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  بسم ا الرمحن الرحيم

����������������������������  

  صدق ا العلي العظيم

ممت ارا آداب ا   ت ا  
یقدم الباحث ثالث نسخ من بحثھمطبوعة بجھ�از الحاس�وب، ویثب�ت عل�ى الص�فحة األول�ى        .١

  اسمھ الكامل ولقبھ العلمي، ویرفق مع البحث عنوانھ الكامل .
یرفق الباحث مع بحثھ خالصة تعریفیة باللغة اإلنكلیزیة إذا كانت لغ�ة البح�ث ھ�ي العربی�ة      .٢

وباللغة العربی�ة إذا كان�ت لغ�ة البح�ث ھ�ي اإلنكلیزیة،وتتض�من الخالص�ة: عن�وان البح�ث،          
بحث ووسائلھ وأھ�م نتائج�ھ، عل�ى ان ال تزی�د     اسم الباحث ولقبھ العلمي وعنوانھ، غرض ال

 ھذه الخالصة عن عشرة أسطر. 
 .)CD(یرفق مع البحث قرص مضغوط  .٣
 توضع ھوامش البحث ومصادره في نھایة البحث. .٤
تسحب المرفقات مع البح�ث (خ�رائط، رس�وم توض�یحیة ص�ور، ...ال�خ) بجھ�از (الس�كنر)          .٥

 وتحّمل على قرص البحث.
(البح��ث) المق��دم إلیھ���ا عل��ى خبی��رین إلب��داء مالحظاتھم��ا وبی���ان       تع��رض ھی��أة التحری��ر     .٦

 صالحیتھ للنشر،  وإذا ما اختلفا في صالحیة البحث للنشر یعرض على خبیر ثالث.
ی�دفع  استنادا ال�ى تعلیم�ات دائ�رة البح�ث والتط�ویر ب�وزارة التعل�یم الع�الي والبح�ث العلم�ي            .٧

 :أجور النشر في المجلة كما یأتي الباحث 
  دینارخمس وسبعون ألف ) ٧٥.٠٠٠(مبلغًا مقداره  أستاذبدرجة من ھو. 
   س��تون أل��ف  ) ٦٠.٠٠٠(مس��اعد والم��درس مبلغ��ًا مق��داره    أس��تاذم��ن ھ��و بدرج��ة

 .دینار
  دینارخمسون ألف ) ٥٠.٠٠٠(من ھم بدرجة مدرس مساعد مبلغًا مقداره. 

 عش�رون   )٢٠صفحات البح�ث ع�ن (   تدفع أجور البحث في أعاله على أن ال تتجاوز عدد .٨
 ) ثالثة آالف دینار عن كل صفحة أضافیة.٣,٠٠٠صفحة وبخالف ذلك یتوفى مبلغ (

 ألسرة تحریر المجلة الحق في تحدید موعد النشر بحسب نظام األسبقیة. .٩
 ال یعاد البحث إلى الباحث إذا ما  قرر خبیران علمیان عدم صالحیتھ للنشر. .١٠
 النشر االلكتروني على الباحث تزوید المجلة بأمیلھ الخاص ألغراض .١١
تفص�ل بف�ارزة    أنیثبت الباحث في صدر بحثھ الكلمات الداللیة الرئیسة في البح�ث عل�ى    .١٢

  منقوطة
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  املشرف العام 

  الرهيميعبد االمري االستاذ الدكتور عالء حسني 

   اآلدابعميد كلية 

  هيأة التحرير

  الدكتور األستاذ

  رئيس التحرير - هادي عبد النبي التميـمي
  

  ةـــم املاشطـــد عبد احلليـــــجميالدكتور  تاذــــــــاألس 

ــــــــلغال ــــــــجنليزياإلة ـــ ــــــــالكلي -ة  ـــ ــــــــسالمية األـ ــــــــة اجلامعــ ـــــــرفـ ـــــــف االش   ة  النج

 ونـــن مدفــــــد احلســـــعبالدكتور  تاذــــــــــــــاألس 

ة ـــــعـــة اآلداب / جامـــــــــــكلي –ة ـــــــــــرافيــــــغاجل

  األســـــتاذ الدكتور خالـــــد موســـــــى احلسينـــــــي  

ة اآلداب / ـــــــــــــــــــكلي –م ـــــــــقديالـخ ــــــريـــــأتال  

 يـــــــــــر األعرجـــــــار جبـــــستــــ الدكتورتاذـاألس 

ة ـــــة / كليـــــة الكوفـــــجامع –م الكالم ــــــعلوة  ــــــفلسف

  فــــــــع خلــــــي كاطـــــعلاألستاذ الدكتور  

ة ــــة اآلداب / جامعـــكلي -ة  ـــــــــــــة العربيـــــــــــــــاللغ

 ديــف الزبيـــن لطيــــاألستاذ الدكتور حس  

  اد / جامعة الكوفةــة االدارة و األقتصـــــكلي  –ة ـــــة إقتصاديـــتنمي                                       

 ي ـر اخلفاجــم جبــاألستاذ الدكتور عزيز كاظ  

ـــــــقانال ـــــــاخلون ــــ ـــــــكلي –اص ـــــ ـــــــالقانة ـــــ ـــــــجامعون / ــــــ ـــــــة الكوفــــ   ةــ

 يـــلـدي اخلزعــل هنــــاآلستاذ الدكتور أم  

  دادــــــــة بغـوم السياســـــية / جامعــــــــــــــكليـــــة العل–ي ـــــــــــسياسالر ــــــــــفكال

 ن الكرعاويـــادي حسيــــاألستاذ الدكتور ه  

ـــــــفقال ـــــــسالمأله اـــــــــ ـــــــكلي -ي  ـــ ـــــــة الفقــــــ ـــــــه  / جامعــ ـــــــة الكوفـــ   ةـــــ

  املصريراغدة حممد االستاذ املساعد الدكتور  

  ةــــــــــــة اللبنانيـــــــــــة اآلداب /  اجلامعـــــــــــكلي –ط ـــــــــــوسيالخ ــــــــــــــتأريال

  جواد امحد كاظم الدكتور املدرس رحيم خريبط الساعدي الدكتور األستاذ

  اإلشراف  اللغوي مدير التحرير               

 

  اإلشراف الفني:التنسيق و 

  

 ــــــيدة.ال ــــــنس   البــــــديري غفــــــران رزاق حس

 

  بكــــــــالوريوس جغرافيــــــــة

 



  

 

  اهليأة االستشارية
  

 انيمغأمحد مهدوي الداالدكتور  تاذـــاألس 

  الواليـات املتحـدة االمريكيـة -جامعة هـارفرد –مركز الدراسات االسالمية  –م كالم ــــــفة و علــفلس

 حممود عمر حممد حممد سليمالدكتور  تاذــاألس 

  ر العربيـة / جامعـة الزقـايق ـــــمجهوريـة مص -هليأة اآلثار املصرية  املستشار العلمي  -تأريخ قديم  

 احلبيب بو هرورالدكتور  تاذـــاألس 

ــــــــاللغ ــــــــة العربيـــ ـــــــي   -ة  ـــــــــــ ـــــــاب االدب ـــــــل اخلط ـــــــر  -حتلي ـــــــة قط   جامع

   يفاويضالساسي بن حممد الدكتور  تاذـــاألس 

  جامعـــــة تـــــونس –ارة ضــــدراســــات مقارنـــــة يف اللغـــــة واآلداب و احل –اللغــــة العربيـــــة 

   حممد خاقاني اصفهاني الدكتور  األستاذ 

ــــــــة  ــــــــالمية –اللغــــــــة العربي ــــــــران االس ــــــــة اي ــــــــفهان / مجهوري ــــــــة اص   جامع

   حممد صادق حممد امساعيلالدكتور  تاذـــاألس 

مجهورية مصر  - مدير املركز العربي للدراسات السياسية و االسرتاتيجية  –األقتصاد و العلوم السياسية 

  القاهرة -العربية  

  اخلاقاني مبدر االستاذ الدكتور عقيل عبد الزهرة  

  جامعــــــــــــــــــــــة الكوفــــــــــــــــــــــة –-اللغــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــة  

   إبراهيم فنجان االمارة  الدكتور االستاذ  

  كليــة الرتبيــة للعلــوم االنســانية  / جامعــة البصــرة –رئــيس جملــة حتريــر أحبــاث البصــرة  –تــأريخ 

    االستاذ الدكتور حسن منديل حسن العكيلي  

ـــــــــة  ـــــــــة العربي ـــــــــداد  -اللغ ـــــــــة بغ ـــــــــات / جامع ـــــــــة للبن ـــــــــة الرتبي   كلي

    األستاذ الدكتور نادية هناوي سعدون  

ـــــــــــة الرتبيـــــــــــة / اجلامعـــــــــــة املستنصـــــــــــرية –اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة    كلي

   



  

 الفهرست

  الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  المداراة وأثرھا في اختالف الحدیث الشریف

  حسن عیسى الحكیم االستاذ الدكتور
  ھدیل عزیز عبود الطالقاني  الباحثة

٣٠- ١١  

  النوع االجتماعي وعناصر الضبط االجتماعي المؤثرة بھ في محافظة النجف
  عبد علي حسن الخفاف الدكتور المتمرس األستاذ
لمیالي الباحث   علي ناجي زغیر ا

٦٤ - ٣١  

   مفھوم التجدید وأنسنة الدین في فكر محمد حسین فضل اهللا
  نعمة محمد ابراھیم  األستاذ الدكتور

  أنوار كاظم مھدي الشامي الباحثة
٨٠ - ٦٥  

لقادسیةعالقة خصائص المناخ بأمراض االبقار والجاموس في محافظة    ا
  عبد الحسن مدفون ابو رحیل االستاذ الدكتور

  انعام عبد الصاحب محسن الیاسري المدرس
١٠٠ - ٨١  

  السكن العشوائي في مدینة الكوفة وطرق معالجتِھ
لبغدادي االستاذ الدكتور   عبد الصاحب ناجي ا
  مجید حمید شھاب البدري االستاذ الدكتور

  حیدر عطیة عبد ناصر الباحث

١٣٠ - ١٠١  

  (دراسة معجمیَّة صرفیَّة داللیَّة) المشتقات بین الوضع المعجمي واالستعمال الشعري عند المتنبي
  علي كاظم أسد  االستاذ الدكتور

  رملة خضیر مظلوم المدرس المساعد
١٥٠ - ١٣١  

لقادر الكتیابي، نموذجًا لفیتوري، عبدا  (فلسطین في الشعر السوداني الحدیث (الھادي آدم، محمد ا
  طالب الدكتوراه قاسم خالدي نژاد

  علي نظري  األستاذ الدكتور
  نيیالحس ییرزایمحمود م دیس األستاذ المساعد الدکتور

١٦٨ - ١٥١  

  تقییم بیئي لصالحیة المیاه الجوفیة في ھضبة النجف  لمختلف  االستعماالت
  كفاح صالح االسدي  االستاذ الدكتور

  صادق  عزیز  جبار  الباحث
١٩٢ - ١٦٩  

  )١٩٨٨ – ١٩٨٠العالقة بین العراق وسوریا خالل الحرب العراقیة اإلیرانیة (
  احمد ناجي الغریري األستاذ الدكتور

  شفاء حاتم شالكة الباحثة
٢١٠ - ١٩٣  

  م١٠٨٤- ٧١٢ھـ / ٤٧٧-٩٤ Talaveraمدینة طلبیرة األندلسیة 
  األستاذ الدكتور جاسم یاسین الدرویش 

لعلیاويحسین جبار  األستاذ الدكتور   ا
٢٦٢ - ٢١١  

لعقلیة العربیة قبل اإلسالم   الدیانات التوحیدیة وأثرھا في ا
  االستاذ الدكتورعمار عبودي نصار

  المدرس المساعد  ختام محمود سلطان
٢٩٠ - ٢٦٣  

  ١٩٥٨ – ١٩٣٩مشاركة أھالي مدینة المشخاب في الحیاة النیابیة في العراق 
  الخفاجي جاسب عبدالحسین صیھود االستاذ الدكتور

  زیدان محسن زبر الباحث
٣٢٦ - ٢٩١  

  تحلیل جغرافي لظاھرة عمالة األطفال في مدینة النجف القدیمة
  المعالجات) دراسة في الجغرافیة االجتماعیة–االسباب –(الواقع 

  االستاذ الدكتور عاید جاسم حسین الزاملي
  كفاح داخل عبیس  االستاذ المساعد
  عثمانمصطفى كامل  المدرس الدكتور

  

٣٥٦ - ٣٢٧  

  الجھاد بین األمر والنھي في نھج البالغة دراسة في ضوء علم المعاني
  حاكم حبیب الكریطي  االستاذ الدكتور

  وفاء عبد األمیر الصافي  المدرس المساعد
٣٧٠- ٣٥٧  

  العالقة  بین قراءة المستقبل والسنن الكونیة في القرآن الكریم
  الخفاجيحكمت عبید  االستاذ الدكتور

  نجاح حسین كطان الباحث
٣٩٤ - ٣٧١  
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  المحطات والطرق التجاریة قبل اإلسالم

  خالد موسى الحسیني األستاذ الدكتور
لقابچي  الباحثة   الھام حمد عیسى ا

٤١٦ - ٣٩٥  

  الوضعیةمفھوم المنقذ في األدیان 
  ھادي عبد النبي التمیمي االستاذ الدكتور

  نور ناجح حسین الباحثة
٤٧٠ - ٤١٧  

  الوظیفة اإلرشادیة في نھج البالغة
  خلیل عبد السادة ابراھیم الھالل  االستاذ الدكتور

  حوراء عبد علي سعید  الباحثة
٤٨٠ - ٤٧١  

  الرسول وآل بیتھ الكرام في دیوان السید صادق الفحام
  حسن عبد عودة الخاقاني األستاذ  الدكتور

٥٠٠ - ٤٨١  

  المشكالت الطبیعیة التي تواجھ تربیة الحیوانات المجترة في محافظة النجف االشرف
  محمود بدر السمیع االستاذ الدكتور

  عواد عبود مطر المدرس المساعد
٥٢٦ - ٥٠١  

  نظر المدرسین مھارات التفكیر التاریخي لدى طالب المرحلة المتوسطة من وجھة
  محمد طاھر ناصر االستاذ الدكتور
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  اثر الزمان والمكان في فھم النص الحدیثي عند الطوسي
  االستاذ الدكتورعلي عبد الحسین المظفر

  صباح خیري العرداوي المدرس المساعد
٥٨٤ - ٥٦٣  

لعباسیة   تقییم كفاءة الخدمات التعلیمیة في مدینة ا
  لفتھ سعیدعلي  االستاذ الدكتور

  حسن عبداهللا حسن المدرس الدكتور
  ایمان عبد الحسین شعالن المدرس

٥٩٨ - ٥٨٥  

  مرجعیات المنھج األسلوبي في الخطاب النقدي المعاصر في العراق 
  حافظ كوزي المنصوري  االستاذ الدكتور

  میثم حیاوي عبد نور الحاجي المدرس المساعد
٦١٤ - ٥٩٩  

  واالدراك الحسي عند میرلوبونتيفینومینولوجیا الفن 
  االستاذ الدكتور جواد كاظم سماري الساعدي

  زینب محمد علي مصطفى بشیبش  الباحثة
٦٢٨ - ٦١٥  

لقیاس والداللة   جمع الجمع بین ا
  عبد علي حسن ناعور  االستاذ الدكتور

  حیدر محمد علي حسین الباحث
٦٥٤ - ٦٢٩  

ة ماكس لوشرتوظیف اللون في شعر سعاد الصباح وفقًا    لنظرّی
لدكتوراه إلھة التمیمي   طالبة ا

  علي بیراني شال األستاذ المشارك الدكتور 
٦٨٤ - ٦٥٥  

لقرآن الكریم التقدیم والتأخیر إنموذجًا   جمالیات مقتضي الحال ومواضع الخروج عنھا في ا
  ایرسول ن نیرحسیاألستاذ المساعد الدكتور ام

  یوکیا ینجف یعل المشارك الدكتور األستاذ
  راد  یمیکر دیالدكتوراه وح طالب

٧٠٠ - ٦٨٥  

  دراسة العصبیات المذھبیة والطائفیة في شعر بشارة الخوري
  األستاذ المشارك الدكتور أمیر مقدم متقي 
  األستاذ المساعد الدكتور آشورقلیج باسة

  صفورا نظرى
  مسعود باوان بوري

٧١٨ - ٧٠١  

  روایة  ((علي أبواب خیبر)) لنجیب الكیالنيالتعریف بأخالق الیھود ونفسیاتھم في 
  خیاألستاذ المشارك الدكتور محمد الش

لع عبدالرحمن    ییدوزایا
٧٣٦  - ٧١٩  

  الرموز الطبیعیة في أشعار علي محمود طھ
  األستاذ المشارك الدكتور نعیم عموري 

  عطار انیموحد فھیالدكتورة عف
٧٥٤ - ٧٣٧  

E – mail: Adab_Kufa@yahoo.com 
arts@uokufa.edu.iq 
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  وأثرها يف اختالف احلديث الشريفاملداراة 
  

  ملخص البحث

و ا ء وما  ر ا  أن  ا    أ  اراةا

  ا ا  ا          ن  ا   ؛ ن ا ل 

ا  ااد ،  ا ا  ذ أو  ار ، و ما   

      ن ام  ، م ة ن   أو ، ء ا نر

    ن ؛ وذ ا ا اأ ذ طا  ن 

   اراة وة ا   ام  ، ا  ة ا    ،

         ا ا  ر  ؛ اا  ا ،ف اا

وا ما ا  ياول اا   . اراةة ا ل  أط 

  املقدمة 

 ا أ دأ  اردف اا ُ و ا ا أ 

اء   ات  وا وأ ، إذ ت ة اب         

      اراةا اأ أ ة وه ا وز  ذا  طن ا  )

       ة از ار ادوا دى ا ف  عا  ز ذار

         د  وإن اط ، ا  ا ر     اا ا

         إ  ا ا  ا ل ا ه ا و ،   ن

ا  ا  ،  إرة  اط وأ وارا  طق       

 االستاذ الدكتور

 حسن عيسى احلكيم

 اجلامعة االسالمية

 الباحثة

 هديل عزيز عبود الطالقاني

 كلية الشيخ الطوسي اجلامعة

 



  

       )   ١٢ ....... ( .....................................................املداراة وأثرها يف اختالف احلديث الشريف

         را   دةا ا إ  ، ر وأا  ا

      ( ا   و ل ا  و مأذ  ١ا ،

 م  اا  ن ى  (أو  ن ا  أ ا و

            ا م أو ،آراء ا  ن   ،اا ا 

 اد  اا، أو ر ا ا  ب  اأي        

ا   ن اإ    ذ و ،ا   ، او ا

( ا ا   إ أدى ذ ٢.  

: أي(  ٣      :   M ̧   ¹ º Lء   ا ادق     

  نا وأ ، و   نا أ ، و   س

         و ، م  ور  ذ   م ، نا إ ا اراة

( ا ام٤إ .  

         ور ،روا     مذ  ت اواا  و 

    ات ا   رء واا       ت أا  و

         ا ا  ،رج أ دئ اح اط      ب  ا

  أ  :ل زرارة  وا      ل اأ أ  ) :ل ، ّا 

 ا أ إ أ    ا أ  ل  ،ا أ : ،   ) : ل ،

          ن  ا أ :  ، (ب  ا   ا ن إذا

ل ، إذا ن ا  أ ا  أن   ب ، ل  م ا  أ

             ا ا  مو ا  ا   ب   ا 

     أ   أن   إ ه أن أأ و ، وا ا

      ا  أ  د  ،     ئ زرارةأ  : ل

ا     و أم  ،    ، ا        ج ا  ،ا 

         اأ  أ  ث أ ا     ا  : ل ا 

   ، ّ ّ و ،ا أ : ،أ  ذن   و  أذن  اا

   أم ظ  إ :  ،          و ك أك  ل
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     أط مز أ ،  ، ا ،وا ا  ر و ، 

 َ   اا وا  ا  أر  ، أ ا  طف           

   ف أم  ب اذا ا          ف  ذا  ت ،وا

          ،  ف، وإذاا   يوف ا وا ا  سي ا

.إ ود ادر  آ  أ  أ  

  أ  أ       ل ، م  ؟ اا  أتل أ

  : ،أت  رأ          سا  ف  ،ء  ط ي رأن ا

     ل اء رإ ي رأا ا  زرارة  ل وا ، ()      و 

ه ، م ان س  ري، ل   أن أم زرارة  ، وّد     

  ل اء رإ ادري أم  و ، أم ن واا ()     و 

   ا ي أن أ  أ             : :ل ؟ذ 

 ا اك؟ وم     اب، و  أ وأم أ ت  

  .٥أ   ف) 

    ( و و م أ إ أم ن  اس  أ ا  ا  

  وإ ، ذ   ون امو ، اءةو ا    

           ا ا   ن وزرارة ، ا  ون ام  :

  (ا ا ا ا٦      وذ ط وو ا أم أم م  ،

           ا   ر أن    أن زرارة و  سي ا

    اس.  

و ااراة وأ  اف ا ر أب ي  أب      

 ا را      ء يد اف ا  ت ة   ا ار

ا أ   و ،: ا ا  

املداراة لغة ً: .١

    ارأةا  ، رئ ارئ و  ن : ل ، اوا اراة : (اا

   ودار ل : دارأ  و  إم :  ل ن ا ، ةوا ا 

( و ٧، إذا ا.
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٢. : 
ً
املداراة اصطالحا

و      ا  أي   ات        (  اس

      ، ا رء وا  ، اراةا : ن ، وأا     ءوا

         إ   سن وداد ا وذ ، و اراةوا

 ، و  اس ك          ، وا  ر  أاء  وطع

     أ ا       إ  وداد  إ  ، 

  .٨واك )

     ط ا  ا ا ظ درأ إذا د  ا  اراة أوا )

  .٩اط )ود ال و ذ ، أو  ا  داري : أي 

       وأدر ا در  ا وأ طوا وي (اا و

( و   ا  راا ١٠و.  

    ة ، وّا و ، ا  ر ) واما  م ا و

 ع أ و ،  و    (رهوف ا  إ  ١١ .  

األدلة على املداراة : -٣

ا  و أ ارات اس   ا  وردت   اوات وات 

:  م  

  :  ل M ̂  ]  \ [ Z_   g f e        d c b   a `

 k j          i hL ١٢.  

إن د ه ا  وب  ا ق ا واة ر           

   ، ا  وا ،  طن ، ورد ا ءةا و ، ا

  و ، ة أ  ونا  ا  ا ان ، و  أي   د

  . ١٣ ا ا   ب ااراة  أن ه ار ا د

   ل ال ر()      ارا ة   ا  ء إمإن ا ) :

( ا  امإ   و، ا اء د١٤. 
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   ا  أ  ، ما  ا  ، أ  ، اإ     : ل

   ل ال ر()       ه ورع :         ث ) :

 ( ا   هد س وّا  اري ُو ا ١٥.  

