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رداظؿانمعؿؾادظؿانمبٔمطؾمعـم:مسؾدمآماعٔماشاموصدؼؼفمبلاممادرؼسماىؾيبم(اٌرحقم)..مم 59م
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كهًخ يٕصهٛبد

ممممممممممدعكماٌرطزمعـذمتأدقلفمسامم1996مالنمؼؽقنمصضاءاًمثؼاصقاًموادعاًمعؿؿــالًممؼبمإبـرازمدورمعدؼــةم
اٌقصؾمؼبمزبؿؾػمسصقرػاماظؿارطبقةمعـمخاللماالحباثمواظـدواتموا٘التماظيتمعـمذاغفاماظؽشـػم
سـماظعؿؼمايضاريمواظـؼاؼبمشلذهماٌدؼـة.مواالنموؼبمزؾماظظروفماياظقـةماظـيتمٗـرمبفـامعـدؼـؿـاممؼبم
أحداثمسؿؾقاتماظؿقرؼرم2017-2014ممصانماٌرطزمؼلعكمعلؿؼؾالًمألنمؼؼقممبلؾلؾةمعـماٌشارؼعموذظـؽم
عـماجؾمايػازمسؾكمتراثفاماٌـاديمواظالعـاديمعــماالغـدثارنموعــمأػؿفـا:متقثقـؼماظؾففـةماٌقصـؾقةم
اظعاعقةنموايػازمسؾكمعامتؾؼكمعـمإرثفاماٌعؿارينمإجراءمظؼاءاتمععمذكصقاتمعقصؾقةمععروصةموػـقم
إطؿالمعامبدامبفماٌرطزمدابؼاً.مإضاصةمإظبمذظؽمصانماٌرطزمؼبمغقؿفمإسـادةمتأػقـؾمعؿقـػماظـذلاثماظشـعيبم
حقثمػـاكماػؿؿامموادعمعـمضؾؾماألدؿاذماظدطؿقرمضصلمطؿالماظـدؼـماألغبـديممرئـقسمجاععـةماٌقصـؾمم
وذظؽمعـمخاللمدبصقصمبـاؼةمجدؼدةمظؾؿرطزموٌؿقػماٌقصؾمتعؽسمصقفمصقرةماٌقصؾماظؼدْـةموؼـؿؿم
اظؾـاءمّقادمؼطؾؼمسؾقفامعقادمصـدؼؼةماظؾقؽـةماظـيتمهـاطلماالرثماٌقصـؾلماظؼـدؼؿنمعـعمتؼـدؼؿمرؤؼـةم
ظؾؿؿازجمايضاريمبٔماٌاضلمواياضرموصؼماظؿؼـقاتمايدؼـة.م م
ممممموعـمضؿـمتقجقفاتمرئقسمجاععةماٌقصؾمػقماظؿعاونمواغػؿاحماىاععةمسؾكما٘ؿؿعماٌقصؾلمظذظؽم
ؼلعكماٌرطزمؼبمخطؿفماياظقةمانمْدمجلقرماظؿعاونمواظؿؼاربمبٔمأرطانمايرطـةماظـؼاصقـةمؼبماٌقصـؾم
وخاصةماٌؾؿؼقاتماظـؼاصقةماظلائدةمؼبماٌدؼـةمعـؾمعؾؿؼكماظؼـطرةماظـؼاؼبموعؾؿؼكماٌلؼكماظـؼاؼبمثؿمعؾؿؼـكم
اًطاطماظؽؾرلماأل دؿاذمؼقدػمذغقنمظؾدرادـاتماظؿارطبقـةنموبـذظؽمؼؽـقنماٌرطـزمأطــرماغػؿاحـامسؾـكم
ا٘ؿؿعماٌقصؾلمطؿامطانمدابؼانموػذامعفؿمجدامظذامصببمأنمتؿؽاتػماىفقدمعــماجـؾمايػـازمسؾـكم
إرثمػذهماٌدؼـةمتارطبقـاًمم وثؼاصقـاًمواجؿؿاسقـاًنموؼبماٌلـؿؼؾؾماظؼرؼـبمدـقفمطبصـصمرطــمؼبمذبؾـةم
عقصؾقاتمظؾؿؼاالتماألجـؾقةموذظؽمعـماجؾماًروجمباٌرطزمعـمغطاضفماٙؾلماظبماظـطاقماظعاٌل .م

ْٛئخ انزحطٚط
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اًْٛخ خمطٕط كبيم انزٕاضٚد الثٍ االصري(دْ036ـ2131/و)
َسرخ يكزجخ أقبف ادلٕصم منٕشجب

أ.و.ز.يٛسٌٕ شٌَٕ انعجبجيٙ
يطكع زضاسبد ادلٕصم

ممممعازالمطؿابماظؽاعؾمؼبماظؿارؼخمظؾؿؤرخماٌقصؾلمسزماظدؼـمبـماالثرل(630ػـ1232/م)مضبظكم
باػؿؿاممطؾرلمعـمضؾؾماظؾاحـٔنموضدمخرجتمسدةمرؾعاتمظؽؿابماظؽاعؾنموضدمؼعقدماظػضؾمؼبم
اخراجماوظبمرؾعاتماظؽاعؾماظبماٌلؿشرضٔحموزفرت مأول مرؾعةمأوربقة مظؾؽاعؾ موػلمرؾعةمظقدنم
وغشرت مبأطؿؾفا مسؾك مؼد ماٌلؿشرق ماظلقؼدي مطارظس مجقػـ متقرغؾرلغ()C.J.Tornbergم
(1877-1807م)ن معامبٔماظلـقاتم(1870-1851م) مؼب مظقدنن مؼبماثينمسشرمذبؾداًحمووضعمظفم
صفردة موتعؾقؼات مسؾك ماظؽؿاب مؼب مجزئٔ مػؿا ماظـاظث مسشر مواظرابع مسشرن مورؾع مؼب مظقدن موم
اوبلاال()Uppsalaن م

م
ظؿؽقنمعؿاحةمألطدلمسددمعـماٌلؿشرضٔماٌفؿؿٔمباظؿارؼخماإلدالعلنموادؿغرقمانازمػذاماظعؿؾم
حقاظلمسشرؼـمدـة معـماظؿقؼقؼمبعدمأنمعبع مغلكاًمعـمزبطقراتماظؽاعؾماٌؿـاثرةمؼب ماٌؽؿؾاتم
اظعاٌقةمطـمبارؼسموظـدنموماوبلاالموبرظٔنموّلاسدةمبعضماٌلؿشرضٔمعـمجاععةمبارؼسنموضدم
ادؿغرقمهؼقؼ:مطؿاب(اظؽاعؾ)معـمضؾؾمتقرغؾرلغمسشرؼـمدـةحموخرجتماظطؾعةمؼبماثـيتمسشرةم
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ذبؾدامرضقؼةماظلؿؽمحبفؿمعرصؼمبفامطؿابمصغرلمظؾؿصقؼؾات.مععؿؿدامؼبمهؼقؼماظؽؿابمسؾكم
زبطقراتماوبلاالموبارؼسنموبرظٔمواٌؿقػماظدلؼطاغلمواالدؿاغةموزبطقطمذػريم((Shfryم
وروظـلقن م( )Rawlinsonمؼبماٌؿقػماظدلؼطاغلن موغشر ؼب  5300صػقة ظـص سربل ؼب
14جزءـبا وضد أرصؼ ػذا اظؽؿاب حبقظقات ابـ األثرل سـ صؿح إدؾاغقانمخؿؿفامبؿعؾقؼاتم
وصفارس.م م
وْؽـماظؼقلمانمععظؿماٌؤرخٔمسـدعامترعبقاميقاةمابـماالثرلموعؤظػاتفمٕمؼردمظدؼفؿم
ذطر مظؽؿابمهتمسـقانمطاعؾماظؿقارؼخنماذماضؿصروامباظؼقلمانمعـمبٔمعؤظػاتمابـماالثرلمطؿابفم
اظؽاعؾ مؼب ماظؿارؼخن ماذا معا ماخذغا مبـظر ماالسؿؾار مان مسـقان ماظؽؿاب مؼب ماظؾداؼة م"اٌلؿؼصك مؼبم
اظؿارؼخ"حمحقثموردمبفذهماظؿلؿقةمػبسمعراتمؼبمطؿابفم"اظؾاػر"حمواظذيمؼؾدوماغفمبعدماغؿفائفم
عـ متأظقػماظؽؿابموجدماغفمبذلمجفدامطؾرلامصقفمظذامارؾؼمسؾقفمادؿم"اظؽاعؾمؼبماظؿارؼخ"حموضدم
اطدمذظؽمبؼقظفم"وضدمزلقؿفمازلامؼـادبمععـاهموػقماظؽاعؾمؼبماظؿارؼخنموظؽـمػـاكماذارةمواحدةم
صؼطموردتمظدى محاجلمخؾقػةم(ت1068ػـ1657/م)مهتمسـقانم"طاعؾماظؿقارؼخ"نماذمذطرمعام
غصف :م
ممممم"طاعؾ ماظؿقارؼخ مؼب م:مثالثة مسشر مذبؾدا مظؾشقخ مسز ماظدؼـ م:مسؾل مبـ مربؿد ماٌعروف م:مبابـم
األثرل ماىزري مابؿدأ مصقف معـ مأول ماظزعان مواغؿفك مإظب مدـة م629حمتلع موسشرؼـ مودؿؿائة موتقؼب م:م
دـةم630حمثالثٔمودؿؿائة"

م

ممممممموػذامؼعينمانمحاجلمخؾقػةمضدمارؾعمسؾكمػذهماظـلكةموبفذاماظعـقاننموٓامؼؤطدمضقظفمػذام
انمػـاكمضطعؿٔمعـماظؽؿابمؼبمعؽؿؾةماالوضافماظعاعةمباٌقصؾمجاءتمهتماظعـقانمغػلفم"طاعؾم
اظؿقارؼخ"ماؼضانمذطرػاماٌؤرخمداؤدماىؾيبنموضالمعامغصف":مطاعؾماظؿقارؼخمالبـماالثرلما٘ؾدم
اظـاغلمخبطمؼقدػمعرتضكمضؾلماصشارمتارؼخماظـلخم1090ه"ح موؼبماٌقضعمغػلفمضالمعامغصف":م
طاعؾ ماظؿقارؼخن مالبـ ماالثرلن مذبؾد معـف" مدون مان مؼعطل ماوصاصا مشلا .موعـ مخالل ماظرجقع ماظبم
صفارس ماٌكطقرات موجدغا متػاصقؾ ماطـر مسـ مػذه ماظـلكة ماٙػقزة مؼب معؽؿؾة ماالوضاف مؼبم
اٌقصؾنمضؿـمخزاغة ماٌدردةماظـعؿاغقة موتؼعمػذهماًزاغة مؼبماٌدردةمجباععماظـعؿاغقةمؼبمربؾةم
اظلرجكاغة مباٌقصؾنموؼعقدماغشاءماٌدردةماظبمغعؿانمباذامبـمدؾقؿانمباذاماىؾقؾلنمّلاػؿةم
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واظدؼفمدـةم(1212ػـ)مؼبمجاععفماٌعروفمبازلفنمواظذيمطانمعلفدامصغرلاً .محقثمؼقجدمعـم
ػذاماٌكطقطمضطعؿٔمهتم م
اظؼطعةماالوظبمطؿبمعامغصف:م"طاعؾماظؿقارؼخ-ضطعة:معؤظػفمسؾلمبـمربؿدماٌعروفمبابـماالثرلم
اىزريماٌقصؾلم(ت630ػـ) :م
"أوظفم(ايؿدمٓماظؼدؼؿمصالماولمظقجقدهماظدائؿماظؽرؼؿ)مواخرهم(ذطرمسدةمحقادثمُما٘ؾدم
اظـاغل)نمضقاسم16×25موم()595م
ورضة" .م
اظؼطعةماظـاغقة:م"طاعؾماظؿقارؼخ-
ضطعةمعؤظػف :م
"سزماظدؼـمسؾلمبـمربؿدماٌعروفم
بابـ ماالثرل ماىزري ماٌقصؾلم
اٌؿقصكمدـةم630ػـ م
ؼؾدا مبلـة مٔان مودؾعٔ موآخرهم
ذطرمسدةمحقادث" م
اظـادخ :مابـ مربؿد مؼقدػم
عرتضكمدـةم1090ػـ م
ٍقػضقاسؼ26×40-
373

موػورضةؼ-

م

وٓامودرماالذارةماظقفمانمبعضم
اظـلخ ماظيت ماسؿؿد مسؾقفام
تقرغؾرلغمؼبمهؼقؼماظؽاعؾمجاءتم
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هت مسـقان مطاعؾ ماظؿقارؼخن موػق ما٘ؾدؼـ مايادي مسشر موؼؿضؿـ محقادث ماظلـقات م(-527
583ػـ1187-1132/م)ن مرؾع مؼب م( ماوبلاالن ماظلقؼدن1851م) مزبطقط ماٙػقز مؼب معؽؿؾةم
اىاععةماٌؾؽقةمبـماوبلاال/اظلقؼدم م
موا٘ؾد ماظـاغل مسشر موؼؿضؿـ مايقادث م(628-584ػــ1230-1133/م) مرؾع مبـ(اوبلاالنم
اظلقؼدن1853م)مباالسؿؿادمسؾكمزبطقطماوبلاالمصؼط .م
ماعا مغلخ مزبطقرات ماظؽاعؾ ماٌقجقدة مؼب معؽؿؾة مجاععة ماوبلاال مؼب ماظلقؼد ماظيت مادؿكدعفام
تقرغؾرلغ مؼب مرؾعؿفمػذهنمصؿؼع مؼب مثالثة مأجزاء موػل ماظـاعـمواظؿادع مواظعاذرنموؼػذلضماغفام
هؿؾمسـقانمطاعؾماظؿقارؼخنموضدمضخدممتقرغؾرلغموصػاًمدضقؼاًمشلامؼبمطؿابفماًاصمباٌكطقراتم
اظعربقةمواظػاردقةمواظذلطقةماٌقجقدةمؼبمعؽؿؾةمجاععةماوبلاالمباظلقؼد :م
( )1اىزءماظـاعـمعؽقنمعـ()482مورضةمؼؾؿدئمبلـةم(295ػـ908/م)موػلمدـةمخالصةماٌؼؿدرمبآم
(320-295ػـ932-908/م)موؼـؿفلمبلـةم(369ػـم980/م)مواًاصمخبدلمضصدمسضدماظدوظةم
اخاه مصكر ماظدوظة مواخذ مبالده موػل ماٌدة ماٌؿعؾؼة مباظدوظة ماظؾقؼفقة موػذا ماىزء مْـؾ ماىزءم
اظـاعـن موطؿب مؼب مغفاؼة ماظقرضة ماالخرلة مان متارؼخ مغلخ مػذا ماىزء مؼعقد ماظب مدـةم
(845ػـ1441/م)معـمضؾؾماظـادخمربؿدمبـماغبدمبـمسـؿانماظؿؽروري(وػقمربؿدمبـمأغبدمبـم
سـؿانمبـمسؾدمآمبـمدؾقؿانمبـمسؿرمبـماظشقخمربؿدمصاحبماًضرماٌشفقرمضدلهمباظؼراصةم
ؼعرفمباظعزماظؿؽرورين مورّامطانمؼؼالمظفمضدْاًماظغاغلمغلؾةمإظب مشاغا معدؼـةمباظؿؽرور.موظدم
ؼبمأوائؾ(دـةم791ػـ1390/م)مباظؼراصةماظؽدلىموحػظماظؼرآننموطانمصبؾسمسـدماظؼؾؼشـديمؼبم
دققماظؽؿبموأخذمسـماظؿؼل مبـمحفةمذرحماظؾدؼعقةمظفموطؿبمخبطفمعـفمسدةمغلخموتؼدممؼبم
صـاسة ماظؽؿب موراج مأعره مبلؾؾفان متقؼب مدـة م(857ػـ1453/م) موػل مغلكة مغادرة مجدام
وعزخرصةنمعؽؿقبةمخبطمواضحنموطاعؾةنموْـؾمػذاماىزءما٘ؾدماظؿادعمعـمرؾعةمتقرغؾرلغ .م
( )2ماىزء ماظؿادع مصقؿؽقن معـ م( )371مورضة موؼؾدأ مبلـة(527ػـ1132/م) ماًاص مخبدل محصارم
اٌلذلذدمبآماٌقصؾنموؼـؿفلمحبقادثمدـة(585ػـ1189/م)مواًاصمبـموصقلمسلؽرمعصرم
واالدطقلماٌصريمؼبماظؾقر موػذاماىزءمْـؾما٘ؾدماياديمسشرمعـمرؾعةمتقرغؾرلغنمسؾؿام
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أنمػذهماظـلكةمصرؼدةمالمؼقجدمشلامغلكةمأخرىمحقثمحؼؼمتقرغؾرلغمػذاماىزءمباالسؿؿادم
سؾكمزبطقرةماوبلاالمصؼطحموؼعقدمتارؼخمغلخمػذاماىزءماظبمدـةم(938ػـ1531/م)معـمضؾؾم
اظـادخ مربؿد مبـ ماغبد مبـ مربؿد ماظقرضاغل ماؼضاح موػل مغلكة مغادرة موصرؼدة معؽؿقبة مباًطم
االغبر .م
( )3ماىزء ماظعاذر مصقؿؽقن معـ م( )298مورضةن موؼؾدأ محبقادث مدـة(586ػـ1190/م) مخبدل موضعةم
اظػرغج مواظقزك مػصرق ماالدؿطالعؼ موسقدة مصالح ماظدؼـ ماظب معـازظة ماظػرغجن موؼـؿفل مبلـةم
(628ػـ1230/م)مواًاصمخبدلمراسةمأػؾ ماذربقفانمظؾؿذلنموعـؾتمؼبمآخرماظـلكةمتارؼخم
االغؿفاء معـ مغلكفا موػق م(/16رعضان938/ػـ1531/م) مسؾك مؼد ماظـادخ مربؿد مبـ ماغبد مبـم
ربؿدماظقرضاغلنموضدمذطرماظـادخمؼبمآخرمورضةمعـمػذاماىزءمعامغصف":موػذامآخرمعاموجدمعـم
طؿابماٌصـػمرغبةمآمتعاظبمورضكمسـفموايؿدمٓ...موطانماظػراغمعـفمؼبماظققمماٌؾاركمدادسم
سشرمرعضانماٌعظؿمضدرهموحرعؿفمدـةمٔانموثالثٔموتلعمعاؼةماحلـمآمخؿاعفامخبرلمسؾكم
اٌلؾؿٔمسؾكمؼدماظعؾدماظػؼرلماظبمآمتعاظبمربؿدمبـماغبدمبـمربؿدماظقرضاغلمشػرمآ".موْـؾم
ا٘ؾدماظـاغلمسشرمواالخرلمعـمرؾعةمتقرغؾرلغ.
 .1سؾؿامانماٌلؿشرقماظػرغللمديمدالن( )De Slaneم(م 1801م -م 1879مم)مضدمادؿكدممرؾعةم
تقرغؾرلغ مجاءت مهت مسـقان مطاعؾ ماظؿقارؼخ مواٌؿعؾؼة مباحداث مايروب ماظصؾقؾقة ماٌؿؿدةم
عابٔماظلـقاتمبارؼسمدـة(1872م)نمباسؿـاءماالدؿاذمدكب ْصرِْرِي) 1822(( Defrémeryم
م1883م)موععفمترعبةمباظؾغةماظػرغلقةمظؾؿلؿشرقمديمدالن.وْؽـماظؼقلمانمػذهماظـلكةموحلبماسؿؼادغامػلمغلكةمصرؼدةمسـدعامجاءتمهتمسـقانمطاعؾم
اظؿقارؼخنمتؾؽماٙػقزةمؼبمعؽؿؾةماوضافماٌقصؾنموصقفاماظؽـرلمعـماالخطاءماظـققؼةمواالعالئقةم
وضد موجدغا مػذه ماالخطاء مبعد معؼارغؿفا مبطؾعة متقرغؾرلغ مٓا مؼقحل مظـا مان مػذه ماظـلكة مػلم
ّـابة معلقدة مظؽؿاب ماظؽاعؾ مؼب ماظؿارؼخن موػذا محبد مذاتف مظف ماػؿقة مطؾرلةح مواظيت معـ مخالشلام
دقؿؾٔمظؾؼارئماٌراحؾماظيتمعرمبفامطؿابماظؽاعؾمضؾؾمانمطبرجماظـلخماظـفائقةمظؾؽؿاب .م
م
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عصادرماٌؼاظة
 .1مؼقدػ ماظقاس مدرطقس :مععفؿ ماٌطؾقسات ماظعربقة مواٌعربةن م(عصرن معطؾعة مدرطقسنم
)1928
 .2سز ماظدؼـ مابل مايلـ مسؾل مبـ مابل ماظؽرم مربؿد مبـ مسؾد ماظؽرؼؿ مبـ مسؾد ماظقاحد ماظشقؾاغلم
اٌعروفمبابـماالثرل:ماظؽاعؾمؼبماظؿارؼخن(برلوتنمدارمصادرنمدارمبرلوتنم)1965
 .3دقغرد طاظقف":علؿعرب عـ اظؼرن اظؿادع سشر"ن مترعبة :معبال مذؾيبن مجرؼدةم
اظغدن2012نمغؼالمسـماٌقضعماالظؽذلوغل:مhttp://www.alghad.com
 .4طشػ ماظظـقن مسـ مأداعل ماظؽؿب مواظػـقنن مهؼقؼ :مربؿد مذرف ماظدؼـ مؼاظؿؼاؼانم
(برلوتنمدارماحقاءماظذلاثماظعربلنم .)1941م
 .5زبطقراتماٌقصؾن(بغدادنمعطؾعةماظػراتن .)1927م
 .6مضصل محلٔ مال مصرج:اٌؽؿؾات ماظعاعة ماٌقصؾقة معـذ ماظؼرن ماظـاعـ مسشر موحؿك ماظؼرنم
اظعشرؼـن(سؿانندارمشقداءمظؾـشرمواظؿقزؼعنم)2012نمص.46م م
 .7مدإ مسؾد ماظرزاق ماغبد م :مصفرس مزبطقرات معؽؿؾة ماالوضاف ماظعاعة مؼب ماٌقصؾن م(خزائـم
عدردةماًقاطنماالغبدؼة)نم(بغدادن)1983نمج7نص .277م
 .8اظلكاوي:ماظضقءماظالععمألػؾماظؼرنماظؿادعن(برلوتنمدارماىقؾم .)1992م
م
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يطاجعخ نسضاسبد ادلؤضذني ادلعبصط ٍٚعٍ ادلؤضخ اثٍ انشعبض
ادلٕصهْ056( ٙـ2150/و )

أ.و.ز عجس انقبزض امحس َٕٚس
كهٛخ اٜزاة /قسى انزبضٚد

مممممممؼعد مابـ ماظشعار ماٌقصؾل ماحد ماألدباء مواٌؤرخٔماٌشفقرؼـ مؼب ماٌقصؾن موضد متـاوظتمأضالمم
اظؾاحـٔ مدرلة محقاتف موانازاتف ماظعؾؿقةن موؼفدف مػذا ماٌؼال ماظب متـاول مجفقد مثالثة معـم
اظؾاحـٔماظذؼـمطؿؾقامسـفموسـمدورهمؼبمسؾؿماظؿارؼخحموػؿم:األدؿاذ مربؿدمغبقمؼادٔمواظدطؿقرم
سؾدماىؾارمحاعدحمواظدطؿقرةمحـانمسؾدماًاظؼماظلؾعاويمعـمخاللمسؿؾمعراجعةمظؽؿاباتفؿ .م
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ممصاظؽؿاب ماألول مػق مظألدؿاذ مربؿقد مغبق مؼب مرداظؿف مظؾؿاجلؿرل(ايقاة ماظػؽرؼة مؼب ماٌقصؾ مؼبم
اظؼرنماظلابعماشلفريم)م()1مإذ مذطر مععؾقعاتمضؾقؾةمسـمابـماظشعار;مألغف متـاوظفمضؿـمربقرم
اظؿارؼخمؼبمرداظؿفمععمذبؿقسةمعـمعؤرخلماٌقصؾمصؼدمذطرمازلفموػقمطؿالماظدؼـمابقماظدلطاتم
اٌؾارك مبـ مأبل مبؽر مبـ مغبدان مبـ ماغبد مبـ مسؾقان ماٌقصؾل ماٌعروف مبابـم
اظشعار(ت654ه1256/م) موسدهماحدمابرزمرجالماظؼرنماظلابعماشلفري/ماظـاظثمسشرماٌقالدينم
ثؿمذطرمطؿابٔمعـمعؤظػاتفموػؿام:طؿابمسؼقدماىؿانمؼبمذعراءمػذاماظزعانموؼلؿكمأؼضامضالئدم
اىؿانمؼبمصرائدمذعراءمػذاماظزعانن مواظؽؿابماظـاغلمهػةماظقزراءماٌذؼؾمسؾكمععفؿماظشعراءم
ظؾؿرزباغلم(ت384:مهم994/م)نموػقمربؿدمبـمسؿرانمبـمعقدكماظؽاتب .م
مأعا ماظؽاتب ماظـاغل مصفق مظألدؿاذ ماظدطؿقر مسؾد ماىؾار محاعد ماغبد ماظذي مطؿب مسـف مؼب مرداظؿفم
ظؾؿاجلؿرل(ايقاةماظعؾؿقةمؼبماٌقصؾمؼبمسصرماالتابؽة)م(660-521هم-1127/م1262م)م( )2مصؼدم
ذطرمععؾقعاتمحقظفمأطـرمعـماظؽاتبماظلابؼحمؼبمحٔمتقدعتماظدطؿقرةمحـانمسؾدماًاظؼمؼبمذطرم
ععؾقعاتمسـفمبشؽؾماطدلمؼبمأرروحؿفام(اٌـفجماظؿارطبلمسـدمابـماظشعارماٌقصؾلمؼبمطؿابفمضالئدم
اىؿانمؼبمصرائدمذعراءمػذاماظزعانم)()3موٕمؼذطرماألدؿاذمربؿدمغبقمذقؽامسـمذققخفموحقاتفم
وغشأتفمؼبمحٔماتػؼماظدطؿقرمسؾدماىؾارمواظدطؿقرةمحـانمأن ماٌصادرمٕمتذطرمذقؽامطـرلامسـم
حقاتفموغشأتف موذققخفموتعؾقؿفموذطرامذقؽامسـمذظؽحموصقؿامؼؿعؾؼمبازلفمصؼدماتػؼقامسؾكمازلفم
ععماخؿالفمبلقطمؼبمذطر مادؿمجدهماًاعسمحقثمذطرماظدطؿقرمسؾدماىؾار مواظدطؿقرةمحـانمأنم
ازلفمػقمسؿرانمؼبمحٔمذطرهماظؾاحثماآلخر مبأنمازلفمسؾقانحمطؿاماتػؼقامسؾكماغفمٕمؼؽـمذاسرام
واِامطانمصبؿعماظشعرمواخؾارماظشعراءمودرلمحقاتفؿحماعامعفـؿفمصؼدمذطرماظدطؿقرمسؾداىؾارم
واظدطؿقرةمحـانماغفمطانمؼعؿؾمآظةماىؿالموؼبماظصقفحمؼبمحٔمٕمؼذطرماالدؿاذمربؿقدمغبقم
ذقؽامسـمذظؽمواغػردتماظدطؿقرةمحـانمبؿأطقدػامسؾكماغفمطانمؼعؿؾمؼبمدققماظشعارؼـمؼبماٌقصؾحم
وصقؿامؼؿعؾؼمبقصاتفمصؼدماتػؼقامسؾكماغفمتقؼبمدـةم(654ه1256/م) .م
مماعا مسـ معؤظػاتف مصؼد مذطر ماالدؿاذ مربؿد مغبق مصؼط مطؿابٔ معـ معؤظػاتف ماذرغا مإظقفؿا مآغػاح ماعام
اظدطؿقرمسؾدماىؾارمصؼدمذطرمأػؿمطؿؾفمععمذلمعـماظؿػصقؾمٕمؼذطرهماظؾاحثماظلابؼموػق:مطؿابم
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سؼقدماىؿانمؼبمذعراءمػذاماظزعانحمؼبمحٔمتـاوظتماظدطؿقرةمحـانمػذاماظؽؿابمبؿػصقؾماطـرمعـم
اظؾاحـٔماظلابؼٔموتقدعتمصقفمععمذطرمطؿابمآخرمٕمؼذطرهماظؾاحـٔماظلابؼٔموػقم(تذطرةم
ابـماظشعار)مطؿامذطرتمطؿابم(هػةماظقزراءماٌذؼؾمسؾكمععفؿماظشعراءم)وٕمتذطرماغفمعذؼؾمسؾكم
طؿابماٌرزباغلمطؿامذطرهماالدؿاذمربؿدمغبق .م
مطؿا ماذار ماظدطؿقر مسؾد ماىؾار ماظب معضؿقن مطؿاب مسؼقد ماىؿان مإذ مسده معـ ماٌعاجؿ ماظؿارطبقةم
واالدبقةمعبعمصقفماظشعراءمواظعؾؿاءماظذؼـمدخؾقاماٌائةماظلابعةموأدرطقػا مواظذيمْقزمطؿابفماغفم
ساصرمععظؿماظذؼـمترجؿمشلؿموأخذمسـفؿمعؾاذرةحمصفقمذاػدمسقانمسؾكمػذهماظػذلةمواحداثفاحمطؿام
اغفمٕمطبؿصمبطائػةمععقـةمعـماظعؾؿاءمواظشعراءمواِامترجؿمظؽؾمعـمعرمسؾقفمعـماظعؾؿاءموؼبم
زبؿؾػماالخؿصاصاتمصفقمؼشؿؾماظضعقػمواظؼقيحمطؿامؼؼقلمسـمذعراءمسصرهماغفؿمطـرلونموالم
ْؽـماالحارةمبفؿمعبقعاحمورتؾفمسؾكمحروفماٌعفؿ .م
مطؿا مأٌح ماظب ماغف ماضؿػك مؼب مطؿابف مػذا ماظعؾؿاء ماظذؼـ مدؾؼقه مؼب مػذا ما٘ال معـؾ ماظـعاظيب(تم
429:ه1038/م) مؼب مطؿابف م(ؼؿقؿة ماظدػر مؼب مربادـ مذعراء ماظعصر م) موابق ماٌعاظل مايظرليم
(ت568:هم1172/م)مؼبمطؿابفم(زؼـةماظدػرمؼبمظطائػمذعراءماظعصرم)واظعؿادماظؽاتبماالصؾفاغلم
ؼبمطؿابفم(خرؼدةماظؼصرموجرؼدةماظعصرم)موشرلػؿ.مطؿامضبؿقيماظؽؿابمسؾكمععؾقعاتمحقلمخططم
اٌقصؾ موسـ مايقاة ماظـؼاصقة مصقفا موسـ مسؾؿائفا موذعرائفا مح مؼب محٔ مصصؾت ماظدطؿقرة محـان مؼبم
ايدؼث مسـ مايقاة ماظـؼاصقة مو ماظعؾؿاء مواظشعراء موسـ مخطط ماظعدؼد معـ ماٌدن موظقس مصؼط مخططم
اٌقصؾحماعاماالدؿاذمربؿقدمغبقمصؾؿمؼذطرمذقؽامسـمذظؽم .م
ماعا مارروحة ماظدطؿقرة محـان مسؾد ماًاظؼ مسؾل ماظلؾعاوي ماٌقدقعة م(اٌـفج ماظؿارطبل مسـد مابـم
اظشعار ماٌقصؾلمؼبمطؿابفمضالئدماىؿانمؼبمصرائدمذعراءمػذاماظزعان)مصؼدمتـاوظتمصقفمعـفجمابـم
اظشعارماظؿارطبلمؼبمػذاماظؽؿابحموبطؾقعةمايالمصاغفامتـاوظتمطؿابفمباظؿػصقؾمذرحاموتقضققام
صاضاصتماظبمعا مذطرهماظؽاتؾٔماظلابؼٔماظشكءماظؽـرلحموضدمتؽقغتمارروحؿفامعـمغظرةمٗفقدؼةم
وأربعة مصصقل متـاوظت مغظرة مسـمروح ماظعصر موأحداثف ماظلقادقة موأوضاسف ماالضؿصادؼةمواظعؾؿقةم
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وبقـت مان مػـاك مثالث مدول مطاغت معقجقدة مؼب ماٌـطؼة موػل ماظدوظة ماظعؾادقة مؼب مبغداد مواظدوظةم
االتابؽقةمؼبماٌقصؾمواربؾمواظدوظةماالؼقبقةمؼبمبالدماظشامموضدمرستمػذهماظدولمايرطةماظعؾؿقة .م
مماعا مصصقل ماالرروحة ماالربعة مصؼد مطان مسـقان ماظػصؾ ماالول مابـ ماظشعار ماٌقصؾل موطؿابف مضالئدم
اىؿانموضلؿماظبمعؾقـٔمتـاولماٌؾقثماالولمدرلةمابـماظشعارمعـمحقثمازلفموغلؾفموعفـؿفم
وغشأتفماظعؾؿقةموذققخفمورحالتفنموضدماذرغامآغػاماظبماغفاماتػؼتمععماظدطؿقرمسؾدماىؾارماظبمانم
اٌعؾقعاتمسـمذظؽمطاغتمضؾقؾةحماعامرحالتفمصؼدمصــصؾتمصقفاموذطرتمأغفمرحؾماظبماظعدؼدمعـم
اظؾؾدانمواٌدنمعـؾمبغدادمواربؾمودعشؼموحؾبمواظرضةموحرانمواٌقصؾموػلمععؾقعاتمٕمؼذطرػام
اظؽاتؾٔماظلابؼٔ .م
مماعا ماٌؾقث ماظـاغل مصؿضؿـ ماظؿعرؼػ مبؽؿاب مضالئد ماىؿان معـ محقث متلؿقة ماظؽؿابح موتارؼخم
اظؿأظقػحموغلخماظؽؿابمواجزائفموهؼقؼفحموضدمضدعتمععؾقعاتمحقلمذظؽمٕمؼذطرػاماظؾاحـٔم
اظلابؼٔمغظرامألنمارروحؿفامضدمخصصتمظدرادةمابـماظشعارموطؿابف.م م
ماعا ماظػصؾ ماظـاغل مصؽان مسـقاغف معضؿقن ماظذلاجؿ موذؽؾفاح مخصص ماٌؾقث ماالول معـف مٌضؿقنم
اظذلاجؿ مصذطرت معضؿقغف معـ محقث ماالدؿ مواظؽـقة مواظؾؼب موادؿ ماٌذلجؿ مشلؿ مواظقالدة مواظقصاةحم
واظؿقزؼع ماٌؽاغل مظؾعؾؿاءح مودؼاغة ماٌذلجؿ مشلؿ موعذاػؾفؿح مثؿ ماظـشأة ماظعؾؿقة مظؾؿذلجؿ مشلؿم
ودبصصاتفؿح مواظعؾقم ماظدؼـقة موسؾقم ماظؾغة ماظعربقة موآدابفا مواظؿارؼخ مواىغراصقة مواظؿصقفم
واظعؾقمماظعؼؾقةحموتراجؿماٌقدقسقٔحمواظؿأظقػمواظؿصـقػنموأصقابماٌفـمواظقزائػحموأصقابم
اظؽراعاتحمثؿمصػاتماٌذلجؿمشلؿموأحقاشلؿماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةحمثؿمأحؽاعفمسؾقفؿ .م
ماعاماٌؾقثماظـاغلمصؼدمخصصمظشؽؾماظذلاجؿمعـمحقثماظؿـظقؿموايفؿمواالحاالتمواالدؾقبم
واظؿداخؾمواظؿؽرار .م
ماعاماظػصؾماظـاظثمصؽانمسـقاغفماٌصادرماظيتماسؿؿدػامابـماظشعارمؼبمتدوؼـمطؿابفموػل:ماظرواؼاتم
اظشػقؼةح مواٌصادر ماٌدوغةح مواٌشاػدات مواٌعاؼـات ماظشكصقةح موتـقع معصادر ماظذلعبة ماظقاحدةحم
وسدممذطرماٌصادرمظؾعضمتراعبف .م
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ماعا ماظػصؾ ماظرابع مصؽان مسـقاغف ماػؿقة مطؿاب مضالئد ماىؿان مواظؽالم مسـف مو محػظ ماظـصقص معـم
اظضقاعح مواالػؿقة ماظعؾؿقة مواظـؼاصقةن مثؿ ماظؿارطبقة مواظلقادقةح مصضال مسـ ماالػؿقة ماىغراصقةم
واالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةحموضالئدماىؿانمعصدرامٌـمجاءمبعدهمعـماٌؤرخٔ .م
موضدمضدعتمؼبمارروحؿفامععؾقعاتمطـرلةموعػصؾةمسـمطؾمعامذطرغاهمٕمؼذطرػاماظؽاتؾٔماظلابؼٔم
ألغفا مخصصتمارروحؿفامسـمابـماظشعارمؼبمحٔمذطرهماظؽاتؾٔماظلابؼٔمضؿـمعػاصؾمعا مطؿؾقهم
سـف.م م
وضدمذطرتماظعدؼدمعـماٌصادرمترعبةمابـماظشعارمغذطرمعـفامسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصر:م م
-1حاجلمخؾقػةحمعصطػكمبـمسؾدمآحمطشػماظظـقنمسـماداعلماظؽؿبمواظػـقن .م
-2اظذػيبحمربؿدمبـماغبدمبـمسـؿانحمدرلماسالمماظـؾالء .م
-3ابـماٌلؿقؼبحماٌؾاركمبـماغبدمبـماٌؾاركمبـماٌقػقبماالربؾلحمتارؼخماربؾ .م
-4اظزرطؾلحمخرلماظدؼـحماالسالم .م
عصادرماٌؼاظة :م
-1وػلمرداظةمتؼدممبفاماظبمذبؾسمطؾقةماالدابم/جاععةماٌقصؾم .1989/م
-2وػلمجزءمعـمعؿطؾؾاتمغقؾمذفادةماٌاجلؿرلمؼبماظؿارؼخماالدالعلم/مطؾقةماالدابم/جاععةم
اٌقصؾم .1986/م
-3موتعدمجزءامعـمارروحةماظدطؿقراهمؼبماظؿارؼخماالدالعلمعؼدعةماظبمطؾقةماالدابم/مضلؿماظؿارؼخم
 .2010/م
م
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انعبمل ٔانفق ّٛاثٍ اخلجبظ ادلٕصهٙ
(ْ032ــ2133/و)

