.
 (، فوات الوفيات ، ربقيق : إحسان عباس ، بَتوت ، دار صادر.6551الكتيب ، دمحم بن شاكر بن أضبد، ) -66
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( اتعاظ اغبنفاء أبخبار األئمة الفاطميُت اغبنفاء ، 6551اؼبقريزي ، تقي الدين أضبد بن علي بن عبد القادر) -62
  حلمي أضبد ، عبنة إحياء الًتاث اإلسالمي.ربقيق : صبال الدين الشيال ودمحم

(، اؼبواعظ واالعتبار بذكر اػبطط واآلاثر ، بَتوت ، 6555اؼبقريزي ، تقي الدين أضبد بن علي بن عبد القادر) -61
 دار الكتب العلمية ، 

ة الثقافية د ت(، االعتبار ، ربقيق وربرير : فيليب حيت ، القاىرة ، مكتب(ابن منقذ ، أبو مظفر أسامة بن مرشد
 الدينية .

(، مفرج الكروب يف أخبار بٍت أيوب ، ربقيق : صبال الدين 6555ابن واصل ، صبال الدين دمحم بن سامل) -61
 الشيال وحسنُت دمحم ربيع ، القاىرة ، دار الكتب والواثئق القومية .

، بَتوت ، دار صادر  2(، معجم البلدان ، ط6555ايقوت اغبموي ، شهاب الدين أبو عبد هللا بن عبد هللا ) -65
 م.6555، 

، القاىرة ،  2( النكت العصرية يف أخبار الوزراء الفاطمية ، ط6556اليمٍت ، قبم الدين أبو دمحم عمارة.) -61
 مكتبة مدبويل.

 اثنيا: ادلراجع احلديثة
(، اتريخ دمشق ، صالح الدين األيويب ، دراسات يف التاريخ اإلسالمي ، ترصبة : 6551جب ، ىاملتون.) -65

 ، بَتوت ، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم. 2وسف أيبش ، طي
 (، اتريخ اغبروب الصليبية ، ترصبة : السيد الباز العريٍت ، بَتوت ، دار الثقافة.6555رنسيمان ، ستيفن) -65
(، اتريخ اغبروب الصليبية ، فصول ـبتارة ، ترصبة : سعيد البيشاوي ودمحم مؤنس عوض 2001سيتون ، كنيث) -65

 م.2001 ، بيت اؼبقدس للنشر والتوزيع ، ، رام هللا
 ، تونس ، دار الغرب اإلسالمي. 2(، اغبروب الصليبية يف الشرق والغرب ، ط6552اؼبطوي ، دمحم العروسي) -20
 (، نور الدين سَتة ؾباىد صادق ، القاىرة ، الشركة العربية للطباعة والنشر.6555مؤنس ، حسُت، ) -6

 الرسائل واألطاريح اجلامعية
( السياسة اػبارجية ؼبملكة بيت اؼبقدس يف عهد اؼبلك عموري األول  2002اتنة ، تغريد عبد اغبميد جرب)اػبت -26

م ( ، رسالة ماجستَت غَت 6651-6612ىـ/515-555كما أرخ ؽبا وليم الصوري مقارنة ابؼبصادر األخرى ) 
 منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة مؤتة ، 

اؼبقاومة العربية اإلسالمية للغزو الصلييب حىت معركة حطُت ، أطروحة  (2001الزوبعي ، ؿبمود فياض ضبادي.) -22
 دكتوراه غَت منشورة ، كلية الًتبية ابن رشد ، جامعة بغداد.
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historical documentation 

 
 م.د.رلي محفوظ الخفاف

 تدريدي في تربية نينوى
Dr. Ali Mahfouz Al Khfaf 

Teaching in the education of Nineveh 

 
 
 
 
 



 مجلة درادات موصلية
 الندانيةتعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم ا ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ3665رجب   -4244ذباط  ،(16العدد ) ،مجلة درادات موصلية

 

 
(71) 

 ادللخص : 
شرق ىو اجملال الذي جذب إليو كل الراغبُت ابلبحث عن اٟتضارة والغموض واإلبداع ُب الثقافة والعلوم، بقى ال     

وأستمر على ىذا النحو على مر العصور ومنها العصر العثماين وخصوصًا بُت القرنُت السابع عشر والثامن عشر الذين 
وسطوة سلطان األستانة ومنها ا١توصل، اليت خضعت  شهدوا ظهور السالالت احمللية ٟتكم الوالايت ا٠تاضعة لسيطره

م ، وما شهدتو من تطورات سياسية وثقافية وعلمية، فربز ٨٩٭٦ – ٦٬٧٫للحكم احمللي اٞتليلي خالل الفًتة ما بُت 
 خالل ىذا العهد التدوين التارخيي ألحداثو على يد ايسُت بن خَت هللا العمري و حيِت بن عبدو اٞتليلي وأمُت العمري

عن ا١تؤرخُت ا١توصلُت ُب العهد اٞتليلي نقطة ىامو  percy Kempوأٛتد بن ا٠تياط وغَتىم، و٢تذا فقد جاءت دراسة 
 وفاصلو ُب إستكشاف ذلك العهد الذي دونت أحداثو وُسربت معطياتو من خالل ىذا التوثيق ودوافعو.

 ق التارخيية ا١تؤرخُت، الواثئ العهد اٞتليلي، موصل ،  بَتسي كيمبالكلمات ا١تفتاحية : 
Abstract  
The interest of studying the writings of the oriental historians is considered 

a cornerstone in the process of cultural documentation of humanity just for 

that this region in which these eastern writers and historians appeared is to 

be a source and a starting point of the light of human civilization to the 

world. Thus, the study of Percy Kemp and the Mosuli historians in the 

Galilee era 1726 -1834 came to shed light on what these historians 

portrayed for the incidents of that time,  i.e. the Galilee era,  and how these 

historians like Yassin bin khair Allah Al-Omari, Muhammad Ibn Al-

Ghulami, Ahmed Ibn Al-Khayat and others were able to convey to us 

realistic history which remained alive for several centuries. For this reason, 

my paper came to explore the vision and attitudes of Percy Kemp through 

the writings of these historians. 
Keywords:  Percy Kemp , Mosul , Galilee period , historical documentation 

, historians 

 ادلقدمة
لكتاب والباحثُت والسيما ا١تؤرخُت احملليُت وا١تستشرقُت حّظي التدوين التارخيي وعلى مر العصور إبىتمام الكثَت من ا

الغربيُت الذين عملوا على تصنيف ا١تؤلفات التارخيية حسب مضامينها وسياقاهتا الزمنية وا١تواضيع اليت إىتمت هبا، فظهر 
دن "أو البلدانيات"، ووفق ما تقدم جاءت دراسة ا١تؤرخ بَتبسي كيمب 

ُ
"ا١توصل  عن Percy Kempلنا اتريخ ا١ت

م"، إذ عمل ىذا الباحث على  ٨٩٭٦ - ٦٬٧٫ -ىـ  ٮ٦٧٩ - ٮ٦٦٧وا١تؤرخون ا١توصليون ُب العهد اٞتليلي 
إستكشاف غاايت وميول وأفكار ا١تؤرخُت ا١توصليُت ُب تدوين مؤلفاهتم التارخيية خالل العصر الذي عاشوا فيو، وىو 
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دم فقد قسمت ْتثي ىذا ا١تعنون "أستكشاف ١تواقف ا١تؤرخ بَتسي  اٟتكم اٞتليلي، وبناًء على ما تق -عصر اٟتكم احمللي 
م"، والذي عملت على تقسيمو اىل مقدمة و  ٨٩٭٦ - ٦٬٧٫كيمب من تدوينات مؤرخي ا١توصل ُب العهد اٞتليلي 

خي ثالث ٤تاور وخا٘تة، ففي ا١تقدمة عرضت ألمهية دراسة مؤلفات ا١تدونُت وا١تؤرخُت ا١تعاصرين لألحداث ومنهم مؤر 
ا١توصل ُب ٥تتلف العصور، ٍب ضمنت ْتثي عدت ٤تاور : فسعيت اىل تقدمي سرد اترخيي للبواعث اٟتضارية والتارخيية 
لتدوين اتريخ ا١توصل ُب العهد اٞتليلي ُب احملور األول، ونظراً اىل كون ىذا البحث قد أختص بدراسة وٖتليل مواقف أحد 

ومؤلفو الذي ىو ابألصل  percy kempتعريفًا اب١تؤرخ بَتسي كيمب  ا١تؤرخُت وا١تستشرقُت الغربيُت فقد قدمت
م" ُب احملور الثاين من ْتثي، وقد  ٨٩٭٦ - ٦٬٧٫أطروحتو للدكتوراه "ا١توصل وا١تؤرخون ا١توصليُت ُب العهد اٞتليلي 

ميو ونشأتو و قسمت ىذا البحث ايل فقرتُت إحدامها عرفُت بَتسي كيمب إذا عرضت لشخصيتو كإنسان و سَتتو العل
 الفقرة الثانية أعددت استكشافاً او تعريفاً أبطروحتو اليت قدمها عن مؤرخي ا١توصل ُب العهد اٞتليلي.

ٍب بعد ذلك وإستكمااًل للغاية اليت سعيُت ٢تا من إ٧تازي ٢تذا البحث فقد أعددت قراءًة وِسربًا لرؤية بَتسي كيمب 
 احملور الثالث، ٍب بعد ذلك أيهيت ْتثي ىذا ٓتا٘تة  لو.. ضمنتها خالصة ما لتدوينات مؤرخي ا١توصل ُب العهد اٞتليلي ُب

توصلت إليو من أفكار ونتائج ٗتص مضمون ٤تتواه الذي عملت على إ٧تازه، وُب ضوء البحث وإ٘تاماً للفائدة من احملتوى 
مت ابلعهد اٞتليلي وأيٌب ُب أولويتها العلمي وا١تعرُب فيو، فقد أعتمدت على ٣تموعة متميزة من ا١تصادر ا١تهمة اليت أىت

"، إذ ٨٩٭٦ - ٦٬٧٫، "ا١توصل وا١تؤرخون ا١توصليون ُب العهد اٞتليلي percy kempأطروحة ا١تؤرخ بَتسي كيمب 
أستقيُت منها أىم ا١تعلومات اليت ساعدت على إ٘تام ْتثي، كما أستفدت من مؤلفات األستاذ ا١ترحوم سعيد الديوه جي 

ريخ ا١توصل" ّتزئيو، و كتابو "جوامع ا١توصل"، كما أستعنت برسالة ا١تاجستَت للدكتور ا١ترحوم عماد عبد من مثل كتابو "ات
م، ١تا ٖتويو  ٨٩٭٦ - ٦٬٧٫ىـ / ٮ٦٧٩ - ٮ٦٦٨ -فًتة اٟتكم احمللي  -السالم رؤوف "ا١توصل ُب العهد العثماين 

اٞتليلي وأستعنت كذلك بكتاب "التاريخ وا١تؤرخون من معلومات واثئقية قيمة عن اٞتانب اٟتضاري والثقاُب للعهد 
العراقيُت ُب العهد العثماين" لنفس ا١تؤرخ ، ولكوين عملت على تنويع ا١تصادر اليت أستفاد منها ُب إ٧تاز ىذا البحث 

لدولة واجملتمع وٕتذير ا١تعلومة األصيلة وا١تفيدة فقد دأبت لألستفادة من الدراسة الرائعة للكاتبة دينا خوري وا١تعنونة "ا
"، ١تا ٖتويو من آراء وٖتليالت تكوينية للكثَت من اٞتوانب  ٨٩٭٦ - ٩١٪٦ا١توصل  -اإلقليمي ُب اإلمرباطورية العثمانية 

اإلقتصادية واإلجتماعية اليت أثرت العهد اٞتليلي الذي حفز الكثَت من الُكتاب ورجال الدين وعشاق الكتابة لتدوين 
ُب ما بعد كتبًا اترخيية ال تنكر، ىذا ابإلضافة اىل ٣تموعة قيمة من ا١تؤلفات األخرى، وختمت أحداثو لتصبح مؤلفاهتم 

 ْتثي ىذا ٓتا٘تة ضمنتها أىم األفكار واإلستنتاجات اليت توصلت ٢تا من خالل إ٧تازي ٢تذا البحث... ومن هللا التوفيق 
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 احملور األول
 التمهيد

 " :3٣56 - 3٢4١اجلليلي "   ين اتريخ ادلوصل يف العهدالبواعث احلضارية والتارخيية لتدو  -أ  
حيكم الربوز التارخيي واٟتضاري ُب أية مدينة من العامل ٔتجموعة ٤تفزات ومسببات تدفع ٨تو ىذا الربوز، ومن مثل ذلك 

إلقتصادية اليت تقوم على ا١توقع اٞتغراُب واألثر اٟتضاري والتكوين اجملتمعي ٢تذه ا١تدينة أو ا١تكان، فضاًل عن طبيعة اٟتركة ا
٦تارستها التجمعات السكانية القاطنة فيها، لذا مل أيِت حديثنا عن ا١توصل إعتباطًا أو عبثًا فهذه ا١تدينة ىي حضارة 

 (.٪، ص ٧١٦٨)العالف، (٦)وأتريخ، وا١توصل موقف وىوية فضاًل عن إستعصائها على الغزاة على مر العصور. 
عرب والواقعي للمؤرخ اٞتغراُب ايقوت ولألمهية الكبَتة للموصل مو 

ُ
قعًا ودورًا فال يفوتنا أن نستشهد ُب ىذا ا١تقام ابلكالم ا١ت

اٟتموي ُب كتابو ُمعجم البلدان واصفًا موقعها ا١تهم بقولو "وكثَتًا ما ٝتعت أن بالد الُدنيا العظام ثالثًة : نيسابور أليها 
، اجمللد ٬٬ٮ٦)ايقوت بن اٟتموي، (٧)قاصد اىل اٞتهتُت قلما ال دير هبا. ابب الشرق ودمشق أليها الغرب، وا١توصل ألن ال

 (.٧٧٨ا٠تامس، ص 
وبناًء على ما قد تقدم فقد شهدت ا١توصل إىتماماً كبَتاً بتدوين أحداثها وطبيعة اٟتياة فيها ُب فًتة السيطرة العثمانية بُت 

ء ُحكم العثمانيُت ٢تذه ا١تدينة وتثبيت مواقعهم ونفوذىم فيها بداايت القرن السادس عشر وأوائل القرن العشرين، وإبثر بد
لتستخدم بعد ذلك مباشرة بوصفهما قاعدة لضرب أي وجود لقوة معارضة للحكم العثمانية على العراق، فالبد من 

"، قد ٮٮ٪٦ - ١١٪٦اإلشارة اىل إن إستتباب ىذه السيطرة على ا١توصل والسيما العراق ُب أثناء القرن السادس عشر "
بعد كسر شوكة التغلغل والقوة الصفوية وإزاحتها من أرض العراق حىت حُت، بعد إنتصار العثمانيُت على الصفويُت ُب 

، ١ٮٮ٦؛ اٞتواىري، ٧٬ – ٧٫، ص ص ٪٬ٮ٦)رؤوف، (٨) . لإلستزادة ينظر:٦٩٪٦معركة جالديران الفاصلة ُب عام 
 (.٬١ – ٫٫ص ص 

د شهدت أوضاعها الداخلية كثَتًا من التطورات واألعمال لعل من أبرزىا ىو بعد أن خضعت ا١توصل ٢تذا اٟتكم فق
حصو٢تا على اإلستقالل النسيب عن سلطة الباب العايل ُب األستانة وعن ُسلطة سلطان الدولة العثمانية ُب قصر طوب 

م ٪٦٩٫ألربعة قرون من عام  قايب سراي )ىو أكرب قصور مدينة إسطنبول الًتكية، ومركز إقامة سالطُت الدولة العثمانية
م، فلقدرة ىذه األسرة ٦٬٧٫م(، وقد حدث ذلك عندما استولت أسرة آل جليلي على حكم ا١توصل ُب عام ٫٪٭٦إىل 

احمللية على ٕتنيد وإعداد قوات نظامية وغَت نظاميو سويًة مع القدرة على أستحصال وتوفَت ا١تصادر الريفية من أموال 
حكمها بشكل كامل للموصل، إذ أثبتت أيها أداة فاعلة ُب ٖتديد مفهوم عالقة ىذه األسرة مع وغالل مع فرضة ىيمنتها و 

الدولة العثمانية من جهة والعالقة مع السكان احملليُت ُب أوقات اٟترب من جهة أخرى، و لكل ما قد تقدم وُب النصف 
على عدد ا١توارد ا١تتاحة لديهم بغية تعبئة السكان األول من القرن الثامن عشر فقد أصبح اٞتليليون قادرين على اإلعتماد 

 (.٫٧، ص ٧١٦٦)خوري، (٩)ألي طارئ حيدث. 
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وديكن التأكيد على أن ا١توصل قد أعطت القوة والشرعية والسلطة ُب حكمها آلل اٞتليلي وليس العكس، فلهذه ا١تدينة 
كبَتة وكافية وعلى إمتداد آالالف السنُت،   صفات تتصف هبا من مثل البقاع النهرية النادرة اليت ٕتري فيها أيهار

وإستطاعت أن تكون حلقة الوصل من دون منازع بُت اقصى مشال العراق واقصى جنوبو فضال عن أيها خزين إقتصادي 
، ص ١ٮٮ٦)اٞتميل، (٪)للمنطقة احمليطة هبا، وْتكم توفر الظروف الزراعية ا١تالئمة ووجود اليد العاملة والكافية للزراعة. 

 (.٬ٮ – ٫ٮ ص
، ووقوف أىلها بقيادة اٞتليليُت بزعامة حسُت ابشا اٞتليلي، ٦٬٩٨وقد جاءت ٤تاولة اندر شاه غزو ا١توصل ُب عام 

١تواجهة ىذا الغزو وصده ورده على أعقابو، لذا تُعد نقطة ٖتول ُب موازين القوى وظهور بداايت اٟتكم احمللي داخل جسد 
عهودىا لتثبيت وترسيخ اٟتكم ا١تركزي الشديد للوالايت ا١تنضوية ٖتت حكمها. السلطنة العثمانية اليت سعت طول 

 (.٪٦٦ – ٦١٧، ص ص ٪٬ٮ٦، رؤوف، ١ٮٮ٦)اٞتميل، (٫)
وقد إنعكس ىذا اإلنتصار على ا١توصل وأىلها ُب ىذا العهد بربوزىا قوة حيسب ٢تا حساب، فإٔتهت األمور فيها اىل 

ة، فعدت فًتة حكم األسرة اٞتليلية للموصل من العصور ا١تهمة من انحية الثقافة وطلب اإلىتمام ابلنواحي العلمية والتوثيقي
)مال هللا واٟتسٍت، (٬)العلم، لإلزدىار العلمي الذي رافق فًتة حكمهم للمدينة والذي امتد ألكثر من قرن من الزمان. 

 (. ٫٪، ص ٮ٧١٦
زمنية ىو بناء ا١تدارس ُب داخل اٞتوامع، إذ ًب إنشاء ا١تدرسة ولعل من األمور اليت كانت ظاىرة للعيان ُب ىذه الفًتة ال

 (. ٩٫، اٞتزء الثاين، ص ٧١١٦)الديوه جي، (٭)ا٠تليلية اليت بناىا خليل اغا وقد كانت من األعمال ا٠تَتية. 
ليلي، و كما ورد وأمر الوزير حسُت ابشا اٞتليلي ببناء مدرسة اخرى داخل جامع الباشا الذي ابشر إبنو دمحم أمُت ابشا اٞت

للميالد، ماأيٌب : "وفيها إبتدأ دمحم أمُت ابشا  ٫٪٦٬للهجرة ا١توافق  ٮ٦٦٫ُب كتاب الدرر ا١تكنون، وُب حوادث سنة 
اٞتليلي بعمارة اٞتامع ا١تشهور اب١توصل أبمر والده ُب السوق الكبَت، و١تا ًب العمل أوقف عليو ٚتيع أمالكو وفرشو ابٟتصر 

، القسم الثاين؛ سعيد الديوه جي، ٧١٦٬)العمري، الدرر ا١تكنون (ٮ)مرقدًا لو وبٌت فيو مدرسة..  والُبسط وجعل فيو
 (.٧١٬، ص ٧١٦٧جوامع ا١توصل ُب ٥تتلف العصور ، 

ومن مالمح النشاط الثقاُب وا١تعرُب ُب ىذه الفًتة الزمنية ُب ا١توصل ىو بروز بعض اآلسر ا١توصلية اليت كان ٢تا دور مهم ُب 
الثقافة والعلم وتدوين أحوال و أحداث ا١توصل وزايدة إطالع الناس واسناد ُحكم اٞتليليُت للموصل، ومن ىذه اأُلسر نشر 

أسرة العمرية وىي من اأُلسر ا١توصلية العريقة، ومن أىم رجاالت ىذه العائلة خَت الدين إبن ٤تمود ا٠تطيب، الشيخ دمحم 
ُت يوسف العمري، و أسرة آل الفخري وآل الغالمي وآل ايسُت أفندي ا١تفيت. بن أٛتد بن علي العمري ا١تفيت و دمحم أم

 (.ٮ٨٬؛ رؤوف، ا١توصل ُب العهد العثماين، ص ٪٧٩ - ٧٩٧)الديوه جي، اتريخ ا١توصل، اٞتزء الثاين، ص ص (٦١)
 -للهجرة  ١٭٦٦سنة وإستمرارًا ُب اإلىتمام ابلتعليم فقد قامت السيدة رابعة خاتون بنت إٝتاعيل ابشا اٞتليلي ُب 

للميالد، إبنشاء دارًا لتدريس القرآن الكرمي ُب جامعها، من ابب اٟترص على توسيع ا١تعرفة وسعة اإلطالع فلم  ٦٬٫٫
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يقتصر التدريس على العلوم القرآنية فحسب، وإمنا كانت تدرس ُب ىذه ا١تدارس ا١تختلفة العلوم الشرعية واألدبية 
 (.٫٨)مال هللا و اٟتسٍت ، ص (٦٦)فت ٢تا األموال الكثَتة. واإلنسانية والتارخيية وأُوق

دن اليت ُيشد اليها الرحيل ُب طلب العلم واٟتصول 
ُ
والبد من اإلشارة إىل أن ا١توصل أصبحت ُب عهد اٞتليليُت من ا١ت

ا١تدينة، فكانوا عليو، و١تا ًب توفَته من تسهيالت و جوائز علمية ُب سبيل تشجيع الطالب على تلقى العلوم ُب مدارس 
، ص ص ٮ٧١٦)مال هللا و اٟتسٍت، (٦٧)من ا١تشجعُت للغة العربية وآداهبا كما ًب اإلىتمام ابلشعراء وأُجزل ٢تم العطاء. 

 (.٫١ – ٮ٪
  م" :3٣56 – 3٢4١عرض ألهم وأبرز مؤرخي التاريخ ادلوصلي خالل العهد اجلليلي "  –ب 

اسة التاريخ، وعلى أوسع نطاق ٦تكن ومتاح ومتيسر ىو تويل القيادة لإلطالع لعل من أفضل الفرص اليت تُتيحها فاعلية در 
، ٭٭ٮ٦)ليدل ىارت، (٦٨)على التجربة اإلنسانية الشاملة، األطول عمراً واألبعد إمتداداً واألغٌت تنوعًا وتعددًا وإختالفاً. 

 (.٪٬ص 
 السابع عشر والثامن عشر ا١تيالديُت، ىذا األثر الذي ًب و للتأثَت واألثر الذي تركو حكم اٞتليليُت على ا١توصل بُت القرنُت

تركو ُب النواحي الثقافية واٟتضارية والعلمية والفكرية واإلقتصادية، ولكل ما قد تقدم فقد نبغ وبرع عدد من ا١تدونُت 
 تشجيع ىذا النوع من وا١تؤرخُت ا١تعاصرين لتوثيق ىذه ا١ترحلة الزمنية ا١تهمة، وُب الوقت نفسو وإلىتمام اٞتليليُت ُب

التأليف "نقصد التدوين والتوثيق التارخيي"، ومن ذلك أن الغازي أمُت ابشا اٞتليلي أقًتح على األديب حيِت إبن عبدو 
للميالد " أن "جيمع لو اترخياً لطيفاً و٣تموعاً ظريفًا حاوايً لذكر الدول السابقة،  ٨٭٦٬ -للهجرة  ٭ٮ٦٦اٞتليلي " توَب 

حقة "، لذا ىذا يستعُت اب١تؤرخ ا١توصلي أمُت العمري ُب أتليفو، و١تا توُب األديب حيِت كَّلف أمُت ابشا اٞتليلي وا١تلوك الال
)رؤوف، (٦٩)ا١تؤرخ أمُت العمري إبكمال أتليف ىذا السفر والزايدة عليو وكان إسم الكتاب " سراج ا١تلوك ومنهاج السلوك 

 (.٭٭٨ا١توصل ُب العهد العثماين ، ص 
 -للهجرة  ٦٧٧٦م ايسُت بن خَتهللا ا٠تطيب العمري ا١توصلي بوضع اتريخ ١تدينة ا١توصل منذ أتسيسها حىت سنو وقا

للميالد، عنونو ب " ُمنية اأُلدابء ُب اتريخ ا١توصل اٟتدابء " وكان دافعو ُب أتليف ىذا الكتاب أن " فطرة الرجل  ١٦٭٦
 (.٨٧ – ٨٦، ص ص ٨٭ٮ٦)رؤوف، (٪٦)معجونة ْتب الوطن. 

و بتكليف من سعد هللا ابشا إبن اٟتاج حسُت ابشا اٞتليلي قام الشيخ أمُت العمري بتأليف كتابو الشهَت "منهل األولياء 
ومشرب األصفياء من سادات ا١توصل اٟتدابء "، ويعترب من أدق ا١تصادر احمللية عن اتريخ ا١توصل وٓتاصة ُب النصف 

 ٦١١١ -للميالد  ٦ٮ٪٦أىم أجزائو ىو اٞتزء الذي يبتدئ فيو ْتوادث عام  األخَت من القرن الثامن عشر ، ولعل من
للهجرة إذ إستعرض أبرز الوالة العثمانيُت األوائل ٍب بسط القول عن عهد اٞتليليُت فًتٚتة ٢تم وذكر أعما٢تم ُب ا١توصل وُب 

ؤلف الوالايت اليت تولوىا، وعرض ألىم آاثرىم العلمية واألدبية والعمرانية وما أث
ُ
روه ُب ا١توصل ، و٦تا مازاد من أمهية ىذا ا١ت

للشيخ العمري أنو قد عاصر حوادث بعض ما كتبو وعاش ُب زمن ُحكامو، وكان قريب عهد من أكثر اٟتوادث اليت 
 (.ٮ٭٨ – ٭٭٨؛ رؤوف، ا١توصل ُب العهد العثماين، ص ص ٭٫ٮ٦ - ٫٬ٮ٦)العمري، جزأين، (٦٫)دويها." 
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الذين برزوا ُب العهد اٞتليلي أيضًا أٛتد بن ا٠تياط ا١توصل إذ آلف كتاابً عنوانو )ترٚتة األولياء ُب  ومن ا١تؤرخُت ا١توصلُت
ا١توصل اٟتدابء( إذ ساد ُب العهد اٞتليلي االىتمام بًتاجم األولياء والصاٟتُت منسجمًا مع االىتمام بتاريخ ا١تدن وموافقاً 

راجم األولياء والصاٟتُت ا١تدفونُت ُب مدينة ما ىو إعالء لشأن تلك ا١تدينة. إايُه، إذ أرأت ُب ذلك العهد أن البحث ُب ت
 (. ٧١٧؛ الديوه جي، ص ٮ٨؛ رؤوف، التاريخ وا١تؤرخون العراقيون، ص٪٫ٮ٦)ا٠تياط، ٖتقيق: الديوه جي، (٦٬)

 احملور الثاين
 - ٦٬٧٫ُب العهد اٞتليلي  ومؤلفو "ا١توصل وا١تؤرخون ا١توصليون   percy kempعرض اب١تؤرخ بَتسي كيمب 

 م" : ٨٩٭٦
 :  percy kempمن هو بريسي كيمب   -أ 

ديكن أن نعد أصول بَتسي كيمب من ذوات ا١تتعددة اٞتنسيات الشرقية والغربية ، إذ ولد ُب بَتوت من أم لبنانية وأب     
)مدرسة نوتردام : (٭٦)، ٍب إنتقل بعد ذلك مع والديو اىل فرنسا  فدرس ُب مدرسة نوتردام اٞتزويتية  ٧٪ٮ٦بريطاين ُب عام 

 ٮ٧ٮ٦نظام التعليم فيها ثنائي اللغة ابإلنكليزية و الفرنسية وقد أتسست ُب عام وىي مدرسة دولية تقع ُب غريب ابريس و 
، وابلنسبة ١تعٌت كلمة جزويتيو فهي تعٍت اليسوعية ابللغة الالتينية أو الرىبنو اليسوعية وأتسست على يد القديس 

 . wwwدة ينظر :  إغناطيوس دي لويوال  ُب القرن السادس عشر وتتبع الكنيسة الكاثوليكية.. لإلستزا
Wikipedia' . org ; www . language course . net  مدرسة ...Notredam France 

Paris language وحصل على البكالوريوس ُب إختصاص التاريخ من جامعة ليون الفرنسية ، وبعد ذلك إنتقل ،) .
الدراسات الشرقية واألفريقية ، وقد حصل  اىل بريطانيا لدراسة ا١تاجستَت ُب دراسة موقعية ُب الشرق األوسط ٔتدرسة

لدراستو ىذه التجريبية  والعلمية على شهادة الدكتوراه فلسفة ُب الدراسات الشرقية من جامعة أكسفورد و بعد إ٘تامو ٢تذه 
مية من الدراسة قامو ابإلنتقال اىل فرنسا واإلستقرار فيها للدراسة واٟتصول على شهادة دكتوراه أخرى ُب اٟتضارة اإلسال

 (.٦، ص ٧١١٬)بَتسي كيمب ، (ٮ٦) جامعة السوربون الفرنسية .
وبعد قام كيمب إيهاء دراستو وحصولو على شهادتُت دكتوراه فلسفة دولة بتأسيس "مركز دراسات الشرق األوسط      

ببحوث ودراسات  ُب فرنسا"، وأسهم ابلكتابة  ُب عديد من الدورايت واجملالت األكادديية ٫٭ٮ٦التكتيكية  ُب عام 
، وألف  ٜتس  ٩٭ٮ٦متعددة، وقام ابلتأليف اب١تشاركة مع أندريو ميكول كتاب  "٣تنون ليلى : اتريخ اٟتب اجملنون" عام 

رواايت ًب نشرىا ٚتيعًا ُب فرنسا ، وىو يكتب عادة ابللغة الفرنسية ولو بعض الكتاابت ابللغة اإلنكليزية ، وىو متزوج 
بَتسي كيمب، ا١توصل وا١تؤرخون (٧١) يش متنقاًل بُت بَتوت ولندن  ورقية صغَتة ُب مشايل  فرنسا .وليس لديو اوالد ، ويع

 . www. بَتسي كيمب ؛  www .grm . marefa) ٦، ص٨٩٭٦-٦٬٧٫ا١توصليون ُب العهد اٞتليلي 
arabica . org .)بَتسي كيمب . 
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  : Percy Kempعرض وتقريض إلطروحة الدكتور بريسي كيمب  -ب 
اليت  University of Oxfordاىل جامعة أكسفورد الربيطانية  Kempديكن ان تُعد األطروحة اليت قدمها       

، Mosul and Mosuli - Historians of the Jalili era 1726 - 1834 , 1979ٛتلت عنوان : 
مل ونقصد بذلك ا١توصل، وتوثيق أحداثها واحدة من الدراسات العلمية الُبلدانية اليت أختصت بدراسة منطقة ٤تددة من العا

، إذ (Percy Kemp , Mosul and Mousli Hostory, 1979)(٧٦)التارخيية فضاًل عن  لشموليتها 
ديكن إعتبارىا قد ْتثت بكل ما يتعلق بتاريخ وأحدات ا١توصل بُت القرنُت الثامن عشر والتاسع عشر ا١تيالديُت، كما 

يفية األرستقراطية اليت تقيم ُب ا١تدينة وتسيطر على مقاليد اٟتكم وقبض السلطة ، وكذلك أبرزت أمهية ىيمنة الطبقة الر 
 – ٦٦٨)خوري، ص ص (٧٧)التوسع ُب إىتمامها ابلنشاط الزراعي ١تردوده ا١تايل الوفَت ليسند أذرع سلطتها ووجودىا. 

٦٦٩.) 
صول فضاًل عن مالحق عديدة وعرض الكتاب ُب ومن جهة أخرى فقد ًب تقسيم ىذه األطروحة على مقدمة وٙتانية ف    

الفصل األول اٞتانب اٟتضاري للموصل، الذي مشل األسوار والبواابت واألسواق والعمائر الدينية، وأطل ُب الفصل الثاين 
 على اجملتمع اٟتضري والذي كون رؤيتو عنو من السكان واٞتماعات اٟتضرية وطبقة ا١توظفُت والقوات ا١تسلحة، وأستعرض

ُب الفصل الثالث الًتكيب اإلجتماعي للموصليُت ُب تلك ا١ترحلة الزمنية وتشمل األرض ونتاجها واٟترف والصناعات 
فضاًل عن للتجارة، ٍب إستكشف الكاتب كيفية السيطرة على طرق التجارة من اٞتليلُت ُب الفصل الرابع، وبعد ذلك إٕتو 

عهد اٞتليلي ُب الفصل ا٠تامس، وبعد ذلك عرض ألىم مالمح اٟتياة اىل سرب أغوار سياسة الوجهاء ُب ا١توصل ُب ال
الثقافية ُب ىذا العهد من خالل ا١تشهد الثقاُب وا١تنظور الفكري مرورًا ابإلنتاج الثقاُب ُب الفصل السادس ، ومن ابب 

ي ا١توصل وىو الفصل ، فصاًل كاماًل ألىم مؤرخ Kempاإلىتمام بتوثيق ذلك العهد من ا١تعاصرين لو فقد أفرد كيمب 
السابع، ٍب أضاف بعد ذلك ٣تموعة من ا١تالحق لألطروحة من مثل ملحق ألىم والة ا١توصل ُب فًتة حكم اٞتليلُت 

 ٨٪٭٦، وعن اٟتركة التجارية ُب ا١توصل والوالايت اجملاورة ٢تا ُب عام ٪٩٭٦وملحق ألىم الصناعات ا١توصلية ُب عام 
نسخ ُب العهد اٞتليلي أ٧تز ُملحقاً ُب أطروحتو كما وضع ملحقاً للمصادر التارخيية اليت أضاف ُملحقاً آخر، وعن حرفة ال

عاصرت العهد اٞتليلي وا١تتوفرة ُب ا١تكتبات ا١توصلية وضمنها ُب ا١تلحق السادس ألطروحتو، كما أردف ١تا تقدم ُب ْتثو 
د معدل سقوط االمطار على األراضي الزراعية ُب ٣تموعة من ا٠ترائط كان من أبرز ا١توضوعات اليت حفلت هبا، ىو ٖتدي

ا١توصل ُب ذلك العهد، وخارطة عن أىم ا١تناطق السكنية ُب ا١توصل وخارطة أخرى عن أبواب ا١توصل ُب القرن الثامن 
 (.٧٫٬ – ٪٧٫)بَتسي كيمب، ص ص (٧٨)عشر وغَتىا من ا٠ترائط. 
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 احملور الثالث 
، لتدوينات مؤرخي ادلوصل يف العهد اجلليلي Percy Kempقراءة لرؤية ادلؤرخ بريسي كيمب 

 للميالد وسربها  3٣56 - 3٢4١
حاول بَتسي كيمب ُب الفصل الذي خصو للمؤرخُت ا١توصليُت ُب إطروحتو ُب العهد اٞتليلي والذي عنونو بـ"ا١تؤرخون     

أت ُب فًتة اٟتكم احمللي وما رافقها من ا١تواصلة"، نقول سعى اىل إستكشاف وتشريح الُبنيو الثقافية والتدوينية اليت نش
سعي و٤تاولة لتوثيق أىم مظاىر ذلك العهد ابلتدوين التارخيي وُب ٝتاتو وتسجيل أىم اٟتوادث واألعمال اليت عاصرىا 

قد بذل جهدًا للخروج ٓتالصة لرؤية ٤تددة ٓتصوص من يكتب عن  Kempا١تؤرخون ا١تواصلة، ونالحظ أن كيمب 
ف اليت أثرت ُب كتاابهتم، و٢تذا ديكننا أتشَت مالحظات عديدة على قراءتو لتدوينات مؤرخي ا١توصل ُب ذلك العهد والظرو 

 ، وفق ما يلي : ٨٩٭٦ - ٦٬٧٫العهد اٞتليلي 
بعد دراسة كيمب للمؤلفات التارخيية ا١توصلية ومالحظاتو على تعلق مضمويها ابلواقع ا١تعاش آنذلك، فإننا نستشعر  - ٦

)بَتسي  (٧٩)ن فرز كتابة التاريخ عن بقية اإلنتاج الفكري يُعد نوعًا ما عملية مصطنعة وىالمية. أنو قد حدد أ
(، والسبب ُب ذلك ىو إتساع نطاق موضوع التوثيق التارخيي حىت غدا يشمل مظاىر اٟتياة ٦٩٦كيمب، ص 

ائع اٟتربية فحسب، ولكن البد ا١تاضية أبٚتعها، فليس من مسؤولية ا١تؤرخ ا١توثق تسجيل األحداث السياسية والوق
لو من أن يُعٌت ابالحداث اإلقتصادية واإلجتماعية والعقلية واألدبية والعمرانية وسواىا من مظاىر اٟتياة اإلنسانية، 

، ٫٨ٮ٦)ىيوج. إنكر "ٖترير"، (٪٧)ليأٌب فهمو للماضي شاماًل متزانً ٣ُتاًل لعناصره ا١تختلفة ُب مواضعو الصحيحة. 
 ص ي(.

د أشر كيمب عند تسجيل ١تالحظاتو على ُمدوين األحداث التارخيية ا١توصليُت ُب العهد اٞتليلي إىل ترابط كتابة لق – ٧
التاريخ ابألدب والنقد، و ساق مثااًل على ذلك كتاب دمحم الغالمي ا١تعنون "مشامة العنرب " وىو عبارة عن قاموس 

وانظره كذلك كتاب "على الروض النظر" لعثمان الدفًتي  تراجم اترخيي، حوى على مقدار كبَت من الشعر والنقد
 (.٦٩٦)بَتسي كيمب، ص  (٧٫)العمري. 

والرد على ىذا الرأي وتوضيحو للمؤرخ كيمب، إن فن الكتابة األدبية التارخيية قد أتت من أولئك الشعراء الذي  
صر، إذ ّوجد ُب فن السَتة األدبية والًتاجم يشكلون اإلٕتاه اآلخر ُب كتابة اتريخ العراق والسيما ا١توصل ُب ىذا الع

األدبية ٣تاالً تتمثل فيو أحداث التاريخ بتشجيع من والة الوالايت أنفسهم للتحفيز لكتابة اتريخ ا١تدن اليت يبسطون 
 (.٧٨)رؤوف، التاريخ وا١تؤرخون العراقيون، ص (٧٬)سلطتهم عليها ويتم إظهار إ٧تازاتو ببعض التضخيم. 

ُب التدوين التارخيي ظهر ُب العهد اٞتليلي وىو التدوين بصيغة "اتريخ اٟتوليات" اي التدوين ا١تتسلسل  ٙتة منط - ٨
عاشة للمؤرخ الذي يقوم إبعادة التدوين، واٟتقيقة اليت تُقال أن ىذه 

ُ
ْتسب السنوات ا١تاضية وصواًل اىل ا١ترحلة ا١ت

ا١تتقدمة وأول من إبتدعها وإستخدمها ىو دمحم إبن جرير  الطريقة ىي موجودة عند ا١تؤرخُت ُب العصور اإلسالمية
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الطربي ُب كتابو "اتريخ الرسل ا١تلوك"، نعود ونقول أن من أىم الُكتاب وا١تؤرخُت الذين ألفوا كتبهم هبذه الطريقة 
ىت سنو ىو ايسُت ا٠تطيب ُب كتابو "اآلاثر اٞتلية ُب اٟتوادث األرضية " إذ بدأ ابلتدوين منذ بدء ا٠تليقة وح

للميالد اليت كان يعيش فيها، وكذلك كتاب الُدّرر ا١تكنون ُب ا١تآثر ا١تاضية من القرون "  ٩٭٦٬ -ىجرية  ٮٮ٦٦
 (.٦٫٦ – ٫٪٦)بَتسي كيمب، ص ص (٭٧)١تؤلفو ايسُت بن خَت هللا ا٠تطيب العمري. 

ٞتليلي الثقل ا١تؤثر على حركة كتابة لقد بقي إلستخدام طريقة التدوين اٟتويل لتوثيق األحداث التارخيية ُب العهد ا
التاريخ ا١توصلي ُب ذلك العهد لتتابع األحداث اليت بدأت أتخذ ٔتدايت بعيدة زمنياً وجغرافياً، ولكويها أكثر تناسباً 
لعمل ا١تؤرخ الرٝتي الذي يدون مايتجمع لديو من معلومات وواثئق أواًل أبول، وعلى الرغم من أن الغاية من مثل 

ريخ ىي تسجيل أحداث حكومة والية بذاهتا، ولكن ولتشابك العالقات وا١تصاحل بُت الوالايت العراقية من ىذه توا
انحيو اخرى و بُت ىذه الوالايت والقرى اجملاورة، نقول قد دفع اب١تؤرخُت الرٝتيُت اىل تتبع أحداث تلك األقطار 

اولة ا١تؤرخُت أن يوجدوا اترخيًا شاماًل لألحداث وتوضيح ما يتصل منها أبوضاع العراق مرتبة ْتسب السنُت، وحمل
اليت سبقتهم وأثناء معاصدرهتم ٢تا، ولذا فقد تُعد الطريقة اٟتولية ُب تدوين التاريخ الوصلي ُب العهد اٞتليلي من 
أفضل طرق تدوين اٟتوادث التارخيية اليت نُقلت لنا وأوصلت األحداث التارخيية ُب ذلك الزمان لعمق إحاطتها 

)رؤوف، التاريخ وا١تؤرخون العراقيون، ص (ٮ٧)ابألحداث وِسعت ا١توضوعات والسنُت اليت حوهتا ا١تؤلفات التارخيية. 
٨٪.) 

من األمور اليت حددىا كيمب عند كتابتو عن ا١تؤرخُت ا١توصليُت ُب العهد اٞتليلي ىو كثرة الكتب وا١تؤلفات  - ٩
ن التاريخ احمللي للموصل الذي خيتص بتاريخ ا١تدن الرئيسة سواًء عن التارخيية اليت صدرت وُكتبت ُب ىذا العهد ع

اتريخ ا١توصل نفسها أو عن مدن عراقية أخرى مرتبطة هبا مثل بغداد ككتاب "غاية ا١ترام ُب ٤تاسن بغداد السالم " 
اين من تشرين الث ٪٦ -ىجريو  ٦٧٧١شعبان من عام ١٧٦تؤلف موصلي ٣تهول، أكمل أتليفو ايسُت العمري ُب 

، ونلحظ ُب مضامُت ىذا الكتاب نالحظ صلة القرىب والتواصل بُت ا١توصل وبغداد، فمن إستهالل ٪١٭٦عام 
الكتاب نلمس ا١تكانة الُعليا لبغداد ُب اٟتياة السياسية ا١توصلية ُب العهد اٞتليلي " ألن بغداد ٤تط كل مسافر 

، وًب أتليف كتاب آخر ُب التاريخ احمللي عن ا١توصل ومهد الطيبة والصالح "، ويقع الكتاب ُب إثٍت عشر فصالً 
نفسها ىو "ُمنية األدابء ُب اتريخ ا١توصل اٟتدابء " من أتليف ا١توصلي الشيخ ايسُت العمري، وقد أوضح ا١تؤلف 
ُب مقدمة كتابو عن سبب أتليفو عن مدينة ا١توصل " أليها مدينيت وا١تكان الذي أعيش فيو و يعيش فيو أصدقائي 

 (.٦٬٩ – ٦٬٦)بَتسي كيمب، ص ص (٨١)، وًب تقسيم ىذا الكتاب على ستة أقسام." "
ومن اٞتدير ابإلشارة البد من التنويو إنو قد زاد اإلىتمام ابلتاريخ احمللي ُب ىذه الفًتة الزمنية لكون ا١تؤرخُت وجدوا أن 

دن ُب آتليفهم وتعريف اآل
ُ
دن األخرى ورغبًة من التدوين اتريخ ا١تدن ىو إعالء للشأن تلك ا١ت

ُ
خرين هبا ورفعًة لقدرىا بُت ا١ت

القائمُت على حكم ىذه ا١تدن ومنهم اٞتليليُت ُب حكمهم للموصل لتسجيل أٝتائهم وإبراز فًتة حكم وتوثيقها. 
 (.ٮ٨)رؤوف، التاريخ وا١تؤرخون العراقيون ، ص (٨٦)
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 اخلامتة
 ىذه ا٠تا٘تة على وفق ما ايٌب:  إتضح للباحث ٣تموعة من اإلستنتاجات ديكن تدوينها ُب

لقد شكل اُٟتكم احمللي اأُلسري الذي برّز ُب جسد الدولة العثمانية من أوائل القرن السابع عشر، وإستمر قرون  - ٦
عديدة متتالية، نقول قد شكل قوة ال ُيستهان هبا وإستطاع أن َيكون نِداً لدار السلطنة من مثل ُحكم اٞتليليُت ُب 

آل العظم ُب سوراي وحكم ظاىر العمر ُب فلسطُت، إال أن ىذا اٟتكم مل يتجرأ على إعالن  ا١توصل وحكم
 إستقاللو عن إرادة السلطان وسطوتو. 

ميالدية اىل ٧تاحهم ُب إظهار والية ا١توصل وبروزىا من  ٨٩٭٦ - ٦٬٧٫لقد أدى فًتة حكم اٞتليليُت للموصل  – ٧
لسياسة العسكرية اليت أُتبعت ُب عهدىم واٟتركة التجارية خاصة بُت مناطق السلطنة العثمانية األخرى، ل

واإلقتصادية عامة اليت نشطت ُب ىذه الفًتة من اٟتكم احمللي اٞتليلي، فضاًل عن النشاط ثقاُب والتارخيي والتعليمي 
 الذي أزدىر بشكل كبَت. 

على ظهور طبقة من ا١تثقفُت وا١تؤرخُت الذين أسهم العهد اٞتليلي بكل تفاصيلو ووقائعو والظروف اليت أُتيحت لو  - ٨
رفدوا ا١تكتبات بكثَت من مؤلفاهتم التارخيية واٞتغرافية والطبية اليت وثقت وسطرت أحداث ذلك العهد بكل تفاعل 

 وأمهية.
ؤرخون احملليون ا١توصليون ٚتيعاً من أمثال ايسُت العمري وأٛتد بن خياط والُغالمي وغَتىم م - ٩

ُ
ن ا١تؤرخُت لقد سعى ا١ت

للفًتة اٞتليلية اىل إظهار اٞتوانب اٟتضارية والُعمرانية والتارخيية ُب ذلك العهد وإبرازىا، وكانوا وتفاعلوا ُب كتاابهتم 
وتدويناهتم حيالو نظرًا ١تا ١تسوه من تطور إقتصادي وسياسي، وبروز ا١توصل بوصفها مدينة وموقع لو دور وأتثَت 

 اشيو.٤توري ال ديكن تغافلو أو ٖت
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 ادلالحق

 
 (3)صورة 

Percy Kemp  
 مؤلف أطروحة ادلوصل وادلؤرخون ادلوصليون يف العهد اجلليلي
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 (4صورة )

 Percyواجهة الصفحة األوىل ألطروحة  ادلوصل وادلؤرخون ادلوصليون يف العهد اجلليلي لـ 
Kemp من جامعة أكسفورد 
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 (5صورة )

 ون يف ادلآثر ادلاضية من القرونواجهة كتاب الدرر ادلكن
يف أطروحته Percy Kempلياسني ابن خري هللا العمري وهو أحد ادلصادر اليت أعتمد عليها 
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 :ادللخص
 واآلاثر التاريخ ٗتصص يف ا١توصل، جامعة يف الرواد األساتذة منوىو  اٞتمعة أٛتد قاسم الدكتوربرع األستاذ  
 اآلاثر بقااي يف ينا١تيدا والعمل التنقيب أعماؿ يف واضحة بصمات لو وكانت ٓتاصة، ا١توصلية واالسبلمية بعامة االسبلمية
 وشبابيك و٤تاريب ومداخل وعقود وقباب مآذف من والفنية ا١تعمارية عناصرىا وتوثيق القددية، ا١توصل مدينة يف االسبلمية
 وضع يف اكادديية احًتافية بطريقة وصناديقها، القبور وشواىد تذكارية والواح كتابية وأشرطة زخرفية وانطقة وأعمدة وطاقات
 القسم ندثرإ أثرية ألوابد الفوتوغرافية الصور مئات فضبًل عن فٍت ورسم ىندسي ٥تطط االلفُت قاربت ةىندسي ٥تططات
 واٟتفاظ ا١توصل مدينة تراث بدراسة اىتم فقد ذلك عن فضبلً  اآلاثر، تلك لدراسة مهماً  مصدراً  فأصبحت منها، األعظم

 .ىويتها على
 قاسم ألٛتد الوظيفية السَتة اىل األوؿ احملور تطرؽ،  خا٘تة وتتلو٫تا مقدمة تسبقهما ٤تورين على الدراسة قامت     

 وأداؤه األكادديي اجملاؿ يف الوظيفية لسَتتو  الثاين احملور وكرس، الًتبوي اجملاؿ يف الوظيفي أداؤه فيو فأستعرض، اٞتمعة
 .ا١توصل جامعة يف الوظيفي

 اشهر( 5)و عاماً ( 14) العراقية الدولة يف لديو ا٠تدمة اتسنو  بلغت قد اٞتمعة قاسم أٛتد اف الدراسة وضحت     
 وقد، ا١توصل جامعة يف جامعية خدمة منها تبقى وما نينوى، تربية مديرية مدارس يف مدرساً  أعواـ( 8) منها يوماً،( 41)و

 ( .4789-4711) عاـ من اٞتامعة رائسة ديواف مدير منها ا١توصل جامعة يف ا١تهمة ا١تناصب من الكثَت تبوء
 ، جامعة ا١توصل، اآلاثر اإلسبلمية.األكادديي اجملاؿ، الًتبوي اجملاؿ، اٞتمعة قاسم أٛتد :ا١تفتاحية الكلمات

Abstract 
           Professor AlJum'aa is considered on of the pioneer professors at 

Mosul University, who mastered the specialization of history and Islamic 

archeological studies, especially the Mosuli ones. he has apparent 

fingerprints in terms of the excavations works and the field work in the 

remains of the Islamic archeological sites in the old city of Mosul, 

documenting the architectural and artistic elements including the minarets, 

domes, vaults, entrances, mihrabs, windows, porthole, columns, ornamental 

and writing ribbons, memorial boards, gravestones and their caskets using a 

professional and academic approaches by means of making about two 

thousand engineering sketches and artistic painting in addition to hundreds 

of photos of ruins which were erased mostly and therefore they became an 

important source to study those ruins.                
        The current study was divided into two sections, preceded by an 

introduction and followed by a conclusion. The first section tackled Ahmed 

Qasim Aljum'aa career  reviewing his carrer performance in the field  of 
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educationa, while section two was dedicated to his career in the academic 

domain and his performace at Mosul University as a professor.  