       و  و و ط ) س أيا  اري 

 ا ا    و ،  وا   ا  ر  ا إذا   

(مأو م  د  ره او ووا دوا وا م١٦وا.  

   ا  ، ا    ،   ّ  أ  ،   ُّ

  ا  : ل ا    "  ء ) : ل   ا إ " ا 

(  دار  لو ا  ر ّ  : ل١٧.  

       :    دل  را ام وإن (  دار ) أي M x y     z {  | 

}    ~      � ¡ L ١٨     ا إ ب طوا طاراة واا  و ) ،

   مو      د  ا     ا وا

    إ   أ  م   و ط   و  

أ أو ة اد اط  أن    وا وات   

ا ا  ا  ا ( او  ا ا ١٩إ.    

           ، ب ا  ،   ّ  أ  ،

       أ  ، ما   ،      ب راةا  )  : ل- 

:   اّ  ي         م ا  و    ان  

أظ  م ااراة  ّّوي ووك َ ِ و      و

 ( ّ  ّويك وو ك ، ي  رظ ٢٠      ) ،

      مأو ا ا  اوةا م اء  وا طاء واا  اراةا

   اوة ، وا د  اا   اراةن ا و وا ا 

   دوا وا  ا  وم  و   ا  

          و أي   و  ا إ   ا ن ذ 

د     ا  ذ  س إك اال وع ات وواا  
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ا وا د  م ا  أن     او وه          

     نر ا        اوة ،ووا   ن   ا 

(    أن ا  ٢١د.  

    ،   إ  ّ  ، رّا   ّ  ، يا ّ أ

 ا  أ  ، ن  ا   ،  ة      ل ال ر : ل

()  مأ ) : ( اداء ا مأ  ساراة ا ّ٢٢ر.  

       ا  أ  ،   ة  ،   رون  ، اإ  

  ل ال ر : ل()        م  ن واا س مّاراة ا ) :

   ا  ل أ  ا      او اّ ارا ا :   و را رّا

    إ ذوي ا     ٌنز   ّم ،   ا

(    أ أّم : [  ] ل أن  م ّو أ ا أّمّ٢٣ظ .  

 : ( اراة اس م ان وا  م ا ) ( ا أن         

رة   ا إ ا  وك اض  اه ذا  اول          ان 

     اراةا  إذ ا م  اراة ما  ن وإذاا م 

      وا ، وا ا  نا وأ و د ه ا

   ارة وا         و   اما ور ام ور د أ

    م ة و هو  ا ام  ا  إذ ا ور ما

( م ٢٤.  

   داو ن ر) ( أ ا أّمظ  إ ذوي ا    ) : 

وا ا  داو ف ر داب م  روا وا م

      أ د  و   و    أ ا أّم ق اوا ا

     و   لا ا  و    أ  ل إن م  أّم

  ا  ل ،   د أو أ و ،       ب ب  ا  ح

       و و ز  ات زع وا  ا 

( ا   أو ا  ا ٢٥ .  

  وردت روات  اارات م رأس ا وة ا  م  :و  
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   ل ا  ( ارا  ا    ار   ا  ) :٢٦. 

   ل او  ( لا اراة أا) :٢٧.  

  و  ( ساراة ا ة ا ) :٢٨.  

  و (  ساراة ا رأس ا ) :٢٩ .  

  و  ( ساراة ا ان ا) :٣٠.  

  و :   ( لا أ  لاراة ا)٣١.  

     ا ل ا       ءاراة ااء ، وا او ،  عا ) :

(٣٢  

  دقا ا           م  ءا  أ  اء ااراة أ إن ) :

( ام٣٣وإ .  

        درةت اواا   اراتة ا أ :    

   ل ا   ( مأ   وا ،   سدار ا ) :

٣٤.  

  و (  و ، ا  سدار ا):٣٥ .  

  و :  ( ساراة ا  موا ا  )٣٦.  

  و  (ربا اده أدارى أ ) :٣٧. 

املداراة:أسباب  .٣

 ا إن ا     ون أو ، مأ ا  اون ا ام

: ضت م  اراة ؛   

ا او: ( اة  ، ن اة  رة ط  س أر   

اذ ور  ذ ا، و ا  إذا ن ا  او ا ؛       

           ن  ،  ت اءات واذه و ا  ن م

ا ا             نات ور أو اا    ع ادا  

      ،ء ا   وا و ،ا و "ا " ب اأ

      اا  ن  ،ماذ  مو ا س أ ر 
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 ، م  ور ،  ع     راءوا ا  ن ض ه او

( إ  ا   اا  ٣٨ا.  

        ،أم ا  ا ا  ام روا   أن) ا  ا

            رج وا  ُا    ،ابا وا إوا اا 

و ز ام واةا ن أ  أ .ة، وا  ا   ،

       اتا  ةا و ،و روأ دا ن

اة   وا   ، ا ا ر إذا   ّب 

(٣٩ .  

 :ما ا    و ا  رواة ا  قو  ن روا  إن)

   يا اا  ء ا ا    اب، و م

 ( ا  ٤٠       م) : :ل ز  ر روا  لو ،

 ل اب رأ()     ا()       :، ا  :ل ا؟ أ

 ل ار  ن أن ا  ل : أ ،  ا؟ا  ()    ا 

            دا  اب؟ا ذ م ذ    ،اب 

(٤١  . 

  )        ون ا ء ل ارون ام :     

 ( را اا  او ،ر ا٤٢ا.  

      ن ،ا ا ن أم  ك ن ) :ا ا  :

   ا  اة ، ووا ا  ن ،مأ ود اور ا در ا

 ، وء وإن وا   ،م  أا     ود   أم أمء    

(  أو ٤٣    و ا    دا  وا ،

  روي     ّ : ل أّم       أ  اط  ل أن ) :

     إ أوا        ارى   ،     ا

( ن ركط  و ر   اب٤٤ا .  

إ ن أل  اد ا         ا ا   ء ة 

ه .ا  
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ا اا) :ك   ا    ا إذ  ا        

  ا      ون ام  ،  ا ت واب وى ا

        ن ا دون أن  ،ب وا ء دء، وا  : م

  ا  ا ذا ،ا   ا  را    ورأ 

 روا أن ا   ا ( أيس وا وردوا    ٤٥ذ  مو و) ،

إ   ون ا ظا  ا ، ون ا  ّا ، ن         

    وأ  ورأ ،     ا ا  ا ن  ام أّم

ا إ ا   ن ل إّم ( نأي وا٤٦ .  

    ن ظ ، ا  دوا ا ا ) : ا ا

 أ و       رام    هأ  و ا ذ  

    زوا ق ا د ا إ ن س وإا  

أن و   ج ود واوا ا و ف او ا ا

( أدب أ  ا ا ل ر   ٤٧.  

 ا  أ  ا ز روا  ورد     سا ا ز  ) : ل إم

    واوا  دواو   ا ،   أن وإن ا 

        ا ر ، ء ا ا ذ  إذا م ا ذموا ا ام

        ء ا : ا ذ  وإذا ، دب أ  ن أ  ا

( دب أ  ءن أ   ٤٨ا.  

      ا    ورد       ا  أ  : ل ن أم    : ل

      : ل و  ا إن ا أ  سا ا و ى ا أو)

        واوا  واوا  دوا : ل  ،  س ا 

 ن او ن ا     او و( و ٤٩.  

            اء اا  ت أه ا ض    ي 

  ا د ا م ة اا وا    اءأ  سوأن ا ،

          مو وإ   اراةل اا إ أ   عوط

. اا  
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ملداراة وأثرها يف اختالف احلديث:ا .٤

 ا      اراة ؛وذا   ة أ ن ا ل 

   ، ادا  ن ا  ا   ،  مذ ب ا

رن ء ا     ، ا ا  ذ أو  ار ، و ما 

           ذ طا  ن  ن ام  ، م ة ن   أو

     م  ا  ء  ،    ن ؛ وذ ا ا اأ

 ا أ         وا ام ،     ل : ( إن

  .٥٠ما  ف وه و أم ه )اس 

: (ا اس  ن ود  ون        ورد  ا ادق 

و ا  أم و إن أم     إ  ب أو      

  . ٥١م  أو  ا ا  ن )

   ا           اراة وة ا   ام  ، ا  ة 

           ا ا  ر  ؛ اا  ا ،ف اا

  ا  ا ام وا اول اي طأ  ل ة ااراة . 

تطبيقات : .٥

          ي اف اا   ت اا    و

.  رده و ناراة وا  

 / القنوت :
ً
  أوال

أ ـ الروايات :

  ا  أ    أ م  أ ا ا     ا  رواه 

  ل أ  : ل (   وإن   إن ) تا ٥٢  .  

  ا   ه لب ا  وقرواه ا  أ  

ل : ( ات   اات  وا  ا ام            ادق 

   وا ر واوا ا :  ةا ا لاءة ، وا ع وا

ء )واد واع وا٥٣.  
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ب ـ مورد االختالف :

           ه   ا ا  دو ا  فة ار ظه ا

    ة و   تا  ا   واول  واا دل ا  ، ا

. مو و  ما دل ا  ،  

  ـ معاجلة االختالف: ج

، و اك  ااراة ادرة     ٥٤ اب   اب 

؛ وذ ن أ ما   ا  و      ا ادق  

 ا ن از  أن   أ ا       ةا     ؛  ٥٥

ا ن ا  دق .اراة أا   

 ا ل أ ا  كا   ل        ن ا وإذا) :

  ، وا        ان وااراة . ٥٦وأم أ ا )

 / عدد مرات الوضوء:
ً
  ثانيا

أـ الروايات :

      ، ر ا  ، ب ا  ، دز    ، هو ا  

 ا  أ  : ل ر  م ( ة ة ) : ل ة ءا ٥٧.  

  ،   ا  ،  داود وأ :   أ  ، أ  ة

،    اة ،  ة ،  أ        أب ،  د  ن

  ( ا ظ  ا ة ، ووة واء واا ) : ل٥٨ .  

 ا  أ  د د أمز  ن    ا و     ل

         ل إم  ؟ل أم  ،  ة ة :ل ،ءا  كأ  إم) :ر 

         و    ،أ ا ى أم وأم إ ه ا  

 (٥٩أ.  

ب ـ مورد االختالف :

ل ان اول وام  أن اء ة واة   ،  ل        

 أه  ء   . ا ا  ا ادق 
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اجلة االختالف :ج ـ مع

 ، اإ  د ، وز    ، ا  و ،     ورد

  م أ    أ  ،    أ  ،   و ، أ 

 ا  أ  : ل ا   ،     ءن و  ) : ل ءا 

 ة ة ٦٠) إ.  

       ن إذا ورد  ات ا م ة ة  ء إأن ا  ا د

   ء يوإن ا م  وأ ط أ ط   انأ   أم

         ذ  ل اراة، وا  و  ا  "  ءل : " ا

         داود ا   ه لب ا  ا ا      روى

 ا  أ  ل : ( د     : ل رة ؟ة ا  اك  :  

ا أو  أ ل ار ف إة ، وأا ()      س ، وا  ةوا

    ة  . أم   ذا  ء داود  زر   ة             

ارة ل    :  م   ة  . ل : رت ا ود        

  ا  أ  نا  أن          داود  ل : ا م  و إ

ا  ا أو ب اق ، ل :   ه ون ا زر إ ار           

           را وأم رداود ا أ  أ إ أ  نر وا  ن أ

رط إ  ر إما  ل أ ،    إ       ن 

    ءو-  رف ط م-  وداود ط ، ل وا  

     ه أأ    ءا زر  داود  اه    ةا 

 ا      : ل داود : ل ، ه را  أ إ   ءهو  

ن د  ر  ول :  داود     ط و أم ،           أ

        وأ ،    ارة اط رط و رط  اط

   ا  أ  روداود ا أم ا : ل داود ا ، در أ     ل

   د  اك  : زر  داود     أن م وم مدار ا  ءم

     ا  ل أ ، ا و        . ا   امو  ا  :

  ا  ل أ                  ث داود ا : زر  اود



  

       )   ٢٣ ....... ( .....................................................املداراة وأثرها يف اختالف احلديث الشريف

 ا  ل أ ،    ل ، رو  م ا ا :     فن أ 

             دن و    : زر  داود  ل  ، وا ا   ا

(  ة   إن زدت ٦١وأم .  

 / وقت صالة الفجر:
ً
  ثالثا

أ ـ الروايات 

   ا  أ  زرارة          ، ة ا  إم ، ا  ام ) :

             و  ع إذا د ن أر    ن  :  أن أ

(  أ ؟ ٦٢ا.  

   ا ل أ ، ما و  ا ) :   و ، ة ا 

٦٣)ا .  

  ا  وأ  أ     روا  أ     ا   ) :

  . ٦٤و ، وه ) 

 ا  ل أ ،   ب و   ) :   ولا  أوأ ، ا

( أ ا   ما ون وا أ  ٦٥.  

ب ـ مورد االختالف:

اول وام  أن و ة ا  طع ا   ، ل ان 

.ع اط  أن و  د  اوا ن اا   

ج ـ معاجلة االختالف

 اف ا  اد  ااراة ،  روي  أ  ل ،     

 ا     ) :    ، ع اط  :  ل ؟ا ر ا

     ا أأ إن ا  أ  ل ؟ع اط  أن ا مأ  إن أ :

(    موأ ،ا    ٦٦.  

 / الصالة على الصبي :
ً
  رابعا

  أـ الروايات :

  دق اا   ،   يد اا س ، وا    ) :

 ( وور   ٦٧وإذا ا .  
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 ما و ا  آ  دقا    إذا  و رث ا ) :

       وإذا ، ر  أ       رث و  ر 

(٦٨.  

    و أ   (   ةا  إذا ) :٦٩ .  

: ( ا   اة  اة           ول   : دق  

                أن  إ " ا  " ل ،   ا  ا 

  .٧٠وا ، و       اة و اود ) و  اة

ب ـ مورد االختالف :

   ، ا    وأن ا  ةا  مول وان ال ا

 ان ا واا اة   ا ا ا اي   اود    

  و اة .

معاجلة االختالف: ج ـ

      : زرارة  روي  سا  اراةا  وزة اا دا 

 ا                ل : ( إم ، دار  نو ا  ا ا 

   ا ن أ ل ، إطا          أ    ن ، وإ  

 أ ( أط  ن  : ا أن ا ٧١ا.  

  اخلامتة 

و ا ء وما  ر ا  أن  ا    أ  اراةا

    ا ا  ا          ن  ا   ؛ ن ا ل 

ا  ااد ،  ا ا  ذ أو  ار ، و ما    

    ن ام  ، م ة ن   أو ، ء ا نر

وذ ن      ن  اط ذ أا ا ا ؛ 

،    ا ة  ا ،  ام   ة ااراة و اف 

       ا  ا ا  ر  ؛ اا  ا ،ا

  ا ام وا اول اي طأ  ل ة ااراة . 
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Abstract 
It is necessary to say that compliment is one of the methods which the 

Imams     ( P.U.Th) had followed in exhibiting judgments field; they 
might dropped exhibiting a judgment as it did not agree with their 
opinion or with the famous. They were had dealt with the topic gradually,  
or even, not directly; to deal with a part of the topic and if the receiver 
was able to understand it they would deal of the other parts because their 
hadith were so difficult. Yet it is not a permanent phenomenon,  it 
depended on the circumstances to declare the real judgments, so there 
would be a kind of the external disagreement between the judgment in 
the second case and that in the first case of the compliment time. 

  هوامش البحث

  

 .٢٥٠،٢٤٩ام ،  ا، ة ر و ار ، ١

٢ ، ف اوا درض ا ، ا  ، م٢٣٦ا. 

 . ٨٣اة ،٣

 .٧١/٣٤١ا ،   ، ر امار ا رر ا اطر ، ٤

٥ ، ب ، ا   ، ٧/٩٤ا      ا  ، ا   ، وا

،٩/٢٧١. 

٦  ، ما  ، ف اوا رض ا ، ٢٣٨ا.  

٧  ، ح او ج ا حد ، ا  ي ، إ١/٤٩ا.  

٨ ، ظ ات واا  ، ا  ا  د٣/٢٤٣.  

 .٤١٧ رواس   ،  اء، ٩

١٠  ؤوف ، اا  ، رت ا ٢١٦.  

 .١٠٥٦/ ٤اوام ،إا   اي ،ز اداب و اب  ، ١١

١٢ ، ٣٤. 

 .٩/١٢٦ظ : ا  ،  ا ، ان   اآن ، ١٣

١٤ ، ا و رك ا ، ا  ، ري١٢/٢٦٢ا. 

١٥ ، ه ا   ، ا      ، وق٤/٣٦٠ا. 

١٦  ،    ، رامزمحا لا ، ٨/٣٤٣ ا.  

١٧ ، ب ، ا   ، ٢/١١٧ا. 
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١٨ ، ٤٤ط.  

١٩ ،    ، رامزمح ا لا ، ٨/٣٤٣  ا.  

٢٠ ، ب ، ا   ، ٢/١١٧ا. 

٢١     ، رامزمحا ، لا  ٨/٣٤٤، ا.  

٢٢ ، ب ، ا   ، ٢/١١٧ا. 

 .٢/١١٧ ن ، ٢٣

٢٤ ،    ، رامزمح ا لا ، ٨/٣٤٥ ا.  

  .٨/٣٤٥ ن ،  ٢٥

  .٥٧/ ٧٥ا ،  ، ر امار ا رر أر ا اطر ، ٢٦

٢٧ ، ان ا،  ، ي٢/٨٦٥ا. 

 .٢/٨٦٥ ن ، ٢٨

٢٩ ، اوا ن ا، ا    ، ا٢٦٤ا.  

  .٣٣٩ ن ، ٣٠

٣١ ، ان ا،  ، ي٢/٨٦٥ا. 

٣٢ أ ، ا، ر ا  ارمة ا ،  ا ٤٣٧.  

٣٣ ، ا دأ ، طا  دي ،آو١٥/٥٦٢ا.  

٣٤ ، اوا ن ا، ا    ، ا٢٥١ا. 

٣٥ ، ان ا،  ، ي٢/٨٦٥ا.  

  .٢/٨٦٥ ن ، ٣٦

٣٧ ، ان ا،  ، ي٢/٨٦٥ا. 

٣٨ ، ف اوا درض ا ، ا  ، م٢٤١ا. 

 .٢٤٢ ن ، ٣٩

٤٠ ، ف اوا درض ا ، ا  ، م٢٤٥ا. 

    . ٣/  ٥٢:  ١ا ا   ، ب ،  ٤١

٤٢ ، ف اوا درض ا ، ا  ، م٢٤٦ا. 

 .٢٤٦ ن ، ٤٣

٤٤  ، ا ،    ، وق١٥٦ا. 
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٤٥ ، ف اوا درض ا ، ا  ، م٢٤٨ا. 

٤٦         ، اديي اا ا  أ ا ن اا    ، ا

، دات ا١٣٦ا. 

 .٣١٦/ش٤ا ،أ ا، ب ارة ، ٤٧

٤٨ ، ه ا   ، ا     ، وق١/٣٨٣ا. 

٤٩           ( آل ا) ا   إ ا و ، ا   ، ا ا

،١٢/٧ . 

  . ٤١ ا  وخ  ار ،  ارت ، ٥٠

  .٦٢٤،     ا ، ال ، اوق ٥١

  .١/٣٤٠ا ،  ا ، ار  ا  ار، ٥٢

  .٨٢/١٩٧ا ،   ، ر امار ا رر أر ا اطر ، ٥٣

  .٨/٣٥٦ظ :  اام ،  ، اا اة ، ٥٤

٥٥ أ ، ا  : ظ ، ا  ا ٢٢٤ا. 

 .١/٣٤٠ا ،  ا ، ار  ا  ار، ٥٦

٥٧  ، ب ، ا   ، ٣/٢٦ا. 

٥٨  ، ب ، ا   ، ٣/٢٧ا. 

٥٩ ، ت  ،  ارا   ،ن  ٩٤ .  

٦٠   ، ا ، ب ، ا ٣/٢٧. 

٦١ ،( آل ا ) ا و، ا   ،ا ١/٤٤٤ا.  

  .١/٢٨٣ا ،  ا ، ار  ا  ار، ٦٢

٦٣  ،ا  ،ا  ، ٢/١٣٣ا.  

 .٢/١٣٤ ن ،  ٦٤

    .١/٢٨٤ا ،  ا ، ار  ا  ار، ٦٥

٦٦ ، ا  ، ا  ، ر ٢/١٣٥اا  أ  را ،

،١/٢٨٥ .  

 .١/٤٨٠ا ،  ا ، ار  أ  ار ، ٦٧
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٦٨ ا  ، ا  ، ا ، ٣/٣٣١. 

  .٣/١٩٩ ن ،  ٦٩

٧٠  ، ا  ، ا  ، ٣/٣٣٢ا.  

٧١  ، ا  ، ا  ، ٣/١٩٩ا.  

  املصادر واملراجعقائمة 

  ـ القرآن الكريم .

اما  ،  ١١٨٦(  أ:(  

١. اة اا  ة أة اا  ، ا ا ا  

را  ا. 

  ديوا  ، ١٣٨٣( ا:(  

٢.  دأ ١٣٩٩، ا  ١٩٧٩  ،ا  ، .  

 يا ،٣٩٣( إ: (  

 ١٩٨٧ -  ١٤٠٧،  اا ،ر ار  أ،  ا وح ا ج اح .٣

.  

  ا ا  ،  ١١٠٤( ا:(  

٤. و ا    آل( ا ا ، ( آل ا )ء) ع 

 . ١٩٩٣  ، –  ١٤١٤ ، ام،  ااث

 ا  ،  ن )٩ق : (  

٥.   ترا  ،و١٣٧٠، ا  ١٩٥٠   ،را - ف اا. 

 ١٤١٣(  ا:(  

 ام ،  اي  اوي   ،   ا اوة ح  ا   ارة ب .٦

،ا. 

.  ، يا   

 . ا دار،  او، ا دار،  ا ان .٧

 ما  ، ا :  

  .  ا  ،  ا واف اد رض .٨

 . ١٩٩٤  .  ، ١٤١٤ ، او  ،ار و ر  ة .٩
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 وقا  ،    ٣٨١( ا: (  

١٠. ا  ، تراا ا -  ا –    ،و١٤١٧،  ا  ١٩٩٧   .  

  . ١٩٨٣   ١٤٠٣،  ري أ ،  ال .١١

١٢.   ه ا  ، ري أ  ،ما . 

 ا أ ا  )٥٤٨: (  

 دار،  ١٩٩٨ ١٤١٨ ،  او   ،ي،  ا ر  امار ة .١٣

ا .  

 ا  ،  ٤٦٠( ا : (  

  . ر،  اا، ام اي ،  ار  أ  ار .١٤

١٥.  ا   ، يا ما  ،ا  ،ر .  

 ١٩٨٩ ،     ١٤٠٩،  او،  ا    أ،  اآن   ان .١٦

ا ا . 

 واما ،اإ   ي٤٥٣( ا: (  

١٧. داب زا ب وا  ،رك ز و  ا  ا  ،ا١٣٩٢، ا  

١٩٧٢  ،دار ا . 