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

عـمبٔماظشكصقاتماٌقصؾقةماظيتمحظقت مّؽاغةمسؾؿقةمعؿؿقزةمؼبمتارطبـاماالدالعلنم
ذكصقة ماظعالعة مربؿدمبـمأبلمبؽرمبـمسؾل مبـمذابلمأبقمسؾدمآماٌقصؾلنمنؿماظدؼـماٌعروفم
بابـماًؾازماٌقصؾلماظػؼقفماظشاصعلنماٌدرسنماٌػيتمؼبماظعؾقمماظشرسقةمنمطانمعـمطؾارماظعؾؿاءنم
وظدمؼبماٌقصؾمؼبماظؿادعمواظعشرؼـمعـمذفرمربقعماألولمدـة557ػــ/م1162منمطانمواظدهؾبمخؾازاًم
عـماظعاعة.مساشمأبـماًؾازمؼبمسصرمطانمعػعؿاًمباألحداثمواالضطراباتمواظؿغرلاتمنمالدقؿامعـم
اظـاحقةماظلقادقةنماذمؼعدماظؼرغانماظلادسم
واظلابعمظؾففرة/ماظـاغلمسشرمواظـاظثمسشرم
ظؾؿقالدن معـ مأذد محؼب ماظؿارؼخ ماالدالعلم
حرجاًن محدثت مصقفؿا مطـرل معـ مايقادثم
اظيت مشرلت معالعح ماظعإ ماالدالعلن موعـم
اظـاحقةماظعؾؿقةمذفدتمػذه مكبمايؼؾةمتعددم
اٌراطز ماظعؾؿقة ماظيت مغاصلت مبغداد مسؾكم
عؽاغؿفا مودورػا ماظعؾؿلن معـؾ مدعشؼم
واظؼاػرةموبدأمرجالماظعؾؿمواٌعرصةمؼرحؾقنم
اظقفؿا مدراساًن موٗقز مػذا ماظعصر محبرطةم
سؾؿقةمغشطةمتـقستمصروسفاموغبؾمظقاءػام
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أسالممغابغقنمعـمصؼفاءموسباةموظغقؼٔمورجالمأدبموعؤرخٔموشرلػؿ.موداسدمسؾكمأزدػارمػذهكبم
ايرطةمأغؿشارمدورماظعؾؿمؼبمأرجاءمعصرمواظشاممنموطانمحؽاممذظؽماظعصرمعـؼػٔمثؼاصةمجقدةنم
وأحارقامأغػلفؿمباظعدؼدمعـمرجالماظعؾؿمؼؼربقغفؿموؼغدضقنمسؾقفؿماألعقال.م م
غشأمأبقمسؾدمآمربؾاًمظؾعؾؿنمراشؾاًمؼبمهصقؾفكبنمأذؿغؾموبرعمؼبمسؾؿماظعربقةنمودرسم
اظػؼف مسؾك ماظشقخ ماٌظػر مربؿد مبـ مسؾقان مبـ معفاجر ماٌقصؾل(ت615ػــ /م1218م)ن موسؾؼ مسـفؾبم
اٌلائؾ ماًالصقة موبرع مؼب مذظؽن موٗفرن موتقظب ماسادة مدردفكبن موجؽبدقب موأذؿغؾ محؿك مصاق مابـاءم
سصرهكبنمعذػؾاًموخالصًاموأصقالًموغظراًمنمػاجرماظبمعدؼـةمحؾبموأدؿقرـفاماظبمأنمعاتمبفانموأتصؾم
بؼاضل مضضاتفا مأبل ماٙادـ مؼقدػ مبـ مراصع مبـ مٗقؿ مبـ مذداد ماٌقصؾل ماألدديم
(ت632ػــ1232/م) ماظذي مداد مأػؾ مزعاغفكب موغال مرئادة ماظدؼـ مواظدغقان مصاحب مطؿاب(اظـقادرم
اظلؾطاغقة مواٙادـ ماظققدػقة) مواظذي مضؿـفؾب مدرلة ماظلؾطان مصالح ماظدؼـ ماألؼقبل .مصأطرعفؾب منم
وأضؾؾمسؾقفكبمأضؾاالًمٕمؼؼؾؾفؾبمسؾكمأحدمعـمابـاءمزعاغفؾب.موطانمضبضرمدردفؾبنموؼـازرمؼبمذبؾلفكبنم
صققلـموصبقدمنحؿكمؼعفبماياضرونمعـمحلـمسؾارتفكبنموجقدةمبقاغفؾبمنمورحؾمؼبمصقؾؿفكبماظبم
اظدؼارماٌصرؼةمحٔمدارماظقفامردقالًنموأضاممبفامعدةموتػؼفمسؾقفكبمعباسةنموصقضماظقفكبمتدرؼسم
اٌدردة ماظيت مأغشأػا ماألعرل مأبق مايلـ مسؾل مبـ مدؾقؿان مبـ مجـدرن مهت ماظؼؾعة ماٙرودةنم
وطانمؼؾؼلمبفامؼبمطؾمؼقممٔاغلمدروسمعـمسؾقممعؿعددةمعإمؼذطرهؾبمأحدمعـماظػؼفاءما٘قدؼـنم
عع مطؿال مصصاحؿفكب .مثؿ مساد ماظب محؾبن موعـ معؤظػاتفكب(:ذرح ماظدرة ماألظػقة) مالبـ مععطلم
اظزواوين(وذرحماظؼاغقن)مألبلمعقدكماىزوظل .م
وضدماذادماظعدؼدمعـماٌؤرخٔمبابـماًؾازموعـفؿمابـماظشعارماظذيمضالمسـفم((:وطانمعـم
وجقهماظػؼفاءماظشاصعقةمؼبموضؿفكبنمواظقفكبمأغؿفتمجالظةماظػؼفماظشاصعلمؼبمععرصةمأصقظفكبموصروسفكبم
واحؽاعفكبنموأضرمبػضؾفكبماٌقاصؼمواٌكاظػنموطاغتمصؿاوؼفمتـؾئمسـمشزارةمسؾؿفكبموصرطمذطائفكب))وضالم
سـفؾبماظذػيبن((وطانمطقلاًنمظطقػاًنمعؿقاضعاًنمبصرلاًمباٌذػب))أعامابقمذاعةمصؼالمسـفؾب((:مطانم
عشفقراًمباظعؾؿنمواظؾطػنمواظؿقاضع)).موطاغتموصاتفؾبمدـةم631ػـ1233/مممودصـمؼبمحؾبمّؼدلةم
اىؾقؾمسلاظلماظؼؾعة.موعـمذعرهكبمعامذطرهؾبمابـماظشعارماٌقصؾلمصؼال:م م
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طؿبماظقفكبماظضقاءمبـماٌغربلنموطانمعرؼضاًمؼعاتؾفؾب :م
ممممممظقمشابؽبمعـمأصقابـامواحدؾبممممممممممعـمعؾةماظعؾؿِمأصؿؼدغاهؾب م
مممممطذامسؽبفدؾبغاماظـاسؽبمعـمضَؾؾـا ممممممممموؽباظـاسؾبمأعـؽبالؾبموأذؾاهؾب م
مممممصؼدمتأٌـاموٕمتلـــــــــأظقا مممممممممسـمحؽباظكبـامحلؾؾبؽؿؾبمآ م
صأجابمأبقمسؾدمآمبـماًؾاز :م
ممؼؽباعـماذامشابؽبمربقاهؾب مممممممممممممممممممشَابمدؾبروريمؼشفدؾبمآم م
ممخؽبادعؾبؽَماظداسلمٕمؼـؼطع

مممممممممممممممممممسـؽمألػؿالموحؽباذاهؾب م

ممموؽبضاكَمربلموؽبوؽبضاغاماظذيمممممممممممممممممممممسبذرهؾبمصقؽَموشبشاهؾب .م
وضالمابـماظشعارماؼضاًمأغشدغلمأبقمسؾدمآمربؿدمبـمسؾدماظؼاػرمبـمػؾةمآماظـصقيبمحبؾبنم
أغشدغلمأبقمسؾدمآمربؿدمبـمأبلمبؽرمبـمسؾلمبـمذابلماٌقصؾلمظـػلفكبمنمبطرؼؼمعصرنمؼبمعـزظةم
ؼؼالمشلاماىدؼدةنمؼبمصقؾةمبفاءماظدؼـمأبلماٙادـمبـمذدادمنمصطؾبمبفاءماظدؼـمعـماىؿاسةم
أنمؼعؿؾمطؾمعـفؿمؼبمعرجماٌـزظةمذقؽاًنموضدمغزظقػامضقكنمصؼالمأبقمسؾدمآمبـماًؾاز :م
ٓمحؾبلـمعؼقؾـامؼبمروضةمهؽلمخالئؼؽبمؼؾبقدؾبػمبـمتؽبؿقؿ م
مغؽبفرمعـماظؽاصُقرمواظؿلـقؿ م

بلطتمبلاطمزؾبعردمررازهؾب

م

صؽأغـامؼبمجـةمضدمسؾبفؾتم

معـمصَضؾفكبمؼبمغعؿةموغعقؿِ .م

ممعصادرماٌؼاظة :م
( )1اغبدماغبدمبدوينمايقاةماظعؾؿقةمؼبمسصرماظصؾقؾقة .م
( )2ابـماظشعارنمضالئدماىؿان .م
( )3اٌـذرينماظؿؽؿؾةمظقصقاتماظـؼؾة .م
( )4اظذػيبنمتارؼخماالدالم .م
م
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يب كزجّ ادلؤضذني ادلعبصط ٍٚعٍ انطجٛت اثٍ ْجم ادلٕصهٙ
(د ْ026ـ2123/و)

و.ز .سعس٘ حمًس عهٙ

كهٛخ اٜزاة /قسى انزبضٚد
تؾبعدمدرادةماىقاغبمايضارؼةمؼبمتارؼخماٌقصؾمعـماظدراداتماٌفؿةمؼبماظعصرماياضر;م
ألغفامتعؽسماىاغبماظعؾؿلمٌدؼـةماٌقصؾمخباصةمواظعإماالدالعلمبعاعةنموؼعدمػذاماىاغبم
اٌفؿمعـمجقاغب مايضارةماإلدالعقةموعاماغؿفؿفمػذهماٌدؼـةمعـمسطاءمسؾؿلمؼؽشػمسـماصاظؿفام
وازدػارػامؼبمػذاماٌقدان .م
وضدمُماظؿطرقمؼبمػذهماٌؼاظةم
إظب مأػؿ ماظـؼاط ماًالصقة ماظيتم
وجدتمؼبمأثـاءمعطاظعاتـامسؾكمعام
طؿؾفمطؾمعـماالدؿاذماظدطؿقرمسؾدم
اىؾار محاعد ماغبد مؼب محبـفم
اٌقدقمم(ابـمػؾؾموجفقدهمؼبمسؾؿم
اظطب مباٌقصؾ مؼب ماظؼرن ماظلادسم
اشلفري/اظـاغل مسشر ماٌقالدي)م
واظطؾقب مربؿقد ماياج مضادؿم
ربؿد مؼب محبـف ماٌقدقم م(عشاػرلم
أرؾاء ماٌقصؾ معـذ ماظػؿح ماالدالعلم
وحؿكمايؽؿماظعـؿاغل)مواظدطؿقرم
طؿالماظلاعرائلمٓامذطرهمسـمابـم
ػؾؾ مؼب محبـف م(أرؾاء ماٌقصؾ مؼبم
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اظعصقرماالدالعقة) .م
طانمابـمػؾؾمعـمابرزماألرؾاءمؼبماظعصرماآلتابؽلم(660–521ػـ1262–1127/م)مؼبمعدؼـةم
اٌقصؾ موػق مايؽقؿ ماٌفذب مابق مايلـمسؾل مبـ ماغبد مبـ مسؾل مبـ مسؾد ماٌـعؿ مبـ مػؾؾ مبـمابلم
اظعؾاسن مطؿا مسؾبرفؽب مباًالرل مغلؾة ماظب معدؼـة مخالط مؼب مارعقـقا مصـلب ماظقفان ماال ماغف موظدمؼبم
بغدادموغشأمصقفامودرسمسؾقمماالدبمواظـققمواظػؼفمؼبماٌدردةماظـظاعقةمثؿماغؿؼؾماظبماٌقصؾموضدم
وصػف مطـرل معـ ماٌؤرخٔ ماعـال مابـ ماالثرل م(ت630ػـ1232/م) مبأغف م((طان ماسؾؿ ماػؾ مزعاغفم
باظطب))ن موذطره ماظطؾقب مابـ مابل ماصقؾعة(ت668ػـ1270/م) مبأغف م(طان مأوحد موضؿف موسالعةم
زعاغفمؼبمصـاسةماظطب)نمطؿامضالمسـفماظذػيبم(تم748ػـ1348/م)م((عـماذطكمبينمادم))نمػذام
عامؼؤطدمعامذطرهماٌؤرخٔماٌؿؼدعٔمعـماغفمطانمعـماظعؾؿاءماظؾارزؼـمؼبمصـاسةماظطبنمطؿاماغفم
طان مؼعرف مطـرلاً معـ ماظؾغات معـؾ م(اظققغاغقة مواظلرؼاغقة مواألرعـقة مواظػاردقة) مصضالً مسـم
اظعربقة .م
انمغظرةمصاحصةمسؾكمعامطؿؾفماٌؤرخٔماٌعاصرؼـمسـمذكصقةمابـمػؾؾماٌقصؾلموانازاتفم
اظعؾؿقةمتؾٔمظـاماغفؿمٕمؼعطقهمحؼفنمصؾعضفؿمضدمأدفبمؼبمذطرمععؾقعاتمالمبأسمبفامسـمغلؾفم
وطـقؿفمؼبمحٔمأوجزماآلخرونمبذطرمععؾقعاتمواصقةمسـمغلؾفموٕمؼؿطرضقاماظبمطـقؿف .م
طؿاماخؿؾػماٌؤرخقنماٌعاصرونمؼبمدـةموالدتفنمصؿـفؿمعـمذطرماغفموظدمسامم(510مه1116/م
م)ن مؼب محٔ مذطر ماظؾعض ماآلخر ماغف موظد مسام م( 515مه 1121/مم) موػذا ماًالف مبٔ ماٌؤرخٔم
اٙدثٔمؼعقدماظبمعاماخؿؾػتمصقفماٌصادرماألوظقةمؼبمهدؼدموالدتفمبشؽؾمدضقؼ .م
اعاماًالفماآلخرمصإنمبعضماٌؤرخٔماٌعاصرؼـمذطروامادؿمطـقؿفمبشؽؾمعػصؾنمؼبمحٔم
ذطرػاماظؾعضماآلخرمبشؽؾمعؼؿضبنمعـمجاغبمآخرمانمبعضفؿمأرـبمؼبمذطرمازلاءمطؿؾفموتطرقم
اظب معؤظػاتف مباظؿػصقؾ مال مدقؿا مطؿاب م(اٌكؿار مؼب ماظطب) ماظذي متـاول مصقف ماغقاع ماالعراضم
وتشكقصفاموطقػقةمسالجفامواظقضاؼةمعـفانموأشػؾماظؾعضماآلخرمذطرمايمذلءمسـمطؿؾفمحقثم
اطؿػكمبذطرمازلاءمبعضمعؤظػاتفموٕمؼؾٔمايمذلءمسـفامعـمحقثماظعددمواألجزاءنموؼعدمػذام
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اظؽؿابمعـماظؽؿبماٌفؿةموضدموصػفمابـمابلماصقؾعةمبأغفم(طؿابمجؾقؾمؼشؿؿؾمسؾكمسؾؿموسؿؾ)م
وطانمابـمػؾؾمؼعؿؿدمؼبمتدرؼسمرالبفمعادةماظطب .م
وخالفمآخرمانمبعضفؿمذطرمذققخمابـمػؾؾمواعاطـمدرادؿفمواظعؾقمماظيتمدردفامبشؽؾم
عػصؾنمؼبمحٔماشػؾمشرلػؿمسـمذطرمايمذلءمعـمذققخفمواظعؾقمماظيتمدردفامبؾموٕمؼؿـاولم
اٌؽانماظذيمتؾؼكماظعؾقممصقفا .م
وعـ ماألعقر ماٌفؿة ماظيت ماخؿؾػ محقشلا ماٌؤرخقن ماٌعاصرون ماؼضا ماغفؿ مٕ مؼؿػؼقا مسؾكم
هدؼد معؽان مدصـف مصؾعضفؿ مذطر ماغف متقؼب مؼبمبالد ماظروم موغؼؾ مجـؿاغف ماظب معدؼـة ماٌقصؾ موػذهم
اظرواؼةمابعدمسـماظؿصدؼؼنمإذمالمؼعؼؾمانمجـؿاغفمؼـؼؾمعـمبالدماظرومماظبمعدؼـفماٌقصؾمظدصـفنم
ؼب محٔ مذطر معؤرخ مآخر ماغف متقؼب مؼب معدؼـة ماٌقصؾ مودصـ مؼب مارراصفا موػذه ماظرواؼة ماضرب ماظبم
اظؿصدؼؼ معـ ماظرواؼة ماالخرى ماآلغػة ماظذطرن ماذ مضبدد ماٌؤرخ معؽان مدصـف محقث مؼؼقل م((ودصـم
بظاػرماظؾؾدمبؾابماٌقدانمضرؼؾامعـمضدلماظؼرريب)) .م
أعاماالدؿاذماظدطؿقرمسؾدماىؾارمحاعدماغبدمصؼدمتـاولمذكصقةماظطؾقبماٌقصؾلمابـمػؾؾم
تـاوالًمدضقؼاًموعػصالًنمإذمبققبـمانماظطؾقبمابـمػؾؾمضدمدرسمؼبماٌدردةماظـظاعقةمبؾغدادمبداؼةم
حقاتف ماظعؾؿقة مواغف محػظ ماظؼرآن ماظؽرؼؿ موضراءة ماألدب مسؾك مؼد ماظشقخ ماظشرؼػ ماٌعروف مبإبـم
اظشفري(ت م542ػـ1147/م)ن مودرس ماظـقق مسؾك مؼد ماظشقخ مسؾد مآ مبـ ماغبد مبـ ماًشابم
اظـققيم(تم567ػـ1172/م)مواظطبمسؾكمؼدمابلماظدلطاتمػؾةمآمبـمعؾؽا(ت560ػـ1165/م)نم
طؿامؼذطرماالدؿاذماظدطؿقرمسؾدماىؾارمحاعدمسـمرحؾةمابـمػؾؾماٌقصؾلمواغؿؼاظفمعـمعؽانماظبم
آخرمبعدمخروجفمعـمبغدادمعؿففاًماظبماذربقفانموارعقـقامواغفمأضاممؼبمػذهماظؾؾدانمؼعؿؾمبصـاسةم
اظطبنمطؿاماغفماضاممحؾؼاتمسؾؿقةمؼدرسمصقفامػذهماٌفـةنمودبرجمسؾكمؼدهمسددمعـماظطالبموعـم
ثؿمادؿؼرارهمؼبمعدؼـةماٌقصؾمحؿكموصاتفمدـةم(610ػـ1213/م)محقثمدصـمصقفا .م
وضدمُماالسؿؿادمؼبمطؿابةمػذهماٌؼاظةمسؾكمسددمعـماٌصادرماظؿارطبقةمعـؾماظؽاعؾمؼبماظؿارؼخم
البـماألثرلموسققنماألغؾاءمؼبمرؾؼاتماألرؾاءمالبـمابلمأصقؾعةموتذطرةمايػازمظؾذػيب .م
م
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قطاءح يف كزبة (جمبْس انس ٍٚقبميبظ َبئت إضثس
ٔادلٕصم)

(595-559ه2299-2206/و)
أ.و.ز .يٓب سعٛس محٛس
يطكع زضاسبد ادلٕصم

ممممذفد ماظعإ ماالدالعل ماواخر ماظؼرن ماًاعس ماشلفري /مايادي مسشر ماٌقالدي مزروصاً مرارئةًم
جعؾتمعـمعدؼـةماٌقصؾمضاسدةماضؾقؿماىزؼرةموذظؽمبؿصدؼفامظؾغزوماظصؾقيبماظذيمطانمؼفدفماظبم
االراحةمباظؼقىماالدالعقةمؼبمبالدماظشاممواضاعةمطقاغاتمصؾقؾقةمسؾكمارضفانموعـمػـامبرزمدورم
رجال مػذه ماٌدؼـة ماظذؼـ مأخذوا مسؾك مساتؼفؿ معفؿة مذبابفة مػذا ماظعدو مورصعقا مذعار ماظقحدةم
االدالعقةموعـمػؤالءماالعرلمذباػدماظدؼـمضاْاز( 6٥6 - 66٥ػـم/م1554م-م11٥٥مم)م م