The study showed that Ahmed Qasim Aljum'aa had served in the 

Republic of Iraq for (41) years, 5 months, he spent eight years of which 

working as a teacher at schools of Nineveh governorate and the rest of this 

period was a university service. He occupied many important positions at 

Mosul University including the admin manager of Mosul University 

Chancellorship from (1976-1980).  

Keywords: Ahmed Qasim Aljum'aa, Educational field,  Academic Field. 

Mosul University. Islamic archeological. 

 ادلقدمة:
٥تتلفة يف  ضوعاتاٟتديث وا١تعاصر على تناوؿ مو عندما رَكزت معظم الدراسات السابقة يف ٗتصص التاريخ  

جاءت دراستنا ىذه  لتسلط الضوء على شخصية موصلية  و العبلقات الدولية وسَت الزعماء ورجاؿ السياسة البارزين ،
تها يف ٣تاؿ دراسة اآلاثر االسبلمية وفنوف العمارة ١تدينة ا١توصل وغَتىا من ا١تواقع األثرية يف مناطق اكادديية ، وضعت بصم

 أخرى تقع خارج ا١تدينة .
يف ٣تاؿ  اً كثَت قدـ   إذتذة الرواد يف جامعة ا١توصل يعد األستاذ الدكتور ا١تتمرس أٛتد قاسم اٞتمعة من بُت األسا 

 مسَتة حياتو العلمية اليت تناىز الستُت عاماً. يفمية سة التاريخ واآلاثر االسبلدرا
تطرؽ احملور األوؿ اىل السَتة الوظيفية ألٛتد قاسم و ٤تورين تسبقهما مقدمة وتتلو٫تا خا٘تة ،  علىالدراسة  امتق

األكادديي وأداؤه لسَتتو الوظيفية يف اجملاؿ  احملور الثاين وكرسه الوظيفي يف اجملاؿ الًتبوي، اٞتمعة، فأستعرض فيو أداؤ 
 الوظيفي يف جامعة ا١توصل.

( اشهر 5( عاماً و)14وضحت الدراسة اف أٛتد قاسم اٞتمعة قد بلغت سنوات ا٠تدمة لديو يف الدولة العراقية )
( أعواـ مدرساً يف مدارس مديرية تربية نينوى، وما تبقى منها خدمة جامعية يف جامعة ا١توصل، وقد 8( يوماً، منها )41و)

 ( . 4789-4711الكثَت من ا١تناصب ا١تهمة يف جامعة ا١توصل منها مدير ديواف رائسة اٞتامعة من عاـ ) تبوء
يف ا٢توامش وقائمة ا١تصادر، وشغلت األوامر اٞتامعية  تُلحظدر وا١تراجع  عديد من ا١تصااعتمدت الدراسة على 

الشخصية للباحث مع األستاذ الدكتور أٛتد قاسم ، فضبًل عن ا١تقاببلت صليةالصدارة من بُت ا١تصادر االواالدارية 
 اٞتمعة، واليت أغنت الدراسة رصانة علمية.

ويف ا٠تتاـ أساؿ هللا تعاىل اف أكوف قد وفقت يف كتابة ىذه الدراسة ْتق أستاذ اكادديي جليل وعلم من أعبلـ  
 مدينة ا١توصل.
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 الرتبوي اجملال يف: اولا 
 وزارة اىتماـ مع ذلك وتزامن ،ـ4711 حزيراف 45 يف بغداد جامعة اآلداب كلية يف اٞتمعة قاسم أٛتد ٗترج

 نظاـ بوضع 4758 آب 41 يفاذ بوشر ابلعمل ،4758 أحداث سنة بعد الًتبوي الواقع إبصبلح آنذاؾ والتعليم الًتبية
 اٞتمهورية يف اٟتاؿ ىو كما ا١تعارؼ وزارة من بدالً ( والتعليم الًتيبة وزارة) اسم إطبلؽ يتضمنإذ  ا١تعارؼ لوزارة جديد
 وزارة اىل والتعليم الًتبية وزارة اسم بتغيَت( 189) رقم اٞتمهوري ا١ترسـو صدر ،4757 ٘توز 11 ويف ا١تتحدة، العراقية
 وزارة اىل اٝتها تغيَت 4711 سنة ويف والتعليم، الًتبية وزارة اسم عليها اطلق 4711 شباط 8 وبعد اخرى، مرة ا١تعارؼ
، 1941؛ اٟتسيٍت،181، ص51،العدد1941) جبار،.والتعليم الًتبية وزارة اسم عليها اطلق 4718 ٘توز 41 يفو  الًتبية،

 اجهزة نشاط على انعكس ٦تا الًتبوية السياسة بتخطيط اىتماماً  العشرين القرف من الستينيات سنوات فشهدت (. 19ص
 سياسة إبتباع اٟتكومة استمرت و .(171،ص 5،اجمللد4771) مزعل،  ا١توصل فيها ٔتا العراؽ الوية يف والتعليم الًتبية

 ْتاجة الوزارة فأصبحت التعليم، على والطبلب التبلميذ أعداد وزايدة( 4714-4719) الدراسي للعاـ( ا١تفتوح الباب)
 .(411ص ،1941) اٞتبوري،  اٞتدد ا١تتخرجُت تعُت فتم الببلد، عمـو يف ا١تنتشرة ا١تدارس يف اٟتاصل النقص لسد ماسة

 قانوف صدور بعدوىو االسم الذي تغَت  ا١توصل، لواء مدارس يف الوظيفية سَتتو اٞتمعة قاسم أٛتد وبدء
) سليماف  ٤تافظ ويديرىا نينوى ٤تافظة ابسم يعرؼ ٔتوجبو ا١توصل لواء أصبح ٦تا ،ـ4717 لسنة 457 رقم احملافظات

اليت  سفٍت عُت اثنوية يف مدرساً  ُعُت عندماف (.417،ص 4781والسماؾ واليوزبكي وخليل واٞتمعة واٞتبوري وجرجيس، 
 ىذه لكن ا١توصل، مدينة مشاؿ كم(15) بعد على الشيخاف قضاء مركز سفٍت عُت قرية يفـ 4871أتسست عاـ  

 بناية ٢تا شيدت مث ،نفسو ١تكافاب ـ4711 عاـيف  درسةا١ت افتتحت مث أتسيسها، من سنة مرور بعد اغلقت ا١تدرسة
 سفٍت، عُت متوسطة اٝتها ،ـ4755 عاـ متوسطة فيها افتتحت كما اآلف، اىل تشغلها الزالت ،ـ4711 عاـيف  جديدة

ػػػ 417، ص ص 1941.) عيسى، وغَتىم البناء حاـز مث القادر عبد مصطفى مدراءىا اقدـ ومن اعدادية، اآلف وىي
 مسافة ا١توصل عن ويبعد ا٠تضراء، واٟتقوؿ ساتُتالب بو ٖتيط اليت اٞتميلة االقضية من ىوو  الشيخاف قضاء يف (.459

 دينار،( 18) قدرهُ  وبراتب ،ـ4711 الثاين تشرين 45 يف  .(411ص ،4781 وآخروف، سليماف عامر )كم(15)
 .(4711أمر وزاري، خبلصة خدمة،  ) االجتماعيات مواد بتدريس فيها وكلف

 يف ابٟتـز ا١تشوب وحرصهم وتفانيهم انضباطهم يف لا١تث هبم ربضُ  الذين ا١تدرسُت من الثانوية ىذه يف وكاف
 االنكليزية واللغة( البنا حاـز) العربية اللغة ومدرس( صبلح) ا١تدير آنذاؾ التدريسي كادرىا من أٛتد ويتذكر التدريس،

( صولةف خالد) والرايضة( يونس سامل) ٔتعيتوِ  واالجتماعيات( اللطيف عبد ا١تلك عبد) والطبيعيات( سليماف ٤تمود)
 .(1919آب  8اٞتمعة، مقابلة شخصية،  ) (انظم) الثانوية وكاتب

 اىل ومتجهُت أجرة سيارة مستقلُت التدريسي والكادر ،4711 نيساف 41 يـو صباح من السابعة الساعة ويف
 ،ا١توصل مدينة داخل الزىور حي مدخل عند ٨توىم متجهة الركاب لنقل ْتافلة فوجئوا عملهم، ١تزاولة سفٍت عُت

( انظم) وكاتبها( صبلح) ا١تدرسة مدير ووفاة جرائو، من سيارهتم ٖتطمت مفجع حادث اىل ادى ٦تا بسيارهتم، واصطدامها
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 يف بكسر اٛتد وأصيب ،(اللطيف عبد ا١تلك عبد) الطبيعيات مدرس ذاكرة وفقداف ،(البنا حاـز) العربية اللغة ومدرس
 مقابلة، اٞتمعة)     جرائها من جراحية عملية لوُ  فأجريت ابٞتبهة، رحوج ورضوض األيسر القدـ ومشط اليسرى اليد رسغ

 (. 1919 آب 8، شخصية
 اىل نقل كما ،(مصطفى قاسم دمحم) اب١تدرس نينوى تربية عوضتو( البنا حاـز) العربية اللغة مدرس وفاة وبعد

 (. 1919 آب 8، شخصية بلةمقا، اٞتمعة)  السابق الًتبية وزير (البزاز حكمت) ا١تدرس إدارايً  الثانوية
 ا١تركزية ا١تتوسطة) الربيعُت اـ متوسطة اىل سفٍت عُت اثنوية من اٞتمعة قاسم اٛتد نقل 4715 آذار 11 وبتاريخ

 من ا١تتوسط األوؿ الصف يف فيها طالباً  كاف واليت ،(1919 آب 8، شخصية مقابلة، اٞتمعة)  ا١توصل مدينة يف( حالياً 
 .4751-4751 عاـ

 وعدـ التعليمية الناحية ضعف اىل ادى ٦تا آنذاؾ، السياسية بلوضاعل يراـ ما غَت على ا١تدرسة حواؿأ وكانت
  (.1919 آب 8، شخصية مقابلة، اٞتمعة)  ا١تطلوب والدواـ ا١تدرسية ابلضوابط الطلبة التزاـ

 ا١تتوسطة إدارة لتجأتفا األساسية، العلمية ا١تواد تغطية حيث من ا١تدرسة مبلؾ يف ا١توجود النقص عن فضبلً 
 اللغة و العربية اللغة دروس يف واحملاضرين ا١تعلمُت على ابالعتماد الشواغر سد اىل( 4711-4711) الدراسي العاـ منذ

) الطائي،  ا١تدرسة لطبلب أساسية علمية دراسية مواد ٚتيعها وىي والطبيعيات، والرايضيات واالجتماعات االنكليزية
 .(459، ص 1944

 أخذوا اٞتمعة، قاسم أٛتد ومنهم االكفاء ا١تدرسُت من بعدد ا١تركزية ا١تتوسطة نينوى تربية رفدت اف عدب ولكن
 الربيعُت اـ متوسطة اف درجة اىل ابلنجاح جهودىم تكللت حىت علمي وتقوًن جهد من ديكن ما أقصى بذؿ عاتقهم على

 فيما وٗتصصاهتم دراستهم اكملوا والذين وتربوايً  علمياً  ١تؤىلُتا الطلبة من عديدب اجملتمع رفدت( حالياً  ا١تركزية ا١تتوسطة)
 (.1919 آب 49، شخصية مقابلة، اٞتمعة)  وعسكريُت وإداريُت أطباء من بعد

 القرف يف فيها التعليم رواد من وبعض ا١توصل مدارس) كتابو يف ا٠تياط ذنوف يونس ابسل االستاذ ويذكر
 التحق مث ،(حالياً  ا١تركزية ا١تتوسطة) الربيعُت اـ متوسطة يف اٞتغرافية مادة سوُ در  اٞتمعة قاسم اٛتد أبف ،(العشرين

 .(411، ص 1947) ا٠تياط،  العليا ابلدراسات
 الكادميي اجملال يف: اثنياا 

 جامعة اىل خدماتو لنقل يطمح ٛتدأ كاف نينوى، تربية مديرية مدارس يف عملو على سنوات ٙتاف مضيء بعد
 خدماتو بنقل والتعليم الًتبية وزارة موافقة على اٟتصوؿ من ٘تكن حىت سعيو واصل وفعبلً  الوظيفي، شوارهم إلكماؿ ا١توصل

 آذار 14 يف( 44711) الوزاري األمر ٔتوجب الربيعُت، اـ متوسطة من انفكاكو تسجيل اىل فسارع ا١توصل، جامعة اىل
 خبلصة) دينار( 19) قدره وبراتب ا١توصل، ّتامعة داباآل كلية يف اً معيد 4719 نيساف 4 يف ا١تباشرة وتسجيل ،4719
  .(4711، خدمة
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 على آنذاؾ عملوُ  أقتصر ا١توصل، ّتامعة اآلداب كلية يف اٞتديدة بوظيفتو اٞتمعةأٛتد قاسم  ابشر أف وبعد
 فيها واالعدادية ةوا١تتوسط االبتدائية دراستو وأهنى ،4711 عاـ ا١توصل مدينة يف ولدالذي  الياور طلعت الدكتور مساعدة

 من الدكتوراه على وحصل الغربية ا١تانيا اىل سافر مث ،4758 عاـ فيها وٗترج اآلاثر قسم اآلداب كلية ودخل ،4751 عاـ
 4771 عاـ العراقي العلمي معاجمل يف عضواً  وعُت مناصب عدة شغل مث ،4718 عاـ االسبلمية  اآلاثر يف مانيس جامعة

 49، شخصية مقابلة، اٞتمعة)  التاريخ قسم يف عنوُ  احملاضرات بعض وكاف أٛتد يلقي. (117، ص 1991) الطالب، 
   .(1919 آب

 البدؿ دفعل العسكري التجنيد مراجعة اٞتمعة قاسم اٛتد على لزاماً  أصبح ،4719 عاـ الثاين تشرين ويف
 العسكرية للخدمة دفًته يف أتضح وقد التجنيد، مراجعة قاطع لو فيما العسكرية ا٠تدمة من التخلف عقوبة إللغاء النقدي

 ا١ترقم الوصل ٔتوجب ،4719 الثاين تشرين 7 يف( دينار ئةم) الذي يبلغ النقدي البدؿ دفع أنوُ  ،4755 ٘توز منذ والصادر
اٞتمعة، دفًت ا٠تدمة العسكرية،  ) العسكرية للخدمة 4719 لسنة 411 ا١ترقم للقانوف واستناداً  ،47/171111

4719).  
 االوؿ تشرين 47 بتاريخ ا١توصل ّتامعة اآلداب كلية يف وا١تباشرة العراؽ اىل رجع الدكتوراه على حصولوُ  وبعد

 .الدراسة لغرض سنوات ٜتس داـ انقطاع بعد التدريس ١تزاولة (،4715خبلصة خدمة،  ،أمر جامعي ) 4715
 يف مساعد مدرس لقب اٞتمعة سمقا أٛتد منح حىت ا١توصل جامعة يف قليلة اايـ عملو مزاولة على ديضِ  ومل

 ا١تادة من( أ) الفقرة ألحكاـ استناداً  ديناراً، (19) الذي يبلغ براتبو ،4715 الثاين تشرين 48 يف اب١توصل اآلداب كلية
 يف ا١تاجستَت شهادة على ٟتصولو  ،4719 لسنة( 411) الرقم ذي العلمي والبحث العايل التعليم قانوف من( 11)

 .4714 آاير 11 منذ ،(4715أمر جامعي، الذاتية،  ) القاىرة ّتامعة اآلداب كلية من سبلميةاال اآلاثر موضوع
 للقارئ ديكن إذ ا١توصل، جامعة يف اٞتمعة قاسم اٛتد الدكتور االستاذ وبروز إنطبلؽ بداية ـ 4711 عاـ كافو 

 تبؤىا اليت وا١تناصب العلمية لًتقياتا خبلؿ من الوظيفية مسَتتو يف التصاعدي ا٠تط مبلحظة البحث الثناء وا١تتتبع
 يستمر اف لو هللا قدر والذي العلمية، والندوات ا١تؤ٘ترات من عديد يف مشاركتو عن فضبلً  ا٧تزىا اليت والبحوث وا١تؤلفات

  .التقاعد على إحالتو رغم الزمن من ونصف عقود أربعة قاربت اليت السطور، ىذه كتابة حىت واٞتامعة للمجتمع عطاءه يف
 صفات من بو يتسم عما فضبلً  ا١توصل، مدينة يف والًتاث احمللية لآلاثر وعشقوُ  االسبلمية اآلاثر يف لتخصصو و

 تعيينو مت ،(1919آب  41اٞتبوري، مقابلة شخصية،  ) العمل يف وإخبلص وصدؽ تنظيم وحسن وعلمية شخصية
أمر اداري، الوظائف  ) ٥تتلفة وبفًتات عديده واتسنل  ا١توصل ّتامعة اآلداب لكية الشعيب الًتاث متحف عن مشرفاً 

 الديواف وإدارة تدريس من هبا كلفو أخرى مهاـ جانب اىل ،ـ(1999السابقة لؤلستاذ الدكتور أٛتد قاسم اٞتمعة، 
 .وغَتىا
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 واألزايء والتقاليد والعادات التطبيقية والصناعات اٟترؼ ٚتيع ا١تتحف، ىذا ضمو الذي الشعيب ابلًتاث ويقصد
 منها، الكثَت انقرض واليت أواسطو، وحىت العشرين القرف مطلع جاورىا وما ا١توصل مدينة يف موجودة كانت اليت الشعبية

 .(1، ص1، العدد 4781اٞتمعة،  ) الناس من ا١تسنُت بعض اال شيء عنوُ  يعرؼ او ا١تدينة يف يشاىد يعد ومل
 من سنوات سبع فًتة يف أعلى علمية رتبة على حيصل اف مساعد مدرس لقب دينح من على القانوف اشًتط و١تا

 .(17، ص 4789اٞتمعة وصفاوي وعبدالقادر،  ) ابٞتامعة البقاء يف حقو سيفقد واال تعيينوُ  اتريخ
 مرتبة اىل ترقيتو ومت ٤تكمة، أكادديية علمية ٣تبلت يف ومبتكرة رصينة ْتوث تقدًن اىل اٞتمعة الدكتور سعىو 

 .(4777أمر جامعي، خبلصة خدمة،  ) 4711 شباط 1 يف( مدرس)
 وزايدة وعمودايً  افقياً  وتوسيعها اٞتامعة لتطور و الشعيب، الًتاث متحف على اٞتمعة الدكتور إشراؼ فضبًل عن

 استحداث جرى اٞتامعة ديواف يف والثقافية االدارية للشؤوف اٞتامعة رئيس مساعد كاىل عن التخفيف وبغية اعبائها
أمر  ) 4711 آاير 5 يف 8811 ا١ترقم اٞتامعي األمر ٔتوجب بو، ا١تنصب وأنيط ،(اٞتامعة رائسة ديواف مدير) منصب

 والقوانُت التعليمات تنفيذ على واالضطبلع حصراً، الديواف ودوائر مديرايت على لئلشراؼ ،(4711جامعي، الذاتية، 
 اإلدارية للشؤوف الرئيس مساعد تفرغلذا و  بذلك، ضالنهو  من لتمكينها احتياجاهتا توفَت على والعمل أبعما٢تا، ا١تتعلقة

  .(1919 آب 49، شخصية مقابلة، اٞتمعة)  برائستها الديواف خارج ومؤسساهتا اٞتامعة بكليات يتعلق ما لكل والثقافية
 صبلحيات وإعطاء والثقايف االكادديي ا١تستوى ورفع عامة، سياسة رسم يف أتسيسها منذ اٞتامعة ٧تحت و

، ص 1948العبلؼ ،  ) التنفيذ مركزية وليس التخطيط مركزية اىل تستند كانت إذ اٞتامعة، يف اإلدارية وحداتلل الزمة
11). 

 يف والثقافية اإلدارية للشؤوف اٞتامعة لرئيس مساعداً  كاف الذي اٟتسو، هللا عبد اٛتد الدكتور االستاذ ويذكر
 جامعة رائسة ديواف منصب األخَت تويل أابف مشًتؾ وعمل طويل اتريخ اٞتمعة الدكتور مع ٚتعوُ  الذي ،4711 عاـ

 يف الليل من متأخر وقت اىل يستمر عملهم كاف لذلك وتفاين، بدأب عمبلً  وقد متجاورين، مكتبيهما كاف إذ ا١توصل،
 .(1919األوؿ  تشرين 4اٟتسو، مقابلة شخصية،  ) االحياف من كثَت

 عندما اٞتمعة الدكتور ابف آنذاؾ، وكالة ا١توصل جامعة رئيس افك الذي ا١تبلح ىاشم الدكتور االستاذ أكد و
 ابستعماؿ ألحد يسمح وما منضبط وكاف وتواضع، عالية بكفاءة الديواف يدير كاف اٞتامعة، رائسة لديواف مديراً  كاف

 .(1919آب  4ا١تبلح، مقابلة شخصية، ) جيد بشكل واجبو وأدى ونفوذه، ومركزهُ  منصبو
 الثقايف ا١تركز إدارة ٔتهاـ 4711 ٘توز 1 يف اٞتمعة الدكتور تكليف مت الديواف ديرم منصب فضبًل عن

 اجملتمع مع التفاعل على والعمل وعوائلهم للتدريسيُت ا١تناسبة االجتماعية الثقافية البيئة توفَت اىلوىو يهدؼ  االجتماعي
 بداية يف افتتاحو وكاف والثقافية، العلمية للشؤوف ئيسالر  ٔتساعد ا١تركز ويرتبط واالجتماعية، الثقافية النشاطات خبلؿ من

 عهد يف ا١توصل مدينة من األيسر اٞتانب يف األندلس حي من القريبة القاضية منطقة يف العشرين القرف من السبعينيات
) اٞتمعة (األديب العلمي ا١تنتدى) مكانوُ  وأتسس بعدئذ ا١تركز ىدـ وقد ا١تشاط، دمحم الدكتور االستاذ اٞتامعة رئيس
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 مكاف ليعوض أايـ( 49) ١تدة ابلوكالة ( واداره411، ص 1948؛ العبلؼ، 189، ص4789 ،وصفاوي وعبدالقادر
٘توز  1الذاتية،  ،أمر جامعي ) ا١تذكورة للمدة اعتيادية إجازة األخَت ١تنح أصالة، ا١تركز مدير األلوسي أمُت السيد

 .آنذاؾ اٞتامعة اروقة يف حاصل إداري فراغ أي ١تؤل اٞتمعة الدكتور ٕتاه ا١توصل جامعة رائسة ثقة مدى يؤكد ٦تا (.4711
 ومدير اب١توصل اآلداب كلية يف مدرس بدرجة كاف والذي اٞتمعة الدكتور قياـ تقرر 4711 آب 49 يف وأيضاً 

 للطلبة وا١تراجع الكتب توفَت اىل ىي مديرية هتدؼ  و ، ا١توصل جامعة ١تكتبات العامة األمانة ٔتهاـ اٞتامعة رائسة ديواف
) اٞتمعة وصفاوي  العلمي البحث ٟتركة ا١تطلوبة ا١تستلزمات يئوهت والًتبوية التعليمية العملية تطوير يف يسهم ٔتا والباحثُت

 هللا عبد أٛتد الدكتور ٘تتع مدة طيلة ابلوكالة فكلف الدكتور اٞتمعة إبدارة ا١تديرية ،( 117، ص 4789وعبدالقادر، 
 اٞتامعة رئيس وكاف ،(4711-4715) الدراسة للسنة الصيفية العطلة إبجازة اصالة للمكتبات العاـ مُتاأل اٟتسو

 .(4711آب  49أمر جامعي، الذاتية،  ) آنذاؾ ا١تشاط صادؽ دمحم الدكتور
 الدكتور أبف آنذاؾ، اٞتامعي ا١تركز ومقرر اٞتامعة ديواف إدارة مدير القادر عبد اجمليد عبد سامل السيد يؤكد و

 كاف فهو اٞتامعي، وا١تركز الديواف بُت ينسق افإذ ك ا١توظفُت، ويتفهم جداً  متواضع وىو اجتماعياً  ٤تبوبة شخصية اٞتمعة
 آنذاؾ، سنجار ابب يف اٞتامعة ديواف مقر يف عملهم وكاف واإلدارية، ا٠تدمية الناحية من اٞتامعة مركز احتياجات يليب
آب  41عبدالقادر، مقابلة شخصية،  ) الثقافية اجملموعة يف اٞتامعي ا١تركز يف الدواـ فيكو  االسبوع يف واحد يـو عدا

1919). 
 ٔتهاـ اٞتامعة ديواف إدارة يف مهامو عن فضبلً  اٞتمعة قاسم اٛتد الدكتور قياـ تقرر 4717 نيساف 49 ويف

 إبيفاده الرئيس مساعد دمحم جاسم خضر كتورالد  ٘تتع مدة طيلة ابلوكالة والثقافية اإلدارية للشؤوف اٞتامعة رئيس مساعد
 بصفة كافو  اللجاف يف دمحم جاسم خضر الدكتور ٤تل اٞتمعة قاسم اٛتد الدكتور حيل اف اٞتامعي األمر ونص العراؽ، خارج
 .(4717نيساف  49أمر جامعي، الذاتية،  ) فيها عضو او رئيس

 اشًتاؾ على أيضاً  وحرصها فيها، العمارة وفن ا١توصل مدينة بًتاث العامل تعريف على ا١توصل جامعة من وحرصاً 
 صدر ٗتصصو، سبْت وكلٌ  وخارجها، اٞتامعة داخل احملاضرات وإلقاء والندوات اب١تؤ٘ترات وموظفيها اٞتامعة تدريسي

 أايـ داع) واحد اسبوع ١تدة ا١تتحدة ا١تملكة اىل اٞتمعة الدكتور إيفاد على نص والذي ،4717 آاير 49 يف اٞتامعي األمر
 مانشسًت جامعات يف العريب الًتاث موضوع يف ٤تاضرات إللقاء ،4717 الثاين تشرين 45 من (السفر

(Manchester )وكامربيدج (Cambridge )ودـر Durham))  ،آاير  49) أمر جامعي، مديرية ا١توفدين
4717). 

 العريب ا١تعماري الفن) عنواف ٛتلت اضرة٤ت ألقى ا١تتحدة، ا١تملكة اىل آنذاؾ اٞتمعة الدكتور إيفاد بعد وابلفعل
 السابق اٞتامعات قاعات يف اإللقاء وكاف والوافدين، واألساتذة الطلبة من واسع حضور وسط ،(ا١توصل يف االسبلمي

 .(1919آب  49اٞتمعة، مقابلة شخصية،  ) ذكرىا
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 4717 االوؿ تشرين  1 يف يفوتكل تكرر فقد اإلدارية مهامو فضبًل عن اٞتمعة الدكتور تكليف اىل وابلعودة
 الرئيس مساعد دمحم جاسم خضر الدكتور ٘تتع مدة طيلة ابلوكالة والثقافية اإلدارية للشؤوف اٞتامعة رئيس مساعد ٔتهاـ

 (.4717تشرين األوؿ  1أمر جامعي، الذاتية،  ) 4717 األوؿ تشرين 1 من  ايـأ( 1) ١تدة االعتيادية إبجازتو أصالتو
-4711) عاـ من ىي ا١توصل جامعة رائسة لديواف مديراً  اٞتمعة قاسم اٛتد الدكتور قضاىا يتال ا١تدة فكانت

  (.ـ1999، اٞتمعة قاسم أٛتد الدكتور لؤلستاذ السابقة الوظائف، اداري أمر)  (4789
 سعى داريةواال العلمية مسَتتو يف طيب اً اثر  وترؾ للجامعة ا٠تدمة تقدًن وغايتوُ  اٞتمعة الدكتور مبدأ كاف و١تا

 ومهاـ اٞتامعة رائسة ديواف مدير مهاـ بُت العمل تداخلل بو، مناط كاف الذي اٞتامعة رائسة ديواف مدير منصب إللغاء
 العلمي والبحث العايل التعليم وزارة كتاب ورود اٞتمعة الدكتور فاستثمر والثقافية، االدارية للشؤوف اٞتامعة رئيس مساعد
 والعمل اٞتامعة رائسة ديواف مدير منصب إلغاء فكرة بطرح وابدر للجامعة، التنظيمي ا٢تيكل يف النظر إعادة يف آنذاؾ
 ا١تناصب الغاء على ا١توافقة ٘تت وفعبل اٞتامعة، رئيس مساعد على الزخم تخفيفل للكليات الصبلحيات إعطاء على

 .(1919آب  41ة، مقابلة شخصية، اٞتمع ) اٞتامعة يف ديواف مدير وآخر ديواف مدير اوؿ اٞتمعة الدكتور وأمسى
 اٞتامعي، ا١تركز مديرية إدارة ٔتهاـ اٞتمعة الدكتور تكليف مت اٞتامعة رائسة ديواف مدير منصب إلغاء وبعد

 ا١تستلزمات ويهيئ والًتبوية التعليمية العملية تطوير يف يسهم ٔتا والباحثُت للطلبة وا١تراجع الكتب توفَت اىل هدؼوالذي ي
 يف( 117 ص، 4789، وعبدالقادر وصفاوي اٞتمعة)  اٞتامعة رئيس ابلسيد رتبطي وىو العلمي، البحث ركةٟت ا١تطلوبة
، اٞتمعة قاسم أٛتد الدكتور لؤلستاذ السابقة الوظائف، اداري أمر)  (4784-4789) من للفًتة ا١توصل جامعة

 (.ـ1999
 قضاىا اليت ا١تدة طواؿ اٞتامعي ا١تركز مديرية وتطوير ا٠تدمة تقدًن يف جهداً  اٞتمعة قاسم اٛتد الدكتور يدخر ومل

 االوؿ كانوف 1 يف وا١تؤرخ 7/8/18491 رقمذي ال اٞتامعي األمر اىل استند والذي اإلداري االمر صدر حىت إدارهتا، يف
ا١توصل، ولد وىو أستاذ اآلاثر القددية يف كلية اآلاثر ّتامعة  ابراىيم، سليماف عامر الدكتور إعفاء وا١تتضمن ،4789

 وترؾ عدد من ا١تؤلفات القيمة جلها يف ٗتصص اللغة األكدية العبلؼ، 1941وتويف فيها سنة  4711اب١توصل سنة 
ومت  اآلداب كليةيف   (، والذي كاف قبل ذلك411ػػػ  411، ص ص 1948؛ اٟتمدوين،  481ػػػ 481، ص ص 1948
 ٔتهاـ اآلداب كلية يف ا١تدرس اٞتمعة قاسم اٛتد الدكتور وقياـ ،واٟتضارية اثريةاال البحوث مركز مدير مهاـ من اعفاؤه
 قبل 4784 الثاين كانوف 5 يف سليماف عامر الدكتور انفك إذ وا١تباشرة، االنفكاؾ اتريخ من  وكالًة، ا١تذكور ا١تركز مدير

  .(4784كانوف الثاين   1 أمر جامعي، الذاتية، ) الظهر قبل 4784 الثاين كانوف 5 يف اٞتمعة الدكتور وابشر الظهر،
 اجملاالت يف ا١تختلفة البحوث نشر ىو واٟتضارية اثريةاال البحوث مركز أتسيس من ا١توصل جامعة ىدؼ وكاف

 اٟتسو)  االسبلمية العربية واٟتضارة القددية اٟتضارات مضامُت عن للكشف ابلتنقيب والقياـ كافو  واٟتضارية اثريةاال
 .(41 ص، 4711، وحسن والتحايف واٞتمعة
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 من للفًتة ا١توصل جامعة اآلداب بكلية واٟتضارية اآلاثرية البحوث ١تركز مديراً  اٞتمعة قاسم اٛتد استمر
  (.ـ1999، اٞتمعة قاسم أٛتد الدكتور لؤلستاذ السابقة الوظائف، اداري أمر)  4784-4788

 من عدداً  وا٧تز الفًتة، تلك طواؿ علميوال الثقايف نشاطوُ  تنوع وإ٪تا فقط ا١تركز إدارة على عملوُ  يقتصر ومل
 من وٗتطيطات برسـو مدعومة علمية ببحوث فيها أسهم وندوات مؤ٘ترات يف اشًتؾ وأيضاً  آخرين مع ابالشًتاؾ الكتب
 .عراقية وصحف ٣تبلت يف وا١تقاالت البحوث من عدد نشر عن فضبلً  والعلمي، الفٍت نتاجو

 يًتقى من على يشًتط القانوف فكاف ،(مساعد استاذ) درجة اىل( رسمد) درجة من العلمية ترقيتو خيص وفيما
 يف فيها ابرزاً  وكاف سنوات، أربع مدة العراقية اٞتامعات احدى يف مدرس مرتبة شغل قد يكوف اف مساعد استاذ اىل

 .(17. ص 4789اٞتمعة وصفاوي وعبدالقادر.  ) قيمة علمية ْتواثً  ونشر التدريس،
 اآلداب كلية يف( مساعد استاذ) مرتبة اىل ترقيتوُ  و٘تت اٞتمعة، الدكتور على آنفاً  ١تذكورةا الشروط انطبقت وقد

 من ،(11) ا١تادة من( ب/4) الفقرة احكاـ اىل اٞتامعي األمر استند إذ ،4781 آذار 19 من اعتباراً  ا١توصل جامعة
 للسنة ا١توصل جامعة ٣تلس اقره ما على وبناءً  ا١تعدؿ، 4719 لسنة 411 رقم العلمي والبحث العايل التعليم قانوف

 .(4781حزيراف  11أمر جامعي. األفراد.  ) 41/1/4781و 5/1 يف وا١تنعقدة ،(4781-4781) الدراسية
 لرئيس الدوري الوكيل منصب شغلو ىي ا١توصل جامعة يف اٞتمعة الدكتور شغلها اليت اإلدارية الوظائف ومن

 قاسم أٛتد الدكتور لؤلستاذ السابقة الوظائف .اداري أمر)  4788-4784 نم للفًتة اآلداب بكلية التاريخ قسم
 .واٟتضارية اآلاثرية البحوث مركز يف مهاموُ  جانب اىل ،(ـ1999 .اٞتمعة

الطائي.  ) 4788-4781 من للفًتة أيضاً  والطلبة اإلدارية للشؤوف اآلداب كلية عميد معاوف منصب شغلو 
 (.44ص  .ػػػػ ب ػػػػػ  1941

 تنظيم مهمة يتوىل إذ ،4787-4784 عاـ من الرافدين آداب ٣تلة ٖترير سكرتَت منصب شغلو عن بلً فض
 يف ا١تنشور النظاـ ترتيبها وإعادة اجمللة يف ا٠ترباء اىل يعيدىا مث التحرير مدير اىل ورفعها ومقاالت ْتوث من اجمللة ملفات

آب  41اٞتمعة. مقابلة شخصية.  ) احملرر كلمة هتيئة اً وأيض الطلب، تقدًن اتريخ حسب او األقدمية سبْت اجمللة
1919). 

 نشرت واليت والقيمة، ا١تبتكرة العلمية االكادديية البحوث وا٧تازه ا١توصل، جامعة داخل اٟتسنة الوظيفية لسَتتو و
 كانوف 14 يف ّتدارة ٢تاان اليت ،(االستاذية) مرتبة اىل خبل٢تا من يًتقى اف كفيلة كانت رصينة، وعراقية عربية دورايت يف

 (.4779أيلوؿ  11الذاتية.  .أمر جامعي ) 4787 األوؿ
 مث ا١تتحف، على إشرافو من مضى فيما ابلنجاح تكللت قد الشعيب الًتاث متحف يف جهوده كانت وعندما

. اداري رأم)  إصبلح من حيتاج ما عاٞتة١ت  مباشرة بصورة ا١تتحف ٔتتابعة ،4775-4787 عاـ من اخرى مرة تكليفو
 .(ـ1999. اٞتمعة قاسم أٛتد الدكتور لؤلستاذ السابقة الوظائف
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 ١ترحلة متعددة لفًتات ا١توصل ّتامعة اآلداب كلية يف اآلاثر قسم لطلبة بتدريسها قاـ اليت الدراسية ا١تواد ومن
 :ىي اٞتامعة داخل البكالوريوس
 .القدًن األدىن الشرؽ اتريخ -4
 .القدًن العراؽ اتريخ -1
 .العريب وا٠تليج العربية اٞتزيرة اتريخ -1
 .القدًن وسوراي مصر اتريخ -1
 .العمارة ونظرايت اتريخ -5
 (.1919آب  41مقابلة شخصية.  .اٞتمعة ) واإلسبلمية القددية اآلاثر مواد -1
 احمللية رةالعما) مادة بتدريس بدأ وإ٪تا اآلداب كلية يف اآلاثر قسم لطلبة اٞتمعة الدكتور تدريس يقتصر ومل

 دروس فقدـ ا١توصل، جامعة يف ا١تعمارية ا٢تندسة قسم لطلبة الًتاثية، ا١توصل ابنية ىي منها وا١تقصود( االسبلمية والعمارة
 واٞتهد الوقت من الكثَت اختصر وقد ،4774 عاـ من االوؿ الكورس يف كافو  وأقسامها شكا٢تاأب احمللية العمارة فن عن

 .(1919آب  49قاسم. مقابلة شخصية.  ) ؾآنذا ا٢تندسة طلبة لصاحل
 واالستنباط التحليل طريقة واعتماد ومفرداهتا، العلمية ا١تادة أب٫تية التعريف ىي التدريس يف طريقتو وكانت

 السابقة ا١تراحل يف اتبعت اليت التقليدية الطريقة عن بديبلً  اب١تناقشات، الطلبة ومشاركة األ٫تية لبياف سلسة أبساليب
 وتصويب واالجتماعية النفسية اـ العلمية سواء الدراسة اثناء الطلبة بعض تعًتض اليت الصعوابت وتذليل ة،للجامع

 التارخيية للموضوعات ابلنسبة االولية ا١تصادر اىل الرجوع على والتأكيد والتقريع، االنقاص اساليب عن بعيداً  اخطائهم
 مقابلة. اٞتمعة) العليا الدراسات طلبة والسيما األثر جوانب كافة على عرؼللت األثرية للدراسات ابلنسبة ا١تيدانية والدراسة
 (.1919 آب 41. شخصية

    ا١توصل دراسات مركز يف وا١تعمارية اآلاثرية الدراسات قسم رئيس منصب شغل 4777-4771 من وللفًتة
  (.ـ1999. اٞتمعة قاسم أٛتد الدكتور لؤلستاذ السابقة الوظائف. اداري أمر) 

 خدمة عاماً ( 19)و نينوى، تربية مديرية يف أعواـ( 8) منها عاماً،( 18) الوظيفية خدمتو بلغت اف بعدو 
 إحالة وا١تتضمن االداري األمر صدر(، 1999تشرين األوؿ  41األفراد.  .أمر جامعي ) لا١توص جامعة يف جامعية
 وألسباب طلبو على بناءً  التقاعد، على اآلداب بكلية راآلاث قسم يف االستاذ اٞتمعة، هللا عبد قاسم اٛتد الدكتور االستاذ
 .(4777حزيراف  19أمر إداري. األفراد.  ) 4777 حزيراف 19 بتاريخ الدواـ من وانفك ظ،.ب صحية

 ألف اقتصادية، أسباب فضبًل عن التقاعد، طلب وراء الوحيد السبب ىي تكن مل الصحية األسباب اف ويبدو
 البحث وبدأ التقاعد اىل اٞتمعة الدكتور فلجأ خانقاً، اقتصادايً  حصاراً  العشرين القرف من األخَت قدالع منذ عاشوا العراقيُت

نيساف  41رسائل متبادلة بُت الدكتور أٛتد قاسم اٞتمعة والدكتور دمحم أزىر السماؾ. ) العراؽ خارج لو وظيفة عن
1999). 
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 والقسم اوربية دوؿ اىل منها قسم ٞتأ متنوعة، صاصاتوابخت كثَتة علمية كفاءات العراؽ خسر الفًتة تلك ويف
 بسبب وا١تصريوف، العراقيُت من ا١تثاؿ سبيل على ليبيا جامعة يف الكليات تلك اقساـ امتؤلت وقد عربية، دوؿ اىل اآلخر
 ونوع راتبال وقيمة العمر شرط مثل إليها، القادمُت اماـ شروط بوضع اٞتامعات تلك بدأت حىت اٞتيد، ا١تادي ا١تردود

  (.1999 نيساف 41. السماؾ أزىر دمحم والدكتور اٞتمعة قاسم أٛتد الدكتور بُت متبادلة رسائل) االختصاص
 األخرى ىي بدأت اليت اليمن ّتمهورية اٞتمعة الدكتور يلتحق اف وبعد تنسيقو مع بعض زمبلئو االقدار وشاءت

 فنوف عن فضبلً  االسبلمية العمارة فن بتدريس وبدأ ٢تا، ىي جةْتا وٗتصصات عليا شهادات ٛتلة من العراقيُت ابستقباؿ
 .(1919آب  41اٞتمعة. مقابلة شخصية.  )عدف جامعة يف الدراسية ا١تواد من وغَتىا ا١تعمارية الزخرفة

 انطلق بل عدف، جامعة طلبة عن وجهوده االسبلمية العمارة فن ٣تاؿ يف علموُ  اٞتمعة الدكتور يدخر مل واٟتقيقة
 الدكتور اسم برز وقد االختصاص، ذلك لعلـو الطلبة وتدريس عدف، ّتامعة اآلداب بكلية اآلاثر قسم ىيكلية إعادة يف

 (.1919آب  11مقابلة شخصية.  .حاـز ) معروفاً  استاذاً  واصبح ىناؾ
 يةميدان زايرات اىل تعدهتا بل اٞتامعة، قاعات داخل نظري تدريس على اٞتمعة الدكتور جهود تقتصر ومل

 اآلاثري حسوُ  على تدؿ وىذه ا١تعدنية، األواين مثل اللقى، بعض يف اكتشف اليت االثرية، التنقيبات بعض يف وساىم
مقابلة شخصية.  .الطائي ) وخيرج ٤تاضرة يلقي زائر استاذ عن عبارة يكن مل فهو التاريخ، حركة يف فكرتوُ  عمق على ويدلل

 (.1919آب  11
 عاـ الثانية ا١ترة يف وكررىا االوىل للمرة 1991 عاـ يف اٟتراـ هللا بيت اىل حاجاً  بذى اليمن يف وجوده وأثناء

 .(1919 آب 41. شخصية مقابلة. اٞتمعة)  عدف جامعة يف استاذاً  حينها يف  وكاف ،1991
 كلية يف استاذاً  جديد من ليبدأ العراؽ اىل عاد عدف، جامعة يف بقائو من سنوات الثبلثة يقارب ما مضيء وبعد

 (.1991نيساف  7األفراد.  .أمر جامعي )1991 نيساف 17 بتاريخ تعيينوُ  اعيد اف بعد ا١توصل ّتامعة اآلداب
 عن فضبلً  اآلداب، بكلية اآلاثر قسم يف البكالوريوس لطلبة االسبلمية العربية الزخرفية الفنوف ١تادة التدريس وبدأ

)  واالطاريح الرسائل من عدد على اشرافو و االسبلمية، اآلاثر صصٗت يف متنوعة ١تواد العليا الدراسات طلبة تدريس
 .(1919 آب 41. شخصية مقابلة. اٞتمعة

 من ٩تبة إيفاد تقرر دولية، ومؤ٘ترات ندوات يف التدريسية ا٢تيئة أعضاء اشراؾ على ا١توصل جامعة من وحرصاً 
 االوؿ العا١تي العلمي ا١تؤ٘تر ضورٟت اٞتمعة، قاسم داٛت الدكتور االستاذ بينهم ومن اآلداب، بكلية اآلاثر قسم أساتذة
آذار  18أمر جامعي. الشؤوف العلمية.  ) بًتكيا استانبوؿ يف 49/1/1995-8 من للفًتة االسبلمية اآلاثر حوؿ

1995). 
 اآلاثر دراسة يف متخصصة اقساـ بفتح الكلية وبدأت ،1998 عاـ ايلوؿ يف اآلاثر كلية استحداث مت اف وبعد

)  الفتية الكلية ىذه اىل اآلداب كلية يف اآلاثر قسم اساتذة من ٩تبة مع اٞتمعة الدكتور التحق االسبلمية، واآلاثر قدديةال
  .(1919 آب 41. شخصية مقابلة. اٞتمعة
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 ا١تادة اىل استناداً  ،1997 شباط 11 يف التقاعد على اٞتمعة الدكتور احالة موعد وحيُت تتسارع ابلسنوات وإذا
 .(1997شباط  11أمر جامعي. األفراد. ) القانوين السن لبلوغوُ  ،1991 لسنة 17 رقم قانوف من( اثنياً / أ)

( 41)و اشهر( 5)و عاماً ( 14) العراقية الدولة يف اٞتمعة قاسم اٛتد الدكتور لؤلستاذ ا٠تدمة سنوات بلغت وقد
ا١توارد  .خبلصة خدمة ) ا١توصل جامعة يف جامعية ةخدم منها تبقى وما نينوى، تربية يف مدرساً  أعواـ( 8) منها يوماً،

 (.1941األوؿ  كانوف  49البشرية. 
 الفقرة اىل استناداً  ،(متمرس استاذ) لقب اٞتمعة قاسم اٛتد الدكتور االستاذ منح التقاعد، على اإلحالة وبعد

 .(1997حزيراف  45لس اٞتامعة. أمر جامعي. أمانة ٣ت ) 4771 لسنة( 17) رقم التعليمات من( 1) ا١تادة من( اثنياً )
 طلبة من ٩تبة على االشراؼ يف ٗتصصو مزاولة اٞتمعة قاسم اٛتد الدكتور األستاذ ٔتقدور أصبح وىكذا

 ٗتصص يف علمية خربة من العلم طلبة لينهل وخارجها، ا١توصل جامعة داخل والدكتوراه، ا١تاجستَت يف العليا الدراسات
 .ونصف عقود االربعة من ربيق ١تا امتدت رةالعما وفوفن االسبلمية اآلاثر

 :اخلالصة
أداءه  اىل الباحث فيها تطرؽ اليت اٞتمعة، قاسم أٛتد ا١تتمرس الدكتور ستاذلؤل السَتة الوظيفية دراسة خبلؿ 

 ولةالد يف لديو ا٠تدمة سنوات بلغت اٞتمعة قاسم أٛتد اف اىل الدراسة تتوصل ،الوظيفي يف اجملاؿ الًتبوي واألكادديي
 خدمة منها تبقى وما نينوى، تربية مديرية مدارس يف مدرساً  أعواـ( 8) منها يوماً،( 41)و اشهر( 5)و عاماً ( 14) العراقية
 .ا١توصل جامعة يف جامعية

يف السلك  اٞتمعة قاسم أٛتد لدكتور٠تدمة األستاذ ا الزمٍت ا٠تط وألجل إعطاء تصور أوضح للقارئ ندرج جدوؿ ديثل
  :كاددييالًتبوي واأل

 احلدث التاريخ
 .نينوى ٤تافظة يف الشيخاف قضاء يف سفٍت عُت اثنوية مدرس 4711 الثاين تشرين 45

 (. حالياً  ا١تركزية ا١تتوسطة)  الربيعُت أـ متوسطة يف مدرس 4719 ػػػػػ 4715
 .ا١توصل جامعة اىل خدماتو نقل 4719 نيساف 4

 .القاىرة جامعة يف(  دكتوراه و جستَتما)  عليا دراسات طالب 4715 ػػػػػػ 4719
 .مساعد مدرس لقب على اٟتصوؿ 4715 1ت 48
 .مدرس لقب على اٟتصوؿ 4711  شباط 1

 .مساعد استاذ لقب على اٟتصوؿ 4781 آذار 19
 .أستاذ لقب على اٟتصوؿ 4787  4ؾ 14

 .٥تتلفة لفًتات و لسنوات عديدة ا١توصل ّتامعة اآلداب كلية يف الشعيب الًتاث متحف مدير
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 . ا١توصل جامعة رائسة ديواف مدير 4789 ػػػػػ 4711
 .ا١توصل ّتامعة اٞتامعي ا١تركز مدير 4784 ػػػػ 4789
 .ا١توصل ّتامعة اآلداب بكلية التاريخ قسم لرئيس الدوري الوكيل 4788 ػػػػ 4784
 .ا١توصل ّتامعة واٟتضارية االاثرية البحوث مركز مدير 4788 ػػػػ 4784
 الرافدين/ جامعة ا١توصل آداب ٣تلة ٖترير سكرتَت 4787 ػػػػ 4784
 .اآلداب لكلية والطلبة االدارية للشؤوف عميد معاوف 4788 ػػػػ 4781
 .ا١توصل دراسات مركز يف وا١تعمارية االاثرية الدراسات قسم رئيس 4777 ػػػػ 4771

 (. صحية أسباب)  طلبو على بناءً  التقاعد على إحالتو 4777 حزيراف 19
 .اليمن ٚتهورية يف عدف جامعة يف استاذ 1991 ػ 4777

 .ا١توصل جامعة يف تعينو إعادة 1991 نيساف 17
 .ا١توصل /جامعة اآلاثر بكلية االلتحاؽ 1998 أيلوؿ
 .القانوين السن لبلوغو التقاعد على إحالتو 1997 شباط 11
  .متمرس أستاذ لقب على حصل 1997 حزيراف 45

 توثيق قائمة ادلصادر وادلراجع ابللغة العربية
 قاسم أٛتد الدكتور االستاذ خدمة خبلصة ،4715 االوؿ تشرين 47 ( يف 1191 ابلرقم ) جامعي أمر اآلداب، كلية ا١توصل، جامعة -4

 .ْتوزتو نسخة. اٞتمعة
 .ْتوزتو نسخة. 4715 اينالث تشرين 48 يف( 11814) ابلرقم جامعي أمر الذاتية، اآلداب، كلية ا١توصل، جامعة -1
 .ْتوزتو نسخة ،4711 شباط 1 يف وا١تؤرخ( 1145) الرقم ذي جامعي أمر اآلداب، كلية ا١توصل، جامعة -1
 .ْتوزتو نسخة ،4711 آاير 5 يف( 8811) الرقم ذي جامعي أمر الذاتية، مديرية ا١توصل، جامعة -1
 .ْتوزتو نسخة. 4711 ٘توز 1 يف وا١تؤرخ( 41171) ابلرقم جامعي أمر الذاتية، ا١توصل، جامعة -5
 .ْتوزتو نسخة. 4711 آب 49 يف وا١تؤرخ( 41451) الرقم ذي جامعي أمر الذاتية، ا١توصل، جامعة -1
 .ْتوزتو نسخة. 4717 نيساف 49 يف( 7/8/49194) الرقم ذي جامعي أمر الذاتية، ا١توصل، جامعة -1
 .ْتوزتو نسخة. 4717 آاير 49 يف( 7/41/41411) الرقم ذي جامعي أمر ا١توفدين، مديرية ا١توصل، جامعة -8
 .ْتوزتو نسخة. 4717 االوؿ تشرين 1 يف( 7/8/17159) الرقم ذي جامعي أمر الذاتية، ا١توصل، جامعة -7

 .ْتوزتو نسخة. 4784 الثاين كانوف 1 يف( 7/8/11) العدد ذي اداري أمر الذاتية، ا١توصل، جامعة -49
 .ْتوزتو نسخة. 4781 حزيراف 11 بتاريخ( 44189/ش) ابلرقم جامعي امر األفراد، ا١توصل، جامعة -44
 .ْتوزتو نسخة. 4779 أيلوؿ 11 يف وا١تؤرخ( 41998) الرقم ذي جامعي أمر اآلداب، كلية ا١توصل، جامعة -41
 لؤلستاذ السابقة الوظائف ،4777 آذار 1 يف وا١تؤرخ( 7/1/117) العدد ذي جامعي أمر االفراد، اآلداب، كلية ا١توصل، جامعة -41

 .ْتوزتو نسخة. اٞتمعة قاسم اٛتد الدكتور
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 41 يف( 7/1/1115) العدد ذي اٞتمعة، قاسم اٛتد الدكتور لؤلستاذ السابقة الوظائف األفراد، اآلداب، كلية ا١توصل، جامعة -41
 .ْتوزتو نسخة. 1999 األوؿ تشرين

-4758) العراؽ يف الًتبوي النظاـ على وآثرىا قاسم الكرًن عبد عهد يف والتعليم الًتبية سياسة" (.1941جودة.) اٛتد جبار، -45
 بغداد. جامعة .(51) العدد واآلاثر. التاريخ يف دراسات ٣تلة .("4711

 آاثرىا يف دراسة اٞتمهوري العهد يف ا١تعارؼ وزارة موازنة" (.1941) حسوف ٣تيد العارضي، فبلح و عباس حاكم عاصم اٞتبوري، -41
 . اببل جامعة ،(1) اجمللد ،(1) العدد االنسانية. للدراسات اببل مركز ٣تلة ."4718-4758 التنموية

 جامعة يف 1945 ػػػػػ1998  للمدة اآلاثر كلية عميد ،4751متقاعد جامعي استاذ) ،(1919) اٛتد. ايسُت علي اٞتبوري، -41
 آب.  41مقابلة شخصية. .ا١توصل .(ا١توصل

 .األوىل السنة .(1)العدد وصل.ا١ت جريدة ."اب١توصل الشعيب الًتاث متحف" (.4781قاسم. ) أٛتد، اٞتمعة -48
 الكتب دار .4789-4717 ا١توصل جامعة دليل (.4789.) صاحل القادر، خالد وعبد يونس وصفاوي، صفاء قاسم اٛتد اٞتمعة، -47

 (.ا١توصل جامعة) والنشر. للطباعة
 آب. 8 ية.مقابلة شخص .ا١توصل .(ا١توصل جامعة ،4718متقاعد  جامعي استاذ) .(1919) قاسم أٛتد ، اٞتمعة  -19
 .آب 49. شخصية مقابلة. ا١توصل(. ا١توصل جامعة ،4718 متقاعد جامعي استاذ(. )1919) قاسم أٛتد ، اٞتمعة -14
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 ادللخص:
األ ػػناف ا ادلػػنالث ا جتػػ ل ادلناػػنله دلػػ  ٘تملنػػا يػػ  ي ػػ ي   ا  ػػ     ػػ    ػػ   يسػػ ه اػػلا ا للػػف  ن جتػػا  ػػ  ٕتن ػػ ت      

ُ ػػت   يػػ  لنسػػ هذ   لَتيػػ  سلننتػػ ه لاػػلا يػػ    ن ػػ  ُسػػن     ن نيػػ  ا اػػل   ي  ػػ ه لٗتػػُل ا  ملػػَت يػػ  األسػػ اا انُسػػ ُ  ه ُل
 ا دااس .