 ا  ،  ب  )٣٢٩ :(  

١٨. ا  ، ري أا ،ري،  ا  ،انإ  انط.  

 رامزما   ،  )١٠٨١:(  

 ااث  إء  دار،  ٢٠٠٠ ١٤٢١  ،  او،  اام ا أ،  ا ال ح .١٩

وت،  ا  ن . 

 ا  ،  )١١١١ : (  

،  اء ،  ١٩٨٣     ١٤٠٣، ام ،  اطر  ا  أر  رر  ا  امار ر .٢٠

  .وت  ن

   ا  وخ  ر٢٩٠(ا: (  

٢١.  ترا  ،  م ،١٤٠٤  ١٩٨٤  ،يان،  اط .  

  روا  :  

٢٢.   ءا  ،م١٤٠٨، ا  ١٩٨٨ .  
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  ا :  

٢٣.  أ  ا  ا   ا  ،    يا  ،  ريا  ،

و١٤٢٦، ا   ٢٠٠٦  ،ور .  

 د  ا  ا :  

٢٤.  تظ اوا دار،  ا ا  .  

  ا  ،أ  ا     ني اادي ا٤١٣( ا:(  

٢٥.  داتا ا  ، در  ،م١٤١٤،  ا  ١٩٩٣ .  

 ويا ،  ؤوف١٠٣١( ا:(  

٢٦. ا  ت را  ، انر اا  ،و١٤١٠،  ا ١٩٩١.  

 ريا  ، ١٣٢٠(   ا: (  

٢٧.  رك ا  ، آل ء  ا اثا  ،و١٤١٥، ا   ١٩٩٥  ،

 .    ،رة

 اا  ،   ٦ق( ا:(  

 . ا دار،  او،  اي ا ،  واا ا ن .٢٨
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النوع االجتماعي وعناصر الضبط االجتماعي 

  املؤثرة به يف حمافظة النجف
  
  
  
  
 
  
  

  
  املقدمة

ان ا  اع ا  ات ا ا    امن 

، ن وا     ا   ا ة اا  ا و

 ا  ا ان ا ا  اا ا  اا ا 

   م نما م ك وطت و  ر ث  اا

  وذ،   يت ارو    د أب ا

  ا ا    و   ا   دات وو

 ع ا ا د ، و ة ام   د ، و ا

  ل    مة ا د  و ا اي  ا ، وذ

 ع اا   ة ا  ا    ا ا

  اد وأل ادوار ا وارات ا د .

 ا ا  د ة اا ا  ع اا  

  رو  وا ا ا د ات  اوات وا 

ا "  م   " WHO ا ا) ، و  ١ق اأة (

 ا  يا   ت أةوا ا  ا ا و

 األستاذ الدكتور املتمرس

 عبد علي حسن اخلفاف

 باحثال

 علي ناجي زغري امليايل   

 



  

       )   ٣٢ ....... ( .................النوع االجتماعي وعناصر الضبط االجتماعي املؤثرة به يف حمافظة النجف

ت ا    ٢(ا و ، ( م ما ا 

 اا    دة   و وأم اذ   نمر ا

 رن اما  ن أن ا و ه وو وا ا

)Gender identity را ا  ر و م أو  رة ( 

)  ، ٣ا ، أذ  اب أ  اك ا  و   اة (

م  ةا ا و   ا ا   رة اا ًءم ور 

 و ا  با ا  يوا ا  ت ا

) اع UNIFEMء  وق ا اة ا أة () ، و ٤(واأة

ا ( ار ) :  ادوار ادة ا   ا وام وه 

 ا دا وا  و  ور ا    دوار اا

ا ا ى و  ة واا د ت اودوار واا ا 

أة وا ل ٥(ا اتا  ع اأن ا  او ، (

 ، ت اوا  ف ا ا  أة واا   م

    و درا ادوار ا     ، و  ا ا

 و  ا  وا  أةا ا ا   إذ مأم م

 . دوره ا  ج ا يا ع اا  أةى أن ا ا

 و ا      ت اد وام    سا

وة وااموا ا  ا  ا   ،  ادا  ا  وا

ا اي ن ا وذ  ل ا  اور ا  اا   دون

 و م   اع او أن وى  اد دا ا واة 

 ا   موا ا   تو   يا ا ا

    آ  د سا ا ع وا ا س أ

ع اا  ع اا  .  

   ن ةا  و  ر  ة ول را  ظ

١٩٩٤  و ٥١  م  اده اا  ة ة اا  ء  ا

 / ذ ) ا ا   و را ا   ِا ي دن اا
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) ( ٦ام   و  أو  ىة أ ظ  ، (ر  ١٩٩٥ ٢٣٣أذ 

    ار  وام و ) و ر اول ا  و٧ة (

 ا  ةا  ا   ا ا لا  تأ

  ا وا ا ا رو  و ، ك ا١٩٩٨   أَن

  ا  أو ب  أس ار    امم ، و ا

ا اي ى  و   اول ا م ا وام  مق 

  ب ي  و د ، رة  ١٩٩٩اا   ا 

ا ا  ار وذ ح  ا ا وا ون 

ات ا و ع اوا ا  ر ، ان اس اا  

ا او ا  ان   ل  امر ود ات 

ا  اأة وا و م وامد اا ا ا ى إ ه 

  ا ا  او  ا ) ، و أ٨ات(

  .   وا اا و ا  ص 

  اوال : اتمع 

  ة ، وارض وا  ن س اا  ا   : ا

 ة ا ندات وداب واوا وا اموا مة (ا٩وا ، (

  ا ت اا  ةا ا    لا و

)  ور  نم١٠ا     ة اا و ، (

   أن  و ،     أن   نم 

  ك   ديأو ا  ن  ن أو أن ا م

أ  ف ا   يا ك اا او ، ه او 

 ا او ا ا  ط  ي واا   ءا 

ا   اة ، و ت ا  ا ، و  امن 

   ا أو ا اأو ا اا    ك اذج ا
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أ ا  كا ر م  ث قاع اأم و ، ء ا

   دا   أن    وف أما و ، ماء أو اا

) وا وا ن امت ا١١ أن ا ذ  وم ، (

ا   ا   وا  ت اوا ذج ا

 اا وا ا ، وا ا ت امن ا واج 

واة وا م ا    ا و  د مع اك 

 ص اا  ان  ت اوا و ا ذ  ان أط

  ه اا وا  ا   ا  ااد وإن م ك 

    او أو ا  ، ا   ط د ا ا 

  ا  اه ا أة ، و   أو ا 

  ااة .

 ، آ  أي  أ مرة واا  فا  يا  إنَّ ا

    ا ا   اف اى  امء اي 

و  ا  وقا  إ و ، دوا وا وا إن وا ، 

  تأة اأن ا د إ أةوا ى ا  اا  وت اا

  أدم أ  رى ا  وا وا ا ا

  إ  د ا و     وأ  ا

  دة دا ا  ر   اط   

) دا   ا  ق ع وان ان ا  ١٢ و ، (

 ا   آ     ذ ور وا ا ه ا 

ن ا و ه  ظوف وا ا و رادة ا ، وم از

 و  اوق ا م    وا ، او دوار 

 ان ا ا اوم ،   ا    ة ا او ا

اة اا  ا  فن ا ا ادد او   ، ازاو ا 
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  ان   اف  اف ام وا وا واف 

  وا ،   فا    ت اا و ، ا

 رق اوا وا ا ة ان و    و 

ا) ١٣.(  

ا  اد وده ا و  ت  ، نَّ امن 

) ، و و ذ  اد ا ا ١٤اد   ود  ان (

 وا ت ا  وا ا ا    و

  ا  ط او    ر ر  د و ا 

  د ول ان و  او ن وا ان  و ، ف وا

 ، ا  دا    أذ ا ا  ض م ا

 دات اك واا ام م ا و ا  دا  

 َ ى و ط ى و  و  و  رو  و

    يا ا  ر و ذا َ  لط 

.  ا  ا   

  أ ـ جمتمع منطقة البحث 

 ا اا ا ا د ت نما ر وذ  ر

ا ا ده ن ، أذ م ات   ف امر 

وارا ا و   ا ود رة وادي اا  ، ر 

 ل او  ت وف اا  م را  اا ده ا 

د ا   ، و ن   ال واو وار ان 

 ا  ا  ٌأ  ن اقا  موا موا د اا

اا    ا اى ا واي   ال  ااق 

ا ا ودي ا ادي ان ا ام   ات وال

  را   ، ا  عا و اض اارد واف اا
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 اة اء ار ام ، وو ا ا ا  أدت  ه 

  ا ات دوراوف واا . اا ا   

 أ  ن ا ا  ن  ا   

  ام    ام إ اا ا  ء و اوم

  ط أ   ا  د وذ ا    ا ا

ا  ، ةا ن اا   وا د او  سا ا و 

    ارس اد ا ا  ا  ا  أن 

   ا ا ا  م  وم ، ا وط ا ا

ع اا   وم دا ا  اوم ، ا طو ا 

  ورة وا طا  ا  ذا طا  أ ق ا

 اب ان ان اا   ذا أ أم   ، ا ا

  ف  م اما  ذ  و و ، ا 

 ت اا  ع ا ا   ا ان ا 

. ا   و    ا ا ن ا وا   

ثانيا : عناصر الضبط االجتماعي واحملددات التنظيمية تمع منطقة 

  بحثال

 ااد من ام ن   اة ام ا اا ف 

   اء  م ا ا اا ا   ات 

ا  ل امء اد ا ، و   امن وا واف 

 ا ت ا ل اا و ا  ل او ا 

و اة ا وا  ذ ة  اواج  ا ه امن 

 و ، و ا و ، وه اف و ، ا   ه 

 ا  ثت اا   دات اه ا  أي  و ا 

   و  د واا  ا   و ا

 ن واما     ، د واك ا دات اده او
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 ةاا ا اى ووا   م فوا   ا دة ا

  اه و  د  او د دون آ  ادن اوا ا

.وإدرا  د   ى  دط  

  ادهوي ا اد اأ  ا وا وا ا اان ا

وا ت وااق واا  د     ا ا روا 

ااد ا ، و أي   ات ى اد م ذا امء  او  او 

د او  ( ر وي ) ا  م  ا وط  ، و  من 

) ا ا  ا ى م ١٥ان، (  ا   ا ما و

 ا  د ا  ءم أذ ان ا ا     ا

   ا ا ا   ا  ن   ا ا 

وا  ا   ا ، ا  ا ا ا  وار ،

 ا  ادا   يا ف او ا ا ن ومد ا

. ا   ممت اد او    

  أ ـ العرف االجتماعي السائد

اف  أاف و ام ا د ك ااد  ا اذا 

ا م ن ام ن ا   ء و   َمب اا ر و

  و ا  تا   ب فوا ،   كا ا

) امف١٦ا  و ، (   أو ا ا أوا ا 

 ً  ا ،وا ة أوال  اأواص ا أو

رةدة رة اوث ، أ ادة  وا ن ا   اص 

 دة اا  رة وه ا  دة ن ومف اا  و ا

)  اد اإرادة ا م  ف اذا١٧ .(  

و ا   ات ا وا من إ أنَّ  أاد 

 ا ا    نمإذ إنَّ ا ، ف اا و  ا   ا



  

       )   ٣٨ ....... ( .................النوع االجتماعي وعناصر الضبط االجتماعي املؤثرة به يف حمافظة النجف

     ي  ا  درا  ن إن و ، ا  ء ا

 )  ا ١٨     ن ن انما  فا و و ،(

 ٍ واداب  و  ت ا ور ر دات ا وه 

و و  و   ا ، و  اف  ة 

ا  ل  نما  ت اا    م اما  ا

   اء اا  وا  ها ن  فب ا و ،

  ده وذ و  ا  فا و ،  ُ  َّهو 

ؤه   و  ب    ال   ا امم اي  ا

   نما  ،   ا  ارا ف اا

 ا    امن  ط ا    ون 

 ا  نما    و رات اوا وا ا 

  ه     ي من اما    او،  وجا 

 ام   ، ذ  و ط توا لو د   ا 

   ا  ري ام ره ووا راد لوا ا  ا

، ا ) آ   ه ن ىأ   م ام ١٩و. (  

ان  ا  امم  ا وت  ك ااد و د 

  ازما و ا  يا ا ا َُّ  ا   ازن

 ان   وا ا اما   نما و   

را و ا  ادن    مؤ و  و ان 

 ن اما      ا ط  ا اما ا

 ا ن ا  رق اا و  أ  ت  

  امن ودا وا    ر ات واون 

  عا و  موز وم ا ف طا ا  ا

  أو  ن اما  ة أذ ارد  فا  ن اما

   قا   نم  أ ن اما  ا ا 

) ، و ل أماع   اا أو ادات إ من،ور  ٢٠ااف (
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إدل    أو إمذ اُف  ا ا ،و ر  اُف 

 "با نما " داتا   سا   ا 

  .، او ا ي

ان اف ا   ا  ء  اف ا ا ى 

ا واي      ااق   اول اورة ا ام   اد

 اا ف ا  توا    وفظ  ن م يوا

  ف اا  م اف اان ا ، ل ا ه دون  ا

 مدة ا د ا و ا و  دا و ن ه وو ا

  ، ة اا   م وا  رفا ت  ارا

   ة ااف ما ا     وا ا  وا ارا

 و و ا ا  ات م ف ار او ، ا  

  دو ر اا ا  ف اا  ا   فا 

ع اا  ف ل از اا اق وا  ن وآ  تو

 :  ا  

١  .  ل وا دا دو   دة دوار   أةا اا

   دو ا  ل ذ ا ا   

  ل اا     و ، ا ا  و 

   ا  أن ات    دون ر ااد .

٢   ُا    و ا  ءا   د قا  .

     ا ي : (  طا ا   ذ)( ٢١و ، (

. ممت اا  ا ان إم دو    

٣  و (  ) ا  ف  ل اور او ازواج ا   دو .

 أة وق ا نا او ، زو  د   ا ر  و

  ا ا.  ا اي  اه 

٤  و مم از ذ   ا  حب اي واا ا ر .

   ا  ى اب اك او طف اب *
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.  ود اأة  ادارات ا او مرة ذ رم   ات  ٥

 غ دو   ا  ا. ذ   او د مم  

٦  و ان  ا  أة وزواا ر وا ا  ء .

ا ا    ا وا    ا ا ف 

  ا  ه   ا و   ا  ا واج ا  ا

 ،  واجا  وفا   ا  د أةا  ر و 

) ٢٢(  

. و اأة ل د د ا او   ( ا )   ارت  ٧

. ا  

 د ام  فق اا   ف واا   ا ث 

 ا   ة تو ك ان  ،  ض د  و ة ط

 ت اا     ك ن ه ا  ن ، وم فا

   كا   ت اوا ،ا   نم 

ل وا  ا ط)اء او اا ٢٣    ف لوان ا ، (

  ة  و اوف ا  ان .

اان   اف ا اي ن  ظا  ن  ااث 

ا ا  أي  ادات وا وا ا    اة 

 ،   أةا م أذ ،   ا ا ك أ  ا و

) و واا  ر و ن ٢٤زو  دو   ه ا ان ، (

 و ا م ن وانا أ  دة أ م  و ا

)٢٥ف ا ان    و ،  (  ا   ٌا ا 

. ا   ع اا و  

  ب ـ التشريعات القانونية 

  م ام   ا ان ا ن اا  امد او  ا 

او ا او ا ا ا و  ا     او ام  
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 ت اء ام  بض ا رين امن ا و ، ا 

 مات ذوات ا دة ن بان ا ا  را ام ا 

   ن و ( . ق )ولا ا  وذ  توا  ، ا

 ات وإذاء واة (ات اا ط  و ٢٦  أ ،  (

  يوا   را  نم ٢٨٣إ    ا  نم اول ا و

ا    ن   إ ،    ل ذ ن ا ا اي ا ا 

  يدي اواج اا   نمن ا ان و ،    

    م اذا  نو  او زو أ م اء دأة او

  ا و أةا م ل وإذاو ضُ  ا ا  دة اا

 ق  ان  اوج أ   اودا و امن  او

ا راة ودرة  اا ات واد و ل ا او ة اوج 

   يا ا  م وج ان ل وط  با   

ار ا اق ن    ا وا او   اوج 

 ، مور ا  مم  ا ا و  ا  نو

) ، ن ا وه  ا من    ال ا ، اذ ن ٢٧(

)   ةا   ت اا ا   ٢٨ ن ا،  (

ا   ا  ا ز م ن ذأة وا  ا 

  وات اا   ن ا م راوا ون ا  

) اا  أةا زم ا ،  ٢٩ا ا  فل ا و ، (

ع ا و ا ا  قا   وا ع اا  

 اا  ارا ار وا  اد ودور ات ا أن  ا 

) وا  ار  ا  ت ٣٠ا  وا أرة ل (

. م ا  م ا ا أ  ا  

 نأول ا ا  فا  سا  ق مم نمق ا 

ات وال وات واان واي  َّ اس ا  اق 

 من اا ظ ى وا مرة اا و    و ا دا
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  و  ا   نمق ا  ٣١( ١٧٩١\ ٩ \ ٣ و ، (

  ناول ا   ا ا  نمق ا  ا ا ن

ق امن واي ا      ا اة ات ث 

ا و د  وا ار ا وا ا  ات ا 

) ر ا ار ا ا  ن وم٢١٧٠٠٠ا ر (١٠   ولن ام

١٩٤٨  اا  وارا وس أا   )  ودة اا  ء

واق و  وا ا واان ، و ان ا   وح 

ام  ا ان  ء  ( امن  ا  اء ) ا ادة 

اق واا ارة  ا ان دو   أي مع  ا او 

ان او ا او ا او ا او اأي  أو   او ا اط أو 

) ، وإ م ا ان ٣٢أي و آ ) (ا أو اوة أو ا أو 

  ا مما ا  أة اق ا  توأ ا ة رت

:    

  اوال :  االتفاقيات الدولية املنظمة حلقوق املرأة 

  م ا وت اا  ك ن ةا ا  ءام 

  ي تا ل ذ ء مما ١٩٠٢ا   ا و وا

اام ا ا واج واق وا  ا و ات 

  اا  ا ١٩٠٤ا  ١٩١٠  ١٩٢١  ء  ١٩٣٣ را  ل

 ا ت  وما  ا  أةق ا   ةا ا 

  درن امق ا ن اا  ا تت وام١٩٤٧وا 

واي م  أنَّ  امن  ا  اق وات ااردة  ان 

ا  ع وأي م   دو)ا  ن ٣٣ا  مدة اا ، (

  نمق ا ١٩٦٧ا   

  امت وات وات  اة وا و ق اأة 
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  ١٩٥٠. ا اق ا أة  ١

٢  أةا  ا  ءن ا١٩٦٧. ا  

  ( او) ١٩٧٩أة . ا ق ا٣

  أة ق اا أة ١٩٥٠اا  تأ ا ه ا ت

  وا  ا ا و وا ١٩٥٠    ء ان أذ م

  بام  ء او  دون أي  تما   ا

ا  وي و طا ا  ا اع ا ت ا

  رو ا ا  ا و  دون أي  أةوا ا

.  دون أي  طا ا  ا ظا 

  أةا  ا  ءن اا ١٩٦٧ا  ان ا ر اا 

 ا مو ا ا  ا  قا  و هره وم أةا 

امم و ان   اا ا أة و ا امم وي 

 قوي ا أ   ق واا  أةوا ا ر و

اك او ادرة  ا اة وا ء  ا  اأة 

  ء أى اا  ا ر اأ  ، ا و  و

ارت ا و ا ا  ة م اأة ، وذ ن واة 

  أةا   ا و وا ءات اا   ا

 من اما  أةواة او  ظوا ب اا  نو ظا

 ء أوا وورا  فال وازة ات ووأدارة ا ا  

  ي ت اا ام ا ا اذ اأة واا  ا

  واة ا اذ اا  أ  ،  لأة وا ر

  ا اذ اا ، اأم  ت ا قا  أةوا ا

ار ا وا وار ا وا  اق اد وا و

.ا زات اوا ت اموا ت اوا  

اول اطاف  ه ( او )  ت  ١٩٧٩ا أ ق اأة 

ا  ءن اإ  اردةدئ اا   ا ا أة، وا  
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 أ  ا ا  ءا  ا اض، اا ا ، أن

  ا ه و و ا نا أة وق ا ن

 ) أة  ٣٠اوا ا  تاق واا  واةا   ارا (

   تا  

  ثانيا : الوضع القانوني يف العراق 

  ر أذا  وا ا ا   ان اما 

   ا م ءون ا وط اا ت ا  ا ا

ات اا إ   ك أ ان ا   ف اأ  

 اا ا    ار اا أ ا اا ا و

 ، وا ااف واوا  اا من اماد ا  أول ١٩٣٣ 

   ، و ت    إل وع امن ام اا إ ١٩٣٦و 

  اقا  نمل ا١٩٤٣ر اأ  ة  أذ وا ،  ،  ا ز

  اده ء ا ين ام١٩٥٣ا  ا ا أ  ا  

ن ا امن    اواص امم ال   اول اور . و

  وا ، إ أن ه ا    ود ات   م ، مم

اأة اق ا    .  واةا   ، نما ا قأن إ إ

    أة واا دئ  ةا ق ادئن ،  ومق ا

َّ م أ  رن امن ا  ا ،  دةا  لا  

١٠٢   ب واا   ا ا و ، أ  ا  دور ا

    دئو وت اوا ان وامق ا .  

ما ا   يا ان ا  رو ا ار ا  م

  و  را اا   أو ء اا   د  ا

 ( د )    ر أ    ( ور ) ة و 

 يوا وا  ن اما  ح اا  روا ، 

  اط و  ا وم وا  د ا اا 
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ا ود ات ا و اام   واد أ ، ون 

ار دة  م ب   ا دول ا  ان  اول ل 

ا  زا  م  ن اما   ا رد   

) ٣٤ا. (  

   وا ار اا  را وا ا اما    و

  ا امم اي  و اأة ا  ار :

اط ر ومء  ار ) : ٢٠. اب ام ا اول ادة ( ١

. ب واموا ا    ق ا وا  

) :  او د واة و ا ٣٠. اب ام ا اول ادة ( ٢

  ة   ت اوا وا ن اأة اوا

.ا وا ا ا    

 :  ا اي ( اة )  ٣٧. اب ام ا  ام ادة  ٣

.  رل واطء وا روا رة او دوا  

 م ) را : ف من امت ٤٩. اب ا ا اول ادة ( ٤

   ء أة ٢٥ا   أذ اب اا  ءأ م  %

  ١٨ا   .  