وػق مابق معـصقر مبـ مسقد مآ ماظزؼين ماٌؾؼب مّفاػد ماظدؼـ ماًادم ماظروعلن موؼعقد ماصؾف معـم
دفلؿان موػلمعـطؼةمتارطبقةمتؼعمععظؿفامؼبمأصغاغلؿانمواجزاءمعـفامؼبمباطلؿانموإؼراننماتكم
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عـمبؾدهمصغرلاًمعـمضؾؾماالعرلمزؼـماظدؼـمسؾلمبـمبؽؿقؽٔموػقمأحدمٓاظقؽمضلقؿماظدوظةمواظدم
سؿادماظدؼـمزغؽلمعؤدسماالتابؽقةمؼبماٌقصؾمواظذيماصؾحمغائؾاًمظالتابؽقةمؼبماٌقصؾنموٌامذبم
ضاْازمضدعفمزؼـماظدؼـمسؾكماضراغفموجعؾفمأتابؽاًمألوالدهمؼبماربؾم م
وذظؽمدـةم(559ػـ1164/م).موضدمطؿبمسـمػذهماظشكصقةماظدطؿقرمصادقماغبدمداؤودمجقدةموػقم
ادؿاذ معلاسد مجباععة ماالعام مربؿد مبـ مدعقد ماالدالعقة موظف معؤظػات معـفا مطؿاب م(اظؼضاةم
اظشفرزورؼقنن ماالردن :م)1986ن موطؿاب م(اٌدارس ماظعصروغقة مؼب مبالد ماظشامن مبرلوت:م
1986ن).م م
مممماعا مطؿاب م(ذباػد ماظدؼـمضاْاز مغائب ماربد مواٌقصؾ) مصفق مطؿاب معـ مايفؿ ماٌؿقدطمؼؼعمؼبم
()72مصػقةمرؾعمظؾؿرةماالوظبمؼبماالردنمدـةم1985ممسـمدارمسؿارنمهدثمصقفماظؾاحثمسـم
ذباػدماظدؼـمضقؿازموػقمذكصقةمطاغتمربؾقبةمؼبماٌقصؾموإضؾقؿمواىزؼرةنمغظراًمٌامضاممبفمعـم
اسؿالمخدعقةموسؿراغقةموسؾؿقةمحظقتمبؼؾقلمعـمضؾؾماىؿقعموخباصةماظشعراءماظذؼـماتصؾقامبفم
وعدحقهماسفاباًمبشكصقؿفن موعـ ماالذقاء ماٌفؿة ماظيت مالبد مظإلذارة ماظقفا مان مسـقان ماظؽؿاب مطانم
(ذباػد ماظدؼـ مضاْاز مغائب ماربد مواٌقصؾ)ن موػذا مسؾك معا مؼؾدو مطان مخطأً معطؾعقاًموظرّامانمدارم
اظـشرموضعتمؼبماًطأن موضد مؼؾؿؾس مسؾك ماظؼارئ ماظغرل معؿكصص مالدقؿا موان مػـاك معدؼـة متلؿكم
(اربدم)مؼبماٌؿؾؽةماالردغقةماشلاسلقةنمواِامؼؼصدمبفمعدؼـةمأربؾمؼبماظعراق .م
مممموتـاولمػذاماظؽؿابماظعدؼدمعـماظػؼراتمهدثمصقفامسـمطقػقةمذبلمضاْازماظبمايؽؿنماذم
ضؿتماربؾماظبماٌقصؾمظؿضؿـمشلامعقرداًمبشرؼاًموعادؼاًمبادؿؿرارمظؿغذيمجؾفؿفاماظعلؽرؼةمصؽانم
البد معـ ماظلقطرة مسؾقفامٌا متؿؿؿع مبف معـ معقضع مادذلاتقفل موػذا معامأدرطفماتابؽ ماٌقصؾمسؿادم
اظدؼـ معـذ ماؼاعف ماالوظب مسام م(522ه )1128/مصأصؾقت ماربؾ محلب ماظؿـظقؿ ماالتابؽل مؼب ماٌقصؾم
اضطاساً مظـائؾفا مزؼـ ماظدؼـ مطقجؽ معـذ مسام م(539ه1143/م)ن موجرؼاً مسؾك مسادة ماالضطاسقٔ مصؼدم
اغاب ماالخرل مسـف مذباػد ماظدؼـ مضاْاز مدـة م(559ػـ1164/م) موطؾػف مبرساؼة مابـائف مؼب ماربؾم
وعـقفمثؼةمعطؾؼةنموادؿطاعمضاْازمانمؼؽلبمودماظـاسمواصؾقتماربؾموتقابعفاماعاغةمؼبمسـؼفم
بعد موصاة مزؼـ ماظدؼـ مطقجؽ مدـة م(563ػـ1168/م)ن موػـا مبرز ماًالف مبٔ مابـ ماالخرل موػقم
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عظػرماظدؼـمطقطدلي موضاْازن موضدمذطرمابـماالثرلمانمايؽؿمؼبماربؾمطانمؼبماظقاضعمبقدمضاْازم
صقرة موععـك مواضعقاًن موضد ماذار ماظؾاحث مان ماصؾ ماًالف مبٔ ماالثـٔ مؼعقد ماظب ماخؿالفم
غظرؼؿفؿامظؾقؽؿمصؿظػرماظدؼـ مطانمذاباًمعؿقؿلاًمرؿقحاًمؼرؼدمانمؼلؿؼؾمدونمتقجقفمعـماحدم
وؼؾغلمتؾعقؿفمظؾؿقصؾمنمؼبمحٔمانمضاْازمطانمؼرؼدمايؽؿموػقمعؿلؾحمخبدلةماظشققخموؼرىمعـم
األصضؾمالربؾمانمتؾؼكمهتمدقطرةماٌقصؾمٓامؼضؿـمشلاماالدؿؼرارموضبؼؼمظفما٘دموؼؽلؾفم
رضكمحؽامماٌقصؾنموادؿـدماالخرلماظبماظـؼةماظيتمعـقفاماؼاهمعؤدسماالتابؽقةمطقجؽمواظبماظـؼةم
اظيتماطؿلؾفامخاللمدـقاتمحؽؿفمعـذمسام(559ػـ1164/م)مواظيتماسطؿفماظؼقةماعاممطقطؾقريم
ٓامدصعمضاْازماظبماضاظؿفمواسؿؼاظفمبعدمادؿشارةماًؾقػةماظعؾادلمؼبمبغدادنمواضاممعؼاعفماخاهم
زؼـماظدؼـمؼقدػ.م م
ممممموبعد مإرالق مدراح مطقطؾقري متقجف ماظب ماٌقصؾ ماظيت مطاغت مهت محؽؿ مدقػ ماظدؼـ مشازيم
اظـاغل م(576-565ػـ1181-1170/م) مصاضطعف محران موادخؾف مؼب مخدعؿف مظقضؿـ مذر معظػرم
طقطؾقري موبؼاء مضاْاز متابعاً مظؾؿقصؾ مؼب ماربؾن مطؿا متطرق ماظؽاتب ماظب مسالضة مضاْاز مؼب ماٌقصؾم
وخاصةمبعدمتؿطقرماظظروفمبعدمػزْةمجقشماٌقصؾماعاممجقشماظلؾطانمصالحماظدؼـماالؼقبلمؼبم
حؾب مّقضعة م(تؾ ماظلؾطان) مدـة م(571ػـ1176/م)ن مواصؾح ماٌقضػ مؼلؿدسل موجقد مذكصقةم
ضادرةمسؾكماسادةماالعقرماظبمغصابفانمٓامؼؿطؾبمادؿدساءمدقػماظدؼـمشازيماظـاغلمظؼاْازنموطانم
االخرلمضدماطؿلبمثؼةمصاحبماٌقصؾمظدرجةمانمابـماالثرلمضال"موردماظقفمازعةماالعقرمؼبمايؾم
واظعؼدم"...نمصضالًمسؿامذغؾفمعـمعـصبمرصقعمؼبمغقابةمضؾعةماٌقصؾمعـذمدـةم(571ػـ1171/م)منم
وػقمعرطزمؼؿؿؿعمصاحؾفمّقزاتمطؾرلةموعؾفماظرجؾماظـاغلمؼبماظدوظةموػقمعامدصعمضاْازماظبم
اجراء مصؾح معع مصالح ماظدؼـن موؼب مػذه ماالحداث مٗرد مواظل مذفرزور مذفاب ماظدؼـ مربؿد مبـم
بقزانمتقؼبمبعدمدـةم(571ػـ1171/م)مسؾكمدقادةماٌقصؾموذظؽمظعداوتفماظلابؼةم٘اػدماظدؼـم
ضاْازمعـذماؼاعفمؼبماربؾنمصؿدخؾماظقزؼرمجاللماظدؼـماالصػفاغل مواردؾمظفمرداظةمؼشرحمصقفام
ضرورةماظطاسةمواظعقدةمًدعةماٌقصؾنموظعؾمػذاماظؿدخؾمحالمبٔمضاْازمواالغؿؼاممعـمسدوهمابـم
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بقزاننماالعرماظذيمغبؾمضاْازمسؾكمانمؼعؿدلمػذاماظؿدخؾمعـماظقزؼرمتدخالًمؼبمذؤوغفماًاصةنم
األعرماظذيمترتبمسؾقفماظؿكؾصمعـفمودفـفمدـة(573ػـ1178/م) .م
ممممموتطرقماظؽاتبماظبمسالضةمضاْازمؼبمزؾمحؽؿ ماالتابؽمسزماظدؼـمعلعقدماعرلماٌقصؾ م(-576
589ػـ1193-1180/م) ماذ مصشؾ مؼب ماظؿػاوض معع ماظلؾطان مصالح ماظدؼـ مؼب ماظلقطرة مسؾك مبعضم
اٌـارؼن موبعد موصاة ماٌؾؽ ماظصاحل مازلاسقؾ مبـ مغقر ماظدؼـ مؼب محؾب مادؿؼر مسزاظدؼـ معلعقد مسؾكم
تلؾقؿ محؾب مألخقف مسؿاد ماظدؼـ مزغؽل ماظـاغل مبـ معقدود م(594-566ػـ1197-1170/م) معؼابؾم
دـفار موعؾقؼاتفان مطؿا ماذار ماظؽاتب ماظب مخطة مضاْاز مضد مصالح ماظدؼـ مورؿقحاتف مؼب مإضؾقؿم
اىزؼرة مواٌقصؾمدـة(580ػـ1185/م)نوطقػقةمتطقرماالحداثمّرورماظزعـموهاظػمععمصالحم
اظدؼـمبعدعاماؼؼـمانماالخرلمْـؾمرؿقحاتماٌلؾؿٔمؼبمتقحقدماظصػمٌؼارسةماظعدوانماظصؾقيبم
وأرمػذاماظلعلمسـمتقضقعمصؾحمحرانمبٔماظطرصٔمدـة(581ػـ1186/م) .م
ممطؿامهدثماظؽاتبمسـمدورمضاْازمؼب متقظلمغقرماظدؼـماردالنمذاهماالول(607-589ػـ-1193/
1210م) ماعارة ماٌقصؾن مصضالً مسـ مدوره مؼب ماظدصاع مسـ معصاحل ماٌقصؾن مطذظؽ ماذار ماظؽاتب ماظبم
اظصػاتماظيتماعؿازمبفامضاْازمبدظقؾ معامذطرتفمبعضماٌصادرماظؿارطبقةمصؿـالًموصػفمابـماظلاسلم
بؼقظف :م"طان مساضالً مدؼـاً مخرلاً مصاضالً مؼعرف مذقؽاً معـ ماظػؼف ماظشاصعلن موضبػظ معـ ماظشقاػدم
واالذعارموايؽاؼاتمذقؽاًمطـرلاًنموطانمطـرلماظصقم"...نموذطرمسـفمابـمخؾؽانمبأغف":مطانمطـرلم
اًرلمواظصالحمبـكمسدةمأبـقةمؼبماربؾ مواٌقصؾموشرلػاموظفمذلءمطـرلمعـموجقهماظدلموعدحفم
اظشعراء"ن مصضالً مسـ مابـ مواصؾ ماظذي مضال مسـف م"طان مدؼـاً مسادالً موػق ماظذي مؼـلب ماظقف ماىاععم
ا٘اػديمبظاػرماٌقصؾ" .م
مماعا معـفزاتف ماظعؿراغقة مؼب ماربؾ مسـدعا متلؾؿ مذؤوغفا مغائؾاً مسـ مزؼـ ماظدؼـ مطقجؽم
دـة(559ػـ1163/م) مصؼد مبـك معدردة مؼب ماربؾ مسرصت مباٌدردة ما٘اػدؼةن ماوضػ مسؾقفام
االوضافماظؽـرلةنموأضاممخاغؼاهمظؾصقصقةمواوضػمسؾقفاماالوضافن موسـدعاماغؿؼؾماظبماٌقصؾموتقظبم
غقابؿفا مدـة(571ػـ1176/م) مبـك مؼب مزاػرػا مجاععاً مطؾرلاً موخاغؼاه موبقؿاردؿاغاً موعدردةم
ورباراًنطؿامأوجدمعؤدلةمظرساؼةماالؼؿاممطؿا مأذارمظذظؽمابـماالثرلمؼبماظؽاعؾنموٕمؼؽؿػمضاْازم
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بفذهماٌؤدلاتنمبؾمضاممبإغشاءماىلقرموأػؿفاماغفمغصبمجلراًمسؾكمذطماٌقصؾمودجؾةنمٓام
دفؾمحرطةماظؿـؼؾمواٌقاصالتمبٔماٌقصؾموأسؿاشلامالدقؿامؼبمذرقمدجؾةنموأغشأمضقلارؼةمؼبم
دققماٌقصؾمخارجماظؾؾدمظؾؿفارةموضدموصػفامابـمجؾرلماثـاءمزؼارتفماظقفامصؼالمحبؼفا:م"طأغفام
اًانماظعظقؿمتـغؾؼمسؾقفاماالبقابمايدؼدموتطقػمبفامدطاطٔ موبققتمبعضفامسؾكمبعضمضدم
جؾك مذظؽمطؾفمؼبماسظؿمصقرةمعـماظؾـاءماٌزخرفماظذيمالمعـقؾمظفمنمصؿامارىمؼبماظؾالدمضقلارؼةم
تعدشلا"ن مصؾذظؽ مغال مضاْاز مذفرة مٌا مضام مبف مجالئؾ ماالسؿال موعا مضدعف مظؾؿقصؾ من موؼبم
دـة(595ػـ1199/م) متقؼب مذباػد ماظدؼـ مضقؿاز مبؼؾعة ماٌقصؾ مبعد محقاة محاصؾة مباألسؿالم
واٌـفزات ماظلقادقة مواظعؿراغقةن مإال مأن مابـ ماالثرل مؼقرد مرواؼؿٔ مسـ موصاتف ماالوظبم
دـة(594ػـ1198/م)مواظـاغقةمدـة(م595ػـ1199/م)مدونمانمصبزمموؼؾدومانماظرواؼةماالخرلةم
اضربماظبماظصقةماذمععظؿماٌصادرماظيتمترعبتم٘اػدماظدؼـمضاْازماذارتماظقفانموانموصاتفم
جاءت معـفقة مصصالً مرائعاً معـ مصصقل مغقابة مايؽؿ ماالتابؽل مؼب ماربؾ مواٌقصؾن موخؿاعاً مْؽـم
االذارةماظبمبعضماٌالحظاتمحقلمػذاماظؽؿابموػلمطاالتل :م
اوالً -مؼػؿؼرماظؽؿابماظبمتؼلقؿاتمطػصقلمأومأبقابموؼؾدومأغفمحبثمخاصمضدمأصدرهماٌؤظػمؼبم
طؿقبمصغرل .م
ثاغقاً-ؼالحظمانماٌؤظػمٕمؼطؾعمسؾكماٌصادرماالجـؾقةمالدقؿانموأنمعقضقسفمظفمسالضةمبايروبم
اظصؾقؾقة .م
ثاظـاً-معـمخاللماالرالعمسؾكماشلقاعشموعراجعؿفامؼبماٌؿقنمؼالحظمأنماٌؤظػمضدموضعمهتمتأثرلم
ابـماالثرلمؼبمطؿابققفماالول(اظؽاعؾمؼبماظؿارؼخ)مواظـاغل(ماظؾاػرمؼبماظدوظةماالتابؽقة)موباظؿاظلم
صفق مْـؾ موجفة مغظر ماظدوظة ماظزغؽقة مدون ماالػؿؿام مّصادر ماظدوظة ماالؼقبقة ماظيت مساصرتم
اظشكصقةمخاللماىقؾماالولمشلذهماالدرةماياطؿة .م

()25

يـٕصهٛـبد

العدد ( 65 :رجب 1441هـ /شباط 0202م)

خمطٕطخ (امسبء يٍ ٚعطف ثكُٛزّ يٍ اصحبة ضسٕل اهلل
())الث ٙانفزح االظز٘ ادلٕصه( ٙد ْ 376ـ986 /و)
– قطاءح يف َسرخ يكزجخ انطٚبض) منٕشجب

و.ز.حُبٌ عجس اخلبنق عهٙ
يطكع زضاسبد ادلٕصم
ٗـؾ ماٌكطقراتم
تراث ماألعؿ موحضارتفانم
ووثقؼة معـ موثائؼ موجقدػام
ايضاري مواظؼقعلن موتشؽؾم
اٌكطقرات

ماظعربقةم

االدالعقة مجزءاً معـ ماظذلاثم
اظعربل ماالدالعل ماٌؽؿقبم
خبط ماظقد موباظؾغة ماظعربقةنم
وضد

مسؾبـكبل

ماٌلؾؿقنم

باٌكطقرات مسـاؼة مطؾرلةنم
ظؽقغفا ماظلؾقؾ ماظقحقدم
ظؾقػازمسؾكمعامأغؿففماظعؼؾم
اظعربل مواالدالعل معـم
عصـػات موردائؾن مصفعؾقام
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عـفامهػاًمصـقةمٔقـةموترطقامصقفامتراثاًمصـقاًمسظقؿاً.موايػازمسؾكمػذاماظذلاثمواجبمدؼينم
وورينمعؼدسنمألغفمْـؾمػقؼةماألعةماالدالعقة.م م
مموتعدمزبطقرةمأزلاءمعـمؼعرفمبؽـقؿفمعـمأصقابمردقلمآم()مالبلماظػؿحماالزديماٌقصؾلم
(تم 374مػـ984/م)مجزءاًمعـمػذاماظذلاثنموشلامصؾةمعقصؾقةمظؽقنمعؤظػفامعـمعدؼـةماٌقصؾنم
ظعؿؾمضراءةمؼبمغلكةمعؽؿؾةماظرؼاضمبقدػفامِقذجاًمؼبمرباوظةمظؾؽشػمسـمضقؿةمػذاماٌكطقطنم
ألغفمؼشؽؾمجزءاًمعـمتراثماٌقصؾ.موساجلماٌؼالمغؼاراًسدةمعـفا :م
ايدؼث مسـ معؤظػ ماٌكطقرةمودرلتف ماظعؾؿقة ماظيتمسلؾت مذققخف موتالعقذهموعؤظػاتفم
وعـمثؿموصاتف.مصضالًمسـماظؿعرؼػمّكطقرةم(أزلاءمعـمؼعرفمبؽـقؿفمعـماصقابمردقلمآم
( )مواػؿقؿفا مواظغاؼة معـ متأظقػفا مػذه ماٌكطقرةن موتؼدؼؿ متقصقػ مشلا مّا مؼؿعؾؼ مبؼقاسم
صػقاتماٌكطقطموضقاسمسددمادطرهنموعـمثؿمسددماظؽؾؿاتمؼبماظلطرماظقاحدنمصضالًمسـمتارؼخم
طؿابةماٌكطقطنمأومتارؼخماظـلخموادؿماظـادخ.مباإلضاصةمإظبمربؿقىماٌكطقطماظذيمؼشؿؾمترتقبم
ازلاءماظصقابةنموترعبةماظصقابةمإذامطاغتمعقجزةمأممعػصؾةنمواٌـفجماظذيماتؾعفمأبقماظػؿحمؼبم
ذطرماظؽـقة .م
وظدماٙدثمأبقماظػؿحمربؿدمبـمايلٔمبـماغبدمبـمحلٔمبـمسؾدمآمبـمؼزؼدمبـم
اظـعؿانماالزديماٌقصؾلماظذيمباٌقصؾموغشامصقفانمثؿمرحؾمإظبمبغدادموحدثمبفامسـمذققخمعـم
اٙدثٔماٌشفقرؼـ موعـفؿن ماغبدمبـمايلـمبـمسؾدماىؾارماظصقؼبموأبقمؼعؾكماغبدمبـماٌــكم
اظؿؿقؿلماٌقصؾلنموشرلػؿ .موعـؾؿامطانمظؾؿقدثمأبقماظػؿحمذققخنمطانمظفماؼضاًمتالعقذمتؾؼقامسـفم
اظعؾؿ مورووا مسـف موعـ مػؤالء ماظعؾؿاء :مأبق مجعػر مربؿد مبـ مجعػر مبـ مسالن ماظقراق ماظشرورلم
(ت421ػـ1030/م).واياصظمأبقمغعقؿماغبدمبـمسؾدمآمبـماغبدماالصؾفاغل م(430ػـ1038/م).م
وأبقمراظبمربؿدمبـمحلٔمبـماغبدنموطاغتموصاتفمدـةم(436ػـ1044/م)وشرلػؿ .م
وصضالًمسـمذظؽمصؼدمطانمأبقماظػؿحمعـمطؾارمربدثلماٌقصؾموعـمأػؾماظعؾؿمواظػضؾمصقفانم
وعـمحػازمايدؼثماظـؾقيماظشرؼػمععمحلـماٌعرصةمبفنموؼلؿدلمسؾكمذظؽمعـمعؤظػاتفمؼبمسؾقمم
ايدؼثماظشرؼػماظيتمتعينماغفمعقظعاًمؼبمسؾؿمايدؼثنمطؿاماغفمأظّػمصقؿامطبصماظؽـكمواالظؼابم
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واٌقاسظموطؿؾفمعـفامعامٕمؼصؾماظقـانموعـفامعامبؼكمزبطقراًنمؼبمحٔمانماظؾعضماآلخرمعـفام
حؼؼموغشرموعـماػؿمطؿؾف:م(طؿابماىرحمواظؿعدؼؾ)نموػذاماظؽؿابمالمؼعرفمعصرلهمإظبماآلن.م
(طؿابماظضعػاء)موػقمذبؾدمطؾرل موعػؼقدنمشرلماغفمعفؿمجداًنمألنمغؼدةمايدؼثمؼرجعقنماظقفم
ؼبمتراجؿماٙدثٔمووزغفؿ.م(طؿابماىرحمواظؿعدؼؾمؼبماظضعػاءمعـمرجالمايدؼث).موطذظؽم
(طؿابمتلؿقةمعـمواصؼمادؿمابقفمعـماظصقابةمواظؿابعٔموعـمبعدػؿمعـماٙدثٔ)موتقجدمعـفؾبم
غلكةمؼبمعؽؿؾةمظقدنموعؽؿؾةمدرايماغبدماظـاظثمؼبمادطـؾقلمبرضؿم.17/624و(طؿابمازلاءمعـم
ؼعرف مبؽـقؿف معـ مأصقاب مردقل مآ م( ))مودقأتل مايدؼث مسـف مالحؼاً -موتقؼب مأبق ماظػؿحم
االزديمدـةم(374ػـ984/م) .م
وتؾبعدمػذهماٌكطقرة معـمضؿـمطؿبمأزلاءماظؽـكمواالظؼابن موػلمسؾارةمسـمبضعمأوراقم
وسدد مػذه ماألوراق مدؿة .موتؼع مضؿـ مذبؿقع مربػقز مؼب معؽؿؾة مجاععة ماظرؼاض مباظلعقدؼة مذيم
اظرضؿم()1280موسـقاغفامطاظؿاظل:م(اىزءمصقفمطؿابمأزلاءمعـمؼعرفمبؽـقؿفمعـمأصقابمردقلم
آ( )موذطر معـ مروى مسـ مردقل مآ م( )مٓـ مال مضبػظ مازلف موال مصبلء مسـف مايدؼث ماالم
بؽـقؿفمسؾكمايروفمأمبـمتـمثـمجـ)نمواعاماظدظقؾمسؾكمصقةمغلؾةماومعؤظػماٌكطقرةماظبماالزديم
عاموردمعؾاذرةمبعدمذطرمادؿماظؽؿابماغفامعـم"تأظقػمابلماظػؿحمربؿدمابـمايلـمبـمبـماغبدم
االزديماياصظماٌقصؾلمرغبفمآمتعاظب"موبداؼةماٌكطقرةماؼضاًمتدلمسؾكماغفامعـمتأظقػماالزدي .م
واعاماٌـفجماظذيماتؾعفمصفقمواضحمعـمخاللمسـقاغفاموػقماإلذارةماظبماظصقابةماٌعروصٔم
باظؽـك موشلؿ مأزلاء موػذه ماظؽـك مرتؾفا ماالزدي مسؾكمحروف ماٌعفؿ موظؽـ مصقؿامطبص مايرفم
األولمصؼطنمصفؿعمؼبمبابماالظػمعبقعمعـمتؾدأمطـقؿفمحبرفماالظػمبدونمعراساةمايرفماظـاغلم
وذطر ماوالً مباب ماالظػ مثؿ ماظؾاء مثؿ ماظؿاء مسؾك مايروف محؿك ماظقاء مسؾك ماظذلتقب ماٌذطقر موبعدم
االغؿفاءمعـمحرفماظؾاءمذطرمعـمروىمسـماظـيبم()معـماظـلاءمٓـمتعرفمبؽـقؿفامثؿمذطرمؼبم
اخرماظؽؿابمبعضماٌؾفؿاتموٓـمؼعرفمجبدمصالن.موطانمذطرهمألزلاءمػؤالءماظصقابةمبشؽؾم
عقجزنمصؼدماضؿصرمبعدمذطرمطـقةماظصقابلموظؼؾفمبذطرمازلفموادؿمابقفمصؼطموعـماألعـؾةمسؾكم
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ذظؽمأبقمأؼقبماالغصاريمازلفمخاظدمبـمزؼدنمأبقمٗقؿماىقشاغلمازلفمسؾدآمبـمعاظؽنمأبقم
ساعرماالذعريمازلفمسؾقدمبـموػب.
أعا ماظقصػ ماظعام مظؾؿكطقرة;صإغفا متؼع مؼب مدؿة مأوراق معـ مايفؿ ماظؽؾرلن مظؽؾ مورضةم
جفؿاننموؼبمطؾمجفةمتلعةمسشرمدطراًموؼبمطؾمدطرمعامبٔمتلعةماظبمثالثةمسشرمطؾؿةنموتؾدأم
اٌكطقرة مباظؾلؿؾة مثؿ ماظدساء ماظؿاظل م(وبف ماظـؼة مواظعقن) مثؿ مضقل ماالزدي :م"اخدلغا مأبق ماظػؿحم
ربؿدمبـمايلٔماالزديمضال:مذطرمعـمشؾؾتمسؾقفمطـقؿفمعـمأصقابمردقلمآ(")ماخلم.م
وتـؿفلمبؼقظف:م"جدماٌغرلةمبـمسؾداظرغبـ:مسؾقدنمشرلمعـلقبنمُماظؽؿابموايؿدمٓمربم
اظعأٌ"نموػلمغلكةمجقدةمعؽؿقبةمواضقةمخبط ماظـلخمعضؾقرةمباظشؽؾمؼبماظغاظبمواظعـاوؼـم
خبطمواضحمبٔمطؾمطـقةمدائرةمعدورةمظؾػصؾمبقـفاموسؾكمػاعشفامبعضماالياضاتمأوماظؿعؾقؼاتم
وسؾقفا مٗؾؽ م" مربؿد محفازي" .موُ مغلكفا مؼب مدـة م(633ػـ م1235/م م) موػل معـلقخة معـم
غلكةمغلكتمعـمغلكةماٌؤظػمواظـلكةمعؼابؾةموعصققةمطؿامؼظفرمسـماالياضاتمؼبمداخؾم
اٌكطقرةموضدمصرحمبذظؽماظـادخمؼبماظؽؿابمصؼالم:سقرضمبأصؾفمصقاصؼموصحموٓمايؿد".موؼؾدوم
انماٌكطقرةمشلاماطـرمعـمجزءمبدظقؾمانمسـقانماٌكطقرةمػقماىزءمصقفمطؿابمأزلاءمعـمؼعرفم
بؽـقؿفمعـمأصقابمردقلمآ( .)م
أعامربؿقىماٌكطقرةمصإغفامتؿأظػمعـمذبؿقسةمعـماظذلاجؿمعرتؾةمترتقؾاًماجبدؼاًمسؾكم
ذؽؾ مأبقاب متؿضؿـ مازلاء ماظصقابة ماظذؼـ مساذقا مؼب مصذلات مزعـقة مزبؿؾػة موؼب معدن مسدؼدة مٕم
تؼؿصر مسؾك معؽة مواٌدؼـة مصؼط مبؾ مسلؾت معدن مادالعقة مطـرلةن مصػل مباب ماالظػ مترجؿ ماألزديم
ظلؿةمسشرمصقابلمحقثمبدأمعـمأبقمأؼقبماالغصاريمواغؿفكمبابلماالرضؿ.مأعامؼبمبابماظؾاءمصؾدأم
عـمأبقمبؽرمواغؿفكمبأبقمبزةموسددماظذلاجؿمؼبمبابماظؾاءمتلعةمتراجؿ.مأعامؼبمبابماظؿاءمصعددم
تراعبفماثـؿانمػؿامترعبةمأبقمٗقؿماىقشاغلنموابقمٗقؿةماشلفقؿل.موؼبمبابماظـاءمترعبةم
واحدة مترعبة مػل مأبق مثعؾؾة ماًُشين .مأعا مؼب مباب ماىقؿ مصعددػا مٔاغقة متراجؿ متؾدأ معـ مأبقم
جققػة ماظلقائل موتـؿفل مبأبق مجؾبريقب ماشلُفقؿل .موباب ماياء مصعددػؿ ماثـا مسشر معـ مأبق محؾبؿقدم
اظلاسديموتـؿفلمبأبقمحـؿةمواظدمدؾقؿانمبـمأبلمحـؿة.موبابماًاءمثالثةمتراجؿمػؿمأبقمخاظدم
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اٌكزوعلنموابقمخزاعةماظعذرىموابقمخراشماظلؾؿل.مأعامؼبمبابماظدالمصفلمترعبةمأبقماظدرداء.م
وبابماظذالمترعبةمأبقمذرماظغػاري.موبابماظرايمصقفامدؾعةمتراجؿمتؾدأمعـمأبقمراصعمعقظبمردقلم
آم()موتـؿفلمبأبقمرصاسةماظعدوي.مأعامبابماظزايمصعددماظذلاجؿمأربعمعـمترعبةمأبقمزػرلم
اظـؼػل مإظب مترعبة مأبق مزؼد ماألغصاري .موباب ماظلٔ مصعددػا مدؾعة مسشر مترعبة معـ مأبق مدعقدم
اًدريمإظبمأبقمدروسة.موؼبمبابماظشٔمترعبؿانمػؿامأبقمذرؼحماًزاسلنموأبقمذفرة.مأعامبابم
اظصاد مصفؿا مأثـانماؼضاً :موػل مترعبة مأبقمصرعة ماٌازغلن موأبق مصػقان ماٌازغل.موؼب مبابماظضادم
ترعبةموأحدةمصؼطمػلمترعبةمأبقمضؿرةماظؽالبل.مأعامبابماظطاءمصعددماظذلاجؿمػبلةمػلمأبقم
رؾقةماألغصارينمأبقمرؾقؼماٌزغلنمأبقمرػقؾنمأبقمرقؾةمايفامنمأبقمراظبمسؿماظـيبم(.)م
وبابماظظاءمصقفامترعبةمأبقمزؾقانماىـيب.موؼبمبابماظعٔمؼقجدمصقفامدؿةمسشرمترعبةمػلم
ترعبةمأبقمسؾقدةمبـماىراحنمأبقمسؾسمبـمجدلنمأبقمسؼربمواظدمغقصؾنمأبقمسقاشماظزرضلنمأبقم
سؾدماظرغبـماىفيننمأبقمساعرماألذعرينمأبقمسؾدآماظصـاحبلنمأبقمسزمبةماشلزظلنمأبقمسؿرةم
األغصارينمأبقمسؿرلةنمأبقمسؾدماظرغبـماظػفؿلنمأبقمساصمبـماظربقعنمأبقمسؼؾةماظػاردلنمأبقم
سؾداظرغبـ ماظصؾاحلن مأبقسلقبن مأبق مسـؾة ماًقالغل .موؼب مباب ماظغٔ مترعبة مأبق مشادؼةم
اىفين.موؼبمبابماظػاءمترعبةمأبقمصارؿة.موؼبمبابماظؼافمترعبةمأبقمضؿادةنموأبقمضقاصةموأبقم
ضؿقؾةن موأبق مضرصاصةن موأبق مضعقس مسؿ مسائشة .مأعا مؼب مباب ماظؽاف مصعدد ماظذلاجؿ مأربعة موػلم
ترعبة مأبقمطؾشة ماألِارين مأبقمطؾشةمحاضـ ماظـيبم()ن مأبق مطاػؾن مأبق مطرْة .موأعامبابم
اظالممصعددماظذلاجؿمأربعةمأؼضاًمػلمترعبةمأبقمظؾابةمبـمسؾدماٌـذرنمأبقمظقؾكماألغصاريمواظدمسؾدم
اظرغبـن مأبق مظقؾكماٌازغلن مأبق مشلبمسؿ ماظـيب م( .)موؼب مباب ماٌقؿ مصعدد ماظذلاجؿ مسشرةمػلم
ترعبةمأبقمعقدكماألذعرينمأبقمعرؼؿماظلؾقيمواظدمؼزؼدنمأبقعقؼفؾةنمأبقمعرثدةماظغـقينمأبقم
ربذورة معؤذن ماظـيب م()ن مأبق معاظؽ ماألذعرين مأبق مععؼؾن مأبق معلعقد ماظؾدرين مأبق معقدكم
اظغاصؼلنمأبقمععؾدمصاحبماًقؿةمزوجمأممععؾد.مأعامبابماظـقنمصفـاكمثالثةمتراجؿمػلمترعبةم
أبقمِؾةماألغصاريمنأبقمنقحماظلؾؿلنمأبقمنقحمصاحبماظردقلم(.)موؼبمبابماشلاءمٔاغقةم
تراجؿمػلمترعبةمأبقمػرؼرةماظدودلنمأبقمػؾرلةمصاحبماظـيبم()نمأبقمػـدماألذفعلنمأبقم
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ػقـؿمبـماظؿقفاننمأبقمػاذؿمبـمسؿؾةنمأبقمػـدماظدارينمأبقمػـدمايفاممعـمبينمبقاضةنمأبقم
ػاظة .مأعا مباب ماظقاو مصعدد ماظذلاجؿ مدؿة مػل مترعبة مأبق مواضد ماظؾقـلن مأبق ماظقردن مأبقاظقردم
اٌازغلن مأبق موحقحن مأبق مودؼعةن مأبق موػب ماىشؿل .موؼب مباب مال متقجد مترعبة مأبق مالسم
اًزاسل .موأخرلاً مؼب مباب ماظقاء مصعدد ماظذلاجؿ مثالثة مػل مترعبة مأبق مؼزؼدن مأبق ماظقلرن موأبقم
ضبقكماألغصاري.موبذظؽمؼؽقنمسددماظذلاجؿمعـماظصقابةماظرجالمعائةموأربعموػبلقنمترعبة .م
طؿامذطرمأبقماظػؿحماألزديمتراجؿمظـلاءمٓـمروؼـمبمسـماظـيبم()مٓـمتعرفمبؽـقؿفانم
وسدد مػذه ماظذلاجؿ متلع موسشرؼـ مترعبةنشرل مأغفا مظقلت معرتؾة مترتقؾاً مػفائقاً معـؾ متراجؿم
اظرجالموػل:مترعبةمغبـةمبـتمجقشنمخقظةمبـتمضقسنمخقظةماىفـقةنمأمماظدرداءنمأمم
سؾد مآ مبـ مسؿرو مبـ ماظعاصن مأم محؾقؾة مزوجة ماظـيب م()ن مأم ماٌـذر ماألغصارؼةن مأم مععؾدم
اًزاسقةنمأممذرؼؽماظدودقةنمأمماظػضؾنمأممعبقؾنمأممػاغلنمأمماظػضؾمنأممسؿارةنمأممسطقةم
األغصارؼةنمأممدؾؿكنمأممػشاممبـتمحارثةنمجدةمعـصقرمبـمصػقةنمأممصؾقةنمسؿةمخؾقبمبـم
سؾدماظرغبـنمجدةمضبقكمبـمحصٔنمجدةمؼقدػمبـمسؾدمآمبـمدالمنمأمماظـعؿانمبـمبشرلنمأمم
حؾبػقدن مأم مسؾدآ مبـ مساعر مبـمربقعةن مأختمحذؼػةمبـ ماظقؿاننماعرأة مأوس مبـ مصاعتنماعرأةم
اظؼعؼاعنمأختمثابتمبـماظضقاك .م
ثؿمسادمأبقماظػؿحماألزديمعرةمثاغقةموذطرمازلاءماظصقابةنموظؽـمؼبمػذهماٌرةمأوردػؿمشرلم
عرتؾٔمترتقؾاًمػفائقاًموطانمسددػؿمدؾعةمسشرمترعبةمصقؾدؤونمعـمترعبةمذقؾانمأبقمضبقكم
وؼـؿفقن مبذلعبة مجد ماٌغرلة مبـ مسؾد ماظرغبـ .موبذظؽ مؼؽقن مسدد ماظذلاجؿ ماإلعباظل مؼب مػذهم
اٌكطقرةمعؽؿانمترعبة .م
وغالحظمؼبمػذهماظذلاجؿمأنمأصقابفامعـمعدنمزبؿؾػةموعـفامعؽةمواٌدؼـةمواظشاممواظؼدسم
وعصر مواظعراق موعـ معدن ماظعراق ماظؽقصة مواظؾصرة .مطؿا مذطر معـ ماظصقابة معا مذارك مؼب مشزواتم
اظردقلم()موؼبماظػؿقحاتماإلدالعقةمبعدموصاتفموعـفامشزوةمبدرموأحدمعـؾمترعبةماظصقابلم
أبق مأؼقب ماألغصاري ماظذي مذفد مشزوة مبدرن موأبق مأعاعة ماألغصاري ماظذي مذفد ماظعؼؾة ماألوظبم
واظـاغقةنمطؿامتـقستماٌقادؼـماظعؾؿقةمشلؤالءماظصقابةمعامبٔمصؼقفموعؾبقدثموعؾبؼرئموأدؼبمعـؾم
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اظصقابلمأبقمأغبدمبـمجقشماظذيمطانمذاسراًموأولمعـمخرجمإظبماٌدؼـةمعفاجراًنموعؼرئمعـؾم
أبقمعبعةماظؽـاغلنموعؾبقدثمعـؾمأبقمخزاعةماظعذري .م
عصادرماٌؼاظة :م
 -1ازلاءمعـمؼعرفمبؽـقؿفمعـماصقابمردقلمآم()ألبلماظػؿحماٌقصؾلماالزدي .م
 -2تارؼخمبغدادنظؾكطقبماظؾغداديم
 -3اٌـؿظؿمؼبمتارؼخماٌؾقكمواالعؿنمالبـماىقزي
 -4اٌكطقرات ماٌػؼقدة مؼب معؽؿؾة مأوضاف ماٌقصؾ م(درادة موثائؼقة مإحصائقة)ن مرائد ماعرلم
سؾدآنمذبؾةمدراداتمعقصؾقةنمعرطزمدراداتماٌقصؾنماظعدد26من(اٌقصؾ:م .)2009م
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انزأصرياد ادلٕصهٛخ عهٗ ثالز االَسنس يف عٓس االيري األَسنسٙ
عجس انطمحٍ األٔسط (ْ138-160ـ851-811/و)
ادلٕسٛقبض ظضٚبة أمنٕشجب

و.ز .غبزح قحطبٌ حسٍ

كهٛخ االزاة /قسى انزبضٚد

مداػؿتمايضارةماظعراضقةمالدقؿاماٌقصؾقةمسؾكمبالدماألغدظس مؼبمإثراء مايضارةماظعربقةم
باظعدؼدمعـمذباالتماظعؾؿمواظػـقنمواالدابموباظؿقدؼدمؼبمسفدماالعرلماالغدظللمسؾدماظرغبـمبـم
ايؽؿماألودط مواظذيمتأثرمسفدهمباظؿؼاظقدموايضارةماظعراضقةموعا مغؿجمسـفاماذمطانمسفدهمسفدم
ادؿؼرارموازدػارمعـمخاللماخؿقارمخرلةماظرجالمظؾؿـاصبمعـماظقزراءمواظقالةمواظؼضاةمطؿامطرسم
غػلفمًدعةماظعؾؿمواظؿعؾقؿمصازدػرتماظؾالدمؼبمسفدهمحؿكمشدتماالغدظسمعضربماالعـالموضدم