 الكلمات ادلفتاحية: األلوان، ادلوروث الشعيب، الداللة.
Abstract: 

     This study is clarifying how colours are and still used in our intangible 

folkloric heritage in Mosul, and we are going to tackle and analyze many of 

their hues to find out their own parallel connotations, which lurk behind 

those inherited popular texts  . 

Keywords: colours, connotation, folkloric legacy. 

 ادلقدمة:
 مشكلة البحث:

 ن  لؿ ال  ا دااس  ا ن  يا ابسنخداي ت ا ننف ا ينال    ا جت ل  َت ادل  ي ا ادلناذ لس أخل ل ض  ت    ا        
 لضلنذ ُن هجي  ُل جتا     ن ني  ادلننااي  خنا ال  ا  صنص ا جت ل   ادلنناا  .

 هدف البحث: 
 أل ناف ا ادلنالث ا جت ل ادلنانل. ييدؼ ا للف إىل ا  جتا     ن   ا       

  حدود البحث: 
 ٖتد  ا للف لدااس  األ ناف لحضناا  ا ل ض ي  أُناع ا ًتاث ا جت ل ادلنانل.        

 أمهية البحث: 
 حتديد فاعلية األلوان ودالالهتا يف ادلوروث الشعيب ادلوصلي.      

 هيكلية البحث:
 التمهيد:

 مدخل اىل مفهوم األلوان. -
 ادلبحث األول: األلوان يف الرتاث االنساين.  -
 ادلبحث الثاين: جتليات األلوان يف مأثوران الشعيب.-
 .اخلامتة  
 



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ6441 رجب  -2222(، ذباط 16مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(05) 

 التمهيد: مدخل اىل مفهوم األلوان
   دل  اا ل ت األ ناف ا يأ ناان ا جت ل ل تس      لأحنا    لا ل    ه  لا  جت ذ  ناُب   ا    ي  ح ف 

 دااج ذل  ا ح     . لال   ست رل َّ  ي  ه طل  ّل ي لنا ا  َّل     إلُس فه لإمن  ذل  ي  ا ّدننت انسن م ؿ ا  نيل ا
( لينضنع األ ناف ل    انا ل ط ابإلُس ف ا ٕٗ.صٜٗٛٔ)ا دق ؽ. لادل  ين لا  ُّينز ي  يجتل أبمهّ ني  لف  ن َّني  ا ح   ا

ا ل ق   د  لا  ناُب ح   ا لٕت لنا ا ن ن يَّ ه فنأل ناف فنست ه لان ذا ا حّنا ل  ح  ا ا سنما لح لا لي نقدا ا ل   ا 
يللف فنستّله لذل  اتايخ لان  اب  ق هد لا  ّقنس لا جتَّ  ه  ا ّدي  َّ  لاألُظم  ا ّس  س َّ  لاحل  ة ادلدُ َّ ه ل  ّنق   ي  ح ف 

نجزَّأ ي  ذاك ة اإلُس فه لإمن  ال  الي   نه أف  ا  لأح س سا ُ نم لن ُ نم ا احلنم لا  قظ ه ُل    صلـز أبَّنَّ   زء ن ي
للا  ي  َّ   تكِّ   لاُت  ن ا لض لب ا ت نف لادل  اؼه  لا ألنا   نم ء ان نم ع لاألُمل للن ن    قدااً كلَتاً ي  األمهّ َّ ه لاٗتَّ

 . ( https://mana.net/archives/1880/2-7 .ٜٕٔٓشت ة اإلُس ف لفنح يغ  ق ا ) نل ل نف.
لسناء   ّن  األي  اب  ُّقنس أل األ ايف لادل نقدات فإفَّ األ ناف  لقه يدخاًل ييمً  يننسَّنا ا ل حف دلق ال    ي اإلُس فه 

ذ رلنم ّله يص  ا اجملنمع لدي لا    يت ً لي ٌته لكذُّ اتايخ  أل ناف ن دي   أف ي نف سنى اتايخ ا نم  ّل يُ  َّؼ أبُّا "ف 
ليضع قناُ  ا لق ما لي ظِّم اسن م ن اه لإش  نت ا نَّنف ال أّلًن ل اهمً  إش  نت ا نم   َّ ه ألفَّ اإلُس ف ن حي   

 (. https://mana.net/archives/1880/2-7 .ٜٕٔٓلح داًه لذ ا إط ا اجملنمع" ) نل ل نف.
ل  فت ا جت نب األ ناف لاا ل ت هب  ا  ق   دا  حىت أاللت  زءاً ي    ا ي  ا جت له لظي  اانم ـ اإلُس ف 
اب ننف يع ألىل احلض اات اإلُس ُ   ا ا   يه لدءاً ي  حض اة لا ي ا  افدي  ا ا   اؽه للا ي ا   ذ ٔتص ه لاننً 

 ص  احلديف.إىل ا  
لقد اافقت األ ناف   ا    ا جت ل لجتق ا ادل  ي ل َت ادل  يه لمحذ الا ا ًتاث ادلن نع   ن ً   زي ًاه ا  ت   هت  
ل ل ي ي . ل خنت اىل ل داُ   لذاك     لا ش ناان لاحس س  . إَّن  لاحدة ي  ا مل م ت ا يت  ّلُت اتايخ الا ان نص ؽ 

قن   األ ناف ا سننك      ا  ني   كني  ا يت ضل ص  ن ي ه لانش  ء ا يت صلدا  لين نا أت  ان هب  ي  لُت انُس ف لان نافه ف اف
زي  آلخ ه لي    ذ آلخ ه ْتسب ا  الق ت انُس ُ   ا يت  ؤ   ا الا ا ن ناه لي  ي نجتا ي  أش  ء  ديدة    ؿ 

(. ليغنٍت ا ًتاث ا جت ل لجتق ا ادل  ي ٘.صٕ٘ٔٓ ف.)ايض يسَتة انُس ف ل نداخذ ا ك  ُا يع  َتا  ي  ادلؤ  ات
ل َت ادل  ي اب ننف لٕتن   ا  ًٌت ابازاًه لي ُد َي َنًم  ييم ً ي  ي  دلا ن يسن  ع انسنغ  ء   ا. فن ذ  نف ين   ي     لكذ 

ظ ة ين   ذل  أت َت ا خالاي اإلُس ف ل ي ز  ا  صل لح  نا ا  تس  . لين د ف ؽ لُت ُظ ة  نم ء ا    ق    ذ  نف ُل
ظ ة  نم ء ان نم ع  (.ٙ.صٕ٘ٔٓ)ايض ف.  نم ء ا  تسه ُل

ين د ةه      اكم      ننت   لدينك   ي       ٔتت ا م   ي  لط   األ ناف   ي     نف   ف ذ  أت َت كلَت   اإلُس ف   ح  ة   ا    ننف 
  أ ناف   يملذ   لا   احمل      ا ل ئ    ا   ا ننف   لل د   ا لجت ي ه   ا  تس    نه    ننفا   أت َتات   اإلُس ف   اكنجتا   ا قددي    ا  صنا   لي ل

  ا  ل      ا   األ ناف    ناي   ي    لاُدا    ا جتمسه   لا  ناه لا لي ينمملذ لننف   ا ض  ء   ل نف   ا سم ء   لزاق    لاألشج ا   ا ت كي  
لص يٌ     غٌ  ايزي ٌ     ننف   أاللت   مث   لي    يًتاكم ه    ننت   ذات   ايزي     ن ي      صلغ   لا نم  ذ   ا ن  ل    لق ُنف   ٘تملني    مث   لي  

https://mana.net/archives/1880/2-7
https://mana.net/archives/1880/2-7
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  يع   ين  طه   ا لي   ان نم  ل   اب س  ؽ ل   لط ا دن   ا  يزي   ننف    األح  فه   ي    كملَت   ا   ا جت ذ    ن     يع    ننا    يسنقن ٌ 
  ادلسننى   ٘تملذ   لال    نمننقل   األف  ا    دا ل   نمد  نه       اكم     ل    ا ننف     يزي     ن   ًه ل  د ا ل    ا دن      ا ننف   ايزي  
  ديملذ   لان  ادل ٌت   لت هض    ن ا   ي ن    لدي   أف     ا دنيله   ا ندا ل أل   احل ا    نم ٍت   لنلديدا    ا نغ    ٖتد     ا لي   ا دنيل 
  ا ت ان     نلدل    خيضع    اخنل   ُتسل   ان   ٔت    أل   كنين   ان   ٔت    ا  ينز   ابا ل ط   ف    نا   ٖتد    ا لي  ا ننف   يزي    ادلل ش ة   ا دن   
  ا   ـ   إط اا    ا   ا  يزي    ا دن      جت ذ ل  . ا  تسل    نلن ذاب   ا ننسذ    اجل ُبه  ن      الا        ل ن جتا   لا ملق ف ه   ا   ل    لُت 
.  ٕٕٔٓا نجت  نل)  د.    ن يز   ادلننقُت   أف  ا    دا ل   ي      نج   ا يت   ا دن     لال   اثُني    ل ن     أل       ن     ي  

https://islamonline.net  ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         لي نف  ل ض األ ناف ا  ف ذ ي  قلن  ه ي  يملذ ا ننف األل ض ا لي يدؿ  نه
.  ٕٕٔٓصت ء   د رلمن  )ا ملق ف  ا غ ل  ( لابدلق لذ يدؿ اىل احلدا    د رلمن   اخ ى)ا ملق ف  ا جت ق  ( )  د.ا  ق ء لا 

https://islamonline.net   فقد يتضذ ل ض ا   س األ ناف ا تاق  ليتضذ ل ضيم األ ناف اذل  ه  ل َتام .)
األ ناف ا داك  ه ل ملَت أ ناف ي      اسنج ابت اُت      خ ا ه فَت لط ا ننف األمح  ابإلاثاة أل ا سخطه لي  لط ا ننف 

األسن  ابحلزف لانكنئ ب. لينخل ا ننف األسن  ا   ح   ا ملق ف   ايزًا  نلزف لا نق اه  األزاؽ اب ت ح اذل  ئه لي  لط ا ننف
لينلس ا   س    ة ا ننف األسن  ابدل  سل ت ا  مس   لادلناقا اجلدي ه لي ي  ي  سل ت ا  زاء لاحلدا ه لن س م  اب  سل  

ألف يق  ه ف خن الف ا ننف األل ض دلملذ ال   ن س ءه ا حُت ينخل الا ا  يز ا رلنم  ت أخ ى ي  يملذ ا دلؿ ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (.  https://islamonline.net.  ٕٕٔٓادل  سل ته لكم  خين ا ا ننف األمح  كم  ا ا صُت )  د.

ناف لناتي  أحد األُس ؽ ا ملق ف   ا اجملنمع  لاًا ا نم  ً   ا ح  ة الا اجملنمع أل ذاؾه لينقع ل ؤ ي األ 
ا ننني  ي  الا ا دلا أت َت  ا شل اس ت ا   س ا  ني    شت ا  أل كن لً  أل سننك ًه ف  نف  أل ناف  لا ا ٖتديد ادلناقا 

 .ٜٕٔٓ صه لي  مث  صلح ذات  ن  ) نل ل نف.لا احل م  نه ا نص ف ت ل  ني  انُ ل ع    األشخ
 7-https://mana.net/archives/1880/2 ليينم اإلُس ف ابأل ناف لينخل ي ي  اينزًا  ق ف    دخذ ا .)

 ي ا. ق     ا ل ق   د ه   س اإلُس ف ا ت   فلسبه لإمن  ا اجملنمع ا لي ين  ي 
لقد اُغمس اإلُس ف ا   ل  األ ناف إىل حد أف ا دايانت ا قددي    ّد ا ننف ايزًا يقدس ًه حىت أالح األل ض 
ايزًا  ن ت  ل ن ي اةه لاألسن   نلزف ل نمنته لاألزاؽ  ننف ءه لاألات   نخلف لاحلسده لاألمح   ن  اه لاألخض  

( حلس  احلظ لا    ع اجل د. ف جلديد ا لي أ خنا ادف  ٚس ف ا  قم) ن   ء. لي  أ ناف قنس قزح ا سلع اسنخنص اإلُ
 نه  نم األ ناف ال ا ا ن    لُت ا ننف لاينز   نه أس س كُن   األ نافه لانانم ـ هب   دى ا جت نب كني . لا ننف  غ  

 غ  ا ن  يز. لقد اانم  ق هم   نه ضلن يسنقذ كأف ُقنؿ: ا ننف  غ  ا دي ناه أل  غ  ا ل نته أل  غ  ا س  ااته أل
(. لي يز ا سج   ٘.صٜٕٔٓاأل   م كملَتاً لنغ  ا سج  ه حىت لنغت ال  ا نغ  يسننى  َت يسلنؽ ي  اإل ق ف)ا صق .

األمح  ا لي يُلَسط أل ينضع ا ادل  اات نسنقل ؿ ادلننؾ أل اؤس ء اجلميناايت إىل ا ن  مي لانحًتاـ؛ لال    ة  سن  
   ي  نه حٍد سناء.ي ظم ا لنداف ا ا 

 

https://islamonline.net/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/
https://islamonline.net/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/
https://islamonline.net/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/
https://islamonline.net/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/
https://islamonline.net/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/
https://mana.net/archives/1880/2-7
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 أمساء االلوان:
ل أل ناف يسم  ت خ ا ه فضاًل    األمس ء ا   ي  ك ألات  لاألمح  لاألخض  لاألزاؽ لاألل ض لاألسن ه 
ل    ا  ؾ أ ناف كملَتة أتيت ي  خنط ُسب سلننت  ي  ان ناف ا س لق ه  لا يسمنف األ ناف أبمس ء احل   ت ذات األ ناف 

ة ا ا ل ئ  ف قن نف  ألمح ه اي ينه  ينيه لا ي ل تسجله ا  له  نزيه ل  ق يله ينلسله حٍته ادلخننت  ادلننف  
 ااس ٍته أمح  لسخه مس كله كن نله ضل سله مج ي... ليق ؿ  ألزاؽ: مس هله ُ نله  نييته لصنله شلايه فَتلزيه 

 ينه خ كله فَتلزي.. ليقن نف  ألات : ُت له اني  يه ي ليه لا  ا ل كن ... ليقن نف  ألخض : حجت جتله زيننينه ذل
ل  ق يله   منينه ُني هله  لٍته ز ت اينه قم يه ح   ليه لٍته اااصلله ذاله حلمله ُل يته حٍته.... أي  األسن  
ف قن نف  ا: ل لصل ينه لٍته اا اله اي  يه   ايبه فلمله كلنله ضل سله   نل... ليق ؿ  ألل ض:   ايبه حن له 

(. لشل  ن شك ف ا أف األ ناف ادل  لف  ٘.صٜٕٔٓه يننكله محصله مخ ي... ل َت ذ ك كملَت)ا صق .ش  يه ك ٍت
ا  ـن ن  ن د ي نق ه فال لد ي  أف  ض ؼ ا  ي  ينا  اخ ى ٕت ني  اثلن  أل  ص ق ه ل ن د ينا      ي  ات  اخ ى ي  

 د ا  ؾ ينا   ض ؼ اىل األ ناف ادللكناة  نج ني  اثلن  يملذ ا نم  ف لا  م  لا ن ق ط لا صدف  . لا األال غ ا ت  ي   ن 
ليسن مذ  –لي نف افضذ اُنا ا ادلأخنذ قلذ ا  ضنج  – نه قدا ي ه ُلك  ي ي  ي  ة ا داب  ه لال قجتنا ف كي  ا  ي ف 

 ـن ل ل ع   د ل د ا دؽ لا ن   م إذ يض ؼ اىل ل ض األ ناف. مث ا  ؾ ا جتب لان ي  ة ك م  لي     ؼ ابسم ايالح انيُن
دلزي( لان ح يض  ا    اي  لذل  اسن م نت سلننت  ا احل  ة ا جت ل   كنصت   ادل    لا  ل ل . ل ن د ي  ة )ا ن مُن
ا ن مُن ك ا لي يض ؼ أح  انً اىل ي  ة ا دابغ. ل ن د أُناع ي  انام غ  سن مذ ذلل  ا غ ي  ل ن د   د ا    اي . يع 

 .ٜٕٔٓذ كذ ي ي  يع ُنع ي  أُناع األال غ لن يصح اسن م ذل  ا ُنع آخ ) ضب.ا  نم اف ال  ادلنا   سن م
https://almadapaper.net/  لال ٗتضع  غَتا  ا ي داف ا ص    ت لاحل ؼ ا جت ل   اىل كملَت ي  ا نج اب .)

 ادل داُ  ه فضالً    ينا  اخ ى لل سب ينت ل  .
إف األ ناف ال  غ  احل  ةه  لا ينأ   اإلُس ف ابأل ناف ُتس  ً لال  ً لأيض ً ي  اجل ُب ا س  ن ن ل ا يت  ص ا 
إىل أت َت يل ش  لآخ   َت يل ش ه ل ظي  ا نأ َتات ا نُن   ادلل ش ة   ني ً    يً  ٔتظي  ادل ح أل احلزف أل اخلت  لدي   أف 

 َتات  َت ادلل ش ة  ل ً   ألشخ ص ل ل ً  حل ميم ا   طتل أل ادلنضن له ف نه سل ذ  جت   لتل  ا أل  فئاه ل نغَت ا نأ
ادلمل ؿ: ف  ننف األمح  يلف   طت ً  احل ااة لا دؼء لديملذ ا ننف ا ت ق يل ا   ا ل  لب ا جتمس ا يت  جتع ي ي  ا نأ َتات 

ء لا لل  لينحل ابذلدلء لا س    ه ل   لط ل ض ادل تة    ا نأ ج لانا داـ ادلجتن ذه لي ت األزاؽ ا ت  ح    ا سم 
األ ناف   د األشخ ص للك ايت ي     إي  سنل   أل إجي ل  ه لاإلحس س اب تل ة لا سخُن  ٕت   ا ننف ان إحس س ين ن  

دن   ه اب ت ذ إن أُا يص ب أح  اًن انقن  ع لدلا ا ننف اب  سل   نمجت    ا   طت  ه ل ظي  آاثا ا ننف  نه ا ق م ا 
ل ص حلي  ٖتننت   طت    لات اإل ااؾ احلسله فنظي  اُت  نت ين د ة  ننت  ذ يع كذ  نف  نه حدةه كم  لن 
ي تصذ ا ننف    ي      ا ادل  ف   لا ملق ف   ا يت  نل م ف ا ل ندخذ ا ق اء ا  اخذ س  ؽ ا ن لَتات ا جت ل   ادلندال   

حلديف     ناان   يع األ ناف  لف حديمل      إ ااك   ذل ؛ ألّف اإل ااؾ يسمح ل سيم ا   مل ا  ن ناه لن دي     ا

https://almadapaper.net/
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(. لال  ا نصناات  ؤ   ف    ْتسب ٕٔٔ. صٕ٘ٔٓل قذ ا   ي إىل ذلا    ي  خالؿ ل  ء  صناات   ا) لد ا غٍت.
ا ننف يجت ذ   ُل  ي  سننؾ ا نض   ت ا يت  نخلا  سنلً  أل إجي ابًه لي  ل   نه حضنا األ ناف ا ح     ه فػ" إ ااؾ 

اإلُس فه لينلد  سننؾ اإلُس ف لملال   أل    ال: ا ل ئ  أل ا   ي اخل ا ل )ٔت  ا ذ ك اجملنمع(ه لا   ي ا ت زين ن ل 
ا داخنل ا لي ينضم  ينغَتات كملَتة ي  ل  ي  انُت  نت. لي  لط ا ننف    ل  ابإلحس س اب س لا أل ل ق ضا. ليتضذ 

ل ض األ ناف أكمل  ي   َتا " إذ  ملَت األ ناف ف    اُت  نت ين د ةه ل ظي   نافق  لُت   ك لني  لأيز   ا   سه ي ظم ا   س 
ف م ذ اإلُس ف إىل ا س     لا نأيذ إذا ك ف ا زل ط ي  س األ ناف ا ل ا ة ك ألزاؽ يملاله كم  ينجا ضلن احل ك  لا نن ّ  إذا  

ك ألمح  يملال. ليندخذ اجملنمع  نن  ا ق اء     أل نافه يملذ أ ناف األ الـ ا نط    أل ك ف ا زل ط ي  س األ ناف ا س خ    
يندخذ ا دي  ا ينئي  اب دن  : ي  يملذ ا ننف األخض    د ادلسنمُته فين  نف ا  اي  اإلسالي   احل ين  خلالص اإلُس ف 

 (. https://journals.openedition.orgٚٛ. ص ٖٕٔٓأل ينط ا األخَت؛ أي اجل    )ل  يس ن  . 
 جتليات األلوان يف مأثوران الشعيب:  

 س ه ال  ا دااس  اىل ا ن  يا ابسنخداي ت ا ننف ا ينال    ا جت ل  َت ادل  ي ا ادلناذ لس أخل ل ض 
 ننااي  خنا ال  ا  صنص ا جت ل   ادلنناا  . ت    ا لضلنذ ُن هجي  ُل جتا     ن ني  ادل

ل جت ذ األ ناف ا   ا    ا جت ل   دلً  ح ً  س  اد  ا ي  ي   ا          ديدة      ي    ُل    ي ي . لال 
 للاهت  ي اٌد خيلئ كملَتًا ي  األس اا انُس ُ   ا يت   ن  اىل آنؼ ا س ُت.

 ي  أُناع ا ًتاث ا جت ل  َت ادل  ي لال: لسًتكز ا دااس   نه ل ن  األ ناف ا ل ض
 األ ناف ا األيمل ؿ ا جت ل  .  -ٔ

 األ ناف ا ا نجت ل ا ا جت ل  . -ٕ
 األ ناف ا األ     ا جت ل  . -ٖ
 األ ناف ا ا  داءات ا جت ل  . -ٗ
 األ ناف ا األ غ ز ا جت ل  . -٘

لأ  ين اذلدادة ا جت ل  ه لا ن  ليح ا جت ل    لصلد األ ناف ا احل  ي  ا جت ل   لا أ  ين احلص   لأ  ين ا زاع
 ل َتا  ي  أقس ـ ا ًتاث ا جت ل ا جتت ال  َت ادل  يه لس ًتؾ  ااسني  ا أْت ث ق  ي .

 أي  األ ناف ا يت س للملي  ا ال  ا دااس  ا يت ل دان ٕتن  هت  ا ينال    ا جت ل فيل:
  .ا ننف األمح-ٖا ننف األسن .   -ٕا ننف األل ض.   -ٔ
 ا ننف األخض . -ٙا ننف األزاؽ   -٘ا ننف األات     -ٗ
 ألًن: األ ناف ا ا ن  لَت ا جت ل  . 

_ ا ننف األل ض: ينجنه ا ننف انل ض ا ح      لجت ذ  نلِّ فين ا ا  ل    لاألزايء لا نال ه لا ل  ض  نف ٔ
 مئ  ُتس انُس ف ل سنلجت  ابخلَت   دي  ي ى األش  ء ي  نب لزللب لديملذ ا  ق ء انُس ين لا سمن لاخلَت لا نت ؤؿ للا  

https://journals.openedition.org/
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(. لي  ا ن لَتات ا جت ل    ننف األل ض ا ادلنالث    /https://mawdoo3.com.(ٜٕٔٓ.) ا ل ض ء)ي  ل ة 
 ا جت ل ادلنانل قن   :

س  ف األخ  ء.قنلك أل ض)قنلا ال ض(  ن    نه ا   ل  لات ء ا  تسه ل  -  ال   نة  ننس يح ُل
ااينك ل ض :  ق ؿ  نن لَت    ان ج ب لت ذ خَت ق ـ لا شخص آلخ  ال جملمن   ي  انشخ صه ل  ل ي تلا  -

 ا ُحسَ  لقنع ا   ا ا اُتسيم لي   نب ذلم لا ي  ا ت ح لا س لا لاذاب   يم ي  اافقيم ي  َاٍم لحزفه 
 يم  ي  ين ادلدح لا جت   لا مل  ء احلس  لان ًتاؼ ابجلم ذ)ااينك ل ض ( إذ اف ف خنص لف ا  الـ ل نمنُت ٕتنمع ف

 ف نك ط ب لمج ذ  سنل   ن ا ا مل  ء.
ل يك أل ض: يقن نف ذ ك ك  ي     لف ء ا جتخص اب نزاي  ا ٕت   شخص آخ  لإخالء يسؤل  نا  نه أكمذ  -

 ن  لجت ؼ اإلُس ف لا لنا لمس نا لا نا لي  ُنا للُزا ل ا. لذلل  األمه   اٗتل ا ن ا ي ًٌت رل زاي ي يز   ذ ي  ين
ان نم  ل. فَتيز ا ن ا  ن زة لادل    لشنك  ا حلا لقن اه لديملذ ا  ا د ادل  ني لاألخالقل ا لي حيد  ق م  
ل ا  قدا  ل قدي  ا   س  جتخصا لاحًتاييم  ا.  لا   ء قن       األشخ ص ادل نتي  ا لي  حيظنف  ا جتخص ُل

 اـ ا   س ل قدي ام أَّنم ل ي ء اجملنمع.ابحًت 
 إ تع ا ق ش األل ض  ن ـن األسن : كنم )إ تع(   ٍت أ خ ه لادلملذ حيف  نه ا ننفَت لي يه    اإلس اؼ لا نللي .  -

_ ا ننف األسن : ديننك ا ننف األسن   ننت لشل زات كملَتةه ف   ؼ أبُا  نف ا قنة لا سن   فضاًل    اخلنؼ لا غمنض ٕ
 م ه ليدّؿ كل ك  نه اجلدي  لانحًتاف  ه ليجتَت إىل ادلظي  ا  مسله لادل  لؼ   ا أبُا  نف األانق ه لي ت ا انٕت   لا 

  اب ننف       انا ل ط  لا سل ه لي ن  الا   اب جت    ا جت ل   ا لا    ا   ي  لط اآلخ     ادلنت لقد يسنخدـ  إلش اات ا سنل  . ل
اا   ي ل   األسن     لان   ا ن ذ    نف   لان   ل  يم    ا تصذ   دي   لا ت اغ لن   لينلد ا ننف األسن  ه  ا ت اغ    نف      قدـه فضاًل    كُن
 (ٜٕٔٓ)لاجليذ)احلاليق  .    لا غمنض   ا نضنح   ل دـ   ا ظالـ   ل نف   اجمل زي   ابدل ٌت   ا غم    ايز 

https://mawdoo3.com/  :لي  ٕتن   ا ا ادلنالث ا جت ل .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ِدين إسن ت ل  ٍت: ل  ٍت فقداف األيذ لذلابف آخ  ا ت ص أي ـ انُس فه ح  م   غنُ  ا ل يا األلناب مج  ي ه ا  -

  لا ن يلص  أي شلء أي يا. 
 اي لينك اي سنا    نك: يق ؿ   دي  ينم  ن د أحدام اب قص ص ي اه فس  نف   نا ا ق  ـ سلننت ً    لق   انايـ. -
أسن : يض ب الا ادلملذ ا جت ل ا ي  ينجت هبنف اب لؤس لا سنءه ل نلي ي  ب  نه   اب إيقنؿ  غ اب ل يك  -

 َت  ٔت  ان ف ا. ل ن نا لي    ه أُا إذا ي  ٗت ام شخص ف أل فئن ف أل رلمن ن ف فإف كاًل ي يم  حي لؿ إظي ا 
 يس لئ اآلخ  لي سه يس لئ ُتسا.

 ندخذ ا شؤلف اآلخ ي ه ألف َي   دخذ ف م  ن ي   ا ن  سنِّ  ل يك: ف ا ك  ي     حتظ ي ء ا ن ا ل دـ ا -
  قَل ي  ن ي ض ا.

https://mawdoo3.com/
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سّن  هللا ل يك: خ  ت كنم ت الا ا قنؿ ْت م ا ًتك ب لاجمل ز    ي   ا  األانل إىل ي ٌت آخ  لال ل فإذا  -
دلملذه لش ع اسن م  ا هبلا فيلا ا ن لَت اا الحل   ى رل ى ا –ق ذ: )َسنََّ  هللا ل يا( ي     فَػَ َذ ِفْ اًل يالـ  ن ا 

ادل ٌته لال  ا ص غ  ا  الي   ذات ط لع اجنيله  سنل   ا  ن ني  ٘تٍت أشد أُناع ا  ق ب  نجتخص لي    ت 
يدا ه فدن   ا ّننف األسن         اُ ل   ً    سنا  ادلصَته أل ا  ق ب ا لي ي نظ  ه لان   س قنذلم: )لَػ َّض هللا 

 ـ ا مل  ء لادلدح  نه األشخ ص.ل يا( ا يت  ق ؿ ا يق 
 قنلن أسن : ف ا  ن    نه احلقد لا   اا   ا يت لداخنا. -
 حظن أسن : أي أُا قن ذ احلظ أل سلء احلظ. -

ا ّننف األمح : ي ُد ا ننف األمح   نانً يجت ق ً ل افئ ًه إذ ي مذ  نه إاثاة ادلجت    ا قني   دى ل ض ا جتخصه ل   ًة ي    -ٖ
لا داءه لا  اح ه لا ادلق لذ ينّم الط ا ننف األمح  يع ا غضب لاحلّدةه لينّم ال ا يع انُت  ؿ ينّم ال ا يع احلبه 

لا قنةه ليدّؿ ا ننف األمح   نه  ديد ي  ادل  ين ا  يزي  ادلخننت ه إذ دي   أف ٗتننا ا ل  ا ت ذ ا ت  ي  ٕت   ا ننف 
 األمح  لجت ٍذ كلَت. 

ْت  ة انُس ف ي   نف ا دـ شل  ي ٍت  إلُس ف احل  ة لادلنت ا آف لاحده  ل ك  ّد  نف لأييت اا ل ط ا ننف األمح       
ا دـ ي  األ ناف ا يت  ص ا لننف ين ل طنيذ اسنخدـ لنيزاؿ ا رل نت  ن نب ااثاة انُنل  ه أي اُا يملَت اُنل   

يت   في  انُس فه فين ي  األ ناف ا س خ   ادلسنمدة انُس ف كدن    نه احل  ة لادلنت. لا ننف األمح  ي  ألاهذ ان ناف ا 
    . ٖٕٔٓأت َتات األ ناف ا ح  ة ا   س: ال نن ي  لاج ا جتمس لاشن  ؿ ا   ا لاحل ااة ا جتديدة)

https://kitabat.com /  :لي  أيملن   دال ا ا ادلأ نا ا جت ل قنذلم .) 
 ندن    نه ا ص نل  ا ل  غ  ا األي ه أل اخلْ ُب ا جتديد لادلجتق  ا  لَتة   د لات    جتلء ف ا  ينت أمح :  -

از ح ـ أل  زاحم شديده أل أت  ي نف  ندن    نه شدة ادلنت نا ل طا إبااق  ا دـ أل ا   ا أل   د شدة احل  
 ف قنؿ)ح ا  ينت أمح (.

 لا جِتدة.ا    ن  ُت احلمغ : أي اسنخدـ ي ا احلـز  -
اسنله لا غ ل ن أمحغ: ف ا  ن   ن زل       انح اج لاخلجذه لال ي  لف   دى انشخ ص ا لي  ين  ضنف  -

  ألح اج لحينق  ا دـ ا ل نايمه ل لا  ق ؿ ال  ا  ل اة ا جت ل   ادلندال  .
ن س م  أف ا ننف األمح     ن محغ  : ف ي  إش اة اىل إضم ا ا جت  ا يضمنف  َت يل ش ه دل  يننقُع ي  ا سنءه  -

 ي  ل  ن    ت د ق ب حدلث اخل  .
  دي فنس األمح ي ح ت يب أش أشًتي: ف ا  ن    نه حَتة انُس ف ا لخ ذ   دي  ديسك ا يد  ا  قن  ف ل ا   -

ك ا ينص ؼ هب   جتدة ح اا لٓتنا. ليلك  أبف)ا تنس األمح ( ان  من  ي دُ     اق   ك ُت يندال   ا ا  يد 
 ن ل لك ف  نَّن  أمح اً. ادل

https://kitabat.com/
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ا ننف األات : يُ ُد ا ننف األات   نانً ُي قداًه ذ ك ألّف أت َت   نه ا   س خيننا ي  شخص آلخ ه إذ جيد  ل ض   -ٗ
األشخ ص  نانً يدؿ  نه اإلش اق ه لا ليج ه لا ت حه ا حُت جيد  آخ لف  نانً يدؿ  نه ا لغض ء لا ضغ    لان  نف 

 حُت جيد  ل ض ا   س  نانً يدؿ  نه ا دؼء لا صت ءه لجيد  آخ لف  نانً يدؿ  نه ا لك ايت يز ج اب  سل  ذلمه ا
. لأت     لط ال  ا ِدننت / https://mawdoo3.com .ٕٕٓٓا س ن.ا س ئ  لادل ضل ا لغ ض أل ادل ض)

 ل ن  ادل ضه. ابخل يا لينت ا  ل    لا صل اى اجل ف  لات ة
ل ن أاتغ:   ٍت أف فالاًن ي  ا   س ي يض. ليلدأ ا ّننف األات  لس ق  ح    ا   ف   ا يت  ن ي  انُس فه ألف الا  -

ا ننف ي  أ ناف ادل ضه لاذلزؿه لان ي  األ ناف ا يت  زيد ي  ادل ض. ف  دي  خي ؼ ا جتخص أل يقن  يصلح  نف 
  آل  لا قن  أيًض . لا     نف ال  ا  ل اة ي تة    انخنص ا ا احلديف ل يا أات ًا لش حًل ه  لا ي ّد  نف ا

 ناا ادل ء ي  لض ا اخل ا ل ا ناضح  ن   ف لان)انات اا(. لقد مسّل ي ض)ا  ن َتا( ٔت ض)اذلنا األات ( ألف 
اء   دي  يص ب ا ننف األات  ي يز   د ل ض ا جت نب اىل ادل ضه لي فع ا قدي ء ا ل ض ا دلؿ ا  اايت ا صت  

 اجل ن  أل ا   س ابألي اض لاألللئ  ادل دي .
 قل اتغ :  ق ؿ  نجتخص ا غداا فين ي  يملذ ا  ق ب األات . لي يز ا ننف األات  ا ل ض األح  ف  نغ   -

 لاخلداعه ف قنؿ أح  اًن أف فالاًن يضلك ضل ً  ات اء أل أف ضل نا ات الي .
دلظ ا  أت    نف خ     ا ل ض األح  فه لف ي     لخداعه شل  يدؿ  نه ي  ِكْذ أاتغ ذاب:  ندن    نه أف ا -

طل هع ا لجت ه فم  ك ف ي دُا أانل ينضحه لي  ك ف ي دُا يزيتً  يظي   نه حق قنا   د ا جتداهد. ألف )ا   س 
ف ذ شخص  ي   ف( لن    ؼ إن   د ا جتداهد ف قنؿ)فالف ذاب( ف ا  ن    نه أا    اخلُُن  ا لي ن ينغَته

 ي  س ط ب ي دُا أل ا   س.
يلقه إذف ا ننف األات  ا  ق فن   ا جت ل    نف اإلين ع لا مل اءه لي ُت    ا نأل ؤ لا جتلنب لا تق  إذ يقًتف         

اب جتمسه أل ا   ا لا لابه لي  ع الا ا نل ي  إىل ا نض اب ادل  ني ا ٖتديد يتيـن أات ه   لة أح  انه لفق  ل نع ا 
أح  ٍف اخ ىه انا أي  لاب    نف  نف ا لاب لاخ ء ا    ه ل  ّذ الا ا نقنب ا ننين   ذ  ق فن    نت  يع ا ملق ف  
ا غ ل   ا ٖتديد ايزينا لان أيض  ي    ذ األ ناف اإلسالي    نقلذ حضنا األات  ألُا يدؿُّ ا ت    لاحللا ليصنا  ل ي  

 ي  فين   س اجل   ل  س  ي مه ل   ا يسيم ا الا ل نك اُا ات  ي  ادلجت   ه ليسيم كل ك ا  ت  ذ الا ا نل
 .ٜٕٔٓ.ات ت اجل  . لا   ذ األات  أي ا تقَت أل ادل يضه ل  م ات اءه أي ف ُ  )زليدي

https://www.ahewar.org/ .) 
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 اللون األزرق:  -5
(ه لان ي  ؼ ٓت ا نا ادليده ه لٕتنب اؤي  ا ننف األزاؽ ي  حن    ا س     ي  األ ناف ا يت  سمه )ابا ة 

لانسًتخ ء لاذلدلء. لا نلت ز لا  زاُ  لا لك ء لا سن  . ل نه ا  ق ض ي  ذ ك ان  نف يجتلنف ا ا نغ  ا   ل   ٔتجتنق ت 
  .ُلي ة اب زابُ   لاذلالؾ)لضلجت  اجمل يُت ينيئٍل زاق ً( ان يـن ا ص  ب لاجمل هب

لأت  ي  س انسن م ؿ ا ننين  ننف األزاؽ ا ابط ا انُتن ح ا لي حصذ لُت ا ملق ف ت ادلخننت ه فص ا  نانً ذل   
ق م  لق ه   ٖتمل ادلس ك  لا س  ف ي  ا  ُت ا جت ي ةه إذ حي ط صلد يملال ش يط أزاؽ أب نه ا ل به أل)ا  ُت ا زاق ء( أل 

 آايت ق آُ   ي قنش  ل الء أزاؽ.خ مت ي اع ْتج ة زاق ءه أل حج ب لا 
لقد اكنسب ا ننف األزاؽ ل دًا يًتٍ  لي لٍط ا ا ملق ف  ا   ل   فج ننا ي لنذًا ي  لا  ي  األلس ط لا اجمل نت          

جلمن  كني ه لينجنه أّلذل  ا اسن م     ا نغني ذللا ا ننفه ن ُ نم لا لن ُن نم   ا لن ُنخ طب لا ٔت  أُا  صني   نّل 
نل ش   خنفً  ي   ل    ا فآ ت ا   ب إىل ا قنؿ اب سم لي  ي  ادلآسل لا  نااثه ألُا  الي  سنء ُغض ا  ظ    ا ُل

  نج ب ُ   كنم  أزاؽ.  لا افض افض ً اتي ً الا ا ننف  نه ادلسننايت ا ملق ف  ه لا  تس   لان نم    .
اخلض ( ل  يق  سنل   ا فًتات اإلسالـ األلىل لقلناه لذ ك ألَّن  ك ُت  قد ُظ  ا   ب إىل ا   نف ادلنُن  )ا زاؽ ل        

ه لأاللت ف م  ل د )ا  ُت ا زاق ء( ايزًا  نلم ي  ي  كذ شّ ه ل  نا الا ان نق   ا   نف أ ُت "األ داء" ي  ا  ـل
 نضع ا األ   ؽ كقالهده ل  ن  ادل نقدات ا جت ل     د ادلسنمُته ن س م  يع  لٍت أف  ا كػ )ا  ُت( ل)احلسد(ه لاب ت 

(. لي  أيملن   دال ا ا ادلأ نا ا جت ل  / https://www.ahewar.org.ٜٕٔٓ. نه  دااف ادل  زؿ )زليدي
 قنذلم:

 انلا أزاؽ: أي ي ك ه  ندن    نه ا  داء لاحلقد.  -
 ن .يملذ اجل  األزاؽ:  ن    نه اخللف لاحل  -
- . ن زاؽ لاس  ُن ف ؽ: ك  ي     ا نجت ـؤ    ُن
ُنلظ ا  ننت ا ننف األزاؽ ا    لَتان ا جت ل   ي  ف ا اا ل ط ابخل اف ت لا غ ل  ته لال ا أ نلي  ك  ي            

 اخللف لا  داء لاحلقد لا   اا   لاحلسد لاسنل  ف ا جت .
لاحل ك  لا س لاه ألُا ييدئ ا  تس ليس ا  لان ا  م ء لاأليذ  إُا ا ننف ا لي يُ ُت    احل  ةاللون األخضر:  -ٙ

 لا سالـ لاألي ف لا نت ؤؿه فين  نف ا  ل ع لا  ل    احلّ   لاحلداه  لاألشج ا لاأل ص ف لا تا م.
ات ادلليم  لي د ا ننف األخض  ي  أکمل  األ ناف لضنحً  لاسنق ااًا ا  نن اه لان ي  األ ناف احمللل  ذات اإلحي ء     

"نا ل طا أبش  ء ييم  ا ا  ل    أااًله ک   ل ت لاألحج ا ا ک دي ه مّث   ءت ادل نقدات ا دي    ل ّلت الا انا ل ط 
 (.ٕٓٔ. ص ٜٜٚٔابخلصب لا جتل ب لمه  يل ف ف ح  انُس ف" ) م  . 
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 ومن أمثلة تداوله يف ادلأثور الشعيب قوذلم:
 نه قسنة ادلضمنفه فت ذ احل ؽ ينض   يع مج     ا ننف األخض ه   ّ  ح ؿ أكذ األخض  لا   لس: ف ا  ن    -

ا  ل س ال ف ذ ادلنته شلّ  ي ٍت أف طمع انُس ف ا ل ض األح  ف ن يت ُؽ لُت أخض  لايلسه إذ ي نسح ي  ان 
أل ناف ظ ا ة ف يدة ا ُن ي  أي يا ل  داً    األخالؽ لا ق م انُس ُ  ه أل أُا ن يت ؽ ا أكنا لُت احلالؿ لاحل اـه ف 

دي   دلسن مني  أف يض ي  ا ا س  ؽ ا لي ي يد ه سناء  لّػَ  هب     ادل  ين انجي ل   أل ا سنل   لا إحداا  اضل اؼ 
  نين ن زل   .