  ـ الدستور وحقوق االنسان ١

:    نمق ا    ار اا   

أ امن دون  ) : اان وون ١٤. اب ام ا اول ادة ( ١

 أو ا أو ا ن او اأو ا أو ا ق أو ااو ا ا 

. دي او اا أي أو ااو ا  

  ) : ١٨. اب ام ا اول ادة ( ٢

. ا أو أ ا ب و    اأ . ا  

  .  ا و أس اطب . ا اا
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  املرأة يف العمل وحق ـ الدستور ٢

) : ا    اا    ة ٢٢. اب اول ادة ( ١

  ا من ا ام  او اواة  اأة وا  اق 

وات  ان امن ا  اا ا أة واات اظ وار 

  و أة ات اوا  وا  ن ريا ا 

:   ذ و  

) ال :  اظ ا ازة ٢٤)  من ا ام ر (٤٣أ . ادة (

  )  وا  .٧٢ وه ا)  وودة  ا

 ) وا ا زة ا ا ظا  ز . ٦ب   او أ (

. ما ن ام اض  زةا و  

  ـ املرأة يف قانون األحوال الشخصية  ٣

  ا اا   : ال اا  نمت ا

و ااًء  م    أ إ  و   اواج واق 

  ) .٣٥وا وام وا وا وا وااث (

   ا ا   أة صا ال ان ام 

و وا ار اا: ا امل ا  ا    

  ) : و ط ا اذا  م ذ ر دي أو اد . ٤٠أ . ادة ( 

  ) : ا أ م ا و . ٥٧ب . ادة (

) : اذا ط اوج زو  ا  ٢٣ ا ام  ادة ( ١٨٨ج . من 

ا.   

  درا ( ال ان ام ) اع ١٩٥٩  اأة اق ا وره

 ،  ا  و ،ا     تا  أن ات . إ ة 

 . ا  مما و اأة ا ورةق اا  ا زا ت

ا    دئ نا ا ةا وت ان وامق ا 
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.   ا ت ، واود ا رن اما  دة اا و

ار او .   ا ا أ اأة  ار  وا ا إًء

  . ل ون وج وه

  دةا إذا  ٢٥، و ا د  وج ال ان ام 

 وا       ا   وج ، ودون إذن ا

 ر دون زو  ا  ا  أو ،   أ   

  . وااتاواة  ا واأة  اق 

  املرأة يف القانون اجلنائي 

) : ز أن   اأة إ  مي  أنَّ ااف  ٨٠. ادة ( ١

  ال اات دون اا ا   ءا   داريا

  اأة .

  اة  اأة ا : (   ادء ا   ا ٢٨٧. ادة ( ٢

ا ادس إ   أر ا  ا و ال  أة 

) ر ات ال ان أم و  ا  ٢٣ا  (

١٩٧١  

ُ   أةق ا رخ كام  ات ان ام ممص اا

اا  ا وا ارات اا   اأة ات ا 

إمم  ا اا ، اي   طال اات ا ا ت اق 

  ا   امذره و  :   اتا ا و 

١  . ا در إ  تا  امأة اا    تا م

 ف او   ة  را  ا ا ن اما 

ف،   .    امن ار اوج ا  وا ا

  روج اا    ر ، و    أةرب اأ 
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 زو   أةا ة وا رن اماع ا   ما و 

ا  .  

  من ات  اوج  د زو . و    ٤١ ادة  .  ٢

   د اووا وا  وا  ، نما ا  رة

  واةا    ا او وا ن  ، دا إ

ا اما   أة ، اوا ا.  

  اأة ا ى اا اما ا      ر

 ) ر ن ام٧١   (١٩٨٧  ) ر ا ن رم٧٨و   (١٩٨٠ 

 ) ر ا ن ام١٢٦و   (١٩٨٠ ) ر ما ن ام٢٤و  (

  .١٩٧١)   ٢٣و من أل ات اا ر ( ٤٣ال ، ادة 

 اا طزم  ا   ق اأة واان 

ا  ممص اوا اا  إ   و ،  و و 

ت  اوري إء  اارات ا وامم ا ا ن اأة 

و  اا ا  ودرو:  

١  .  و ، اأة ا  ف اا زا اراتو ام ارإ

 .  ا أو اي

٢  . اق ، وا  أةوا ا  وا واة اا   ا

 .                            ال أ   ووت وظ   اة

٣  نمدور ا  .  نم    ت ، واود ا أ

 ال اا  وأة اا ا ل لا ا  

٤ .   دة ات إاق ،  اا  أةوا ا   ا مما

 تواق واا   ا  سأ                              

  ٥  .   ا  ذوا ، ا  أةا  ا أ  فإ

ا  مما  
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إء  اام ا  اأة ، وإدام رت ا  وامك .  ٦

 ت راد   ،  امم و ا ا أة 

  .داء دور  ا دا اة

 من اال ا ف ر ا    م اطل .  ٧

  .وارث و اواج واق

٨  .ة اا  اةا ر  وا  ، وا ظوا 

 ا    ورةت ، واق واا   ا

 ء واا   دور  ف ا ا اف اوا

ا  ءوا.  

٩ ر .اأة اق ا  ا وإزا ا   اذ  اق اء ا   

  .دون  اواة ا  ا واأة  م اق وازات

  ثالثا : الديانة السائدة يف اتمع:

ا  رة  ظة امم   ود   ات ، و ورة 

 وا ، ت اور  دور    را  و  يا ا

  اة ، و و ا  ا وأ ا واما دة ورت 

  ف ان وان ، و ر ات  ا ا اة ، 

و ممت اا   ةظ   ر أَم  ا  

  او دى اه ا ن و ،  ى رو دوا ،  سوط

) ددات ٣٦اات واا   ام  ا ا  ف  ، (

   د واا       وا ا اء ا

)  ل ان وات ، ٣٧اا  م م ) ن ن  و ، (

)(   ت اا  سا    ترو ٣٨وا ، (

 دا اا  ) ام  عا  م و  ف ا

  ا وا)( ا ا ل نمك ا  س اوا ٣٩. (  
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 ،  با اد ، وك ا د   م ا  و

 ا و ، وا ا وم و ، ب مو ،  و

  ) .٤٠ا وال (واد و ا ال اد ا ادة وا و

 ا  اف  ادن ا ام   م   ك 

 و د روا  ف او در فا  ا  ن ادا

  د وا  وا ان ا ، آ  س دط وان ا وا

  ك       تذات ام  رو  

 اده وا   ر ا  ة  ن اا  ادها

    م م   ار  ه ا ااد واا ا 

ّ    اد و غ    ان و ار د و

  مما ا ة اه د  وا ،  أو أ  ّ

 ا و ل اا  ا  ا وا  و مما ا

 ك اا و ، ٤١(ا.(  

 ا  أ ا ا وذ  د  وظ  ة اد 

 ، د واا   ا اطى اأ   ا ط ، وا

  و ا ا را عء ا ا  ة اا  ا و

او   ا ا ا م  و ا ال 

) و ة ا٤٢ ا  ا ا ظا و ، (

) . و  ٤٣ اا امم و  أي  ض  اس (

ا  ا   ا أن ا  ا ا  دها  

 . ذ و   

) آ وردت  ٧٠٠) آ  ( ٢٠٠د آت ا ا  اآن (

  وا آن ات اآ س ا  دا ا وى وأ  ابا

) ف آآ ٤٤ا ه ا  ، (   يود اا ا 

 ا ت ادئ واا  ظا ا   ص ا

 اء ا واس آن ا ، اذ ان اب ا ا  اواة 
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   ا واأة  ب ا دات ،   ا ر م

ااب واب    وا ، ا   مة  ازم ف 

 ا  عأي م و ت اا      ة ءار

   ا ا ا ا دا اا ت اا ُ 

ا .  ب ا اا وا  

 ة اا ُّ در فا  أة ا ص اان ا

 م   ت ات واا    ا 

ص اه ا ة ، انا ام   أة  واا وت و 

   ا وارد وا و ا وا وا و اح 

  عا ا ب واو ا  ن ىأ  ا ا ، وا

  و و آ  ا  لة او ا را   و ان ذ ا

ء اوا أ  حا  وزو ا  ط  ،   

) ، واآن ا ب ا  ٤٥ أل اة ا أة (

 و ا  أ  م  م ا ا     دوري 

 ،   ا  ذم موا ا ،  ث ودورمون ا ل ا 

و ون ار ودور  ،   ا واار  ه ارض ا ان 

 ) :     موا د او  ، ء ا  س اما ا 

وام ذ )(٤٦. (  

   ن ، و ا ل  اأة  ام امم ق

   ا ا  مل ا ا  اه ، و   ا ا  ما

 :      اه  
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 ا  واةا   م ، ا ه ا م  ل ا 

 اء اذ ان    ا   ا واأة ، وان ا واأة

  م  أة  ا ة ، ووا م  ا و   ، 

 ول اب ما  ا  ا   ا ر  ان ا ذ ا

  ء و  ا ذ ا  ام ) :  ن اطب ا  و

  ل او ، ا ا  ر ا و اب ان ا ( ةا

ا ا  واة واا   :   رىرة ا  ء و،

) ْرضَواِت َواَا ُ ِِۚ  ُءََ َ َُْۚ  ُءََ َِْ َََُو ًَمُء إََ َِْ ََُ

) ، و  ا ه ا ا و  د ، ه وا ٤٨)(اَر

 ا  ا ن ا ( ا  م  أةا   ان ) : ل

 ، ت ا   ما ا  ءوا ما   فا  ،

  و ان امل ا اآن وو ار  م ا ، و  أ اأة .

   ا ط   ، مورة ا إ  أةوا ا 

  وث   أ  ون ا ، أةا ط  با  

: و  ل ا اذ  M N O  P Q R S TU  V W 

XY Z  [ \ ] ̂ _ ̀ a   b c d e f L )٤٩(  

 ا  وية ا ءا ار و  ان     ، أةوا

رة او ام ، و  م اأة  اى ار اال  اآن 

ا  اء و رة ة   ا ورة  ُق 

ا   قرة ا و وة اا  أة وواا  ك ت ا

وأم   ﴿) ، و   ل  : ٥٠ ا  اب ا من(

 إذا م  ،موا ا و٥١(﴾ا.(  

   يوت اا م   ا  ا ه ا ان

ا م  ه  س ، واةت او أ ا  أ

أزم و أام ، وارة وام ون  ا امم اك 
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 م  واةوا     ا ا  ارإ   

 و    ، ا ممدئ اا  أ ا   أو  أو

أو  أو   دون أى ،   امم ،  ا  اآن 

ب س   ه ا ا د و زا  اس ا اق ا 
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اذا م اأة  ا وو   ا امم ، ن   اق 

 ا  ل فوا ا رث ، وا و ، ا  ،    

وااء وا و ار زو ، وام  ه  اواج  وان ن اه 

) ٥٣أ(  

 : ا م ا ا  أةوا ا   ارق     

  اا ، ااث ، ادة ، ا ، اق . 

اا : ا ا اور   او ا   ا واور اي 

،  قمة وا وا طوا ا     ةو أنَّ ا  أو

  اوان ا ،  و وم و  ّ ن  ج إ ا

 ّإ ة ، و ون اادارة ا   أةاو ا    ا

ة ن أن ن  أو أة أو   واة ا ج إ ادارة د

  دارةا   ا ك ن   دة  دارةه ا م

    م   م اذا وا ،   ورانوا وام ام

اماد  دون ا ، و اف اأي  ن ك   ود طف 

 رأي أ  . هم   

 ا  اذ ام ا  ر و ا  رك ا أةاث : اا

   رو  ا وان م ، أي أ  قم و ن و

  ت كو ، ذ        قما  ا 

  رثداد ا  ،  نو و ا  أةا م  



  

       )   ٥٤ ....... ( .................النوع االجتماعي وعناصر الضبط االجتماعي املؤثرة به يف حمافظة النجف

 ا و وج اا  ( وجوا ا  اذا ا  )  م

ا و اب ا و اس ، وون    اذا امد   اب 

 لا    أذ وا   اناا اذا ا    نوو

  اود   وا  اس .

    يا ا  ة أة اا دة : ان وظا

ادة وا  و وم ام ، و    دة 

 ىأة ا   اداء  وا ا    ز اا 

  ذ   ، ط ىد او إ      دة واا

  ا  دةا       ا    أ م

    و ، ت وزوا ور ا  و ، ذ  قا

  اردا ا ا  ا   اا   ةأة وادة أ

 دة اأة اذا م ،  د ، ب ،  ا د  ن 

) ود واا   ارد  ا   نط٥٤ا(.  

إن ا : ا ة ورب ا  و  ذا ، ا و ا ا  

  ة او ر ع او    وان ، رد ا ه ةت ا

 ذ   و  د  د    او  وظ  م

.   أ إ  

 أذ ارد   ع اا ،  ا ن  اق : ان اق 

ا وه أو اأة و وإ  ،   ّن  ط ا  ن 

  وا   ء   قن ا ، ل ا  ٌب ذ

  ن   و  أو أ ور أن م    ا

ن  ا اذا ن  ا وا ا  م   ا ان 

  ااز ا  وا أ  ، واذا ن  ار أي 

    ن قت انَّ ا ء   قط  

       ا  قا   ان ،   فا

 أ أم ف إ قام    و ا ن ا  او ا ا
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ا   وم   اأة وا    ام و ال 

ا    غ ، ا   وا ا ذ  أةل ا

 و   أ إ ن أو    ا  أة ان ز ام 

 م ، ان اق ا ال  ا و ا م  اوج ان 

) قموا ا ٥٥زو. (  

 َّت ا امم ا  و أزاء  و إن امن 

 ا و اط  م      وردود أ ا ا

 ا  دة ا   ا  وازن و و أ ا و

) ممك اا  ٥٦و  أة وم  أ ا أ  ، (

  او إر م ا  أدا  ور وا ا وم  

م و   ا اي م   ووا  ا  ااب 

 و    دات ، ان اا  بوا و  ا 

  نما  را  ب واب واا   آ  ن

  يا ا وو ا  أةق ا و ، اا  رو  و

   ز ادوار ا    ا ا واي 

 و    ا  د  ا  ا   

      امن وا د  اه اي وا  من 

 ا و  ادا   ا امت واروان ا ، ا اا

. و م ا  

  رابعا : تباين البيئة وتباين القيم االجتماعية :  

  ، ( نا  لول واا )  ا ا   ا  ل

اط ا زا  ان اي ه امن ا ( و و  ) ، أي 

) ٥٧ن    و)  : ال ، واط وا اي  ا ام

 ا ا د،   ا وا و ن وما  ان ،
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 و م  ا ا  ك ا ت اموا ت ام 

 عه وا  و  ين واما   يا ذات ا  ، ا

اا او ن ا  ا ،  ا ر واط  ا ، و ا 

)   و    و نمن ا  رج٥٨ا  و ، (

ا و ع اي     ل  ا ا  ال 

 او ا ، ( ا ا )  ديا او ا ، ( اا ا )   ن

 وف اا  و ، ( ا ا ) و (ا ا )  ام

  ) .٥٩واات ار ا   ة امن (

ا  ةا م  وف اظ   نما  ما ت ، و

ا واداء اظ  ار  ان  اب  ا ا ن 

  رة ا  ان ا و ،   ةا و ا   اا

ا ل اا  اء وا  ه ات ا  رة م  ن

 ة واا   ا  ة ، انة ا  ا ا ّم ا

 وف اذات ا ط  ز وا  وا   ز  ا

ا  ك    ك ان ا دم ا ا وان اذا ا ا 

 ام ا ا ،   اا   ر ا  دوج 

  ا ا ا ، ر ا   ا وف ا

 ا    ار اي ، و ا  ار ( ا ) أدى

    نما  وأدى إ اا ا  نما  ان ا

) ر ا    ن وأ٦٠ا    ف اان ا ا (

 وا ا ا  ا  نو ا اد ومك ا

دا  ا  ت ا و ا   ا ا   

.    نزع او ما  

و  اف  ا ا وا   ات ارض 

 ا ت ا أ  ل اذ ا اذ ل اوا

م و  ا  د   ا  ، ذا ا  اءت اا
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ا ، اذ  م ات ا ل ا رم ت 

 اا ا   ثا ا ا را  ا ، را ا

    وا  ا . ر   وراءه  ء اوا  

  أ ـ احلضر 

 ن ، و ود اا  ن ا أو ن ا 

م ان ا  ة  اا اذ ن  اا ا وة 

) ا   ردةا اا ٦١ة از ظو ، ( ا 

 ا  م  ا ا ا  ا  دي ظة 

 ا ا  وظ   ا او ا    ا ا

 م ديا  ا ا أم    ن ا و ا 

    يا ا ان ا ، ن ا  ذا  ا

ا وا ا اة  ا  اة  ا اري و 

   د ن    اات اظ وا از ء 

    .ا ا وه 

  ب ـ الريف

 راج اما ط  ادهأ  يا ا  ا  

 ا ا   راا  ادها ن ، و ود ارج ا

) ا ا   ض   و ، د٦٢وا:(  

١ و ا  . ت ر دو ا راد ان : أدى اا 

  ة ا  ان .

٢   زو اد اأ   ك   ّ راا ا : ا .

ارا وط  ، او   ا د او  رة  او رة 

. راا ام    

٣  وم طد م ف ورن ا ى أ ا  : ا .

. وا ا اات او زرا  
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. اارق ا : د  اوت  اان اة واات  ٤

  ت وت واارق واه ا د و ت اء اا

   ان اة وو رزة  امج وا دا ت ان .

٥    ت اا  توا     أي : ا ا .

ا  أن ا   نا    ُف أرا ا ا 

  إ ان أي   اء  ، و اء ارف ن در 

. ما ا  ه   او   د  

 اف ا رة ا  ا ا ون وا  وة 

 ا   و ط ا  يا و ء اموا 

 اا ا  ا ا   ه  أ ف ا ا

  ا مان ا  ا ي وا ا  رة ا فا

و ما ل اا  ر اا   ت  اا  ما

) ا ا  ار ٦٣اوا اا اد اا  ربان ا ا ،  (

 ا   ر اا    ا     فا ر

    .  

  خامسا  : النوع االجتماعي يف منطقة البحث

د ، وار ااد   دي ا ر ا ن ا  اا

او  ا ، واذا  وت ظة ا  ر   ااد 

  يأة واق ا نوان ا ،  ل  ذات  ام  ل ا ن

ن  امءه      اء   ار ، و  د ا

   ر واوا ا  ا  ا وان ا  ه

 ة ، و   وا  اذا و م اد اا  ا ا

ن اما أ  نا  ان ا ي اا ة او ا   

 ا ما   ا اا   او ، را اا

) ف ا ع وا  ا ا ف ٦٤ سان ا ، (
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وا  اا ا ادا ا ا ا  ا اس د 

 وق وا. ع اب ا  ا    

   و  ا ا   ع اس اأ  إنَّ ا

 ا   مما ا وار ، ا ف اوا ن واما

 ى    و ، را    فوا  م 

   ن اما  ن وا  نا   او ا و

   ا و  ا ا و ذ  ل  د 

 ا طا  دف وى او وا ا ممت اا

وا ت اا  نما ء اا    و ، 

 إ  َّأ ، ا  أ  ا ا  أة  ن  وا

  ى  ا ن أن  و أ م    ا ا

  م ام ا ا  ه ى   ، وا ا ا  

 د ات ا   ال  ا امم و   ى 

 ى ا ا ا وى اا  ، و  ن  ا اي 

ان ا ا   أ   ر اد وامو   ت ا

 إ  أ ، ا ت اا   ا  ا ا 

 ا   نما   ا ا و    ف اا

 و ، وا ا ا  ا  ءا   اا دة ا

 م  اف وا  ذ   ا  ا   امن 

. ا اد اا  ا اا دا اا  

    ا اا ا  ك ةوا  ة اقان ا

ا   ان امدة ا   ةاا ة وااا  اد

ت ااق   دة ا ا وااف ا وا ، ان 

 ا ود اا م   ان  وره   اا ف اا

 وا    اقا  ا و ط ا  ء م

 وا  ا ا ااة ، و و     ا 



  

       )   ٦٠ ....... ( .................النوع االجتماعي وعناصر الضبط االجتماعي املؤثرة به يف حمافظة النجف

 ن اما و    زرا   ور   ا

دات اا أ  و و ا   اد وك ا 

م  و ا ام ،  و   أ أو ا واف  ه 

: ا ا    دات ما  

١  ح او و ن واما    اا ا د او .

   ا   أدى ا ان ا وا  اف ا ا

 ما ) َ أن  و ك واا    فل ا ن

*(٦٦*٦٥   اذ ام ، ا   ا    ا مم

   ا اى .

٢ ن ، ون واا  ن واما   ت .  ف وا 

ا  ا ااد ا ن ا وى ود  ان ن دة 

  اف .

. ود  وا و    ا وامن  ا ت اواة  ٣

ا اا ا ا    موا ا    ا   

. ف ا  ذ  و ، ا  

٤   ف اذوا ن واما    ك وا  آ  .

  ،    ض او   ا   اف نما

 و ع ا ا   ك ان  فا ا  ا ، ا 

 ف اا  ع واا  ن  و  ن ا

. ا  

 ا  وا ا ا  ا   ند او  ان

  ا ا ا   نا  أدى ا ا ا  

. ا  ع اا ا وا     و و ، وا  

Abstract 
The importance of this study lies on depending on a vital and 

important subject which is the gender and the size of the social 
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distinguishing which are of the subjects that affect the human activity 
importance and effectiveness in the study area by recognizing the Man 
participation in the society and place he lives in.  The study adopts the 
research methods within the general geographic styles represented by 
distribution and analysis. The researcher refers to the relating subject, the 
scientific journals and publication, the relating directorates as well as the 
data that obtained from the other libraries, in addition to the field study 
that has great role in obtaining the data and information, to analyze the 
study society according to the environmental variety which is divided 
into ( urban/ rural) depending on the social control elements represented 
by law, religious and the dominating social custom to define the most 
effective elements.   
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 . ٢٠٠٧ط ، ء ا ا وم ، دار ال ، وت ، ) م ا(١١

(١٢)  ، ا ا ، ا ، أة ، دار اا دم ،  ١٩٩٧ . 

١٣)     ، ار اا ، ر درا  ا ا ا  فا ، ا لآ (

 ، ٢٠٠٧  . 

،  ٢٠٠٦ اب ،  اع وار ، ا ا  ، اة ،         (١٤)

 . ١٢٦اء ام ، ص

١٥) ، ي ، ددار ا ، ت اف ، ا ١٩٩٩) أ  .  

١٦)         ا  مما   ر ل ، ف اة ، اا ا (

: وماhttp://ar.m.wikipedia.org/wiki/  

١٧)   ، ت ارا ا ن ، اموا ا  فا م ، ا م (

  . ٢٠٠٦طان ، 

١٨) ،  راقاد ، دار ا ، ارد اا  ق واردي ، اا  (٢٠٠٧  .  

١٩) ت ا ، رديا  (        ول ، أء اا ، اق اا ر 

 . ١٩٩٢واز ، طان ، 

(٢٠) .   ر ، نموا ا  فا م ، ا م  

٢١)  ) ٍَِ ْ أم    ٢٢٠) رواه ا       ا    ما و (

   يا ا  ، /ص) ١٨٣ا     ا ا وورد . (

. مء اا ، ا ا دا  ا ا ، طا ا  

      ل اط  ط و ن د ت  ع  اكل :    –*وا ء 

 . رواه ا     اب  اح ؟ ل : ااك و   :         س

 ر  ٥/٦٨ر اا : ٢/٥٢٣وام وا ب ا  و 

(٢٢)         ي ، ادار ا ، ( لا ، ب ، اا ) ي ، ال ا 

 . ١٩٩٣ن ، 

(٢٣)       ، ا وا ممع اا  ، ونوآ ا  لة ،  آدار ا

  .  ٢٠١٠ن ، 

)  اردي ، ت ا  ر ا ، اء ام ، اد ،  ارد (٢٤

 ،١٩٧١.  