داسدهمسؾكمتـػقذمذظؽمادؿؼرارماألوضاع موػدوءماألحقال مؼبماظؾالدمٓا مأدى ماظبماغؿعاشمايقاةم
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االدبقةمواظعؾؿقةمؼبماالغدظسمنموطانمبالطماالعرلمسؾدماظرغبـماالودطمحاصالمباظشعراءمواظػـاغٔم
واظعؾؿاءموسؾكماظرشؿمعـماػؿؿامماألعرلمسؾدماظرغبـماألودط مبأعقر مدوظؿفماظلقادقةمواظؼضاءمسؾكم
اظـقراتمنمإالماغفمٕمؼغػؾماظـقاحلماالخرىمواٌؿؿـؾةمباظعؾؿمواظػـمواألدب مصضالًمسـمحؾف مظؾغـاءم
واٌقدقؼك موعبع محقظف مسددا مطؾرلا معـ ماػؾ ماظعؾؿ مواالدب ماظذؼـ مطان مشلؿ مدور مطؾرل مؼب متؽقؼـم
اظشكصقةماظعربقةماٌؿؿقزةمحبؾفامظؾػـمواٌقدقؼكموسؾكمرأدفؿمابقمايلـمسؾلمبـمغاصعماٌؾؼبم
بزرؼاب مغابغة ماظغـاء مواٌقدقؼك مواظذي مطان مصاحب ماظػضؾ ماألول مؼب مغؼؾ مػذا ماظذلاث ماظشرضلم
اظعراضلماٌقصؾلماظبمبالدماٌغربموعـمثؿماظبماالغدظسم.م م
ماذ متؾؼك مزرؼاب ماظذي موظد مؼب ماظعراق مدـة م(173ػـ /م789م) مسصر ماظدوظة ماظعؾادقةم
وباظؿقدؼد مسفد ماًؾقػة ماظعؾادل مػارون ماظرذقد م( 193-170مه /م 786م 809-مم) متعؾقؿف مؼبم
عدردةمإبراػقؿ ماٌقصؾلم(ت188:ػـ804/م)موابـفمادقؼماٌقصؾلمصقػظمسـفؿاماداظقبماظغـاءم
واظشعرموادرارماظؿؾقٔمصاصؾحمذاسرامادؼؾامحؾقماظشؿائؾمجؾقلامظطقػماٌعاذرةمراوؼةمؼرويم
اخؾارماظؼداعكمواٙدثٔنموػقمعـمػذهماٌدردةماظيتمٗقزتمبرصعماٌلؿقىماظـؼاؼبمظؿالعقذػام
صضالمسـمتعؾقؿفؿماٌقدقؼكمواظغـاءمصؽاغقامؼؿؾؼقنمدرودامؼبمزبؿؾػمسؾقممسصرػؿموعـفاماظؼرانم
اظؽرؼؿمواألدب مواظشعرمواظؿارؼخمصقذطرمانمادقؼماٌقصؾلمطانمؼؾدأ مؼقعفمبدرادةمسؾقممايدؼثم
سؾكمؼدمسددمعـماظعؾؿاءمعـفؿماظعإمابـماظػراءماٌؿقؼبم(207ػـ822/م)مواظعإماظؽلائلماٌؿقؼبم
(183ػـ 779/مم)مثؿمؼذػبمظقؿعؾؿمسزفماظعقد معـمخاظفمعـصقرمزظزلماظذيمؼعدمعـماذفرمسازؼبم
اظعقدمؼبماظعصرماظعؾادلماألول م(232-132ػـ847-750/م)وطبؿؿمبرغاذبفمبؿعؾؿماظشعرمواظغـاءم
وػذا معا ماغعؽس مسؾك مزرؼاب ماظذي مدبرج معـ مػذه ماٌدردة معقدقؼارا مبارسا موساٌا مباالذعارم
واالدابموااليانمواظيتمغؼؾفاماظبماالغدظسماذمذطرماٌؼريمبؼقظفم":محػظفمظعشرةماالفمعؼطقسةم
عـماألشاغلمبأياغفا"م م
وداسدت مثؼاصة مزرؼاب موتـؼؾف معـ ماظؾالط ماظعؾادل ماظب ماالغدظس موعاحظل مبف معـمتؼدؼرم
واحذلاممورساؼةمظدىماالغدظسماذمغؼؾماظقفامسدداً معـماظؿؼاظقدماظعراضقةمؼبما٘االتمطاصةمعـفام
االجؿؿاسقةمواظعؾؿقةمواظـؼاصقةموعـفامادابماىؾقسمواٙادثةموادابماظطعاممواظشرابماذموضعم
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ظؾطؾؼاتماظراضقةمؼبماالغدظسمضقاسدمظؾلؾقكموادابماىؾقسمواٙادثةمحؿكمادبذهمعؾقكماالغدظسم
وخقاصفؿمضدوةمصقؿامدـقبفمشلؿمعـمآدابفمنمصػلمذبالماظطعاممواظشرابمدربفؿمسؾكماسدادمعائدةم
راضقةمواغقؼةمتؼدممصقفاماالرؾاقمحلبمغظامموترتقبمخاصمصؿؼدممأوالًمأرؾاقماظشقربةمواظلقاخـم
تؾقفامارؾاقماظؾقؿمواظطققرموؼبماظـفاؼةمتؼدممارؾاقمايؾقىماٌصـقسةمعـماظؾقزمواىقزمواظعلؾم
طؿاماخذوامسـفمادؿكداممآغقةماظزجاجمبدالًمعـمأواغلماظذػبمواظػضةموابؿؽرمشلؿمأظقاغاًموأغقاساًمعـم
اظطعاممٕمؼعرصقغفامعـمضؾؾمصضالًمسـمعامغؼؾفمشلؿمعـمأظقانماظطعامماظؾغداديموررقماسدادهم .م
وتعؾقؿفؿمصـماظؿفؿقؾموررقماًضابمواظعـاؼةمباظشعرنموادخؾماظقفؿمررضامظؼصمذعرم
اظراسموترتقؾفمنطؿاموضعمشلؿمغظاعامالرتداءماالزؼاءمتؾعامظػصقلماظلـةموتؼؾؾاتماىقمصراىمانم
ؼؾؾسم اظـاسماٌالبسماظؼطـقةماظؾقضاءمؼبمصصؾماظصقػموانمؼؾؾلقامؼبمصصؾماًرؼػماظـقابماٌؾقغةم
ذات مايشق مواظؾطائـ ماظؽـقػة موؼب ماظشؿاء مؼؾؾلقن ماثكـ معـفا ماعا مؼب مصصؾ ماظربقع مؼؾؾس ماظـاسم
جؾاب ماًز موايرؼرن مطذظؽ مسؾؿفؿ مبعض ماالداب ماالجؿؿاسقة مؼب محضقر مايػالت مواٌؼابالتم
واظزؼاراتموخاصةماظرزلقةمعـفاموعاؼؿعؾؼمباًدعةماٌؾقطقةموػقمعاؼعرفمؼبماظعصرمايدؼثم
بادؿماالتقؽقتمنطؿامطاغت مظفمساداتمتؿلؿمباظؾطػمحبقثمبـفامبٔماالغدظلقٔماظذؼـماسفؾقام
بفاموضؾدوػام .م
طانمظزرؼابماثر مسؾكمايقاةماظػـقةمواألدبقة مإذ مأدخؾمتعدؼالتمصـقةمطـرلةمجعؾؿفمضدوةم
ؼب ما٘ؿؿع ماظؼرريب موعـ مػذه ماغف مزاد مؼب ماوتار ماظعقد موترا مخاعلا ماذ معـ ماٌعروف مان ماظعربم
ادبذومظؾعقدماوتاراماربعةمتؼابؾماظطؾائعماظؾشرؼةموجاءمزرؼابمصاضافموترامخاعلامؼبماظقدطم
ْـؾ ماظـػس من موػذا ماظؿعدؼؾ مؼدل مسؾك مان مزرؼاب مطان مسؾقؿا مبؼقؿة ماظـػس ماظؾشرؼة موتاثرم
اٌقدقؼكمصقفامنطذظؽمجعؾمزرؼابمعضربماظعقدمعـمرؼشماظـلرمبدالمعـماًشبموػذامعامداسدم
سؾكمغؼاءماظصقتمودالعةماظقترموبؼائفمعدةمرقؼؾةمدونمانمؼـؼطعمطؿامانمخػةماظرؼشةمتلاسدمسؾكم
دفقظة ماظعزف من مطؿا مأغشأ مزرؼاب مععفدا مظؾؿقدقؼك مواظغـاء مظؿعؾقؿ ماالغدظلقٔ ماالداظقبم
اٌقدقؼقةماىدؼدةمواظطرقماظغـائقةماظيتمابؿؽرػاموخاصةمطقػقةمابؿداءماظغـاءموطقػقةماغفائفمنم
وطانمالؼؼؾؾمصقفاماالماظطؾؾةماٌقػقبٔموتؿؾؿذمسؾكمؼدؼفمصقفامابـاؤهموجقارؼفماظذؼـمطانمشلؿمدورم
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عفؿ مؼب مهؼقؼ مغفضة مادبقة مؼب ماالغدظس موضد مادفؿت مػذه ماٌقدقؼك ماألغدظلقة مؼب مزفقر مصينقبم
اظزجؾمواٌقذقاتموذظؽمالنماطـرماٌقذقاتماالغدظلقةمالؼلؿؼقؿمشلاموزنماالمباٌقدقؼكموطانمعـم
ٔارمػذهماٌدردةمعؼدممبـمععاصكماظؼدليموابـمسؾدمربفمصاحبماظعؼدماظػرؼدموشرلػؿامن موتؿؾؿذم
سؾكمؼدمزرؼابمصضالمسـمابـائفموجقارؼفمسددمعـمجقاريمزسؿاءماالغدظسموعـماذفرمػؤالءمابـاؤهم
سؾدماظرغبـمبـمزرؼابماظذيمادارمعدردةماٌقدقؼكمبعدمواظدهموتؾؼكمعـماالعرلماالغدظللماغذاكم
راتؾا مذفرؼا معؼداره مسشرون مدؼـاران مصضال مسـ مابـف ماغبد مبـ مزرؼاب ماظذي مطان مذاسرا موابـفم
سؾدآمبـمزرؼابماظذيمطانماصضؾماخقتفمصقتامواسالػؿمعفارةمؼبماظغـاءمن موعـماىقاريمشزالنم
وػـقدةمحقثمطانمؼطارحفؿاماظعزفمواظغـاءموجارؼؿفمعؿعةماظيتمادبفاموسؾؿفاماحلـماشاغقفم
نوشـتمبٔمؼديماالعرلمسؾدماظرغبـمبـمايؽؿمصأسفبمبفاموبغـائفامنمصؾؿامسؾؿمزرؼابمبأعرػام
اػداػاماظبماالعرلمصقظقتمسـدهنموععمغفاؼةمسفدماالعرلماالغدظللمسؾدماظرغبـماالودط متـؿفلم
حقاةماٌغينمزرؼابمدـةم()852/238معقدقؼارماالغدظسمباسثماظـفضةماظػـقةموواضعمادلفاماذم
تركماطـرمعـمسشرةماالفميـمصضالمسـمتعؾقؿماٌقدقؼكمواظغـاءمدقاءمباٌشرقمواٌغربم.م م
وٕمؼؿقضػمتأثرلمزرؼابمسؾكمايقاةماظػـقةمؼبماالغدظسمبقصاتفمبؾمادؿؿرمبعدمذظؽمبزعـم
رقؼؾمبدظقؾمضقلمابـمخؾدونم:مؼبمعؼدعؿفم"صاورثمؼبماالغدظسمعـمصـاسةماظغـاءمعا متـاضؾقهماظبم
أزعان ماظطقائػ مورؿك معـفا مباذؾقؾقة محبر مزاخر موتـاضؾ معـفا مبعد مذػاب مشضارتفا ماظب مبالدم
اظعدوةمباصرؼؼقةمواٌغربم"منوبعدمدؼقطماالغدظسماغؿؼؾمػذاماظذلاثماالغدظللماظبماظعدؼدمعـماٌدنم
وعـفا معدن ماٌغرب مطؿطقان مواظرباط موصاس مواظـقبة مؼب ماظلقدان موشرلػا من موضد ماثرت ماٌقدقؼكم
االغدظلقةمبدورػامؼبمغشاةماٌقدقؼكماالوربقةمايدؼـةماذمطانمطـرلمعـماظـؾالءمواٌغـٔمؼاتقنماظبم
االغدظسمعـماظؾالدماالوربقةموخباصةمعـمصرغلامو مأٌاغقا مالحؼاًمصقلؿؿعقنماظبماٌقدقؼكمواألشاغلم
اظعربقة ماالغدظلقةموؼـؼؾقغفا مسـمررؼؼ ماظلؿاع ماظب مبالدػؿ موطان مذظؽ مدؾؾا مؼبمدخقلماٌقدقؼكم
اظعربقةماظبماورباموادؿعؿاشلؿماالالتماٌقدقؼقةموؼبمعؼدعؿفاماظربابةمواظعقدمواظـايمنوضد مدرسم
اٌقدقؼكمؼبمععفدمزرؼابماظعدؼدمعـماظطالبماالوربقٔمعـفؿمعباساتماظذلوبادورماظذؼـماذؿؼم
ازلفؿمعـمطؾؿيتمرربمودورماظعربقؿٔموضدمغؼؾمػؤالءماظطالبمازلاءمبعضماآلالت ماٌقدقؼقةم
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بأظػازفا ماظعربقةمنمطؿامادفؿتماظؾعـاتماظيتماردؾؿفامبعضماظدولماالوربقةمظؾدرادةمؼبمضررؾةم
–سؾكمدؾقؾماٌـال-ؼبمغؼؾمسؾؿماٌقدقؼكماظعربقةماظقفام .م
عصادرماٌؼاظةم :م
 .1االصػفاغلمنمسؾلمبـمايلٔمنمطؿابماألشاغل من(مبرلوتمندارماظػؽرمظؾطؾاسةمواظـشرم
ن )1995م
 .2ابـمخؾدونمنمسؾدماظرغبـمبـمربؿدمنتارؼخمابـمخؾدونماٌلؿكمبؽؿابماظعدلمودؼقانم
اٌؾؿدامواًدلمؼبماؼامماظعربمواظعفؿمواظدلبرموعـمساصرػؿمعـمذويماظلؾطانماالطدلمن(م
برلوتمنمعؤدلةمعبالمظؾطؾاسةمواظـشرمنم .)1979م
 .3اٌؼري من مذفاب ماظدؼـ مبـ مربؿد ماظؿؾؿلاغل من مغػح ماظطقب معـ مشصـ ماالغدظس ماظررقبم
وذطرموزؼرػامظلانماظدؼـمبـماًطقبمن(برلوتمنمدارمصادرمنم .)1968م
 .4ايـػلن مربؿقد مأغبدن مإدقاق ماٌقصؾل ماٌقدقؼار ماظـدؼؿن ماظؼاػرةن ماشلقؽة ماٌصرؼةم
اظعاعةمظؾؽؿابن.1985م
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ادلؤضخ ادلٕصهٙ

األسزبش انسكزٕض يٕفق سبمل َٕض٘ اجلٕاز٘(حٕاض ٔنقبء)
أجطاِ :أ.و.ز .عًط أمحس سعٛس
كهٛخ اٜزاة/قسى انزبضٚد

ضؾؾمسرضمايـقارماظـذيمحـدثمعـعماألدـؿاذمماظـدطؿقرم
عقصؼمدإمغقريمالبدمعــمععرصـةمدـرلتفماظذاتقـةمػـقمم
عقصؼمدإمغقريماىقاديموظـدمؼبمعدؼــةماٌقصـؾمدــةم
.1958محصؾمسؾـكمذـفادةماظـدطؿقراهمدــةم1997معــم
جاععةماٌقصؾم/مطؾقةماآلداب .م
حصؾمسؾكماألدؿاذؼةمدــةم.2008االخؿصـاصماظعـامم:م
تارؼخمإدالعلنأعاماالخؿصاصماظدضقؼم:متـارؼخماظدوظـةم
اظعؾادقة .م
األسؿــالمواٌفــامماظــيتمؼؿقالػــامحاظقــماًم:م

أحبـــاثماظـــيتمتصـــدرػامطؾقـــةماظذلبقـــةم

تدرؼلــلمؼبمضلــؿماظؿــارؼخم/مطؾقــةماآلدابم/م

األدادقة .م

جاععــةماٌقصــؾموسضــقمىـــةماظذلضقــاتم

غشـــاراتفماظعؾؿقـــةمم:صؿؤظػاتـــفماٌطؾقســـةم

اظعؾؿقــةمؼبمطؾقــةماآلدابنمورئــقسماظؾفـــةم

ػلناظعالضاتماظعؾادقةماظؾقزغطقةمؼبماظعصرم

اظعؾؿقـــةمؼبمضلـــؿماظؿارؼخنوسضـــقماظؾفــــةم

اظعؾادــلماألولنماظعاعــةمواظلــؾطةمؼبمبغــدادم

االعؿقاغقةمؼبمضلؿماظؿارؼخ.موسؿـؾمدـابؼامؼبم

145م–م334مظؾـــــففرةناألعٔماًؾقػـــــةم

ىـةماظذلضقاتماٌرطزؼةمؼبمجاععةماٌقصـؾنم

اٌػذلىمسؾقفم/معشذلكمعـعمأ.د.مسؾـدماٌــعؿم

طؿــامسؿــؾمؼبمػقؽــةمهرؼــرمذبؾــةمآدابم

رذـــــــادنخططمبغـــــــدادمؼبمععفـــــــؿم

اظراصدؼـنموسضقماشلقؽةماالدؿشارؼةم٘ؾـةم

اظؾؾــــداننأخالضقاتماٌفـــــةمؼبمايضــــارةم
()38

يـٕصهٛـبد

العدد ( 65 :رجب 1441هـ /شباط 0202م)

اإلدــالعقةناإلعاممدــػقانماظـقرينوربؿــمدم

طؿـامذــاركمؼبمسـددمعــمماٌـؤٗراتماظعؾؿقــةم

صؾكمآمسؾقفمودؾؿمغيبماظرغبـةم/معشـذلكم

اٙؾقةمواظعربقة.أعاماىقائزماظعؾؿقةماظـيتم

عــعمد.مسؾــدماظلــؿارمجادــؿمايقــاغلناظؼقؿم

حصؾمسؾقفاماظػقزمباٌرتؾةماظـاغقةمؼبمجائزةم

ايضارؼةمؼبماظلـةماظـؾقؼةم/معشذلكمععمد.م

غائبمرئقسماىؿفقرؼةماظيتمأضاعؿفامرابطةم

سؾدماظلؿارمجادؿمايقاغلنمغفجمايؽؿـةم.م

اظؿدرؼلقٔمؼبمجاععـةماٌقصـؾمســماظؾقـثم

غصــقصمؼبمايؽؿــةماإلدــالعقةنػؽذامتؽؾــؿم

اٌقدقمم(معشؽالتماظؾقثماظعؾؿلمؼبماظـقرـم

ضبقكمبـمععاذماظرازينماظؼقؿمايضـارؼةمؼبم

اظعربــلم)نماظػــقزمجبــائزةماألعــرلمغــاؼػم

اظؼــــرآنماظؽــــرؼؿم.مدــــقرةماظعـؽؾــــقمتم

اظعاٌقةمظؾلـةماظـؾقؼةم/ماظدورةماظلابعةمســم

أِقذجاًنأخالضقاتمايؽـؿمؼبماإلدـالممسؿـرم

اظؽؿابماٌقدقمم(ماظؼقؿمايضـارؼةمؼبماظلــةم

بـماًطابمأِقذجاًناظؼقلماىؾلمعـمطـالمم

اظـؾقؼةم).طؿامأذرفمسؾكماظعدؼدمعــمرؾؾـةم

سؿرموسؾـلنماألخـالقمواظلقادـةم.مضـراءةمؼبم

اظدراداتماظعؾقانصؼدمأذرفمسؾـكمأطــرمعــم

خالصةمسؿرمبـماًطابنسؾؿماظؿارؼخنربـةم

سشــــرؼـمراظؾــــامؼبمدرادــــةماٌاجلــــؿرلم

اظػؽرمأعامماظلـؾطةمؼبمايضـارةماإلدـالعقةنم

واظـــدطؿقراهموعـاضشـــةمسشـــراتماظردـــائؾم

ضقاعـــــةماظرجـــــؾمضـــــراءةمؼبماظقجـــــدانم

واالرارؼح ماىاععقةمؼبمزبؿؾـػماىاععـاتم

األعرؼؽلنعــدخؾمإظبماظـؼاصــةماإلدــالمعقةم/م

اظعراضقة.م م

عشذلكمععمد.مسؿادماظدؼـمخؾقؾنصؼفماظلرلةم

ػـاكمأدؽؾةموجفتمظألدؿاذماظدطؿقرمعقصؼم

اظـؾقؼة.أعاماظؽؿبمهـتماظـشـرممصؾـفمطؿـابم

دإمغقري :م

ايؽـؿماظراذــدمؼبماإلدــالممإرعـاممعـــمجــقعم

أوالًم:ماظؼراءة م

وأعانمعـمخقفم/معشذلكمععمد.مسؾدماظلؿارم

–1ماظدطؿقرماىقاديمعاذامتعينمظؽماظؼراءةم

ايقــاغل.مأعــاماظؾقــقثمواظدرادــاتمصفــلم

؟م م

سشــراتماظؾقــقثمواظدرادــاتماظؿارطبقــةم

اظؼراءةمحقاةمبؽؾمععـكماظؽؾؿـةمحمصـالمحقـاةم

وايضارؼةمواظػؽرؼةمؼبما٘ـالتماٙمؾقـةمم

ٌـمالمضراءةمظفمحماظؼراءةمعاءموػـقاءمورعـاممحم

واظعربقة .م
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صفؾمٓؽــمظإلغلـانماظعـقشمعــمدونمػـذهم

ؼلؿـدمإظبماٌراضؾةمواظؿؽرارمواظؿفربةمحموػلم

اٌؼقعاتم؟متؾؽمػلماظؼراءةم .م

اٌؼقعــاتماظــيتمْؽـــمرصــدػامؼبمطــؾمصــروعم

اظؼــراءةمرضــلموزلــقموهضــرمحموسبـــمعــعم

اظعؾقمماألخرىمحمإالمأنماظؿارؼخمععرصةمْؽـم

األدــػمغعــاغلمعـــمسفــزمعفــقلمؼبمػــذام

إخضــاسفامظؼقاســدمعـففقــةموعــؾمعـفــام

اىاغبمحمؼبمسامم2003مطـانمطـؾم80مسربـلم

عـظؿةموعؾقبةموذبردةمعـماظــقازعماظذاتقـةم

ؼؼرؤونمطؿاباًمواحداًمؼبماظلــةمؼبماٌعـدلمحمؼبم

إظبمحدمعامحماألعـرماظـذيمصبعؾـفمذامضقؿـةمالم

حٔمؼؼرأمطؾمأوربلم 35مطؿـابمؼبماظلــةمؼبم

ْؽـماالدـؿغـاءمسـفـام.وعـعمحـيبمظـألدبم

اٌعــدلمحموؼؼــرأمطــؾمادــرائقؾلم40مطؿاب ـاًمؼبم

اظؼصصلمواظروائلمإالمأنمرشـؾيتمواػؿؿـاعلم

اظلــــةمؼبماٌعـــدلمحموحؿـــكمػـــذهماظـلـــؾةم

وسؿؾلمودبصصلماوفمسبقماظؿارؼخم .م

تراجعــتمباظـلــؾةمظؾعــربمطـــرلاًمصأصــؾحم

 -3طقػمترىماظعالضةمبٔماظؼراءةمواظؽؿابـةم

اٌعدلمأنمغصقبمطؾمسربلمعـماظؼـراءةمربـعم

سـدكم؟

صػقةمدـقؼاًمؼبماٌعدلمحموػذامعؤدػمجداً .م

عـماظؼراءةمادـؿؿدمروحماظؽؿابـةمحمصأغـامأضـرأم

-2مدطؿــقرمعقصــؼمػــؾمبــدأتمبــاألدبمأمم

ألطؿــبموأطؿــبمألضــرأمحمالماغػصــالمســـديم

اظؿارؼخم؟موػـؾمتعؿؼـدمبـأنماظؿـارؼخمأدبمأمم

بقـفؿامحمصفؿامؼؿقاصالنموؼؿداخالنمطـرلاً م

سؾؿم؟موأؼـمودمغػلؽمأطـر؟م م

 -4اظقضتمدبصصفمظؾؼراءةم.مغفـاراًماممظـقالًم

بدأتؾبمباألدبمرؾعاًمبقصـػفماألطــرمجاذبقـةم

وؼبمأيمداسةم؟م

ظؾشؾابمٌامؼـطقيمسؾقفمعــمعؿعـةموهرؼـؽم

الموضـتمســديمربـددمظؾؼـراءمةمحمأضـرأمؼبمأيم

ظؾؿشاسرماظيتمتؽقنمسـادةمؼبمذروةمتقػففـام

وضــتموظــقمطــانمذــقؽاًمؼلــرلاًمحمظؽـــماظقضــتم

سـدماظشؾابمحموؼبمأثـاءمذظؽمبدأتمتؿؾؾقرمؼبم

األغلــبمرؾعـاًمظـقالًمحمحقــثمؼلــقدماشلــدوءم

ذػينمصؽرةماالػؿؿاممباظؿارؼخمحمألغفمؼؿضؿـم

وؼؾؿعدماإلزساجماظذيمؼشقشمسؾكماظؼارئ م

دقادةموصؽرموضراءةمظؾؿلؿؼؾؾمأؼضاًم .م

 -5ػؾمٗؿؾؽماظػراغمواالدـؿعدادمظؾؿضـلمؼبم

ظؾؿارؼخمخصقصقةمحمصفـقمظـقسممأدبموظؽــفم

ضراءةمطؿابمعـمأظػفمإظبمؼائفم؟ م

ظـقسمسؾؿـاًمبـاٌعـكماظــدضقؼمظؾعؾـؿمحمصفــقمالم
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ظــقسمدائؿ ـاًمحمأحقاغ ـاًمأضــرأماظؽؿــابمطــاعالًم

وزبقؾؿفم.مواظؼارئماىقـدمؼؿؿؿـعمّطاوظـةم

وأحقاغاًمأضرأمصصالًمعـفمحمورّامأضرأمورضاتمحم

وصدلمسؾـكماالدـؿؿرارمؼبماظؼـراءةمحماظؼـارئم

والدقؿاماذامارتؾطتماظؼراءةمباظؽؿابةمحموػـام

اىقدمػقماظذيمطبؿزنمؼبمذاطرتفمأطدلمضـدرم

دبضعماظؼـراءةمظؾؽؿابـةموعؿطؾؾاتفـامحموػـلم

ٓامؼؼرأمحؿكمؼؿقؼؼماظغرضمعــماظؼـراءةم.م

أطـرػامسـديماآلنم .م

واظؼارئماىقدمضبقلمادـؿفالطفمإظبماغؿـاجمحم

–6معامػقمأولمطؿابمضرأتفم؟ م

أسينمالمؼؽؿػلمباظؼراءةمصؼطمبؾمالبـدمعــمأنم

ؼبمايؼقؼةمالمأذطـرمأولمطؿـابمضرأتـفمحمألنم

صبـحمإظبماظؽؿابةمأؼضاًم .م

ذظؽمعضـكمسؾقـفمعـدةمرقؼؾـةمجـداًم.موظؽــم

–8مػؾمتؼـرأمبشـعقرماشلـاويماظؾاحـثمســم

طاغتما٘ؿقسةماألوظبماظـيتماضؿـقؿفـامطؿؾـاًم

اٌؿعــةمأممبشــعقرماٙــذلفماظؾاحــثمســـم

سؾؿقةمسـماظـزالزلمواظـدلاطٔمحموادـؿؿؿعتم

اظػائدة؟ م

طـرلاًمؼبمػذهماٌرحؾةم(ماظدرادةماٌؿقدـطةم)م

أضــرأماألدبمبــروحماشلقاؼــةمواٌؿعــةمحموأضــرأم

بؼراءةماألدبماظعاٌلموالدقؿامرواؼاتمدؼؽـزم

اظؿارؼخمبقصـػلمباحــاًمحموأضـرأماظـدؼـمظؽـلم

سـماٌؤاعراتمؼبماظؼصقرماٌؾؽقـةماألوربقـةمؼبم

أتعؾؿمصأصقدموأدؿػقدم .م

اظعصــــقرماظقدــــطكمحموضصــــصماظؽاتؾــــةم

–9مػــؾمظــدؼؽمرؼــقسمخاصــةمؼبماظؼــراءةمأمم

اظدلؼطاغقةماظشفرلةمأجاثامطرؼليتموضصصفام

بإعؽاغؽمأنمتؼرأمؼبمأيموضعمأومؼبمأيموضت؟م م

اظؾقظقلقةمحثؿمضـرأتمؼب ماإلسدادؼـةم ماألسؿـالم

المرؼــقسمظؾؼــراءمحمأضــرأمؼبمطــؾماألحــقالم

اظؽؾرلةم;ماألممحماظشقخمواظؾقـرمحمذػـبمعـعم

واظظروفمواألوضاعمواألوضـاتم.مأطـرهمصؽـرةم

اظرؼحم.....موععفامارتؼقتمؼبماظؼراءةمصؼرأتم

اظظرفماٌـادبمظؾعؿؾمألغفمظــمؼـأتلمأبـداًمحم

اظـظرؼاتماظػؽرؼةمايدؼـةمحمصؼـرأتماظػمؽـرم

أصـعماظظرفموأتؽقػمععماٌقجـقدمحؿـكمالم

اظؼقعلمواظػؽرماٌارطللمواظػؽرماظؾقدلاظلم ..م

أصؼدماٌطؾقبم .م

–7مبرأؼؽمعامػلمصػاتماظؼارئماىقدم؟ م

-10مػؾمتؼرأمآخرمطؿابمضؿـتمبشـرائفمأوالًم

اظؼــارئماىقــدمػــقماظــذيمؼـــقعمؼبمضراءاتــفم

أممتؼــرأمعــاموضــعؿفمؼبمدــؾؿماحؿقاجاتــؽم

تـقساًمطـؾرلاًمؼـرؼـفمحمؼــريمأصؽـارهموظغؿـفم

اظؾقـقةم؟ م
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غعؿمأضرأمؼبمآخرمطؿابماضؿـقؿفموظقمضؾقالًمعـفم

ؼبماألدبمأضرأمأسؿاالًمعـؿؼاةمصؾقسمظـلموضـتم

ظؾؿعــرفمسؾقــفمثــؿمؼأخــذمعؽاغــفمؼبماٌؽؿؾــةم

طـــرلمأخصصــفماآلنمظــألدبمظــذظؽمأوصــرهم

يــٔمأنمؼأخــذمدورهمؼبماظعؿــؾم.مواألوظقــةم

ظألسؿالماٌفؿـةموالدـقؿاماألسؿـالماظروائقـةم

اظؼراءةمألجؾماظؾقثمواظؽؿابةم .م

واظؼصصقةموذلءمعـماظشعرموالدـقؿاماظشـعرم

–11ماظدطؿقرمعقصؼمظقمرتؾـامدـؾؿماظؼـراءاتم

اير م

وطــانمبــٔمؼــدؼؽمطؿاب ـمامؼبماألدبموآخــرمؼبم

أعامؼبماظػـمصأػؿؿمشاظؾاًمبـاألصالممواٌلؾلـالتم

اظؿـــارؼخموثاظـــامؼبماالدؿشـــراقمورابعــامؼبم

األجـؾقةماظيتمتؿـاولماظؿقؼقؼاتماىـائقـةم

اظشــرؼعةمنمَمدــؿؾدأمؼبماظؼــراءةم؟موأعاعــؽم

واألسؿــــالماالدــــؿكؾارؼةمواىادقدــــقةم

طؿابمعذلجؿموآخـرمٌؤظـػمسربـلمنمأؼفؿـام

وايربقة م

دؿكؿارم؟موأعاعؽمطؿابٔمنمأحـدػؿامٌؤظـػم

–13مبعدمإجازةماظردائؾمواالرارؼحماظعدؼدةم

ذفرلموآخرمظؾاحثمعغؿقرمنمعـاذامتػعـؾم؟م

اظيتمغاضشؿفامواظيتمضؿتمباإلذرافمسؾقفامحم

ّعـــكمعــامػــلماظضــقابطماظــيتمتــؿقؽؿمؼبم

ػؾمتعقدمإظبمضراءتفام؟موعامػلمأصضؾمرداظةم

ترتقبمأوظقؼاتماظؽؿبمظؾؼراءةم؟ م

عاجلؿرلموأرروحةمدطؿقراهمأذـرصتمسؾقفـام

رّامأبدأمبؽؿابماألدبمألغـفمدـفؾماشلضـؿم

؟ م

وعـمأجؾماطؿلابماظراحـةماظـػلـقةمنوأبـدأم

ؼبمايؼقؼــةمأراجعفــامألشــراضمحبـقــةنعام

بؽؿابماٌلؿشرقمألغينمأتقضـعمعــفماىدؼـدم

أصضـــؾماألسؿـــالماظـــيتمأذـــرصتمسؾقفـــامحم

دائؿاً.طؿامأبدأمبؽؿـابمٌؤظـػمعمشـفقرمضؾـؾم

صؿعظؿفامطانمٓقزاًمحمطـرلمعـفامحـازمسؾـكم

طؿــابماٌؤظــػماٌغؿــقرمحمصغاظؾــاًمعــامتــأتلم

تؼدؼرماعؿقازموأضـؾمعـفـامحـازمسؾـكمتؼـدؼرم

األصؽــارماٌفؿــةمعـــمطاتــبمعؿؿــرسمسؿقــؼم

جقدمجداًموواحـدةمصؼـطمحـازتمسؾـكمتؼـدؼرم

اظػؽرةمواظرؤؼةموادعماألصؼ م

جقــدمنوأصضــؾمردــاظةمعاجلــؿرلمأذــرصتم

–12مخارجماظؾقثماألطادْلمحمأؼـمأغتمعـم

سؾقفــاماظــيتمأنزػــامد.مدــعدمرعضــانمســـم

ضراءةماألدبموعؿابعةماظػـم؟ م

اظؿفــارةمؼبمسصــرمػــارونماظرذقدنوأصضــؾم
أرروحــةمدطؿــقراهمأذــرصتمسؾقفــاماظــيتم
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أنزػامد.مصراسمسـماٌالعـحماظعاعـةميقـاةم