   ح األخضغ لس   ا   لس: يق ؿ ا يؤاخلة انل ايء ّت دي  األشق  ء. -
ت ا.ايكذ احلجت   لان أخضغ: ف ا ك  ي  ل ن  -     نه أُا سّل ؽ اىل ي  ف ا ف هد ا ُل

 اخلامتة والنتائج:
ح ل    ا  ااسن    دن   األ ناف ا ينال    ا جت ل ادلنانله اسػن   ؽ األ ػناف لاسػنظي اا  ليػ  ي يػز ذلػ  يػ   ننت 

    لط لن  لَتان ا س ه ةه لدي   أف صلمذ أام ا  ن هج  نه لف  ي  أييت:
 ناف أ  ت ا ت   انُس ين ي ل ا  صػنا ا قدديػ ه إذ اا ل ػت ي ػل  نػك ا  صػنا لػدننت سلننتػ ه لّ  ت ا دااس  أف األ -

 اُلملقت ي  طل     نك األ ناف لأت َتا .
اسنخدـ اجملنمع ادلنانل األ ناف ا ينال ػا ا جتػ ل  نننااػذ يػع ا  ػ ي  تظ ػ ً ليػع زل  ػا لصػ ايًه لا لػ  ي ػا ا ا ن لػَت  -

 .   أف  ا  لي نقدا ا
ن دي   احلديف     ن   األ ػناف ل  ػداً  ػ  يسػ ا ا ػ صه ألف ا ػدننت ينغػَتة لنغػَت ادلسػ ا لا سػ  ؽ ا ػلي لا ت  -

 ف ا.
 يُ ُد ا ّننف انقاًل ف   ً دلجت    انُس فه ل نصذ لا ادلأ ناات ا جت ل    ن نف لل ك انقاًل ا  ق ً  نج الا لختا ا. -
  ا     اكم ػ     ننت   لدينػك   ي   ػ    ٔتتػ ا م   يػ  لط   األ ػناف   يػ     ػنف   ف ػذ   كلػَته   نل أت ػَتح ػ ة  اجملنمػع ادلناػ   ا    نػنف    -

                                                                                                                                                                                                                                     ي  ُؼ هب .   ا يت   اخل  ل     ا ل ئ  
 توثيق قائمة ادلصادر ابللغة العربية

 / s://kitabat.comhttp.أت َتات األ ناف ا ح  ة ا   س(.0172. ) ُظ ـ ا دي  ال اا م اوغلو:-
  https://journals.openedition.org س م  ه   ا ننف لاسًتا  ج   ا دن  .( . 0172بن مسعود : وافية .)-
  http://www.alnoor.se/article.asp?id.  ننت األ ناف ا ش   حيِت ا سم لي ( .0172بالوي: رسول . ) -
  /https://mawdoo3.com.   ننت ا ننف األسن ( . 0172احلاليقة : غادة . )-
 الكويتية( . )الكويت :وزارة الثقافة 20( . االلوان والناس . رللة العريب . العدد 7291الدقاق: عمر . )-
 اذليئة العامة السورية للكتاب( –. )دمشق : وزارة الثقافة  األ ناف ا ا ًتاث ا جت ل ا جتت ال( . 0175. ) دمحم خ  درمضان : -

https://kitabat.com/
https://kitabat.com/
https://journals.openedition.org/
http://www.alnoor.se/article.asp?id
https://mawdoo3.com/
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 / https://www.ahewar.org.األ ناف ا ا ًتاث ا   يب ( .0172زويدي : نوال . )-
 /https://mawdoo3.com.  ي ذا ي ٍت ا ننف األات ( . 0101برين . )السعو : صا-
 (. اا األان    ن جت  لا ننزيع: فاألا  - ّم ف. ) فنست  األ ناف( . 0171. ) أاي  دمحمالصقر: -
 (.س  ا نااؽ  ن جت  لا ننزيعيؤس. ) لبنان :  س  ن ن    األ ناف( . 0175. ) خ  د دمحمعبد الغين : -
 (.ا ق ا ة:   ي ا کنب. ) 0. ط ا نغ  لا ننف( . 7221. ) :  امحد سلن اعمر : -
  islamonline.net  //:https. :  فنست  األ ناف ا ح     ( . 0107. ) دمحم ا سق عيد :  -
. ػن ػػػػ : ان ناف ا جت ل   ا )ا ق سم(يػتػػ اػػ ػػم  ػجتػػ ػ ػ( . 0179. )ملحق جريدة ادلدى  ش ك  ا  يغضب :  -

https://almadapaper.net/ 
 .)ترمجة : فريد الزاهي(.األل    ا ملق ف    أل ناف )يق ال  اُمل للن ن   (( . 0172لوبرتون :ديفيد . )-
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  ادللخص:
ـتػػيف " خل) القصػػ ر ذػػرة "اثم  ػعيف اثم ػػ ة ثكػػـر ا تر ػػ   ت ػػ       ـف )ػػػػػػػخلطبرييف اموػػ ب )  ا يرتكػ  ذػػاا اث اػػن ا بـػػ

ـمػ  ذػ  دراسيف ا ـا  اجلا يل ث ـص اثم    ابثكشف تن مص ذره و  آثع تػ  اثشػبرييف ) اموػ ب اثم  ػ ل واثشػبرييف تا
ـالني اثـص ا ديبل وط م  ثاثك اطػقا  اث اػن ت ػ  دراسػيف  ػ ور أر)بػيف  ،مـهجعيف ثس لعيف تُبىن ابثكشف تن خ  ئص وق

ــ اثشػػبرييف واموػػ ب اثم  ػػ   ،تشػػكع  اثشػػبرييف ) اموػػ ب اثم  ػػ واثثػػ  : آثعػػ ت  ،ا وؿ : مػػلخ  لصػػر  اه م هػػ
واثكث فيف اثقلثع عيف واثث ثن: وظ ئف امو ب  ،قا  ت   مخس آثع ت ل عيف ذ : اثرتمع ، وا سورة، وا   رقيف، واالل ايحواط

ـظع ػػيف ا ر بعػػيف واثشػػبرييف ـيػػيفل وتـلػػ  اث اػػن اه أف  ،اثم  ػػ  واطػػقا ى ت ػػ  وظػػ ئف أر)ػػي ذػػ : اث وااليه معػػيف، وا عق ثي
ـؿ واالخػق ؼ اثشبرييف ك مـيف ) امو ب )  ت عيف مض ت يف وت ا ى ت   إض  ء اثو )ي اجلاػ يل ت عػ  وت بعػ  مكػ من اثقاػ

 واالتس ع ) )ـع ت  ودالالت ل
 .كرم األعرجي  ،القصة القصَتة ،اخلطاب ،الوظيفة ،الكلمات ادلفتاحية: الشعرية

Abstract 
    This research entitled ( Poetics of Discourse in Karam Al- Araji's 

Collection of Short Stories Waiting for a Kitty ) by Karam Al-Araji " is 

based on studying the aesthetic approach of the fictionly text by revealing 

its poetic manifestations and mechanisms in the fictionly discourse. Poetics 

in general is a linguistic methodology concerned with revealing the 

characteristics and laws of the literary text. Therefore, the research 

included a study of four axes, the first: a theoretical introduction to the 

concept of poetics and narrative discourse, the second: the mechanisms of 

forming poetics in fictionly discourse, and included four textual 

mechanisms: encoding, underlining, paradox, Pampering density, and 

displacement, and the third: the functions of fictionly discourse, and it 

included four functions: referential, poetic, illusory , and meta-linguistic. 

The research concluded that poeticity is inherent in the discourse with 

double efficiency and worked to give it an aesthetic character and activate 

the potentials of transformation, difference and breadth in its structures and 

connotations. 

 Keywords: Poetics, function , discourse , short story , Karam al-Araji 
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 مدخل نظري اىل مفهوم الشعرية واخلطاب القصصي  -أولا 
ــ        ـتػػػيف  ابثب ػػػ ـر م  ذعاعػػػيف تػػػلة ضػػػان ت ق  ػػػ  ا قـ ـر م ػػػو ق اثشػػػبرييف أّفػػػ  قػػػل مػػػّرت اطػػػ جيػػػل ا قق ػػػي ثقػػػ ريط توػػػ

ـم  )سػػػ   اتسػػػ ع دالثػػػيف ا  ػػػو ق قػػػل  ب هػػػ  ضػػػان دائػػػرة االخػػػق ؼ ) إط رذػػػ   ،اإللسػػػ لعيف وأّف اثياػػػـض واثقبػػػلد ا  هػػػ
ــ  ،اثقػػلاويل ا قشػػب  وقػػل  ػػرن ت ػػـع ه  ت اعػػ ً وأد)عػػ ً ت ػػ  أّفػػ  لصريػػيف ) ا دب، أو ذػػ  )ب ػػ رة أدؽ تُبػػّل  ػػ ءاً مػػن ت ػػ

ـاسي هلاا ا  و ق  ـيني  ،(611ص  ،د.ت ،ديكرو وسشاايفر)اث س ف اب بىن اث وثكػن ق ػ  ذثػك ك ّػ  ل اػ  ت ػ  ا سػق
ـ  وااللو ح  أفّ  ـنلعػيف ا لػ ، تبػ   (Poiesis /Poetics) " اثشػبرييف اث ي اإل)ػلاع أو اث ػن  (Poetics)ك اػيف ي
ـرفع  ت اعػػيف إه ا لرسػػيف أو االهػػ ه اثب اػػ  اثػػا  تقاػػاه ذػػاه اث  صػػيفل ةبػػىن أّف اثشػػبرييف لصريػػيف ( Ic) اثشػػبر ل ويشػػ  مػػ

ـاتػػل اإل)ػػلاع ا ديب واث ػػ  واجلاػػ يلل أمػػ  اث حمػػيف ، فقبػػ  اجلاػػيلأ : ذـػػ ؾ طػػبرايت (S) ولمليػػيف وأد)عػػيف ومبرفعػػيف  ػػق  )م
ـم  ػػ  و   ػػػ   مقبػػلدة ولق  ػػيفل ومػػػن ذـػػ ، ف ثشػػبرييف م ػػػلر لػػـ ت  يػػلؿ ت ػػػ  خ ػػ ئص اثكق )ػػيف ا د)عػػػيف واإل)لاتعػػيف ومم

 ل (1ص  ،2062 ،محداوي)ا اق  يف" 
  إه اث يػيف اثبر)عّػيف خلطػبرييف  وذػـ م ػو ق فرلسػ  poétique كاثك فإّف م ػو ق اثشػبرييف مػرت   مػن ثيقػ  ا لػ       

ا شػػػػػػػقّميف مػػػػػػػن اثك اػػػػػػػيف اإل ريمعػػػػػػػيف  poética وك مهػػػػػػػ  مـاػػػػػػػلر مػػػػػػػن اثك اػػػػػػػيف اث تعـعػػػػػػػيف poétics يم ) ػػػػػػػ  ) اإل  ع يػػػػػػػيف
 poétikos(3ص  ،2001  ،واغليسااااي) ـف ) أو ل وهـػػػػ   ،poeticsراب م ػػػػو ق اثشػػػػبرييف وقػػػػل الػػػػو ق اثشػػػػرقع

ـا م ػو ق لصريػيف ا دب أو اثـصريػيف  ـال  ا بع رييف اثيت فرضقه  اثك سعكعيف ف سػقبا  ـف ذاا ا  و ق ثلالثق  ت   اجل اثير)ع
 Theory of literature.ا د)عيف  

ـمهػػػػ  وتو عم  ػػػػ        ) حم ػػػػ  ا دب واث يػػػػيف و) إطػػػػ ر اثرتلػػػػيف اثبر)عػػػػيف   ػػػػو ق اثشػػػػبرييف فمػػػػل ارت وػػػػى مػػػػن  هػػػػيف م ه
ـيقعػػػك ،واإللشػػ ئعيف ،واهلعك عػػػيف ،واث ػػن اثشػػػبر  ،ة ػػو ا ت تػػػلة إلػػـ: اإل)ػػػلاع  ،وا د)عػػػيف ،واثشػػػ ترييف ،وت ػػ  ا دب ،واث 

ولصريػػيف اموػػ ب لللاهل وذػػ  )  اػػ  اسػػقبا ال   اإللػػو حعيف قػػل ارت وػػى ابث ػػن  ،واثسػػردييف ،ولصريػػيف ا دب ،واثشػػبرييف
ـ ل )عػػل أف اثشػػبرييف، ) اث ػػاع ، لصريػػيف ت اعػػيف ومبرفعػػيف ولمليػػيف تسػػب   ػػ دة إه فهػػ  اثشػػبر  مػػن حعػػن اال طػػقم ؽ اث يػػ

ـظع عػػيف ـنتػػ  و  تػػ  او ضػػرة واثي ئ ػػيف خل ،)ـعػػ ت اثباػػ  ا ديب، وت سػػ  ل ثع تػػ  اث ، ص 2062 ،محااداويواسقكشػػ ؼ مك
أ  مػػػ  ذػػػـ  ،  ذػػػـ خػػػ ثص ) ا دبوذـػػػ ؾ مػػػن يسػػػقبا  م ػػػو ق ا د)عػػػيف مبػػػ دال ث شػػػبرييف ثقشػػػك  تـػػػله ولػػػ    ػػػ .(1

 ل(22، ص 6321 ،)علوشط تر  مـا )لايق  
ـيػيف اثػيت      ـع ا   ذعا  وااللو ح  فإلّ  ديكن اولين تن طػبرايت تػلة بسػ  ا بػ ث ا د)عػيف واث ي وط م  هلاا اثقـ

ـتعيف، و  ـيػػيف  وإيم تعػػيف، ولػػ ـ)عيف و)  عػػيف و)ـع ـت تعيف للل درسػػقه ، فهـػػ ؾ طػػبرييف سػػردييف وخو )عػػيف وأسػػ  طػػبرييف فضػػ ئعيف، ومـضػػ
 و  ذ  كث ل

ـع اثشبرييف      ـف واثـم د ) مـض فاـه  من ق رذ  ت   اثشبر وحله )ـلػ   ا اثػ  اومعمػ  هلػ   ،وكاثك اخق ف اث  حث
ـف ا د)عػ ،وا شقميف من ا   وا بقالة ت   آثع ت  اث ـعيف واجلا ثعيف يف )ـلػ ه  ومـه  من  ب ه  ت ميف ) اثشبر و  ه من اث ـ
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لصريػػػػيف ثسػػػػ لعيف تػػػػلرس كػػػػ  اموػػػػ ابت وا طػػػػك ؿ ذات اثوػػػػ )ي ا ديب واجلاػػػػ يل إلػػػػـ: ا دب واثرسػػػػ  وا سػػػػرح وا ـسػػػػعم  
ـف اثقب  يػيف  ال ث  ـػ واثـاىل واه ذثك ذذ  اثياام  اثػا  جيػرتح م ػو ق خلاثشػ ترييف  )ػلي  تػن اثشػبرييف  ّفػ  أكثػر نػ

ـح  لع ـاها خرن خب ؼ اثشبرييف اثيت قل ت ـييف أف  تمق ر تن اثشبر دوف س فهػـ خخػا ة ػو ق: " اثشػ ترييف  ،يقه  اث ي
ـف م و ا    مب  ي ف خلاث ييف ا د)عيف  ) اثـثر و) اثشبر"   ل(26، ص 6332  ،)الغذاميثقك

ـافر ت ػػ  آثعػ ت تػلة ذات ط عبػيف تركع عػيف ول ثعػيف ووظع عػيف ود      الثعػػيف  وألػ اى اثشػبرييف ط مػ  هلػاا اثقـلػعف مـهجعػيف تقػ
ــ اث سػ لعيف ذات االذقاػ ـ اثـ ػ  فمػل تـسػبى آفػ ؽ اث اػن ثققاػا  ،ث لراسيف اثـ عيف ولصرا ثسبيف ت ق    اثـصرييف مػي اثب ػ

ـ  وا س ـيب واثسعاع ئ  واثقلاويلل  مـ ح تلة مـه  اث ـع
إّف  "ث ثػػيف مب اػػني فمػػ ؿ:وقػػل طػػاص روالف ابرت مبػػ ا ذػػاا اثقػػ ريط واخق ػػره )  ،أمػػ  يريػػط اثشػػبرييف ا بػػر) فمػػلم     

ايت اثباػ  اثرتا عػل  وأ  ائػ ل  ـ  ا وؿ  سػق ث شبرييف ث ثيف مب اني: أرسوـ اثا  أتو  ) كق )  اثشػبرييف اثقا عػ  اث ـعػ
ـف اثػػا  يبوػػ  اسػػ  طػػبرييف ت ػػ  كػػ   ـت  ث يػػيفل و  ك سػػ مث فػػ ث   اثػػا  ط ػػ  أْف ُي ػػ ر إه إلشػػ ء ا دب )ـلػػ   مـضػػ

ل ومػػي ذػػاا اثقاليػػل اثشا ػػ  فػػإف (216، ص 6333 ،)ابرت "  ) داهلػػ  اثك مػػ  امػػ صرسػػ ثيف لبػػ  اثم ػػل ق ئاػػ
ـف، وأرسػوـ ) كق )عػ  خلفػن اثشػبر، وفػن امو )ػيف   يريط اثشبرييف ت اع  )لأ مي اث  س يف اإل ريػ  وال سػعا  سػمراط وأف طػ

اثػػلرام  ، وط عبػػيف اث ػػن  ،ا  ااػػيف ،اثشػػبر وا  ـػػ س ا د)عػػيف إلػػـ خل ،فمػػل  ػػرن اوػػلين تػػن لصريػػيف ا ثػػ  واثقم عػػل وا  كػػ ة
اثشػػػبر  وا سػػػرح  ا وسػػػ و  واهلػػػ يل، وا طػػػك ؿ ا  ك تعػػػيف اثقاثع عػػػيف واثيـ ئعػػػيف واثقب عاعػػػيف، فضػػػ  تػػػن اثقاععػػػ  )ػػػني اث ػػػع  

ـار وامو )ػػيف  ـاتػل وملليػػل ا بػ ي  ام لػػيف  ،(61، ص 6331، )عبااساوك ئعػيف إلػـ اثسػػرد واوػ ومت مػػي أرسػوـ وضػػي اثم
ـف ا د)عػيفبػ ـذر ا دب  ،اه اث ـػ ــ ا د)عػيف اثػيت ذػ   ػػ حػ  أف ذـػ ؾ مػػن يػرن أّف أرسػوـ ذػـ أوؿ مػن لػ غ اثشػػبرييف ة هػ

"  ػػػػػ  كػػػػػ ف اثشػػػػػ تر  :ػ طرائػػػػ  يسػػػػػ كه  ا ػػػػػ ك ، فمػػ ؿث ثػػػ رسػػػػػوـحػػػلد أكاػػػ    ،(71ص  ،2001 ،)ادلناصااارةوم ذعقػػ  
أْف يسػػ ك فػػ    كػػ ة ا طػػع ء  –ابثضػػرورة  -أو أ   ػ ؾ آخػػر ف لّػػ  جيػػ  ت عػػ   ـر،طػػول  فػػ  ذثػػك طػػوف ا  ػ -  كعػػ 

ـف- : إحلن ذاه اثورؽ ا اكـيف اثث ث ـف ،أْف حي ك  ا طع ء كا  ك لى أو تك أو   ،أو كا  حيك  تـه ، أو يصن أْف تك
ـف   ل(261ص  ،د.ت ،)أرسطوكاػ  جيػ  أْف تكػ

ـر اثـسػو واسػقار تـػ وؿ ذػاه ا       وت ػػر اثـهضػيف حػ  اثمػرف اثسػ )ي تشػر واثثػ من تشػر مػػي  ،  حػن ا د)عػيف ) اثب ػ
ـاقػػيل فاػػي اثروم لسػػعيف  ػػرن اثقوكعػػل ت ػػ   ـرا   ضػػان ت ققهػػ  ابث ـتػػى واخق  ػػى ) ت ػػ ـر ا ػػااذ  ا د)عػػيف اثػػيت تـ ظهػػ

 ،يػػ مو وااليمػػ ع ا ػػألثر وا طػػك ؿ االحي ئعػػيف اثيري ػػيفومػػي اثرم يػػيف مّت اثرتكعػػ   ت ػػ  اثقب ػػ  اث ،اث رديػػيف ا قاػػررة واثػػاات ا  لتػػيف
ـم    و ق اثشبرييفل ـر اثق ريط ا  ه ـت ت  ا ثر اث  ث  ) تو  وك ف ثك  ذاه ا ـض

ـرذ  اثلاليل      ـر ا ب ث اث س لعيف ) اثمرلني اثق سي تشر واثبشرين  رن اولين تن م ذعيف اث ييف وتو وك لى  ،ومي ظه
ـر م و ق اثشبرييف ب ث د  سـس  اث إذ تـػ وؿ ابثلراسػيف اثب اعػيف ط عبػيف اث يػيف )ـلػ ه  لسػم   ، س لعيف ا ثر اث  ث  ) تو

ـحػػػل  ،مػػػن اثب مػػػ ت ) إط رذػػػ  اال قاػػػ ت   ،)مااااو نوذػػػاا اثـسػػػ  سع ػػػ ق فعاػػػ  )بػػػل ا داة اثشػػػ م يف ثقا عػػػ  ثسػػػ   م
واثقاععػػ  )ػػني ثـ ئعػػيف اثب قػػ ت اثقوثع عػػيف  ،ـفضػػ  تػػن اثثـ ئعػػ ت اثػػيت أق مهػػ  )ػػني اث يػػيف واثكػػ  ، (27-22ص  ،2061
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ـؿ وأف اثب قػيف )عـهاػ  اتق  طعػيف ،واالسق لاثعيف ـافر ت   اثػلاؿ وا ػلث مث اثقاععػ  )ػني اثلراسػ ت  ،مث حليث  تن اثب ميف اثيت تق
ـيً ثػ  دالثقػ  ا   طػرة ت ػ  طػ اثق امـعيف واثق مـعيفل  ء أو مبػىن مػ ل )ػ  وأف أ  " داؿ من اثلواؿ ال يػألد  وظع قػ  )ـلػ   لػ

ـاقبهػ  ) اجلاػ  واخق فهػ   ـقػف ت ػ  م ـذره، لق  ػ ً تػن  ػ ه مػن اثػلواؿل ومبػىن ذػاا أف مبػ   اثك اػ ت تق )ـل   )  
 . (20، ص 6332 ،)فضلتن   ذ " 

ـييف ) اثمرف اثبشرين إلـ اثشك لعيف اثروسعيف واثشك عيف اث رلسعيف وملرس       ـر ا لارس ا د)عيف واث ي يف اثـمل اجلليل ومي ظه
ـد ثاات  ) اثقا ع  )بعلا  ـرات اثشبرييف وأل اى أكثر ت اعيف مـا أف أل ق اثـص ا ديب ذـ ا م  ) أمريك  تب زت اثق 
ـرات خ ر يف تـ  يرخيعيف أو ا قا تعيف أو ل سعيفل وذاا مػ  أكػله  ػ ار  ـعػى خب ػـص اثشػك عيف اث رلسػعيف اف  تن أييف ت 

ـير طبرايت تك"   يقه   إه ت سػ  مػ  تبـعػ  ا تاػ ؿ  ـف مػن ا دب ةـ ثػيف اث سػ لع ت مػن اث يػيفل وال تسػب  ابثقػ يلذـ تو
ـف هلػػ  مػػ  هلػػ  مػػن ا طػػك ؿ وا بػػ  "  اث رديػػيفل )ػػ  ملػػ وؿ ت عػػ ف لسػػ  ا سػػـ ت وا تػػراؼ اثػػيت  كػػن ا تاػػ ؿ مػػن أف يكػػ

ــ اثقم  ل(27، ص6331 ،)جنياا  ـف اثػػروس قػػػ  ه  م هػػ  )ػػ  )ػػني اث يػػيف اثشػػبرييف واث يػػيف  ػػػ  كػػاثك فمػػل ت ػػىن اثشػػك لع
ـيػػيف ا اعػػػ ة ث يػػػيف اثشػػػبرييف أ  مػػ  يشػػػك  أد)عػػػيف اثـ ػػػـص اثشػػػبرييف   Literarinessاثشػػبرييف ث كشػػػف تػػػن ام ػػػ ئص اث ـع

ـدوروؼ  ،(27 ،، ص2002 ،)إسكندر ـف وتػ ـف وم كػروف ) ا دب أمثػ ؿ ايك سػ ـيػ ـف ثي و)رز ) ذاه ا ػلارس ابحثػ
ــ اثشبرييفلوابرت و  ار  ـعى ك ف هل   ـير ا فك ر اثـصرييف واثبا عيف فعا  يقب   ة ه  ا ثر اث  ث  ) تو

ـيػيف وا د)عػيف ا خػرنفاث         ـف يرن أف اثشبرييف ال تـا ػر ) اثشػبر فاسػ  )ػ  تشػا  اموػ ابت اث ي وأف  ،  ك س
ـمػػ ، و) اث ـظع ػػيف اثشػػبرييف ) سػػع ؽ اثرسػػ ئ  اث  صعػػيف تا كاػػ    ،شػػبر ت ػػ  و ػػ  ام ػػـصاثشػػبرايت ذػػ  دراسػػيف ثسػػ لعيف ث 

ـظع ػػػيف ا هعاـػػػيف وأف  ـيػػػيف خل اثشػػػبرييف وا ر بعػػػيف واالفه معػػػيف واالل ب ثعػػػيف وا عق ثسػػػ لعيف وااللق  ذعػػػيف  واث ـظػػػ ئف اث ي ملػػػلث تػػػن اث
ـع اثشػػػبرييف وخ  ئ ػػػه  يػػػق اص ) اإل  )ػػػيف تػػػن ذػػػاا اثسػػػألاؿ اجيع: مػػػ  اثػػػا  جيبػػػ  مػػػن رسػػػ ثيف ث صعػػػيف أثػػػراً فـعػػػ ً   مـضػػػ

ـييف ل يف ا د)عيفل ت ك اثرس ئ  (12-27ص  ،6322 ،)ايكبسون ل أو )ب  رة أخرن م  اثا  يض   ت   اثرس ئ  اث ي
ـف من اثرس ثيف وا رس  وا رس  إثع  واثسع ؽ واثسـنل  اثيت تقك

ـاء فهػـ يػرن ألّػ  " ثػعس      ـدوروؼ اثػا  يـسػي اثػلائرة اث اثعػيف ث شػبرييف ثقشػا  اثشػبر واثـثػر ت ػ  حػل سػ كاثك لو ثي ت
ـت  اثا  ذـ امو ب ا ديبل اثبا   ـع اثشبرييف، فا  تسقـوم  ذـ خ  ئص ذاا امو ب اثـ ا ديب ) حل ذات  ذـ مـض

وكػ  تاػ  تـلئػػا ال يبقػجت إال ه عػػ  ث ـعػيف  ػػلدة وت مػيف، ثػػعس اثباػ  إال إ ػ زا مػػن إ  زا ػ  ا اكـػػيفل وثكػ  ذثػػك فػإف ذػػاا 
و)ب ػػ رة أخػػرن يُبػػىن )ق ػػك ام ػػ ئص اصػػردة اثػػيت ت ػػـي فػػرادة اوػػلث  اثب ػػ  ال يبػػىن اب دب اومعمػػ  )ػػ  اب دب ا اكػػنل

ـدوروؼ يسػػػق ه  ذػػػاا االسػػػقبا ؿ اثبػػػ ـ ث شػػػبرييف مػػػن اثشػػػ تر (22ص  ،6330 ،وف)تاااودور ا ديب، أ  ا د)عػػػيف"  ل وتػػػ
ـاتػػل وال ) ػػن  ،فػ ث   اثػػا  يػػرن أّف اثشػػبرييف مرت وػػيف ابالسػػقبا ؿ اثبػػ ـ ـتػػيف ق  ،)ادليلااوداثشػبر فػ  يقب ػػ  ا مػػر ذـػػ ، ةجا

 ل (60، ص 6330
ـذن ف ن أف دائرة اثشبرييف تـا ر ابثشبر فاس   ف  مشقميف مـ  وذـ أوه ب  من   ه إذا ديث  اثشبر       أم    ف ك

ومبػػ  ق ػػعلة اثـثػػر ا سػػ ـب اثسػػ م  وا قبػػ يل ) اثقب ػػ  ا ديب ) يقػػ  اص زيػػيف وأسػػ ثع  اثبػػلوؿ وا لػػ ايح تػػن ا بعػػ ر اثػػيت 
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ـتعيف واثلالثعيف مم  يػألد  اه االدذػ ش وملمعػ  تـ ػر ا    ػوة ) ا ق مػ ل ف  سػ ـب  ايت  اث  ملك  لع   ت  وتراكع   ومسق
ـذن  ك ـ ثعس ط ئب  وال ت داي وال مو )م ، ث ابع ر اثب ـ ا وثـؼلللإل  ال ايح ابثـس يف ث ابع ر، أ  أل  خوو،   "بس  ك

ـد  كاػػ  يػرن )رولػػـ أيضػ  خلخوػػو وثكـػ ـظع ػػيف اثشػبرييف خرقػػ  مـقصاػػ  (61، ص 6321 ،)كااوى " مم ػػ ل وذػػـ يػرن ) اث
ــ مػػ  كػػ ف  ،وط مػػ  ثػاثك ال ييػػلو اثكػػ ـ اثبػ د  ذػػـ اثكػ ـ ا ثػػ يل ،ث ابػ ي  )ػػ  ت ػ  اثبكػػس   مػ ، إذ ت ػػ  ألم ضػػ  يمػ

 ل(10، ص 2062 ،)كوى يساع  م الرمع  " اثك ـ اثس م " 
يقجـػػ  ح ػػر اثشػػبرييف ابثشػػبر وحػػله ويألكػػل حمعمػػيف م  دذػػ " أف مػػ   ػػق  )ػػ  خ ػػ ئص أمػػ  روالف ابرت فهػػـ اجيخػػر      

ـييف تشرتؾ ب  لعي أطك ؿ ا دب طبراً ولثراً"   ل(17، ص 6332 ،)الغامنيو  ت ثي
ـ عيف اثشػػبرييف تسػػقوعي أف تمػع  ت ػػـع   ث قب ثمػػ ت ا اكـػػيف       ـث ـ   مل ع ػ  يػػرن كرديػػ س أف اثسػعاع ـث وضػان إطػػ ر سػػعاع
ـييف ومص ذر تب ثمه   )ني ايت امو ب اث ي ـن، الو ق  من مل ع  مسق ـن اثقب   وا ق  ل (61، ص 6331 ،)فضلمسق

وذـػػ ؾ مػػن اث ػػ حثني مػػن يػػر)  )ػػني تمػػ نت اثقاععػػ  اثم  ػػ  وألسػػ ق  و)ػػني اثشػػبرييف اثػػيت تُبػػىن لا ثعػػ ت اثقشػػكع       
ـن اثم  ػػ  ـفسػػك  ذػػ : اثلراسػػيف اثـسػػمعيف ثػػ دب كػػودبل  ف ثشػػبرييف بػػاا ا بػػىن وبسػػ   ،اثسػػرد  ث ااقػػ تبريػػف ذرط

، وذػاا اثػرتا)  (60، ص 6331 ،)كنعاانومن مّث ي  ق اثقاعع  اثم    تـله " اثسرد ا رتا)  ث حلاث اثقاعع عػيف" 
 لثـ  اثشك  اثب ـ ث او ب اثم    اثسرد  يـقج تـ  ألس ؽ )ـ ئعيف تلة مللد

ورد م ػػو ق اثشػػبرييف تـػػل اثمرطػػ    واث ػػ رايب وا)ػػن سػػعـ ، وفعاػػ  تػػلامه  فمػػل ملػػلث أمػػ  ) اثـمػػل اثبػػريب اثمػػلم ف ػػ       
ـالني اجلا ثعيف ) ثـ اي دراس    ث شبر اثبريب اثملم اثيت تـػلرج ضػان م ػو ق اثشػبرييف  ،اثـم د واث  س يف تن اجيثع ت واثم

ـثيف ـازلػيف )ػني اثشػبراء واثقشاعص، وا  ك ة وااللش د واثيـ ء، واثقم ثعل اثشبر  ،إلـ اث ا ييف ) الش ء اثم علة، واالتج ز وا 
ـذ ػيف واثػـص  واثقاععػ   واالهل ـ اثشبر  واث ـ تيف واثو ي واثلر)يف وط م ت اثشبراء، وا  راض اثشبرييف وااليم ع اثشبر ، وا 

ـ)عيف واث   عػػػيفل وقػػػل أطػػػ ر ا)ػػػن سػػػ  ،وا ق ويػػػ  اثشػػػبرييف ـيػػػيف وا سػػػ  ـ اه اث ػػػـ تيف اثشػػػبرييف و  ذػػػ  كثػػػ  مػػػن ا ػػػألثرات اث ي
ـثػػػػػ :"  ث شػػػػػػبر لػػػػػػـ تيف وثم فػػػػػػيف يبرفهػػػػػػ  أذػػػػػػ  اثب ػػػػػػ ، كسػػػػػػ ئر ألػػػػػػـ ؼ اثب ػػػػػػ  وا دوات اثـ ق ػػػػػيف ث ابػػػػػ رؼ واثثم فػػػػػ ت ) ق

 ،د.ت ،)اجلمحايواث ػـ ت ت: مـهػ  مػ  تثم ػ  اثبػني، ومـه  م تثم   ا ذف، ومـه  م  تثم يف اثعل، ومـه  م  يثم   اث سػ ف" 
وترتع هػػػ  وملسػػػػعـه  فع قػػلئ حػػػػني ذثػػػك فػػػػ  أف  ...ثك قػػـؿ اث ػػ رايب:" ف ثقـسػػػي فػػػػ  اثب ػػػػ رة )قكثعػػػػر ا ث ػػػ ظل وكػا(6/1

ـؿ اجلر    ) لصريقػ  ث ػـص :"  ،(672-676، ص 6330 ،)الفارايبملػلث امو عػػيف أوال ثػ  اثشػػبرييف ق ػع  ق ػػع "  وق
ـث  -ت ػػػ  اثـاػػػـ –مػػك اثـضػػي اثػػا  يمقضػػع  أف ثػػعس اثػػػـص  إال أف تضػػي ك  :» ـالعـػػػ  و ألػػػ وتبػػػرؼ  ،وتباػػػ  ت ػػػ  ق

ــ اثقػ  رسػاى ثػك ،مـ ذجػ  اثقػ  فجػى فػ  ت يػ  تـهػ  ، ص 2007 ،)اجلرجاايفػػ  ـػػ  )شػػ ء مـهػػ "  ،ومل ػ  اثرسػ
أّف اثشػػبرييف ) اثشػػبر إّهػػ  ذػػ  لصػػ  أ   إّف ذـػػ ؾ مػػن يصػػن "ل أو قػػـؿ اثمرطػػ    ) ملليػػله   ذعػػيف اثمػػـؿ اثشػػبر " (26

ـع،  ـف وال رسػ  مـضػ ث   ات   كعف ات   لصا ، وتصاعـ  أ   رض ات   ت   أ  ل يف ات   ال يبقجت تـله ) ذثك قػ ل
ـزف واثـ  ذ اه اثم فعيف"   ل(22، ص 6321 ،)القرطاجٍتوإّه  ا بقل تـله ا راء اثك ـ ت   اث
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ـم  فإف اث  س يف اثبر      ـا )ػ  ،ب قل لصروا ) اثـص من مـصػ ر )عػ  وتا فجػ ءت م ػ حثه   ،فـصػروا ثمػـؿ اثشػبر والشػي 
ـدذ   تـصػ ا ث شػبرايت )بػّلذ  لػ يف ث شػبر ال م ذعػيف أ  لصػروا ) اثػـص اثمػلم مػن حعػن وظع قػ  اثػيت ت ػ  ب  ػ    وو ػ

 ل(17، ص 6332 ،)اليوسفيوالقا ئه  
ـاتر، وذػػػ  و) لمػػػلن اوػػػلين وا ب لػػػر لوػػػ ثي مػػػث    ـة واثقػػػ  كاػػػ ؿ أ)ػػػـ ديػػػ  اثػػػا  تبػػػ دؿ اثشػػػبرييف تـػػػله اثقضػػػ د واث جػػػ

ـؿ ) اثـه يػػيف اه ف ت عػػيف  ـ  ثققاػػ ـنت اثااتعػػيف ث رتكعػػ  اث يػػ ـاطػػج اثب قػػ ت سػػع قع  مػػي ا كػػ خ ع ػػيف ت ئمعػػيف تـشػػو مػػن ت
ـد اثشبرييف  ـييف تألطر ت   و   ل(67، ص 6321 ،ديبأبو ))ـع

ـييف اجل ذ عيف كاثك درس أدولعس اثشبرييف       إذ يػرن أف اث ػـ تيف  ،واثكق )عػيف ) إط رذ  اثرتاث  واولاث  ) مرح قعه  اثش 
ـافر ت عػػ  اثم ػػعلة اثبر)عػػيف مػػن ،اثبػػريب-اثشػػبرييف ) اصـاػػي اإلسػػ م  ـييف اجل ذ عػػيف )كػػ  مػػ  تقػػ الشػػ د واسػػقج )يف  أم قهػػ  اثشػػ 

 ن فعه  طك  لملاي مقك م  ) اثكشف فييف اثـص  تـل اجلر    اثكق )عيف ا رت ويف ابثمرآف اثكرم ولصر أّم  وتم ثعل طبرييفل 
ـ) اثػا  جيػله ل ػ  فكػراي ـعع عػ   -تن طبرييف اثكق )يف واثـصلكاثك تـ وؿ ت قيف اثشبرييف ابث كر ومّث  هل  ابموػ ب اث ػ

ـاس وا بػر  واثـ ػػر  ول ثعػػيف هاػي )ػػني  إذ مت مػي ذػػألالء سسػعس طػػبرييف  ليػلة ذات حس سػػعيف طػبرييف ،ال سػعا  تـػل أيب لػػ
ـؿ م  ال يم ؿ مي  اثـ ر    -21، ص 6323 ،)أدونيساث كر ومقبيف اثق م  ث قاعع  اثشبر ، إذ ت  ق اث ييف مي مرة ثم

 ل(77-17
ـدوروؼ فػ ن ) اثشػػبرييف "   وثػػيف وضػػي لصريػيف ت مػػيف و ػػردة و  يثػػيف       ـف وتػػ ــ ايك سػػ ـح  م هػػ ومػن اث ػػ حثني مػػن يسػق

ـالني ث دب )ـل   فـ  ث صع ـ  ه  و هيف أد)عيف، فه  إذف تشاعص ق ـ  ة ـ   امو ب اث ي ـالني اثيت يق  ، إف  تسقـ   اثم
ـ "   ل(3، ص 6337 ،) ظما د)عيف ) أ  خو ب ثي

ـع ا ديب discourseأمػػ  فعاػػ  يقب ػػ  ابموػػ ب      ـع بسػػ  ط عبػػيف اثـػػ واثـثػػر   ،فهـػػ ؾ اموػػ ب اثشػػبر  ،فهػػـ مقـػػ
ـاء أك ف روائع  أـ ق ـن اجلا يف ) إط ره اثقا ع ػ  ثعوػ ؿ اثػـص واث ػىن اثكػجتنل وذػـ  ،  ع  أـ مسرحع س وذـ يقبلن مسق

ـث  اثق رخيعيف ـار ) أل ـ  واو وح  اثمرف اثبشرين ل ر اموػ ب ي هػ  ت ػ  ألػ  ت ػ دؿ اثػلالئ   ،م   ت   اثقا ط  اثش 
ـفر  ـال  )عـها ل وقل ترف  كٌ  من  ع ـ  يُـصر إثع   )ني مسقاي ومقك   )ـعيف اثق ـال  ثي ـرت ت   أل :" ت ثعقش وم ي  ط

ـاء  ـ خلسػ ـالػ  ثي ابتق  ره تا عيف هر  )ني مقك   ومسقاي، أو ت  ت  طا   حيػلد طػك    رضػ  اال قاػ ت ل واثػـص ت
ل (61-61ص  ،2061 ،)ميلاا طػػ  ذ  أو مكقػػـب  يـصػػر إثعػػ  ابتق ػػ ره رسػػ ثيف مشػػ رة ) أدا ػػ  اثسػػابعيف أو اث  ػػرييف" 

ـتعيف مرك ػيف ثق  عػ  وضان اث ق س  اال قا ت  اثا  يمرتح   رديـ ر ييلو امو ب ذـ:" االسقبا ؿ )ني اثـ س ثب مػ ت لػ
 ل(626-620، ص 2002 ،)شاردو ومنغنور      أو آرائه  ) ا طع ء 

ـره اثسػػػرد )شػػػك  خػػػ ص      ـف  ػػػ و) إطػػػ ر ذػػػاا اث اػػػن سػػػعجر  اثقوكعػػػل ت ػػػ  اموػػػ ب اثسػػػرد  اثم  ػػػ  اثػػػا  يكػػػ
ـار واثـلػف واث مػ ف وا كػ ف و  ذػ ل وسػـؼ لػق اس ل ثعػيف و  ـافر ت عهػ  اثم ػيف إلػـ اوػ ـنت اوك ئعيف ا خرن اثػيت تقػ ا ك

ـ   وا)لات ل ومن مث تيلو ل ثعيف اثسرد  ـالني اثيت أسهاى ) ل  اثسرد )قا ع  امو ب ق ل تشاعص مك من طبريق  واثم
 ت اثسػػردييف اثػػيت يقاصهػػر مػػن خ هلػػ  ) اموػػ ب اثم  ػػ  ت ػػك ا   رقػػ ت اثػػيت ممقبػػيف مػػن زمـعقػػ  وأمكـقػػ  اثشػػبرييف وا   رقػػ
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ل فضػػ  تػػن دراسػػيف ا ثعػػ ت (61، ص 2066 ،)عمااي هبػػ  اثسػػرود وا ػػروايت تقػػور ق )ػػني االسػػقاك ر واالسقشػػراؼ 
ـظػػػ ئف ا هع اـػػػيف ) اموػػػ ب اثم  ػػػ  ا ـقجػػػيف ث شػػػبرييف إلػػػـ: اثرتمعػػػ  وا سػػػورة وا   رقػػػيف وااللػػػ ايح واثكث فػػػيف اثقلثع عػػػيف واث

ـ  ، جيا  فعه  اثمػ ص رؤيقػ  وطػعم  مػن ه ر)ػ  اوع تعػيف فضػ   ا ـلـؼ ال  ق  ل واثم يف اثم  ة ذات مـا  تب    م
ـر وا شػ ذل  ،تن رؤيق  ث اع ة واثب ا ـذريػيف تكاػن ) اث ػ ـديػيف وم ػ ييف ومبػ ف     وال اثقب   تن وص ت ذات قعايف و 

ـدذػ ل و)كع عػيف  ا ـقم ة من اوع ة ـ  تجت أزمـقه  ا قلاخ ػيف وأمكـقهػ  ا قضػ دة ولػراع اثك ئـػ ت فعهػ  مػن أ ػ  ملمعػ  مبػىن ث
ـرة وامػػجت، أ  )ػػني اثقشػػكع  واث بػػ ، ومهػػ   خ لػػيف فػػإف اث ـعػػيف اثسػػردييف ث م ػػيف اثم ػػ ة لسػػ  تب ػػ   جياػػي )ػػني مػػ دع اث ػػ

ـ  واث ب  تـ ر زم   حرك ، ا وؿ يقو   ) اثم يف اثم  ة  يـقاع ف اه  هقني لق  قني، ف ثقشكع  تـ ر مك   سك
ـاف واثشا ػع ت اثػيت يـ يػ  أف تكػـف  ػرد  ـيرييف واثرم ييف واالخق اؿ ) اموـط وا ث ـال عيف واإلحي ئعيف واثق  أدوات اث ييف اث

ـر، واثثػػ   يقو ػ  اث يػػيف اثسػػردييف اثق رخيعػيف   لسػػمعيف اث ـعػػيف  فهػػ  أ  اثم ػيف هاػػي )ػني ،(626ص  ،2001 ،)الكااردي لػ
 وحرييف اإل)لاع اثم ئايف ت   امرؽ واثبلوؿ تن ا تراؼ اثق رخيعيف ث كق )يف اثم  عيفل

ـتػيف اثم  ػعيف ا سػا ة خل ) القصػ ر ذػرة  اثػيت لػلرت تػ ـ        تػن دار  ٕٛٔٓك  ذثك سقق  دراسق  ) إط ر ذاه اصا
ـف،  ث شػػػ تر واثمػػػ ص وا سػػػرح  ا ـلػػػ   كػػػـر ا تر ػػػ  ـل كقػػػ  اثشػػػبر )بػػػل ٜٓٙٔـاثعػػػل مليـػػػيف ا ـلػػػ  وذػػػـ مػػػن م ،لػػػ

وتضػـ لم )ػيف اث ػا عني  ،وذـ تضـ لم )يف اث ـ لني اثبراقعني، وتضػـ املػ د ا دابء واثكقػ ب اثبػراقعني ،مـق ف اثس بعـ ت
ـير ،وتضـ امل د ا دابء واثكق ب اثبرب ،اثبراقعني / لعــنل وتضـ امل د اثلرامعني اثبراقعني  ،وتضـ اجلابعيف اثبراقعيف ث ق 

ـائ  تػػلة وذـػػ ؾ  ،ولشػػر ) اث ػػاف واصػػ ت اثبراقعػػيف واثبر)عػػيف )  ػػ ؿ خلاثشػػبر، واثم ػػيف  وا سػػرح واثـمػػل  وحػػ ز ت ػػ   ػػ
 رس ئ  وأط ريق   مبعيف تـ وثى مـج ه اثشبر  واثم    فض  تا  كق  تـ  ) اث اف واص ت اثبراقعيف واثبر)عيفل 

 ب القصصيتشكيل الشعرية يف اخلطاأليات  -اثنياا 
ـح اموػ ب اثرمػ ا  ا ػ ط )يوػ ء       ـليف خل ) القص ر ذػرة  ا ألث ػيف مػن إثـػيت تشػرة ق ػيف لوػ ثي )ـضػ ـتيف ا بـ ) ذاه اصا

ـره ا سػػػػػرار اثػػػػػيت أودتهػػػػػ  اثمػػػػػ ص ) ثـػػػػػ اي حك ايتػػػػػ  ا اقػػػػػلة ) مسػػػػػ ر اثقػػػػػوريط اثشػػػػػب   ليـػػػػػيف  ـ) تقسػػػػػرب مػػػػػن ثيػػػػػ لػػػػػ
ـاقػػي  ال اه اث ـن/ا ـلػػ   ولػػ ا بػػ ش ا اقػػل ت ػػ  تمػػلين مػػن اثػػ من اثػػا  طػػهل وقػػ ئي وأحػػل    يػػرة ا بػػىن واثلالثػػيف خللعـ

اسػػقثارذ  اثمػػ ص ) لػػع  يف خوػػ ب ا   رقػػيف وا سػػورة وااللػػ ايح تػػن ا بعػػ ر وا ػػوثـؼل إفػػ  ا ا ز ػػيف )ػػني اثػػرتاث اثشػػب  
ـاقػي حعـػ ـاقػي تػجت اثرمػ  واالطػ رة واث ـقػ زاي حعـػ  وها ػيف اث   آخػر مػن خػ ؿ حكػ يقني تسػكـها  اثر  ػيف وفوػػرة واوضػ رة واث

االمػػق ؾل اوك يػػيف االوه رويػػى واثث لعػػيف ا تػػرو )بػػل ثكـهػػ  اكقا ػػى )يع بػػ  وإطػػ ريقه  ف  تػػى اهلػػرة قػػرين االلثػػ ، واهلػػر قػػرين 
ثعمرأ لشعل اث رح )بل اثاكر واثشا عيف تب ين اثشـؽ ث قا ذ  فعها  فعا  اثراو  يقمـي ابثجتاءة وا ال ومـها  اسقعم  او   

 .ي  س وحسرة والقص ر
 الًتمي  -6
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ـيػػيف ثقـػ اح مػػن       ديثػ  اثرتمعػ  ف ت عػػيف ل ػعيف ودالثعػيف تباػػ  ت ػ  إثػػراء اموػ ب ا ديب، وتـسػعي آفػػ ؽ ا بػىن ث ب مػ ت اث ي
ـز ودالالت أكثػر  ػلة وسثػ اً وتامػ ل  ـد ا قػلاوؿ اه رمػ ـثعػل اثرتمعػ  وإف اوػ ف  خ ث  اثب ميف تػن رم ذػ  ا بهػ ا سػ س ثق

ـؿ أو ــ ت ػػػ  تـسػػعي االسػػقب رة حػػ  ـػػػرج تػػن حػػلود اجلا ػػيف فق ػػػ ق حك يػػيف توػػ  ،)مااااكوي تم ػػر  ،ذػػـ اصػػ ز اثػػا  يمػػ
ـاقػػي ا بػػ ش (21، ص 6332 ـثعػػل اث ػػراع )ػػني اثػػاات واث ل وتػػن طريػػ  االسػػقبا ؿ اثرمػػ   لسػػقوعي دمػػج ا قضػػ دات ثق

ـاه مػػن اثبمػ : يُبػػجّت تاػػ  ال ملكاػ    حيمػػ  ال ػ ،الـز ،فػ ثرم ، مـػػقج ـلػػيف واثلالثػيف ) آف  يـ  ػػى  قػ ه ر ا قضػػ دين: اثكعـ
ـثػػ "   ل وقػػلدي  رأن أرسػػوـ أف اثرمػػ  اثشػػبر  أو اجلاػػ يل ذػػـ اثػػا  يبػػ  ح ثػػيف (222ص  ،2062 ،)تااودوروفديكػػن ق

ـق   فػ ثرتمع  ت بعػ  ث لالثػيف ل و)ب ػ رة أخػرن (22، ص 6312 ،)نصارت ط ع  أو و ػلالع    ،ابطـعيف مبملة من اثـ س وم
ـؿل  اثرم ييف ومض ت يف مبـ ذ  اإلحي ئ  ثققج وز ا اكن اه اث مكن أو اث مم

ـتيف         اثا  ديث   " اجملذوب "ال سعا  ) ق يف  ) يف انتظار ىرة (ويقاصهر اثرتمع  )  ا  امو ب اثم    )  ا
ـاف اثم ػػيف  داال رمػػ اي حيعػػ  ت ػػ  اثشػػاص ا قشػػ ي ابثقم ـفعيف وا تػػراؼ اال قا تعػػيف واث وػػرة االلسػػ لعيف اثجتيمػػػيف تـػػ  ثعػػل اث ػػ

ـؿ: ،وكا  يسرده ثـ  اثراو  اثب ع  )ضا  اثي ئ  ،واثـمعيف  فعم
عند ساحل التالل قرب مدينة ادللك )أسر حدون( رجل رلذوب ينتظر حبيبة حبجم فراشاة ليساكنا ربا  ظلهاا "     