٢٥). ر اا ، ا ر  ت ا ، رديا  ( 

٢٦)       ب ا   ، ا رة اا ، م(  ة ، دارا ، 

. ب اا 
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(٢٧)   ات، ا و  ، ا  اا  أةق ا ، دون يم

 . ٢٠٠١وا ، وت ،

 م   ، دي ، اأة  ار ، وت ، دار ا ، اء        (٢٨)

  .  ١٩٧٩اول ، 

(٢٩)   ، ول اا  ، دارة اران ، ا   ، رةا  ، رامد

 ، ء ا١٩٦١ا  . 

(٣٠)  ، ما وت ، ا ، اا ق ، دار ات واي ، ار ا٢٠١١ .  

٣١)     وا ن امق ا ، د ا  ل و زف (  رات ، 

 ، ما وت ، ا ، ات١٩٨٥  . 

 . ١٩٨٣ق امن ،  ك دو ، ا اة ، مرك ،  (٣٢)

  .  ٢٠٠٩ران ، ا وااط وق امن ،  اة ، اة ،  (٣٣)

 وا ا ، اة  (      اي وآون ،  اع امم    (٣٤

  . ٢٠١٠واز ، ا او ، اردن ، 

٣٥)       ا ، ا و وي اا ا ا ا ، ون ا  (

  .  ٢٠٠٩امم ، ا ا ، اد ، 

٣٦) ا ت ا ، وي ز ن ، ) ا ، ن  ،١٩٧٨ . 

اا ر ، ا ا ، ا ا ون ا اا ، اة ،           (٣٧)

١٩٧٩  .  

(٣٨)Th.p.Vanpaaren And H.J.W.Drijvers,Religion, Culture And Methodology , 

printed In The Metherlat, PARIS 1973.  

 .  ١٩٥٩اع ا ،  اة ا ، ا اب ،  (٣٩)

ان   ا  ،  اع ، اار ا ت ، ن ،      (٤٠)

١٩٩٩  . 

(٤١) اا ، اا ا  ، ممرة اوا ا ، ا ، ر . 

  .  ١٩٧٧ ، ا ا ( ،   اب ، درا ا(٤٢

) ان  ا  ،  اع ، اار ا ت ، وت ،        (٤٣

١٩٩٩ . 

)   ا ، و اأة ا  ا وا ، دار ا ، وت ،         (٤٤

١٩٩٧ . 

وزان اا ،اأة  ان ا وا  ان ا اي ،دار    (٤٥)

  .  ٢٠٠٤ادي ،وت ، 
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٤٦) ات ، ارة ا ، آن ا١٣) ا .  

(٤٧)  ان ، آ رة آل ، آن ا١٩٥ا . 

(٤٨)  رى ، ارة ا ، آن ا٤٩ا . 

(٤٩) آن اا ر ، ارة ا ، ٢٩  ٣٠ .، 

(٥٠)    را ، ا ف ، دار اال واا  أةق ا ، يا 

 ،٢٠٠٦  . 

(٥١)  :آ ،رة ا ، آن ا٤٦-٤٥ا.  

٥٢  ) ر ء ، آرة ا ، آن ا١ا  ( 

٥٣  أة واا ، ا  ، وت ، م دار ، ٢٠٠٩ا . 

 .    ١٩٩٧ ا ، اءة ة  اأة ا ، دار ا ، وت ،  (٥٤)

(٥٥)      ن ، ادار ا  ، ة اوا ا ا  أةا ، اا 

 ، م١٩٩١ا .  

ر ا ا وآ  ا ا ، دار اب ا ،    آل  ازاق ، دو(٥٦)

. ر  ، اد 

 . ١٩٩٠) ا ر ، ن اب ، اء اول ، (٥٧

(٥٨)  ، ا ، ا  ، و ا ، ر  ١٩٧٩  . 

(٥٩) و  در ، اا     ةا  ، ب ا ا ا ،

 . ١٩٩٩، اة ، 

 .  ١٩٩٩ اف ، ا ان  أ   ، دار ا ، ن ، اردن ،  (٦٠)

  . ٢٠٠٩ ا ، اا ا  ا وات ، دار ا ، وت ،  (٦٠)

٦٠)   ت ، دار اوا ا  ا اا ، رة اا ، دل ا (

  . ٢٠٠٩، وت ، 

 .  ١٩٩٩)   اف ، ا ان  أ   ، دار ا ، ن ، اردن ، (٦١

  . ٢٠٠٩دار ا ، وت ،   ا ، اا ا  ا وات ، (٦٢)

٦٣). ر  ، اد ، ندار ا ، ت ارة واا ، دل ا ( 

  ،. ٢٠٠٨دان  ، ا  امو ، دار ارا ، وت ،  (٦٤)

     رف او ور  ص اا    رة و **      

      و  ا  م ا ز ا   ة واا ء اا

. ذ   
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  مفهوم التجديد وأنسنة الدين يف فكر حممد حسني فضل اهللا
  

  
    

   
  
  

  
    

  ملخص البحث 

 م ا      نموا ع ا ولأن م م 

  ر  و ط ت اا    م ، عا ا ربم أي زاو

ا ا   ن ا  ر اي ن امن   ، ا 

  ا ا  أن   إ   ةا  دهو  نو

 ن وما آ  ا ا اا  تا   ا ا 

 ه او ره ا  ء   مما ا ا 

 و أ روأ او وا و وإ  اظ 

..  

ا أو ا    إمم    ا و ك

 ، ت اق ا  ان وادا  طا  ونا  

 اراو  داوا  دو و    . ذ  م أو

ا د   دا داو  ةمو  اوم  وا ة ا

.وا وا وا  

  ء ة أن ا  ما رؤ  ا    م

 أ  ء يا  نمأي أن ا رون ا ا أو   نما

  . سا  يا د اا   إ  ا ا  أن

 ة إد ا  رأى أم ذ :     ةاM « ¬   ® ̄ 

 األستاذ الدكتور

 نعمة حممد ابراهيم 

 الباحثة

 أنوار كاظم مهدي الشامي

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 
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° ± ²  ³ ́  µ¶  L  ل ، امرة ا)ء  ) ٢٤ ا دا و ،

 و   ةة .. واان ا  ين اما  ء  ، ةا 

   راو وإرادة وإ  ن ا ة اا ممان اا

 ا ا اءا مإ  رةا  ل  دا ا  ا ا

. 

  املقدمة

    ا ح رواد أا وا  ا ا 

ا ،     ا ازاوإ  ا ن ، او  

  ا ا  عاث  ار ا م وذ ،  اف اوا

   ا    ، ممة اا وا  أ ات اوا

  ا ن ا ا ا  ممة اا وا  أ   

ات و اث راتن ، ا  ي روحة اوا ا 

ا  ا وا ،    دو د و و  

 م أن   أ و  وا.  ا ا ا  ا و

از ام امم  ا ،ن ام امم  ام ا ا ،ن 

      ،ا  نما  ن وما  ء ا

  ا  ن  ، اا  ا ا    ،  

 ، ممة اا وا  ا ا ن ا   اوا ا  

 ، و وا رة ا   لا      

  ن    ا   ات ا ط و  ات

 وذ  نما  ن ير ا  ن ا ،  ا

  ا اا   ا ا و من وما ا  

.  . ا ا ء  ن  ا  ا وأم    

 ا  ا ا ءو  ان ء ولا ا ، إ 
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 ا ان أم   ما ا ا ، ا      ا

 ا      ا ا   ا ا  ا ا ا . .

. ا وا  

   فكر حممد حسني فضل اهللاول: مفهوم التجديد يفاملطلب األ

 ا    ص حا  ا وت اا  ام

 ا د م ، ادء واا  ن    أن و ، ا 

ا نمن ا أن  ّ  ، اا ا    وأن  أن ا 

   ا ا  ةا ّن ا ، نا    او ا َّ 

  ) .    ١دا امن (

م اأة  اان ا اي ا  ا ج  اروث 

  دون أن ا  دّا ّا ا ا س واا  ا 

 ت ا  ّ ا اا   ا  أ ّ  ، ا

 ا اا   ا ةا   ا  رو   ّو

 ده را   اد وا ا  يا مموا وا

  .)٢و ة(

 و و راّو أّن ا ا ا    إذ ذ

 ) وذ ا   :٣و و  ف ا اول واي (

M|   } ~  � ¡ ¢     £ ¤ ¥ ¦§  L )٤(  

 ل: (( إّم ا ا و ا   ا  قّو  قّم

  إّن ا ا و ا   الا ا  ا ا

    ا أر و م ّن ا ،    ء ا

  ّ   ؛ و ا و ا و س أّمأ  تا 

 ا)  .(( وا وا ي واا  د٥ا(  

 ّر وّ أن  ن ا  ل  ىد ا  ض او

 اّر  ا وا وأ اة وط ات امم ،  أس 
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ط    وط إّن ا و     و

    ا ت وأا   ن ا ، م

 م  وأن ر وّوم اأ وم ر ا  أن م ّ  ، ا

 و ،   ا    ل اّو ، و أ  ا 

  ا ّو  ّ ا  ن أّن اما   او ،  

ط اّ وار      ، وّد ا  ا  اى 

 م ّدا  ا   يا رت ا     ّن ا

ما د اا  او ، ا و   ، با   ذ ق و

  ك ا ا ة ،اآن ، اا ، ا ، ا ،  ن ا

  ).٦ل اردادة ا، م ا اي   ال ي د ه(

    ) ا    رض و ،  ّن ا ( ا ا 

 ، ا ا  ا  ام )):  ر إا  و ، ّ    و

ّ     أن   أر ا   ، ور ن  ان مرس 

 م  ، ا را م ار و ا ، ا ذ 

 و  م  مو ، روا  مو ا ا  مو

 ا ، و ا  ، ذ أّن  اء ن ون، 

 َْ ون ام ن امء ا  أن  ز  ذا ،

٧؟))(م.(  

 ا  ا   )) : ا  ا  ا و

  ا ا ن وز َّ   ّن ا ، د اّ أّم ا

) ((درا و ا ا   وط   دّ و ٨. (  

   ا اس اأ  هاث وا  ة و

ء  أ ا اا   ااث ، وا ارات ا ء 

   جإم  ءوا ،   اثاث ا ن اا  

٩(ا(  
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وا ا  ل ان  وو س اا  ي :(( اما 

أن ا     ة ا    ،ل أّم  أ ا اّات 

 ا م ، نّا  ت اوا ر ا   ا ا 

) ((ا    ١٠. (  

 ّو          س وة ا  يا ّوا ا  فا   ا

       ا وا  يا ا  ف   )): ا  رض

د اف   ب اّر اي  أن وز ا ا ّم مر   

إ ط  ك ن    ، ا   ا اء اا 

  )(( .١١إّن ء  ا  وم  ااف(

اذا إّم  اا اّ   ا وّ  ان  ن  ا ء  

ار    أ ر  ن  ا ، و آن  أن م را وأن مرس         

         اد تو ط  ادُ ت    ي واا م

)ّ١٢ا.(  

ا  اوري أن  م ّ ا   أن م ا ل: ((      

           ، و ، ء ، ءا  و ا ر اا  ّم  إن

ول    واك ا  وا ،م و و ،م و و ،  ء

 ،ّن اء اء ما ء أو  ن  ،  ذا  ن  

) ((  أن  ١٣. (  

  ن (( اد  أن   ،   أس أن ن         

ا      س مأ  ؛ و  أ ن ا ، ا   ام 

     ة و  ا   أو ا رب اد ام ا

  ا  ا ا   ،  ااب ، و  ن   

 ا  قم  ا)((لا ا   ن  ّن وما ١٤.(  

     ا ا وا آن اى ا ا  ا  سّ  

    ،   ا  نمد اد وّ م   )): ذ  ا و،

      ا  م سل إّن ام ()  وا()    ا آن واوا
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 و  ا وا م  ا أ ّ يء اا  سإّن ا ،ا

   أ ّ   ّ أي ، ا ذ  ّس وا    ،سا

  ). ١٥س))  (

   ن ،ا  ورة درا ا ود   )): صا 

         رسآن وما دة ، وأن م درا رآن أن ما ّأن م م 

          ، ذ   م  ، آن     ن م درا ا

    س اا    ،  م و ،   اا م و

    أن م    آنا أن م  إن ،  ّن ذ ّو ،ا

         ا ا ا أن م و ، ا ا ان م ة ، وة ا

    ا ا أ دا    وم ا ()    ، دا وأن م

 َن         س واا وا ا د ا اا و ذا  ك ر

) .((١٦ (  

     ة او  ةو  ا  ا را زاذ إّن ا

 ت وأز  ا ّك او  زه    ،  ا

ء اا ّ      ا  ءت ا ، ه ا تمّ  

           ط  ت ا ا   ل  جا   ا

د  ا ا ا  أء ا اري  ، ه         

    ا   ولف ان اط  دا      و  ّ يا ي ا

          آ  ا  ا  ، ا ا   ا ، ما ا

. موا وا ا  

          اا ا  ا ّ يء اا  دا  ف اوا

           ا ا ء ا إن ،  مي اد اّا ا  ل ا

    اك ا  ا وا ، دة روح او ن اا ا 

 ا  ف رياءات  ا   ّ  ؤىا ق وع اا

و    ا   و ّ  م ا دور ا  اة     

١٧(ا. (  
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         أو م ا  ا   ا ح واما  ازنإّن ا

ا  ّ ا  ت        ا ره ورؤوأ و د 

           ى مأ   وا رات اا  حموا  

    راته ا  برت إأ  أ  ّو  روح

    يا ا  ب ا أ   أو   ب 

  ) . ُ      ١٨ إ ٌد  ا  ات(

  ر   ت د  ا  ا  ا ن او

   ات اّ او ص اق ا ةّو

ّ ا    يا ا ا ُ يد ،اأ ا  

    ا ا ، ار وا ا ا وو ا ا

 و  أو  دون أي  ا ق طوإط ، دا   لإ

ات او ا  ودا رة (وا١٩    .(  

  اهللا فضل حسني حممد فكر يف الدين املطلب الثاني :  أنسنة

 م ا      نموا ع ا ولأن م م 

  و ط ت اا    م ، عا ا ربم أي زاو  ر

ن ا   ا ا  ا  ،  نمن ا ير ا 

  ا ا  أن   إ   ةا  دهو  نو

 ا اا  تا   ا ا  ن وما آ  ا

ر وه ا  ا ا امم   ء  ه ا

 و أ روأ او وا و وإ  اظ 

..  

 أو ا ك ا و ا    مإم  

 ، ت اق ا  ان وادا  طا  ون  

م  ذ   .  و ود  وادا  وارا  أو

 وا ة اا د   دا داو  ةمو  اوم 

.وا وا وا  
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أن ا ء   م    ا  رؤ ام  ة

 أ  ء يا  نمأي أن ا رون ا ا أو   نما

  سا  يا د اا   إ  ا ا  ٢٠(أن (

:     ةا ة إد ا  رأى أم ذ ، M « ¬   ® 

¯ ° ± ²  ³ ́  µ¶  L )ة ، ٢١ا  ء ا دا و ، (

   ء  امن اي  ان 

)   ةة .. واوإرادة ٢٢ا  ن ا ة اا و (

وإ ورا   اان امم ا ا  ا اد  ل 

 رةا . ا ا اءا مإ   

 ،   ل   ن وام أ أم )) : ا    لو

  ) .٢٣ (ام )) هللا، وأ إ ا هللان ا  ل 

 ن اما  إ مم  أن   ا    ن ا

: (( أم أ أن إمم   إمن  وح وّ وي ، و ل

   حا  ، مإم دا  مإم أن أ أ  و

) (( ا   ل ، واا   ىن ، وا٢٤ا.(  

 اا ا  ا    رس مإ     نم ما

  أ  إ ل :(( إم . ورا و مط  م   

 و مح إم  ا  آ م   ن ام مإم

ا      أ م .. أ وو)((ن ا٢٥م.(  

  ا ا    نن ر نما  ا ا ا  

ا امن   ا وا .  ا     امن ، 

 ن  ر  وز  و واا و  وه و ن 

.    ا  

ل  ا )):  أردد و ز أن ك م  ا وان  أق 

  أ   وم .. ا ا م  فم  إم ا ن ، وإم 
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 م   وةو  سا أن أ ت .. وأا  ، ا  

 ((ا وا ا وا ب ا ا ا أن م  و

)٢٦.(  

        ا ا      أم و–     أم))  مما

 ا ا إ داا وذ ، ((اM ̂ _ ̀       a b L )٢٧(-    

 و.م أو إ  أي  را   ا ا  

   . آنا  نم ا ام  ل : إن اا ا  ا   ل

  M ̂ _ ̀       a b L ﴿ َِ ْرضا ِ ٌَِ من ٢٨( ۖ﴾إ  و (

    ا ام ا  أن ن . ومما ّ أن أ  ء ا

        و . ا   مإم  نما     ، ا ا

         ا مما اا   ك دا ة إ   

  ).٢٩(اد   أن ن  ا  داة

           و ،  و  ًء وا مما ا    ى 

    ا ل أ  وأ ،  أو   أن ()   سا ))

ن : إ أٌخ   ا أو م   ا  . (( أن ا  امن   

             د أ  م))  :ل ، نإم  رة  ، ن ا

 ) (( أ ٣٠   س أو اا   ت ا رأى أن  (

أ وإ م   ، ةا  و م د ا  او روأ 

        ممة ااا و وة ااا  ن امة ادا ّ 

٣١ (ا.(  

   مما ه ا لأن ا ا    ا ا ا سأ و

 ل اإر   ىا   سا  أن ا  ةا  فوأن ا ،

، وذ  دون أن   ل إ ول  إ  ل: ((ن ال          

 ((  أو  ام اء  س)٣٢    ة  ر أم  (

  ا ن ا  ظ  ا ، وأ و  ا ا  ا
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          س وا   ل كأن م  أراد ا  ل ا 

  ).٣٣(اس 

       أ  اءا  ((إ)) ة  ة  رب ذ و

 ب ارا  ا  ر ة أن  نو ،اوأ ا  . ذ 

. س واذي ا    ا ر ا أن    

        )) : ل ن واه وأط ، اءام ا    إ و 

     ط سال اا أ أن    ك ، أم سال اأ  ءا ام

   ام         ، ا ا وا أ ا إ أن    .

م  من  ن إ إ  ل ذ  .وا أن وا     

(ا   يا ا  ٣٤( )ا.(  

   دا إ  مإ   ذ   ا    ام

 وال ، و إ أن ل  د   دون أن        ا

    ا  ، اءث ا أن  ا  ل: (( أم ،  سا  ا

    ت وان وان واما   رضث ا أن ا  ، ءث ا أن 

  ء  ن ، ذ إ)(( ءا   .   ٣٥ء.(  

     ء ى أن ا    ن مما ر اا ا و

، ّ  ا ء ات ا وا  ا وااء وذوي          

ت ا٣٦(  ا  أن   ن   (     وأن ،  م ا أ

.روا  و ، مإم  ة م إ   

         فس ، ورأى أن اا  فا  ا    آ

م  ط امن اي  ا ا ورا ، ور ا م ض 

دا     ن إذا ا م إ  و ،   

   م ،أ ا رأى أن ا ، ىا ا  ن إذا ا 

) ا   ا    اا  ا  و ٣٧.(  

ممع اف واا ا ره أن و  ، إدار إذا أ م 

  ت ا  ا وا طوا ت اا  و
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 ، ّا ّ أو ا ّ    ل:(( ا دةا دوا

أ واه ا أراد و موا ا  و   ، م  

 إ   ، او ..  ة ااّا   ة أن ةدا ّ أراد

 ّو ،  ّو ،  ّو ، واا  ةدا ّ ن ، ّا ممة ااّا

ّرب اا  ، وّ وط ، ن  دا ا  اّرب ا وا

)((٣٨.(  

 وا  وا م ن امن ا أن   ا    م و

  يب اا     ر ، إه ا  ن أن   و ط

ما إم  )) :ب د م و .ار وا سا   

  ).٣٩(و إمم  ااء واء وار  اس))

  م  ، ك  ك و  م  )) :نم ل آ  و

  ).٤٠إمم ، و ذ ن إمن ان)) (

 ا ر ، ا ه ا ة أي ا      

   ا إّن ا )) وا ا ا را ا ء وإ 

    ل    ق و ، ط  ق نما

((ا )٤١.(  

 ا مو ما ورم أم  )) أن ا    ى 

) ام ..  ا  أمم .. أمم اات ٤٢ور  وو)) (و م

..ب واوا وا ة واوا  

و  ء   ا اا  ورة أ م ا  مت 

  ا ن ، أنما )) أن إ  ، د واوأن ا ، ا 

 (( و   ا   ك ف أن)٤٣.(  

  أ  ر اا  ا     وا  ن أ

  و ))  ا      أو  نأي إم  

ّ  ، اي   و اك ا دون  ا  ا اّي ا

ا  ل َّ اوا  أّن س ، وّا ) ((٤٤.(  
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   مما  و م ا ا   ا  ن 

 ء  ر ، و   ا ط   ، و  د

 ا  ا موإم اط اطا  ا ((نما دو )) ه

٤٥(ا و (  ا  ام ا    ن أة اا 

  و  و ا  ات  ، و ر ا إ ّد 

ن ، و ّ  ا  اة وا و  ا دا  ، اوا

و  ه  ا  وت ات وات ا     ا 

ّ ت اوا و أط ا  اا  ٌنإم ا.  

  اخلامتة

  ا   أن ا  ة ، وذ  ا   

 ،  ا وإزا ،ت وااا     إزا د وإ

  إ   ،  ا ا   س واا  ا ارد اوإ

 ء  امن و  ام امم  ا  امن ن ا

. ا  نما  

Abstract 
When we want to deal with the subject of religion and man in the 

thought of Muhammad Hussein FadhlAllah, we will be confused from 
which side we can tackle this subject, because in all the issues he raised 
and in all the cases for which he worked, religion was his cause as much 
as the human case is, to the extent that appeared that the meaning can be 
achieved only when it can achieve the greatest contribution to the 
alleviation of human pain and the purification of religious thought at all 
levels of impurities that question the credibility of the human essence of 
religion in the light of what has been seen in history and witnessed by the 
present manifestations of racism, abortion, legendary, and mythic glued 

and stick to religion  .  

The humanity of Muhammad Hussein Fadhlullah was not presented 
for political or social consumption, as many of the religions men and 
sects do as courtesy. But he lived it with concern, existential worry, 
jurisprudential diligence, hard dialogue, deep criticism, cruel suffering, 
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and constant struggle in all fields of scientific, intellectual, political, 

social, and educational life. 