16م–مأيمعـماظؽؿابماظعربماظـذؼـمؼــرلونم

اظزػادمؼبماظؼرنماظـاغلمظؾففرةم .م

اػؿؿاعؽموهرصمسؾكماضؿـاءمعؤظػاتفؿم؟ م

14م–مػؾمتؼقممبقضعمعالحظاتؽمسؾكماظؽؿبم

أطـــرمعــامأسفــؾينماظروائــلماظؽــؾرلمنقــبم

اظيتمتؼرأػام؟ م

ربػقزمحمصؼدمضرأتمععظؿمأسؿاظـفمواضؿـقؿفـام

إذامطــانماظؽؿــابمؼعــقدمظــلمصأضــعمبعــضم

ؼبمعرحؾــةمعــام.مأعــامسؾــكماٌلــؿقىماظػؽــريم

اظعالعـــاتمحموالمأضـــعمأؼـــةمتعؾقؼـــاتمأوم

واظؿارطبلمصأحرصمسؾـكماضؿــاءمأطـدلمضـدرم

عالحظاتمحمأعامإذامطانماظؽؿابمالمؼعـقدمظـلم

ٓؽـــموعؿــاحمعـــماٌؤظػــاتمتؾؾقــةمظؾقاجــةم

صالمأصعؾمذقؽاًمعـمذظؽمحموأطـرمعـامؼـزسفينم

اظؾقـقةمواالثرائقة .م

أنمأرىمصــػقةمطؿــابمعطقؼــةمعـــمإحــدىم

17م–معـموربؿؽماظطقؼؾةمعـعماظؼـراءةمػـؾم

زواؼاػامأومعـمعـؿصـػفامحمأذـعرمطؿـامظـقمأنم

ْؽـمذطرمػبسمسـاوؼـمتعؿؼدمأغفمؼؿقجـبم

اظؽؿابمؼؿـإٔمطؿـامؼؿـإٔماإلغلـانماذامرـقيم

ضراءتفــام؟اظؿػلــرلماإلدــالعلمؼبماظؿــارؼخم

ذلءمعـفمبصقرةمشرلمصقققةم .م

ظؾــدطؿقرمسؿــادماظــدؼـمخؾقؾنوحقــاةمربؿــدم

15م– مػؾمهؿػظمبعـقانمظؽؿابمؼبمذاطرتـؽم

ٙؿــدمحلــٔمػقؽــؾمناإلغلــانمذوماظؾعــدم

وترشبمؼبمأنمتعقدمضراءتفمعرةمأخرىم؟ م

اظقاحدمشلربرتمعارطقزنوربؿـدمؼبماٌدؼــةم

غعؿمرواؼةمجقرجمأوروؼـؾماٌقدـقعةم(محؼـؾم

ٌـقغؿغؿريمواتنوإغـؽمالمتػفؿـينمظــدؼؾقرام

ايقــقانم)موأغصــحماىؿقــعمبؼراءتفــامٌــام

تاغٔ م

هؿقؼــفمعـــمأدــؾقبمرائــعموصؽــرةمرعزؼــةم
سؿقؼةم .م
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صقرةمتقضحماظؼراءةمسـدماظدطؿقرمعقصؼماىقادي م

م

ثاغقاًم:ماظؽؿابةمواظؿأظقػ م
1م-معؿكمأعلؽتماظؼؾؿمأولمعرةموبدأتماظؽؿابةم؟ م
بدأتماظؽؿابةمصعالموّـففقةمععؿدلةمسـدعامطـتمراظؾاًمؼبماإلسدادؼةمحمإذمطؿؾـتمبعـضماٌؼـاالتم
اظػؽرؼةموغشرتفامؼبمذبؾةمربؾقةمطانمؼصدرػاماالهادماظقرينمظطؾؾةماظعراقمؼبمغقــقىموازلفـام
ذبؾةماالذذلاطلم .م
2م–معاماظعالضةمبٔماظؼراءةمواظؽؿابةم؟معؿكمتؾدأمإحداػؿاموعؿكمتـؿفلماألخرىم؟ م
ؼبمعـؾمحاظـاماألعرمعؿالزممحمصؽؿامذطرتمآغػاًم:مأضرأمألطؿبموأطؿبمألضرأم.مصاظؼراءةمعـمدونمطؿابةم
تشركمباظعؼؿم .م
3م–معامػلمداساتماظؽؿابةماظيتمتؤثرػامؼبماظققمم؟ م
أطؿبمؼبمأيموضتمأجدمصقفماألعقرمعفقأةمغػلقاًموعادؼاًمحمأطؿبمؼبماظصؾاحموسـدماظعصرموظقالًمأؼضاًمحم
اٌفؿمأنمالمؼقجدمعامؼؼطعمدؾلةمتقاظدماألصؽارم.موضدمأػربمإظبمعؼفكمأومعؿـزهمألطؿبمػـاكمحموعـم
اٌػارضاتمؼبمػذاماًصقصمأغينمطـتمأطؿبمؼقعاًمؼبماٌؿـزهماظصقػلماٌؼابؾمٌؾعبماىاععةمحموطـانم
عـزظلمؼقعفامضقؼاًمالمؼقصرماظراحةماٌطؾقبةمظؾؽؿابةمؼبمطؾماألوضاتمحموبقـؿامأغامعـفؿؽموعلؿغرقم
ؼبماظؽؿابةموضدمرتؾتماظؾطاضاتماظؾقـقةمأعاعلموطاغتمعؾقغـةمصـػراءموزرضـاءموخضـراءم....موٌـام
اغؿفقتمعـمطؿابةمصؼرةمععقـةمأحللتمباظؿعبمصرصعتمرأدـملمســماظـقرقموإذامبـلمأجـدمغػلـلم
عطققمعـمذبؿقسةمعـماىـقدماٌدجفٔمباظلالحموضدمصقبقامبـادضفؿمسبقيموععفؿمضـابطمذـابم
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رقؼؾماظؼاعةمضدمعدمرأدفمعـمخؾػلمباوـاهماألوراقمواظؾطاضـاتموضـدمأثارتـفمبأظقاغفـامحمابؿلـؿتم
بفدوءموضؾتمظفم:متػضؾم!مضالم:مٓؽـمأرىمػذهماألوراقموعامضدمتؽقنمحماٌفؿمأنماٌقضـػماغؿفـكم
بلالممبعدمأنمسرفمرؾقعةمعامأضقممبفم .م
-4مبعدمػذاماظؽؿماظؽؾرلمعـماالنازاتماظعؾؿقةمحمعـمأؼـمتأتلمباظقضتماظالزممظؾعؿؾم؟ م
أغامؼبمايؼقؼةماسؿؿدمعؾدأماضؿـاصماظقضتمحمالمأحبثمســماظقضـتماٌـادـبمظؾعؿـؾمحمطـؾماألوضـاتم
عـادؾةمحموالدقؿامأغينمادؿـؿرماألوضاتماظؼصرلةمألسؿالمصغرلةمحمصؿـالًمسـدعامؼؽقنمسـديمغصػم
داسةمصائضةمصقؿؽـمأنمادؿـؿرػامظعؿـؾمؼؽػقـفمػؽـذاموضـتمحموػؽـذامْؽــمأنمتذلاطـؿماألسؿـالم
اظصغرلةمإلغؿاجمسؿؾمعفؿحماألعرمؼعؿؿدمسؾكماًدلةمواظرشؾةماظعؿقؼةمؼبماظعؿؾم .م
 -5ػؾمتعقدمظؿـؼقحمأسؿاظؽم؟موػؾمؼعقـؽمأومؼشارطؽمآخرونمؼبمذظؽم؟ م
المؼعدماظؽاتبمطاتؾاًمعامٕمؼراجعمعامؼؽؿبمحمإذمأرىمأنماظؽؿابةمٗرمّرحؾؿٔم;معرحؾةماظؿػرؼغم
اظيتمتؾؼلمصقفامعامضبؿؾفماظرأسمعـمعؿعؾؼاتمباٌقضقعمحموؼؽقنمذظؽمسؿالًمطؿقاًمباظدرجةماظرئقلةم
حمثؿمتأتلماٌرحؾةماظـاغقةمحموػلمسؿؾقةمغقسقةمتشذبمصقفاماظػؽـرةمواألمدـؾقبموتعؿؼفـامّـامػـقم
عـادبمحموؼبمذظؽمالمأحؾذماالدؿعاغةمبأحدمسداماٌراجعةماظـققؼةمعـمبعضماإلخقةم .م
 -6ػؾمؼـؿفلمدورماٌؤظػمبإنازماظؽؿابم؟مأممأنمػـاكمعطاظبمأخرىمؼؿقؿؿمسؾقفمعالحؼؿفا؟م
المؼفدأمظلمبالمحؿكمأرىماظؽؿابمعـشقراًمؼصؾمإظبمأؼديماظؼراءمحؿـكمتـؿؿماظردـاظةمعــماظمؽؿابـةم
واظؿأظقػم .م
 -7عامػقمدؾبماغؿشارمأسؿاظؽموإسادةمرؾعمبعضفامعراتمسدةم؟
ؼبمايؼقؼةمؼؼعماخؿقاريمؼبماظغاظبمسؾكمعقضقساتمعؼروءةمأيمعطؾقبةمظؾؼراءةم م
 -8ظقمضدرمظؽماسؿزالماظؽؿابـةمـمالمزلـحمآمـمعـامػـقمعشـروسؽماظـذيمدـقؽقنمّـابـةماٌشـروعمم
األخرل؟
ظقسمؼبمذػينمحؼقؼةمغؼطةمظؾـفاؼةمأتقضػمسـدػاموٕمأضعمؼبمحلابلمعقضقساًمععقـاًمحمأغامأتػاسؾم
ععمدبصصلمواػؿؿاعلمورؾقعةماظقاضعم.ظقـؿرمذظؽمعشروساتلماظؾقـقةم .م
 -9طقػمتـظرمإظبمطؿاباتؽم؟مػؾمتػضؾمبعضفامسؾكمبعضم؟موػؾمٔةمطؿابمغدعتمسؾكمتأظقػف؟ م
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ؼبماظغاظبمؼؽقنماظعؿؾماألخرلمأصضؾفامألغـفمؼؽـقنمدائؿـاًموظقـدماًـدلةماألسؿـؼمواظػفـؿماألسلـؾم
واظرؤؼـةماألودـعم.موػؽـذامؼؽـقنمطؿـابلماألخـرلم(ماظؼـقؿمايضـارؼةمؼبماظؼـرآنماظؽـرؼؿم/مدـقرةم
اظعـؽؾقتمأِقذجام)ماظذيمٕمأرهمحؿكماآلنمأحؾفامإظبمغػللمحموالدقؿامإنمعقضقسفمتعؾؼمباظؼرآنم
ا ظؽرؼؿمحموطؾـامغؿؿـكمخدعةمطؿابمآماظعزؼزموضدمهؼؼمظلمذظؽموايؿدمٓم.وباظطؾعمٕمأغدممسؾكم
طؿابمأظػؿفمحمصفؿمعبقعاًمّـابةمأوالديماألسزاءماظذؼـمأصكرمبفؿمطؾفؿ م
–10مػؾمتعؿؼدمأنماظؾاحثمؼػؼدمطـرلاًمعـمأطادْقؿفمسـدعامطباربمعبفقرمعؿقدطماظـؼاصةم؟ م
عـمعزاؼاماظؽاتبماظـاجحمضدرتفمسؾكمزبارؾةمأودعمذرضبةمٓؽــةمعؿـقسـةماٌلـؿقؼاتمؼبموضـتم
واحد .م
–11مطقػمػلمسالضؿؽمبدورماظـشرم؟موػؾمػـاكمعؤػالتمشرلماظؿأظقػمتدصعمباواهماظـشر؟ م
ظقلتمسؾكمعامؼراممحمصفؿموارمباظدرجةماظرئقلةمحمبعضفؿمعرعققماظلؿعةمعــؾمدارمابــمطــرلحم
بعضفؿمؼراوغمحموأصضؾمعـمتعاعؾتمععفؿمػؿماٌؤدلاتماظرزلقةمعــؾما٘ؿـعماظعؾؿـلماظعراضـلمم
وضدمغشرمظلمطؿابٔمودائرةماظشؤونماظـؼاصقةماظعاعةموضدمغشرتمظلمطؿابٔمأؼضاًمحمودؼـقانماظقضـػم
اظلينموضدمغشرمظلمطؿابٔمأؼضاًمحمووزارةماألوضافمؼبمضطرماظيتمغشرتمظلمطؿابٔمػـلماألخـرىمحم
صفذهماىفاتمالمتؿؾعمأذكاصاًمععقـٔمذوومعصاحلمخاصةمحمظذظؽمصفلمأطـرماصبابقـةمؼبماظؿعاعـؾم
صضالًمسـمطقغفامأطـرمإغصاصاًميؼققماٌؤظػ م
–12مظقمضدرمظؽمأنمتؼقممغػلؽمحمعامػلمأولماظؽؾؿاتماظيتمتعؿؼدمبأغؽمتصػمبفامغػلؽم؟م م
اإلصبابقةمواالغػؿاحموتؼؾؾموجفاتماظـظرماٌكاظػةمواظدأبمسؾكماظعؿؾ م
-13مػؾماألصضؾمأنمؼؽقنمظؾؿرءمذفرةموادعةمأممزفقرمربدودموظؽـمذطلم؟ م
اظشفرةمشلامٔـمضدمؼؽقنمباػضاًمحموشلامعزاظؼمحموشلذامصأغامأهاذكماإلسالممحماألصضؾمػقمايضقرم
اٌؤثر م
–14مػؾمػـاكمعقضقعمتطؿحماظبماظؽؿابةمصقفم؟ م
أنمادؿـؿرمأصؽاريمأطـرمؼبماظلـةماظـؾقؼةمحمصفلمذبالمخصبمووادعمظؾؾقثمحمصضالًمسـمأنمخدعةم
اظلـةماظـؾقؼةمذرفمسظقؿم .م
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-15مػؾمػـاكمعداخؾمجدؼدةمظؾؽؿابةمؼبمسؿؾؽم؟ م
غعؿمالبدمعـمعداخؾمجدؼدةمسؾكماظدواممحمواٌدخؾماظذيمأسؿؾمسؾقفماآلنمػقماظؼقؿمايضارؼةمحمصؾعدم
أنمأنزتمطؿابماظؼقؿمايضارؼةمؼبماظلـةماظـؾقؼةمحمثؿمطؿابماظؼقؿمايضارؼةمؼبماظؼرآنماظؽـرؼؿمحم
أسؽػماآلنمسؾكمتطؾقؼمػذاماٌدخؾمسؾكماظدرادةماظؿارطبقةمحمودأضدممسؿـالًمضـدمؼؽـقنمعػاجؽـاًمؼبم
ػذاماىاغبم .م
–16مأؼفؿامبرأؼؽماألغلبمأطادْقامحماظؽؿابمأمماظؾقثمحمأمماٌؼاظةماظعؾؿقةمحموأؼفؿـاماألضـربممإظبم
غػلؽم؟م م
الذؽمؼبمأنماظؾقثماألطادْلمظفمأػؿقؿفماًاصةمحمإنمأخذمعداهمايؼقؼلمحمألغـفمْــؾمايػـرمؼبم
غؼطةمعرطزةموسؿقؼةم.إالمأنماألضربمإظبمغػللمػقماظؿأظقػمؼبمطؿبمحمحؿـكمأنمسـددماظؽؿـبماظـيتم
أظػؿفامرّامصاقمسددماظؾققثمؼبماىاغبماظعؾؿلمالمتقجدمعؼاالتمحمظؽـمؼبماىاغبماظػؽريمحمغعـؿم
تقجدمعؼاالتموظلمعـفامعامؼزؼدمسؾكمسشرؼـمعؼاظةمعطقظـةمحمؼبمجقاغـبمصؽرؼـةمزبؿؾػـةم.مغشـرم
ععظؿفامؼبمذبؾةماظرباطماٌقصؾقةم .م
17م–مظغةماألدبموظغةماظؾقثماألطادْلمحمعاػقمعدىماظؿؼاربمواظؿـاصرمبقـفؿام؟ م
ظؽؾمعـفؿامظغؿفماًاصةمحمظغةماظؾقثمظغةمجاصةمتؼرؼؾاًمحمدبؾقمعـمأؼةمتعـؾرلاتمأدبقـةمحمألغفـام
دبرجماظؾقثمسـمشاؼؿفموػدصفمحمإالمأنماظؿأظقػمؼبمطؿبمؼلـؿحمبـؾعضماالضـذلابمعــماألدـؾقبم
األدبلمحمألنمحفؿماظؽؿابمطؾرلمباظؼقاسمإظبماظؾقثمحموضدمؼـػرماظؼارئمعـفمإذامطانمجاصاًمحمظـذظؽم
البدمعـمبعضماالضذلابمعـماألدؾقبماألدبلم .م
18م–مػؾمػـاكمأحباثامطؿؾؿفامعـذمدـقاتموٕمتدصعفامظؾـشرم؟مإذامطانماىقابمباإلصبابمٌاذام؟ م
ظلمثالثةمحبقثمصؼطمٕمتـشرمحماثـانمعـفؿامأدعكمإظبمهقؼؾفؿامإظبمطؿبمحمواظـاظثمذـارطتمبـفم
ؼبمعؤٗرمسـماالضؿصادماالدالعلموٕمؼـشرماٌؤٗرموضائعفمحمورّامدأغشرهمؼبماظػرصةماٌـادؾةم .م
–19معامػقمتؼقْؽمظؾؿؤظػم(ماظؽاتبم)ماىقدمحمػؾمؼبمشزارةماغؿاجفمأممؼبمتـقسفم؟ م
اٌؤظػماىقدمػقماظذيمؼـفحمؼبمإؼصالمصؽرةمجقدةمإظبماظؼارئمحموؼؽـقنمعؼؾـقالًمســدهمحمحؿـكمأنم
اظؼراءمؼـؿظرونمعـفمغؿاجاًمجدؼدامظؼراءتفم .م
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–20مػؾمتذطرمأولمسؿؾمأطادْلمأنزتفمبعدمرداظةماٌاجلؿرلم؟ م
بعدماٌاجلؿرلمعؾاذرةمأنزتمحبـاًمسـمعالعحماظػؽرماالضؿصاديمسـدماىاحظحمثؿمأنزتمطؿـابم
(ماألعٔماًؾقػةماٌػذلىمسؾقفم)ماظذيمراجعفمأدؿاذيمد.مسؾدماٌـعؿمرذادمرغبفمآم .م
-21مطؿمسددمعؤظػاتؽمدقاءمأطاغتمطؿؾاًمأممحبقثاًمأممعؼاالتم؟موػؾمعبقعفامؼبماظؿارؼخم؟ م
أسؿؼدمأغفامواوزتماظلؿٔمبٔمطؿابموحبثموعؼاظةمعطقظةم.ظقلتمطؾفامؼبماظؿـارؼخمحمصاٌؼـاالتم
طؾفامؼبماىاغبماظػؽريمواظلقادلمحموبعضماظؽؿبمطاغتمؼبماظػؽرماإلدالعلم .م
-22مبعدمػذهماٌلرلةماياصؾةمعـماظؽؿابةمواظؿأظقػمػؾمعـمحصقؾةمسؾكمعلؿقىماىقائزم؟ م
غعؿمطاغتمرباوظيتماألوظبماالذذل اكمؼبمعلـابؼةمظؾؽؿابـةمؼبمدـرلةماظــيبمصـؾكمآمسؾقـفمودـؾؿمحم
صؽؿؾتمطؿابم(مربؿدمغيبماظرغبةم)مظؽــامٕمغقصؼمؼبماظػقزمحمإالمأنماظطرؼػمؼبماألعـرمعـامحؽـاهم
اظـاذرمحموػقمعـمحؾبمحمضالم:مإنمعــمسـاداتمبعـضمايؾؾـقٔمأنمطبؿـارمطؿابـاًمععقــأًمؼقزسـفم
طفدؼةمؼبمحػؾةماظعرسماًاصةمباظعرؼسمأوماظعروسمحمصؽانمأنموضعماخؿقارمأحدػؿمسؾـكمطؿابــام
ػذامحثؿماذذلطتمؼبماٌلابؼةماظيتمأضاعؿفامرابطةماظؿدرؼلقٔمؼبمجاععةماٌقصـؾمحمصػـزتمباٌرتؾـةم
اظـاغقةمسـمحبـلماٌقدقمم(معشؽالتماظؾقثماظعؾؿلمؼبماظقرـماظعربلم)نثؿماذـذلطتمؼبمعلـابؼةم
األعرلمغاؼػمؼبماظلـةماظـؾقؼةمحم صػـزتمبؽؿـابلماٌقدـقمم(ماظؼـقؿمايضـارؼةمؼبماظلــةماظـؾقؼـةم)م
باالذذلاكمععمد.مسؾدماظلؿارمايقـاغلم.وأغـاماغؿظـرماآلنمغؿقفـةمتؼـقؼؿماًـدلاءماظعؾؿـقٔمســم
علابؼةمأخرىماذذلطتمبفامؼبمضطرمسـمايؽؿماظراذدمؼبماإلدالمم .م
ثاظـاًم:ماٌؽؿؾات م
 -1أولمعؽؿؾةمؼبمحقاتؽم؟
بدأتمباضؿـاءماظؽؿبمعـذمطـتمراظؾامؼبماظدرادةماٌؿقدطةموادؿؿرمايالمطذظؽمععمتغرلمؼبمرؾقعةم
اٌؼؿـقاتمّرورماظقضتمحمحؿكمتؾؾقرتمؼبمرؾقعؿفاماظؿارطبقـةمحمظؽــينماضـطررتمإظبمبقـعمػـذهم
اٌؽؿؾةمؼبمدـقاتمايصارماالضؿصاديمحموطاغتمتؿضؿـمطؿؾاًمعفؿةمؼبمدبصصماظؿارؼخم.موعؽؿـؾيتم
اياظقةمأوذؽتمسؾكمبقعفامأؼضاًمبلؾبمعامعرتمبفماٌقصؾمعـمأزعةمحادةمواغؼطـاعمرواتؾــامحمإالم
أنمتدخؾماظطقؾٔمحالمدونمذظؽم .م
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 -2اظؽؿبماظيتماحؿقتفامعؽؿؾؿؽمنمعامػلم؟موػؾمتؿضؿـمبعضماٌكطقراتم؟ م
عؽؿؾيتماظققممؼبمأطـرػامؼغؾبمسؾقفاماظطابعماظػؽريمحمصؽرمادالعلموصؽـرمدقادـلمحمثـؿماىاغـبم
اظؿارطبلمحمٕماضٖماٌكطقراتمأبداًم .م
 -3عؽؿؾؿؽمػذهمػؾمتغطلمحاجؿؽمؼبمطؿابةماظؾقـقثمعــمدونماظرجـقعمإظبماٌؽؿؾـاتماظعاعـةمأوم
اًاصةم؟
غعــؿمتغطــلمبـلــؾةمطــؾرلةمحموالدــقؿامإذامتعؾؼــتماظؽؿابــةمباىاغــبماظػؽــريموؼعــززهماىاغــبم
االظؽذلوغلمحماٌؽؿؾةماظشاعؾةمواظشؾؽةماظعـؽؾقتقةم .م
 -4وػؾمثؿمتصـقػمععٔمٌؽؿؾؿؽمػذهم؟
ضؿتمبذلتقؾفامسؾكمأداسماظؿكصصموبشؽؾمجقدمحبقثمأغينمادؿطقعماظقصقلمإظبماظؽؿابماظـذيم
أحؿاجفمبلفقظةم .م
 -5وػؾمثؿمعـمؼلؿعرلمعـمعؽؿؾؿؽم؟
غعؿموؼبماظغاظبمعـمرؾؾةماظدراداتماظعؾقاماظذؼـمأضـقممباإلذـرافمسؾـقفؿمأومعــمبعـضماألصـدضاءم
واظزعالءم .م
-7ػؾمتشذلطمسؾكماٌلؿعرلؼـمذقؽاًمشرلمإسادةماظؽؿابم؟م م
اٙاصظةمسؾكماظؽؿابمواظعـاؼةمبفم .م
-8موػؾماظؽؿبماظيتمهؿقؼفامعؽؿؾؿؽمػلمغػلفاماٌقجقدةمؼبماٌؽؿؾاتماىاععقـةمواظعاعـةمأممأنم
بعضفامغادرموالمودهمػـاكم؟ م
اظؽؿابماىدؼدمالمؼدخؾماٌؽؿؾةمدرؼعاًمبلؾبماظطؾقعـةماظؾرلوضمرارقـةمؼبماظعؿـؾماإلداريمحمظـذظؽم
البدمعـمايرصمسؾكماضؿـاءماىدؼدم .م
 -9طؿمؼؾؾغمسددماظؽؿبماٌقجقدةمؼبمعؽؿؾؿؽماظشكصقةم؟ م
المأدريمباظضؾطمحمأسؿؼدمأغفامتزؼدمسؾكم1500مطؿاب .م
-10ػؾمتؼرأمطؾمطؿابمتؼؿـقفمأممتؽؿػلمبؿصػحمربؿقؼاتفمواظعقدةمإظقفمسـدماظضرورةم؟ م
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حبلبمرؾقعةماظؽؿابمحم اظؽؿـابماألدبـلمأضـرأهمحمأعـاماألطـادْلماظـذيمؼػقـدمؼبماظؾقـثمصـالمأُم
ضراءتفحماظؽؿبماظػؽرؼةمواظلقادقةمأضرأمعـفامطـرلاًم .م
-11مطقػمتؽقغتمعؽؿؾؿؽم؟موعامػقمأولمطؿابمطانمؼبمعؽؿؾؿؽم؟م م
تؽقغتمعؽؿؾيتمسـمررؼؼماظشراءمحموضؾقؾمجداًمسـمررؼؼماإلػداءم.موطؿيبماألوظبمطاغتمػدؼـةمعــم
واظديمرغبفمآمحمذبؿقسةمسؾؿقةمسـقاغفام;مطؾمذلءمسـمحمطؿابمسـماظدلاطٔموأخرمسـماظزالزلم
وأخرىمشرلػامحموطاغتمػدؼؿفماألوظبمظلمؼبماظصػماًاعسماالبؿدائلمذبؿقسةمضصصمأرػالمطـانم
بقـفامضصةمازلفام(ماظزالضةم)م .م
-12معؽؿؾةمععفدماظدراداتماظعؾقام/مجاععةمبغدادمعاذامتعينمظؽم؟ م
ظطاٌامغفؾـامعـفامطـرلاًمأؼاممطـامؼبمدرادةماٌاجلؿرلمحمطؿؾفامٔقـةمجداًمحموالمأدريمطقػمحاشلـام
بعدماظعدوانماألعرؼؽلمسؾكماظعراقمؼبمسامم2003م؟ م
13م-معؽؿؾةماٌؿقػمايضاريمؼبماٌقصؾم .م
ػلماألخرىمضقؿةمجداًمراٌامأشـؿـامبؽـقزػامحموامأدػاهمسؾقفام!! م
-14مسدلمرحالتؽماٌؿقاصؾةمػؾمطـتمودموضؿاًمعـادؾاًمؼبمعؽؿؾةمععقـةم؟ م
طاغتمظلمظؼاءاتمرقؾةمؼبمعؽؿؾةماٌؾؽمصفدمؼبماظرؼاضم .م
-15معاماظذيمتؿؿـاهمباظـلؾةمظؾؿؽؿؾةماٌرطزؼـةمؼبمجاععـةماٌقصـؾمسؿقعـاموعؽؿؾـةمطؾقـةماآلدابم
خباصة .م
باظـلؾةمظؾؿؽؿؾةماٌرطزؼةمأضقلمالمذلءمؼصرعمإرادةماإلغلانمدؿعقدمإنمذاءمآمتعاظبمصرحاًمسؾؿقاًم
ذازباًم.موباظـلؾةمٌؽؿؾةماآلدابمأٗـكمشلامدوامماالزدػارم .م
-16ماظؽؿبماألوظبماظيتمادؿعرتفام؟ م
المأذطرمباظضؾطموظؽـفامطاغتمؼبماٌؽؿؾةماظعاعةمؼبماٌقصؾمأؼامماظدرادةمؼبماإلسدادؼةم .م
-17مػؾمتلفؾمعالحظاتؽمسؾكماظؽؿبماظيتمتطاظعفام؟ م
المأطؿبمعالحظاتمبؾمأضعمبعضماظشاراتمحموسؾكمطؿيبماًاصةمصؼطم .م
-18موػؾمهـمإظبمطؿبمععقـةمضرأتفامؼبمذظؽماظزعـماظؾعقدم؟ م
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طؿبمععقـةمصؼدتفاموأعؿعؿينمطـرلامعـؾمطؿابمطقػمتؽلبماألصـدضاءموتـؤثرمؼبماظــاسمظـداغقالم
طارغقفلمبـلكؿفماألصؾقةماظؽاعؾةمحمادؿعارهمأحدػؿموٕمؼعدهمظلمحموطؿابمدقؽقظقجقةماظؿكؾػم
ؼبماظعإماظـاظثمأعؿعينمطـرلاًمحمذػبمععماٌؽؿؾةماألوظبماظيتمضؿتمبؾقعفامحمأٗـكمظقمأجدهماآلنم .م

صهرة تهضح المكتبة الشخصية لألستاذ الدكتهر مهفق سالم نهري
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يٍ ضٔاز انطت يف ادلٕصم انطجٛت عبزل انجكط٘
و.زَ .بزٚخ يسعٕز شطٚف

جبيعخ ادلٕصم /كهٛخ اٜزاة /قسى انزبضٚد
ذفدتماٌقصؾمسدلمتارطبفامبروزمسددمطؾرلمعـماظعؾؿـاءمواٌـؤرخٔمواالدبـاءمواٌػؽـرؼـم
واالرؾاءنمصضالًمسـماظلقادقٔماظذؼـمطانمشلؿمدورمصعالمؼبمبـاءمذكصقؿفامايضـارؼةنمطـانمعــم
بقـفؿماظطؾقبمواٌؤرخمواظػقؾلقفمواٌقدقؼارماظذيمطانمأؼضاًمعـمػقاةماظشعرمواظؾغةماظعربقةنم م