ري ادلساااتقيم متصااال بقباااة الساااماخ ليااادور حاااول خيمتاااو ذات األلاااوان .. حيتماااي بناااافورة الناااور حياااث الشاااعا  البلاااو 
ادلنسوجة م  خرق منهاا ادلرباو وادلثلاث ..الاذي  تلاك الساطوة والتا اَت علاا الانفس البشارية شلاا يايم  باو الفلكياون 
ل وادلنجمااون.. بغضااب يغلفااو الفاارح راح يطااوف جحالمااو من عجااا يهاايم يف فااالة ادلكااان .. اترة ياارك  وأخاار  بكساا

منتصارا حيمال ساي  ينهكو حياول تربيار ماا ياري .. يصام  طاويال كطالاب علام يساتنار باو، يصارخ كماا جنادي عااد 
 (.1، ص 2062 ،األعرجيعمورية .... " )

ـفعيف وا ر بعػػػ ت اثق رخيعػػػيف واثشػػػب عيف،       إذ يشػػػ  اثػػػراو  اثب ػػػع  تػػػجت طػػػبرييف خو )ػػػ  اث  سػػػ   واثرمػػػ   ا ثمػػػ  ابثرؤيػػػيف اث ػػػ
ـاقػػي االلسػػ   مػػن خػػ ؿ  صهرذػػ  اثسػػرد واثروحعػػيف و  ـيػػيف اثػػاات االلسػػ لعيف ا هاشػػيف ) اث ـاء  ،اثـ سػػعيف اه رت و  وثقهػػ  احقػػ

ـد وا يعػػػ  ) ا قاعػػػ  اثػػػااكراع ثشا ػػػعيف اثم ػػػيف / اصػػػاوب اثػػػا  يقاصهػػػر رمػػػ اً ث  سػػػ طيف  لػػػـت خلاجيخػػػر / ا ػػػرأة  ا  مػػػ
ـاضي واثـم ء وااللقص ر وا م  ابمق ؾ ألث   ـازف اثبم  اث شر واثق فهـ يـقصرذ  ) سع ؽ  ،   ّف ا رأة تشك  )ألرة ل سعيف ثق

ـلػػيف اثكػػجتنخل ) القصػػ ر ذػػرة   اي يمػػ رب ويقػػلاخ  مػػي دالثػػيف اثبـ وكاػػ   ،االسػقه ؿ اثم  ػػ   )ـلػػ ه  مـو مػػ  دالثعػػ  ورؤيػػ
ثم ػيف ا قو بػيف اه مػ  ذػـ   ئػ  سـ ا  ذثك تـل قراءتـ  هلػ ل وذػـ مػ  يألكػل أّف اثشا ػعيف  ػ  مسػقمرة ل سػع  ) سػع ؽ ا

ـاقي اال قا ت  وت س  مػ  جيػر  مػن  ،فه  طا عيف مق  رة وق ميف وح  يف ،ومـقصر ) آف واحل ـج اه تا  اث ـث مل وؿ  اث
هلػ  مػن أحػلاث تثػ  رؤايذػ  ل وذػاا مػ  أطػ ر إثعػ  اثػراو  ) ا شػهل اثم  ػ  ا  ػ رق  ) ف يػيف ا موػي اثسػرد  ا  بػ    ح

ـييف   وزذـ اجلـل  ا ـق رلابوع
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ـذ ػػػ  آخػػػرا كم ػػػيف       ـتػػػيف اثم  ػػػعيف قعػػػل ا م ر)ػػػيف  انتظاااار ىااار ة( ) يفوتـػػػلم  لبػػػ ين أه ـاف اثػػػرئعس ث اجا اثػػػيت  ثػػػ  اثبـػػػ
ـيػيف واثسػعاع ئعيف، وحس سػعقه   ـاف حيعػ  دالثعػ  وإطػ راي اه داثػيف ا ػرأة )ـلػ ه  رمػ اً )كػ  ه ع  ػ  ا لث واثكشف،  ػل أف اثبـػ

ـد ،اث  س عيف واال قا تعيف واثـ سعيفاث كرييف و  ـ  ـر اوع ة واث ـاف تـػل   وثػيف  ،فه  تشك    ويقكشػف اثسػع ؽ اثػلاليل ث بـػ
االخرتاؽ اثمرائ  اه تق يف االسقه ؿ ث انت اثـ     ثكشف ا )بػ د اثرم يػيف واثلالثعػيف ثػلاؿ اهلػرّة/ ا ػرأةل  ف ثسػ رد ) ذػاه 

ـاسبيف ث  ا ـ قق تجت ا شػهل اثسػرد  اثػا  ي  ػق )ػ  تػن مكػ من اثشا ػعيف وتػلاتع    ويم   خع  ،اثم يف ي ق  ذاكرت  اث
ـييف ث  ض ء اوك ئ  ـؿ  ،اثرؤي  :إذ يم

متا مال عينيهاا وأ قتهاا عنادما كانا   ،العاجي اليت حاور فيها ىرتُو ذات األظافر اجلميلة احملدوبة بلوهنا " يف اللحظة 
كينتها وحينما  ر ر أ ملُو فوق رأسها منتهيا باذيلها الاذي يتحجار ما  قاوة متشي بُت قطط احمللة اختارىا لنظافتها وس

 ،سااو  حبيبهااا صاااحب الشااعر األصاافر ،إهنااا قطااة شلياا ة ل ترساال أحااداقها ضلااو اذلااررة ،مااا ينتا ااا ماا  الشااعور ابلشااب 
ايذلااذا  ،يطااة للبياا تاادافو ابسااتماتة عاا  عااذريتها وماا  حياااول الاادخول عاارب اجلاادران احمل ،الواقاا  علااا حااااط اجلااَتان

ابعاث غرياب حيتفال بنشاو  الوجاود،  ،احلب ادلطل  الذي يولد الطاقات يف كل حلظة مجال تطلقها الطبيعة احليوانياة
 (. 12، ص 2062 ،واإلنسان الكاا  الوحيد الذي يفهم العالقات ويعرب عنها.. " )األعرجي

اثسرد  خلاهلرّة = ا رأة / اجيخر  إذ تيلو اهلرة ترمع ا ثس سيف من يث  ) ا شهل اثـل   اثرم   مقب م ت اثلاؿ  ف ثراو     
ـازف حركقهػ  ولص فقهػ  وسػكعـقه   ،اثلواؿ اثب معيف مرك ذ  ا رأة وم  تش  إثع  مػن تشػكع  لػ يل ث اصهػر امػ ر   هلػ  مػن تػ

ـاط هػ  ومشػ ترذ  وتػلفمه  هػ ه اجيخػر/ او عػ  لػ ح ،ولم ئه  ووف ئه  وفوـقه    اثشػبر ا لػ ر اثػا  يػلم وحس سعيف ت
ـال  تجت اثلاثيف ا ك لعيفخلح ئ  اجل اف  ـثقه  اثيت كرسقه   ،ترن اثق ذاه اهلرة / او ع يف ال تساق  حل ابالقرتاب والقه ؾ أل

ـدل  وذاه ك ه  ت م ت سعاع ئعيف تكشف تن اثقشكع  اثرم   ـ  )  -و ع ه  اثم )ي قرب اجللراف يـقصر ا م  ا  م ا لث
ؽ امو ب اثسرد ، و  وثيف اقا ـ ا ق م  ) قراءة ا بوع ت اثـ عيف وسوي ه  ل إف اسقالاـ ا س ـب اثرم   ) ذػاا سع 

واثيػػػـص ) دواخ هػػػ ، وقػػػراءة أح مهػػػ   ،ا شػػػهل اثـلػػػ   اثم  ػػػ  يكشػػػف تػػػن  ثػػػ  اثػػػراو  اثب ػػػع  ث شا ػػػعيف اثرم يػػػيف
ـر اث من اثلاخ   و)ع ف رؤيقه  ث اع ة  ،ومك ط قه  ث حلاث ،ا   ييف ـد، وم  تبجته من آراء وتو ب ت تسه  ) تو ـ  واث
ـة )عـهػ  فػ ث ورة اإللسػ لعيف ق ئاػيف ت ػ  تشػ )ك وتػلاخ  اثب قػ ت اال قا تعػيف وتبمػلذ ، ث م ػيف، و)ػني  مهاػ  ت  قاػى اهلػ
 لاجيخر
 األسطرة -2

ـرة )بػػل اسػػق ه مه        ) اثباػػ  ا ديب ) ػػرؼ اثـصػػر تػػن مػػ  إف ا سػػورة ذػػ  ةبػػىن مػػن ا بػػ   ت بعػػ  ثػػلالالت ا سػػو
ـارؽ واجيهلػػػيف وا )وػػػ ؿ امػػػرافعنيل فاػػػ  يهػػػ  ) ا سػػػقبا ؿ  ـرة مػػػن م ػػػ ذع  تقب ػػػ  ةبـ ذػػػ  ا قب ػػػ  ابمػػػ يكقـػػػف مبػػػىن ا سػػػو
ـر  اثػا  يسػقاثر لػع   ـذج اثػلاؿ ت ػ  ا بػىن ا سػو ا سور  ذـ ملريػك ذػاه اثػلالالت مػن خػ ؿ السػج مه  مػي ا هػ

ـؿ واثسارييف وااللػ ايح، واثقبػلد اثػلاليل واث ـق زيػيف واإلحيػ ء واثياػـض، و  ذػ  مػن اثق بع  اثلال يل ك ثرم  وا   ثييف واث مبم
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ـر   ـر ل وذـػ ؾ مػن يـسػي دائػرة االسػقبا ؿ ا سػو اث ػع  ) لػع  يف اوػلث أو ا شػهل اثم  ػ  ثقصهػره ) مصهػر أسػو
ـرة ا وثعيف اث ـرة مـ اح تن ا سو ـرة ) ا دب مهاػ  تػراءت ثـػ  ف ن ا دب "  أسو يت ذ  ا س س، وذػ  اث ـعػيف، وكػ  لػ

ـفػػ  تكػػرارا  ـرة مرك يػػيف، مػػي )بػػو االلػػ ايح أحعػػ ن  ليػػلة، ال تبػػلوا ك  ،)فاارايأخػػرن"  مػػي مو )مػػيف ك م ػػيف أحعػػ ن ،ث ػػ
ـاقي كاػ  يػرن ثع ػ  طػرتواس اف ا (61، ص 6321 ـرة خع راً إلس لع  و  مقـ قض ت اث ـرة ذػ  ل وقل تيلو ا سو سػو

ـؿ ي ـبه  ـاقبعيف  ح  ـييف اثقـ قض ت اال قا تعيف اث  ل   (60، ص 6331 ،)شاىُتامع ؿ ثقس
وذـ يرو  ثـ   ،تجت تملم اثراو  اثااع ثم ق  " اخللط ادلرموز"وتقج   ظ ذرة ا سورة ) امو ب اثم    ) ق يف     

ـار اثلاخ   م  حيلث ) أتا ؽ ذات  اثلفعـيف من لراع  ـا س يئهػيفتجت او وفضػ ء  ،فكر ، وتو ب ت ق )بيف ) اثروح، وذ
ـؿ ـحلة واصه ـف ابثم   واث ـؿ : ،لعف مشا  إذ يم

ترتعد ما   ،أفتح فنجان قهويت وأسك  اخليال مشحو  ابلفوضا ،مفتون  وس الوحدة ،" أحس أنٍت مغل  ادلشاعر 
  فااذة ماا  البحاار تطاال علااا ىااذا ادلاادار اخلاماال ل ،تشاابهٍت ساافينة اتاهااة رباصاارىا الاارايح واألمااواج ،حااوا ادلفاجاا ة

مثة أمر يسجل بصماتو علا ىيكلي اخلاسر، كل شيخ يصرخ يف وجهي  ،ادلكتظ خبلل م م  يراف  ارتعاشيت م  مبهم
م  داخل ىذا القبو ادلري  ابلعفونة والسعال وأوجا  ادلفاصل كل شيخ حىت الذاكرة اليت تفتح بعضا م  شابابيكها  

تلك الحافَت ادلكتوبة علا جدران الفنجان  ،غمس  روحها العتم.. دوران يهيم  علا غيبيت الراعشة ،كي تسليٍت
 (.   26، 2062 ،القاحل تتنب  خبرافات ست يت م  سبااي األمل القادم" ) األعرجي

ـديػيف ا  ػ ح يف ) ذاا ا موي اثسرد  يقا ذ  اثراو  مػي اثشا ػعيف اثم  ػعيف اثػيت تسػكن مـػ خ اثير)ػيف اثـ سػعيف وا      ـ  ث
 ثقو ب    

ال   اث كريػيف واجلا ثعػيف ) سػع ؽ اثػـص اثم  ػ  ـييف ومل ـف )ػلالالت تثػ  ا    ػوة واثلذشػيف  ،اثرؤي ف ث ضػ ء اثـ ػ  مشػا
ـين وتلثع   ،واثياـض واثيرائ  ) تشكع  اولث اثسرد  ـ  ت   تك إذ تشقي  آثع ت االل ايح واثقكثعف واالقق  د اث ي

ف ثراو /اثشا ػػعيف )ضػا  ا ػػقك   حيػ وؿ )كػػ  ط ق تػ  اث ـعػػيف  ، و   ا ألسػور ) لعػػي م  لػ  اثػػـص اثسػرد ا شػهل ا وسػػ
ـفعيف خل ا  ورائعػػيف  ، ويباػػ  ت ػػ  ت بعػػ  امعػػ ؿ ا و ػػ  اثـ فػػا  ـ)عيف واث كريػػيف أف يمػػلـ ذػػاا اث ضػػ ء ا ثمػػ  ابثػػرؤن اث ػػ واالسػػ 

ـاقي اث سع  ات   حس سعيف دالثعػيف وط قػيف  ـاقػي ي ػلر مػن  بوع ت اث ذاكراتعػيف ممكـػيف    ف اموػ ب اثم  ػ  ا ألسػور ث 
ف ثرؤييف  ،وذـ يقجرد من أييف تـلع ت مر بعيف أو   ت يرخيعيف ،خ  اي رؤن اثك ت  اور ا قمـي خ ف اثشا عيف اثم  عيف

ـم  وا قي  اثثم ) ث حػلاث ا ق امـػيف فضػ  تػن اث ضػ ء اث ـحػلة اثسردييف ) ذاا اثسع ؽ ن)بيف من اثع ـ ػ  ا ثمػ  اب ا واث
ـدييف  قػل اكقا ػى واجيفػ ت  ،واثضع ع ـ  ـاف  اثـ سعيف واث ــ م  م  دامى او ـؿ ك  يقجسل ) ي وا  ه  اثا  ي شر ابث مبم

ـاردت ) فض ء امع يف واثم   وامـؼ ل ـاقبعيف قل ت يياػره  -مػن و هػيف لصػر اثسػ رد -فك  ط ء ) ذاا اثـص اثم    اث
ـؿ  ــلاث ـ ء واصه  واثضع ع واثبقايف اثلائايف واثملر ا ق
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 ول ا  ) سع ؽ آخر من اثم يف ل سه  قـؿ اثراو : 
وفوضاا تاتالطم  اذا العمااخ السااخر ما  وجهاي طارق تتلاو   ،ساكون ،" وخادر النكمااش ادلت صال ياذري احلا ي  

حيلا  ما  أخبارة تيجال الشاروخ  ل شايخ ينادس ا ن يف الظلماة ألناٍت أرقاب فقاط ماا ،وأخر  معبدة جحالمناا ادلرعباة
أمساو  اي رارج  ،لتتسو الدىالي  عرب بيبايي البعياد واخلاسار ماو ) زرقااخ اليماماة ( تلاك الفاوازير غااابت ما  الشارود

ع فو م  داخلي كي ترقص األفاعي أمام ىذا التحادي  ادلا م  ابلصاراخ الاذي يتحلاا ابلصام  خوفاا ما  أن يسارق 
اقااب احلريا  . وقاد عجباوا  6312، ألهنم علقوا يوماا علاا حاااط من لناا صاورة فيضاانالسمو جَتاننا واهتم ابجلنون
ىذا ألننا بال ساق  ونناام  ادوخ القطياو يف زريباة حياث التانفس اخلاان  وادلعجاون ابلصار  ،م  صلاة عاالتنا م  الغرق

 ل(22، ص 2062 ،الذي أصاب أمواتنا.." )األعرجي
ـاقػي اثػا  تسػكن يسب  امو ب اثم    )ك  ط قق       ـييف ) ذاا اث ض ء اثـ   اه أسورة اث ـ)عيف واثرؤي اث ـعيف واالس 

اثيػرائ   -و  وثيف اض  ء ا لثـؿ اث  لقػ ز  ،)ك  تلاتع    ا   ييف -ا قا ذعيف مي اثراو  اثااع -فع  اثشا عيف اثم  عيف 
  ذذن اثم رئ أو ا ق م  ابثوريميف اثيت تسقوعي ب  ) )ـعق  اثسردييف   وذثك ثقملم مبو  فكر  وف س   وثم ) يث  ويسق 

اثص ذرة أف تلذش وتشـش ت   ل سه  وت ػ    ذػ ،  لثػيف إطػك ثعيف سوي عػيف تسػقلت  اثكشػف وا ب يـػيف ث ـسػ  اثسػرد ل 
ـاقي واوع ة ـداوييف ا بقايف ث  عا ميف  ثػع ئ  ثم )خل زرق ء اث -فه  ال ملع  إه ط ء تراث  ،ف  ك ف اثسرد  م ـث ابثرؤاي اثس

ـرا   اث بعلة ـخعايف اثيت   عه  ت عهػ  اثصػروؼ ا قيػ ة وا قجػارة مػن اث ػراغ  ،ت  ـاق  اث ـارث وا ح اف واثب )  تسقلت  اثك
ـد  واوضػ ر  واثقػ رخي  ـ ػ ـف  ،واث  ع، اث ػاين يأل جػ ف اث ػراع اثـ سػ  واث ثقجبػ  اموػ ب اثم  ػ  ا ألسػور، وا شػا

ـ  ـيػػيف اثثم فعػػيف ا هاشػػيف أو ا سػػق  يف مػػن اجيخػػر/ اثي ئػػ ابإلطػػ رات اثرم يػػيف واث )   وثػػيف  بػػ  اثػػ من  ،ـديػػيف يوػػرح قضػػعيف اهل
ـليف ابموػػ ب ا  ػػ رق  خل ــ اث ب ػػيف اثسػػردييف ا شػػا ابلصااراخ الااذي اثسػػرد  حيػػلد آثعػػيف اثرؤيػػيف ا قضػػ دة خلاث مػػ ء/ اث ـػػ ء  ) ـػػ

ا ألنناا باال ساق  ونناام  ادوخ القطياو يف زريباة حياث ىاذ،وقد عجبوا م  صلاة عاالتنا ما  الغرقلل،  يتحلا ابلصم 
ــ ) ف يػػيف تػػلف  اموػػػ ب  ، التاانفس اخلااان  وادلعجااون ابلصاار  الاااذي أصاااب أمواتنااا واثػػيت يثريهػػ  وييػػػايه  اثمػػلر ا قػػ

        ا سورة فض ء االخقـ ؽ واثـج ة ) آف واحلل يف فضاخ  اثسرد 
 ادلفارقة -2

ثشػػان اثـ ػػـص ا د)عػػيف ة يػػل مػػن اثقب رضػػ ت اثلالثعػػيف كػػ  تسػػقث  لع ػػيف اثمػػ رئ وتلفبػػ  اه  تبػػل ا   رقػػيف تم لػػيف أد)عػػيف    
ـيػػك "  ـثػػك اثشػػ ء )وريمػػيف تسػػقث  ال ت سػػ ا واحػػلا )ػػ  س سػػ يف مػػن اثق سػػ ات اثقومػػ  واثقوويػػ ل وذػػ  كاػػ  ترفهػػ  مع " ق

ـ)عيف وداثػيف ت(616، ص 6332 ،)ميويكا قي يرة"   م تعػيف ت ػ  اثقبػلد اثػلاليل اثػا  يقج ػ  ل فه  باا ا بىن أداة أسػ 
ـد دالثعػ  ـيني مػن ا بػىن أحػلمه  ظػ ذر   ػ  مم ػ ـد مػن ثػلف لػ ح   ،) )ـعيف ملاػ  ) طع  ػ  مسػق واجيخػر ابطػ  مم ػ

ـريػػيف اثػػيت  ا   رقػػيف اثػػيت ييػػلو ا ق مػػ  هلػػ  أو ا  حػػ  ضػػاعيف ث ب ػػ  اثب مػػ  واثػػلاليلل وذػػ  بػػاا ا بػػىن تمػػرتب مػػن مبػػىن اثق
ــ ت ػػ  اثق تػػ  )ػػلالالت ملػػ ـيػػيف تمػػ ـتػػ ف: ث صعػػيف، ثي ـن اثق مػػ ل وا   رقػػيف ل ـتػػ  مػػن اإلدذػػ ش وا    مػػيف ت ػػ  مسػػق لث ل
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ـقبػيف ـاقػي اث ب ػ   ،(22، ص 2067 ،)متاوا ا ث  ظ واتو ئه  أ)ب دا    مق وسػع قعيف ح ثعػيف تقاصهػر ةشػ ذلة ومراق ػيف اث
 
ُ
ـح  ب  سع ؽ او ؿ ا   ِح  ا   رق ل ، َح وم  حيلث فع  من تـ قض ت ي

ُ
 ومم ـ ا 

تـػلم  يشػرع اثػراو  اثب ػع  ) ا شػهل  ،)يف انتظاار السايناريو (وتقج   طػبرييف ا   رقػيف ) اموػ ب اثسػرد  تػجت ق ػيف     
ـدييف اثيت تق ـ ذ  اثشا عيف وذ  ترـو   ورة اث ـت اجيخر ) ا نت اثسرد  ـ  ـؿ: ،اثسرد  )ورح إطك ثعق  اث  إذ يم

ي لقااد ساا منا النتظااار، إىل مااىت واناا  تساارد القصااص تلااو القصااص )فضاانا(. سااحب نظارتااو  اادوخ وقااال أخاا -" 
نعتاذر  ،أنا  باال شاهادة علمياة ،خذ واذىب وىو يدرك أناو سيصادم إنساا  ،بصوت فيو م  ادلرارة ما يذكره ب وجتو

سحب اضبارتو ونثرىا يف اذلواخ  ،ملكان قصده أن يغذيو ببصيص م  األ  ،ألنك غَت مشمول يف ىذه الداارة ابلتعيُت
مث نظاار عميقااا بعينااُت مفتااوحتُت ضلااو البهاااخ الواسااو وكاا ن ضااوخفا يشااكالن فجااوة يف الفضاااخ، وأخااذ  ،وىااو يضااحك

 (.22-22، ص 2062 ،يوب شوار  ادلدينة ويهلوس بلغة ل نفهمها ضل  البشر " )األعرجي
اثقيػػػ ير اثسػػػع ق  واثػػػلاليل ) )ـعػػػيف تشػػػكع  اوػػػلث اثم  ػػػ ،  تقشػػػك  ا   رقػػػيف ) ذػػػاا اثػػػـص اثسػػػرد  تػػػجت حػػػلوث     

  ،وثعجب  اولث أكثر ديـ معيف ودرامعيف تجت  صهره ) اموػ ب اثم  ػ  ،وإدذ ط  ث اق م  ،مشك  )اثك تـ قض  وتـ فرا
ـار ا    ػوة واث ػلميف ثقاػلث  ،) تـ م  اثرؤييف اثيت ضاه  اثراو  اثب ع  ) ا شهل اثـ   -ثبق يف اث لاييف -كا  أسه  او

إذ أحػػلث ذػػاا اثق ػػ دـ واالل  ػػ ـ ) اثسػػع ؽ  ،ث شا ػػعيف اثػػيت تـقصػػر امػػ ص ) ظػػ  تمػػلة االلقصػػ ر ا معػػى ) اثػػلائرة
ـة دالثعػيف كاان قصاده أن يغذياو ببصايص ما  المال(   ،)نعتذر ألناك غاَت مشامول يف ىاذه الاداارة ابلتعياُتا   رق   فجػ

ـييف ول ثعيف تيا  اث ـعيف اثـ  ـد ،عيف وت يل من إطك ثعقه  اجللثعيفورؤي و يقام  او    ،فان    ا بق د أْف ي لر ا م  ا ـش
ـظع يف ـف  ،ا ـقصر من خس رة اث  حن ث  ثاا ك ف ال)ل أْف ي لر أس ـب اثسارييف واثب ثعيف تػن ذػاا اث ضػ ء ا  ػ رق  ا شػا

ـ ابمع يف ث شا عيف اثم  عيف ا  ويف  رّاء اثـقعجيف اوقاعيف    ا ـ ـره اثػروتني اثمػ ل ـظف  اثا  ) ػ  ،  يف ث ب  خلا ـج / ا 
ـر اوػػػلث اثم  ػػ  ـقبػػػيف تسػػػه  ) توػػ وتكشػػػف تػػن اجل لػػػ  ا يعػػػ   ،ومػػ  سػػػـؼ حيػػلث مػػػن تػػلاتع ت م ػػػ ييف  ػػ  مق

ث او ب ا قاث  ) اإلو ط اجل ل  اثمعا  ا خ ق  وا ه ل ثمل  لت اثشا عيف ضاعيف امو ب ا هػ  اثػا  يق ػلره 
ـظع يفاثشب  ـاقب  ا ح ـ وا مـع ت أو أ  نفػاة مشػرتيف ت ػ  اوعػ ة  ،ر ا ث يل ا يا  ث م  ) ) حني يمـض امو ب اث

ـاقي ا  ه ل ـن تـل اث  حثني تن ) عص أم  ث بعش ) خض  ذاا اث  )اريبيف  ع ب ا ألذ ت اثيت ال هل للاذ  س
ـاف ) ق يف        ـفػ  قػل طػ) دراجة بقدم واحدة ( و ل اثبـ ك  م  رقػيف درامعػيف مقضػ دة ) سػع قه  اثرتكعػ  واثػلاليل  ثك

ـد ) قع دة اثلرا يف ـاقي ا به ـؿ )  )ـعيف ا نت اثسرد  ،تـ قو اث ـاف يشرتط اثلخ ـقـؼ  ،وذـ م  يبو  )بلاً ت مع  ث بـ ث 
 وكشف ل ثع ت  ) امو ب اثم   ، وكا  يمـؿ اثراو  : ،ت   ه ع ت ا بىن

إهنام يلعباون مارحُت  ،كي  يكون لو قدم أخر  كي يشااركهم ذلاوىم وركضاهم ادلتواصال اجلميال  ،طويال " أخذ يفكر 
وألناو أراد أن ياتخلص ما  هلماو بفارح يعلاو أكثار  ،يتقاف ون سلتالُت وىاو يتا ف  وك ناو متثاال يصاف  حولاو الغماوض

اقتاٌت والاده دراجاة صاغَتة لتكاون قدماو  ،ذىب إىل سوق الادراجات اذلوااياة ،قدرة علا الت مل دبا راجلهم م  شعور
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احتفال غاَتة مناو ما  يانعم بقادمُت نهه حينهاا ضاحك )رعاد( وابتال  ،وعندما تعلم قيادهتاا دبهاارة ،الثالثة دون ادلصابة
 (. 77-72، 2062 ،الشار  ابلفرح اجلميل..ىههو" )األعرجي

ـين ا     ـيو يقااو تػن ذػاا اثقشػكع  ا  ػ رق  ) )ـعػيف اثػـص اثم  ػ  تكػ ثرؤيػيف اثـ سػعيف واثب ط عػيف اثػيت تسػب  إه تبػ
ـد  ث شا ػػعيف اثػػيت يسػػردذ  ثـػػ  اثػػراو  ـ ػػ ـ  واث ـثػػيف اثـمعػػيف   ) اموػػ ب  ،اثػػـمص ا بـػػ ـثػػيف اثسػػردييف خل اثو  إذ تقج ػػ  ا م

ـا هيف لـ  ،اثسرد ، وهب  اثراو  جيقهل ) تكريس لـت اورييف، و)ن تلاتع    وقعاه  اث كرييف ) اثـص اثسرد  ت وم
ـاقػي ا ػع  ابإللسػ لعيف   وذثػك ثقشػكع  )ػألرة دالثعػيف ول ثعػيف  ـ   ت ػ  اث االسقس ـ واو ف واثعػوس ) أقسػ  اثصػروؼ وسػو
ـف ) اوػػػلث اثـ ػػػ ،  ػػػراء اث مػػػل واورمػػػ ف اثػػػا  ألػػػ ب  سػػػل اثشا ػػػعيف ) اث ضػػػ ء  ـد  ا قكػػػ ـ ػػػ تػػػأل ج اث ػػػراع اث

ـاف و قشلة اب م لوهب   يقارؾ إه مـوميف ل ثعيف كثع يف و  ،اثااكراع  طليلة اثص ؿ وا ث
ـ       ـير وتـ م  ا حلاث ا قض ر)يف )قشكع  ذرم ــ )قو مػن  -إف لق اثقب ػ  –ف و كيف اثسردييف ) امو ب ا   رق  تم

ـاقػػي ا ػػوزـو ثقامعػػ  ) ػػعص مػػن ا مػػ   ـف )ػػاثك اث ػػراع اجلػػليل ث  اجلػػ ء إه اثكػػ  حػػ  تق ػػ ق  وتقـػػ قو وتقػػلاخ ، ويقكػػ
ـاثػل   ا  ـيو اثـ سػ  اثػيت اقرتحهػ  اث ػـت اجيخػر خل اث ـ  واثروحػ ل وقػل أسػهاى ف ت عػيف اثقبػ ـد اثب ئ  ا بـ ـد ر   و  ـش

ـؿ اثػػلرام  ث ـػػ ء اوػػلث ) ا قاعػ  اثم  ػػ  اه ت ايػػل حػػلة اث ػػرح واثسػرور ث بػػ  اوركػػيف وامػػ ص مػػن  ،ا شػ رؾ ) اثقاػػ
ـ  ا اػػع  ت ػػ  ذاكػػرة وتو بػػ ت ـد قػػلـ أخػػرن  ثثػػيف سػػ ويف اث مػػل اثبضػػ ـر و ػػ قػػل تشػػك ى  -اثشا ػػعيف اثم  ػػعيف ) ت ػػ

ـر ) )ـعػيف اثقب ػ  اثسػرد  ا  ػ رق  اثػا  لشػو  -إط راي وت مع  ول ثع  ـرة اثعػوس ا قكػ ثقس لل اثروح ا قوزميف اثيت ح ر)ى ل
)عػػيف اثػػيت تشػػك ى )لايػػيف مث مػػن ذػػاا االحق ػػ ؿ  ػػ ة  ػػن دي ػػك قػػلمني، إف ذػػاا امػػرؽ ذػػـ ةث )ػػيف اإلػػراؼ تػػن اثلالثػػيف اإلجي 

ـز واحقعػ ج مـلذشػ  ممػ  حيػلث مػن  ت طى ابثـمعول إذ ت ّلر ا شهل من ال حيق ج ابحق  ث  و  ت  وال ون من ذـ ) تػ
ـقفل ـداوييف ا  ـقبيف تث  اثضاك ت   اثر   من س    م  رق ت مشهلييف    مق

 الن ايح -7
ـ)عيف ا      ثػػيت تبػػ ز طػػبرييف اثػػـص وأد)عقػػ  ةػػ  يثػػ ه مػػن تػػلوؿ تػػن ا بعػػ ر وخػػرؽ يبػػل االلػػ ايح أحػػل اث ػػع  اث   عػػيف واالسػػ 

ـييف واثلالثعيف اثم رة ) ذذن ا ق م ل فهـ " خروج ت   ا وثـؼ أو مػ  يمقضػع  اثصػ ذر وذػـ خػروج تػن ا بعػ ر  ث تراؼ اث ي
ـرة أو اخرن و)لر  ت مق  ، 2061 ،)العدوس وتيف" وثيرض ق ل إثع  ا قك   أو   ء ت ـ ام طر ثكـ  خيلـ اثـص ) 

 ل(620ص 
ـيػيف       ـز اث ي ـاتػل االخقعػ ر ث رمػ ـيني اثرتكع  واالسق لايل أو اثلاليل اثا  يقاثػ  ابمػروج ت ػ  " ق وذـ حيلث ت   ا سق

-266، ص 6332 ،)فضالمث  وضي ا  رد مك ف اجلاي أو اث  يف مك ف ا ـلـؼ أو اث    اثيريػ  )ػلؿ ا ػوثـؼ" 
ـاذ  اثـ   ةج وزة ا بىن ا بع ر  ا بجا  اه مب ف أخرن ذات سث  ل، واالل اي  (262 ح أداة اث ييف اص زييف ) لع  يف  ق

  ل(1ص  ،د.ت ،)ويس" أـ االل ايح ت اثلالثعيف وأرقه " ف ت  وتاع ل وتبل االسقب رة كا  يراذ  اث بو 
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ـتيف اف  ثيػيف طػبرييف      ،تثػ  اإلدذػ ش واثقػوث  ) ا ق مػ  ،مرلػيف، إل ايحعػيف ول ثعػيف وثمل امق زت اث ييف اثسردييف ) ذاه اصا
ـييف ـير اثسرد ، فه  ثييف  ق ك حس سعيف رؤي ـال  ل ومن اثـا ذج  ،وتش  إه )راتيف اثق  ـؿ فكر  وف س   وت وذات ملث

تقاػػػ ذ   تـػػػل تملديػػػ  اث اصػػػيف اث مـعػػػيف اثسػػػردييف اثػػػيت) زمااا  مساااتقطو(   مػػػ  سػػػرده اثػػػراو  ) ق ػػػيف ،ت ػػػ  ذثػػػك اثقـلػػػعف
ـا س وا حػ ـ،  ـت  ت   ت  لع  اوع ة واثاكرايت واهلػ ـف، ورؤيق  ث ا ض  وسو وتقج لس مي إيم ع تو ب ت  ث اع ة واثك

 :يمـؿ اثراو 
يتنطط  فوق عقارب ساعتو خيال كي تنثٍت  ،كان وحيدا تسَته اخلطا ضلو اجملهول  ،" يقلب بصري ف غوص يف مداه 

اجلساار العتياا  يقاا  ليغااازل النااوارس بدىشااتو الغارقااة يف حلاام الكتشاااف يساااال نفسااو لااو ادلسااافات  اار بطي ااا فااوق 
الوق  حريقا بُت عينيو لذاتو اخلاافة تنسج لو  ،دبرارة اخلوف م  فخاخ ىذه احلياة ادللي ة جخطار الختبارات القاسية

عاا كما أدراج ىذه الشمس اليت تنحٍت ىي اللحظة اليت هتمو جمنية تنحدر م  األ ،أطيافا م  احللم اخلاسر جعرافنا
أمااام قامااة روحااو الطافيااة يف شااوار  مااراايه الالمعااة ابخلااوف والااذىول، النااازل ماا  جاارار وقتااو الثاباا  دبعاادن جسااده 

 .  (71، ص 2062 ،النحيل الذي أذابتو غرفات الغربة وصقيو الطبيعة " )األعرجي
ـرة اثسػردييف  )ػػلالال   تشػقي  اث يػيف اثشػبرييف اإلل ايحعػيف )كػ  ط ق        ـ)عيف واجلا ثعػيف واثقلثع عػيف ت ػ  تشػكع  اث ػ  ػ  االسػػ 

ـرذ  اثقاعع ػػ  ،ا قبػػلدة ) اموػػ ب اثم  ػػ  ـ  )  ،وكػػاثك تباػػ  ت ػػ  تكثعػػف وت بعػػ  حضػػ وال ق حهػػ  اجلاػػ يل واثرؤيػػ
االلػ ايح إحػلن ا بػ ي  اث ـعػيف  فض ء ا ك   ثق يػل مػن سػارذ  اث   ػ  واثقػلاويل ت ػ  اثمػ رئ أو ا ق مػ  ل إذ  ثػ  طػبرييف

ــ-واجلا ثعيف واثقم لعيف ث ـص ا ديب ـاسوقه  كث فيف اثقشكع  اإلل ايح  ) سع ؽ ثييف اثـص    -ت   و   اثبا حعن يم س )
ـ  اثقجر)ػيف اإللسػ ل عيف )ـل     ءاً ألع  من  ث ت اث ـبيف ا د)عيف وتمـع    ا برفعػيف واثثم فعػيف ) اموػ ب ا ديب، اثػيت ملقػ

ـر )ثـب ل يل ـلعيف   ثقار ه  إه اثـ لق ف وم قكر يث  اثلذشيف واثجتاتيف  )ك  م  ل ه  وتلاتع    اث كرييف واث  س عيف واثك
كعػف اسػقو تى اث يػيف اثشػبرييف اإلل ايحعػيف أف   ،واث هجيف واال)ػلاع تـػل ا ق مػ  ل إذ ل اػ  تػجت سػع ؽ ذػاا اثػـص اثم  ػ 

ـير وتػػلثع  اوػػلث اثسػػرد  ضػػان سػػ ورة إيم تعػػيف ورم يػػيف ممعػػ ة وت يػػل مػػن ف ت عػػيف ف ،مل ػػ  ثيػػيف اثسػػرد بػػ  اوكػػ  ت ػػ  ت ػػ
عرب سلسلة م  اجلمل الن ايحية) يقلب بصري فا غوص يف ماداه.. يتانطط   تق ت  ابث من اثسرد  ) اث ض ء اثـ ػ 

هتمو جمنية تنحدر م  فوق عقارب ساعتو خيال كي تنثٍت لو ادلسافات.. الوق  حريقا بُت عينيو.. ىي اللحظة اليت 
ـظعف األعاا.. جسده النحيل الذي أذابتو غرفات الغربة وصقيو الطبيعة(  ل إف  طبرييف ا قاع  اثيت أحلثقه  ف ت عيف اثق

االل ايحػ  اثػػيت تػلت  رؤيػػيف اثػراو  ) اثقشػػاعص ومضػ ت يف اثلالثػػيف كػ  تيػػلو اثػلواؿ مشػػبيف اكػجت ط قػػيف ممكـػيف مػػن اثقوويػػ  
 ة ودذشيف ووص ت سم  مباميف ) اثبقايف اثساعكيف اثيت لساعه  اث ـعيف اثباعميفلهب  اثم رئ ) ح  

كث فػػػيف اوػػراؾ اثشػػػبر  ) اثػػػـص اثم  ػػ  مػػػن خػػػ ؿ ثيقػػ  االل ايحعػػػيف اثػػػيت   ،ل اػػ  أيضػػػ  ،) نقااار الناااوارس(و) ق ػػيف    
 :وكا  يمـؿ اثراو  ،تقاصهر ) سع ؽ خو )يف اجلا يل واث   وا س ـيب )شك  حس س وتاع 
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إهنا خديعاة أخار  ..طينتاو اجملبولاة ما   ،" انسل خارج الضوخ ضلو صفناتو اذلاداة فاغرا فاه ابللعنة علا ما سيحدث 
كاان منجاذاب   ،الشعور يتجو ضلو مكام  تدفعو بتسلط يف ىاوياة اللاوم ،احلياخ تدىس روحو الش  م  رااحة الطيب

احليااة بقعاة  –شعور رلازي سليا   ،  الدىشة اليت ل تستقرحلراا  الكتشافات الروحية م  أسرار ابطنة ادلنحوت م
 .  (16، ص 2062 ،سوداخ م  ادلوت" )األعرجي

ـفعيف مضػارة  يسػردذ  اثػراو      ف ثقشكع  االل ايح  ث ييف اثسردييف ) ذاا امو ب اثسرد  كشػف تػن سمػ ت ابطـعػيف لػ
ـد ،ث ارسػػ  / ا ق مػػ  ـ ػػ ـاثػػيف اثػػيت ي ػػوا ه  ) لع قػػ  ث ا ػػر ) ابطػػن   تػػجت حركػػيف ،وذػػ   ثػػ  رؤيقػػ  ث اعػػ ة واث ك م تػػ  اجل

 -) ذػػاا اثسػػع ؽ -واثقمػػ ط أسػػرارذ  اثلفعـػػيف واجلاع ػػيف ابسػػقارار ل وذػػـ اثػػا  ال تسػػقوعي اث يػػيف اثقمريريػػيف اث سػػعويف ،ا طػػع ء
ـذ ػػػ  اث كػػػر  وا بػػػر) واجلاػػػ يل ل  ،واثيػػػـص ) م  لػػػ   اثقشػػػكع عيف ،مم ر)قػػػيف ممػػػ  يػػػجتر أف اث يػػػيف واثمػػػلرة ت ػػػ  لػػػع  يف أه

ـثػيف اثم  ػعيف ـاء ا م وتشػك  ت ق  ػ  اثلالثعػيف ) )ـعػيف اثػـص  ،و ثػ  مم لػلذ  اث كريػيف وا برفعػيف ،االل ايحعيف ق درة ت   احقػ
ـييف ا قلاوثيف خل ـافرات ت   س س يف من ا   ات اث ي انسل خارج الضوخ ضلو صفناتو اذلاداة فاغرا فاه ابللعنة علا ما اثيت ت

احليااة بقعاة ساوداخ ما   –شاعور رلاازي سليا   للالشعور يتجو ضلو مكام  تدفعو بتسلط يف ىاوية اللاومسيحدث .. 
ـتيفادلوت ـاف  ذات ط عبيف مقـ ـء  ،  وذ  ح ـديػيف  ،روحعيف ل سػعيف خل امليبػيف ،فع ايئعيف خلاثض ـر، ا سػرار،   وو  اوعػ ء، اثشػب

ـغ فض ء اثلذشيف، ومش ذل اثيرا)يفلحع تعيف مقض دة خلاوع ة/ ا ـت  تض فرؼ لعب  ) سع ؽ اث ي  يف اثشبرييف اثااتعيف ثق 
)يف انتظااااار ول ثعػػػػيف اث يػػػػيف االل ايحعػػػػيف اثشػػػػبرييف ) اموػػػػ ب اثم  ػػػػ  تػػػػجت ق ػػػػيف  ،وكػػػػاثك يػػػػجتز سػػػػار اوكػػػػ  اث ػػػػ    

 :حعن يمـؿ اثراو  ،(السيناريو
جداث..تساحلو ادلراااي بعاد " كان القيظ حيلب م  الشمس حرارهتا فتتوغل احلارث لتفاوز الساخونة حاىت ما  األ    

 ،إل إناو اساتباح كال شايخ وو  ضلاو أوراب حياث ادلارح ،وفاة والده الذي خل  لو اراث لاقا يسًت ما تبقا م  حياتاو
وفناخات ادللذات كان  مفتوحة أمامو، يدري أن عادلهم سلتل  وخاسر وىو ابذباه اجلحيم...أصبو الندم كان مريضا 

 .       (12، ص 2062 ،القتو باا)زاىرة( الًتكية األصل " )األعرجيحرصا علا ع ،لذا مل يعضو
ـؿ رؤيػػيف       ول اػ   ك ػػ ءة اثػػراو  ) ا داء اثقب ػػ   اثسػػرد  )  ثػػ  اوػػلث اثم  ػ  اثػػا  جيػػرتح مسػػ را  ليػػلا ثقاػػ

حعن ا رح وا  اات واجلا ؿ  ،وااللقم ؿ من اث ض ء اثرتاث  واثقم عل  اثبريب اه اث ض ء اثيريب اثرح  ،اثشا عيف اثسردييف
ـليفللتسػػا   ا راثػػ لل الػػ ي اثـػػلـ  ،واالل قػػ ح ت ػػ  االخػػر ـز اثسا ـارد اجلاػػ  اثسػػردييف االل ايحعػػيفخلاثمع  حي ػػ لل ثق ػػ مث تقػػ

ت ػ   –مريو  ل لبيف فض ء اثقض د واث راع )ني ا تراؼ وا ث  ا قب رضيفخلطرؽ/  ػرب  إذ م ثػى اثشا ػعيف إلػـ اثيػرب 
ـاثػل اثر   مػن يسػرذ  ـن ابثـػلـ   -وتػلـ احقع  هػ  )سػ   اإلرث اثػا  تركػ  اث ـدة ثكـهػ  ا ملػ  سػ بثػ  تػن اثسػب دة ا  مػ

فك لػػى ضػػاعيف ث اػػلاع ال هػػل حػػ  مػػ  تبصػػ  حرلػػ  ت ػػ  مػػ ء و ههػػ  كػػ  ال  ،كاا ػ يف ثب ثهػػ  ووتعهػػ  اث ائػػف ابومعمػػيف
 يراؽ ت   تق يف او ل  

 الكثافة التدليلية -1
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ال ػػػ  اثقشػػػكع عيف واثلالثعػػػيف فػػػيف اثقلثع عػػػيف ) اثػػػـص اثم  ػػػ  ت ػػػ  اخقػػػ اؿ تباػػػ  ف ت عػػػيف اثكث      ،اجلا ػػػيف اثسػػػردييف )كػػػ  ش
ـثػػيف اثـ ػعيف اقػ  تػلد مػػن  ،ووضػبه  ) سػع ؽ طػبر  لػ يل ميػػ ير مكثػف ومضػيـط جيػرتح خوػػ اب سػرداي حيػلد اثرؤيػيف وا م

ـ   ،ا ث  ظ ـ  و)ع   وأس ـيب م ـالػ   )  و)كث فيف دالثعيف مـسبيف ،وابقق  د ثي ملقا  أكثػر مػن مسػ ر سوي ػ  ولػ يل وت
 امو ب اثم    ل

ـة اثلالثيف ومض ت يف ا بىن ) اثلثع  ـف اثي ييف مـ  اثكشف تن  ،إف اثقلثع  ذـ ةبىن من ا ب   االث  ت واثجتذـيف ت   ق فقك
ـيه  اثلثع  واثقوكعل ت ػ  أف مػ  حيػع  )ػ  مػن دالئػ  ت معػيف ذػـ ت بعػ  ث ػلثع  ) اصػ ثني اثقمريػر    اثو قيف اإلحي ئعيف اثيت حيق

ـ  ت ػػ  لػػبعلين ـف ،لػػبعل اثب ػػ رة ،واالحيػػ ئ ل ذثػػك أّف كػػ  لصػػ ـ دالئ ػػ  حيقػػ وأّف اثلالثػػيف تقوػػ )  مػػي  ،ولػػبعل ا ضػػا
اثب قيف اثرا)ويف )ني اث بعلينل وسـ رتض اجيف أف لص م  ي ػ  )ػلوره  ػرد تـ ػر ) لصػ ـ  ٍف ي ػ ق بػاه اثكع عػيف تـسػب ً 

مقلاداً ث ل ذكاا  ل أل سـ  أم ـ لص مني يقلاخ  ويقش )ك أحلمه  مي اجيخر، وثكـها  مـ   ف تن )بضػها  اثػ بو وا
 -لإف  او ثيف اثػيت يسػاعه  اي سػ عف اثلالئ عػيف اإلحي ئعػيف، إذ يشػك  اثـصػ ـ ا وؿ إذف لػبعل اثقمريػر، ويشػك  اثـصػ ـ اثثػ  

 ل(621، ص 6321 ،) ابرتلبعل اإلحي ء  -وذـ تـسي ث وؿ
 :وكا  ) قـؿ اثراو  ،) ربطة عن  ()شك    ّ  ومرك  ورم   ) ق يف  اثقلثع عيفوتقاصهر اثكث فيف 

 ،" فج ة علق  نظرتو بوجو أحاد األصادقاخ وىاو يبحاث يناون وحبركاات مريعاة عا  الا ار األباي  وادلارقط ابلساواد 
وحينماا حارف بيباي عينياو ضلاو  ،شاغل اب ااخات صلهلهااتصاحب حبثو قهقهات ادلارة .. وقد عال صراخو ىوس ُمْر ومن

 ينو شاىد مسَت وىو مهندم برصانة الشخصيات وتعلو وجهو ابتسامة خفيفة فيها م  الت مل ما يبعث األمل وعندما 
حسر إبصبعيو ربطة عنقو السوداخ.. العامل.. من لقا إىل هناية شاكلو اذلرماي ادلعكاوس أصابح  ياده يف الفضااخ خاارج 

لذا ابتسم كثَتا وقال عند ادلغادرة ليس صعبا أن نتبادل األماك  لطادلا ضل   ،قطة البيضاخ.. األمل.. م  زاوية اذلرمالن
 .  (62، ص 2062 ،)األعرجيذاكرة.. مث صف  مسَت للمجنون الباحث ع  ال ار األبي  وادلنقط ابلسواد .." 