In his cosmic vision, Muhammad Hussein Fadhlullah came out of the 
rule that religion came to serve man in return for those who imagine the 
opposite, that is, man came to serve the religion to turn into a pagan 
existence that worship people for his name. Because he saw in religion a 
call to life as in the verse: (O ye who believe, respond to God and the 
Messenger if he called you to what make you live) (Al-Anfal, verse 240). 
As long as religion came to serve life, it came to serve the man who is the 
title of life. Life is we and it is the integrated life that stores the mind, the 
will, and the sense of what gives the human address the largest site in this 

presence by giving him the ability to contain the whole world. 

  

  هوامش البحث

)١ (   ا   ا  ا    ا ، ا 

  . ٢٠١٥/ ١٩/١ اف،

 )٢ُ (  : ،   ، ا ا    وع او  م  ا 

  .٩٩ص ،

 )٣ (   ،   ،  أةا   ا  ا  ا  ا ،  درا     ا 

   ا ، ك دار ، ١٢٠٠٤ ، ا ، ١٦٨ص.  

  . ١١ا:  ا  رة )٤( 

 )٥ ( ا ،    :ب ا وا ، ك دار ، ٣وت ، ا ، 

٢٠٠١  ، ٢٤ص.  

 )٦ ( ُ  : ا ،   ،  ان و٢٩٨ص ، ٩ج ، ا، ا ُ ،  يا 

  ه  و  ا    ا ا ، ادة   ي ء ،

آن وء دار ، اا  وا ، ف اا ، ٢٠١٢ ، ١ ، 

  .٢٤٩ص

)٧ ( ا  ،    ، وة٥٣٩ص  ، ١ج ، ا .  

 )٨ (  ا ،     :وة٧ج ، ا ، ٢٠٠٦  ، ١  ، ٥٦٩ص.  
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 )٩ ( ُ  : ا ،   ، ا وا ، ،  جد ،، اوت ، ٢ا ، 

 ت ارا ١٩٩٦ ، وا ،  ٦٦ص .  

 )١٠ (  ،     : ا  ا       وع  او  م  ا ، 

  .١١٤ص

)١١(   ،   ،  أةا   ا  ا  ا   ا ،  درا     ا 

 ٢١ص ،  ا.  

 )١٢          ،ب اا   ا  ا ل رؤ ،ت (

http://arabic.bayynat.org    

 )١٣ (  ا ،     :وة٣٤٠ص ، ١ج ، ا.  

 )١٤ (  ا ،    :ب ا ٢٤ص ، وا  

)١٥(  ا ،    ، وة٣٤٠ص ، ١ج ، ا.  

 )١٦ (  ا ،   ،  ا ا ،  رجا   ،  ا ا ، 

 ،  اآم وارات  ا ا ، ا ا  ، ٣٨-٣٦ ااد

  .٤٢،ص ١٩٩٨ ، وت

)١٧ا ( ، أ  ، اءة  وعي  اا     ا ) ل  تا 

 ا    ا  ودور   ءاذ  ا (،    دا  وا ، 

  . ٨٢ص ،  ٢٠١٢ ، وت ، وا  د  ، ٢١-٢٠ اد

 )١٨ (  ،    ،  ا  ا  ا       وع  او  م 

١١٢ص ، ا.  

 اء اء و ا  ، ا    ا ،  ، ظ ) ١٩(

ا، ا ا –  ا ٧٠ص ، ا.  

)٢٠،ُ (  يا ،   ، ا ١ج ، ا ، ١ ، ا ا ن ، ا 

، ٢٠١٢ ١٨ص.  

  .٢٤٠ ا ، امل ) رة٢١( 

)٢٢( ُ ، يا ،   ، ا ١٩ ص ،  ١ج ، ا.  

  .١٨ص ، ٣ج ، م ار )٢٣( 

  . م ا ، م ) ار٢٤( 

  .م ا ، م ) ار٢٥( 
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  .١٠٧ص ، ٢ج ، ا ا ، اي )٢٦( 

  .٧٠ ا ، ااء رة )٢٧( 

  .٣٠ا ، اة رة )٢٨( 

 )٢٩( ُ ، يا ، ا ٤٦ص ، ٥ج ، ا.  

 )٣٠(    ، أم ل ، اا ي اا مي اا  ام   وت ، ١ 

، ا ا ن ، ا ، وت ، ٢٠١٥ ، ٢٨ص.  

 )٣١ (   ، أم ،ل اا ي اا  مي  اا  ام   وت ،   ، 

  .٢٩ص

  .٣٢٥ص ، ٦ج ، ا ا ،   ، اي )٣٢( 

 )٣٣( ُ ، را ٣٠ص ، ٣ج ، م.  

  .٣٦٦ص ، ٦ج ، م ار )٣٤( 

  . ٣٧ص ،٦ج ، ا ا ،  ، اي ) ٣٥( 

)٣٦ ( ت ، ةا اا   ا  .www.arabic.bayynat.com  .  

 )٣٧( ُ ، يا ،  ، ا ٢٩٨ص ، ٦ج ، ا.  

  .٧ص ، ٢ج ، م ار )٣٨( 

  .١٠٢ص ،  ٣ج  ، ا ا ،  ، اي ) ٣٩( 

  .٣٥ص ، م ار )٤٠( 

  .٤٤ص ، ٣ج ، م ) ار٤١( 

  ١٠٥ص ،٢ج ، م ار )٤٢( 

  .م ا م، ) ار٤٣(

 )٤٤(   ، أم ،ل اا ي اا مي اا ام  وت ، 

  .١١ص

  .٢٧ص  ، م ار ) ٤٥( 

  قائمة املصادرواملراجع

)١ا ( ،   ، ا ا ا    وع او  م  ا 

، دار  ، ١ ء اوت  ، ا – ن ، ٢٠١١.  

)٢ ( ،  ، أةا  ا ا ا ا ، درا    ا   

  ا ، ك دار ، ١٢٠٠٤ ، ا.  
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  و   ا       ا  ا  ، ادة     ي  ء  ، اي) ٣(

 ، ١ ، اف ا ، وا  اء دار ، اآن و  ه

٢٠١٢. 

 ،  ٥،  ا  اار  موات    ، ١ج )  ا  ،  ، اوة، ٤(

  . ١٩٩٨ ، وت ، اك دار ، ا دل ااد

  .  ٢٠٠٦  ، ١ ، ٧) ............... ج٥(

)٦ ،......... ( ان و١ج  ، ا ، ك دار ،٢وت ، ا – ن ،  ١٩٩٨. 

)٧ ( ا ،    :ب ا وا ، ك دار ، ٣وت ، ا ، 

٢٠٠١  . 

)٨ ( ا ،   ،  ا  وا ، ،    جد  اوت  ، ٢، ا ،   

ت ارا ١٩٩٦ ، وا. 

)٩ ( ا ،   ،  ا ا ،   رجا   ،   ا  اد  ، اا 

٣٨-٣٦ ،  ا ا ، ا ا  تراوا آموت ،  ا ، 

١٩٩٨.  

)١٠ا ( ، أ  ،  اءة   وعي  اا     ا ) ل  تا 

 ا    ا  ودور   ءاذ  ا (،    دا  وا ، 

 .  ٢٠١٢ ، وت ، وا  د  ، ٢١-٢٠ اد

)١١ (   ، أم ل ، اا ي اا مي اا ام   وت ، ١ ، 

ا ا ن ، ا ، وت ، ٢٠١٥ . 

 ا  ،١ ، اء  و ا  ، ا    ا ( ،  ، ظ١٢(

ا وت ،  ا ، ٢٠١١.  

 ا  ، ١ ،٦، ج٥، ج٣+ ج٢+ ج ١ج ، ا  ا   ،   ، ) اي١٣(

ا وت ، ، ا ٢٠١٢.  

 )١٤ ( ت ، ةا اا   ا  .www.arabic.bayynat.com .   

)١٥     ، ب اا   ا  ا ل رؤ ، ت  (

http://arabic.bayynat.org.  
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  عالقة خصائص املناخ بأمراض االبقار واجلاموس يف حمافظة القادسية

  

  

  

البحث خملص

 ات اراا ا ا ا  خا)خ ال ا   ا

ارا  (ف ه ارا ا    اخ   ااض 

  ت راءت ا و ،دا   سر واوا  ا

ا  و  دا   ا  ن ر اا 

   ت أمد اا  و ،اض ا س٢٠١٥وا 

ا اام و    مت  ااض ا  ار واس، إذ 

ر ا  ا أ  در اارة واط ا وار واح 

ار  ا اض ار واس . و  اع ا واوا

 ارا ا د  ا ا ة وار)  طدي او 

 ورت و ( ا د  ااض ا  وار 

 خا و راا  ست واما  و ا   ل

 م أ  م ه ا ن ا و ن او اا ط 

ارا أن اات ا ال ا ا ات  مر ااض 

   ط  ا ا مع اء.

املقدمة

ا س ان ار واا ا  ةا ا ااض  خا

 اح وار، واوا ،طارة، واا در) ر ا 

 االستاذ الدكتور

 عبد احلسن مدفون ابو رحيل

 كلية اآلدابالكوفة جامعة 

 املدرس

 انعام عبد الصاحب حمسن الياسري

 كلية اآلداب - جامعة القادسية
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ار واع ا). و ه ا ر اارة واع 

 ا ا   ا ا  ة ا  أو إط  

ر  اء  ا ار وا   ى امر ر اض اي 

  ا  اه ا  ن ىأ  و   ا ا اروا

  ر وات وا ضا ر  مظ   ل  

 و  ا    أو    راض اما  

  ت اا  لر واام   ىأ ط  رام

ا وار و   ا وا إذ ا ذ  وج ه 

 اا ت إاما. او  ردرا ام اا ت ا 

  بحثمشكلة ال

د ّ  درا    ُه ه ارا    ق 

 أو ط راع ا ط   اء  وفظ    نا إ

  و ،  وو ه ا ات ا أو راا 

ا ا. 

١-  دا   ( س رأ) اموة اا  اض اا   

  ا  ا ا وا اض اوة اام (أر  -٢

 دا   (س.  

  فرضيات البحث

 أ     و ا إ   م ضف ا

   وإ ا ج أوا  و ا   ا أي ا

 .وا ت اات وات واا  ط إ  

) : ا ا  و دا   ا 

 ا ا م و  (اض ا سر واا إ  و 

   مت ان ا  ت ل  إ   

: ا   
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١-   ة اض  سر واض ا  ا ن ا

    خن ا و ا  ا  وف اا  

. ت اوط ت اا   د ا ا  

  ار   اخ   اد وااض ار  -٢

 ا ض زر اء    اء واس و  ال 

 ا و  ادم ارة ات اض درا  وذ

ت ا  اء وا وا  م ت   اوف 

  ا   ا  ض ا    ا

ض اة . ات ااو    ة طو  

  اهمية البحث:

   ا ا اأ و  ي راخ اا إن درا

  أو   ا اا اض ووت ا ات اا

وة اام   ا  و، ،وا   اض ا ا

 اد ا  اد ، و  ا إ  ات 

  ان ات اا   ى اا  ى داأ دا

  وجوا طد اا  أ  ع ا ودا ،   

. ا  دراتا رد ودي اد اا  

  أمراض االبقار واجلاموس يف حمافظة القادسية

 و ا  ىا ت ان ا م  اموة اا 

وا طوا ارة ا  ، ا    و و ح

 مان وإا    رآ  ا    ر ، ووا

 رآ    أو ر  ا  ن ، اض إ

  اض اا ح اا  .  أو   ردة اموز

راا   سر واخ :ا و  وا -  
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االلتهابات التنفسية  -١

)  أ اض اا ه ٧٣ ر واض اأ  (%

  أن  ا  ىاء أأ   أو   ن اضا

 مي وأ  أو ط ،و ،ي ولا خ ادارة واء ا ن

و ال ن ات ا   وت  )١( أاث ا أاض.

     رضع ا   رد ام وا ت وو و

 اث ذ ف  ن  دان و ا ت ا ا 

 ا طوا ء او ت اا   ىة اوف اا 

.أن اات ا )٢(و  اوف اة     اان

 أ أ  ا طدة از  ارة دض ا ا ا

 دب اا   را   ز اب ا 

  ردة ا   ، ا  ان وا ا  ز اا و

.ا وث ا  و ا ت إل اد  أن ٣(ا(  

   وا ن دا ن ا.ت اوث ار و٤(ا ( 

 ا  طا م ر   دور  ر  

) ان ١) وا (١اظت ارة ان ا  ا و  اول (

  ا  ت  ا ا ه  ام ا    ا ا

) در و ا  ١٢.٤اى   ال   اذار ( م در اارة

) در  ض اان  ا ااء ردة ٢٥-١٥ال ا  اامت (

)  رام ودا ٢٤.١ ،ت ا ا ان اا   در (

 يا ت ا ل و  ت ااماد اا  دةز 

  اد اان ا ن اا م  ء  ء واوا ا ا

   وا دوس اا   ا  ا   ا 

وا ا   دوا  ا   ان ا   ء وا

زدة  ااد وف ادو ض    اا ا  ان 

.ا    اد اا   اد اا  
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ااد ار واس ا ض ات ا    )١ول (

  ٢٠١٥ار  اد  اات اد

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 :  دار: اا  

 .مرة اا ،اما راا  

   يا ي اا ا ، ت ا ا ،راوزارة ا

  . ٢٠١٥ اد، ، ات، مت  رة، 

) ١ دا (  دارات اا ٢٠١٥  

  

  

  

  

  

  ) . ١ار : ول (

  النفاخ الصباحي  -٢ 

      ظ اا   ش واا  ط  خام  خ اا

  ل  ز ش أوت ا   ةر   إ ،زات ا
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 ،وف اا  ،شا  ز ات ا  .شت ا

 شت ا  و  ى ق ز اا  ب 

ا ط  دا  اول (.وأل ا ٢ م ان ا م (

  ي توأوراق ا  ان ا  ءا   م ا

ا  وت اا  نو ت اوا   ن م  ح

  ات اى

) ااد ار واس ا ض اخ ا    ٢ول (

  دارات اا  د٢٠١٥ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :  دار: اا- .مرة اا ،اما راا  

   يا ي اا ا ، ت ا ا ،راوزارة ا

  . ٢٠١٥ اد ، ات، مت  رة، 

  عفونه الدم النزفيه -٣

  ت ا دو    .ا ط    ر وا ر و

 ا  وا وا  ار وث ا اض  اض  درت  أ
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اارة    ان  اء   ااد   رم  اد ا امت  

  ت ات اا  لا   ضا ا  ا ا ر 

  ا)   ت ا  ي ٦١٥٦اي اا ا   (

  ا ا ا ا  ام  ا اض م  ااض  ا دي 

 دة از ا ا   انا   ت ر ايدون ظ  ت اا ا

 وع  اد  . ذ   ادراج ا اض  ت  وار

  ا ا   ل رهان ظ  مما ا  يا ا

  ). ٣ اول(

  )٣ول (

 دا   ا ا م ض س ار وااد اات اا 

  دار٢٠١٥ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :  دار: اا  

.مرة اا ،اما راا  

  يا ي اا ا ، ت ا ا ،راوزارة ا

 . ٢٠١٥ اد ، ات، مت  رة، 

ثالثة ايام:محى  -٤

 طا  تام ط  ض س ور واا  ض

 ،ا ر او وق اوا دول آ  و أ  اا
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 ا ا وا  م ضا ا فو ،ا طا و اوأ

و    ان   ا ا ط وىر اام  ة أ

 ، ا دا  نا  ن ف ةه ا لة، وح اا

  ردنوادي ا  ضا   رةن اا  ا م  

  )٥(%)  ا.٩٧.٧% و٧٨.٥) (١٩٩٩و  ١٩٩٠(

  ارا  طا  ضا  ) ضل ٤٥و ٢٠ ( 

 وق ا وان ول أ أورو او  ) ٦(،ااء

و ا  ،   وا وان وأمن وإان وااق

ا  ث  ،ضر اات ام )٧(.  

 اض  ط اح ا  اض و ارات ا إ أن 

     ره إام  و ر   نا  ضا 

مت ا أو اب ا، و ث امل اوى  ط ال  اا

أو اازات اى و  اض  ط ا اي    اوس 

 خ اُ ىا ا   وىل ام  ط ا دا

. ا اا  ا ا ره وم)٨(  

 خ ات وا دةارة وزت ادر  الا  ضا ا 

 ا ا   اذار  ا  وس ات ار ار واما

) وأ اض ٢) وا (٤م وث   ا    ول (

ا ا   انا ض ما  ن  ز واب ي  و

    اد اداد ا د  ارةت ادر  ع ارا 

  ءا   ضا و  ا   اتا دة مز 

  يا ت ا  ض و ات ار ا٢٠١٥ا 

  ت ا  او ا  دون ت اا  هذ 

.ا  
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  )٤ول (

  دا   ا   ض س ار وااد اا

  دارات ا٢٠١٥ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :  دار: اا  

 .مرة اا ،اما راا  

 وزارة ا  يا ي اا ا ، ت ا ا ،را

 . ٢٠١٥ اد ، ات، مت  رة، 

) ٢(  

  دا   ا  ض ا س ار وااد اا

  دارات ا٢٠١٥ا  

  

  

  

  

  

  

  )٤ار: ول (
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  : و ا د  ات و :   طفيليات الدم -٥

  داء البابيزيا -أ

 اض ار واس    ط ااد اي  ا، وث 

  ى ا ث ا اد. وا  را   ا ا 

ك    امر ا اي، و ا ذرو  و)٩(اي.

  ،لا   .وا ا   ادر اذروة ام   و

  .ا ا وا وا ض ا   إ  ا اإ

ا اا  اءارة ا ر درا و    أ ا 

  ح اث أو، ،وا ا    .داد وزا وم

اد ااد، واوى    اط ا  داد  وف ا ا

  )١٠.(ا اض ا ارة     ااد

  احلمى القرادية او الثالرييا -ب

 ا و ا ط  س وار وااض اه ا 

 ما  ضث ا  ق أ اد. وا ط  تاما ا و

   ت   ن  دة ت، ووا  ةت اا

واط ا ا واردة ا أو ا ا وا   اد   دورة 

ة واة  ا    ،ة امل ط ا  ارت أو 

  ا  ار واا   ضا ا راام ت، وا

  ادا ض، و او  لام دي إ  ،ا  وا و

  ا ك ن   ض  ة ك دورة ،ذ  ا

  ر او ( و من ام) ادا  ت ة ا 

  )١١.(ات

ا  ت امت اول (اظ٥) ٣) وا  ا   را واام (

 ات ار ادة امز  وا وا ا ا  وا 

    نا ي وما ت ا   ظ  اض و
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ا ض وم م ا مدرة ا   اء  ار اات 

ا   ا ا       ا وا وذ ل 

 . ا دو    ا   

ااد ار واس ا ض طت ا   اد  )٥ول (

  دارات اا ٢٠١٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 :  دار: اا  

 .مرة اا ،اما راا  

   يا ي اا ا ، ت ا ا ،راوزارة ا

.٢٠١٥ اد ، ات، مت  رة، 
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) ٣( 

ا ااد او ا   اد  ااد ار واس ا ض

  دارات اا ٢٠١٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥ار: ول (

 ( او دط) ه اة وا س ض ا را  اا 

خ وا و راا  ات ااما  اض اا   

امت  ط ان او ا. و  ار ا ض 

:ا  ر و   ا   فا  

    
   )y (  - y n      x)(  -  xn   

   ) y ( )x  ( - )y x  (n 
 r 

2222   
  



 
   ان:

(r) ن ، ا  (ن) ا را    (x) ا   

  اول و

(y))و ،   ما ا  n را   ات ، ود ا  (

r  -١و+ ١  و ة ا  ل او ه اا  رةل ا  ،

  ) : ٦ اول (
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  )    ار٦ول (

  

: التحليل االحصا
ً
ناخية بأمراض االبقار واجلاموس(بيانات أوال

ُ
ئي لعالقة اخلصائص امل

  االستبيان)

  :االشعاع الشمسي الفعلي -١

  ت اوط ا   داد ا ، ا ا اظ

  .)٧زدة ت ار وزدة اض ع ا     اول (

  ار   ااض ا  ار واس  )٧ول (

ع اوا (نت ام)  

  

  
  

  

) ان   ات ا ٨م  اول (معدل درجات احلرارة -

واخ ا وم ا داد ظر  اض  درت اارة 

 اد اازدادت ا ن ات ام  راا و    او

 ت اوط ا  ض ا تان ا   ءا   
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ظر  ارع ت درت اارة وا  و  ل مت  داد

  ان 

 ار  ااض ا  ار واس (مت  )٨ول (

  ول درت اارة ان)

 

  

  

  

 ) ان  ار   ٩م  اول (درجات احلرارة الصغرى -

    او  ا ا مو خ اوا ت  اا 

و را  مت ان ا ازدادت ااد ا    اء 

  رداد ظ ت اوط ا  ض ا تان ا  

وا و   ل مت ان ا  ارع ت درت اارة

 ازدادت ا  

 ار  ااض ا  ار واس(مت  )٩ول (

  درت اارة اى ان)

 

  
  

  

ان ات ض ا  ا وطت داد درجات احلرارة العظمى: -٣

 رل  ظ   و ا و ارة ات ات در عار

    ا  ل  ازدادت ا ن ات ام

). و ان   ات ا واخ ا وم ا ا ١٠اول (

ارة ات ادر  ض ا رداد ظ.   
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 ار  ااض ا  ار واس (مت  )١٠ول (

  ودرت اارة ا ان)

  

  

  

  

  

)  ١١و ل م ا ا ا  اول(الرطوبة النسبية  -٤

 ا مخ اوا ت ا ان ا  عار  داد ا

  اد اداد ا  نت ام ا  او ا طت ا

   داد ت اوط ا   ان ا    ءا  

ااد  اف  اض اط ا   م ان  داد

.ا    ا  

 ار  ااض ا  ار واس (مت  )١١ول (

  واط ا ان)

  

  

  
  

  :االمطار -٥

) ود    ات ١٢اظ ا ا ا  اول (

  ا  رل ات و ا  رد اازد  داد

 ن ات ام  ا ء  ا ا مو خ اوا ا

  )١٢اظت دة ه ات  ة اء وا    اول (
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ر واس (مت  ار   ااض ا  ا )١٢ول (

  ان) وار

  

  

  

  

  

  

  

ناخية بأمراض االبقار 
ُ
 : التحليل االحصائي لعالقة اخلصائص امل

ً
ثانيا

  واجلاموس(بيانات املستشفى)

) د ا  مت ا   ١٣اظت مت اول (

ا و ن ت اط ا  ل اارة وا ت 

 ت ا دةز  ديا     م روا ا

  ضوا ع اا   ا م   ت ا

 ز  ت ام  ت اد ا دةز ا د ا ار 

.ا  ا  

 ار   ات ا ا  ار  )١٣ول (

  واس (مت ا)    اخ

  

  

  

  
  



  

       )   ٩٧ ....... ( ......................واجلاموس يف حمافظة القادسيةعالقة خصائص املناخ بأمراض االبقار 

) م    ١٤اظ ا ا مت ا  اول (     

و ت ا ا ع ار واوا ا طارة وات ا

  . ن اا  ا ا م  ء   ا  او

 اح واا   رة وا ا  وا  ا م 

.    روا اا  

   ار   طت  ا ا  ار واس  )١٤(ول 

  (مت ا) و اخ

  

  

  

  

  

  

  

  االستنتاجات

١-  و  اض اا  ا س ار واا  

   اخ .