م

م
اظطؾقبمسادلماظؾؽريماظذيموظدمؼبماٌقصؾمبؿارؼخمٗ/1قز1930/نموغشأمؼبمأُدرةمعؿدؼــةم
وعقلقرةمايالنموأطؿؾمدرادؿفمؼبمعدارسماٌقصؾنمواظؿقؼمبؽؾقـةماظطـبمجاععـةمدعشـؼمدــةم
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1949نمواثـاءمدرادؿفماظطبمدرسماظػؾلػةمؼبمطؾقةماآلدابمجباععةمدعشؼنمودبـرجمعـفـامدــةم
.1956مطؿامدرسماٌقدقؼكمسؾكمؼدماٌقدقؼارماظدعشؼلمخرليماظطؾاعموبعدمسقدتفماظبماٌقصؾماطؿؾم
درادؿفمظؾؿقدقؼكمسؾكمؼدماٌقدقؼارماظعربلمروحلماًؿاش .م
ممواثـاءمعؼابؾيتماظشكصقةمظؾطؾقبمسادلماظؾؽريم(رغبفمآ)مخاللمطؿابيتمألرروحةماظـدطؿقراهم
اٌقدقعةم(اًدعاتماظصققةمؼبماٌقصؾم1968-1958مدرادةمتارطبقة)مالحظتمبأغفمْؿؾؽمحؾـاًم
طؾرلاًمظؿدوؼـماظؿارؼخمظقسمؼبمذبالماظطبمصقلبنمبؾمؼبمطاصةما٘االتماظعؾؿقـةمواالجؿؿاسقـةم
واالدبقة.مطؿاماغفمْؿؾؽمثؼاصةمساظقةمؼبمذباالتمسدةمغؿقفةمعطاظعؿفماًارجقةموطانمعـماألرؾاءم
واألدباءماظعربماظؾارزؼـنمبػضؾمسالضؿفماالجؿؿاسقةمداخـؾماظعـراقموخارجـفنموأحـدمواجفـاتم
اظعراقماٌشرضةمؼبماٙاصؾماظعربقـةم
واظدوظقـــةنموغـــؿجمســــمرحالتـــفم
اًارجقـــةماصـــدارمأحـــدمابـــرزم
اٌقدقساتماظطؾقةمؼبماظعإماظعربـلم
ٌطاظعؿفمبعضماٌكطقراتمؼبماظـدولم
اظيتمضاممبزؼارتفامدقاءمأطانمبصـػةم
باحثمأممزائر .م
م
أعامابرزمعؤظػاتفمصفل :م
 سـؿــانماٌقصــؾلماٌقدــقؼارم
اظشاسرماٌؿصقف.
 تارؼخماظؽقت.
 عدؼــــةماظطـــبمؼبمساعفـــام
االول.
 اظػؾلػةمظؽؾماظـاس.
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 ؼبمػقؽؾمايؽؿةمهؼقؼمزبطقرةمدسقةماالرؾاءمألبـمبطالن.
 دؼقاغفماظشعريماىؿانماٌـضقد.
طؿامذاركماظؾؽريمبؿأظقػمسـددمعــماظؽؿـبماٌـففقـةمظؾدرادـةماظـاغقؼـةمعـعمسـددمعــم
اٌؤظػٔمغذطرمعـفا:مطؿابم(اظصقةماٌدردقةمواظذلبقةماالدرؼة) .م
وعـماٌـاصبماإلدارؼةماظيتمذغؾفامسادلماظؾؽريمعـصبمرئقسمصقةمظقاءماٌقصؾمٌـرتٔم
األوظبمظؾػـذلةم(م)1964-1962نمواظـاغقــةمخــاللماظػــذلةم()1969-1968نمورئــقسمظصــقةمظــقاءم
اظؽقتمعـمدـةم()1967-1964نمودبصصمبطبما٘ؿؿـعمعــمجاععـةمظــدنموبعـدمانمسـادماظبم
اظعراقماصؾحمععاوغاًمظرئقسمعؤدلةمعدؼـةماظطبمحؿكمدـةم.1975موسؾبٔمبعـدػامعـدؼراًمظؾصـقةم
اٌدردقةمخاللماٌدةم(.)1978-1976مثؿماغؿؼؾماظبمعالكمطؾقةماظطبمؼبمجاععـةماٌلؿـصـرؼةمعــذم
دـةم1978موظغاؼةم1990نماذمتؼاسدمسـماظعؿؾمؼبمػذهماظلـةنموؼبمدـةم1999مزاولمغشارفماظطيبم
طاخؿصاصلمؼبماالعراضماىؾدؼةمؼبمسقادتفماًاصةمواغؿفكمسؿؾفمططؾقبماخصائلمدــةم2008نم
االماغفمادؿؿرمؼبمسطائفماظـؼاؼبمحؿكموصاتفمدـةم2019موبقصاتفمخلرتماٌقصؾمواحداًمعـمرجاشلـام
اظؾارزؼـمٌامسؾبرفمسـفمعـمعؽاغةمسؾؿقةمدقاءمؼبمغشارفماظطيبماظعؾؿلمأمماألدبل.
ممعصادرماٌؼاظة :م
 .1ربؿقدماياجمضادؿمربؿدنماالرؾاءمواظصقادظةماٌقصؾققنماٌقػقبـقنمؼبماظؼـرنماظعشـرؼـنم
(اٌقصؾم.)2010
 .2حقدرمغبقدمرذقدنمعدؼـةماظطبماظػؽرةمواظصرلورةنم(بغدادم.)2012
 .3غادؼةمعلعقدمذرؼػنماًدعاتماظصـققةمؼبماٌقصـؾم1968-1958نمدرادـةمتارطبقـةنم
ارروحةمدطؿقراهم(جاععةماٌقصؾنم.)2017
 .4عؼابؾةمذكصقةمظؾؾاحـةمععماظطؾقبمسادلماظؾؽريمبؿارؼخم/14ذؾاط.2013/
م
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قطاءح أٔنٛخ يف كزبثبد َقٕال سٕٛيف عٍ ادلٕصم
ثزحقٛق سعٛس انس ِٕٚجٙ

و .و .يٓس٘ حمًس عه ٙكصجبٌ اجلجٕض٘

كهٛخ اٜزاةٔ /حسح انسضاسبد اإلسزشطاقٛخ
تلعكمػذهماٌؼاظةمإظبمتلؾقطماظضقءمسؾكمذكصقةمسـقتمباٌكطقراتموعبعفـامواٌؿـاجرةمم
بفاحموػلمغؼقالمدققؼبحموضدمارتؾطمػذاماالدؿمباٌقصؾموتارطبفاحمواظؿقثقـؼمظـؾعضمععاٌفـاحموضـدم
ذطرماٌؤرخقنمعامؼػصحمسـمػقؼةمغؼقالمدـققؼبحموأدـؾابمسـاؼؿـفمباٌكطقرـاتحموطقـػمآظـتمبـفم
األعقرمأنمؼؿقظبمعـصبمغائبمظؾؼـصـؾماظػرغلـلمؼبماٌقصـؾمظؾػـذلةماظقاضعـةمبـٔم1878م_م1893م
وذظؽمٌ عرصؿفماظعؿقؼةمباظؾغؿٔماظعربقـةمواظػرغلـقةمععـاًحموععرصؿـفماظقادـعةمبشـؤونما٘ؿؿـعم
اظعربلماظذيمطانمؼعقشمصقفحمإذمطبدممػذاماٌشروعماظػرغلـلماٌؿؿــؾمبـاظؿؿققصمواظؿـدضقؼمســم
اٌشرقماظعربلحمواظلعلمإلضـاعماظعربمبغاؼاتفؿماإلغلاغقةمواإلصالحقة .م

م
م
صقرةمٗـؾمغائبماظؼـصؾماظػرغللمؼبماٌقصؾم
غؼقالمدققؼبم م
)Nicolas Siouffi (Sioffi
1901-1829
م
مموضــدمطــانمدــققؼبمعقظعــامباظؿــارؼخموظــفم
إدــفاعاتمؼبمدرادــةماٌلــؽقطاتماظعربقــةم
اظؼدْةحموأحباثفمؼبمػذاما٘ـالمتـدلمسؾـكم

م
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خدلةمتاعةموادؿؼصـاءمؼبمماظؾقـث.مطؿـامطـانم

سربقــةمظؽؿــابمدؼلــؼقرؼدسم)مؼبمتصــقؼرم

عقظعـــامباضؿــــاءماٌكطقرـــاتمواٌلـــؽقطاتم

اظـؾاتاتموايققاغاتموخقاصفا.مصؼـدمطؾـػم

واظؿقػماظؼدْـةماٌكؿؾػـةحموذطـرماظؾاحـثمم

اظـادخماظلقدمعصطػكماظصـائغمبادؿـلـاخفام

دــعقدماظــدؼقهمجــلمربؼــؼمطؿــابم(ذبؿــقعم

سـمغلكةمضدْةمطاغتمؼبماٌدردةماٙؿدؼةم

اظؽؿاباتماٙررةمؼبمأبـقةماٌقصـؾ)مظلـققؼبم

جبـــاععماظزؼـــقاغلمؼبماٌقصـــؾحمصـــاسؿـكم

بأنمبماٌعؿرؼـمعـمأػـؾماٌقصـؾمضـدمذطـروامأنم

بادؿـلاخفاموغؼؾمصقرػامبغاؼةماظدضـة.مثـؿمبم

دــققؼبمػــذاماضؿـــكمطـــرلامعـــماٌكطقرــاتم

أنمدققؼبمأخذماألصؾمواظـلـكةماىدؼـدةمإظبم

واظؿقـػماظؼدْــة.ماظـيتمطــانمؼؿـاجرمبفــاحم

دارمؼقغسمبؽمبـمسؾدماظرغبـمباذاماىؾقؾلم

وؼؾقعفــــامإظبمعؿــــاحػمصرغلــــاموأٌاغقــــام

_معؿقظلماىاععماٌذطقرمصأسفبمؼقغسمبـؽم

وانؾــذلاحموإظبمػــقاةمعبــعماظؿقــػمعـــم

خبــطماظـلــكةماىدؼــدةموعبــالمصــقرػاحم

األوربقٔحمطؿامذطرمأنمظلققؼبمعؽؿؾةمضكؿةم

صعرضمسؾقفمدققؼبمأنمضبـؿػظمظؾقضـػمبفـاحم

تضؿماظعدؼدمعـماٌكطقرات.موعبعمعــمبقـعم

وأنمؼأخــذمدــققؼبماظـلــكةماظؼدْــة_موػــلم

تؾؽماٌكطقرـاتمثـروةمالمبـأسمبفـا.موطـانم

سؾكمعامؼؼالمعؽؿقبةمسؾكمرق_مصقاصـؼمسؾـكم

اظقراقمربؿقدمأصــديمماىـقبؼفلمذومخـدلةم

ػذا.مثؿمبمأنمدـققؼبمبـاعماظـلـكةمإظبمعؿقـػم

باظؽؿـــبمواٌكطقرـــاتحمصؽـــانمؼشـــذليم

برظٔمّؾؾغمطؾرل.موػؽذامصإنمدققؼبمحصـؾم

اٌكطقراتماٌكؿؾػةمعـمأػؾماٌقصؾموبقعفـام

سؾكمطؿبمطـرلةمعـ مخزائـماٌقصؾحمبعضـفام

ظلــققؼب.مصفؿــعمظــفمزبطقرــاتمطـــرلةمؼبم

باظشــراءموبعضــفامباظـلــخموأخــرىمبطــرقم

زبؿؾػماظعؾـقممواظػــقنمحماظـيتمبـاعمدـققؼبم

عؾؿقؼة .م

عـفـاماظؽــرلمإظبمعؿـاحػمأوربـا.موضـدمطـانم

وضدمحؼؼمدعقدماظدؼقهمجلمزبطـقطم

دققؼبمؼلـؿعٔمبـادـكٔمعــمأػـؾماٌقصـؾم

(ذبؿقعماظؽؿاباتماٙررةمؼبمأبـقةماٌقصـؾم

ؼـلكقنمظفماظؽؿبماظـؿقـةماظـيتمصبـدػامؼبم

/مظـؼقالمدققؼبم)م.موؼؿأظػماٌكطقطمعـم240م

خزائـماظؽؿبماٌقصؾقةحموعـماظؽؿبماظػرؼـدةم

صػقةمحمؼبمطؾمعـفامدؿةمسشـرمدـطراًحموضـدم

اظيتمحصـؾمسؾقفـامدـققؼبمطؿـابم(مترعبـةم

عبعمغؼقالمدققؼبمؼبمػذاماٌكطـقطماظؽؿابـاتم
()56

يـٕصهٛـبد

العدد ( 65 :رجب 1441هـ /شباط 0202م)

اظعربقة ماظيتمدبصماٌلؾؿٔحمصالمندمغصـاًمم

األدــؿاذمدــعقدماظــدؼقهمجــلمبؿقؼقؼفــامثــؿمبم

طبصمدؼراًمأومبقعةمأومطـقلةحموأنماٌكطـقطم

غشــرػاحموعـــمضقاســدماظؿقؼقــؼماٌراجعــةم

عؼلؿمإظبمسدةمأضلـام;متضـؿـماظؼلـؿماألول:م

واٌؼارغةمععماألصؾماظـابتمؼبماألبـقةحمحقثم

اظؽؿابــاتماٙــررةمصــققماآلثــارماظقاضعــةمؼبم

زارماألبـقةماظيتمذؾبطرتمؼبماٌكطقطحمصصـقحم

اظؼلــؿماٌعؿــقرمعـــمعدؼـــةماٌقصــؾمورتؾفــام

عاموجدهمخطـأحمووضـحمعـاموجـدهمشماعضـاًممأوم

حلــبمربالتفــاحمؼبمحــٔمعبــعمؼبماظؼلــؿم

غاضصاًحموتأطدمعــماظؽؿابـاتماٌقجـقدةموشـرلم

اظـاغل:معـاموجـدهمعؽؿقبـاًمسؾـكماألبـقـةمؼبم

اٌقجقدةحموذطرماٙؾماظذيمغؼؾتمعـفحمطؿـام

أدقاقمعدؼـةماٌقصؾمعـمخاغـاتموضقصـرؼاتم

طؿبماظدؼقهمجلمغؾذةمتارطبقةمسـمطؾمبـاؼةم

وعلاجدموجقاععحمأعاماظؼلؿماظـاظث:مصفؿـعم

باشلاعش .م

صقفمعامطانمعؽؿقبامسؾكمأبقابمعدؼـةماٌقصؾم

مماظلؤالمػـامؼطرحمغػلـفمٌـاذامحـررمغؼـقالمم

(مأبقابمدقرماٌقصؾم)محموضـدمبـققبـمؼبماظؼلـؿم

ػذاماظؽؿابم؟موٌـاذامٕمؼؾؿػـتمإظبماظؽــائسم

اظرابع:معاموجـدهمعــماظؽؿابـاتمؼبماألبـقـةم

واألدؼــرةماٌقجــقدةمؼبمعدؼـــةماٌقصــؾمسؾــكم

اظيتمتؼعمبٔمربـالتمعدؼــةماٌقصـؾموبـٔم

اظــرشؿِمعـــمطـرتفــا؟مصــالمنــدمغصـاًمواحــداًم

دقرػاحموعبعمؼبماظؼلؿماًاعس:ماظـصـقصم

طبــصمدؼــراًمأومبقعــةمأومطـقلــةحموضــدمرأىم

اٌؽؿقبةمؼبماٌزاراتمواىقاععمواٌلاجدماظيتم

اظدؼقهمجلمأنمدؾبمإػؿاظفمتدوؼـماظؽؿابـاتم

تؼــعمخــارجمدــقرماٌدؼـــةحموجــاءماظؼلــؿم

اظيتمؼبماألبـقةماظيتمدبصمشرلماٌلؾؿٔمػقم

اظلادس:معقضـقاماظؽؿـابؿٔماظـيتموجـدػام

طــقنمأطـرػــامشــرلمسربقــةحموظــذظؽمأســرضم

أثـــاءمدــػرهمإظبمدـــفارمإحــداػامصــققمبــابم

سـفا.مواظذيمؼؾدومظـلمأنمبمػـذاماظلـؾبمشـرلم

اًــانماظــذيمؼؼــعمسؾــكمررؼــؼماٌقصــؾمإظبم

عؼـعحمألغفمظقمأرادمهرؼرمطؾماظؽؿاباتمسؾكم

دـــفارمواظـاغقــةمصــققماٌـــارةماظــيتمتؼــعمؼبم

أبـقةمعدؼـةماٌقصؾمٌـامادؿعصـكمسؾقـفمػـذام

خرابمعدؼـةمدـفار .م

األعرحموعـماظقلرماالدؿعاغةمباظؼـائؿٔمسؾـكم

مموؼؾؾــغمســددماظؽؿابــاتماٙــررةمؼبمػــذام

ػذهماألبـقةحمطؿامأنمبمأزلاءػامطاغتمععروصـةم

اٌكطقطمدؿؿائةمودؾعةموأربعٔمغصاًمنمضـامم

ظدىماظعاعةمعـمأػؾماٌقصؾحموباظؿاظلمصإنمبمعـم
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اظلــفؾمهرؼــرمأزلاءػــاموتــدوؼـمعقاضعفــام

اظؽؿابماألبمأغلؿاس ماظؽرعؾـلمأغـفمضبـقيم

ضؿـمعدؼـةماٌقصؾ .م

غصػمتارؼخمعدؼـةماٌقصؾم .م

ممطــذظؽمنــدمعـــمخــاللمطؿابــفمظؾؽؿابــاتم

ممإنماػؿؿــامماظغــربمباٌكطقرــاتموعبعفــام

اٙررةمسؾكمأبـقةماٌقصؾموصـػاًمدضقؼـاًمعـعم

أوجدمشلؿمضاسدةمعـماٌعؾقعاتمواٌعرصةمأتـتم

ذطرمأزلاءمطؾماٙالتمٌدؼـةماٌقصؾموبذظؽم

غؿائففــامؼبماظقضــتماياضــرحموعـــالمذظــؽم

ضدمأسطـلمخاررـةمررؼـؼمظؾؿدؼــةموثؼاصـاتم

وثقؼةمصرغلقةمطؿؾتمؼبمدـةم1644محمحقـثم

أػؾفاموػذامؼعينمباخؿصارماغـفمطـانمعؽؾػـاًم

طؿـــــبمعـــــازرانمإظبمدـــــػرلمصرغلـــــام

بؿقرؼرمػذاماظؽؿابم .م

باظؼلــطـطقـقة:م"مإنمبمظــدؼؽؿمؼبماظؾؾــدماظــذيم

مموضدمأضافماظدؼقهمجلمؼبمهؼقؼفمظؾؿكطقطم

تقجؽبدونمصقـفمأذـمقاءمأخـرىمنمأتطؾـعمإظقفـام

عؾقؼٔم:ماألولمعبـعمصقـفماظؽؿابـاتماظـيتم

طـــرلاًحموظــديمبمذــغػمالمتـؽروغــف.مؼؿعؾــؼم

سؾكماألبـقةمسـدعامضاممدققؼبمجبؿعمطؿاباتفام

األعرمباظؽؿبمّامأغينمضدمدؾؼمأنمرجـقتؽؿم

وٕمؼقصؼمجبؿعفاحمأعاماٌؾقؼماظــاغلمصفؿـعم

االػؿؿاممباظؽشـػمســماٌكطقرـاتموأذـقاءم

صقفــاماظؽؿابــاتماظــيتمادــؿفدتمسؾــكمػــذهم

أخــرىمذــرضقةمحمؼقغاغقــةموسربقــة.مأغــينم

األبـقةمبعدمدققؼبم .م

أدعكحمضدرمادؿطاسيتحمإظبمإثراءماٌؽؿؾةماظيتم

ممغلؿـؿجمعـمذظؽمأنمبمطؿابمغؼقالمدققؼب معــم

بدأتفامعــمعبقـعماىقاغـبحموأودنبمأنماتـركم

اظؽؿــبماٌفؿــةماظــيتمحػظــتمظـــامجــزءمعـــم

ظؾفؿفقرمػذاماألثرمسؾكمأطؿؾموجفمضـدرمعـام

تارؼخمعدؼـةماٌقصؾحموضـدمذطـرمؼبمحـؼمػـذام

أدؿطقع"م .م

عصادرماٌؼاظة م
ذبؿقعماظؽؿاباتماٙررةمؼبمأبـقةمعدؼـةماٌقصؾحمغؼؾفامغؼقالمدققؼبم/مهؼقؼمدعقدماظدؼقهمجلمحم
عطؾعةمذػقؼ_مبغدادم1376مه/م1956مم .م
صاتـمؼقغسماٌعاضقديمنمدعقدماظدؼقهمجلمحقاتفموآثارهماظعؾؿقةمنمرداظةمعاجلؿرلمشرلمعـشقرةم
نمطؾقةماآلدابمنمجاععةماٌقصؾمنم2001م .م
صرغلقامدؼروش:ماٌدخؾماظبمسؾؿماظؽؿابماٌكطقطمبايرفماظعربل .م
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ضسبنزبٌ يزجبزنزبٌ ثني كم يٍ :

عجس اهلل ايني اغب ٔصسٚقّ ثسبو ازضٚس اجلهج( ٙادلطحٕو)

انجبحش ٔاالصبض٘ عجس اهلل ايني اغب

ممممممممممممماألخماألدؿاذمبلاممإدرؼسماىؾيبماٙذلم م
م/متعؾقؼاتمسؾكمعقدقسةماسالمماٌقصؾم 2-1م
هقةمرقؾةم..موبعدم :م
أػـؽؽؿ مسؾك مانازطؿ ماظرائع موعقدقسة مأسالم ماٌقصؾ مجبزأؼف م 2-1موػل معـ معـشقراتم
طؾقة مايدباء ماىاععة من م(اٌقصؾ م1425ه2004/م) ماظيت مػل مهصقؾ محاصؾ مأو مغؿاج ماظـؾقغم
واالرضبقةمواظؾطػمواظظرفمواظطقؾةماظذلبقؼةماالدرؼةماظيتمتؿلؿقنمبفامعبقعامبؾمواطـرموػلم
بذاتماظقضتمصػاتماظعؾؿاءماظـاطرؼـمظذواتفؿم.مػذهمغظرتلمورأؼلماظذيمؼشارطينمصقفماظؽـرلم
واٌقدقسة مدؿؽقن معرجعا مال مؼلؿغـك مسـف مظؽؾ مباحث موراظب مسؾؿ مؼب مذؤون متارؼخ ماٌقصؾم
واحداثفا موسؾؿائفا موذعرائفا موربدثقفا مواعرائفا م ...ماخل مؼب ماظؼرون ماًاظقة ماظيت مضؿؿفام
واحؿقتفامعادتفام.م م
وؼشاررغلماظرأيماظؽـرلمؼبمانماظؿؼدؼؿمواٌراجعةمواٌؼدعةماظيتمدجبؿفاماذػانمطؿابفامطؿم
ػلمشـقةمودضقؼة موالئؼةمؼب مبقان مضقؿة ماظعؿؾ مواىفد ماٌؾذول مصقفا ماظذيمضد متعفز مسـف مبعضم
اٌؤدلاتماظعؾؿقةمواٌراطزماظؾقـقةمطؿامػقمععروفم.م م
اطررمهقاتلمظؽؿموٗـقاتلمبإطؿالمػذهماٌقدقسةماظبمغفاؼةماظؼرنماظعشرؼـموصؼؽؿمآمؼبم
ذظؽم.مواسذرغلماخلماظعزؼزمسـمابداءمبعضماٌالحظاتمراٌاماغؽؿمذطرُموباظؿقدؼدمؼبماالدطرم
االخرلةمعـماظصػقةم38موطذظؽمؼبماالدطرماالوظبمعـماظصػقةم39ماغؽؿمسازعقنمسؾكمتصقققفاماوم
اسادة مرؾعفا مؼب مضابؾ ماالؼام م .مػذه ماٌالحظات مػل مربض مػـات مػقـات مؼب مبعض مادطرػا مأوم
صػقاتفاموالمتـؼصمعـمأػؿقةمػذاماظلػرمبؾمتزؼدهمضقاءـبموٌعاغاً.موػلموجفةمغظرمذكصقةمضدم
تؽقنمصائؾةماومخارؽةموعـفا-:م م
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 .1ظػتمغظريمتدوؼـموتلطرلماالزلاءماظؽـرلةمشرلماظالزعةمعـماٌشرصٔمواٌلاػؿٔ؟!معزاغبةم
ؼبمصػقاتفاماٌؤظػمصاحبماظشأنماالولمصقفاموطأنماٌقدقسةمعـماصدارػؿمنموطانماالجدرم
واالطـرمظقاضةمحػظمػذهماالزلاءماظؽؾرلةمؼبماضؾارةماٌقاصؼاتمسؾكمرؾعموغشرماٌقدقسةمالشرلم.م
وصرفمعامؼلؿقؼقنمسؾقفمعـمذظؽماذامطانمػذامػقماٌؼصدم؟
 .2ؼبماظصػقةم-27-موعامبعدػامؼبماسالمماٌقصؾم(االسؿالماظلابؼة)ٕمؼردمازللمععمعـمذطرموالم
ادؿمعؤظػلماٌقدقمم(بؾدم– مادؽلمعقصؾ)ماظصادرمسامم 1974منمعطؾعةماىؿفقرمؼبماٌقصؾم
اظذيمترعبتموذطرتمصقفماظعدؼدمعـماألزلاءمظألسالممواألحداثماظيتموردتمؼبماٌقدقسةمسـم
االسالم ماظؾؾدؼٔ م–اٌقاصؾة -معـ ماظقالة مواالعراء مواظشعراء مواالرؾاء م ...ماخل موذكصقاتم
ادالعقةموغصراغقةمسدؼدةمصقفامنمطؿاموتطرضتماظبمذطرماظػؿحماٌقصؾلمصقفامواظػؿحماظؽاريم
بإدفاب موتػصقؾ م .موطذظؽ مسـ مبينمصصرى ماظؾؾدؼٔ موشرلػؿمعـماٙدثٔ مٓـمانؾؿفؿم
ػذهماٌدؼـةماٌقصؾقةمواظيتمذطرتماٌقدقسةماظؽـرلمعـفؿمؼبمثـاؼاػاماومطأسالممشلؿمسـاوؼـفؿم
سؾكمصػقاتفام.مٓامضدمؼعدمػذاماظؿفاوزمٌادةماظؽؿابمػػقةمؼبمسؿؾؽؿماظؽؾرلماظذيمؼرادمظفم
اظؽؿالمسؾكمضدرماالعؽان.م
 .3ؼبمعجم58/1متؾدومظلمغفاؼةماظصػقةمذؾفمعؾؿقرةماومشرلمطاعؾةماظطرح؟مطؿامظقماغفامهؿاجماظبم
ادطرماخرىمنمالمادريمانمطاغتمػلمطذظؽماممانمحددلمؼبمعقضعف؟
 .4ؼبم 110/1مترعبةماغبدمبـمسؾلماظـقؾلم.مضدمْؽـمانمؼضافمظفمػاعشمؼؾٔمعامؼؾلم
:مغلؾةماظبمبؾدةماظـقؾماظقاضعةمسؾكمغفرماظـقؾمضربمايؾةمعـالم.م
 .5ؼبم 156/1ماشلاعشمرضؿم()1مانمؼارذبةمتؼعمجـقبمذرقماٌقصؾمسؾكماظضػةماظشرضقةمظـفرم
دجؾة م .موان ماًقصر مؼصب مؼب مدجؾة معؼابؾ مضؾقعات مؼب ماٌقصؾ من مؼب معقضع معدؼـة ماالظعابم
اياظقةموؼبماىفةماظشؿاظقةماظغربقةمعـفامؼبماظلابؼموانماٌقضعماياظلمٌصبماًقصرمسـدم
اىلرماظؼدؼؿمعلؿقدثموظقسمأصقالموػذامعامؼلؿقجبماظذطرم.م
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 .6ؼبم186/1مؼبمترعبةمعبعةمايدؼـلمأنمأصؾفمعـمحدؼـفماظدظقؿ؟–موػذامتعرؼػمشرلمواردمنم
إذمؼؼالمؼبمذظؽمعـم–محدؼـةماظػراتم–مٗققزامشلامسـمحدؼـةماٌقصؾماوم–محدؼـةمدجؾةم–م
وػلمضربمعصبماظزابماألسؾكمأوماظؽؾرلمؼبمدجؾةم.م
 .7ؼب م 198/1مترعبة مايلـ مبـ ماؼقب ماظعدوي ماظؿغؾيب م ...موردت مسؾارة مشاعضة متؾت مادؿم
اٌذلجؿمظفماراػاماضربمعامتؽقنماظبماالذؽالماوماظؿلاؤلماظذيمضدمصبفؾفماظؽـرلمعـماظـاسم
اظؼراء ماو محؿك معـ ماٌفؿؿٔ من مواظعؾارة موردت مبصقغة م ...مابـ مسؿر مبـ ماًطاب؟! موػذام
صققح ماذا مطان ماٌؼصقد مبف مسؿر مبـ ماًطاب ماظعدوي ماظؿغؾيب ماظربعل ماظذؼـ متـؿؿل ماظقفؿم
االدرة مايؿداغقة ماظيت محؽؿت مؼب ماٌقصؾ موحؾب من موظؽـ معاذا مظق متـاػك ماظب ماًارر مظدىم
اظؼارئمبدرجاتفماٌعرصقةماٌؿػاوتةمإنمطانماٌؼصقدمبفماًؾقػةماظـاغلمسؿرمبـماًطابم؟!م
أعرلماٌؤعـٔم(رض)موػقمسدويماظـلؾةماؼضانمصؽقػمايؾمظؽلمالمضبدثمظؾسمأومعغاظطةم
خاصةموانمػـاكمعـمضدمؼذطرمبانمعدؼـةم(جزؼرةمابـمسؿر)مؼلؿقغفامباىزؼرةماظعؿرؼةموضدم
ؼؤوشلاماظؾعضمغلؾةماظبمسؿرمبـماًطابم(رض)مبقـؿامػلماظبمذرؼةماالخرمنمغرىمضرورةم
وضعمػاعشماؼضاحلمشلذهماياظةموػلمظؾؿػرؼؼمبٔمػذاموذاكمععماظػارقماظقاضحمبقـفؿامعـم
حقثماالصؾمواظعصرماظذيمطانمصقفموػقمانم:
مأ .سؿرمبـماًطابماظعدويماظؿغؾيبمعـمبققتاتمتغؾبماظيتمتـؿلبماظبمربقعة.
ب .سؿرمبـماًطابمبـمغػقؾماظؼرذلماظعدويمابقمحػصماعرلماٌؤعـٔم(رض)موػقم(اظػاروق)م
م
وانماظؿلؿقؿانمربضمعصادصةموظؽـمؼػرقمؼبمذظؽمانمطالمعـفؿامعـمضؾقؾةموانمذرؼةماالولم
ؼلؿقنمبـم(اظعدوؼٔ)موذرؼةماظـاغلمبـم(اظعؿرؼٔ)م.م
وعـماٌػقدمانمغذطرمانمػـاكمترعباتماخرىمتؿؽررمصقفاماظؿلؿقةمباظـلؾةمظذرؼةمسؿرمبـم
اًطابماظعدويماظؿغؾيبمعـفام :م
 .8ؼبم 232/1مترعبةمايلٔمبـمغصرماىفينمنماشلاعشم()2مؼبمص.233انمبؾدةمجفقـةمػلم
شرلمسٔماظؼقارةموتؼعمسؾكمدجؾةمبٔماظؼقارةموغبامماظعؾقؾمسؾكمعلاصةمظقلتمباظؼؾقؾةمسـم
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طؾقفؿاموطانمررؼؼماٌقصؾم– مبغدادماظعامماظؼدؼؿمْرمعـمخاللمخرائؾفاموععاٌفاماىصقةم
وايفرؼةم.
 .9ؼبم235/1مترعبةم:مغبدانمبـمغبدونماظعدويماظؿغؾيبمجدماالدرةمايؿداغقةم.م
وؼبم250/1مترعبةم:مداودمبـمغبدانماظعدويماظؿغؾيبم .م
وؼبم283/1مترعبةم:مدعقدمبـمغبدانمبـمغبدونماظعدويماظؿغؾيبم.م م
وؼبم388/1مترعبةم:مسؾدمآمبـمغبدونماظعدويماظؿغؾيبم .م
وضدموردتمترعباتفؿمبصقغةماظؿغؾيبماظعدويمسؾكمخالفمترعبةمايلـمبـماؼقبماظعدويم
اظؿغؾيبمؼبم198/1معـماٌقدقسةموػذامشرلمصققحمؼبمتؼدؼؿماالصؾمسؾكماظػرعمؼبماالغلابم.م م
 .10ؼب م 301-300/1مترعبة مدقتاي م :ماظصققح ماغف متقؼب مؼب معدؼـة مبؾد ماظيت مػل ماظققم مأدؽلم
عقصؾمدـة(732ه1322/م)موغبؾمعـفاماظبماٌقصؾمودصـمصقفامنمودقتايمػذامندمترعبؿفم
ؼبمغؽتماشلؿقانمظؾصػديمص 161منموؼبماظدررماظؽاعـةم 178/2مالبـمحفرماظعلؼالغلموضدم
دوغامسـفمذظؽمؼبمطؿابـام:مبؾدم(ادؽلمعقصؾ)مص 48م.موظذامْؽـمتـؾقتمعاموردمظدؼؽؿمؼبم
اشلاعشمرضؿم()3مؼبمص 301مسـمعؽانمعقتفموعؽانمدصـفموتصققحمدـةموصاتفمبـاءمسؾكمعام
ذطرغاهم.م
 .11ؼبم 305-304/1مترعبةمذعؾانمبـمربؿدماالثاريم....مْؽـمانمؼضافماظبمضائؿةماٌصادرمؼبم
ترعبؿفم(بعدماظلؤال)مطؿابم(اٌـفجماٌشفقرمؼبمتؼؾقبماألؼاممواظشفقر)موػقمعـماظؽؿبماظيتم
حؼؼفاماٌرحقمماظشقخماألدؿاذمربؿدمسؾلمأظقاسماظعدواغلمواظيتمغشرػامؼبمذبؾةماٌقردمؼبم
سددػاماظؿذطاريمّـادؾةمبدءماظؼرنم15ه21/م.مطؿامطـامضدمزلعـامعـفمرباضرةمسـماالثاريم
ػذاماظؼاػامؼبمضاسةمعؿقػماٌقصؾماظؼدؼؿمضؾؾمبضعمدـٔمعـماظقضتماياضرم.م
 .12ؼبم390/1ماشلاعشمرضؿم()1مترعبةم:مسؾدمآمراضؿماٌقصؾلماظـفػلماًقاظديم.ماضقلمؼبمذظؽم
عامؼؾلم(اظـفػلمنماظـفقػلمنماالنػل)مغلؾةماظبمضرؼةمأومعـطؼةمنقػةمؼبمرباصظةمغبصم
ؼبمدقرؼام.موظقلتمطؿامضدمؼؿصقرماظؾعضماغفامغلؾةماظبمعدؼـةماظـفػماالذرفماومطؿامذطرم
اظؾعض ماغفا مغلؾة ماظب مبقع ماو مصـاسة ماو موارة م(اظـفػ) موػل ماظـرؼات ماظزجاجقة ماوم
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اظؾؾقرؼةماظيتمتعؾؼمؼبمدؼقفماظغرفماوماظؼاساتمظغرضماإلغارةمواىؿالمنمأعاماًاظديمنم
اًقاظديمصفلمغلؾةماظبمضؾقؾةمبينمخاظدموػؿمذرؼةمخاظدمبـماظقظقدماٌكزوعلمدصٔمغبصم
واظـفػلمدبػقػمظؾػظةماالنػلمضؾقؾةماظؿداولم.م
 .13ؼبم 13-12/2مترعبةماظػؿحمبـمدعقدماظؽاريماٌقصؾلمواظػؿحمبـمربؿدمبـموذاحماٌقصؾل:مٕم
ضبددمؼبماٌقدقسةماظبمأيمعـفؿامؼعقدماٌرضدماٌقجقدمؼبماٌقصؾمؼبماٙؾةماظيتمهؿؾمازلفم
وػلمربؾةماظشقخمصؿقلم.ماضقل:موضدمدوغامععؾقعاتمضدمتؽقنمواصقةماظغرضمسـفؿامؼبمطؿابـام
(بؾد) مادؽل معقصؾ مص م 120-118م .مالن ماظػؿح مبـ موذاح مبؾدي ماألصؾمطؿا مذطر ماالزديمؼبم
تارؼخماٌقصؾمج246ن.247-2غأعؾمأنمتراجعقػامععمعامذطرغاهمظؾػائدةماٌؿقخاةم.م
اطرر ماسفابل مبفذا ماٌـفز ماظؽؾرل موغأعؾ ماهاصـا مواٌؽؿؾة ماظعربقة مّزؼد معـ ماالنازاتم
اٌؿاثؾةمنمععماظؿؼدؼرم.م م
سؾدمآماعٔماشا2005/3/1
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عًبضح انجٛذ ادلٕصهٙ
ثني االيس ٔانٕٛو