ـ  ) سػرد  ،ثعػيف اوػاؼل ا  ) ذاا امو ب اثم    ا كثف واثم ئ  ت ػ  آ     ــ ت ػ  االقق ػ د اث يػ و) أسػ ـب يمػ
ألّػػ  قػػل أتوػػ  مسػػ حيف كق )عػػيف ل ػػعيف خ ثعػػيف مػػن اوشػػـ  ،ا حػػلاث وتـػػ م  مم لػػلذ  اثلالثعػػيف واثرم يػػيف ) اث ضػػ ء اثسػػرد 

ـ  اث ائػػل ـر رؤيػػيف اثش ،وأسػػه  ) هػػـ حركػػيف اثسػػرد )شػػك  درامػػ  ) اثقشػػكع  ا  ػػ رق  ،اث يػػ ا ػػعيف ) ممػػ  سػػ تل ت ػػ  ت  ػػ
ـات اثقووي عػيف ابثسػع ؽ  ،سع ؽ امو ب ثقيلو م اا  ل ثع  ورم اي مل وؿ من خ ث  إطراؾ اثم رئ أو ا ق مػ  ) م ػا اث جػ
ـؿ درام  م  رق  وتكقعك  مكثف       ،اثلاليل ا ـ س  ـف اث  حن تن اث ار  مل إذ هسل ) طا عيتخل    وخل اصـ
ـاء إثعها  وا سكـت تـه   ،وثقاث  اثلالالت اثي ئ يف ،و عميف فض ئه  الل ق ح اثرؤاي ،  ثشاا خع هل وحرؾ آثعيف اثقووي ،ا ض

ـليف واإلطك ثعيف وا ق  رة دخ ى ) سع ؽ سرد  مي ير ولق ف يضار دالالت  ،) امو ب اثم    فشا عيف    اصـ
ـات  اثبم   ا ثمف كا  ك ف ) ا  ض  -مر بع  -ملع  ـييف ا قاع يف اثيت اقرتحه  وثك ،إه اثر   اث ـ  ا ب دثيف اثرؤي   تسق

ـر اثمػػراء ـ ػػ  ا ص ػػ  ثػػ   ،اثػػراو  جلاهػػ ) ير ػػي اثبػػ ا اه وضػػب  اثو عبػػ  )بػػل أف سػػ ده اث ـضػػ  واث سػػ د واجلهػػ ، ويػػجتز اث
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ـتع  إذ ي  ق مب  ،أصبح العامل يعود من لقا إىل هناية شكلو اذلرمي ادلعكوس/ الرجل اجملنون الباحث ع  ال ار( دال مـض
ـ  واثثم )، وتـمعيف و عميف اثب ا ث لقم ؿ واثقاػرر  ـد ) اث ار ل وثقق  )بل ذثك تا عيف اثقاـؿ اثرؤي ـف ا س ورم اي ث ض ء اث 

ـر، و)ػروز اثب ػر اجلليػل  -ت  ى )  س )م -من قض اي م  ييف  )أصابح  ياده يف الفضااخ خاارج النقطاة اه وا هيف اثـػ
ـتع  وت معػ   سػ حيف اث عػ ض   ،بعيدا م  زاوية اذلرم/ شخصية مسَت ( البيضاخ اليت ربمل األمل ـلػ  ألػ ق مبػ دال مـضػ ك

" ال ار األبي  ادلنقط ابلسواد قف  ضلو الشار  متنططا بُت ومقج وزا هل  اه مرح يف مقملميف  ليلة ومثارة وف ئعيف  ،ث  ار
التقط بيده ادلمساوخة ابلتلاوث ذلاك الا ار  ،ة الختيارومسَت مازال يًتنح م خوذا حبركات ليس فيها حري ،أقدام ادلارة

ردبا كان مسحورا بولو حُت سافرت حركاتو ادلنثورة يف  ،اللعُت واكتفا ابلبصاق عليو، مث رماه بال ىدف ضلو الالمكان
 ،)األعرجاايحاادقات الناااس ل أببااو جحااد كااان منشااغال فقااط دبااا يااومال إليااو ماا  غيااب سااري ل يفهمااو أحااد إله " 

 ل  (67، ص 2062
ـييف اثيت اقرتحه  اثراو / اثشا عيف ) تملير سع ؽ امو ب اثسػرد      ـر  ،وباا تشك ى ا ب دثيف اثرؤي وذػـ اف كػ  االمػ

ـذرذ ، وت ب  )شك  لاعق ودقع  ـلعيف ممكن أف تبكس )   إذ م  ملم  اثرذ ف اثك   من خلثب يف  ،واثمض اي اوع تعيف واثك
ـده أـ فـ ئػ  مػن ثب ػيف اثـػرد ، اإللس فاثـرد/ ثب يف اثب ا  ) تي   ،واثيت  ب  اثراو / اثشا عيف ي   تاره ) اكقـػ ه سػر و ػ
، )األعرجي"ىو ملهاة تسوقو حرارة النتقام م  النفس، ىكذا خسر عمره يف ادلقها العتي  "  وذاا م  لرح )  أخػ ا

 . (62، ص 2062
ـف  و)اثك حممى اثكث فيف اثقلثع عيف ث او ب اثم         ـ  ث اعػ ة واثبػ ا واثكػ ا ضار مم له اثلاليل واثرمػ   واثرؤيػ

ـات اثسػردييف ) أمػػ كن دالثعػيف وإيم تعػػيف وسػ  ذاتعػػيف ايت تب  يػػيف وفكريػيف ،تػجت  صهػػرات اثشػاـص وا لػػ أسػػهاى  ،ومسػق
ـثق  )  ت عيف ف س عيف وتلاوثعيف ثرييف أثرت ا ـوػـؽ اثسػرد  ـظعػف وق  ػى مػن سػبيف ا سػ حيف ا ،)رفل اثسرد ومم ثكق )عػيف تػجت ت
ـ)عيف اثػيت أتوػى طػبرييف ال ايحعػيف ث جا ػيف اثسػردييف ـين )ـػ ء مقػلاخ  ومقشػ  ث اوػ ب اثسػرد ،  ،تمـع    اث ـعيف وا س  وتكػ

ـع ف  ) لعي  ا   طرة و   ا   طرة ل        وتـ
 وظاا  اخلطاب القصصي -اثلثا
ـظع   ) اث سػػ لع ت ث قوكعػػل ت ػػ  اثيػػر       ـ  سػػ د االهػػ ه اثػػ ض أو اثمعاػػيف واهلػػلؼ مػػن مم لػػل ا ػػقك   ) خو )ػػيف اث يػػ

ـظع عػػيف اثػػيت تقشػػك  داخػػ  اثػػـص ثقكشػػف تػػن ط عبقػػ  وطرائػػ  إح التػػ  وت ق تػػ  مػػي ا ق مػػ  وتػػن  ،وثق عػػ ف ام ػػ ئص اث
ـال  )عـ  و)ني ا رس  إثع  اثا  يرتت  ت عػ  فهػ  ذػاه  اثب مػ ت  اإلط رات واثق س ات اثيت يملمه  اثـص إلداميف ترن اثق

ـظع يف ث لالثيف  ك  ي  ق ) مـ ثيف تقعق ث  فه  م  يريله اثـص مـ  وم  خي ع  ) ألس ق  ا ضارةل وقل أسقبا ى ث صيف  " اث
ـ  و)ب  رة أوضق فإف وظع يف اث ييف ذ  اهللؼ اثػا  تسػقبا   ،ت   اثي ييف اثيت يرـو ا قك   ملمعمه  من خ ؿ لش ط  اث ي

ـال ـف مػن اث سػ لعني اث ػ رزين ) ت ػـعف (20، ص 2060 ،)غلفان   مبني" من أ    اث ييف ) مم ـ ت ل ويبل   ك سػ
ـييف ـظ ئف ضان خو طق  اثشه ة اثيت حلدت م ذعيف اثرس ثيف اث ي ـف وظػ ئف تػلة  ،اث وتـ لره اثرئعسػيفل وقػل ذكػر   ك سػ
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ـذ ر ق  ػػ  - ـ ػػل ) ت -مسػػقـلاً ت ػػ  ت ػػـعف )ػػ ـيػػيف اثػػيت ت ـظػػ ئف اث ي ـالػػ  )ػػني ا رسػػ  ) مبػػرض حليثػػ  تػػن اث ا عػػيف اثق
ـظ ئف  ا   ت   اثـاـ اجيع  ل(12اىل 21، ص 2001)بو م بر، وا رس  إثع  ) إط ر رس ثيف وسع ؽ وسـنل وذاه اث

ـقػف  الوظيفة التعبَتية: -ٔ ـظع يف اإلل ب ثعيفل وترك  ت   ا رس   فػ   ػلؼ اه أف تبػجت ) ػ يف م  طػرة تػن م وتسا  أيض  اث
قاػػلث تـػػ ، وذػػ  تـػػ ع اه تمػػلم الو ػػ ع تػػن ال بػػ ؿ مبػػني لػػ دؽ أو كػػ ذبل ويقج ػػ  ذثػػك ) طريمػػيف ا ػػقك   هػػ ه مػػ  ي

وذػػ   ،أو لػػعا ت االسػػقـك ر، واالسػػقي ثيف واثـل)ػػيف ،أو اثقبجػػ  ،اثـوػػ  مػػث  أو ) أدوات تب  يػػيف ت عػػل االل بػػ ؿ ك ثقػػووه
ــ -تقج    ) ضا  ا قك   أنل -ت   و   اثبا

ـ هػيف  :الوظيفة اإلفهامية  -ٕ ـظع ػيف ) اثرسػ ثيف ا  ـظع ػيف اثقوث يػيفل وتقاصهػر ذػاه اث وتسا  تـل )بو اث سػ لعني ابث
ـظع ػيف ) ا دب ا  قػـ  واثػرواايت اثب ط عػيف   ف ذػاين ا د)ػني  ،اه ا رس  إثع ل وتقج ػ  ) اثـػلاء وا مػرل وتصهػر ذػاه اث

 أو إ رت ليبقالاف ت   ل ط يف اجيخر، و  وثيف اثقوث  ت ع  وإقـ ت ، 
ــ ادوار خ ر عػيف ث قوكػل مػن سػ ميف الق ػ ه ا ق مػ  الػ  ا يضػبف الوظيفة اإلنتباىية: -ٖ وثق ويػله  ،وذ  وظع يف تمػ

ـ هيف إثع  ـييف ا  ـن اثرس ئ  اث ي ـال  مي فا  إلـ ت  رة " أثـ ذ  تساب "ل ،ابثمع  اإلخ  رييف اثيت هب   مـق ه   س ة اثق
ـف   الوظيفة ادلرجعية:   -ٗ ـاردة فعه ل ف ث ييف ملع ـ  وتق  ـاذ  مأليلا ث خ  ر اث ـف  ق ـظع يف تـلم  يك ك  رس ثيف باه اث

ـدات وا حػػلاث ا    يػػيفل ف ثب مػػ ت  ـ ػػ ـظع ػػيف اثرمػػ  اه ت ػػك ا  ــ اث يػػيف فعهػػ  ) ـدات لقاػػلث تـهػػ  وتمػػ ـ ػػ ت ػػ  أطػػع ء وم
ـييف نئ يف تن أطع ء لقالث تـه  )لؿ اسقاض رذ  داخ  اثسع ؽ امو   يبلاث ي

ـظع ػػػػيف تـػػػػلم  يشػػػػبر ا قا ط ػػػػ ف أفاػػػػ  ب  ػػػػيف اه اثقوكػػػػل مػػػػن  وظيفااااة مااااا وراخ اللغااااة:  -٘ تسػػػػقبا  مثػػػػ  ذػػػػاه اث
ـف امو ب مرك ا ت   اثسـن  ل  يشي  وظع يف  ـزه ) اثبا عيف اثقا ط عيفل فعك ـظ  ف رم االسقبا ؿ اث اعق ث سـن اثا  ي

ـؿ ا سػػػقاي ـظع ػػػيف معق ثسػػػ لعيف أو وظع ػػػيف اثشػػػرح واثق سػػػ ، إلػػػـ قػػػ ـثػػػ  ل وتسػػػا  ذػػػاه اث : إ  ال أفهاػػػك، مػػػ  اثػػػا  تريػػػل ق
 ابثك ـ تن اثك ـ أو م  وراء اث ييف  ف  تقك   تن اثك ـ ال تن ا طع ءل

اثيت تُبىن ابثرتكعػ  ت ػ  اثرسػ ثيف وطريمػيف تشػك ه ل وذػ  وظع ػيف مهعاـػيف ) اثشػبر ومق  وتػيف )  الوظيفة الشعرية:  -ٙ
ـظع ػيف اثػيت تركػ  ت ػ  دراسػيف ل ثعػ ت اثمػـؿ اثػيت ألػ ق بػ    هل واثشبرييف )ـل ه  ت ا   ـظع ػيف اثشػبرييفل ت ػك اث ثلراسيف اث

ـف ) اإل  )ػػيف ت ػػ  اثسػػألاؿ اجيع: مػػ  اثػػا  جيبػػ  مػػن رسػػ ثيف  ـافرا ت ػػ  خ ع ػػق  ا د)عػػيفل وقػػل ح ػػرذ    ك سػػ اثػػـص مقػػ
ـالني  ػػػردة ت ػػػـي فػػػرادة اثباػػػ  ا ـاه ث صعػػػيف أثػػػرا فـعػػػ  ل )ب ػػػ رة أخػػػرن فػػػإف ذـػػػ ؾ قػػػ  ديب مػػػن ابطـػػػ  وتػػػقاك  ) لػػػع  يف  قػػػ

ـ)عيف ا قاركػػػ ة ) االرسػػػ ثعيف )عـاػػػ  تشػػػرتؾ  ـظع ػػػيف ا سػػػ  ـظع ػػػيف ويػػػرن اسػػػق لاهل  ابث اإل)ػػػلات ل ويبػػػرتض ري ػػػ ت  ت ػػػ  ذػػػاه اث
ـد خ رج االرس ثعيف  ـ  ـ هيف إلـ ط ء م ـف  م ـظ ئف ا خرن ) ك  ل(12، ص 6332 ،)ريفاتَتاث

ـثعمعػػيف  ظيفااة اإليهاميااةالو ويـضػػ ؼ اه مػػ  ذكػػر       ا قب مػػيف ةػػ  يملمػػ  اثسػػرد واثـلػػف مػػن مبوعػػ ت واقبعػػيف ذات لػػ يف ت
ـاقبعػػيف اثباػػػ  ا ديب والقـػػ ع ا ق مػػ  الػػػ  يبػػ ين تاػػ  واقبعػػػ  ) حػػني أف مػػ  يملمػػػ  ا ديػػ  ذػػـ اثباػػػ   ،أحعػػ ن ثهيهػػ ـ )
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ـاقي قل  ى ها قػ  ث ـف ذـ   ف اث ـاقي دوف أف يك اي وأ ريػى ت عػ  تا عػ ت مػن اوػاؼ واإلضػ فيف اثقاع   ا  ك  ث  يػ
ـ  ذو ل يف ـعع عيف   ك تعيفل ـلق ج ف   يبل واقب  حمعمع  وإه  ذـ واقي ثي  أو م  يسا  اب 

ـف اثقب  ييف ثهلسػ ف مـػا اثمػلـ     ـظع يف اب دب )ـل   أحل اث ـ ووظع ػيف ا دب ثػعس اثقب ػ  تػن  ،كاثك فمل ارت وى اث
ـائ  ومرا  ػ ل وا ديػ   ،  أف يقـ وؿ اجل ل  اوس  ويـ ا  ابجلا ؿوإه ،اومعميف م  طرة ـاط   وأذ ودي    بع ة اإللس ف وت

ويوـؼ )ـ  ) مش رؽ اثـ س ومي رب ، ث طلن اه آف ؽ  ،وي اس خ  اي اثم ـب ،اثك   ذـ اثا  يبجت تن أتا  اوم ئ 
طػػع ء ةـبػػ ثني تػػن االدراؾل إهػػ  احس سػػ  يسػػقـل اه قػػلرة ت ػػ  فكريػػيف قعاػػيفللل وثػػعس ال بػػ ؿ اث ـػػ ف واحس سػػ  اثباعػػ  اب 

ـسف   لٕٕ، ص ٕٚٓٓ ،ا م رليف واثر)  واالسقمراء واثقجريل واثقباع للوذ  لعب  م ك ت تم عيف خلي
ــ دائا  ت   وظ ئف: وك  ط ء فعه  حيا  دالثيف       ،ويرن ابرت فعا  يق   ةـو  مل ع  اوك ييف أف " )ـ ء اوك ييف يم

ـظع ػػيف مػػن و هػػيف لصػػر ثسػػ لعيف)ػػ ـف: ذػػاا يبػػ  أف ا   ػػـظ ذػػـ اثػػا  يشػػك   ،لر  ت لق  ػػيفلللإف اث ذػػ  وحػػلة مػػن ا ضػػا
ـف ضان وحلات وظع عيف" خلابرت و  عـعى   لٖٕ، ص ٕٔٓٓ ،ا ضا

ـظع ػػػيف يػػػلت  افرتاضػػػ  م ػػػ ده أّف )ـعػػػيف أ  خوػػػ ب      ـ  )ػػػني اث ـعػػػيف واث  مػػػن  هػػػيف أخػػػرن ذـػػػ ؾ مػػػن يػػػرن أّف اثػػػرتا)  اثبضػػػ
ـن اث   ػػ   ايت ق ئاػػيف ت ػػ  ثػػ ث ط مػػ ت، ا سػػق ـذ عػػيف ا قضػػاـيف ثث ثػػيف مسػػق ـالػػ  اثـا تبكػػس، اه حػػل )بعػػل، )ـعػػيف اثق
ـ ، ف ثقػلاويل  ـاثػ : تػلاويل وداليل وإلػ ـزع ت ػ  ث ثػيف ق ـذ عيف تق ـن اثقاثع  ، وأّف ذاه اث ـعيف اثـا ـن اثب ق  وا سق وا سق

ـد إ)  ػ يقضان اث ـعيف اثقلاوثعػيف  ػ  اثقاثعػ   ـن ا م ػ ـ   ،ث م ػل اثقػلاويل، واثػلاليل إذ تألطػر اث ـعػيف اثلالثعػيف ث  اػ واثـاػ
ـن   ل (16-10، ص 2002 ،)ادلتوكلاثا  يقك   ) ع  يف اثم ل واث ا

ـظػػ ئف ا هعاـػػيف اثػػيت      وط مػػ   ػػ  ذكػػر آل ػػ  فسػػـؼ لبػػ ين تا عػػ  س سػػ يف مػػن اثـ ػػـص اثم  ػػعيف ضػػان اث
ـارييفل ،و لنذ  تشقي  )  ت عيف ك  ة ـظ ت اثسردييف واثـل عيف واو ــ ا     وةس حيف واسبيف ن ى تا

ـتى وتشب ى مر بع ت امو ب اثسرد  ) ق ص  الوظيفة ادلرجعية) إط ر        اثيت ملع   ) يف انتظار ىرة (فمل تـ
ـئع  )عكعػػػى ـدو  ث ػػػا ـحعػػػ ،تـ لػػػع  إه مسػػػرحعيف خل ) القصػػػ ر  ػػػ ـدو ا مػػػ  ا ر ػػػـ وا ـمػػػا اث ـف  ػػػ ل مػػػ ص اإللسػػػ ف ثكػػػ

ـف ،واثو عبيف من االلقص ر ا )ل  ا ا  )لوف  لون اي وت مع   ،واثـج ة من فـض  اوع ة واثك إذ  صهر ذثك سرداي ورؤي
ويرخيػػ   ،فعاػػ  ه ػػى مر بعػػ ت أخػػرن ت ػػ  إلػػـ تراثػػ  وديػػ ، وطػػب  وا قاػػ ت  ،) طػػاـص اثم ػػيف وأحػػلاثه  اجللثعػػيف

ال ق حػ  مبرفعػ  ول ثعػ  وتػلاوثع  ث ػـص اثم  ػ  ت ػ  ا خػا  -)و عبػيف اوػ ؿ -يبوػ  وذـ م   ،وف س   ) ابق  اثم ص
ال   اث  سػ عيف    ف اثػـص ا ديب ـتيف ومم ـمػ -واثقاث  واثق  ت  واثقا ذ  مي ت ك اثـ ـص ا قـ  ،ال يـشػو مػن فػراغ -تا

ــ ط  ـائهػ  وذضػاه  وتشػك ه ويبا  )كػ  حرفعػيف ومهػ رة و ػ  ،)  يسقـل ت   مر بع ت  ا اق  يف من ت  ممػ   ،ي  ت ػ  احق
ـن  يثػػر  اثػػـص اإل)ػػلات  ل ثعػػ  وفـعػػ  ومبرفعػػ  وثم فعػػ ، وديـاػػ  تامػػ  دالثعػػ  و)بػػلا سوي عػػ    ثع ػػ ق أكثػػر فب ثعػػيف ت ػػ  مسػػق

ـن ا بػػػر) واث  سػػ   وا ديب واثػػلي  ثق ػػك ا را ػػػ ي ) اثمػػراءة واثق مػػ ل إذ تػػجتز قػػلرة اثمػػػ ص وإمك لعقػػ  ت ػػ  لػػع  يف ا قػػ
ومل ػ  خع ثػ   را بػيف  ،تسػه  ) إ رة الق ػ ه اثمػ رئ اثبػ رؼ أو ا ق مػ  ،ل ـص ق  عيف ل ثعيف ذات ملايت سردييف مباميف
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ـذ ػ   ل ول  اثثم ) واث    م ر)يف ذاه اثـ ـص اال)لاتعيف واسقـو قه  وسوي ه  ل ثع  ل وديكن أف لب ين ) ذػاا اثسػع ؽ أه
ـتيف إذ يلّث  اثم ص خبو )  اثسػعاع ئ  ثػلاؿ خل اثلرا ػيف  اثػيت  ) دراجة بقدم واحدة (ق يف  وذ  ،ق  ع  من ق ص اصا

ـمقهػػ ، ثكـهػػ  مبو ػػيف أو )وعمػػيف ) بػػ  فمػػلاف اثمػػلـ اثث لعػػيف اثػػيت تػػلير دفقهػػ  ا خػػرن  تشػػ  إه تج ػػيف اوعػػ ة واسػػقارارذ  وددي
ـدة ) ب  او  ر اثـ س  واجلسل  ك تػجتز تق ػيف االذػلاء اثسػ    يػيف ا  ػلرة خل إه فه  تـقصػر اث ػرج دائاػ  ل وكػاث ،ا  م

ـاف -رتل ت ل اجل  ر  وذ  تق يف مهايف  ـر  -)بل تق يف اثبـ تش  وملع  ت مع  إه اثشا عيف اثرئعسيف اثػيت  ب هػ  اثػراو   ػ
ـثقهػػ  و ث ػػن م ،وكاػػ  اسػػقـلت اثم ػػيف ) تشػػكع ه  اث ػػ  واجلاػػ يل واثػػلاليل ت ػػ  مر بعػػيف أد)عػػيف  ر)عػػيف ،اوػػلث اثسػػرد  م

إذ تػػلور أحػػلاثه  ت ػػ  أف ذػػاا  ،وذػػ  روايػػيف خل اجلاػػع    ث  رلسػػ  ذـػػر  ابر)ػػـس ،ورؤيقهػػ  اث  سػػ عيف واال قا تعػػيف واثـ سػػعيف
ـرة  ـثن وثسن  ي جو إه  رفق  ) اث ـلؽ ثعي   ابب  ويبعش ث اق  اجيخرين من ثم  اث  ب، وتـو   أفك ره )  اث و  خلك

إه ا ـت وذـ أذ  ا فك ر أط ق ، إل  يرن أكثر وأتا  مم  جي ، وذـ  ،ذ  سلييف  مضيف تن ح  قلم وم  فع  من م 
ـازيني ا ػريق ا ـبػ ؿ أو  ـر ػ ال يرن إال اث ـض ل ف ثك ت  يريل أف يمـبـ  اف اث مـقا  إلس ف ال يسقوعي اوع ة ) تػ ا اث 

ـاقػػػي ل إذ حػػػ وؿ اثمػػػ ص ) ذػػػاا اثسػػػع ؽ ا  ـؿ مػػػ  يػػػراه وي اسػػػ  ) اث ـثػػػيف اثروايػػػيف وتػػػلاتع    ق ػػػ ر بػػػ  واث ػػػ  أف يسػػػقثار مم
ـظع ه  )شك  لػ يل وسػعاع ئ  وداليل ) ل ػ  ويضػ   ت عهػ  رؤيقػ  اثااتعػيف ام لػيف تػجت لػع  يف أد)عػيف وتمـعػيف  ،اث كرييف، وت

ـؿ اثراو  اثب ع  ) اسقه ؿ  ـيقه  ورؤيقه  اثسردييف اجلليلة وا  لتيف، وكا  يم ا نت اثم     كايف   ثعارج )م يف ملا  ذ
أخذ الشار  جي ة وذىاااب وىاو ينظار ما  ساج  الا م  ضلاو أقراناو الاذي  ماا انفكاوا  ،" عينان تقدحان عطشة للحياة

ومازال يرتدي معط  السواد منذ نشوب أظفاره علا  ،ع  الرك  واللهو علا اسفل  روحو ادلنقوعة ابألمل واحلسرة
كي  يكون لو   ،أخذ يفكر طويال ،هنا ىي األخر  لبس  اوب احلدادىذه البقعة م  األرض اليت تسما ابألرملة وأل

إهنام يلعباون ماارحُت يتقااف ون سلتاالُت وىاو يتا ف  وك نااو  ،قادم أخار  كاي يشااركهم ذلاوىم وركضااهم ادلتواصال اجلميال
ماا   وألنااو أراد أن يااتخلص ماا  هلمااو بفاارح يعلااو أكثاار قاادرة علااا الت ماال دبااا راااجلهم ،متثااال يصااف  حولااو الغمااوض

وعنادما تعلام  ،اقتٌت والده دراجة صغَتة لتكون قدمو الثالثاة دون ادلصاابة ،ذىب إىل سوق الدراجات اذلوااية ،شعور
احتفل غَتة منو م  ينعم بقدمُت نهه حينها ضاحك )رعاد( وابتال الشاار  ابلفارح اجلميال ....ىههاو "  ،قيادهتا دبهارة

 (. 77-72، ص 2062 ،)األعرجي
" ىااو ينظاار ماا  و " عينااان تقاادحان عطشااة للحياااة "سػػقه  اموػػ ب اثم  ػػ  إطػػ رات جلاػػ  سػػردييف تقاصهػػر ) م     

وذ  ت بن إبفرازا    ،)ـل ه  ملع  إه دالثيف اثشا عيف ا ر بعيف اثسردييف ث رواييف ا قـ ليف مي ا نت اثم    سج  ال م "
ــ اث ضػػػ ء اثسػػػرد   داء وظع ػػػيف  اي ودالثعػػػ   ،مر بعػػػيف ول ثعػػػيفاث كريػػػيف واثـ سػػػعيف واال قا تعػػػيف إه ـػػػ وثقشػػػك  مـو مػػػ  رؤيػػػ

ـؿ اثسرد  ) اثقشػكع  اثـ ػ ، إذ يسػه  تـ ػر اثػ من  يشان خع ؿ اثم ص اب ـوـؽ اث  س   ث او ب تجت تضاني اثم
ـ  ا قو ػػػي ثػػػ ع، اه فضػػػ ء آخػػػر  ـؿ اثشا ػػػعيف مػػػن اثـضػػػي اثػػػراذن اثو عبػػػ  واثب ػػػ ـر ا ـػػػ خ اثـ سػػػ  ثققاػػػ )  عمػػػيف وتوػػػ

ـف اب ـاد  ) سػػػع ؽ اموػػػ بمشػػػا ـلعيفخلاثسػػػػ ممػػػ  ي يػػػل وي ػػػ ق  تو بػػػػ ت  ، ا واوػػػ ف واجلػػػلؿ واإل رة اثػػػيت تثػػػ ه اثب مػػػيف اث 
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ـت   ـره اث مبػػيف ا  ػػ ييف المقػػلاد حع تػػ  ت ػػ  ا رض اثػػيت اطػػ بى اب ػػ خلاثػػراو / اثشا ػػعيف  وذػػـ حيػػـؾ فبػػ  اوكػػ ، إه ت ػػ
ـؿ واثيرابء واثلخ ء وا ثرايء!!، فه  حقا  تقج  إل ـرة وتشكع  وملػ ـؿ واث ـض ، وقل ثب ى ا   رقيف اثلرامعيف ) )  ـ اصه

ـد  اثػػا  حيقـػػك ذاتػػ   ،اثرؤيػيف اثم  ػػعيف اثػػيت أ)ػػلاذ  اثػػراو  ) مسػػقه  ا ػػنت اثسػػرد  ـ ػػ فهػػـ يريػػل امػػ ص مػػن اث ػػراع اث
كي  يكون لاو قادم   ،يفكر طويال " أخذوااللقم ؿ إه فض ء مك   ول س  مي ير يـب  ابثراحػيف  ،ورؤيق  وذاكرت  ا ـكسرة

ـة اوكػ ، أخر  كي يشاركهم ذلوىم وركضهم ادلتواصل اجلميل " ـؿ ا   رق  ) مسػ ر اثسػرد ) بػ  قػ ، وأدن ذثك اثقا
ـديػػيف واثلرامعػػيف ) اسػػرتاتعجعيف اموػػ ب اثسػػرد  تـػػل ذذػػ ب واثػػله إه اثسػػـؽ وطػػرائ   ـ  ـثعػػل االلبو فػػيف اإللسػػ لعيف واث إه ت

ـره ابثي ويف اثلرا يف ا ـقص " وألنو أراد أن يتخلص م  هلمو بفرح يعلو أكثر قادرة علاا الت مال دباا رااجلهم ما  رة وطب
   وذثػػك  اقتااٌت والااده دراجااة صااغَتة لتكااون قدمااو الثالثااة دون ادلصااابة" ،ذىااب إىل سااوق الاادراجات اذلواايااة ،شااعور

ـاقػي ا معػػى اثػػا  )ػػلأ يسػر  ) كع  لػػ  وروحػػ ، ولػػع  يف حػ  ثهطػػك ثعيف ا  ػػ ييف ث  ػػـت ث ػقا ص مػػن فضػػ ء اث لقاػػ ء ث 
ـح ت  ـة  ،ا خرخل ا رحني  اثيت كّرسى    مهه  ) ت بع  اث راع ثهلس ف و)بثرة آم ث  وطا ثعالث )بػل ذثػك )ػروز اث جػ

ـدييف واثلالثعيف، وتـسي رقبيف ا   رقيف اثسػ خرة )ػني فضػ ء اصقابػني ـ    ا هاشػيف  اث سػع  ا قاثػ  ابثشا ػعيف ا رحػيفخل رتػل ،اث
ـاحػػلة   وا بمػػل اثثػػر  ا ركػػ  اجيخػػر )  ،اثػػيت تبشػػ  اوعػػ ة اهل دئػػيف -كاػػ   صهػػرت ) ا قاعػػ  اثسػػرد   -خلذات اثمػػلـ اث

ـف )ملمني رائبقني دائا  وأ)لال         -امو ب اثسرد   اثاين يـبا
ـتػػابلوظيفااة الشااعرية  أمػػ  فعاػػ  يقب ػػ        يف وتـ ويـهػػ  أفػػ   قػػ ز )جتاتػػيف اثقشػػكع  فمػػل و ػػلن تـػػل مم ر)قـػػ  ثم ػػص اصا

ـب  اث ػػ  ،اجلاػػ يل وتكثع هػػ  اثرمػػ   ـذج وتشػػب  اثػػـص مػػن خػػ ؿ ت بعػػ  ا داء  ،و)راتػػيف االلػػ ايح ) أسػػ  وقلرتػػ  ت ػػ  اثقػػ
اثشػػبر  واثقاع ػػ  واثقب ػػ   ) اث ضػػػ ء اثم  ػػ  ل وإذا مػػ  ت يـػػػ  مبصػػ  اثبـػػ وين واسػػػقه الت ا ػػنت اثم  ػػ  إ رائعػػػ ، 

ـاف  ،ال ايح  وم  رق  وترمع   يك د يهػعان ت ػ  )ـعقهػ  اثرتكع عػيف واثلالثعػيف واإلح ثعػيف -ـ ا  أف  ذات ط )ي طبر فس فبـػ
ـتيف  ـثػيف وذػ  خل ذػرة   ) يف انتظار ىرة (اصا وذػ  )ػاثك  ق ػك خ لػعيف إل ايحعػيف ورم يػيف  ،يش  إه م ردة لكرة م ػردة  ه

ـح مػػن خ هلػػ  تاػػ  وقػػل أراد اثك تػػ  )  ،ول ثعػػيف وإيه معػػيف ذػػاا اثسػػع ؽ ا بقػػ د مبػػىنخل ا لثػػ      ثكػػ  يقاػػاذ  قـ تػػ  ي ػػ
ـاقػي واوعػ ة )  ـاجل وتو ب ت، تقااو تجت هر)قػ  اثشا ػعيف مػي اث يكان ) ذات  وأتا ق  ورؤاه من أح سعس وأح ـ وخ

ـذ  اثم رئ وا ق م  اف م  يمرأه تن اهلرة ) سع ؽ اثم  ،  ث  ا حع ف يف ذ  واقبيف حك ئعػيف حمعمعػيف ومـومعػيف وثعي ث  وي
ـؿ فعه  ل  ال    ر فعه  من نحعيف ا ر بعيف واثسع ؽ ا با

ل ا  ذثك اثقلف  اثشبر  واثقب   اجلا يل وذػـ يـضػق مػن مسػقه  اموػ ب  ) نقر النوارس (وتـل مم ر)قـ  ثم يف       
ـييف ،اثم    يمـؿ اثراو   ،ويبوعه  زمخ  دالثع ، وتام  سوي ع  ، لعيفيثر  وخُيّ   اثقجر)يف اإللس  ،ثعبجت تن قع  ذاتعيف ورؤي

قلقا م  رلهولية ما يساتل  ،مل يك  اراثرا لك  عقلو دااما يثرار ،" يرزح رب  قبعة صغَتة م  أرلاده) ذاا اثسع ؽ : 
د متساًتا خلا  احلشاا ،رباال جاح حقيقتااو وىاو ينظار ضلاو سارب رلنااد للهتااف ،ما  حياتاو ابحثاا عا  جااوىر خسااراتو

احلامااال ليافطاااات ل ترسااال إل الشاااتاام ..ردشاااو شاااعور حااااد بسااابب ىتااااف الغااااابُت يف اللحظاااة الصااااخبة  ،ادلتهاااور
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إل علا أساس ىذه الصيحة .انسل خارج الضوخ ضلو صفناتو اذلاداة فاغرا فاه ابللعنة  ،متفاالُت ابلقرار الذي ل ينفذ
الشاعور يتجاو  ،  احليااخ تادىس روحاو الشا  ما  رااحاة الطيابإهنا خديعة أخر  ..طينتو اجملبولة م ،علا ما حيدث

كاان منجاذاب حلرااا  الكتشاافات الروحياة ما  أسارار ابطناو ادلنحاوت ما    ،ضلو مكاام  تدفعاو بتسالط يف ىاوياة اللاوم
 ل(12-16، ص 2002 ،احلياة بقعة سوداخ م  ادلوت " )األعرجي –شعور رلازي سلي   ،الدىشة اليت ل تستقر

ـثػػيف اث  سػػ عيف اثػػيت ضػػاـه  ولػػ  ه  ا ألثػػف اثضػػا  ) يسػػب       اموػػ ب اثسػػرد  ) اسػػقه ؿ ذػػاا اثػػـص اه سطػػ  ا م
ـذر اثػاات وملػلد رؤيقهػ  ،ا رس يف امو )عيف ـلقهػ  ،تجت سػع ؽ طػبر  ذ  ثيػيف إل ايحعػيف رم يػيف سم عػيف مل ػر )  ػ  ،وملػ ك  كعـ

ـثػيف ـؿ ) ا ـػػ خ اثسػرد  –فػػ ثراو  / اثشا ػعيف  ،وت ػي  إه تسػػ ؤال   وتو ب  ػ  ا  ػػ ييف اصه حيػػ وؿ إث ػػ ت  -ق ػػ  اثػلخ
ـاقػػي واوعػػ ة ـة ا ـوػػ  ا قسػػ   اثػػا  ي رضػػ   ،وملريػػر ذاتػػ  ا اقـمػػيف ) اث ـده  ػػرّاء ضػػي  وقػػ ـ ػػ ) بػػ  امسػػ رات ا قكػػررة ث

ـ عػيف ا قشػلة ) اث ضػ ء اثـ ػ   ـث ـر ا قكعػف مػي اثوروحػ ت ا يلي  ،ظار ضلاو سارب رلناد للهتااف" وىاو يناصقاي ا وسػ
ـ لالعيف ،احلامل ليافطات ل ترسل إل الشتاام " ،متسًتا خل  احلشد ادلتهور وتجت  ،فهـ حي وؿ )ك  ط ق ت  اث كرييف واث

ـيػػ  ثققػػ ت  ا شػػهل اثثمػػ ) واوضػػ ر   -ثيقػػ  ا شػػبرليف أف ي بػػن )رسػػ ئ  مشػػ رة إليمػػ ظ اثشا ػػعيف ا ثم ػػيف مػػن سػػ     اثو
ـ   ) اثمضػ اي ا  ػ ييف ثهلسػ ف  -يف )ـل ه  ذات ملرك ـث ـته  ث امػ ؿ ا يػلي ومن أ ػ  تػلـ ا رتارذػ  واسػقي هل  وخضػ

ـد ـ  ـت  واث ـف تن مسرح اث ـف اثي ئ  هّر 
ُ
ـيه  ا  ـف اثيت يس ذ  وحيق ـف ت   اثقهريج واثق  ع  ثعلرؤا تن ،واثك اثاين يبق ط

ـؿل مث  ل أف اثػراو  ) ذػ ـرة و هػيف اثـصػر أل سه  م  خي أله هل  اصه اا اثػـص اثم  ػ  يسػه  )شػك  ك ػ  ) لػع  يف و) ػ
ـن اثسػػػرد  ـؿ ثق  لػػػع  اثمضػػػ اي  ،ث شا ػػػعيف ا قا ذعػػػيف مبػػػ  ) ا قػػػ ـفعيف ام لػػػيف ال ػػػرتاح او ػػػ وذثػػػك )قلطػػػني رؤيقػػػ  اث ػػػ

يف واثروحعػػػيف ف  زمػػػ ت اثـ سػػػع ،اال قا تعػػػيف واث  سػػػ عيف واثـ سػػػعيف ا قضػػػاـيف ) اثمػػػـؿ اثسػػػرد  اثػػػا  يورحػػػ  سػػػع ؽ اموػػػ ب
ـاثلة ومسقارة ) ك  زم ف ومك ف ـقى يس تل ) ت  ق  ا ن إف ا يسقي ، واث بـيف ـع  ت   فض ء اصقاي  ،م زاثى مق ف ث

 واثب ا )س   اثويع ف واثص   واث س دل
ـلعػػيف وتػػلاتع    ا ا        ـاقبػػيف اوع تعػػيف واثك ـف اث ع ػػيف واثي مضػػيف كػػاثك  ػػل اثػػراو  يـصػػر )بػػني اثرائػػ  اثػػا  يكشػػف مضػػا

ـال  ) ا  ىن اوك ئ  حعن  ،فهـ مـجاب دائا  ث  ان تن أسرار اثب ا ،وا لذشيف ومم ر)يف لـت ا ـت )ك  أطك ث  وأث
ـؿ:  مث حاارك أ ملااو ادلغسااولة ماا  ضااياخ األبااي  ..مل يكاا   ،تعارفااا عاا  بعااد ،" ادلسااافة حكايااة م سااورة بااُت نظاارتُتيمػػ

 ،اجلميااو يااراه مستبشاارا باارغم األمل ،خاارون ماا  خااالل لغتااو الاايت سااخرىا ل صااالحاخلباااز مالكااا طينيااا كمااا يفهمااو ال
وبقدر ىذا الوص  ك نو حيسو هدميا رلبول م  طينو الطيب لذا أسرج كل مراسيمو األنيقة ابلتحااي ليقًتب منو  سيا 

ضلاا   –األاااَتة علاا قلبااو  تعانقاا حباارارة المتثاال للماضااي ادلقارون بدعابتااو للناااس حاُت يصاافهم يملتاو ،وريقاات جااده
تااذكرىا والاادمو  اهنماارت  اادوخ زىاارة الناارجس عناادما يبللهااا  –أرواح متطااايرة ارتبطنااا ابجلسااد وقعنااا يف فااخ احلياااة 

أرجاو أن  ،أ  ماري  جادا وأعاي  ا ن يف أزماة نفساية قاساية ،خدشاتو اللحظاة حاُت فاجا ه خبادر الحسااس ،الند 
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 ،با إىل هللا جن أبخاذ أمانتاو وألي أعرفاك جناك ما  وراتاو اخًتتاك" ))األعرجايتنظم محلة دعاخ م  كل م  ربسو قري
 ل(11 -11، ص 2002

ي قػػقق اموػػ ب " ادلسااافة حكايااة م سااورة بااُت نظاارتُت" مػػن خػػ ؿ ذػػاه اجلا ػػيف اثقملديعػػيف ث اـوػػـؽ اث  سػػ   اثـ ػػ     
ـ)  وذػػػ  ت مػػػ   ،واالسقشػػػرا) ) فضػػػ ء اثػػػرؤاياثسػػػرد  حس سػػػعق  اثشػػػبرييف وركػػػيف اثشا ػػػع ت ذات اثوػػػ )ي اثرمػػػ   واث ػػػ

ــ اثسرد   داء وظع يف ل ثعيف ودالثعيف تثر  فض ء اثق م  سوي عػ  وتػلاوثع  ل  ـ   ت   ـ )ص هل  و)راء   وحركقه  وفكرذ  ول
ـرة مم لػػل اموػػ ب ـثػػيف ا ػػـت  ا قـػػ ،إذ أسػػه  اثقشػػكع  ا  ػػ رق  ) ) ػػ ـاء خلمم  ثرة ) وكشػػف تػػن رؤيقػػ  هػػ ه اجيخػػر  الحقػػ

ـديػيف ت حػ  ا لمعػ ء واث سػو ء واثوع ػني  ،م  ل  اثـص وسػع ق  " اثػيت ارهذػ  لػـت اثػراو  و هػ  أثػ اي وػ  كػ  أزمػيف و 
 ل  أرجو أن تنظم محلة دعاخ م  كل م  ربسو قريبا إىل هللا جن أبخذ أمانتو وألي أعرفك جنك م  وراتو اخًتتك "

ـافر ت ػػ  ل ثعػػ ت  -ذػػاه ا مػػ طي اثسػػردييف ومػػ  مػػن طػػك أّف اث يػػيف اثم  ػػعيف )     اثـلػػ عيف ذات طػػ )ي طػػبر  ابمقعػػ ز تقػػ
وآثعػػ ت ال ايحعػػيف وم  رقعػػيف تقا ػػ  لسػػعج اموػػ ب اثم  ػػ  ثقسػػا  ت ػػ  إلػػـ خػػ ص الػػ  ممعػػ  وممقػػي ومػػألثر تركع عػػ  ومقسػػي 

ــ اثشػبرييف اثػ ـتعػيف هلػاه اث يػيف اثػيت هب هػ  مـسػجايف مػي م هػ ا  ال خيػقص ابث يػيف ت ػ  و ػ  دالثع ل وذاه ذػ  ام ع ػيف اثـ
ــ )  )شك  خ ص من أطك هل    ل    (17، ص 2000 ،)كوي اثبا

ـتيف خل) القص ر ذرة أما خبصوص الوظيفة اإليهامية       من )عـه  ق صخل لػر اث ػلم ت    ،فقـهو مبص  ق ص اصا
ـظع ػيف اإليه معػيف ) اثق      و ـاقب  وا ر بػ  خل اصاوب   وخلالو  ء  وخل) القصػ ر ذػرة  ت ػ  اث شػكع  واثقػلثع  ث ابوػ  اثػ

ـيػػػ  واإليهػػػ ـ وا ي ثوػػػيف ،ث ػػػـص اثم  ػػػ  اي ث قا ـف اثم  ػػػ  مرتكػػػ ا )ـعػػػ  ،إذ تسػػػب  )كػػػ  ط ق  ػػػ  اإلحي ئعػػػيف )  بػػػ  اثكػػػ
ـريػػيف فهػػ  حمعمعػػيف تػػجت  صهرذػػ   ـرات اثمػػ رئ ) اثقوويػػ  اثـ ػػ ، واف كػػ  مػػ  يػػق  سػػرده مػػن طا ػػع ت   ول دتػػ  ثق ػػ

ـد ا حلاث، وا م طي اثـل عيفر   و  ،اثـ   عع ع  ودالثع  )  ،  ـارييف اثيت تسه  ) تشك ه  و ث ه  ت مع  ـو وا ش ذل او
ثقضي اثم رئ أم ـ اخق  ر قرائ  لب  ومث  يسق   رؤيق  وخع ث  وثم فق  ) ت م  ومل ع  ط رات اثـص  ،امو ب اثسرد 

وكا  ذـ مقج    ،ـملييف ث بو اثـا ذج اثم  عيف قعل اثكشف وا م ر)يفوت  ت   مبه  ل وسـؼ ل ا  ذثك تـل مب يـقـ  اث
ـؿ اثػػػراو  :  ،)يف انتظاااار ىااارة () ق ػػػيف  " وحااادىا الااايت تفهماااو وتربااا  علاااا رأساااو شلاحكاااة إايه دبااا اح  تااااز ) إذ يمػػػ

ثاَتا ماا تكرىاو ألناو واترة تستقر ابساطة ذراعيهاا ربادق يف التلفااز الاذي ك ،بشقلباهتا( وقف اهتا األنيقة م  وإىل السرير
إذ حيػػ وؿ اثمػػ ص ) ذػػاا اثػػـص )ـػػ ء ق ػػق  وطا ػػعقه   . (17، ص 2002 ،ينشااغل بااو عاا  مااداعبتها " ))األعرجااي

 ،اثرئعسيف اثث لعيف خلاهلرة   )بل خلاثراو  / اثشا عيف  ت   ف ت عيف اإليه ـ اثقلثع   وا ي ثويف واملاع ) سع ؽ امو ب اثسرد 
ـي  واسػػقاق ع اثمػػ رئ بػػ  ) تق ػػي حركقهػػ  وق  ا ػػ  ومػػلات قه   ،تجػػ ب واإل رة )شػػك  سػػعـا ئ واإل ،و ب هػػ  م ػػلرا ث قشػػ

ـر   ا ر بعػيف اومعمعػيف )  ث راو  / اثشا عيف اثرئعسيف ) اولث اثسرد  ل مم  ي يػل ف ت عػيف اإلقـػ ع ثقاصهػر داؿخل اهلػرة  ) ػ
ـالػ  )ػني ثب ػيف اثقاععػ ،ذذن ا ق مػ  ـاسػويف  ،  واثقػلثع وجيب ػ  ) حػ ة اثق مػ  ا ق وهسػعل اثشا ػعيف  ث اوػ ب ا ـومػ  )

ـ ػػػ  ) طعػػػ ت اموػػػ ب اثم  ػػػ      ػػػ  فا ػػػ  واسػػػقكـ ه خ ػػػ ايه  )راتػػػيف اوكػػػ  وت بعػػػ  اثرمػػػ  اث ػػػ ، ك اػػػ  حػػػ وؿ اثق
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ـؿ أيض  ) اثسع ؽ ل س :  ،ول ثع ت   " التفا  مبتساما ذلرتاو وىاووتق ي أثره اث   واثسع ق  )شيف وتا  وحار ل إذ يم
إناو الرما  الوحياد الاذي يشاده ضلاو  ،حيل  ببصره ضلو ساعتو العتيقاة ادلعلقاة علاا حاااط الغرفاة ادلطلاي ابللاون األزرق

ردبا ألهناا  ،السماخ ...ربرك  ىرتو بكل ح هنا اليومي يف ىذا الوق  ابلذات حيث تعودت ذىابو حىت ادلساخ العمي 
ش  اذلويٌت وىي تقود خطاه ضلو الباب كي تودعو دبرارة العاشاقة ستبقا منتظرة طلتو بال مرح طوال ىذا ال م  .. م

كاان قاد ضارب موعادا يف ادلقهاا ماو )فاارس الغلاب( البادوي صااحب القلاب اجملانح ابلنماااخ   ،. حادق يف سااعة ياده
أرساال يف اللياال رسااالة تعاارب عاا  وحدتااو ومااا ينتابااو ماا  شااعور سااالك ضلااو  ،عاشااقا حيمااي صااحاريو.. رن جاارس النقااال

ردبااا اعتربىااا م حااة مساايجة اببتسااامات )نااوزت  اادي ( الضاااجة دبوساايقا اجلباال "  ،ان ...سااال  دموعااو اثنيااةاألحاا  
 ل ( 11-11-17، ص 2002 ،))األعرجي

 صهػرا ث ػراو  اثب ػع  ) تمػلم رؤيقػ  اثااتعػيف ث اعػ ة  -ا قمعػل ابثقاهعػل اث  سػ   -ل ا  ) اسػقه ؿ اثػـص اثسػرد       
ـف ا زرؽ ،ث اق م واثو عبيف وت س ذ   م ػلر اث ػ  ء واثـمػ ء واثراحػيف واثواولعـػيف  ،تجت )  يف اثقشكع  اثب م  واثرم   ث ػ

ـالػػػ يف ث ػػػـ س اث شػػػرييف ل إذ تقاػػػرؾ خلاثشا ػػػعيف / اهلػػػرة   وفػػػ  رؤيػػػيف ا ألثػػػف اثضػػػا  وت ققهػػػ  اواعاعػػػيف اثباعمػػػيف مػػػي  ،ا ق
ـيػيف وقـ تػيف  -واجلاػ يلضان لو قهػ  ا ر بػ  و)بػلذ  اثػلاليل  -خلاثراو / اثشا عيف   ) فضػ ئه  اثم  ػ  )كػ  يسػر وت 

ـذجيف وخ )يف ـظع   ل ع    ثق بع  فب  اوك ييف )  ،وثميف وم ا عيف مق ـاقي وتلاتع ت  اث كرييف ) اسقثا ره وت تث  حس سعيف اث
ـؿ اثوػػرح  ثب ػيف اثقشػكع  واثقاععػػ  واثقػلثع  ) اثػػـصل و عمػيف ا ـػػ خ اثـ سػ  واإليهػػ م  واإلحيػ ئ  ث اػػلث اثسػرد  ت ػػ  ق ػ

ـليف تن  صهر إيم ع لـت اهلرة اثب طميف ) اثم يف ـرة ا قك و ث ه  ث  بل اجلاػ يل واثػلاليل ) اثػـص اثسػرد   ،اومعم  ث  
 )شك  مث يلل 