٢-  ع اا     تاض اظ  ا

  ذ  ا و ، ا ا مو خ اوا  ت اا

داد ا   ا وطت ا  زدة ت ار وزدة 

. ع ا ضا  

٣- ارة وات ال در  ا رات ات اظا   ان 

  ضا  رداد ظ ا ا مو خ اوا ا

  ا ىارة ات ادر  ضا وا دارة ات ادر

    اد اازدادت ا ن ات ام  راا و  

 ءا   رداد ظ ت اوط ا   ض ان ا 
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  او ارى ات اودر دارة ات ات در عار

  ل  ازدادت ا ن ات ام ل   و

.ا  

ااض ا  اوة او ارا ا  اا اا و - ٤

  د ا ان  ب   و وا  ا م .اما

    ل ا ا   اد  م  اا اا

.   ار   س  ا  

٥- و ا ل ا  رات ات اظا    د

ول ار  ا  داد  ازدد ار  ا ت 

ا واخ ا وم ا ا  ء ا  مت ان 

مه اا ا . ء واة ا  ته ا دة تاظ ا  

 ار او امات ا  ت اوط ا   د اازد 

. ا م  را  

  التوصيات

ا  ا ض ر اامت و ار ا ف اخ  -١

. ا طا   وراتا ل ا   

و ا اا  امج اام اي  م زدة ادود  -٢

  تاما  اء واا م      ديا

  ا م  ا ا ا عا وادراك ا وف اا

  ا اض.

٣- ا  ءل ام  ا  ات  دةون واا  

. ر د ن   ت دات اوا  

ABSTRACT 
This research is one of the geographical studies that are looking at the 

field of applied climate (Agricultural climate), as this study aimed to 

detect the impact of climate elements on some diseases affecting cattle in 

Al-Qadissiyah province. The climate data for the province in 2015, with 
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the field worksheet and findings from data on diseases affecting livestock 

adoption, with research focused on the climatic elements:, temperature, 

relative humidity, rainfall, wind, solar radiation and dust manifestations. 

The study has found the strength and direction of the relationship through 

the use of simple correlation coefficient (that there is a correlation 

occurrence of a number of diseases, certain classes of the year and is 

proportional reverse or varying degrees) between the diseases of animals 

involved in the study and the elements of climate, according to data by 

the questionnaire register or hospital, and for a statement of this 

relationship was one of the most important findings of the study that the 

seasonal changes depending on the weather accompanied by quarterly 

changes to the spread of disease by providing a climatic environment of 

the outbreak of the epidemic. 
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  وطرق معاجلتهِ  السكن العشوائي يف مدينة الكوفة

  

  

  

  

  
  املقـدمـة

      يا اا ظ            ا ت اا  ك ا اقا

          ا  تز اى اأ اا ة اظ  ُره وو 

      ر اان ام ،ن وا    ا  وذ ا

     م ا  و ان اا  اا       ا  ام

    ة اا  ا ة اا   ،ا وا را ا

.وا وا دت اا  ر اظ ي أدى إا ا  

    )  و ا   ةر ادة ام٢٠٠٣أن زة ) م 

           ام  ل ،و و وا دوا اد  ا

          ما ز  ل  وذ و ا  ا ت از اا

     ة اظ وا درا ا ا ف ا ،ا   ا دةوز

  اا . ل ض و رم ا از اوا ا   

  :مشكلة البحث

  اا وا)ؤل اا  ا و ا  

 قط  ؟ وا ِ(؟  

االستاذ الدكتور

 عبد الصاحب ناجي البغدادي

 كلية التخطيط العمراني-جامعة الكوفة 

االستاذ الدكتور

 جميد محيد شهاب البدري

 الباحث

 حيدر عطية عبد ناصر

كلية اآلداب-جامعة الكوفة 
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  فرضية البحث:

 اا إن ا)د ت  ا   رُهداد ام 

 ا   ، اة  ل ااء وا وو ت 

.(رام    

  :احلدود املكانية والزمانية للبحث

 أ  آ  ا    مود ات اا

)ل(٢٠٠٩ط   د يض(٤٤ْ ٢٦~٤٤ْ ٢١) وا دا و  (٠ 

٣٢ْ ٥~٣٢ْ) و (٤٩,٧٧٨٢)   ١) و   ،(

-٢٠٠٣ اود ام ع ا  ر اة  ا ة(

 (ا ل  ز  ل زدة امر اة   ت ٢٠١٣

 .ود ا  ة  

    منهجية البحث:

 را ا  ف را ا ا ااا   

 ا ا ط ا اذوظ  و  اما ت ام  تا

ا  لا وو رام  ةا اا أ و  

.ت اا  

  املبحث األول

  يف مدينة الكوفة السكن العشوائيدراسة واقع 

ف ا ا إ ااض  ا اا وأ اب امره        

        با و ،راا   اا ز حا ا أ

  ام  اة اة وا أدى ا         ت  ا،ى

           ات   و اا ة اظ ت وا  ا

ا  ري واا ا .  



  

       )   ١٠٣ ....... ( .........................................السكن العشوائي يف مدينة الكوفة وطرق معاجلتهِ 

: مفهوم السكن العشوائي
ً
  أوال

ُ ي ل ار ردود ا ىأ اا ا   ول 

 ا ا   تت ا ا ا    

وا ،تا   اء  ام ا ،ذا  ام  م وان

ا  اب  دا واد و وا و  اول 

ا.ردة امز ادى إ    

)١ ا  سا ٢٠٠٩) ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
د ظر  ا اا أو   ات ا إ ارة 

 أوا  ركم  ث  أو ،ن اا  م  اا

 ،ض ا نا إ ا  لام  دت ازد اذ ن اا
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 اا ا  و ن او ا ا  ة ت

وا اطم واوز وا  امم ون ااخ ون ان 

  ).١و ن  ا وا ار وا وأء ااء(

 وا مم  رة ء ا    اا ا 

ت   اي ا   اول ا ا ك   ظ

  و ،اد اا  د ةا ط  م وا 

 وا وا ا اا   وا      

اموا موا وا)ا  ةا ر ا  ا ٢ ،(

) ر أ أر  اا ا  ٣و:(-  

١-  . راا را ل ا   أرض  ا ا 

٢-  .و أو ا   ء اد ا ا 

٣-  اا ا .  ا و ا  رج 

ا ا  أرض  أو    دا ورج ود  - ٤

.ا  

 اا   ا و اا ة اظ و

   ما ع اوار رام  ت وا  دا ا

    ا طار ا طه ا  و ا اوا ا

. اما ا  ل واا  

: نشأة السكن العشوائي يف مدينة الكوفة
ً
  ثانيا

     ن اا و ان اول اا  ة إا   نا ُ

  ما ن وا إ   رج  وا ت ا اداا ُ

  ط م د  أي    ار ُا ا و ن اا

  ل إ   ن إ ان ال ا أن و ،

     اق و ت و  أن ل ان 

ا إ ن ا و  ظوف ا  اوب واارث 

)٤و.(  
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ه ا   نا  ا ى اذ و ة ز  ت

) با   ا  ص وو أ   ه١٧   (

ا وز ارا  ا، و أ اب ا ت   دئ 

 م إذ  ء دة ا  واا و و ادأ  ا

أ ا أاخ  ا، إذا وا ا وا وإذا دوا   زل

)  وا اأ ا ط  و م ة٥.(  

وم أن م أن ه اة او ر ا اا  ا اذ 

ا أ  ءوا ا  إن ذ   ،رة رة ث م 

)   ةرة اأ  ٢٢و/ن ٦٤٣  ا إ ا أ  (

) ذن ا  ز ء  ذن٦   إ ا  او ،(

 م اددة أوز ت اع ا وم ا   ارا 

ا ا  وة اا أ، و  ا ا ا   اب 

دورا   وز اة  ا   وذ ن اب  ما 

 دة از أدى إ ،ةا  قرج م   ك رون إن

ا  ،    أ  تا  ء ا أدى إ  

  ا امر اوا ت ا ل را ا  ت اوا

   ي إذا ن اا  رام  ى إ ة ز 

) ل ا أ و م١.(  

 اند ا أن  ا  دا ر واا إ اا د ا

)  ١٨٦٣ ا ما  ةا راا راا ُا  (

 ا ذ  راب اأ  اذ ،د دء ام ا  

   ااي و   و  ان و

 وذ وا دة واْا  ء ادر تظ ذ و،(ا)ا

)١٨٧٠  لدة اا إ  د وا راا راا   إذ (

  )،و م  ات  ان ا٢واة ا و  ان(

) و ،وا را   ا  ء١٩٧٥إم    (
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ا و ما د ذ   ا ١ ) ١٩٩١و  (

  لا ات وا  و ود ا  ا  ا ط

)را ٣  ،() ٢.(  

) أ ا اا   اط اورة  ا ٢٠٠٣(و

ل   م   و ا، وم  ا اس 

)  ٢٠٠٩ دا ا ا   و راا    (

و ا  ود    ه ا  تام ا اا ا ط

وا ر اا و رع ات وت اا ب  ٢ 

 ام   ا ا أ ،ا  راا راا  ة ا 

ن و ار و ما ت وااا   ،ت اا

  د ا ا دا راا راا  ا   تام ا

 ات وا اي وا     تاد اذ ام وا و

)   ،ب اا و وا ٢ا.(  

: اس
ً
  انتشار السكن العشوائي يف مدينة الكوفة بابثالثا

ُ ا از ط  امن وااره و ام  ظة 

 درا أ ى، و ة  ا   نما   ر

ر ا   يا ا   ل  يا اات ا

)ا أو  ماء أ ٤ا ر اب اما أ  و ،(

: و راا   اا -  

)١  ،دة ة  ن ا د  أ دة اا  :ما ا (

اا  د ات، ل   ادة ا ا   زدة د 

واة و  ا ام ن  أ اد ام إ اب 

)رج ا أ ن دااء أو م٥ا.( 

ادة ا : ادة ا ن ى ا وادي (أ) 

ت اا  ىو ول(وا ل و ،ن ا١ (
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) وا  ُا  ٢٠١٢- ١٩٧٧ ارع ل  ن  ا ة(

  ارع م ا ى ن ا، اذ زادت ت 

) ٢(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ا   اما ا   د ر: اا

  ا  سا ف، ا٢٠٠٩ا     تما ا  داتا
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م ا ا وا  اأة ا  ل  ات    

ى ا ت وا و ا  ما ا   ،ة 

ا   زدة اب أء اب اا اام، إذ  ادة       

) م   ادة ا ٣٠٢١٧)ا(١٩٨٧-١٩٧٧ا ة(

-١٩٩٧) م   ار ادة ا ة(  ٢٠٣٤٧)ا(١٩٩٧-١٩٨٧ة(

٢٠٠٧)ة(    ٣٥٩٣٥)ا دة اار ا و (٢٠١٢-٢٠٠٧) م١٩٤١٩)ا (

م ،و   أن ن ا   زدة ة  زدة ادات       

       دةز أدى ا  وا ا ر ا ل مطت اا و

 ار.

ا ن ا دورا   اع ا اا          ادة

         ات اا  دة از ي أدى ان اا  دةل ز

ار  أر ارات ا وارع ل ارات    ان           

.ل اوي ا ر ا  

  ٢٠١٢-  ١٩٧٧ن  ا   )١ول (

  

  

  

  
  

  

  ار:

  .١٩٧٧,١٩٨٧,١٩٩٧وزارة ا ، از اي ء، م اد -١ 

٢-   ن وا وا ا ء، م يز ا٢٠٠٧ا ،

٢٠١٢.  

   ا  ةا  :ة(ب) ا  ما اا  ة نا

أ ا  أر وم ادة  ات ا و اة 

:إ-   
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١-     ى   صل اام  و:اة اا

ف م  أ  ود ا اا، و  وح اا اي

ااج اري     م ا أو ارث ط أو 

)وا دا ات ١  ا ا ا و ،(

  ديا ع اار  ، د ز ل اوح اا

  تة حا  م ا د، أوا ا 

ار وا وود  ات ادار وا  ، ااءات 

اد ا   ا ا  أء ات ا و اب 

 ،اا    ا   اما اا وح اا  إن أ

) ٢٠٠٦ و طا    ا ع اوا  (

  ا ُ (ع)ا ي ا  اثأ  ا ا 

 ت، وا   زا ا ا وح، اذ ات ا 

 ُ)ولة(٢ ا  ة إاا ع ا  ٢٠٠٤)اذ -

(١٧١٨)(٢٠١٢ا  ادد أ ع ه و١٠٧٣٨) أ.م ( 

٢-   صل اام  و (روح اا):ا ا رة اا

ت اا   إ    ى    او

ا م ااط اي  آر ات ا أو ت ا ، وف

  رهم أي  أو ا    روح اا  د  

) از ادي  از  دا ااق إ  ا ٢ول(

  )٢٠١٢- ٢٠٠٤ة(

  

  

  

  

  

  



  

       )   ١١٠ ....... ( .........................................السكن العشوائي يف مدينة الكوفة وطرق معاجلتهِ 

ار: ا د ، داة اة وا   ا اف، 

   اء(مت  رة)

)ة ا ض ن ١أن  دةز  ةا  عا ا أ ،(

د ا  اق إذرج ا  ا ت ا دة ل  ا  

) اة و د أاد  ١٨١١)ا(٢٠١٣-٢٠٠٣اة إ  ا ة(

)٨٣٢٣ا)٢) م.(  

  وراء م ا  رةب اا ا إن   

 اا ى أة إة اأن ظ ا  اتوا ا وا م

  ةا   ا  م   ،ا  تار اظ 

 أز ا  ل  ا  ا ا  ا ت 

 ،ا  ر اإ رات ور اع أل ار  ن وا ذ

 اتد وإ أدت اآ م و زرا أراض  ام ذات أ 

  وز  إ زرا  رضا ل وا  ىأدى إ 

.اما  

)٢(   ا  ا ا   إن :اما

ب ا ا  تا   ة أدى ا رة دة

ام، وا   ود      ار 

 را اا ر اام أدى ا  ا  ت اا

ارا اورة  ،م ا وة ط  إل  ت 

أ   ،ا ا) زها   ث ١٩٩٠سُّ و (

) أ ل(٢٠٠٩او م١٩) اي ام ا ما  لإ  (

  أي ا دا اا طا س أا ا  و

.اما   

)٣ ا دورا ا ا  :ام اا  (  تار اام 

)  و ٢٠٠٣ا   وت ا دور ا اذ أدى (

ا ظر     ق اام ا   اوز واء 
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 راا  ا   اذ ،راا راا  اا

 ط ورادون أي رادعا  ا ،   أ 

 ا اما   ونوا ت اا  ا و ا ا

 ا ا أدى  ذ ا أ،ا  ةر اوز واما

ا   وا ت اا   اق إا  ذة أو ا

   امر، وذ  اف  رة ر  ارات

أو ود  ااتام   ، ا ود  ف امر 

    ،  ا    اءاتا  ك ن

   راا   اا ا ط ن ها ت اا

  ا أو مإم ا ن   ت اا  

اه أء ه اط وإ  ض ال  أا  ات 

 ه اط  أء ات ام  ام وات ا

)،  ) ١ىوا   اد ا  اط  ة 

وا أدى ا  ا  ا وز  ارا ارا وامر 

  ون ا دات ماا  ةا راا 

 ا   ،ا   ة رب ك و 

)٢٠٠٢و١٩٩١ )ما دوا را  تا  (

)ا رة ادة ا  ارات  (ات١١٧/٢٠٠٠ا (

  ).١٥٦/٢٠٠١و(

)٤ع ارر ) ام ا ا ر: ات او ر اأ  د

 ر ات إ رع أل ار وذ ،ا   ةا

 ا ا  رات ااو  ،ا راا  روأ

أ  أء  أ) در١٠٠-٥٠)(٢٠٠٥- ٢٠٠٣ ارا ة(

) راتا    ىا ٢٠٠-١٢٥ا ور ار ود (أ

أت ار رع اذ  ل ار ا  ا ا اوح 

)٣٥٠-٢٥٠)و ا ا  رد (٧٥٠-٥٠٠أ   رد (أ
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  ا اء  وا  ت ار اذ رات ار اأ

  ى    رةر اا ر(*)، وا دا

 ا أدى او ،ا  اا ا وط ء ا وم 

 ا  رات ن  ودة وال اذوي ا و ء ا

 ى ل و  ات ام و زرا أراض  اء

.ا  ر  اء ر أوون أ  

)٥:ا د  - ) ا    قا ا  

      ة اااداودا

)، و ا  ان  ااق م  ا ٢اا)ت 

ا اي    ذ  ا او   رؤوس اال 

واد اء وإم ى إ اج ا ت  ارا  ء د 

)   اما ٢٠٠٣اب ا ( ورةا راا را

 ا ا  ارا ا ل ا  ل 

)  اوت  اد   د ا ود ا  ٣اول(

) ا  ا ار ا١٩٨٧) (ان ١٣١٣    ةو (

) ةا  ٦,٨وا ()ا ا ار ا ة ٩٠٧و (

) ة(١٩٩٧ا      (ع ٧,٤رود ا  (

)٢٠٠٧)ة(١٣٠٩)اا   ٧,٦) و  وار (

)٢٠٠٩)ة (١٤٦٣)إا   و  ة٧,٣) و.(  

وا مات اه ا ل و ا  ا ا  م

   ،رع أوار ا راا   ما ا و

 ر   وذ ما زدةاز  ت اذ أاث اأ

  ة ن ءإم  أدى إ  نا  

  ٢٠٠٩ - ١٩٨٧) ا ا   ا   ٣ول (
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 .١٩٩٧و١٩٨٧از اي ء، ااد ا ن  -١ار:  

 ٢-            ن وا وا ا ء، م يز ا٢٠٠٧ا ،

٢٠٠٩.  

ر واوف اظ  ،ا ات اا طا ا  ض

ااض ى د اد وارع  اء وأر ال،  إن 

ارع   اة ا أدى إ ارع ل ال اء(أة/ 

 اة اة ات ظ عأن ار   (/)أو( ةو

د ا دةوز)  ا  إ ة ٢٠٠٣ ات أ  (

.اا طا  ا ا ء ا   ء ارل ا   

و ل    ود م  د اات ا رم  أاد 

  رذات أ زرا أراض  ُ نر اوام  أدى إ ،

)  ا   ا ا رمو ،ا  اا ٢٠٠٩ا  (

)  اا د ا٢٠١٠)د ى ١)(٣٢٧٥) ا م ، (

ار اام  ا ا ت  راا ا  ا ا ، 

ى ا    ا ة  ط   ارا  ة 

  و  اة اة.

)اض ادودات ادرا ارا: ادى اض ادودات ٦(

اد را ارا   ا م رع  ا وء 

 ا ا او ا رات ار اض أة واا

  أب   رضع ارا، ا  ااز اح 

   اط و  ل   ةا ا راا

.راا   اا ر ام ط  و ،اما  

: التوزيع اجلغرايف ملناطق السكن العشوائي يف مدينة الكوفة
ً
  رابعا

 أوت ارا اا  ات ام ا اا وض     

 أ  ا ما ز ،م اا ز   تا  
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   ن  و ،و ا  ف إ يا اا   

 زح اإ اا اا ا  ض ا   اا 

.  

)  راا   اا ع ا ٣٢٧٥)(٢٠١٠  ز ،(

)  اا ع ا    ،ا ت ٧٩١٣)(٢٠١٣ (

ر اى ام  ل او  ة اظ زو ،ا  اا 

) ا١٢ا    ا  ر ور و    (

ات  ااي و اات و ا او و اب 

وا ة ا  تا   و ا ر او،ا 

    ر اا ا ،ت اان و ار و ما

  ات  ات ات

وا ر اا و رع ا٢و   و ،ب ا 

)اذ ات  ارا ارا و ارا ااة دا ا و ٤ول(

أطا ،  م ط ذات أ ام  دا ا اس 

)   ا ٣.(  

 أن از ام ط ا اا   ا   رة 

ا ز  م   اذ ،راا   و أو م دة و

    وا  ا ا ام  أن ا ا ا 

  ا  ان و ، ياو ا  امه ا أ و

  ا ا ا  ا ما   يا ن ذات اا

 و امر ا اا رة  اذ امت    اان رة

 ا     ،ا  ا ماء اأ   ا ما 

 ) وا ا ما  لا م  ة و ط أ ا

ا  دو إ ا إ (ا    إ ن ا ة 

    يوا ن ا  ام  ب اا  

 ا  اا ا ز  ة رة ا ا اذ ا ،(انا)
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   ازا   رو  أرا   ا إ أ 

راج اما   وا.  

  أن از ادي  اا   ا   رة 

و و  ا ا ، اذ  ار ا  ا  د 

ور اا  ا   اا ا )إ   ٥٠٣٢ى اذ (

)ر اا  د ا    ،١٥٩٧  ر  ا ، (

)د ا  ١٠٤٩ا ذا  ا ة إ ا ا  دو (

   ىوا ر اذات ا را راا   

ت ا ا وا  أ(اء واء وطق ا)   ه 

اا و  إد  ة   ارا وا ل  أن ك 

 ديوا ما زا  دط      ةا اوا

ت او راا.ا   

  ) ٤ول (

   ا   طا  اا ٢٠١٣ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٣،)   ا ، اات،  مت  رة ١ار: (

  .٤/٤/٢٠١٣-١٦/١/٢٠١٣) ارا اام   ة ٢(



  

       )   ١١٦ ....... ( .........................................السكن العشوائي يف مدينة الكوفة وطرق معاجلتهِ 

٣( ا(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ار: ا د   ا اام   ا اف، 

  ا  سا ٢٠٠٩ا  
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  املبحث الثاني

  معاجلة السكن العشوائي يف مدينة الكوفة طرق

ُ دوا امت اا  ا اا ر اظ 

  وا زا ا  نا ا ا ،ن ا 

،ِ    ء  ا ة ا   دة ا  ان ا

 ء اان، واا  ا مت اع ادي وموا ا ا

ادة وأا و      م ت ان واا و

)، اذ  ه اا   ١اات وا امم  ارض(

ه ا وا  ب اا   ا  أ  و

ت اب ذ  ه  ودت ال وا  اا

  ،نقاق. طا و ه ا   ول اا  ة  

 اض أا  راا    ا قا  ا 

 و و ة  ذ  ا ،ل ا وا   و اا

 ا طا  ض ا  و ،اا   

ا : -  

  ) اإلزالة الكاملة أو اجلزئية١(

ا ا   ذات ا راا  ا اا طا 

 ااا  ا  ا زا ،ت اا ط  

   فت اا  دةض إ اا طا  دء وإ

ا ا اا ُن، وا  رضا   ةا  ا 

  أدت إ  ة اا وا دت ام ة ت 

) قم  ب إا ا ع٢إ ،(  ا ف ا ا زاا ا

 ،ا زاا   ار اا  اا رة أ تاا

 و  و ت ا ر اا زاا  غّ و
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ان    ام ا اد إزا وإد    وان ن د

)أ ا ا ة وإزاا ا ٣إ .(  

  مناطق حتتاج إلزالة كاملة وجزئية يف عشوائيات مدينة الكوفة  ) أ(

 ج ا ط  ان ا   اا ط اما رات ااظ

 ط:ا زاا و   وذ،زاا-   

١-  ت او ت اوا ت ا رضل اع ام

.ا 

٢-  ا    ا اا طا إزا   ىا طا 

ما. 