انجبحش ثالٔ٘ فزح ٙاحلًسَٔٙ
ممممطؿبماٌؤرخمدعقدماظدؼقهمجلم(رغبفمآ)م"سـماظؾقتماٌقصؾلموماغقاعمبـائفمواٌقادماٌلؿعؿؾةم
ؼبماظؾـاءمواظعؿؾةمطاظؾـاءمواىؾالمواظؾؾاخمواظـفارمواظـؼارمواظصؾاغمواغقاعماظؾققتم:م
مطؾقتماصقابماظدخؾماٙدودموبقتماصقابمايرفموبقتماصقابمعؿقدطلماظؽلبمومبقتم
االشـقاءمواٌذلصٔم..واظبمشرلمذظؽ.مثؿمتطرقماظبم :م
ماظعؿارة موررازػا موعقزاتفا مواظؼـارر ماٌقصؾقة موسـ مػاتقؽ ماظؾققت ماٌقصؾقة مداتـاول مذظؽم
(بؿصرف)معقضقاًمباظؿػصقؾمطؾمعاموردمذطرهمؼبمعصادرماظؾقثموطؿامؼؾل :م
مؼؾـكماظؾقتماٌقصؾلمبايفارةمواىصموتؿكذمصقفمعـماٌرعرمعداخؾماالبقابمواضقاسماالروضةم
واالواوؼـموصؿقاتماظشؾابقؽمواظؼؿرؼاتموتـقتمعـماالدارٔماىؿقؾةماظيتمتلؿـدمسؾقفماالضقاسم
وتؾؾطمارضفمباٌرعرمطذظؽمطانمػذامضؾؾمادؿعؿالماظلؿـتمؼبماٌقصؾمصاظلؿـتماثرمسؾكمػذهماٌقادم
وضؾ مادؿعؿاشلا موصؼد ماظؾقت ماٌقصؾل معا مطان مسؾقف معـ معبال ماالروضة مواالواوؼـ مواظشؾابقؽم
واظزخرصة مواالدارٔ ماظؾدؼعة ماظـقت موعا مطان مؼزؼـ ماسالػا معـ متقفان مٗـؾ مازػارا مواذؽاالم
ػـددقةمغاصرةمصقفموشرلمذظؽم()2م م
واٌرعر معؿقصر مؼب مسلال ماٌدؼـة موشربقفا مؼلؿكرجف ماظـؼارون موؼؿكذون معـف معاضبؿاجف ماظؾـاءم
واحفار ماظؾـاء ماظؽـرلة مزاػر ماٌدؼـة موبعضفا متؤخذ معـ مغؼض ماظؾـاؼات موػق ماظزطقر م(اىصم
ا٘ؾقل مباٌاء موُ مادخاظف مؼب ماظؾـاء معع مايفر موضد مصار محفرا موسـد مػدم ماظؾـاء مؼؤخذ معـم
االغؼاضموؼؾـكمبفمعرةماخرىم)موايفارهموطذاماظـقرة م
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م(عادةمظزجة مؼؤخذ معـ مغاسؿ ماىص متؽقنمدرؼعة ماىػاف م) ماظيت مؼـؾتمبفامضطع ماظرخامماعام
االجرمصؽاغقامؼلؿعؿؾقغفمؼبمبـاءماظؼؾابمواٌـائرمصفقمضؾقؾماالدؿعؿالمؼبماٌقصؾم.وؼعـكماٌقاصؾةم
بدورػؿموضبرصماٌقصؾلمانمؼؽقنمظفمبقتمضؾؾمطؾمذئمواذامعامتؼدمماحدػؿمًطؾةمبـتمصانم
اػؾفاماولمعامؼلأظقنمسـفم(:ػؾمْؾؽمبقؿام؟)مصانمٕمؼؽـمظفمبقتمصالمؼالضكمبارتقاحموضؾؾماؼاعـام
ػذهم(ؼؼقلماٌؤرخمدعقدماظدؼقهمجلمرغبفمآ)مضؾؿامندمعقصؾقامالْؾؽمبقؿامؼأويماظقفموعـم
اضقشلؿمسـمػذام(اٌامسـدهمبقتمعامسـدهمدؼـ)مواذامتزوجماظشابمؼبمبقتمواظدهمصأول معامؼػؽرمبفم
بعدماظزواجمانمؼؾينمظفمداراموانمٕمؼلاسدهمحاظفمصاغفمضباولمانمؼؾينمظفم(اؼقاغامباودتٔ)مثؿم
ؼؽؿؾماظدارمسؾكمعرماظلـٔمطؾؿامدـقتمظفماظػرصةم.وضبرصماٌقصؾلمسؾكمبـاءمبقؿفمؼبماٙؾةم
اظيتمصقفاماػؾفمواضرباؤهم.وؼؼقظقنم(اظؾقتمزبؾقف)موطؿبماٌؤرخمدعقدماظدؼقهمجلمسـمٓقزاتم
اظؾقتماٌقصؾلمونؿؾفامصقؿامؼؾل :م
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-1االؼقان:ماظؾقتماٌقصؾلمالمطبؾقمعـماؼقانمسؾكمجاغؾقفمشرصؿانمعدخؾفؿامعـمعؼدمماالؼقانموؼبم
االؼقانمؼؽقن:مجؾقسماػؾماظدار مؼبماطـرماؼامماظلـةموؼزاوظقنمصقفماسؿاشلؿموؼؿـاوظقنمرعاعفؿم
وتؼاممصقفمحػالتماظزواجم م
و ماًؿانمومتؿؾكمصقفماٌـؼؾةماظـؾقؼةمؼبماٌـادؾاتمومؼلؿؼؾؾقنمصقفمضققصفؿموتؽقنمصقفماالسؿالم
اظيتمهؿاجماظبمعبعمعـماظـاسمؼعاوغقنماػؾماظدارمعـؾمؼقممتؼطقعماظرذؿةموسـدمجرشماظدلشؾموم
غدفماظؼطـماظذيمضبشكمؼبماٌـاعاتمصاالؼقانمعـمظقازمماظدارمؼبماٌقصؾمواذامسزمماحدػؿمسؾكمبـاءم
دارمظفمصاولمعامطبططمصقفماالؼقانمباودتٔم.م م
 -2مطدل مداحةماظدار:مداحةماظدارمؼـشرحمشلاماظصدرموتؿلعماظرؤؼةموؼبماظصقػمؼؾقؿقنمظقالمؼبم
صـاءماظدارماذامٕمؼؽـمدطحمدارػؿمربصـاموماٌراةمربفؾةمضؾؿامطاغتمدبرجمعـمدارػامصؽاغقام
ؼقدعقنمداحةماظدارمورّامادبذوامصقفمحدؼؼةمتروحمسـمدؽانماظدار.م م
-3ارتػاعمدؼقفماظغرف:موّامأنمودائؾماظؿدصؽةموماظؿدلؼدمٕمتؽـمععؾقعةمطؿامػلمسؾقفماظققمم
صؽاغقامؼؾـقنمدؼقفماظغرفمعرتػعةموذؾابقؽفامربدودةمشرلموادعةمٓامصبعؾماظغرصةمباردةمؼبم
اظصقػمداصؽةمؼبماظشؿاءم.م م
-4اظلرداب :مضؾؿا مطبؾق مبقت مؼب ماٌقصؾ معـ مدرداب ماو ماطـر مصأن محر ماظصقػ مغبؾفؿ مسؾك مانم
ؼؿكذواماظلردابمظقؼقؾقامبفاموضتماظظفرلةموؼبمبعضفامضبػظقنمعـمعقادماظعقشمعامضبؿاجماظبم
عـاخمععؿدل مواظذي مداسدمسؾك مادباذ ماظلرادؼب مؼب ماٌقصؾ مػق مرؾقعة ماالرضمؼب ماظؾؾد مصاالرضم
صؾؾةمبعقدةمسـمعلؿقىمعاءمدجؾةمالمتؿلربماظقفاماٌقاهموماظررقبةمعفؿامسؿؼماظلردابمحؿكمانم
بعضفامطاغتمتؿكذمهتمصـاءماظدارمػذامعامطانمؼبماٌقصؾماظؼدْة.م م
اعاماظققمموضدماعؿدتماظعؿارةماظبمجـقبماٌدؼـةمصققمارضمرعؾقةمطاغتمعزارساموحؼقالمصالمندم
صقفامدرادؼبمطاظيتمؼبماٌدؼـةماظؼدْة.موماطـرمبققتفامخاظقةمعـمدردابموطذامبققتماىاغبم
اظشرضل معـ ماٌدؼـة مواذا مادبذوا مدردابا مصقؽقن مضؾقؾ ماالشبػاض مؼـزل ماظقف مبدرجؿٔ ماو مثالثم
وؼلؿكم(رػره)م م
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-5ماالسؿـاءمبؿؾؾقطماظلطحموضبػقغفمجبدرمساظقةمؼلؿقغفامدؿاراتمعػردػا(دؿارة)مؼؾاتقنمصقضفم
ؼبمظقاظلماظصقػم .م
-6اظؾؽر:وضؾؿامدبؾقمدارمؼبماٌقصؾمعـمبؽرمورّامطانمؼبمبعضفامسدةمابارمظؿصرؼػماسؿالمعـمؼبم
اظدارمواٌاءماظذيمؼاتلمبفماظلؼاءمعـمدجؾةمؼؽقنمظؾشربموماظطؾخمواعامعامضبؿاجفمعـمؼبماظدارمعـم
عاءمالخؿالفماسؿاشلؿمصقلؿؼلمعـماظؾرلموعقاهماالبارمصقفامسلرةمالمدبؾقمعـمعؾقحةم .م
وطؿبماٌؤرخمدعقدماظدؼقهمجلمسـماغقاعماظؾقتماٌقصؾلموحلبمتصـقػماعؽاغقةمداطـقفماٌاظقةم
واٌعاذقةموطؿامؼؾل :م
 -1بقتماصقابماظدخؾماٙدودم
موػل مدورة مصغرلة معلاحؿفا مدون ماٌائة معذل معربع مواطـر معا مؼشؿؿؾ مسقؾف ماظدار ماؼقانم
باودتٔ(بغرصؿٔ) مواذامطانماظدار مظشكصمواحدمصقؾـقنمشرصةماخرىمعؿصؾةمباحدىماظغرصؿٔم
ؼلؿقغفامخزاغةمؼقدسقنمبفاماٌقغةموتؽقنمبالمذؾابقؽموؼبماسؾكمجدرػامراضاتمصغرلةمسؾقفام
ضطع مرخام معزؼـة مبزخارف متلؿح مبدخقل ماشلقاء م.وؼؽقن مؼب معـؾ مػذه ماظدار م(بقت ماظؿـقر)م
وؼؿكذون مظف مصؿقات مظؽلمؼؿلربمعـفا ماظدخان مالنماظقضقد ماظذي مؼلؿعؿؾ مؼب مدفر ماظؿـقر مػقم
ايطبموبعرماظغـؿمواظؿٕماوماظزبؾموػلمعقادمطـرلةماظدخان .م
وؼؿكذونمدورةماٌقاهمصققمعدخؾماظدارمتطؾمسؾكماظزضاقموؼؿلربمعـفاماظؼاذوراتمبقادطةماغابقبم
صكارؼةمعؿداخؾةمععمبعضفاماظبماٌكزنمتلؿكم(اظدلابخ)معػردػامبربخمؼصـعفاماظؽقازون.موؼبم
اظدارمبؽرمواحدةموجباغؾفماالناغةماظيتمؼغلؾقنمبفاماظـقابمواٌالبسماالخرى .م
-2بقتماصقابمعؿقدطلماظؽلبم م
مظفمداحةمواحدةموؼشؿؾمسؾكماٌدخؾموؼلؿقغفمذبازامانمطانمعلؿطقؾماظشؽؾموضـطرةمانمطانم
عربعماظشؽؾموظؾؼـطرةمبابانماحدػؿامسؾكماظشارعمواظـاغلمؼؤديماظبماظؾقتموالمؼؽقنمعؼابالمظؾؾابم
االولمظؽلمالمؼقاجفمعـمؼطرقماظؾابمعـمؼبماظدارماذاماضذلبقامعـفمومطؾؿقهمسـمحاجؿفم.م م
وؼؽقنمظؾؿدخؾماظذيمسؾكماظشارعمبابامعـمخشبماظؿقتمتزؼـفمعطرضةمعـماظدلوغزماوم م
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ايدؼدمؼبماسالهموتؽقنمسؾكمذؽؾمٗـالمطؾشماومراووسماوماددماومدؼؽماومشرلمذظؽ موصقفماظغؾؼم
– ماٌغالق:موػقمسؿقدمعـماًشبمسؾكمذؽؾمعـشقرمرباسلمرقظفمؼزؼدمسؾكمضدممؼؿقركمداخؾم
صراغمؼبمضطعةمعـماًشبمعلــةمومعـؾؿةمؼبماظؾابمتلؿكم(اظؾؾطاط)موؼؽقنماظغؾؼمعلــمواذامارؼدم
شؾؼماظؾابمحرطفماظبمحػرهمؼبماظرطـماظذيمؼـطؾؼمسؾقفماظؾابمصؿؿشابؽمدـقغفمبلـقنماظؾؾطاطم
صققؽؿمشؾؼماظؾابم .م
اعا ماٌدخؾ ماظـاغل مصقؿكذون مبابف معـ ماًشب مضؾقؾ ماظلؿؽ موؼؽقن مدائؿا معغؾؼا موبعضفؿ مؼؿكذم
ذؾاطا مصغرلا مؼب ماظؼـطرة موؼضع مؼب مصـاء ماظؾقت معزعؾة معاء مصأذا ماظلؼاء مصب ماٌاء مؼب ماٌزعؾة معـم
اظػؿقةموؼعؾؿماػؾماظدارمبؼدوعفموالمؼدخؾماظؾقت.موؼبمػذاماظؾقتماؼقانمباودتٔماؼضاموؼؾـقنم
شرصامؼبمجاغؾقفماعاعفماروضةمتؼقفماٌطرموحرماظشؿسموؼؽقنمؼبمػذاماظؾقتماؼضامدردابمؼقدسقنم
بفا ماظػقؿ موايطب مواًشب مواظؾعروعا مؼقضدوغف موؼؽقن مجباغب ماٌطؾخ مورّا مادبذوا مبابف مؼبم
اظطؾخ.م م
-3بقتماصقابمايرفم م
اعامبققتماصقابماالسؿالمطاياطةمواىؿادةمواصقابماظؾؼرمواظلؼاءمواصقابماظـؼؾموشرلػؿم
صؿؽقنمداحةماظؾقتموادعةمتلعمعاسـدػؿمعـمحققاغاتموعا مضبؿاجقغفمطاالضؿابمواالسدال(عبعم
سدل)مبؽلرماظعٔموػقم(اًرج)مبضؿماًاءمؼـلجمعـماظصقفمؼقدعمبفمعامؼـؼؾقغفمعـمحاجاتم
وؼقضعمسؾكمزفرماظدابةمواظبمسفدمضرؼبمطـامغشاػدهمسؾكمزفقرمايققاغاتمؼبماٌدؼـةمواظغراراتم
عػردمشرارةماومشارةمتـلجمعـمايصرلمسؾكمذؽؾمدابؾموتقضعمسؾكمزفرماظدابةمواظدلاذعمعػردم
برذسةمتقضعمسؾكمزفرمايؿارمواظؾغؾمواظؽدؼشموبقتماظدلذسفلمععروفمؼبماٌقصؾحموشرلػام
عـ مظقازم مايققاغات موؼؽقن مؼب ماظؾقت مسدة مشرف متؿلع مظؾقققاغات موظقازعفا ماعا مدور ماياطفم
صؿؽـرمصقفاماظلرادؼبمورّامطانمؼبمبعضفامدردابانموؼبمطؾمدردابمسدةم(جقمم)ماغقالمظؾقاطةم
ودؾبمادباذماالغقالمؼبماظلرادؼبمانماٌـلقجاتموخاصةماظيتمتـلجمعـمشزلماظؼطـمهؿاجماظبم
جقمباردمرربمؼؽلبمراضةماظغزلمعؿاغفمصادبذواماىقممؼبماظلرادؼبموضدمؼؽقنمؼبماظؾقتمشرصفم
ظؾشغؾمبعضفامظؾغزلمواظدلمموظؾؽبموظؾشرؼادلموشرلمذظؽمٓامتؼؿضقفماسؿالمايقاطةم.مم م
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-4بقتماالشـقاءمواٌذلصٔم م
مؼشؿؾمػذاماظؾقتمسؾكمداحؿٔمايقشماظدلاغلموػقماظلاحةماالوظبماظيتمؼؽقنمعدخؾماظدارمعـفام
وادعامالنماٌقاصالتمطاغتمعؼؿصرةمسؾكماًقؾمواظدوابمداخؾماٌدؼـةموععمشرلػا موؼبمطؾمبقتم
سدةمخققلمودوابمظؾـؼؾموتصرؼػماسؿالماظدارمواعاماظػـاءماظداخؾلم:ؼلؿكم(حقشمايرم)موضدم
ضبذصقنمظػظمايقشموؼؼقظقنمايرممؼؽقنمبابماظدارمسؾكماظشارعمطؾرلامحبقثمؼؿلعماًقالمانم
ؼدخؾمصقفموػقمراطبمسؾكمصردفموؼؾـكماٌدخؾمعـمضطعمعـققتةمعـمحفرمايالنمضبػمجباغؾفم
زخارفمسؾكمذؽؾمععقـاتمعؿؿاظقةموؼؿػاخرونمبقدعمبابماظدارمصاذاموصػقامبقؿامطؾرلامضاظقامسـفم
(بابفمؼدخؾماىؿؾمّامغبؾمايماىؿؾموغبؾف)م(وايقشمؼؾعبمصقفمخقال)موؼؿاظػماظؾابمعـم
عصراسٔمؼلؿقغفامؼبماٌقصؾمبابمابق(مدػاضؿٔ)موسؾكمجاغيبمبابماظدارؼبماظشارعمؼؾـقنمدطؿٔم
صغرلتٔمصبؾسمسؾقفاماظؾقابماوماًادممطؿاماغفامتلفؾماظرطقبمسؾكماًقؾموظؾؿدخؾمضـطرةم
وادعةمداخؾماظػـاءمصقفامشرصةماوماطـرمؼلؽـمصقفاماظؾقابموتؿلعماظؼـطرةمًقؾمبغضماظزوارم
سـدمزؼارتفؿمظصاحبماظدارم .م
وحقلماظػـاءمسدةمشرفموزبازنموعقاخرلمظؾكقؾمواظدوابماعاعفاماروضةمٌؾقتماًقؾمصقفامؼبم
االؼامماٌعؿدظةماٌـاخموتؽقنماظغرفمظلؽـكمحاذقةمصاحبماظدارموبعضفامطبزنماظعؾػمظؾكققلم
وعامهؿاجفمعـمدروجموبراذعموشرائرمواسدال(عبعمسدل)موؼلؿك(اًرج)مؼـلجمعـماظصقفم
(وطاغتمواظدتلمرغبفامآ)متـلففمسـدغامؼبماظرؼػمظقفؾبمبفماظؾضائعمعـماٌدؼـةموطانمالمطبؾقم
بقتمؼبماظرؼػمعـمخرج .م
وعـ ماظظرؼػ ماغفؿ مذطروه مؼب ماعـاشلؿ م :م(رطؾؿف موراي محعد ماؼدو مباًرج)وؼب مجاغب معـ ماظدارم
ؼؿكذون مبلؿاغا ماعاعف ماروضة مؼؽقن مصقفا مذبؾس مصاحب ماظدار مؼب ماؼام ماظصقػ موتشؿفر ماٌقصؾم
با٘اظسم(ضقغاغ)موػلمظػظةمترطقةماومؼلؿكم(اظدؼقهمخاغة)موؼبماظػـاءمسدةمابارمغظرامٌامؼبماظدارم
عـمحاذقة موخققل موؼب ماظطؾؼة ماظـاغقة مؼؾـقن ماؼقاغا مطؾرلا مسؾكمجاغؾقف مشرصؿان ماحداػؿا متؽقنم
٘ؾسمصاحبماظدارمواظـاغقةمصبؾسمصقفامابـاؤهمواضرباؤهماظذؼـمػؿمدوغفمؼبماظعؿر.م م
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وضدمؼؽقنمصقفماؼقانماخر مععمشرصؿٔماوماطـرمعـماؼقانمظـزولماظضققفمصقفموػذاماىـاحمذبفزم
بؽؾمعامضبؿاجفماظضقػموػقمعػؿقحمظؽؾمضادممدقاءمؼعرصقغفماومالماًاغات.موٕمتؽـماظػـادقم
ععؾقعةماالمضؾقالمصؽاغتمدورماالشـقاءمعػؿقحةمظؽؾمضاصدموبعضفؿمطانمال مؼغؾؼمبابمدارهمظقالم
تلفقالمظؾضقػماذامعامررضفؿموؼبمػذاماظؼلؿمعلفدمظؾصالةموشلؿماعاممخاصمؼؤمماٌصؾٔمعـماػؾم
اظدارموماظضققفم م
اعاماظػـاءماظداخؾلمصؿؽقنمعلاحؿفماصغرمعـماظػـاءماًارجلمومطاغقامؼزخرصقنماٌـاذرلمبزخارفم
دضقؼةموؼضعقنماٌؼرغصاتمسؾكماالضقاسموضدمتزؼـمضؾةماظغرصةمبشرائطمسرؼضةمعـماىصمومتزؼـم
جدرانماظغرصةمّشؽاواتمشائرةمؼبماىدرانموطاغتماظزخارفماىؾلقةماظيتمتزؼـمبفاماظؾـاؼاتم
دضقؼةموعبقؾةموػذهماظصـاسةمدخؾتماٌقصؾمععماظؿؽارتةماظذؼـمػاجرواماظبماٌقصؾمؼبماواخرماظؼرنم
اظعاذرمظؾففرةمواخذمسـفؿماٌقاصؾةمػذهماظصـاسةمواضؾؾماظـاسمسؾكمتزؼٔمبققتفؿمبفامصزؼـقام
اظغرفموماالواوؼـموماٌـقـقاتموماظلرادؼبموماىقاععموماظؽـائسموصارتمعـمظقازممعبالماظدارم
وادبذوامؼبمجدرانماظغرفمعؽؿؾاتم(مدواظقب)ماضقادفامعـمرخاممعزخرفمومابقابفامعـمخشبم
اىقز .م
ممممموٕمتؽـماظػـادقمععؾقعةماالمضؾقالمصؽاغتمدورماالشـقاءمعػؿقحةمظؽؾمضاصدمٌـمؼعرصقغفمؼالضكم
باظذلحابمواظراحةماظؿاعةمصاظـاسمطاغقامؼذلصعقنمسـماظـزولمؼب ماًاغات .موبعضفؿمطانمال مؼغؾؼم
بابمدارهمظقالمتلفقالمظؾضقػماذامعامررضفؿموؼبمػذاماظؼلؿمعلفدمظؾصالةموشلؿماعاممخاصمؼؤمم
اٌصؾٔمعـماػؾماظدارموماظضققفم .م
ممممموطان مبعض ماٌذلصٔ مؼؾـقن مضقس ماالؼقان مباٌرعر ماٌزخرف م.وؼب مبقت ماالشـقاء مدردابانم
دردابماظشعؾةموعامؼقضدوغفمودردابماخرمؼقدعمبفماظدػـمواظعلؾموايؾقم–اظدبس-مواظطققـقةم
واظؿٔ مواظزبقب مواظؾصؾ موشرلػا معـ ماٌقاد ماظيت مهؿاج ماظب معـاخ مععؿدل موال مؼؾؾطقن مارضف مبؾم
ؼلقعقغفامباىصموؼؾـقنمحقظفمسدةمدطاتمصقفامحػرمطؾمحػرةمتؿلعمظؼاسدةم(ددماظدػـ)ماوم
برغقةماظعلؾموبعضفؿمؼؾينمشرصة مصققماظلردابمؼلؿقغفام(سؾقة)موبعضفؿمؼؾينمػذاماظلردابم
جباغبماظرػره.موطانماالشـقاءمؼزخرصقنمدورػؿمصؾغفموغؼشفمبـؼقشمدػـقةمبغدمعضلمدـةمسؾكم
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اظؾـاء موؼـؼشقنماسؾكمجدرانماظلؼقفمبدػـم(اظزطرك) موتؽقنمبققتماالشـقاءمؼبماٌقصؾمطؾرلةم
تزؼدمعلاحةمبعضفامسؾكماظػلمعذلمعربعموؼبمطؾمدارماروضةمودرادؼبموشرفمعؿـقسةماالذؽالم
واظزخارف موعـ ماظقدائؾ ماظضرورؼة ماظيت متقصد مبفا ماالبقاب م /ماٌغالق مواٌذلاس مواظلؼارةم
واظؽقؾقنمواًرارة .مواظلرادؼبمبعضفامتؾؾغمعلاحؿفمعؽيتمعذلمعربعمعؼلؿةماظبمسدةماجـقةم
وصقفامبؽرموبعضفامؼؿكذمغاصقرةمؼبمودطماظلردابمؼـدصعمعـفاماٌاءموضتماظؼقؾقظةموتؽقنمجدرانم
اظلردابمعؽلقةمباٌرعرماالزرقم.وؼبمبعضفاماغػاقمؼصؾماظبمبققتماخرىمامواظبمعـارؼماخرىموضدم
ؼؽقنمعـماٌػقدمانمغعرجمسؾكمبعضمتؾؽماظؾققتماظؽؾرلة(ضصقر)ماالشـقاءمؼبماٌقصؾمسؾكمدؾقؾم
اٌـالمالايصر:مبققتماىؾقؾقٔموبقتماياجمتقصقؼماصـديماظػكريموبقتماظصابقنلموبقتم
دقدمنؿماظـعقؿلموبقتمغعؿانماظدباغموضصرماٌطرانموضصرمادذلصبقان..وشرلػا م
م(اعا مبقت مزؼادة مؼب مباب ماظؾقض موبقت ماظؿؿـقنل) مصؼد مصارت مضؿـ ماظؾققت ماظذلاثقة ماظؿابعةم
ظدائرةماالثارحوطأِامؼصدقمسؾقفامضقظفمتعاظب(:وبؽرمععطؾةموضصرمعشقد )..م
ضالمسديمبـمزؼدماظعؾاديمؼبمبـاؼاتمايضرم :م
واخقمايضرماذمبـاهمواذممممممدجؾةموؾكماظقفمواًابقر م
ذادهمعرعراموخؾؾفمطؾلامممممممممصؾؾطرلمؼبمذراهموطقر م
ٕمؼفؾفمرؼبماٌـقنمصؾادمممممماٌؾؽمسـفمصؾابفمعففقر( )2م
عصادرماٌؼاظة م
-1اسالمماظصـاعماٌقاصؾةم–مدعقدماظدؼقهمجلم–صم 124م
-2عؾاحثمؼبمتارؼخموتراثماٌقصؾ-بالويمصؿقلمايؿدوغلمص .157-150-م
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اقسو ٔصٛقزبٌ عضًبَٛزبٌ ختصبٌ ادلٕصم
يؤضذزبٌ سُخ ْ915ـ2513/و

الباحث عمر عبدالغفور القطان
مممممؼعدماالرذقػماظعـؿاغلماحدماػؿمعراطزماالرذػة ماظؿارطبقةمؼبماظعإماذامانمربؿقؼاتفمعـم
اظقثائؼمتربقمسؾكمسبقم100عؾققنموثقؼةموػذهماظقثائؼمربػقزةمادادامؼبمارذقػمرئادةماظقزراءم
ؼبمادطـؾقلموػلمتغطلمجقاغبمادادقةمعـمتارؼخمتؾؽماظدوظةمصضالمسـمتقارؼخماظعدؼدمعـماظؾؾدانم
واظشعقبماظيتمساذتمضروغامعـماظزعـمهتمايؽؿماظعـؿاغلموبؾغتم 39مبؾدامواظعراقماحدمتؾؽم
اظؾؾدانمحقثمادؿؿرمايؽؿماظعـؿاغلمصقفمضرابةماربعةمضرونماغؿفتمباالحؿاللماظدلؼطاغل دـةم
 .1918م
اضدمموثقؼؿانمسـؿاغقؿانمدبصماظعراقماالوظبمػلمضاغقنمغاعةماٌقصؾموإياضفا مبقالؼةمدؼارمبؽرم
دـةم1523ممضؾؾمانمتؿققلماظبموالؼةمدـةم1533ممواظـاغقةمتؿقدثمسـمجردمّقالتمعدؼـةم
اٌقصؾماظيتمبؾغتم 36مربؾةمداخؾماظلقرم32معـفامظؾؿلؾؿٔموثالثةمظؾؿلقققٔموواحدةمظؾقفقدم

وغػفؿمانمسددمدؽانماٌدؼـةمٕمؼؿفاوزمسشرةماالظػمغلؿةم م
وحقلمتؾعقةماٌقصؾمظقالؼةمدؼارمبؽرمبصػةم

اٌقصؾ مودؼار مبؽر موحؾب مارتؾطت مارتؾارام

ظقاء مؼب ماظػذلة ماالوظب مسؾقـا مان مغدرك مانم

وثقؼا موضد مدخؾت ماظلقطرة ماظعـؿاغقة مبقضتم
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واحدمتؼرؼؾاموطاغتمخطامدصاسقامسـمايدودم

صفؿ ماظـص مأي مالؼؽػل مععرصة ماظؾغؿٔم

اظدوظة ماظعـؿاغقة مبٔ م1534-1516م مضدم

اظعـؿاغقة ماٌؽؿقبة محبروف مسربقة مواظؾغةم

اظدوظةماظصػقؼةم م

اظذلطقة ماٌؽؿقبة محبروف مالتقـقة مبؾ مسؾقفم

ؼشرل ماالدؿاذ ماظدطؿقر مسؾل مذاطر مسؾل مؼبم

ععرصةماظؾغؿٔماظعربقةمواظػاردقة.م م

طؿابف موالؼة ماٌقصؾ ماظعـؿاغقة مؼب ماظؼرنم

ثاغقا:مؼؼعمسؾكمطاػؾمعرطزمدراداتماٌقصؾم

اظلادسمسشرمانماظدوظةماظعـؿاغقةمٕموريم

اظعؿؾ مسؾك معبع ماظقثائؼ ماظعـؿاغقة ماظيتم

أي متطؾقؼات مادارؼة معفؿة محقث مطاغتم

دبص موالؼة ماٌقصؾ مواسؿؼد مان ماظقضت محانم

اٌـارؼ معؼلؿة مسؾك ماداس ماظؼؾائؾ مؼب مزؾم

عـ ماجؾ متأدقس مضلؿ ماٌكطقرات مواظقثائؼم

دقطرة مادر مضؾؾقة موطذظؽ مسدم مودؼد مغظامم

ألػؿقؿفا مؼب ماظدرادات ماظؿارطبقة مسـم

اظضرائب مواظردقم ماظذي مطان معقجقدا ماؼامم

اٌدؼـة.م م

دوظة ماًروف ماالبقض ماظذلطؿاغقة محؿكم

ثاظـا:ماسؿؼدمانمعؾادرةماىؿفقرؼةماظذلطقةم

هقظت ماٌقصؾ ماظب موالؼة مدـة م1533م مػـام

ؼب مادؿؼؾال ماظطالب ماظعراضقٔ مؼػؿحما٘الم

اذطرمسددمعـماٌالحظات:م م

إلردالمسددمعـماظطالبمظؾؿكصصمؼبمدرادةم

اوال :مان ماظقثائؼ ماظعـؿاغقة معؽؿقبة مباظؾغةم

اظقثائؼ ماظعـؿاغقة.واسؿؼد مان مأي مانازم

مباألحرفم

ضبؿاج ماظب متفقؽة ماٌقارد ماظؾشرؼة مواٌادؼةم

اظذلطقة

ماظؼدْة

اظعربقة(اظعـؿاغقة)اظيتمهؿقيمسؾكماظؽـرلم

إلناحف م

عـ ماٌػردات ماظعربقة مواظػاردقة موبعضفام

رابعا:مظؼدمارؾعتمسؾكمسددمعـماظقثائؼماظيتم

عػردات مربؾقة مصقـؾغل مسؾك ماظؾاحـٔم

تعقد ماظب متؾؽ ماظػذلة مصقجدت مان ماظؽؿابةم

االػؿؿاممبدرادةمتؾؽماظؾغةمحؿكمغؿؿؽـمعـم

تعؿؿدمغػسماالدؾقب.م م

عصادرماٌؼاظة م
-1مد.خؾقؾمسؾلمعرادنزبؿاراتمعـمطؿابماٌقصؾموطرطقكمؼبماظقثائؼم
اظعـؿاغقةناظلؾقؿاغقةن2005نص .7م
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-2مد.سؾلمذاطرمسؾلنوالؼةماٌقصؾماظعـؿاغقةمؼبماظؼرنماظلادسمسشرنسؿان/االردنندارشقداءنم
2011ممنص .104-103م
-3اظقثائؼماظعـؿاغقةمػل :م
929 (1523) tarihli Musul Sancağı Kanunnâmesi (BA, 1) .TD, nr. 998, s. 60م
Musul şehrinin 929 (1523) yılındaki mahallelerini 2).gösteren tahrir kaydı (BA, TD, nr. 998, s. 72
عـشقرةمسؾكماٌقضعم م
 https://islamansiklopedisi.org.tr/musul--irakم
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الوثيقة االولى(قانونامة الموصل سنة 529هـ)