ول اػػ  أيضػػ  ) ذػػاا اث ضػػ ء اثم  ػػ  أف اثػػراو  يسػػـؽ ثـػػ  ) )بػػو ا مػػ طي اثسػػردييف أ ػػ ء ثشا ػػع ت إ)لاتعػػيف       
ـزت نلين  ،ـاقي اثبع   خلف رس اثي  حمعمعيف من اث اسقلت ذ  اثم ص )م لييف فـعيف وتلاوثعيف إه فض ء اثـص   ثق ب   ، ل

ـتعيف ا بو  اث  س    ،حس سعيف ا ك ف ورؤيق  ام ليف ـتر اثلاليل واثقووي   ث م رئ ) ل ـؿ واثلذشيف واثقوم  واثق وثقث  اث ض
 وا ر ب  هل ، أذـ حمعم  أـ مقاع   

ـ عيف ) ا ػػنت اوكػػ ئ إ       ـث ـارات ومـ  ػػ ة روحعػػيف، وممػػ ) ت سسػػع  ،ذ أ ػػرن خلاثػػراو / اثشا ػػعيف  مبهػػ  ثمػػ ءات وحػػ
ـاقبعيف واثلالثعيف وا برفعيف   وذثك ثعضي  ال   اث كرييف واث و ب ه  ــض ا ي مرة اثسردييف واجلا ثعيف ) ا  ىن اوك ئ  )ك  ش

ـرات ا ر بعيف ا قك ـاقػي ا  اػـساثم رئ أم ـ ذاه اثق  وفػ  رؤيػيف سػردييف ت ػقاس )راتػيف  ،ـلػيف مػن ت  تػ  اث ـعػيف اثسػردييف مػي اث
ـائهػ  ث ضػ ء ا حػلاث  ،اثقشكع  اث   واثقاعع   ثلواؿ اثشا ػعيف اثم  ػعيف )  صهرذػ  اجلاػ يل واثب مػ  واثقػلاويل واحق

ـف ضػاعيف اإليهػ ـيهػ  واسػق  ازه   كػ  يكػ  ـ أو يـسػ ؽ ارحيعػيف ) ت مػ  ل ثعػ ت ا قشك  ت   م   قػيف اثمػ رئ ومي ثوقػ  و 
ـرة من لسمه  اثسرد  ل ،اث ـ ء اثم    ث شا عيف اثرم ييف ـليف وا ق   ـرة ا قاع يف ا قك   مقوثرا ابث 
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ـتػػيف )شػػك  تاعػػ  وكثعػػف  اثػػيت الوظيفااة ادليتالغويااة وأخػػ ا لوػػ ثي     تباػػ  ت ػػ  تـلػػعف اموػػ ب اثم  ػػ  ث اجا
ـظع ػػػيف ا ع ،وسػػػعاع ئ  ـيػػػيف إذ تسػػػب  اث إه تشػػػ   ا بوعػػػ ت اإللسػػػ لعيف  -)كػػػ  ط ق  ػػػ  اجلا ثعػػػيف واإلحي ئعػػػيف واثقب  يػػػيف -ق ثي

ـد  ـ  واث  س عيف واال قا تعيف واثـ سعيف واثروحعيف اثيت )ثه  ا رس  ) رس ثق  اإل)لاتعيف   ثعبجت تن هر)ق  ام ليف ه ه اوع ة واث
ـف وفك لص ـ تش  ذ  ا ق   ت ع  )ني ا رس  وا رسػ  إثعػ   ،ــ )قا ع ه مم  جيلر اب رس  إثع  أف يسقم   اثرس ثيف ويم ،واثك

ـالػػ  ـ ػػ  اثقجر)ػػيف اثشا ػػعيف  ،إل ػػراء تا عػػيف اثق ـثقهػػ  اث  سػػ عيف، و )عػػ ف أسػػرارذ  اجلا ثعػػيف واثلالثعػػيف اثػػيت احق واسػػقاراج مم
ـثم فعيف ل  ـ عيف واثسسع ـث ـييف وا يلي إذ إلـ   ل تـل مم ر)قـ  ا  يثػيف ثم ػيف خلأنلل ث ا لع / ا رس  لاعي ه ع    اث ـعيف واثرؤي

ـافػػ  ت ػػ   صهػػر ث ثػػيف دواؿ، ا وه: خلأن اثسػػ رد  اثػػيت ملعػػ  ت ػػ  اثشا ػػعيف  ـح  تـ وا ـمػػ لل واو ػػ ف  اثػػا  يشػػ  ويػػ
ـريػػػيفخل تاػػػ د  اإللسػػػ ف ا قػػػ ف ا ا ػػػص ضػػػ  تػػػن ف ،واث ػػػرار إه اثبػػػ ا اجيخػػػر ،وا اق ػػػا ابإلديػػػ ف اثػػػا  يبشػػػ  امػػػ ص ،ا 

ـد اي ودالثعػػ   ،اثػػلاثنيخل ا ـمػػ    وخلاو ػػ ف  اث ػػاين حيػػع ف ت ػػ  اثػػرتاث اثبػػريب اثبريػػ  اثي ئػػ  وا  مػػ ـاف مقا ثػػ  رؤيػػ فػػ ثبـ
ـثيف   ؾ )ري ر ا قضاـيف ) ا نت اثم    وذاا م  سـا وؿ قراءت   وادللك واحلصان ( ،أ  ،) كلنا سيموتومر بع  مي مم

ـرات وأ)بػ د اثشا ػعيف اثم  ػعيف  ) مبوع ت امو ب اثسرد  ل إذ يو بـ  اثراو  اثب ػع  تػجت ا قاعػ  اثم  ػ  ت ػ  ت ػ
ـاقي ا ا وج ابثضع ع واث ـض  كول  يقجرع ا ـت وجيب ـ  لقاسس قعاػيف اثب قػيف ا ك لعػيف  ،اثااتعيف واثروحعيف واث  س عيف ه ه اث

ـد ) ـ ػػ وسػػاره اجيسػػر، وأسػػراره اثلفعـػػيف  ،كػػ  تـ قضػػ ت  وخ ػػ ايهاثباعمػػيف ث طػػع ء، وطػػرح اإلطػػك ثعيف ا زثعػػيف )ػػني اإللسػػ ف واث
" انطلقا يوابن شوار  ادلدينة بكل ما فيها م  أحيااخ وفاا يصايحان ) عتيا  اث  دميف ث ن اثس ردة وت ققه  مي اجيخػر

يف سليلتاو للبيو ( كلما يتعب أحدفا يصيح ا خر عتي  للبيو ويف غفلة م  أمرفا غاب )عماد ( يف الت مل دلاا يادور 
 ،أ  ،م  زلبة ال ان . وىو يردد ما مسعاو ما  رأي يف احليااة الايت ألفهاا عا  جااك باريفَت كماا يقولاون ) كلناا سايموت

 ،وادللك واحلصان ( غاب يف أتمل ىذه ادلتناقضات مبتدائ ابأل  اليت جرحتو منذ تركو عامل ادلدرسة بسبب عوز والده
 ،طاة فيهاا ما  الاومي  اخلااا  ماا يشاغلو ..مل تكا  هراخه سلتلفاة عا  ابقاي البشارىذا الشرخ الذي أمل حبياتاو صاار نق

 ،قاذلا وكلو أمل يف تصني  دوره يف احلياة ) أ  ( اباو عتي  خاسر مو النفس ،فالوعي اإلنساي قادر علا الكتشاف
. معضالة خانقاة يف  ارىااق وقلا  تاوجس ما  شايخ أو ل شايخ ،وحامل ألسية فيها ما  ادلاذاق ادلتعاب ماا ىاو حاالل

حاىت ادللاك لاو خسار العادل ورباح  ،تسكنٍت العبادة م  أجل اخلالص ،لكنٍت أدرك أن خلقي عجيب ،انتظار ادلوت
لكنااو ان ربااح العادل وذبلااا علااا البسااطاخ سااتكون لااو عالماة ال ااان وىااذا تفصاال فيااو القيامااة،  ،العاامل فننااو ساايموت

حااىت ىااذا احلصااان ادلسااكُت الااذي ياار  والعربااة ساايموت  ،األربااو سااك  برىااة زلاادقا علااا عضااالت ابرزة ماا  أطرافااو
فضااخات زلكماة جدوار تفتعال  ،الكال سايموت حكماة مطلقاة ،ىاي ىكاذا ،منتظرا زلكمة تفضي ضلو ما يهلو ..نعم

 ساينتهي بفعال ،حىت صديقي احملتال واللب  يف اقنا  الخري  م  أجل أن ياربح ،التكيي  رب  عنوان ادلسار اجملهول
ـج  -ل ل اػػػ  أف اثػػػراو  ( 27-22-22 ، ص2002 ،)األعرجااايخلخلاااة عقلاااو دون تصاااحيح" ) ـثػػػ ـل تػػػجت ذػػػاا ا 

ـفع  ) وصػ ت  -ا ألطر ف س ع  ثثعايف ا ـت  ح وؿ اسم ط رؤيق  اثااتعيف ت   طا عيف اثم يف خلتا د   ا قج عيف روحعػ  ولػ
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ـد )ك  ت  لع   وحعث ،اثيع ب تن اثب ا ا سـس ـ  ع ت  وتلاتع ت  إلـ اإللس ف وا طع ء ل إذ يب ين امو ب وذ  تقوم  اث
ـيػػيف  ،ا  ػػك = ا ـمػػ  تراثعػػ  ،اثسػػرد  مضػػارات اثػػـص اثث ثػػيف خل ا ن اثسػػ ردة = اثشا ػػعيف او ػػ ف  تػػجت وظع قػػ  ا عقػػ  ثي

ـالػػػ يف  ث سػػػع ؽ اثـ ػػػ  ـف اثػػػلاؿ ا وه خلا ن / اثشا ػػػعيف  سخػػػا )بػػػلا ديـعػػػ  وروحعػػػ   ي قبػػػل ،خلاث تػػػن ا  ػػػاات  بكػػػ  كػػػ
ـييف اثيت سقـقه  ابث ـ ء وا ـت ـد االلكس رات اثـ سعيف ا قكررة اثيت  ،و  وثيف اث رار إه ا  ذ اجيخرو  ،اثللع ابثر   من و 

ـد ،حلثى ) ذاكرة اثس رد ـ  ) لكنٍت أدرك أن واالققـ ع ابثم ع  ) ك  ط ء ،إال أل  ي ر ت   تمعع  ل س  ) اوع ة واث
اي ودالثعػ  يقجػ   كنٍت العبادة م  أجل اخلالص(تس ،خلقي عجيب ل )عـاػ  خخػا اثػلاؿ اثرمػ     خل ا  ػك   مـو مػ  رؤيػ

ـلػػػ  حيعػػ  إه اثسػػػ ويف ،ابهػػ ذني ـلػػػ  وديجلولػػ  ت ػػػ  تا ػػ  ،ا وؿ : ك ـز إبتجػػػ ب اجيخػػػرين اثػػاين ديلح ثكـػػػ  حقاػػػ   ،وي ػػ
ـرا ميػػػ يرا ـف م ػػػ ه ا ػػػـت ل ) حػػػني يسػػػ ك االهػػػ ه اثثػػػ   ت ػػػ وأل ػػػف  ،إذا اسػػػقو ع كسػػػ  رذػػػ ف اثبػػػلؿ ،ثػػػ وؿ سػػػعك

ـذ تـػػػل اثػػػ بو ،اثضػػػب  ء ـز  ،ويضػػػا  )ب ق تػػػ  اثب مػػػيف واثشا ػػػعيف ،وذػػػـ )ػػػاثك سعاسػػػر اثـ ػػػ ثكـػػػ  سػػػعـ ؿ اثي ػػػراف واث ػػػ
 ،ابجيخػػرة ل وحيع ـػػ  ذػػاا ا ـبوػػف اثقػػووي   ث اوػػ ب اثـ ػػ  ت ػػ  اثسػػع ؽ اثقػػ رخي  أيضػػ   ب يـػػيف تػػروش ا  ػػـؾ ) اثسػػ ) 

ـب  ) االلػ ح هلػ  أو اوػرب ت ػعه ومب م  خل او ػ ف   )ـلػ ه  ت مػيف يرخيعػيف وقابهػ  ل وسػـؼ ـضػي داثػيف     ثشب
ـة واث ا مػػيف ـديػػيف ،وحركعػػيف تـضػػق ابثمػػ ـ  ـاقػػي اثشػػب  ا ػػرتع اب   رقػػ ت اث  ،وا ي ثوػػ ت اوع تعػػيف ،وذػػ  ملعػػ  كػػاثك ت ػػ  اث

ـر    اثلاثيف ت    ـييف خل   ـثيف ا ـت   اثيت امق ه  واثشا عيف اثب معيف اثث ل اثلذ ء وا كر واجللؿ ث رؤييف اثسردييف ضانخل مم
ـال ع  ) اث ض ء اثسرد  ـثيف اثس )ميف ثػػػػػػػػػخل  ؾ )ري    وطّك ه  دالثع  وتب  اي وت وضاـه  سع ق ت مقبػلدة  ،اثراو  من ا م

وذػـ )ػاثك ادلساار اجملهاول( .  فضااخات زلكماة جدوار تفتعال التكييا  ربا  عناوان ،) الكل سايموت حكماة مطلقاة
ـح  ابثـه يػيف او  ػيفخلا ـت  اثػيت سػقو ؿ اجلاعػي مهاػ  تبػلدت ا دوار، واخق  ػى ا بػ    ي  ق تن ط رت  اثـ عيف اثيت تػ
ـد واثـجػػ ة  ـديػػيف ت ػػ  ام ػػ ـاقبعػػيفل ثكػػن مػػي ذثػػك ي مػػ  ا بػػىن اإلديػػ   ح ضػػرا )ـلػػ   داثػػيف و  اثرتات عػػيف ث ػػاوات واثك ئـػػ ت اث

ـاء أك   ف لق ج اثبلاثيف خلا  ك  أـ اث لؽ واإلخ صخلا ن  أـ اث جت واثسب  ا ض  السب د اجيخرينخلاو  ف لس
ـتػ  مػػن حكػ ايت ذات طػ )ي ق  ػػ  ـعع ػ  إهػ  ملػػ ك  اثثعاػيف اثب مػػيف )      ـتػػيف اثم  ػعيف )كػ  مػػ  احق والػ اًل فػإف اصا

ـ  ) )ـع تػػػ  اثباعمػػػيف وحػػػ ـحػػػلة ا دب اثم  ػػ  ا ب لػػػر، اثػػػا  يـوػػػ   اثص ذريػػػيف مـهػػػ  أحعػػػ ن ت ػػػ  مبػػػ   االسػػػق ب واث
ـحػلة ا سػق  يف اثػيت ت قمػل  واثشـؽ واو  واورييف وثك  م  يقاـ ه وي قمل إثعيفل وكا  لو ثي دائا  ت ك اثشا عيف ا رك يػيف ا ق

 ػ  وكوفػ  ت قمػل اه او  وذ  مري)يفل وهل ذاه اثشا عيف ذا   ضاعيف لص ـ ا قا ت  ابرد وق مي ثلر ػيف أفػ  تشػبر بع 
ـا هيف ذاا اإلحس س اجل ػ ر ابثب ثػيف اث رديػيف وااللقهػ ؾ ممػ  يػلفبه  اه  ا بىنل ومث  ذاه اثشا عيف هل ل سه  مضورة ) م

ـاا ـعع عيف  ـق حع    أم  ابث م ء واثقم   وتـصعا  ومبع راً ث جا ؿ  ل                  (21، ص 2062) اثمر، ا)قك ر ت
 بحثنتااج ال
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ـت ت طػ  -ٔ ـافر اثشبرييف ت   م  ذع  تلة وتػرت   ةـضػ ـؿ وآثعػ ت  ،تق ــ ل ثعػ ت اثمػ وقػل اتقاػل اث اػن ت ػ  م هػ
ـيػيف )ـلػ ه  لعبػ  تسػه  ) لػع  يف طػبرييف اثػـص اثم  ػ  ،تشكع  اثـ ـص اثم  عيف ـظػ ئف اث ي وملػرؾ  ،فضػ  تػن اث

 مك من اجلا ؿ فع ل 
ـح كعػػف أسػػه  اثرتمعػػ  ) لػػع  يف خوػػ ب ذ  طػػ )ي ) إطػػ ر اجيثعػػ ت ا ـقجػػيف ثشػػبرييف اثػػـص ا -ٕ ثم  ػػ  ت يـػػ  )ـضػػ

ـح  أكثر مم  ي  ق ويلث  ابإلط رة اثرم ييف ت   ا ب   واثلالالت اص وزة  ر بع    ا بجاعيفل وكاثك او ؿ مػي  ،رم ا  ي
ـيػػ   ،ا سػػورة اثػػيت ألقجػػى خوػػ اب ذا طػػ )ي مػػلذش وفّبػػ ؿ ولػػ دع وا   ثيػػيف ت ػػك اثػػلاالت اثػػيت يبػػ ز مبػػ   ا    ػػوة واثقه

ـثعػػل  ـديػػيف واجلا ثعػػيفلأم  ا   رقػػيف وااللػػ ايح فمػػل أسػػها  )ق ـ  ـ  اثثعاػػ ت اوع تعػػيف واث ـر  اثػػا  حيقػػ تشػػبرن ابث ضػػ ء ا سػػو
 اث راع واثـمعو ا قبلد اثلالالت ) فض ء اثـص اثم   ل

ـظ ئف -ٖ ـظػ ئف ا هع ،أم  فعا  يقب   ابث ــ اث ـف  اثػيت كػ ف هلػ  ا ثػر فمل اتقال اث ان ت   م هػ ــ خلايك سػ اـػيف ة هػ
ـ عػ  اثيػ ايت وا ذػػلاؼ اثشػبرييف فك لػى أر)ػي وظػػ ئف ذػ : ا ر بعػيف اثػيت كشػػ ى تػن االحػ الت )ػني اثـػػ ص  ،اث ػ ث  ) ت

ـحعػيف  ـظع يف اثشبرييف اثيت  صهػرت ) ذاتعػيف اموػ ب وقلرتػ  ت ػ  القػ ج اثػلاالت ا  ـاقي اثـ  ل مث اث واثـص، و)ني اثـص واث
ـد  ـاخص مك لعيف واقبعيف ذـ مم  وا ألثرة تركع ع  ودالثع ل مث اإليه معيف اثيت ح وثى خلاع اثم رئ اف م  يملـ من ذوات وط
ـظع ػػيف  ـاقبعػػيف يشػػ  خبػػ ؼ ذثػػكل وأخػػ ا كػػ ف ث  ت ػػ  إلػػـ حػػر) ) حػػني أفػػ  خبو بػػ  اثقاعع ػػ  اثػػا  يبقاػػل اثـاا ػػيف اث

ـن اثشرح  ـييف دورا ف ت  ت   مسق ـ) فك لى )  ا ه  إط رات مل ع ييف ث م رئ ا عق ثي واثق س  واثقـلعف اث  سم  واث 
ـال  واثق  ت    امو ب اثسرد لطبرييف مبوع ت مي ث ق

 مصادر البحث ومراجعو
 لمألسسيف ا ب ث اثبر)عيفل) وتلٔـ ل) اثشبرييف لطٜٚٛٔأ)ـ دي لكا ؿلخل  -ٔ
ـ)عيف ٕٙٔٓأ)ـ اثبلوسليـسفلخل  -ٕ ـزيي لتّا فلٗع  لطاثرؤاي واثقو  -ـ لا س   لدار ا س ة ث ـشر واثق
 لدار اجيداب ل) وتلٕـ ل اثشبرييف اثبر)عيفلطٜٜٛٔأدولعسلخل  -ٖ
 أرسوـ خلدلت لفن اثشبرلخلترليف، دل إ)راذع  ش دة لدلطل مكق يف ا   ـ ا  رييفلاثم ذرةل   -ٗ
التلط -ـ  اه ذ ت اثشبرييف اوليثيفٕٛٓٓإسكـلرليـسفخل  -٘ ـؿ وا م  اثب اعيفل) وتل لدار اثكق ٔا ل
لخل  -ٙ ـتيف ) القص ر ذرةلطٕٛٔٓا تر  لكـر ـزييلا ـل لٔـ ل ا ـف ث و  تيف واثـشر واثق  لدار ل
 ابرتلروالف -ٚ

ـرايل خلاثبا  ا ل   لشر ت ـ ٕـ لم  دئ ) ت   ا دثيفلخلترليف، دمحم اث كر  لطٜٚٛٔخل -       ـزييلس ـار ث ـشر واثق   لٜٗٙٔلدار او
  لٜٗٛٔث ييفلخلترليف مـار تع ط  ل طلمرك  اإله ء اوض ر لح  ل خلاثبا  ا ل   لشر ت ـ ـ لذسهسيف أٜٜٜخل -     
ـييف اه اثشبرييفلخلترليف دل  س ف اثسعل لطٕٔٓٓابرتلروالفل و عـعىل  ارلخل  -ٛ ـن ث لراس ت واثـشر ٔـ لمن اث ـع لدار لعـ

ـرايل ـزييلدمش لس  واثق
ـال  اث س   واثشبٕٚٓٓ)ـ م )رلاثو ذرلخل -ٜ ــٔرييفل طـ لاثق  نطروفل) وتلث ـ فل-ل اثلار اثبر)عيف ث ب 

ـدوروؼلت فعق ف -ٓٔ  ت
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ـ)مػػ ؿ ث ـشػػرلاثلار اث عضػػ ءلا يربل خلاثباػػ  ا لػػ   لشػػر ٕـ ل اثشػػبرييفلخلترليف طػػكر  ا  اػػـت ور ػػ ء )ػػن سػػ ميف ل طٜٜٓٔخل -     لدار ت
  لٜٛٙٔت ـ 

  ل ٜٚٚٔ ـصايف اثبر)عيف ث رتليفل) وتل خلاثبا  ا ل   لشر ت ـ لأـل للصرايت ) اثرم لخلترليف، دمحم اث كراو   لطٕٕٔٓخل -     
 ل دار ا لن ث ثم فيف واثـشرل ) وتلٔـ لا  ىن ا عق  سرد  ) اثرواييفلطٖٕٔٓ مرلف ض لخل  -ٔٔ
ـد ط كر ل مكق يف ام   لاثم ذرةل٘ لدالئ  اإلتج زلطٕٗٓٓاجلر   لت ل اثم ذرلخل  -ٕٔ  لخلتب ع : دمحم  ا
ـد ط كر لمو بيف ا ل لم رلاجلاا لا)ن س ـل -ٖٔ ـؿ اثشبراءلدلط خلملمع  :دمحم  ا  خلدلت لط م ت فا
لمو بيف اجلليل اثلار اث عض ءل ٔـ لخو ب اوك ييفلخلترليف: دمحم مبق  ل تار ح  ل ت ل اجل ع  ا زد  لطٜٜٙٔ ـعىل  ارلخل -ٗٔ

  ل  ٕٜٚٔخلاثبا  ا ل   لشر ت ـ 
 ل ٔا ا رسيفلطـ لاثشبرييف )ني اثـصرييف و ٕٛٔٓشلاو للع لخل  -٘ٔ
ــ اث س فلخلترليف، مـار تع ط  لط -ٙٔ ـت  اجلليل ثب  ل ا رك  اثثم ) ٔديكرولاوزواثل وسش ي رل  ف م ر لخلدلت  لاثم مـس ا ـس

 اثبريبل) وتل
ـرات دراس تلس ؿلابريسل دار اثـج ح ٔـ لمب ي  مل ع  ا س ـبلخلترليف، دلشعل واعلا  لطٖٜٜٔري  ت لمعك ئع لخل  -ٚٔ لمـش

  ل ٜٔٚٔليلةلاثلار اث عض ءل خلاثبا  ا ل   لشر ت ـ اجل
ـد لطٕٛٓٓط ردولابتريكلو مـيــلدومعـعكلخل  -ٛٔ ل دار ٔـ لمبج  مل ع  امو بلخلترليفلت ل اثم در ا ه   و ش د  لا

ـلسل خلاثبا  ا ل   لشر ت ـ  ـط  ث رتليف لت   ل ٕٕٓٓسعـ ترالا رك  اث
ـر ٜٜٙٔط ذنيلدمحملخل  -ٜٔ  لا ألسسيف اثبر)عيف ث لراس ت واثـشرل) وتلٔةل طـ ل ا دب وا سو
 ل دار ل درلدار اثشروؽلتا فل) وتلٔـ لفن اثشبرلطٜٜٙٔت  سلإحس فلخل -ٕٓ
 لدار اثكق ب اث  ـ  ل) وتلسـطجتسلاثلار اث عض ءلٔـ لمبج  ا  و ا ت ا د)عيف ا ب لرةلطٜ٘ٛٔت ـشلدل سبعللخل -ٕٔ
ـزييلاجل ائرلٔسردييف امجتلط -سرد ـ لطبرييف امو ب اثٕٔٔٓتاعشل دلت ل اثم درلخل  -ٕٕ  لدار ا  بعيف ث ـشر واثق
 لا رك  اثثم ) اثبريبل) وتلٔـ لاث ييف وامو ب ا ديبلطٖٜٜٔاثي ه لسبعللخل  -ٖٕ
 ل اهلعميف ا  رييف اثب ميف ث كق بلاثم ذرةلٗـ لاموعميف و اثقك  لطٜٜٛٔاثياام لت ل اهللا دمحملخل -ٕٗ
ـته ل م  ذعاه لط –لع ت اثب ميف ـ ل) اث س ٕٓٔٓ    فل دلم و  لخل  -ٕ٘ ل دار اثكق ب اجلليل ٔيرخيه ل ط عبقه لمـض

 ا قالةل) وتلث ـ فل
 ل خلملمع :  سن مهل  ل دار ا شرؽل ث ـ فلٕـ ل كق ب اوروؼلطٜٜٓٔاث  رايبل أ)ـ ل رلخل  -ٕٙ
ـرثروبلخل  -ٕٚ ـد  طٜٚٛٔفرا لل  ب رؼلاثم ذرةللدار ا ٔـ للصرييف ا س ط  ) اثـمل ا ديبلخل ترليف: حـ  تع
 فض لدلل ح  -ٕٛ
 لدار اجيدابل) وتلٔـ ل أس ثع  اثشبرييف ا ب لرةلطٜٜ٘ٔخل -     
ـيىلٕٜٜٔخل -       ـ ل)  يف امو ب وت   اثـصلس س يف ت ا ا برفيفلاثك
ـزييلدار ت ا ا برفيفلاثم ذرةلٔم  دئ  وا راءات لط -ـ لت   االس ـب ٕٜٜٔخل -       ل مألسسيف لق ر ث ـشر واثق
لخل اثم -ٜٕ ـا يف ل دار اثيرب ٖـ لمـه ج اث  ي ء وسراج ا دابءلطٜٙٛٔرط   لأ)ـ اوسن ح ـز ل خلملمع ل دمحم او ع  )ن ام

 اإلس م ل) وتل
 لمكق يف اجيدابلاثم ذرةلٖـ ل اث ـعيف اثسردييف ث م يف اثم  ةلطٕ٘ٓٓاثكرد ل دلت ل اثرشنلخل  -ٖٓ
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ـفلخل  -ٖٔ ـمعى ردي ـزييلاثلار ٔبرييف ا ب لرةلطاثش -ـ ل اثقاعع  اثم   ٜٜ٘ٔكـب فل ط  لخلترليفل وسن أش ميف لدار اثثم فيف ث ـشر واثق
  لٕٜٛٔاث عض ءل خلاثبا  ا ل   لشر ت ـ 

ـذنل  ف -ٕٖ  ك
يل، دمحم اثبار  لطٜٙٛٔخل -    ـ)م ؿلا يربل خلاثبا  ا ل   لشر ت ـ ٔـ ل)ـعيف اث ييف اثشبرييفلخلترليف: دمحم اث   لٜٙٙٔلدار ت
يل لط –س م  ـ لاثك ـ اثٖٕٔٓخل -    لدار اثكق ب اجلليلة ا قالةل) وتل خلاثبا  ا ل   لشر ٔلصرييف ) اثشبرييفلخللرليفل دل دمحم اث

  لٜٜٚٔت ـ 
ـفلخل  -ٖٖ ـينل  لدار  ري  ث و  تيف واثـشر ٗاث ييف اثب ع لخلترليف، أشل درويش لط -)ـ ء ثييف اثشبر  –ـ لاثـصرييف اثشبرييف ٕٓٓٓك

ـزييلاثم ذرةل خلاثبا  ا ل    لٜٙٙٔ  لشر ت ـ واثق
ـفخل -ٖٗ ـينل  ـف ث رتليف واثـشر ٜٜٛٔم ك ـاحل ثألثألة  دلط لدار ا وم  مو )ي دار اورييفل)يلادل –ـ  اثرتمع لخلترشيف ل ت ل اث
ـك لأشللخل  -ٖ٘ ـظع يف )ني اثك عيف واثـاوعيفلطٖٕٓٓا ق  ل دار ا م فلاثرابطلٔـ لاث
يلل دللبا ف ت ل اثساعيلخل  -ٖٙ ـييف ) ٕٗٔٓمق ل دار اثب   ٔدراسيف تو عمعيفلط -اثلراس ت اثير)عيف واثرتاث اثبريب اثملمـ لا   رقيف اث ي

ـزييلاثم ذرةل  واإلدي ف ث ـشر واثق
 ـ لت   اثشبرايتلطل دار  لالو لا ردفلٕٚٓٓا ـ لرةلت  اثلينل خل -ٖٚ
ـرجل خل -ٖٛ ـنفل  ـاد )ـعس لطٕٙٔٓم ـييف لخلترليفل دل  ـؿ اث ـع  وتل ث ـ فل خلاثبا  لمألسسيف اثرح ب اوليثيف ل )ٔـ لسـس  أو أل

  لٜٛٙٔا ل   لشر ت ـ 
ـذػػػ ب ت ػػػـب لطٕٙٔٓمع  لسػػػ رة خل -ٜٖ ـم  ث رتلػػػيفلاثم ذرةل خلاثباػػػ  ا لػػػ   لشػػػر تػػػ ـ ٔـ لامو بلخلترلػػػيفل ت ػػػل اث لا ركػػػ  اثمػػػ

  لٕٗٓٓ
ـدلتثا  لخل  -ٓٗ ـدوروؼلطٜٜٓٔا ع   لدار قرط يفلاثلار اث عض ءلٔـ لطبرييف ت
ـيكلد  س لخل  -ٔٗ ـاحل ثألثػألة لطـ ل ا   رقيف ول  ٖٜٜٔمع ـتيف ٔ   لخلترليفل ت ل اث ـف ث و  تػيف واثـشػرل )يػلاد لمـسػ ل دار ا ػوم

  لٖٔا  و ق اثـمل  خل
ـؿ وا ـهج وا   ذع لط –ـ لم  ذع  اثشبرييف ٜٜٗٔنظ لحسنلخل  -ٕٗ  لا رك  اثثم ) اثبريبل) وتلاثلار اث عض ءلٔدراسيف مم رليف ) ا ل
ـدةلخل  -ٖٗ ـفعيفلطـ لاثرم  اثشبر  ٜٛٚٔل رلت طف   ـزييل) وتلٔتـل اث   لدار ا للثسلدار اثكـل  ث و  تيف واثـشر واثق
ـرات لػػػػػػػجت اثسػػػػػػػرد   مبػػػػػػػيف ٔـ لاثشػػػػػػػبرايت واثسػػػػػػػردايت قػػػػػػػراءة الػػػػػػػو حعيف ) اوػػػػػػػلود وا  ػػػػػػػ ذع لطٕٚٓٓوا  عس ليـسػػػػػػػفخل -ٗٗ لمـشػػػػػػػ

ـر لقسـوعـيف،اجل ائرل  مـق
 بريبلدلطل مو بيف إمل د اثكق ب اثبربلويسل دلأشل دمحملخلدلت ل االل ايح ) اثرتاث اثـمل  واث     اث -٘ٗ
ـ)سنلروم فلخل -ٙٗ ـف لاثلار اث عض ءل خلاثبا  ا ل   لشر ت ـ ٜٛٛٔايك يل وم  رؾ حـ   لٖٜٙٔـ ل قض اي اثشبرييفلخلترليفل دمحم اث
ـظع يفلطٕٛٓٓ-ٕٚٓٓيـسفل دلخ ثللخل  -ٚٗ  لمألسسيف اثرح ب اوليثيفل) وتلث ـ فلٔـ لا دب واث
 لاثلار اث عض ءلا يربلٔثشبر واثشبرييفلخلاث  س يف وا  كروف اثبرب لطـ لإٜٜٔاثعـس  لدمحم ثو  لخل  -ٛٗ
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 ادللخص:
ث صددددرحث  ثادددد ح/حث صددددرح–يهددددلبحث إىلدددداحإمقحاسددددة حلكيددددةسحطكددددلاحإ ليدددددثح ددددل ح ة إددددة حثدل   دددد حث طلثديدددد ح

يس حثدلوصل،حفضاًلحطنحث تع بحط ىحدال  حث ف وقحيفحلستو حطكلاحإ ليدثح ل ح ة إة حثدل    حث طلثدي حيفحللح-ثخلةلس
حيفحلليس حثدلوصل،حوفكةًحدلتغًنيحث صرحث لرثسيح)ث صرحث  ثا ،حث صرحثخلةلس(.

كدد حثدلسدد حويستمدديحث إىلدداحإمحث إىلددوفحث وصددفي ،حث دداحثةلددهحث إة ادد حفيددنحجالطتمددةدحط ددىحثدلددسه حث وصددفي،حو  ي
(حلفددد دا،حخحثاتيدددةر  ح688ث سفسدددي،حوتا دددهحطيسددد حث لرثسددد ح ة إدددة حثدل   ددد حث طلثديددد ح ليسددد حثدلوصدددلحوا ددد حثدددوث حث عيسددد ح)

(ح22355) (،حث دييحيإ د حطدلد  ح0802- 0808%(حلنحرلتم حث إىلاح  عة حث لرثسديح)3ج ط يك حث عشوثئي حاسسإ ح)
حف طٌنح)ث ع ميحوثألديب(.للرس حإطلثدي حيفحث ح(12 ة إ حتوزطهحط ىح)

وثددلحثةلددهحث إة ادد حاإسددة حلكيددةسحطكددلاحإ ليدددثحجالطتمددةدحط ددىحثأل دد حث سق يدد حوث لرثسددة حث سددةاك حث دداحتسةو ددهح
لوضوعحث إىلا،حوطكبحث تىلكقحلنحث صلقحث قدة  يح  مكيدةسحاع ضدنحط دىحرلموطد حلدنحثخلدكث حوث لمدٌنحلدنحثدل تصدٌنح

ث صدددلقحث عدددةل يحوث تمييدددءيحوث إسدددة ،حولز،دد ث حث تمييدددء،حول ث عددد حث اإدددة حث سسددد ححيفحط دد حث دددسفس،حفضددداًلحطدددنحث تىلكدددقحلددن
(،ح إكهحث إة ا ح8860(حواط يك حأ فةحك ونإةخحث ييحيإ  ح)8868  مكيةسحوثست  ثجحثإةتنحاط يك حإطةداحثالاتإةرحوث إة  ح)

ثحلكيإ حث  صةئي ح  ع و حثال تمةطي ،حط ىححاعلحذ كحثدلكيةسحط ىحطيس حث إىلاحثألسةسي ،حوثلحخحلعةجل حث إيةان حاكانل 
وفددقحثدلكددةييسحث:تيدد قحلعةلددلحثالتفددةقح   ددكث حولعةلددلحثرتإددةطحاًنسددولحوثالاتإددةرحث تددةئيح عيستددٌنحلسددتك تٌنحوثالاتإددةرحث تددةئيح

هحث لرثسد حإمحلدةح عيس حوث لاحولعةللحث فةحك ونإةخحوثالاتإةرحث تدةئيح لال د حلعةلدلحثالرتإدةطحو  يدلحث تإدةينحث اسدةئي.حووصد 
 ي يقح

  ل حطيس ح ة إة حثدل    حث طلثدي ح ليس حثدلوصلحلستو حداليلحفوقحثدلتوسطحط ىحلكيةسحطكلاحإ ليدثحاو ٍنحطة . .2
تو لحف وقحذث حدال  حإ صةئي حيفحلستو حطكلاحإ ليددثح دل ح  إد حثدل   د حث طلثديد حتعدء ح طة إدة حث صدرحث  ثاد ح .0

 ث طلثدي.
عسويدد حدث د حإ صدةئيةًحط دىحلسددتو حلكيدةسحطكدلاحإ ليددثحط ددىحوفدقحلتغدًنحث صدرحث لرثسددي)ث  ثا ح/حطدل حو دودحفد وقحل .1

 ثخلةلسح(حث طلثدي.
 ث ل مة حثدلفتة ي حقحطكلاحإ يلدثح،حلوصلح،ح ة إة حثالطلثدي ح،حثدلس حث سفسي

Abstract 
 The research aims to: Build the Electra knot scale for preparatoryححححححح

school students –Fourth grade / fifth grade - in the city of MosulIn addition 

to identifying the significance of the differences in the level of the Electra 

complex among prepartory school students in the city of Mosul, according 

to the two variables of the academic grade (fourth grade, fifth grade). 
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The research belongs to descriptive research, in which the researcher 

relied on the descriptive approach and psychological survey method, and 

the study sample was represented by preparatory school students in the city 

of Mosul. (2020 AD-2021 AD), and their number is (11577) A student 

divided into (31) Preparatory school in the two branches (scientific and 

literary). 

The researcher built the Electra knot scale based on theoretical 

frameworks and previous studies that dealt with the subject of the research, 

and after verifying the apparent validity of the scale by presenting it to a 

group of experts and arbitrators from specialists in psychology, in addition 

to verifying the factorial, discriminatory and constructive honesty, in 

addition to the discrimination indicators. , and reviewing the relative 

stability of the scale and extracting its stability by re-testing method of 

(0.8) and by Alpha Cronbach method of (0.82), then the researcher applied 

the scale to the basic research sample, and the data was processed through 

the Statistical Package for Social Sciences program, according to the 

following standards: Agreement coefficient For experts, Pearson's 

correlation coefficient, t-test for two independent samples, t-test for one 

sample, z-test for the difference between the two correlation coefficients, 

Facronbach's coefficient, t-test for the significance of the correlation 

coefficient, two-way analysis of variance. The study found: 

4. The sample of preparatory school students in the city of Mosul has an 

above-average semantic level on the Electra knot scale in general. 

5. There are statistically significant differences in the level of the Electra 

complex among the students of the preparatory stage, which are 

attributed to the students of the fourth preparatory grade. 

6. There are no statistically significant differences at the level of the 

Electra knot scale according to the (fourth / fifth) preparatory grade 

variable. 

Keywords: Electra Knot , mosul , preparatory school , psychological 

 مشكلة البحث:
تعلحطكدلاحإ ليددثحإ دل حث قدوث  حث سفسدي حثخلطدًناحث داح قيدهحسهدودحلزسسدة حو هدة حط ميد حطليدلاحلدنحثإدلح
ثجلهودحثدلضسي حث احيإيذلةحثدلعهلحث و ينح  صىل حث سفسي حثدلعينحأبحبةفحثدلشلال حث سفسي حودرثسةهتة،حشلةحأكلحو ودح ة  ح

ثدلتعمك حث احتُعىنحاتفسًنح يهحث قة  احودرثسدتهةحو ليدلحث فتدة حثدلتع ضد حدل ة   دة،حلةس حإمحلءيلحلنحث لرثسة حث ع مي ح
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،ح(Elizabeth and et al, 2002: 529 – 542)وث لشدرحطدنحث عوثلدلحث سفسدي حثدلدزث احفيهدةحولسدةرحتطور دة
حوالسيمةحوألح يهحث قة  اححتزث حاشللحلإة، حيفحث صىل حث سفسي ح  فتةاحوالسيمةحوثدل ث كة .

"حأ لحCarl Jungويفحسيةقح يهحثألمهي حيسإغيحأتكيلحألحأتسيسحلصط  حطكلاحإ ليدثحي   حإمح"كةرلحيون ح
تاللياحف ويل؛حث ييحثستسلحيفحأتسيسنحط ىحلإلأحث تأكيلحث تج ي ،حولال قتنح  دل حث فتيدة حث داحكةندهحتعشدقحوث دلهتةح

ث لهتةحوك ث يتهة،حث احتشإههةح سسيةً،حوطل ةحاص ح دلودحودولحايسهدةحيفحث إلثي ؛حإالحأهنةحل حل ورحث وثهحالأ حيفحثزدرث حوح
،حواغضحث سق حطنح إيع حث تأسيسحث سفسيحذليثحثدلصدط  حفد لحف ويدلحثدلح (Blum, 1988: 357-359)واٌنحوث ل ة

سديتع قح عكدلاحأوديدبحثةا نحج  فضحث تة حاوصفنح  ياًلحنفسيةًحاعيدلثًحتدة حث إعدلحطدنحث كةطدلا،حوالسديمةحألحث تفسدًنحث سفسديح
يسطإددقححبددء حل حط ددىحث طفددلحث دديك حفكددط،حلزكددلثًحصددلقح دديثحث دطددة حأبلحلصددط  حطكددلاحإ ليدددثحيتط دد حإمحث تأكيددلحط ددىح

 :Mahrukh and Kamal, 2015)ث تشةانحث تة حاٌنحثحلة  حث ي سي ح لالحثجلسسٌنحو يثحأل حلستىليلحوغًنحشللن
 Bullock) ديبحثألناوي حيفحمجي حكتةجتنح  تعإًنحطنح يهحث عكلاحو  ي هةح؛ح يثحثست ل حف ويلحلصط  حطكلاحأوح(1-4

and Trombley, 1999: 107-205). ح
الحتكتص ح، صي حثألبحط ىحثألبحث إيو و ي؛حوإمنةحتتس ح تشملحلنحيكو حالورهحلهمةحكةنهحدر  حث ثاتن؛حال يلح

اددح"تفليدكحطكدلاحإ ليددثحيفحث  لدةدحوث سإيديحوث ددثبحيفحح"حثدلعسوند ححRaza&ح Tahir لدةحذ إدهحإ يدنحدرثسد ح"رزثحو دة  ح
كسدددءاح ةفيدددل"،حث ددداحأفدددةد حأبلحاط ددد حروثيددد ح ةويدددلحث صدددغًناحث دددييحيهدددت حألدددةح دددل ةحثحلإيدددبحث دددييح سدددلح، صدددي حثألبح

ثألبحثحلكيكيدد ؛حتتم لددنحث  غإدد حثجلسسددي حثخلفيدد حث الوثطيدد حوددةهح فيلتددن،حو غددىحط يددنحدورحثألبحث إيو ددو ي،حإذحتددومحلسصددبح
ثدلإة، حيفحث بحل ًن؛حولنحمثحظه حث تأثًنحثدلتوثصلح  جلحيفح يةاحل ًنح ىتحاعلحوفةتدنحوطسوسدتهةحث داحف ضدتهةحط دىحنفسدهةح

 (حMaryam&ححAthar, 2019: 73-84الفتتةهنةحان،حاوصفنحنوطةًحلنحثالحنلثرحإمحثدل    حث كضيإي .)
كيددلحط ددىحألحث قدد وبحث سفسددي ح يفدد ثدحث دديينح"حإمحأتEugene O'Neillواسددة حط يددنحذ ددبح"يددو ٌنحأونيددلح

يعةنولحلنحطكلاحإ ليدثحتسة  حاشللحلإة، حيفح يةهت حثدلأسةوي ؛حث احتسط قحلدنحسد ومحلسىلد بحلتجسدلحيفحثحلدبحغدًنح
ث طإيعدديحث ددييحتشددع حاددنحث إسددهحألايهددة،حثحلددبحسع هددةحطميددة حلسسددةث حا ددرحغ ثئء ددةحثجلسسددي ،حكمددةحيددلفعهةحإمحث تفلددًنحيفح

ةبح  مي حاطًناحو يحثتلحوث لهتةح السدتىلوثذحط دىحأايهدة،حوث إىلداحطدنحلودتدنحوزلإتدنحث داحتدزديحيفحهنةيد حثدلطدةبحإمحثرتل
إثةلددد حطالثدددة حغدددًنحلشددد وطن؛حولدددنحمثحتسددده حثالضدددط ثج حث عك يددد ح عكدددلاحإ ليددددثحيفحثحليدددةاحثدلأسدددةوي حث ددداحوية دددةحثألفددد ثدح

سدددي حثدلسىل فددد حطدددنحث كةطدددلاحث ددداحيعدددةنولحلسهدددةحذث حأتثدددًنحسددد  حاطدددًنحط دددىحثدلصدددةاولحألمدددة،حوالسددديمةحألحثالضدددط ثج حث سف
ح(Sania, Junaidi and Essy, 2020: 93-100)س وكه حط ىحلستو حث عالثة حث نسةني .