الوثيقة الثانية(بأسماء محالت الموصل سنة 529هـ)
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انشٛد عجس اهلل انُعًخ ٔزٔضِ انعهًٔ ٙاإلصالح ٙيف ادلٕصم
2309-2196ه2956-2873/و

أ.و.ز.عطٔثخ مجٛم حمًٕز
يطكع زضاسبد ادلٕصم

مغلؾفم:ػقمسؾدمآمبـمربؿدمبـمجرجقسمبـمخؾػمبـمغبزةمبـمربؿدمبـمغعؿةمآم
اظذيماغؿلؾتمواذؿفرتمبفماظعائؾةمبـ(اظـعؿة)موؼؿصؾمغلبمغعؿةمبأبـماىقزيمسؾدماظرغبـم
أبقماظػرجم .م
والدتفموغشأتفماظعؾؿقةم:م م
وظدمسؾدمآماظـعؿةمسامم1873م مؼبماٌقصؾمؼبم
ربؾةمبابمجدؼد مؼبمأدرةمأذفرتمبـزسؿفاماظدؼـقةم
بٔ مأػاظل ماٌقصؾ موضد مسؿؾت مؼب مايقاطة مواظـلقجم
وػل معـ ماٌفـ ماٌشفقرة مؼب ماٌدؼـة موضد معارس مػذهم
اظصـاسةمععمواظدهمإذمغشئمودطمأدرةمدؼـقة مصؼدمطانم
طـرلماظؿؿؾعماظعؾؿلمؼبماظعؾقمماظدؼـقةنموطرسمغػلفم
شلا محؿك محصؾ مسؾك ماإلجازة ماظعؾؿقة مسام م1902مم
سـد مبؾقشف مدـ ماظؿادعة مسشر معـ مسؿره مسؾك مؼدم
اظشقخمربؿدماظرضقاغل مواظذيمتؾؼكمسؾدمآمدرادؿفم
سؾقفمإذمضامماظشقخم مربؿدماظرضقاغل مّـقفمظؼبمغقرماظدؼـمسؾدمآماظـعؿةموالبدمعـماإلذارةمإنم
اظـعؿةمضدمدرسمسؾكمؼدمدؾقؿانماىؾقؾل مبعدمذػابماظشقخمربؿدماظرضقاغل مإظبمايفازمألداءم
عـادؽمايجمسامم1907نموبعدمحصقظفمسؾكماألجازةماظعؾؿقةمسدمسؾدمآماظـعؿةمعـاالمؼؼؿديمبفم
ؼبماظؿقصقؾماظعؾؿلموادؿؿرمؼبمعقاصؾةمغشارفماظعؾؿلمحؿكمأصؾحمعـماظعؾؿاءماظذؼـمؼشارمإظقفؿموم
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عـماظقزائػماظيتمتقالػامإدارتفماٌدردةماإلدالعقةمنبعدمأنموضعمسؾقفماالخؿقارمإلدارتفماٌدردةم
ؼبماىاععمأظـقريمصاغؿكبمإلدارتفاموطانمظفماظدورماظؽؾرلمؼبمبؼائفامإظبمحؿكماآلنموسـدعامأحذتم
عاظقةماٌدردةمباظؿدػقرماخذماظـعؿةمؼؾؿؿسمدؾؾماظؾؼاءمبإصبادمعقردمعاظلمظفمعـمخاللماتصاالتفم
باألوضافموعـفامزؼارتفمظؾعاصؿةمبغدادمعـماجؾمايصقلمسؾكماٌـحماٌاظقةمإلصالحماٌدردةموٕم
ؼؽؿػلماظـعؿةمبذظؽمبؾمسؿؾمجاػدامعـمغؼؾفامعـماىاععماظؽؾرلمإظبمعدردةمحلـمباذاموعـمثؿم
حصؾت ماٌقاصؼة مسؾك ماظـؼؾ موظعب ماظـعؿةم"دورا مأدادقا مؼب معؼاوعة ماٌدردةمٙاوالتماالحؿقاءم
اظيت معاردؿفاماإلدارةماظدلؼطاغقةمؼبماٌقصؾموعـفامتؼدؼؿماإلشراءاتماٌاظقةم"إذمنح ماظـعؿةمؼبم
تـؾقت مدسائؿ موأدس معدردة مإصالحقة مطؿا مدعك معع مأسضاء ماشلقؽة ماظؿدرؼلقة مؼب ماٌدردة مإظبم
جعؾفامذعؾةمظؽؾقةمآلماظؾقتمصقفاموإدارتفامإظبمحٔموصاتفموعـماىدؼرمباظذطرمإنمأدؿماٌدردةم
ضدمتغقرلموأصؾقتمتلؿكم(اٌدردةماظػقصؾقةماظقضػقةم)وذظؽمؼبم31طاغقنماظـاغلم .1929م
مسؿؾفمؼبمجقاععماٌقصؾم :ممتقظب ماظـعؿة ماظؿدرؼس مؼب معدردة ماظعراطدة مدرس مصقفا ماظعؾقم مإذ مدرس مصقفا ماظعؾقمم
اإلدالعقة مطؿا متقظب ماًطابة مواظؿدرؼس مؼب مجاعع ماىقصباتل مثؿ مغؼؾ مظقؽقن مخطقؾا مؼب مجاععم
حلٔمباذامأىؾقؾلمؼبمبابماظلرايمصضالمسـمسؿؾفمواسظامؼبمجاععماألشقاتمخاللمذفرمرعضانم
وطانماظـعؿةمؼعؼدمذباظسماظقسظمؼبمجاععماظؾاذامإذمطانمؼؾؼلمدرودامصقفماألعرماظذيمأصؾحمصقفام
ىاعع مربط ماجؿؿاع مطـرل معـ ماألػاظل مظالدؿؿاع ماظقف موٕ مؼؼؿصر ماظـعؿة مدوره مؼب مسؼد مذباظسم
اظقسظمؼبماىقاععموإِامسلؾمذباظسماظقسظمؼبمدارهمؼقمماىؿعةمعـمطؾمأدؾقعمصضالمسـمدروسم
اإلرذادمؼبمعبعقةماظشؾانماٌلؾؿٔمؼبمؼقمماظـالثاءمعـمطؾمأدؾقعموعـمثؿمسؿؾماظـعؿةمؼبمسضقؼةم
ا٘ؾسماظعؾؿلماظؿابعمٌدؼرؼةمأوضافمغقـقىمسامم 1925مصضالمسـمجفقدهمؼبماىؿعقاتماظدؼـقةم
واإلغلاغقةموذاركماظـعؿةمؼبمسضقؼةماظؾفـةماظيتمذؽؾتمؼبماٌقصؾمإلغؼاذمعـؽقبلمضرؼة(مضزظؾاطم
)اظيتمجرصؿفاماظلققلمؼب مظقاءماٌقصؾمىؿعماظؿدلساتمنطؿامطانمسضقامؼبمعشروعمإدعافماظػؼرلم
خاللمايربماظعاٌقةماظـاغقةموعشروعمعـؽقبلمايرؼؼمؼبمبابمدـفارمؼبماٌقصؾمسامم1947م.م م
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موعـمآثارهماظعؾؿقةم:م مٕ مؼذلك مسؾد مآ ماظـعؿة مآثارا مسؾؿقة مبلؾب ماٌفام مواظقاجؾات ماظدؼـقةمواإلصالحقةماظيتمؼؼقممبفامواظيتمٕمتذلكمشلامذباالمظؾؿأظقػموعـمأذفرمعؤظػاتفمدؼقانمخطبم
عـدلؼةموغظؿمضقاسدماإلسرابموغظؿمطؿابمعبقعماظؿؽلرلموغظؿمطؿابماٌؼصقدمؼبمسؾؿماظصرفمصضالم
سـ مذبؿقسة مصقائد مسؾؿقة موأدبقة مودؼـقة مضام ماظـعؿة مبؿأظقػ ماظرداظة ماظعضدؼة مؼب مسؾؿ ماظقضعم
وطذظؽمؼبمعقاضقعماظػؼفموايدؼثمواألدبمأنزمسؾدآمػذهماٌؤظػاتمٌامتقصرمظفمعـماظقضتمإذمطانم
اظؿدرؼسمؼشغؾمععظؿموضؿفموٕمؼلعػمايظمؼبمايصقلمسؾقفام .م
اصالحاتف :ممظؼدمنحمسؾدمآماظـعؿةمؼبمإرداءمدسائؿمعدردةمإصالحقةم–إدالعقةمنمبعدمانمدرسمسؾكم
أذفرمسؾؿاءماٌقصؾمنموتلـكمظفمانمؼؼقممّفاممتدرؼسماظعؾقم ماظدؼـقةمواٌشارؼعماإلصالحقة منم
وطان مضد مداصر ماظب مايفاز موعصر موبالد ماظشام مواتصؾ مباظعؾؿاء مػـاكن موٗؽـ معـ ماالرالع مسؾكم
أحقالماٌلؾؿٔم.وٌامتشؽؾتماٌدردةماإلدالعقةمسامم1919نماخؿرلمعدؼرامشلامصـفضمبفاموواطبم
تطقرػام.طؿامترأسمعبعقةماظدلماإلدالعقةموعبعقةماظشؾانماٌلؾؿٔمدـةم1928مماظؾؿانمظعؾؿام
دورامصعاالمؼبماظؿقسقةماظدؼـقةمؼبماٌقصؾم .م
ظؼدمطانماظرجؾمدؾػقامصرضباموداسقةماظبمإصالحاتمدؼـقةموظؽـفمٕمؼؿؼقدمّذػب موٕم
ؼـؿلبماظبمررؼؼةمصقصقةم .م
وضد مداسدت مثؼاصؿف ماإلدالعقة ماظعؾقا ماظب مإتؾاع مأداظقب مجدؼدة مؼب ماظؿدرؼس مواًطابةم
اظدؼـقةم.إذ مبدأمّعاىةماٌشاطؾماالجؿؿاسقةنموإصبادمحؾقلمشلامبروحمتعؿؾمسؾكمتـقؼرماظؼؾقبم
.وؼعدل مسـ مذظؽ مبؼقظف م":طـت ماجؿفد مؼب مإغشاء مخطيب مان متؽقن مسؿقؼة ماٌـاصع مطـرلة ماظػقائدم
هضمسؾكمعؽارمماألخالقموتؾٔماياللمعـمايرامموترذدمععإماظدؼـماظصققحمعلؿـدامؼبمذظؽم
سؾكماآلؼاتماظؼرآغقةمواألحادؼثماظصقققةمواآلثارمايؽقؿةم" م
وطانمعـمضؿـمخطؿفماإلصالحقةمععاىؿفنمعقاضقعماجؿؿاسقةمزبؿؾػةمأذامطانمظفمأراءم
وععاىاتمتؼضلماظب"ماظـفجماظؼقؼؿموإتؾاعماظطرؼؼماٌلؿؼقؿمنمداسقاماظبمتفذؼبماظـػسموإصالحفام
وتزطقؿفامودبؾقصفامعـمسققبفام.وحذرنمانمعـمؼعؿؾمدقاءاًمصبزىمسؾقفموالمصبدمعـمدونمآم
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وظقاموالمغصرلانموحذرمعـمانمتشقعماظػاحشةمؼبماظذؼـمآعـقانمصأوظؽؽمدقفمتفؿؽمأدؿارػؿمجزاءام
عـمجـسماظعؿؾ.موغالمػذاماظشقخمذفرةموادعةمؼبمزبؿؾػماألوداط ماالجؿؿاسقةموضدمدساموحثم
سؾكماظعؿؾمنموحذرمعـماظؽلؾمنوادؿشفدمباألعؿماألخرىمطقػمارتػعتمبـػلفامعـمخاللماظعؿؾم
اظذيمؼعؿدلهماظلؾبماظقحقدمظذلضقةماٌلؾؿٔموتؼدعفؿمسؾكمشرلػؿم .م
انمجرأتفمؼبمعقاجفةماألعقرموإرذادمداععقفموغؾذهمظؾؾدعمواًراصاتمسرضؿفمظؾؿكاررمنم
صققـؿامطانمؼـفلماألػاظلمسـماظؼقاممباظؿؿلحمباظؼؾقرمأوماظلؿقرماٌلدظةمسؾقفا موؼدسقماظبمرصعم
اظؼؾابمسـماظؼؾقرم.ماغدلىمظفماحدػؿموضالمظفمعؿقسدا"مدقفمغؿقاجفمسـمضرؼب" .م
طؿاماخؿالفمععماٌػيتمربؿدمحؾقبماظعؾقديماظذيمتزسؿماظعؾؿاءماٌـاوئٔمظؾشقخماظـعؿةم
اظذي مطان مؼؿفؿ مباظقػابقةن موطان ماشؾب ماظـاس مواظعاعة مبشؽؾ مخاص موراء ماظشقخ ماظـعؿة موانم
اًالفمبقـفموبٔمأظعؾقديمبؾغمأحقاغامحدماظػؿـةمنمظقالمتدخؾماظعؼالءموتؼرؼبموجفاتماظـظرم
ؼبمعؤٗراتمتعؼدمبٔماظشكصقؿٔم.موعـماٌعؿؼد مانمشلذاماالخؿالفمأدؾابماجؿؿاسقة مسؿقؼةمؼبم
اظزساعةماظدؼـقةمظؽؾمعـفؿامؼبمعدؼـةماٌقصؾم .م
مان ماالخؿالف مؼب موجفات ماظـظر معع ماظؾعض مٕ متــ مسزْة ماظشقخ ماظـعؿة مسـ معقاصؾةم
دعقفمايـقثمؼبماإلصالحمواظؿـؾقفماظبمعقاضعماًؾؾمصقؿامؼؿعؾؼمباظؼضاؼاماظدؼـقةمواظدغققؼةمصػلم
تصدؼفمٌعاىةماألخطارماٌؤثرةمسؾكمايقاةماالجؿؿاسقةمنموصلادماألخالقموحذرماظشؾانمواظشققخم
عـمعغؾةمارتقادماٌالػلموصرفماألعقالمصقفامطقالمؼؼعقامؼبماظػؼرماٌدضعمواٌرضماظؼؿالم.موأذارماظبم
انمذبؾسماظـاسمثالثةم:ذبؾسمإصالحموذبؾسمضقؾموضالموذبؾسمجدموػزلموانماألولمػقمخرلم
ا٘اظسنمطقغفمذبؿعمظؾعؾؿاء مواظعاعؾٔمواٌرذدؼـموأربابماظـظرماظصائبمؼبمعصاحلماألعةم.طؿام
غؾفماظبمذرورماظعداوةمواظؾغضاءموسدػا ماظداءمواحدمأدؾابمتأخرماألعةمسـماألعؿماظراضقةم.مانمجؾم
سؾؿاءماٌقصؾمعـمتالعقذمضدمزلعقامغداءاتفماإلصالحقةموخطؾف موخطؾفماظدؼـقةموطاغتمدارهمدارم
سؾؿ موتعؾقؿ من مصبؾس مظؾـاس معلاء مطؾ مػبقس مؼب مشرصؿف ماظيت متؿصدرػا مطؾرلة معؾقؽة مبـػائسم
اظؽؿب م .موأعـ ماظشقخ ماظـعؿة مبدسقتف موعـ متالعقذه ماظذؼـ مبرز معـفؿ م:اغبد مدعد ماظدؼـ مزؼادةم
ودعقدماياجمثابتمودعقدماىقادي موضقاءمؼقغس موإبراػقؿمسطارمباذل م موضقاءمؼقغس موربؿدم
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رؤوفماظغالعلموشرلػؿموٗؽـماظشقخماظـعؿةمعـمانمؼؤثرمؼبمعـفجمتالعذتفمؼبمايقاةمتأثرلامباظغام
صؽاغقامؼلؿفقؾقنمظؿقجقفاتفموؼلعقنمظؾعؿؾمبفام .م
وسؾكماظرشؿمعـماغشغالماظشقخماظـعؿةمباألسؿالماإلصالحقةموضقاعفمباظدسقةماظبمآمنمواظرجقعماظبم
اإلدالممإظبمغؼائفماألولمنمواظيتمذغؾؿفمسـماظؿأظقػمنمإالماغفمتركمبعضماظؿصاغقػمعـفام"دؼقانم
اًطبماٌـدلؼةم"طؿامغظؿمضقاسدماألسرابمالبـمػشاممضلم()304مبقؿامذعرؼام ....م
مخططفماإلصالحقةم :م
مسادمعـمرحؾؿفمبعدمأداءمحففمواٌقصؾمْضلمسؾقفامرقؼؾمعـماظدػرمضدمأخذمعـفاماظؽرىم
ّعاضدماألجػانمذأنمخقاتمشلامصؾؾػقامآؼةمأغصارػاموظؾضالظةمأتؾاسفامضؾابمسؾتمورعقزمضدمزؼـتم
وعدارسمضدمأضػرتماالمعـماىفؾم.موبـقاماٌدارسمشلؿمعـفاماظزي مواالظغازمضدمارتدتمارؿاراًمعـم
اظؾػظمواظؽؾؿاتمترطفاماٌضغمرؾالمعـمايروفم.واىؿؾمأحاشلاماالحذلارمرٓاً .م
متؿابعماظلـقنمواظـاسمحاشلؿمشارضٔمعـماًراصاتمواظؾدعمواظزؼغمواظضاللنموظؽـماظشقخم
اىؾقؾمرأىمعامرأىموأصزسفمعامٌسموأحزغفمعامأحسمصشؿرمسـمداسدماىدموأسؿؾكمعـدلماًطابةم م
وطردلماظقسظمؼبمجاععماظعراقماىقصباتلمصـفكموزجرموأظؼكمباظقسقدمتارةموباإلغذارمتارةمأخرىم
.صأرادمبفماظذؼـمزؾؿقامعؽرػؿ مإالمسزْة موعضاء موأْاغاًموتـؾقؿاً موعازال مؼؼارعموؼصارعموؼفقبم
باٌلؾؿٔمأنماصقؼقا مصؾؼدمرال مغقعؽؿموعؾؿؽؿماظذلبموانماضعػقاموادصعقامبشؼائؽؿمؼلعدم.مشرلمانم
اظعإ ماظػاضؾ مواٌصؾح ماظـائر مرأى مإظؼاء ماًطب مودروس ماظقسظ مال متػل مإلؼؼاز ماشلؿؿ مواذقاذم
اظعزائؿمبؾمراحمؼدرسمؼبمعدردةماظعراطدةمتعاظقؿماإلدالمموسؾقعفمخاظصةمعـمطؾمذائؾةمأومتردبم
ظرلبلمجقالمضقؼاًموسؼقالمغدلةمؼلؿضاءمبفامؼبمدؼاجلماىفؾمواظضاللم.موبعدمأنمطقنمظفم م
أغصاراًموأصقاباًماغػرجتمأعاعفمآصاقموادعةمظؾعؿؾموذباالتمطؾرلةمًدعةماألعةمسؾكمسبقمعامطانم
ؼأعؾ.مصؼدماخؿقارمإلدارةماٌدردةماإلدالعقةمؼبمجاععماظؽؾرلمسـدعامتشؽؾتمأولمحؽقعةمؼبماظعراقم
ثؿمغؼؾمعـمخطابةمجاععماىقصباتلماظبمخطابةمجاععماياجمحلـماىؾقؾلمؼبمدققمبابماظلرايم
ظقؽقنمؼبمضؾبماٌدؼـة.مثؿمسٔمواسظامظشفرمرعضانماٌؾاركمؼبمجاععماألشقاتمضربمبابماىلرمثؿم
طؾػمبإظؼاءماظقسظ مواإلرذادمؼبمعبعقةماظشؾان ماٌلؾؿٔمصرعماٌقصؾمؼبمطؾمظقؾةمعـ .مؼقمماظـالثاءم
()81

يـٕصهٛـبد

العدد ( 65 :رجب 1441هـ /شباط 0202م)

باإلضاصةماظبمانماظشقخماىؾقؾمطانمؼعؼدمذبؾلامظؾقسظموتػلرلماظؼرآنماظؽرؼؿ مؼبمدارهمظقؾةمطؾم
عبعة مثؿمسٔمعدؼرامإلدارةماٌدردةماظػقصؾقة ماظدؼـقةمحقـذاك مثؿمسٔ مسضقامظؾؿفؾس ماظعؾؿلمؼبم
عدؼرؼةمأوضافمعـطؼةماٌقصؾموطذظؽماغؿكبمرئقلامىؿعقيت ماظشؾانماٌلؾؿٔمصرعماٌقصؾمصرعم
اٌقصؾمواظدلماإلدالعقةمدـةم1928مموبؼلمرئقلامشلاماظبمانمتقصاهمسزموجؾمصؼدمطانمرغبفمآم
عـاالمظؾعؾؿاءماظعاعؾٔموضدوةمظؾلاظؽٔموضؿةمؼبما٘دموصقتامعدوؼامظؾقؼمؼدصعفماظشقؿمواآلباءماظبم
عؼاوعةمرغقانماظؾدعمواٌؾؿدسٔمواظطقاشقتماظؽاصرؼـمواىفالءماٌػلدؼـم .م
وصاتف :ممتقؼب ماظشقخ مسؾد مآ ماظـعؿة مؼب مؼقم م /8/7م 1950مبعدمحقاة محاصؾة مباإلصالحات ماظدؼـقةم
اىادةنمصؽانمرطـامعـمأرطاغفامؼبماٌقصؾمنموطاغتمعلرلتفمغشقطةموعؤثرةمؼبمضؾقبماٌقصؾقٔن م
موحقاة محاصؾة مباألسؿال ماظعظقؿة ماظيت مضام مبفا موعـفا مخدعؿف مؼب ما٘االت ماظعاعة مذات ماظصؾةم
حبقاةما٘ؿؿعموعـفاماألوضافماظيتمخدممصقفامعامؼؼاربمثالثٔمساعامواذذلكمؼبمتشقعفمعبقعم
شػرلةمعـماٌقصؾقٔموضدمودسؿفمأػاظلماٌقصؾمباظؾؽاءمودصـمؼبمعؼدلةماظعائؾةمؼبماٌـصقرموعـمابرزم
اظشعراء ماظذؼـ مضاعقا مبرثائف مسؾك ماظؿؿـقؾ مدإمدعقد مبؼصقدة مغشرتمؼب مجرؼدةمصدىماألحرارم
اظعائدة مٙؿد مرؤوف ماظغالعل مواظيت مأصدر مسدداً مخاصاً مّـادؾة موصاة مأدؿاذه ماظـعؿة موجاء مؼبم
اظؼصقدةم :م
ضاظقامأبامواصؾمضضكم م
م
بٔماٌلاجدمواٌعارف م
م
غشرماظػضقؾةمبقـفؿمم م
م

م
دؾعٔمساعامؼبماىفاد م
م
داظؽامررؼؼماظرذاد م
م
ودعكماظبمبثماظرذادمم م

م
م
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عصادرماٌؼاظة م
-1اغبدمربؿدماٌكؿارمـمتارؼخمسؾؿاءماٌقصؾمنعـشقراتمعؽؿؾةمبلاممنماظطؾعةماظـاغقةمنم(اٌقصؾم
نم)1984ن م
-2مد.ذغقنماظطائلمنمعـمروادماظـفضةماظػؽرؼةمؼبماٌقصؾمندارماظؽؿبمواظقثائؼمنبغداد2001نصم
 .7م
-3ذبقل مربؿد مربؿقد مجادؿ منسؾؿاء ماظدؼـ ماإلدالعل مؼب ماٌقصؾموعقاضػفؿ مواه مابرزماظؼضاؼام
اظقرـقة مواظؼقعقة م 1958-1921مرداظة معاجلؿرل من(شرل معـشقرة م)نطؾقة ماظذلبقة من(جاععةم
اٌقصؾمن)2001نمص .67-62م
م
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أحزان مدينتي (الموصل)
أ.د .غانم سعيد حسن الطائي

ؼبمارضمعدؼـؿـا م
أتؾؿسؾبمثؼؾماألذقاء م
داضطةٌمطؾماالذقاء م
أتـػسمثؼالًمؼبمصدري م
ارطبؾبمصفقةمعفريمؼبمساصػةلبمثؾفقة م
ؼؿطاؼرمؼفقىمٌسؽبماألصؼماظلقرؼة م
ؼبمسإمصقضمروحل م
ؼـأىمسـمغزواتماظصقصقة م
ؼبمطشػماألضـعةماظقػؿقة م
ؼبمطؾؿةكبمحؼٍّمالتروى م
ؼبمأذقاءمتؿؽلرمؼبمصدريمالتؾبقصك م
رشؾاتفبمؼبمغػللمالتؾبقصك م
عامجدوىمأنمِضغمطؾؿاتلبمباظػصقك م
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عامجدوىمأنمؼـلؾخماالغلانؿب م
سـمسصرماٌقلرِمواظؽأس م
وذؾابماظقأس م
صأصؾقامغشربؿبمعؾءؽبماظؽأسِ م
ػذامعفريمتؿؼاذصفمأعقاجماظقابلةكبم...ماظؾقر م
ؼؾفثؾبمؼعدومبٔماظشارئمواٌرصأ م
أتلاضطُمؼبمأؼاممخرؼػلبمٕمؼأتكب م
عامبالؾبماظلقبماظغاربةمؼبمأصؽدةكبمأبـاءكبماظشرق م
غغرقمطلمِقؼؽبمسؿراًمؼبماظـشقة م
غفدفمعـمخؾػكبماألػدافكبماظرِّذقة م

* كتبت هذه القصيدة سنة  8791ولم تنشر.
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جبَت يٍ اَشطخ ادلطكع
أٔال :ادلٕسى انضقبيف االٔل ادلٕصم حبضطح انزبضٚد /11كبٌَٕ االٔل1629/

برساؼةماالدؿاذماظدطؿقرمضصلمطؿالماظدؼـماألغبديمرئقسمجاععةماٌقصؾماضاممعرطزمدراداتم
اٌقصؾماٌقدؿماظـؼاؼبماألولماٌقدقمم(اٌقصؾمحاضرةماظؿارؼخ) /22كانون االول. 2012/م م

م
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اصؿؿح ماٌقدؿ مبؽؾؿة ماظؼؿفا ماالدؿاذ ماٌلاسد ماظدطؿقرة معقلقن ماظعؾاصبل /معدؼر معرطز مدراداتم
اٌقصؾ مبقـت معـ مخالشلا مأػؿقة مػذا ماٌقدؿمؼب مان مؼؽقن معؾؿؼكمٌـؼػل معدؼـة ماٌقصؾن مثؿ متؾؿفام
رباضرة مظالدؿاذ ماظدطؿقر مػاذؿ ماٌالح مبعـقان م(غظرات مؼب مأدؾاب مغشأة معدؼـة ماٌقصؾ موآصاقم
اياضرمواٌلؿؼؾؾ)مبٔمعـمخالشلامتطقرمعدؼـةماٌقصؾمسدلمسصقرػاماظؿارطبقةم م

م
وضدمأدارمايقارماالدؿاذماظدطؿقرمغاصرمسؾدماظرزاقماٌالمجادؿ نموضدمماالدؿاذماظدطؿقرمضصلمطؿالم
اظدؼـ ماالغبدي /مرئقس مجاععة ماٌقصؾ مذفادتل مذؽر موتؼدؼر مظالدؿاذ ماظدطؿقر مػاذؿ ماٌالحم
واالدؿاذماظدطؿقرمغاصرمسؾدماظرزاقماٌالمجادؿ مسؾكمعلاػؿؿقفؿامؼبمػذاماٌقدؿنمثؿمتالػاماصؿؿحم
اظلقدمرئقسماىاععةمععرضاًمظؾعضمعؼؿـقاتمعؿقػماظذلاثماظشعيبموضدمماالدؿاذمراللمصػاويم
ذرحاًمواصقاًمسـمعؼؿـقاتمػذاماٌعرض .م
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م

م
م

ثانياً :الندوة العلمية ( )95الرقمنة ودورها في الحفاظ على تراث الموصل
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صبَٛبَ :سٔح انطقًُخ ٔزٔضْب يف احلفبظ عهٗ رطاس ادلٕصم /20شجبط1616/
حبضور االدتاذ الدكتور قصي كمال الدون االمحدي رئوس جامعة املوصل واالدتاذ الدكتور
منري دامل مساسد رئوس اجلامعة للشؤون العلموة وسدد من السادة سمداء الكلوات سقد مركز
درادات املوصل ندوته العلموة ( )33املودومة (الرقمنة ودورها يف احلفاز سلى تراث املوصل)
ووم االحد املوافق  11ذباط  2020سلى قاسة املنتدى العلمي واالدبي جبامعة املوصل ،

ووأتي انعقاد هذه الندوة يف ارار دعي املركز لتوثوق تراث املدونة القدمية وارذفة وثائق مركز
درادات املوصل وكل ما وتعلق بالرتاث الشفاهي ،إذ ذارك فوها ثالثة سشر باحثاً ويف خمتلف
االختصاصات وخباصة اهلنددة العماروة ،وادتهلت الندوة بكلمة اللجنة التحضريوة اليت
القتها االدتاذ املساسد الدكتورة موسون ذنون العباجيي مدور مركز درادات املوصل بونت فوها
اهموة الرقمنة يف احلفاز سلى ماتبقى من ارث مدونة املوصل القدمية واهم املشاروع اليت دوف
وتبناها املركز بهذا اجملال .وكانت احملاضرة االفتتاحوة لألدتاذ الدكتور سلي حودر اجلمول
حول الرقمنة يف ارار اسمار املدونة القدمية ،وتضمنت الندوة ثالث حماور جاء احملور االول
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حول رقمنة املباني االثروة بكافة مسمواتها أما احملور الثاني فحمل سنوان رقمنة الرتاث
املوصلي ،واخريا احملور الثالث رقمنة املكتبات واملتاحف.
وقد وزست الشهادات التقدوروة من قبل السود رئوس جامعة املوصل احملرتم سلى السادة
الباحثني واسضاء اللجنة التحضريوة والعلموة وجلنة املتابعة.
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صبنضب :ظٚبضح يٛساَٛخ:

ضمن النشارات اليت وقومها مركز درادات املوصل قام فروق من مركز درادات

املوصل بتاروخ  1كانون االول  2012بزوارة مودانوة اىل اجلامع النوري الكبري يف املدونة
القدمية ،يف حماولة للوقوف سلى مراحل اسمار اجلامع ،ملا له من اهموة تارخيوة بوصفه
إحدى رموز املدونة القدمية.
وادتمع الفروق اىل ذرح وافٍ سن هذه املراحل من قبل االدتاذ مصعب حممد جادم /
منقب آثار وممثل سن هوأة آثار وتراث نونوى.
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ضاثعب :يجبزضح فطحخ رهًٛص

برساوة االدتاذ الدكتور قصي كمال الدون األمحدي رئوس جامعة املوصل ،وبإذراف

االدتاذ املساسد الدكتور موسون ذنون العباجيي مدور مركز درادات املوصل ،قام مركز
درادات املوصل صباح ووم االحد  1كانون االول  2012بإرالق مبادرة (فرحة تلموذ)
وتوزوع مالبس واحتواجات مدردوة سلى تلموذات مدردة الرذود االبتدائوة للبنات
الكائنة يف حي الشفاء يف املدونة القدمية ،يف حماولة لزرع االبتسامة سلى وجود
التلموذات.
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صقرمعـمعدؼـيت م
جاععماظؾاذامؼبمبابماظلراي م
بعدماالغؿفاءمعـماسؿارهمواصؿؿاحفمؼب4مغقلان 2019م
اظصقرمغؼالًمسـمعقضعمدقاظػمعصالوؼة
م
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