واسددة حط يددنحتددت  ةحلشددل  حث لرثسدد حثحلة دد حيفحدرثسدد حث عالثدد حاددٌنحطكددلاحإ ليدددثح ددل ح ة إددة حثدل   دد حث طلثديدد ؛ح
ال حث  صةئي حذليهحث كضي حث إىلاي ،حوتفسًنحأاعةد ة،حوتييءحث عوثللحث لةلس حثدلزث احفيهة،حو ليلحث:رارح  لشرحطنحث لال

حث س إي حث سةو حطسهة،حوثثدثححأسة يبحث تلالحث سفسيحث فعة  ح  ىللحلنح يهحث:رارحوث وثةي حلسهة.
 أمهية البحث:
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ولحطكلاحإ ليدثح؛حألح يهحث لرثسة حانثشدهحث عكدلاحيفحسديةقحيتض ح  ث ع حثألداية حث ع مي حث احخحإ  ثؤ ةح 
 ح0826لتغًنث حف طي حطلاحط ىحسإيلحثدلادةلقحطكدلاحإ ليددثحوثالرتإدةمحيفحثذلويد حثجلسسدي حدلدةرراحأ د قحدرثسد ح  ي يد حنفسدي ح

(Arafat & Lajiman, 2018 : 1-11حطكددلاحإ ليدددثحيفحثصددةئلحسددي يفيةحاددالفحو لحسيلسددتولح،)ح2775
 (Shu-hua, 1997: 87-99). حث تسدةثضحثأليدليو و يحثدلسدإبح عكدلاحأوديإدوسحوإ ليددثقحلع فد حكالسديلي حيفح،

  2770،حطكددلاحأوديددبحوأنتيجددولحوإ ليدددثقحثدلدد أاحكإط دد حوضددىليح (Joel, 2020: 1-6) 0808ط دد حث ددسفس
(Dorothwy, 1992: 58-78)ح ينادىحيفحروثت حتشدٌنح"إمح"طكلاحث سىلةثية "حث    د حث  و يدح،حطكلاحإ ليدث 

 :Tasneem, 2019) 0827،حطكدلاحإ ليددثحيفحسدي فيةحادالفح(Xiaoyan, 2017: 34-39) ح0825رثلح
ح84-2019:73 ح)0827،حتفليددددكحطكددددلاحإ ليدددددثحيفحث  لددددةدحوث سإيدددديحوث دددددثبحيفحكسددددءاح ةفيددددلح (1652-1654

Athar,ح&Maryam حح 0827ث صلل ح،حوثذلستًنت،حوطكلاحإ ليددثح(،حث ث احنفسي حيفحكتةبحتوينحلوريسولحث إبقح
(Sufyan Al, 2019: 48-54)حثحليدةاحثدلأسدةوي حث داحيعدةينحلسهدةحثدلصدةاٌنحاعكدلاحأوديدبحوطكدلاحإ ليددثحيفح دلثدح،

،حث ديك ت حثدلزدلد حث داحخح  د دةقح(Sania, Junaidi, and Essy, 2020: 93-100)ح 0808يدو ٌنحأونيدلح
ح.(Mahsa, 2017: 29-33) حح0808ب"ح سي فيةحاالفطكلاحإ ليدثحيفح"ثأل

وتشًنح يهحث لرثسة حإمحثألمهي حث سسإي ح عكلاحإ ليدثحولل حاطورهتةحيفحث صىل حث سفسي ح  فتةا؛ح ديسحيفحثدل   د ح
ث فتةاححثألومحلنحطم  ةحفىلسبحوإمنةحيفحثدل ث لحث عم ي حثدل ت ف ،حودلةحالحفهيهحث قة  احتلس ح ة  حث صالا حث سفسي ح ل 

وتلفعهةحإمحث صةا ح ءيلحلنحثألل ثضحث سفسي حثدلستعصي حث احأييتحيفحلكللتهةقحث ك ق،حثذلوس،حثالكتتةب،حثضط ثبحثسةئيح
ث كطددب،حثضددط ثبحث سددو حوثألكددلحوث شدد ب،حثخلددوبحلددنحثدلسددتكإل،حوغًن ددةحلددنحثالضددط ثج حث دداحتددلف حج فتددةاحإمحلسدد كح

حث ش وعحيفحثالنتىلةر.ثجل مي حوثالحن ثب،حأوحثالغدثبحوح
وأتسيةًحط ىحلةحسإقحتكزحأمهي حث إىلاحسدوث حط دىحثدلسدتو حث سقد يحأوحط دىحثدلسدتو حث تطإيكديحيفحسديةقحلز،د ث ح

حودالال حطليلاحلنحأمههةق
 أمهيدد حلوضددوعحث إىلدداحذثتددن؛حإذحتعددلحث صددةا حاعكددلاحإ ليدددثحلددنحأكادد حلددنحثدل ددة  حث سفسددي حث دداحميلددنحألحتوث ههددةح

 سيمةح ة إة حثدل    حث طلثدي ؛حدلةحيدتبحط يهةحلنحإطةث حس وكه حوطم ي حتليفه حث سفسيحث س ي .ث فتية ؛حوال
 أمهيدد حثدل   دد حث عم يدد حث دداحيلرسددهةحث إىلددا،حويعددلحثال تمددة حج فتيددة حيفحل   دد حثدل ث كدد حلددنحثدلز،دد ث حث عةلدد ح تسميدد ح

 ث ش صي حث سفسي ح  فتةاحوصيةنتهةحلنحثالحن ثبحث سفسي.
 ث داحركدء حط دىحاسدة حلكيدةسحطكدلاحإ ليددثح دل ح ة إدة حثدل   د حح-حبسبحلع ولة حث إة ا حح-ث إىلوفحث ع اي ححنلرا

 ث طلثدي حط ىحلستو حث عةملحوث و نحث ع يبحوالحسيمةحوث ع ثق.
 أهداف البحث:

صدلحوث تعد بحط دىحيسعىح يثحث إىلاحإمقحاسة حلكيةسحطكلاحإ ليدثح ل ح ة إة حثدل   د حث طلثديد حيفحلليسد حثدلوح
حلستو حطكلاحإ ليدثح ل قح
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 طمو ح ة إة حثدل    حثالطلثدي حيفحلليس حثدلوصل. -2
ح ة إة حث صفٌنحث  ثا حوثخلةلسحثالطلثدي. -0

 حدود البحث:
يتىلددلدحث إىلدداحثحلددةيلحاطة إددة حثدل   دد حثالطلثديدد حيفحث لرثسدد حث صددإة ي حيفحلددلثرسحلليسدد حثدلوصددلح  عددة حث لرثسدديح

ح(.0808-0802)
 د ادلصطلحات:حتدي

يتماددلحثدلفهددو حثألسةسدديح  إىلدداحيفح"طكددلاحإ ليدددث"حوفيمددةحأييتحميلددنحتكددلًنحنإددياحسلتصدد احأل دد حث تع يفددة حث دداح
حثللهةحث إة اولح يضةححلة ي ح يثحثدلفهو ق

Jill, 2005: 
"حطكددلاحإ ليدددثحلددنحلسقددورحث تطددورحثجلسسدديحث ددييحي كددءحط ددىحSigmund Freudطدد بح"حسدديغمونلحف ويددلح

ثجلوثنددبحثألناويدد حاوصددفنقحث ددليسةليلةحث سفسددي ح  مسةفسدد حثجلسسددي ح  فتددةاحلدد حوث ددلهتة؛ح اللددتالمحثجلسسدديح دديب،حلاددلقححتطددوي 
حح.(Jill, 2005: 8)لوثرحأوديبحثألناويحوطكلاحأوديبحث س إي 

Carl Jung 1915: 
 حوث ددلهتةححليددةزاحطكددلاحإ ليدددثحأبهنددةقحلسةفسدد حنفسددي ح سسددي ح  فتددةاحلددح Carl Jung"إذحيعدد بح"كددةرلحيوندد 

وث ل ة،حيفحسيةقحتطور ةحث سفسيحثجلسسي،حتتمالحث عكلاحيفحثدل    حث كضيإي ح  فتةا،حوذ كحط دىحغد ثرحو اد حث صد حثدلمةث د ح
يفحظدلحح–سدسوث (حح4إمحح1ثدل   د حث كضديإي ح)لدنحسدنحح-ذلةحو يحطكلاحأوديب،حو لفحطكلاحإ ليددثحيفحثدل   د حث اة اد ح

إذحيلدولحلصدلرحلتعد حح-ث ف ،حث ش ج،حث كضديب،حث  سدةسحث لدةلن،حثألطضدة حث تسةسد ي حح ح سسي قمخسحل ث لحمنوحنفسي
ح.(C. G, 1915: 69)حث  غإ حثجلسسي حيفحلسطك حسلت ف حلنح سلحث فتةا

ألةحث تع يرحث سق يحث ييحتوصد هحث يدنحث إة اد حفهدوقح)رغإد ح إيليد حتتدةزحجدليدلحثجلسسديح دل حث فتدةاحودةهحأايهدةحيفح
 الحثدليلحث علثئيحوةهحوث لهتة(.لكة

وميلنحتع يرحطكلاحإ ليدثحإ  ثئيةًحادقحث سءثعحثجلسسديحادٌنحث فتدةاحوألهدةحودةهحثألب،حث دييحتتضد حفيدنحأ د حلقدة  هح
يفحث غددًناحث شددليلاحلددنحثأل حوك ث يتهددة،حوث  غإدد حيفحث ددت  ةحلسهددةح السددتىلوثذحط ددىحث تمددة حثألب؛ح ،ددإةعحرغإةهتددةحث سفسددي ح

حوثجلسسي .
 الدراسات السابقة:

الحتو ددلحدرثسددة حسددةاك حتسةو ددهحاشددللحلإة،دد حوصدد ي ح ددولحاسددة حلكيددةسحطكددلاحإ ليدددثحو لددنحميلددنحثسددتع ثضح
حاعضحث لرثسة حثدلفيلاحذث حث عالث حاعكلاحإ ليدثحوفقحث:يتق

ح
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 الدراسات العربية: -أ
  0178دراسة: راشد  .1

 والثاين عشر مبدارس حمافظة جنوب الشرقية سلطنة عمان.أمناط التعلق السائدة لدى طلبة الصفني احلادي عشر 
هتددلبحث لرثسدد حإمقحث تعدد بحط ددىحأمنددةطحث تع ددقحث سددةئلاح ددل ح  إدد حث صددفٌنحثحلددةديحطشدد حوث اددةينحطشدد ح ددلثرسح
زلةفق ح سوبحث ش ثي حاس طس حطمةل،حوثطتملحث إىلاحط ىحثدلسه حث وصفي،حاعيس حطشوثئي حلنح  إ حث صفٌنحثحلةديحطش ح

(ح ة إدددةًحو ة إددد ،حوثسدددت ل حث إىلددداحلكيدددةسحث تع دددقحلدددنحإطدددلثدحأادددوحغدددءثلحو ددد ثدث ح088ةينحطشددد ،حوث إدددة  حطدددلد  ح)وث اددد
(حألحأكادد حأمندددةطحث تع ددقحث سددةئلاح ددل حث ط إددد قحمنددطحث تع ددقحث:لددنحيفحثدل تإددد حثألومح2(.حوتوصدد هحث لرثسدد حإمقح)0887)

(حودر د حلتوسدط ،حمثحمندطحتع دقحث ك دقح توسدطح1.08 توسطح)ح(حالر  حل تفع ،حتالهحمنطحث تع قحث تجس 1.20 توسطح)
(حاٌنحث يكورحوث انفحيفحα≤0.05(حو ودحف وقحذث حدال  حإ صةئي حطسلحلستو حدال  ح)0(حدر  حلس فض .ح)0.08)

منطددددٌنحلددددنحأمنددددةطحث تع ددددقح)ث:لددددن،حث تجسدددد (ح صددددةةحث دددديكور،حوو ددددودحفدددد وقحذث حدال دددد حإ صددددةئي حطسددددلحلسددددتو حدال دددد ح
(0.05≥αح صةةح  إ حث صدرحث ادةينح)(ححاٌنحث صفٌنحثحلةديحطش حوث اةينحطش حيفحمنطٌنحلنحأمنةطحث تع ق)ث:لن،حث ك ق

ح(222-218قح0826طش .ح)سعةدح،ح
 0178دراسة: يعقوب ومعمري  .2

اضطراب التعلق وعالقته بنوعية التقمصات لدى ادلراهقة: دراسة ميدانيةة علةجم وموعةة مةط الطالبةات يتيمةات ا ب 
 امعة ررداية. جب

هتدددلبحث لرثسددد حإمقحث لشدددرحطدددنح كيكددد حثدلعدددةاناحث سفسدددي ح دددل حث طة إدددة حثجلةلعيدددة حيفحسدددنحثدل ث كددد حوث ددداليتح
يسد لنحاط ثئدقحغدًنحلعهدوداحيفحطالثدتهنحث يوليد ح،حوطدل حثددلرهتنحط دىح دلحلشدلالهتنحث عة فيد ،حوطدل حتدوثفكهنحث سفسدديح

إةطحث عة فيحنتيج حثذلج حثدلف وضحط يهنحلنح د بحث شد ةحثدل تإطدة حوثال تمةطيحوث لرثسي،حوذ كحاعللةحفكللحثالرت
ألددن،حولع فدد حنوطيدد حثضددط ثبحث تع ددقح ددليهنحوطالثتددنحاسوطيدد حث تكمصددة حث وث ليدد ،حوثطتمددلحث إة اددةلحط ددىحثدلددسه حث عيددةديح

كمصدة حث وث ليد ح دل حثاتإدةرحنوطيد حث تفيدنحميلدنححT.A.T لسدت للٌنحثدلكةا د حث عيةديد ح،حإذح)أ(حثاتإدةرحتفهد حثدلوضدوعح
ثدلإىلورا ،حلتإوعح كةا  حطيةدي حلإة، احاعلحإتة حثالاتإةر،ح)ب(حثدلكةا  حث عيةدي حث اةني حثذلةدف حإمحث تع بحط ىحمنطحث تع قح

(حض وراحتكإلحث فتةاحكمةح يحوض وراحإ سةسهةحجأللةل،حيفح وحطة فيح2 ل حرلموط حث لرثس .حوتوص هحث لرثس حإمقح)
(حض وراحو ودحاليلح يبحيفح يةاحث إسهحيفحث سسوث حثألومحلنحث عم ح0  حلةحمييءهحث وضوححوطل حث تسةثض.ح)وطالئكيحأ

ح(.534ح-523قح0826طسلحلو حثألبحأوحغيةان)ل ثدحومحءاح،ح
 الدراسات ا جنبية -ب
 Aboagye 0101دراسة: أبواجي  .7

 كالسيكية يف علم النفس.التناقض ا يديولوجي ادلسبب لعقدة أوديبوس وإلكيرتا: معرفة  



 ت طوصضيةطجضة درادا
 تعظى ببحوث اضطوصل االصاديطية سي اضعضوم االظداظية ،طجضة دورية رضطية طحصطة

ISSN. 1815-8854 

 هـ6441 رجب  -2222(، ذباط 16طجضة درادات طوصضية، اضعدد )

 

 
(19) 

هتلبحث لرثس حإمقحث  ةا حط دىحتسدةؤال حطليدلا،ح يداقح دلحميلدنحألحتلدولح سدةمحأيد حأيليو و يد حتتعدةرضح
ل حثألفلةرحث سق ي ح عكليتحأوديبحوإ ليدثحثدلو وداحج فعل؟ح لحميلنحألحتتج دىحث  غإد حثجلسسدي حث داحتقهد حطسدلحثأل فدةلح

و  حيفحث:ج حيفحل   ددد حلعيسددد حلدددنح يدددةهت حأل فدددةذل ؟ح دددلحميلدددنحألحيلدددولح ددديثحسدددإًإةحورث حأثسدددة حثدل   ددد حث كضددديإي حلدددنحمنددد
ثخلالفددة حاددٌنحاعددضحث:ج حوأصددىلةبحأاسددةئه ؟حوتعددلح دديهحث لرثسدد حلددنحث لرثسددة حث وصددفي حث تىل ي يدد ،حوث دداحثطتمددلحفيهددةح

سدةئه حيفحثدلسدءلحنفسدن.حوووصد هحث لرثسد حث إة احط ىحلسه حثدلس حث سفسيحث شةللح دابج حث ديينحالحيءث دولحيعيشدولحلد حأا
إمقح)أ(حتزكلحث سق ي حث سفسي حثجلسسي ح سيغمونلحف ويلحط ىحألحثأل فدةلحيفحثدل   د حث كضديإي حيد ولحألحث وث دلينحلدنحثجلدسسح

%(حلددنحث  سددةسحج دددثاطحث ددييحي يددلهحث:ج حلددنحثأل فددةلحي  دد حإمحث  غإدد ح63لسددةفسحأوحطددلوح سسدديحذلدد .ح)ب(حألح)
سي حث لثا ي حث احيشع ولحألة،حفمعقمه حي يلحألحيقلحأ فةذل حلعه حدثئمةً.ح)ج(حسلحث:ج حصدعوا حيفحإظهدةرحرغإدته حثجلس

ثجلسسي حوةهحثألاسة ،حوتالحث عالثة حث احيقه  ةحث:ج حطسللةحي غإولحيفحأ فةذل حيفقحتشة  حلعق حث:ج حل حأ فةذل حدولح
هحأ فددةذل .ح)د(حيإددلأحلعقدد حث:ج حج شددعورحج و ددلاحوثحلددءلحطسددللةحيلددولحأ فددةذل حط ددىحدثعحجملدد دحأهندد حي يددلولح دديبحثنتإددة

و،ددكحث ددءوثج،حوميلددنحوصددرح دديثحث شددعورحأبنددنح إيعدديحنفسدديةً،حو لددنحميلددنحوصددفنحأبنددنح،ددعورحغددًنح إيعدديحاسددإبحث  غإدد ح
ح  (Joel, 2020: 1-6) .ثجلسسي ح  وث لحوةهحث طفل

 Serin 0176دراسة: سرييط  .0
 بني أمناط االرتباط وادلواقف ا بوية لدى طالب ادلدارس الثانوية.العالقة 

هتددلبحث لرثسددد حإمقحث تعددد بحط دددىحث عالثددد حادددٌنحأمندددةطحث تع دددقحوثالوة دددة حث وث ليددد ح دددل حطيسددد حلدددنح  إددد حثدل   ددد ح
  إدد حثدل   دد ح(حلفدد داحلددنح084ث اةنويدد ،حوثطتمددل حث لرثسدد حط ددىحثدلددسه حثالرتإددة ي،حوتلونددهحطيسدد حث لرثسدد حثحلة يدد حلددنح)

ح(،حوثسددتإةننحث عالثددة Parental Attitudes Scaleث اةنويدد ،حوتا ددهحأدوث حث لرثسدد حيفحلكيددةسحثالوة ددة حث وث ليدد ح)
(Relationship Scales Questionnaireححأتكيدلحو ددودحطالثدد حثرتإة يددنحاددٌنح)(.حوتوصدد هحث لرثسدد حإمقح)أ

ثس .ح)ب(حألحأكا حثالوة ة حث وث لي حثنتشةرثًح ل حأف ثدحطيس حث لرثس ح وحأمنةطحث تع قحوثالوة ة حث وث لي ح ل حطيس حث لرح
(حوثالودةهحAuthoritarian Attitude(،حوثالودةهحث سد طويح)DemocraticحAttitudeثالودةهحث دلميك ث يح)

ح(Nergüz, 2016: 14-198) (.Protective Attitudeث وثةئيح)
حقمناقشة الدراسات السابقة

طنحنتةئ حطليلا،حتسه حيفحإث ث حح-ث لرثسة حث ع اي ،حث لرثسة حثأل سإي ح–أسف  حث لرثسة حث سةاك حاكسميهةح
حقحث لرثس حثحلة ي ححنوحث لشرحطنحأ  حثدلتغًنث حثدلزث احيفحدرثس حطكلاحإ ليدث،حلنحأا ز ةحلةحأييت

 (حالر د حل تفعد ،حتدالهح1.20ألحأكا حأمنةطحث تع قحث سةئلاح ل حث ط إ قحمنطحث تع قحث:لدنحيفحثدل تإد حثألومح توسدطح)
ح(حدر  حلس فض .ح0.08(حودر  حلتوسط ،حمثحمنطحتع قحث ك قح توسطح)1.08منطحث تع قحث تجس ح توسطح)

https://www.tandfonline.com/author/Serin%2C+Nerg%C3%BCz+Bulut
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 (0.05و ددودحفدد وقحذث حدال دد حإ صددةئي حطسددلحلسددتو حدال دد ح≥αحاددٌنحث دديكورحوث انفحيفحمنطددٌنحلددنحأمنددةطحث تع ددقح)
ح)ث:لن،حث تجس (ح صةةحث يكور.

 تو دلحفد وقحذث حدال د حإ صدةئي حادٌنحثدل ث كدة حثدلضددط ج حث عالثد حلد حثألبحوأثد ثهننحغدًنحثدلضدط ج حيفحثضددط ثبح
حث ش صي .

 اط  ددةحاددٌنحث سددوث حوث السددوث ح ددل حيشددللحو ددودحثألبحث ددلثئ حيفحدثاددلحث دديطحثألسدد يحلددنحأ دد حث عسةصدد حث فةصدد  حوث
حث فتةا.

 يإلأحلعق حث:ج حج شعورحج و لاحوثحلءلحطسللةحيلولحأ فةذل حط ىحو،كحث ءوثج،حإذحميلنحوصرح ديثحث شدعورحأبندنح
ح. إيعيحنفسيةً،حو لنحميلنحوصفنحأبننح،عورحغًنح إيعيحاسإبحث  غإ حثجلسسي ح  وث لحوةهحث طفل

 ح ينحاٌنحأمنةطحث تع قحوثالوة ة حث وث لي ح ل حطيس حث لرثس .حأتكيلحط ىحو ودحطالث حثرتإة
 حألحأكادددددددددددددددد حثالوة ددددددددددددددددة حث وث ليدددددددددددددددد حثنتشددددددددددددددددةرثًح ددددددددددددددددل حأفدددددددددددددددد ثدحطيسدددددددددددددددد حث لرثسدددددددددددددددد ح ددددددددددددددددوحثالوددددددددددددددددةهحث ددددددددددددددددلميك ث ي

(AttitudeحDemocratic(حوثالوددددةهحث سدددد طويح،)Authoritarian Attitudeحوثالوددددةهحث وثددددةئيح)
(Protective Attitude.)ح

 بحث: إجراءات ال
ثطتمدددل حث إة اددد حط دددىحثدلدددسه حث وصدددفي،حثدلعدددكحطدددنقحإ ددد ث حلسدددىليح  ىلصدددولحط دددىح كدددةئقحوايدددةان ح شدددل  ح

ح(203قح0888ث لرثس ،ح)إا ث ي ،ح
ويتسةسبح يثحث   ث حثدلسهجديحلد حثذلدلبحثألسةسديح  إىلدا،حث دييحيتمادلحيفحاسدة ححلكيدةسحطكدلاحإ ليددثح دل ح

ل؛ح تتض حأمهيتنحأيضةًحيفحث دلة حثجليدلح تغدًنحث لرثسد حوث تعمدقحيفحدرثسدتن،حط دىحوفدقح ة إة حثدل    حث طلثدي ح ليس حثدلوص
حلةحتعلسنحثوة ة حث طة إة .

 وتمع البحث: 
 (،ح0802 ح_0808يتمادلحرلتمدد حث إىلدداحثحلدةيلحيفح ة إددة حثدل   دد حث طلثديدد ح ليسد حثدلوصددلح  عددة حث لرثسدديح)

ٌنح)ث ع ميحوثألديب(،حوثنسجة حل حأ لثبحث إىلاحفكلحا  حثجملموعحث ل يح علدح(حللرس حإطلثدي حيفحث ف ط12يتوزعحط ىح)
ح ة إ .ح)*((22355 ة إة حث صفٌنحث  ثا حوثخلةلسح)

 
 

                                           

 9/99/9292بتاريخ  9/9/9999كتابها لمعدد  إلى ا  إحصائيات المديرية العامة لتربية محافظة نينوى استناد (*)
 في جامعة الموصل. اإلندانيةعطفا  عمى كتاب كمية التربية لمعموم 
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 عينة البحث:
 (حث ددداحتعتمدددلهحيفح0802- 0808)حثةلدددهحث إة اددد حجاتيدددةرحطيسددد حطشدددوثئي حلدددنحرلتمددد حث إىلددداح  عدددة حث لرثسدددي

%(حلدددنحثجملتمددد حثألصددد يح3ةرحث عيسدددة ،حوتزكدددلحط دددىحأالحتكدددلحلفددد دث حث عيسددد حطدددنح)ث لرثسدددة حث وصدددفي حثدلسدددىلي حيفحثاتيددد
(ح688  لرثس ؛ح  تأكلحلنحثةا يتهةحوضمةلحتاي هةحث لثيقحوثدلوضوطيحدلف دث حثجملتم حثألص ي،حوثلحا غهحطيسد حث إىلداح)

يفحثجلةندددبحثألميدددنحوثألاددد  حيفحح(حإطدددلثدت حنصدددفهة6اوثثددد ح)ح ة إددد ،حخحثاتيدددةر  حج ط يكددد حث عشدددوثئي حلدددنحرلتمددد حث إىلدددا
ح.ثجلةنبحثأليس حلنحلليس حثدلوصل

 (7جدول )
حعينة التطبيق النهائي وفقاً للفرع والصف الدراسيني

 اجلانب اسم ادلدرسة ت
الصف الرابع 

 العلمي
الصف اخلامس 

 اجملموع ا ديب

ح38ح03ح03حثألمينحث يكق ح  إسة ح2
ح228ح33ح33حثألمينحثخلسسة ح  إسة ح0
ح208ح48ح48 ثألمينحثانحثألثًنح1
ح208ح48ح48 ثألمينحث  سة  ح  إسة ح2
ح288ح18ح58حثأليس حمحةح  إسة ح3
ح288ح18ح58 ثأليس حلزت ح  إسة ح4

ح288ح18ح58 ثأليس حثدل الح  إسة ح5
ح288ح28ح48 ثأليس حأ حثدلزلسٌنح  إسة ح6
ح688ح118ح258حثجملموعحث ل يح

 إجراءات بناء مقياس عقدة إلكيرتا: 
 عدددل حتدددوف حلكيدددةسحطكدددلاحإ ليددددثححبسدددبحط ددد حث إة اددد ،حفكدددلحثةلدددهحاإسدددة حلكيدددةسحطكدددلاحإ ليددددث،حيفحثالسد،دددةدح

حجخلطوث حث:تي ق
  يلحثدلسط كة حث سق ي ح عكدلاحإ ليددثحوالسديمةحنق يد حث تىل يدلحث سفسديح ف ويدل،حوتشد يةحث سكدةطحثدلميدءاحفيهدةحأل دلح .2

حي  ةحإمحفك ث حلسةسإ . وح
؛ح  وصولحإمحأا زحلعدةينحولفد دث حطكدلاحح-أسةتياحث ع و حث داوي حث سفسي حوث طبحث سفسيحح-إ  ث ح وثرحل حثخلكث ح .0

حإ ليدث،ح ةحيتسةسبحل ح إيع حطيس حث إىلاححباحميلنحصيةغتهةحافك ث حلسةسإ .
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طليددلاحح-ف ديدد حح–ثدلتوسدط حوث اةنويدد ،حاعكدلحطددلاح كدة ث ححثسدتامةرثًحوظيفدد حث إة اد حكم ،ددلاحت اويد حسددةاك حيفحثدلددلثرس .1
حج عيس حثالستطالطي حل ح ة إة حثدل    حث طلثدي ؛ح إيةلحلشةط  نحو وي  ةحإمحفك ث حلسةسإ .

ثال العحط ىحثألداية حث سفسي حثدلت صص حاعكلاحإ ليدثحيفحثألطمةلحث  وثئي حولس  ية حوث شدع ،حلادةلحذ دكقحروثيد ح .2
ث داحتسةو دهحفيهدةح، صدية حإانفحلدنحطكدلاحإ ليددث،حويوضد حث شدللحث:يتحسلطدطحح-ث  ي د حث اةنيد حطشد ح-،لسإًنح

 (.2ل ث لحاسة حثدلكيةسحرث ح)

 
 

كرونباخ الفا إعادة تطبيق المقياس  

 الصدق

لكيتراإتحديد مفهوم عقدة   

 جمع وصياغة الفقرات الخام وتعميمات اإلجابة عن المقياس
 

 عرض المقياس بصورته األولية عمى الخبراء
 

التطبيق عمى عينة البناء 
 والتحميل اإلحصائي لمفقرات

 

 الخصائص الديكومترية لممقياس 
 

 الثبات

 الصدق الذاتي صدق البناء الصدق الظاهري 

 التطبيق النهائي
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 مراحل بناء مقياس عقدة إلكيرتا (7شكل )
 حتديد مفهوم عقدة إلكيرتا: 

تع دقحث الوثطديح ينادىحأبايهدةحأوحويلحأل  دة،حوث تسدةفسحلد حوث دلهتةحيشًنح يثحثدلصط  حط ىحثدلستو حث سقد يحإمقحث 
ط ىحثدلشةط حث عة في حث احتلتسفهة،حوثلحرثطهحث إة ا حثرتإةطحصيةغ حث فك ث حج تع يرحث سق يحيفحصوراحلإسدط حوس سد ح

حذث ح غ حلفهول حل ح ليلحلعةينحث فك ث حالث .
 بة عنها: مجع الفقرات اخلام وصيارتها وتعليمات اإلجا

(ح28(حفكد ث ،حثخلدكث ح)5(حفكد احوتوزطدهحلصدةدر ةحط دىحث سىلدوحث:يتقحث عيسد حثالسدتطالطي ح)22مجعهحث إة اد ح)
(حفكددد ث ؛حواسدددة حط يدددنحخح28(حفكددد ث ،حو هددد حنقددد حث إة اددد حوثدلشددد بح)25فكددد ث ،حثسدددتستة ة حثأل ددد حث سق يددد حوثألدايددد ح)
 ه،حوخحثثددثححأراعد حاددلثئلحكةسدتجةج ح  فكد ث حو دديقحتسطإدقحالر دد حح(حفكدد22ثسدتلمةلحث صديغ حثألو يدد ح  مكيدةسحجملمدوعح)

حكإًنا،حتسطإقحالر  حلتوسط ،حتسطإقحالر  حث ي  ،حالحتسطإق.
 عرض ادلقياس بصورته ا ولية علجم اخلرباء: وذلك هبدف 

طة إددة حث تىلكددقحلددنحصددلقحثدلكيددةسحاسددة حط ددىحثستشددةرهت ح ددولحلسةسددإ حفك ثتددن؛ح يتسةسددبحلدد حثدلسددتو حث فلدد يح 
ث طلثدي حوثذللبحثألسةسيح  إىلا،حوثلحخحط ضحثدلكيةسحط ىحرلموط حلنحثخلكث حوثدل تصٌنحيفحث ع و حث داويد حوث سفسدي ح

%(حفددأكا حلددنح رث حثخلددكث ؛حاوصددفنح53(حاإددًنثً،حوثددلحثطتمددل حث إة ادد حاسسددإ ح)02وث طددبحث سفسدديحث ددييحاي دد حطددلد  ح)
أنستةزي(حثننحالالحلنحتوفًنحث صلقحث قة  يح  مكيةسح ىتحيلولحأكا حفةط يد حيفححلعيةرثًح  صلقحث قة  ي،ححثذحتزكلح) ان

(حفكد ث ح28(،حواسدة حط دىحلال قدة حثخلدكث حخح ديبح)Anastasi, Susana, 1997: p180ثدلوثثدرحث عم يد ح)
ح(،حويوض حذ كحثجللولحث:يتقح12وث اكة حط ىح)

 (0جدول )
حعلجم اخلرباء إلكيرتا نتائج الصدق الظاهري يف عرض مقياس عقدة

تسلسل 
 النسبة ادلئوية عدد اخلرباء ادلوافقني الفقرات

تسلسل 
 النسبة ادلئوية أعداد اخلرباء ادلوافقني الفقرات

ح288ح02ح05ح288ح02ح2
ح288ح02ح06ح73ح01ح0
ح61ح08ح07ح288ح02ح1
ح61ح08ح18ح73ح01ح2
ح72ح00ح12ح288ح02ح3
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تسلسل 
 الفقرات

تسلسل  النسبة ادلئوية عدد اخلرباء ادلوافقني
 الفقرات

 النسبة ادلئوية أعداد اخلرباء ادلوافقني

ح61ح08ح10ح288ح02ح4
ح288ح02ح11ح72ح00ح5
ح72ح00ح12ح73ح01ح6
ح288ح02ح13ح288ح02ح7
ح61ح08ح14ح72ح00ح28
ح61ح08ح15ح72ح00ح22
ح288ح02ح16ح72ح00ح20
ح32ح21ح17ح73ح01ح21
ح36ح22ح28ح65ح02ح22
ح40ح23ح22ح22ح28ح23
ح40ح23ح20ح72ح00ح24
ح36ح22ح21ح32ح20ح25
ح40ح23ح22ح73ح01ح26
حححح36ح22ح27
حححح22ح28ح08
حححح22ح28ح02
حححح73ح01ح00
حححح73ح01ح01
حححح288ح02ح02
حححح61ح08ح03
حححح73ح01ح04

(؛حشلددةحيددللحط ددىحدر دد حث صددلقحث قددة  يحدلكيددةسحطكددلاح61وي ىلددأحألحلعددللحث سسددبحثدلتويدد ح تكددي حثخلددكث حا دد ح)
حإ ليدث.ح

 التحليل اإلحصائي للفقرات: 
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(ح ة إ حلدنح288يس حث إسة حث احا غهح)طكبحث تىلكقحلنحث صلقحث قة  يحدلكيةسحطكلاحإ ليدث،حوتطإيكنحط ىحط
حث صفٌنحث  ثا حوثخلةلسحث طلثدي؛ح  تىلكقحلنحث كواحث تميءي ح  فك ث حوطالث حكلحفك احج لر  حث ل ي ح  مكيةس.

 حساب القوة التميزية للفقرات: 
ت ف حلنحثخلةصي حثدلكةسد حتشًنحث لال  حث تميءي حإمحثلراحث فك احط ىحث تمييءحاٌنحثألف ثدحث يينحميت لولحلستوت حسل

(ح288(،حو  ىلصولحط ىحث فك ث حثدلميءاحخحتطإيقحثدلكيةسحط ىحطيس حث إسة حث ييحيإ  حرلموطهةح)034قح0887)ثخليةط،ح
 ة إ حلنح ة إة حث طلثدي حيفحل كءحزلةفق حثدلوصل،حمثحخحتصىلي حثدلكيدةس،حو سدةبحث لر د حث ل يد ح لدلح ة إد حوت تيدبح

(ح286%(حجملمدوعح)05س حتسةز يةًحلنحأط ىحدر  حإمحأدىنحدر  ،حو ليلحث لر ة حث ع يةحث احلا هح)ثستجةج حأف ثدحث عي
(ح ة إدد حلددنحث ددلر ة حث دداحتاددلحثجملموطدد ح286%(حح جمددوعح)05 ة إدد حلددنحث عددلدحث ل دديح عيسدد حث تمييددء،حو ليددلحنسددإ ح)

حث لنية.
(ح ة إدددد ،حوخح سددددةبحثدلتوسددددطحثحلسددددةيبح024 ح) دددديثحا دددد حرلمددددوعحث طة إددددة حثخلةضددددعة ح تىل يددددلحث كددددواحث تمييءيدددد

وثالحند ثبحثدلعيددةريح لددلحفكدد احط ددىحلسددتو حثجملمددوطتٌنحث ع يدةحوث ددلنيةحوخح سددةبحث كددواحث تميءيدد ح  فكدد احجسددتعمةلحثالاتإددةرح
:يتح(حث1(،حويإٌنحثجللولح)SPSS(ح عيستٌنحلستك تٌنحواوسة  حثحلكيإ حث  صةئي ح  ع و حثال تمةطي ح)T-Testث اةئيح)
ح-ذ كق

 (3جدول )
 إلكيرتاالقوة التميزية لفقرات مقياس عقدة 

 ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة الفقرات
االحنراف 
 ادلعياري

القيمة  النهائية 
 احملسوبة

ح2
ح8812351ح083680ح286حط ية

ح78068
ح2822531ح286327ح286حدنية

ح0
ح8821122ح085358ح286حط ية

ح68167
ح2824827ح285658ح286حدنية

ح1
ح8843107ح086866ح286حط ية

ح288105
ح2888670ح282722ح286حدنية

ح2
ح8826751ح086078ح286حط ية

ح08321
ح8836020ح286226ح286حدنية

ح3
ح8852011ح083263ح286حط ية

ح58713
ح2818085ح281522ح286حدنية
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 ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة الفقرات
االحنراف 
 ادلعياري

القيمة  النهائية 
 احملسوبة

ح4
ح8860023ح086004ح286حط ية

ح68522
ح2822436ح287334ح286حدنية

ح5
ح8801821ح086322ح286حط ية

ح48358
ح2824155ح282722ح286حدنية

ح6
ح8863441ح086541ح286حط ية

ح68687
ح2885510ح282074ح286حدنية

ح7
ح2823782ح085371ح286حط ية

ح18205
ح8871113ح280463ح286حدنية

ح28
ح8836864ح085218ح286حط ية

ح38205
ح2825603ح288426ح286حدنية

ح22
ح8877553ح085815ح286حط ية

ح38435
ح8875254ح287222ح286حدنية

ح20
ح8857302ح084222ح286حط ية

ح284725
ح8874320ح288334ح286حدنية

ح21
ح8861027ح086327ح286حط ية

ح78651
ح2828317ح285285ح286حدنية

ح22
ح2822688ح085330ح286حط ية

ح38372
ح2880235ح287222ح286حدنية

ح23
ح8801821ح086122ح286حط ية

ح38820
ح8873250ح282500ح286حدنية

ح24
ح8855117ح081111ح286حط ية

ح68151
ح2883531ح280556ح286حدنية

ح25
ح2884182ح081834ح286حط ية

ح58418
ح8874572ح280388ح286حدنية

ح68856ح2882477ح086267ح286حط يةح26
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 ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة الفقرات
االحنراف 
 ادلعياري

القيمة  النهائية 
 احملسوبة

ح282227ح285522ح286حدنية

ح27
ح8840203ح084630ح286حط ية

ح78841
ح2822022ح283522ح286حدنية

ح08
ح2885606ح082037ح286حط ية

ح68326
ح8873353ح280285ح286حدنية

ح02
ح8821323ح084623ح286حط ية

ح48622
ح2886612ح280371ح286حدنية

ح00
ح8832605ح085285ح286حط ية

ح68172
ح2822253ح285388ح286حدنية

ح01
ح8843523ح085388ح286حط ية

ح58464
ح2801622ح285218ح286حدنية

ح02
ح8835145ح086363ح286حط ية

ح28640
ح2882477ح280000ح286حدنية

ح03
ح2886532ح086130ح286حط ية

ح38811
ح2882688ح280815ح286حدنية

ح04
ح8872112ح085123ح286حط ية

ح78817
ح8871336ح283537ح286حدنية

ح05
ح8867863ح088056ح286حط ية

ح58406
ح8870630ح288611ح286حدنية

ح06
ح8836751ح085123ح286حط ية

ح208408
ح2828046ح280218ح286حدنية

ح07
ح8872675ح086130ح286حط ية

ح48218
ح8874572ح288611ح286حدنية

ح18
ح8862104ح080315ح286حط ية

ح38744
ح2886146ح284537ح286حدنية
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 ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة الفقرات
االحنراف 
 ادلعياري

القيمة  النهائية 
 احملسوبة

ح12
ح2880832ح082082ح286حط ية

ح48233
ح2881332ح280371ح286حدنية

ح10
ح8846368ح084352ح286حط ية

ح208806
ح2828722ح282262ح286حدنية

ح11
ح8864525ح086302ح286حط ية

ح18560
ح2821824ح285556ح286حدنية

ح12
ح2884310ح086574ح286حط ية

ح38071
ح8877800ح282167ح286حدنية

(،حويزكددلح022(حودر دد ح  يدد ح)8883(حطسددلحلسددتو حدال دد ح)28748ث كيمدد ححث سهةئيدد حث سددوا حثجللو يدد قح)كمددةحتتماددلح  
حذ كحط ىحألحرلموعحث فك ث حشليءاحأللحثيمهةحث تةئي حث سوا حأككحلنحثجللول.

 حساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة مط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس: 
قح(،حإذحخحتطإيد241قح0827يشًنحثالتسةقحث لثا يحإمحكيفيد حثتسدةقحث دلر ة حدثادلحثألدثا)ثدلسيدءلحوطدلانل،ح

(؛حولدنحمثحخح سدةبحدر دةهت حال تسدةبحلعةلدلح288ثدلكيةسحط ىحطيس حلنح ة إة حثدل    حث طلثديد حوث إدة  حرلموطهدةح)
(حTثالرتإةطحاٌنحدر د حكدلحفكد احلدنحث فكد ث حلد حث لر د حث ل يد ح  مكيدةس،حوثدلحخحث تىلكدقحلدنحلعةلدلحثالرتإدةطحجاتإدةرح)

حيتحذ كقح(حث:2ثخلةصح عةلال حثرتإةط،حويإٌنحثجللولح)
 (إلكيرتا(معامالت ارتباط درجة الفقرة ابلدرجة الكلية دلقياس )عقدة 4جدول )

 قيمة ت معامل االرتباط الفقرة قيمة ت معامل االرتباط الفقرة
1 0.526 6.123 18 0.292 3.022 
2 0.466 5.214 19 0.463 5.171 
3 0.527 6.139 20 0.278 2.865 
4 0.348 3.675 21 0.447 4.947 
5 0.283 2.921 22 0.473 5.315 
6 0.304 3.159 23 0.273 2.809 
7 0.383 4.104 24 0.314 3.274 
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8 0.437 4.810 25 0.272 2.798 
9 0.396 4.269 26 0.277 2.854 

10 0.298 3.090 27 0.363 3.857 
11 0.322 3.367 28 0.582 7.085 
12 0.207 2.095 29 0.308 3.205 
13 0.515 5.948 30 0.299 3.102 
14 0.284 2.932 31 0.322 3.367 
15 0.414 4.502 32 0.549 6.502 
16 0.466 5.214 33 0.217 2.201 
17 0.284 2.932 34 0.273 2.809 

ح(.76ودر  ح  ي ح)ح8883طسلحلستو حدال  حح28765 حثجللو ي قححح
 التحقق مط اخلصائص السيكومرتية دلقياس عقدة إلكيرتا 

 صدق ا داة: 
(،حوثددلح217قح0883يشددًنحث صددلقحإمحلددل حثيددةسحوتسددجي هةحثدلال قددة حاشددللحصددىلي )أاوحزيسدد حو ادد ول،ح

حثطتمل حث إة ا حث ط ثئقحث:تي قح
حقحالصدق الذايت)أ(ح

يكصلحانقحصلقحث لر ة حث تج يإي ح  مكيةسحج سسإ ح  لر ة حثحلكيكي ؛حثخلة ص حلنح،وثئبحوأاطدة حث كيدةس،ح
ث لر ة حثحلكيكي ح الاتإةرح يحثدليدءثلحث دييحنسسدبحإ يدنحصدلقحثالاتإدةر،حوميلدنحإسدةدحث صدلقحث ديثيتححبسدةبح يثحتلولح

(،حإذحا دد حلعةلددلحث اإددة حاط يكدد حإطددةداحثالاتإددةرح224ح–ح223قح0884ثجلدديرحث دايعدديحدلعةلددلحثإددة حثالاتإددةرح)زلمددود،ح
ح(.67.2(؛ح يثحفةلحث صلقحث يثيتحيسةويح)8868)

 اء:)ب( صدق البن
يكصلحانقحصلقحث إسة حج سمة حث سيلو و ي حث احتسعلسحأوحتقه حيفحطاللدة حثاتإدةرحأوحلكيدةسحلدةح)ل ىلد ،ح

(،حويعدينحصدلقحث إسددة حأيضدةًحث لر دد حث داحيعدديسحألدةحثدلكيددةسحتسإدزث حنق يدد حأوحلفهدو حأوح دد حوضد ح كيةسددن،ح102قح0825
قح0887دلكيددةسحألدديثحثدلفهددو حأوحث سددم حفهددوحصددةدقح)ثخليددةط،حفلددلحلكيددةسحيلمددنحورثئددنحلفهددو حأوح دد حلعيسدد ،حفدد ذثحتسإددأحث

(حويكةسحصلقحث إسة حاط ثئقحطليلاحويفحث إىلاحثحلةيلحخحثطتمةدح  يكاقحإسةدحث كواحوث تجدةنسحث دلثا يحطدنح  يدقح248
حإسةدحث عالث حاٌنحكلحفك احل حث لر  حث ل ي ح  مكيةس.

ح
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ح
ح
حقحثبات ا داة

لدي ح  مكيددةسحثجليددلحث اإددة ؛ح  لال دد حط ددىحثتسددةقحت تيددبحثألفدد ثدحطسددللةحيطإددقحيعددلحث اإددة حلددنحث شدد وطحث سدديلوح
(،حوثددلحثطتمددلحط ددىح دد يكتٌنح14قح0880ط دديه حثالاتإددةرحأكادد حلددنحلدد هحفيىلصدد ولحط ددىحث لر دد حنفسهة)ث سدديلحوفددةروق،ح

حأسةسيتٌنح  تأكلحلنحث اإة ،حمهةق
ح-وثلحثة حث إة اةلحجست لث حث اإة حكةاليتق

 :   Test- Retest Methodاالختبارطريقة إعادة 
،حمثحح-أسدإوطٌنحتك يإدةًحح-تكو ح يهحث ط يك حط ىحتطإيقحثدلكيةسحط دىحرلتمد حث إىلداحلد تٌنحلتال كتدٌنحلتإةطدلتٌنح

(،حويشدًنح"نوفدلحوف يددةل"حإمح38قح0883لكةرن حدر ة حثدلكيةسحيفحثدل تٌنحالست  ثجحلعةللحثالرتإةطحايسهمدةح)ث عيسدوي،ح
(،حوتعددلح  يكدد حث طددةداحلددنح054قح0828لعةلددلحثالرتإددةطحدلحذ ددكحط ددىحثإددة حثألدثاح)نوفددلحوحفدد تل،حأنددنحك مددةحثرتفدد ح

ث ط ثئددقحث شددةئع حيفحثسددت  ثجحثإددة حثدلكددةييس،حوثددلحخحثسددت لث ح دديهحث ط يكدد حاتطإيددقحثدلكيددةسحط ددىحطيسدد حث ط إددة حث إة غدد ح
احرانيدددد حط ددددىحنفددددسحث عيسدددد حاتددددةري ح)ثالثسددددٌنح(حوأطيددددلحث تطإيددددقحلدددد ح4/20/0808(ح ة إدددد حاتددددةري ح)ثأل ددددلح28رلمددددوطهنح)

(؛حأيحافةصددلحزلددينحثددلرهحأسدددإوطةل،حوخحثسددت لث حلعةلددلحثرتإددةطحاًنسدددولح سددةدحثالرتإددةطحاددٌنحدر دددة ح02/20/0808
(حوتعلحثيم حطة ي حولز، ثًح يلثًح اإدة حثدلكيدةس،ح8868ث تطإيكٌن،حوثلحا غهحدر  حلعةللحثرتإةطحاًنسولحاٌنحث تطإيكٌن،ح)

ح-(حيوض ح  ي حتطإيقحثدلكيةسحاط يك حث طةداقح0)حوث شلل

ح
 (0شكل )

 (749:  0175الثبات بطريقة اإلعادة )أبو عالم، 
 طريقة الفاكرونباخ: 

تلشرح يهحثدلعةد  حطنحلل حتإةينحث ف قحاٌنحث و لث حأوحث إسودحأوحث فك ث حل حاعضهةحث إعضحدثالحثدلكيةس،ح
(حوثلح إكهح يهحث ط يك حوا  حلعةللحثإة حثدلكيةسح085قح2761ث تجةنسحث لثا يح  مكيةسح)طإلحث  محن،ححوتللحط ى

ح(حشلةحيعلحلز، ثًح يلثًحط ىحثإة حثدلكيةس.8860)
 تصحيح مقياس عقدة إلكيرتا: 

 يق المقياستطب
إعادة تطبيق المقياس 

 عمى نفس العينة

إيجاد معامل ارتباط بيرسون 
بين درجات المقياس في مرتي 

 التطبيق
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ث دييحيكصلحاعم ي حث تصىلي حوض حدر  حالستجةا حثدلفىلوصحط ىحكلحفك احلنحفك ث حثدلكيةسحيفحضو حث إدليلح
(ح1(ح  إليلقحتسطإقحط يحالر  حكإًنا،ح)ب(حث وزل)2خيتةرهحثدلستجيب.حوثلحثست للهحث إة ا حثألوزثلحث:تي قح)أ(حث وزلح)

(ح  إدليلقحالحتسطإدقح2(ح  إدليلقحتسطإدقحط ديحالر د حث ي د ،)د(حث دوزلح)0  إليلقحتسطإقحط ديحالر د حلتوسدط ،ح)ج(حث دوزل)
(،حوأدىنحدر  ح يح63(،حوثدلتوسطحثالفدثضيح  مكيةسح)214يهةحث طة إ ح يح)ط ي؛حولنحمثحتصإ حأط ىحدر  ح صلحط 

ح(.ح12)
 الوسائل اإلحصائية: 

تتمالحأا زحث وسةئلحث  صةئي حث احثطتمل حط يهدةحث إة اد حيفقحلعةلدلحثالتفدةقح   دكث ،حلعةلدلحثرتإدةطحاًنسدول،ح
ث دددلا،حلعةلدددلحث فةك ونإدددةخ،حثالاتإدددةرحث تدددةئيح لال ددد حلعةلدددلحثالاتإدددةرحث تدددةئيح عيستدددٌنحلسدددتك تٌن،حثالاتإدددةرحث تدددةئيح عيسددد حوح

ح(حيفحثست  ثجحث ستةئ .SPSSثالرتإةط،ح  يلحث تإةينحث اسةئي،حفضالًحطنحثستعةنتهةحجحلكيإ حث  صةئي ح  ع و حثال تمةطي ح)
 توصيات البحث:

تفةث ح يهحثدلقة  حو وذلةحلدنحث عد ضحإمحتوطي حثدل ث كة حجدلقة  حثألسةسي ح عكلاحإ ليدثحوثدل ة  حث احتدتبحط ىح .2
حثدل ضحث سفسي.

إطددلثدحادد ثل حنفسددي حت اويدد ح ادد ثزحأمهيدد حث دايدد حث سفسددي حث سددوي حيفحوثةيدد حثدل ث كددة حلددنحث صددةا حاعكددلاحإ ليدددثحو رار ددةح .0
حث سفسي حث س إي .

 ادلقرتحات: 
حي حيفحايتة حسلت ف .إ  ث حدرثس حشلةث  حطنحطكلاحإ ليدثح ل ح ة إة حثدل ث لحث طلثد .2
حإ  ث حدرثس حطنحطكلاحإ ليدثح ل حث طة إة حيفحل ث لحتع يمي حسلت ف حولكةرن . .0

 مراجع البحث
 (قح0888إا ث ي ،حل وثلحطإلحثجمليل،ح).اسس البحث العلمي  عداد الرسائل اجلامعية 
 (قح0883ثاوحزيس ،حف يلحكةللحوثا ول،ح)ثالردلح- سش حوث توزي حوث طإةط ،حطمةل،حدثرحثدلسًناح 2،حطمناهج البحث العلمي 
 (قح0887ثخليةط،حلة لحدمحم،ح)،ثالردل.ح-،حدثرحث  ثي ح  سش حوث توزي ،حطمةل2طحاساسيات القياس والتقومي يف الرتبية 
 (قحأمنددةطحث تع ددقحث سددةئلاح ددل ح  إدد حث صددفٌنحثحلددةديحطشدد حوث اددةينحطشدد ح ددلثرسحزلةفقدد ح سددوبح0826سددعةدحاسددهحمخدديسحاددنحرث،ددل،ح)

 .222-218،حثدل كءحث كوليح  إىلوفح،حف سطٌن.حصقح0،حل 24 ش ثي حس طس حطمةل،حرل  حث ع و حث داوي حوث سفسي ،حعث
 (قح0880ث سيلحطإله،حطإلحثذلةديحوفةروقحث سيلحطامةل،ح)،حدثرحث فل حث ع يب،حث كة  ا.2طحالقياس واالختبارات النفسية، 
 (قح2761طإلحث  محن،حسعل،ح)،للتإ حث فالح،حث لويه.ح،2طحالقياس النفسي 
 (قحأسة يبحث تسشت حثألس ي حوثنعلةسةهتةحط دىحث فتدةاحثدل ث كد حث طة إد حجدل   د حث اةنويد ح ىلةفقد ح دلا،حرل د حدرثسدة ح0887دمحمحث غةللي،ح)

 ،حرل سحث سش حث ع مي،ح ةلع حث لويه.13،حل 211ثخل ي حوثجلءي احث ع اي ،حع
 (قح0884زلمود،حمحليح،ةك ،ح) ث سعودي .ح-،حدثرحثالنل سح  سش حوث توزي ،ح ةئل1طحبوي للمعلمني وادلعلمات،البحث الرت 
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 (قحثضدددط ثبحث تع دددقحوطالثتدددنحاسوطيددد حث تكمصدددة ح دددل حثدل ث كددد قحدرثسددد حليلثنيددد حط دددىحرلموطددد حلدددنح0826لددد ثدحيعكدددوبحومحدددءاحلعمددد ي،ح)
 .534ح-523،حثجلءثئ ،حصقح13 تمةطي ،حعحث طة إة حيتيمة حثألبحسةلع حغ دثي ،حرل  حث إة احيفحث ع و حث نسةني حوثال

 (قح0827ثدلسيءل،حطإلحهللاحفالححوطلانلحيوسرحث عسدو ،ح)،حدثرحثدلسدًناح  سشد حوث توزيد ح2طحمناهج البحث يف العلةوم الرتبويةة والنفسةية،
 ثالردل.ح-وث طإةط ،حطمةل

 (قحطالث حث فتةاحثدل ث ك حجألبحوث0822لي ةئيلح،فيقحلي ةئيلحطإلحثدلالم،ح)ضط ثج حث ش صي ح دليهةقحدرثسد حسديلوليدي حك يسيليد ،ح
 دكتورثهحغًنحلسشورا،حثس حث ر،ةدحث سفسي،حلعهلحث لرثسة حوث إىلوفحث داوي ،ح ةلع حث كة  ا.
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