٣-  ن أن و اا راا .  أرا   

٤ - . ا  اا اد اض أا 

٥- .  آ  ا رض ات ات ا ر 

 ٢ازا ا  ات   ا ط   ان  -٦

 ات إذ  و  اات واء ا ا  ات

 ا ،ت ا    أرا  ا ت ا

  با ا و    و  زا ج ا طا

 ااء ا وا   ات وات  ار 

 ت ا إذ ،ا   وا ع ا  د أرا

  رض  ت ات ارض

٧- .   أ  ا  

اإلزالة الكاملة طريقة ب مدينة الكوفة (ب) مراحل معاجلة عشوائيات

  واجلزئية

     اا  ا ا    اا ا   

 م  د واما راا  ،اوا ارؤ  و

.ا   ةا   ا أ  ل وذ  
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 ه ا و او ارة  ض  ا: اإلزالة الكاملة - ١

  ت وا ا   دا اا طا إزا   

   تا و     ا ذات  أراض

 ت ا   أرا  ت ا ات إذا

ااء واات  ام وذ    ا ا وات 

) ما وا ه ا ٢٠٠١ا  ٢) وأ  ء اوا

 رو أ أرا  ت طه ا  تا   ا

وا وزارة ا ا  د ادض أ طه ا ز  ،ر

  تا  د ا  ى اذطا  رم  إذا  ا

ات وا٢٠١) و(١٤٢(٢ا.اا   (  

 إزا ا اا ا    ض  اإلزالة اجلزئية:  -٢

ا ا او ا رج  ا و     ارا ذات

  ةوا ر اا  تات وا   اء اا

   زرا طه ا  راا ا زا  ر ارع ا

وا ا  ءام   وا   ء اأم   ء ا

  تا  اء اا  ري، وو  لذات ا

 رع ا  اا ا م  اا ا ت وا

 و  قط  ا ا و ه ا رأ  رعو

م ا ه اف ا وه ار ا   ااد  ا

ا، وأاء  ات ار ا و ا ار اد 

   و ر ارع ا  رأ  رع  ةا ق اط

)٤ا زاا  ض اة ) و ةا   او ا 

: رأ-  

١- . ا  موإ ا  مأ   ا 

٢- . را ا    م اذا ا أ  ا 

  ا ح ا زا ا اا  ه اط رة  وا

.اا  
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  مقرتحات ملعاجلة السكن العشوائي يف مدينة الكوفة

: إزا ا وا       اء البدیل األول

 ىأ ط  ة  اتو .  

ن : اض أاد ا وا املؤثرات االجيابية الختيار البديل األول

  زار وات ا نا   ا ة أوا  ةو 

.و را ر  طا  ا  دةا مأ  

: ان  ان ن ة امل  أهم حمددات اختيار البديل األول

  دواا م وذ طه ا ا  ط وم   ا

 ال ا     ت اا ا  را ا أ

 طه ا ن ان اما راا م  ا  ،ا  لما 

    ءا  ا ن ا تا إ 

.    ا ا  

إزا ه ا وا ز  أراض  و ا ا البدیل الثاني: 

 ا و ق ا ب اا   رض ات ا

ل ا ن و ة ا  رةا .  

) ٤(  
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  اما ا   د ر: اا ،فا

  ا  سا ٢٠٠٩ا  

   ن ه اط ت: املؤثرات االجيابية الختيار البديل الثاني

م ان ا  زاوا رض  ا ة ووا  ةو  ن

رض ات ا ا ا  طه ا را .  

ا ا ن ه اط مل  : أهم حمددات اختيار البديل الثاني

 ا ا و ،ا   ُ ة وذا ا ا  ر

ان مل ا  اط اذ  ُه اط ر و  ا أء 

ارف،  ان ا ا أرا اط اة  ذات     إطء 

 ا ط ءو  مان أ  ،ت اا    فا 

 ةى. اأ ط رم أ  ل واط ق و  

إزا ه ا وا ز  أراض  ورة ط  :البديل الثالث

  رضت اا  ة ت  ت اا  اذ ا

   أء     ات .

  ن ه اط ت  املؤثرات االجيابية الختيار البديل الثالث:

 ا ا ة إوا  ةو  ن م ان ا  ،زاوا ا

 و    ل  ةا ا ل اما  طه ا ن ا

. ت اا 

رض  ا ا ت : أهم حمددات اختيار البديل الثالث

ارض ا  دي ا  ل اات ا  مع ات 

  ارض(*).

  ز  ه ا أرا    ءإم ح ا 

ا طن ا   راا   و   اد إزاا ا

  -ات ارض   رة وال ا  وذ د أب:
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  هارض ا  ع وا  ة م  اا طا  

 ان درة .

 وا ر ا  ا  مأ  .ا  ء 

  ىأ ط رم ا  ت ادوإ ء او  مأ

 ل  ار وذ    ا و ت اء واء 

. ف اوا 

  ) التطوير (االرتقاء) :٢( 

  ه ا  ذات ا راا  ا اا طا 

   ا اا طا و  دةض أ وا ا 

زاا  زام   ما ا وام ً داتا 

 اا اط اى  اأدواد

ة وذ ن ه اط ي    ا ا  ات

  ).١و ر ا  ط إدة  و ات(

 ط    و اا طا و  أ و

 او  ات   اط ا ت  ا ت  أرا

 وا و  اا ء اا  وإن ،راا راا

   ا ذ ف إو ا را  نا  وإ و

،ى افل ا  ا ادر اا   رة إر ا و

إن  ات ا   و او ا  أم إ  ات 

 وا ن اا و  ض ات اطا ا إ ا

  م دي إو ب ا  ب أا ا ُو

ظ٢(و. (  

  :مدينة الكوفة مناطق حتتاج اىل تطوير يف عشوائيات (أ)

اظت ارا اام ان  ط  اا   ارا ج     

  ا ط:ا وا   وذ ا-  

١- . طا   اد اع أار 
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و  رض  ت ات ارض مع ات ارض  -٢

 .ا اة

٣- . و و   تاا   ا راا  

 و ب ااي واوا ر اا  تا با ا و

ة ا  تاو وا ت واا ن، وا  ارعو 

ا  ه اط ت  أراض د  ع ا واص 

 م وذ مول واا ا  ُذ    طا  ا ،وا

 رض أ  ا   رةا وا   ى   

 اد اع أار ذ و رض ات ا ةت اا

 . وا ما ت ااو رع ا  تا   و   

  بأسلوب التطوير:  مدينة الكوفة ) مراحل معاجلة عشوائياتب(

ا و او ض  ط ا اا  ه 

 ا رةا  ا اي ووا ر ات اا   

 ة ا  تاو وات واا و ب اا

  و ، اد اع أر  طه ان، و  ارعو

 ر أ  ت  طه ا ن رض وذت اا 

)    و  ت أ   ٤. (  

١-  ا    ا اا ط ا  ه ا أ

 د زرا أرا  ت ا اي اذا  ع و 

اص إ آل  اء، وآ ا   أس ا ا اذ 

  و ،ا  دة  نا ا  ا  

 ا إل ات وذ ن ه اط    ات 

ا    و  دةإ  ا   وإ 

  ا و  (ات)   اات وات ااء .

٢-  ن واا دة داا اا طا ه ا  ا  و

  ا ا ُ ا راا راا  ت ود ا 
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و ود  ط     ات ارض 

   و ا ط  د و  ورةا   ةا

 وات واوا ب اا و ر ات اا

  ارعو ة ا  تان .و  

ارع ا ا وام   اط  :عملية التطويرأهم حمددات 

    ا و    ا  نا  ور

 .وت اا  

  ن ه اط ت ا : املؤثرات االجيابية لعملية التطوير

وازا  ان ا م ن  وة  واة و رض  ه 

 ،رض ات ا ا ا  طاموإ   تا 

،طا     اداتد ا وذ طا ا ا ن   دا ك

  ل  و أرا  ءا وت اء اإ  نا نا

   او إ و طا   ء  أ وذ 

 ،زاا  ر أب ان أا   ل وذ ا  ىأ

  د أرات و أ ا       

  اة . 

   رةا وا     ا اا ا ط ا

 ما ت ااو رع ا  تا   و ا

ض  ت ات ارض وا، و ا  أن ود ر

ا اة  آ   إذ  أرا ه اط ض 

)    مو  ت طل ووأ ر ط ١إ (

 ا ا د ا ا اا  ه اط، أ ا د 

) ٥٢٣) و(٥٤٢) و(٧٠١ا ا اذ  ع ا   اط(ا ا

  اا، وا   ا أ   ا  ه اط أ أن 

     -ا ح  إزا ه اط وذ ة اب:

١- ا   موا ا ع اار.ط  
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٢- . ع ا د تاا   ا راا  

٣- .مما م ةاو ء اأ    دو  

  اا ة اظ   توم أ    دة و 

 اما رات اأظ  ا  ى  اا طا   ك أن

  ا ارة  وا ا   ا  أب دون 

.آ  

  -التحزيم للحد من انتشار السكن العشوائي يف مدينة الكوفة:) ٣(

 فه ا ،اوا اا ة ار ظام  ا إ  و

   اا د ا ا  ت و ط  وذ 

: د و ا طا -  

 مات ا وا  ارا ارا ا   ود ا  (أ)

 و ت اا   ورةا راا  او   وا ارا

ر اام   وذ   وزت اا  ءل إط  وذ

زت اا رض وإا و  فا،    وذ

 و ارا ارا    أرا  اذ  زا ه 

 د اي رادعدون و  ا    اذ ت اا  

. ه ا ا  ت اما  ا راا  

 ط ا اا  ل و  ات ا  ارا (ب)

. را إ  ت واا  وا ا ذات ا را 

   اور ا وا ا وارا. (ج)

     ارض زا اط ااد امء ر . (د)

  البحث لصخم

 وا   ا ات ا        وز ا ا  ل       

         ة ار ظام  ول ان ا ا م اذ ،ا ا وا

       زرا وا ت اا   ات  ة و ،اا
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       ن، وا  رضت اا  اتا   ا ما و

      ه ا ءت ان (ا   اا    قوط ا

ِ درا  اذ(ع ا   مول اا ا  ، 

    ةب اا ا  اذ ،ا  اا ا و وا ر  اام 

ا  اا زو  ااا ما ا ور ،   قط  ِ ،

و ا . ة م إ  

ان امر ا اا   ا ء م  ن ا وارع       

      ا ا   ا ا   ةت ا

    ما ا ا   ،ا\  ا      ا   اا

        ب اوأ وا ا زاب ا ا  ال ا

.وا  

Abstract 
The importance of the research lies in that it tackled a real life 

phenomena which is considered one of the most effective problems on 

the urban structure. Most of the developing countries has the problem of 

random residential units and all its negative effects on the main services 

and basic infrastructure as well as on the planning sector and the land use 

in the cities,From this point, the research began tackling this problem 

within its two chapters. The first chapter comprised the theoretical and 

conceptual aspect of the subject and concentrated on the issue of random 

residence in the city, it included the main factors that affects the spread 

of the phenomena and its geographical distribution,  As The second 

chapter social the suggestions for dealing with the issue, To achieve the 

aims of the was a result of the, the researcher depended on gathering the 

data and information by adopting field  research, The research reached 

several results, of which is: 

The other reasons for such phenomena in Al-Kufa was a result of 

adding to that the growth of the population, the increase in immigration, 

the lack of the residential account and the unorganized area expansion of 

the city, The research also proved the  possibility of  tackling the problem 
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of randoms in the city through using some of the methods like the full 

and partial destruction of the units and developing method.    

  االستنتاجات

درا ا  ا اا   ا واب امر  ل 

: ت وة ا ا ا-  

 وة اوف ا وإ ٌُ  ر  ا  و ا ان  -١

) ا  ا١٧ ة ةا  ر ه  ة وا ( ت

 ا      ام طوا اام    ا

 ادي وا ن. 

او ا ان ك  م ود  ز ا اا اذ ز  -٢

 ة اا زا  ا ا  ا  ا ما 

)  ذ٧٣٦٣ا) ا مذ اا   (٥٤٠ (

وإدار وا دوا ط ا ة طر وذ ٠ 

٣-   ا ا   ةت ا عوار ن ا  ان

  ا   ا ا .ةا   ةب از اا 

و ا ان ا اا   ا  در   اس  - ٤

زدوا طا    ا  تا  ك ا  يا ا

.و  دة 

ا ارا ا ان ا اا ة مر  ب ار -٥

. ا أ ا م اء مماءات اا    ة  

  
  

  هوامش البحث

)١ (          ر ،اا ا  رات ا  وزاتا ،ا اأ 

  ا ا ،(رة )،اد  ،ي وا١٩٨٦ا ،

  .١٢ص
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)٢       ) ر، را   ا ا ،ر ا ن ضر(

  .٣، ص٢٠١٠رة)  ا اي  وا  ،اد،

 )    زم، اات ا درا  ا ان دار ااي         ٣(

 .٧٣،ص٢٠١٣ واز ،اد
  

 
 

)٤ ، ر ،اا ا ،ا (٢٨، ص٢٠٠٩.  

)٥ ،فا  ةار اطي، ازه ا  (١ ،ا، وا دار ا ،

  .٩، ص٢٠٠٧

 .٣٨) ن ،  ا وح ، ر  ، ص ٦(

)١  (  ،ن ،وا  دار ا ، ا ة ام ا ،

  .١٨١-١٨٠، ص٢٠٠٥

)٢    ري آلا  إ  ا  (٢١/٨/٢٠١٣. 

)٣          ريا ة اا ا راوي ان ا   ا  (

٢٠١٣/ ٢٠/٨ ا. 
 

 

  .٣٢١ا  ا، درا  ا ان، ر ، ص )٤(

)٥   دول ا  يا وا ش، اأ ا و ب ا أ(

 ،١ا،ت،اا ٢٧٩، ص١٩٨٠، و. 

اوح اا  ، أ(   زان ر ر  ، ادئ ا ن١(

 ،اوح اوع ا ،ود  ،٥، ص٢٠٠٥د. 

)١   ةا  ،ة وا ة، اا  ،وند وآو ردر (

 ،٦٧، ص٢٠٠٤ا.  

 . ٢٠١٣رة) )داة اة وا   ا ، اء مت (٢(

)١   ف، را ا    ،اا م  ا   (

 ر دا ٢٠١٣/ ٣/ ١٦ا. 

       دةرات اا  بأ  تا  د ى اأ(*)

 ر ارا.ارا و ار   ار  وأ

)٢      ا ،ا ا   ،ول اا  نا ،اا  اإ(

 .٨، ص١٩٦٨ا، اد اا، ا ا، اة، 
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)١         ت ا يا ا ء، م يز اا ،وزارة ا(

  اا   ٢٠١٠ا. 

)١          ، ر ،درا  ردا أ راا  ،اا ا ،ا  (

 .١٤ص
 

 )٢    اوا ا ت ااا ،ت اط ةا ا م(

  .٦، ص٢٠٠٢اوى اة اء،  اورة ا ة، 

)٣  ، ر ،اا ا   ت  ،يا  ر رزاق(

 .٢٤ص

           راه ا  ا ا داتا وأ ات اا  (*)

 راا    ت اوا اما راا م.  

)١(    ،كا اق إإ        ، ر ،اقا  ا ا  ءرا 

 ٣ص

  . ٧)م ا اة طت ا ،ر ، ص٢(

  و املراجع املصـادرقائمة 

١ -  ،فا  ةار اطزه، ا  ،ي١ا ،وا دار ا ،

٢٠٠٧ا.  

، دار ا  واز،  ١ا ان، إ، ا ، درات  - ٢

  .١٩٨٨اة 

٣ -   ةا  ،ة وا ة، اا  ،ردد، رو

 ،٢٠٠٤ا. 

٤ -  ، ا ة ام ا ، ،٢ ،وا  دار ا ،

 .٢٠٠٥ن، 

زم   ،، اات ا درا  ا ان، دار  - ٥

 .٢٠١٣ااي  واز ،اد 

ا ،، ا اا  ، ااوي، ا او، دار  - ١

 .٢٠٠٩ا ا، اة 
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ا اي  دول ا، أ ب، أ ش،  ا، ا و - ٢

 ،ا ١ا ،ت، اا ١٩٨٠و. 

٣ -   ، اوح ان ا دئ اا   ،ر زان ،ر

 ،اوح اوع ا  ،ود  ،د أ ٢٠٠٥.  

٤ -   ، حو ا  ، ،ن  يا  ،

  ،ا ،١٩٧٩ا. 

١٠-  ر ،اا ا  رات ا  وزاتا ،اأ ،ا

  .١٩٨٦( رة)، ا ا  اي وا  ،اد،

١١-    ا ر، ا ن ضر ،ا ) ر، را

  .٢٠١٠رة)  ا اي  وا  ،اد،

١٢-  ،د ر (درا  ردا أ راا )اا ا ،،ا 

  .٢٠٠٨ ا اي وا  ،اد،

١٣-   ، ر رزاق ،يوع ا ،اا ا   ت

  . ٢٠١٠د ،  ا اي وا  ،اد،

١٤-  ا    ر  ،ول اا  نا ، اإ ،اإ

  .١٩٦٨ا، ا ا، اد اا، ا ا، اة، 

١٥-  ت ا يا ا ء، م يز اا ،وزارة ا

  ا   ا٢٠١٠ا.  

اك، إق إا ، ارء  ا ا  ااق، وزارة ان  -١٦

  .٢٠٠٨وار 

١٧- ت اط ةا ا م اوا ا ت ااا ،

  .٢٠٠٢اوى اة اء، اورة ا ة، 

١٨ -     ري آلا  إ  ا  ٢١/٨/٢٠١٣. 

١٩-  ة اا ا راوي ان ا   ا   

 .٢٠/٨/٢٠١٣ ا  اري

٢٠-  ف، را ا    ،اا م  ا   

 ر دا ٣/٢٠١٣/ ١٦ا. 
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  املشتقات بني الوضع املعجمي واالستعمال الشعري عند املتنبي

ة (دراسة
َّ
  معجمي

َّ
 صرفي

َّ
  ة)ة داللي

  

  ملخص البحث:

ا   ، ات ا   ت اا  

 (د  ) درا د  ،ودراو   ا أ  

   اس أو  ،  ا أو ذ اء ا  ا أو م وده 

 اف اا ت ذد  ؟    ا ا  

اق وات ذ   إ د ا او ذا ااض اد 

.    وا  ا  ن  ضا  تا  ا

د  ن ، ا  وز أم  ا     و  ن 

  ه ا ال ا إ د ام  ف إ ر 

   ّ ار  وذء.

  املقدمة 

  و ا دب واا  دة ةّ  ت ا ن 

  اوا طو ا   وا ة واا    إذ  زاده

   نس ، وا و ما  ه ّن  ، ىأ   اضوا

ا    يا   ت  ض ، ا ا ا رم

 إ ا  ّولا ا و  ام  ل  أ  ض

  ي م  م ، ت ا  ا   ّ  آ

 االستاذ الدكتور

 علي كاظم أسد

 املدرس املساعد

 رملة خضري مظلوم

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 
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  ا ال واا إ  د ا  ق أوى إ

(ا)  إداء ا وا اة  ، ا ت ون 

  ار امء  ات و أد  را  إ در 

وا   ا  ( ا و ا واح و ا وج 

وس ) و  اف ) ح ا ا ،و ا و اه وا و ا

 ا ب وار اة أ )  د ّ و ( اوأم ا   ا

و ااز واط  وا ا   ا  (   اد اوح 

ا ) ان حي وا ا  مت اأ ي واح او 

 ) ا اا  در وا  ه (ي وح ا و ا ا

 م و ا   ب  فا و أ ا ا  

  ا ا ام و ذ ) ا  اا  و أار 

   ت اا   لا    ر ا

 أ    (د  ) درا ودرا  ات ا

  دهو أو م ا  ء اا أو ذ ا  دو   ا

  ا   اف اا ت ذد  ؟  س أوا 

 وا ا د إ   ات ذق وا    ا

 أ     .    د وااض اا ذا

 وآا  وم ، و أن   ّ ا. ذ و ا أو

  وال.

  البحث

 مز ا و ا ط  ،   أ ا  إن

 ما  دةز مدة اأن ز ا  د.واو’ ما  و

)ما  ١ .(  

 (أََ)   د   (أ) ، و  ان اب ا 

   او  ن ا   ا   ك د روا أن

) ن أ  ء    ؤو ا ٣٩٢ا  ي أوا (
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وا   ء  ز  ما ظ أدا م ذا ن ا  أ 

) . ِ دة از ُ ا ٢أو  (  

 وا اأ و ء ا أن  او ة ا ى ا أن وذ

). ا د ٣(  

م  اّل ، و َرََ وإن ط ال  أ ا  أ

 ات اّوا اّو ،  لا اّو ، ا  لا  نا

. ا ا د إا ا   ا   ث  

      ِ ّو   ، قا    ي  ة ا

 ،  ءأ   إ    يا ا ن ا ذ  م

. ار اأ    يء اا و  

 ل ا  وإل  ن  و  إ  ع 

وّ   ا  د ا  أ و و إ ط ء د

     دّ     ة ؛ ىأ ا ر  ر

 ر ابا إ ل اا    أو ، و ا ا  

  دس اا   ج أو ،  دة ّ دا  وق اا

   ل أن    ة د ل إ ا ا ذ 

. ا ا ا   

 ، م  ا ،  و  و ل ال ا  زاّ َن او

ل ا ، اوم ب ما  دها وأ. و    

)٣٨٨ ، سا و أو (ا)ر أ أم)) : ا ش يه) ا

   ل ن أو ٌأ و ،مأ  وا ،  وأ

) ((٤(  

)  ل ا٣٩٢  إّن  أ :  لو )) :ا    (

 ا ا    ن  ،  ا  ؟ أ  إ و

) (( و  : ل ؟  : .٥ا(  
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وات  ا  ادف ا و  ا، و  ات 

،ّا وا ،ا ل، وأا وا ، ا ا) وا ا  وا

) (٦ا وا ، ا ل وأا وا ،ا ا) ا و.(

  ) .٧اّ، وا ا ، وا ان وان) (

   در ا ا  تات و ل اا  و

 ا  ا واة در وات ّ ف ذ  أ

  (ا ل اا) ّأو ا  ن أن  َأر ا ا

  ا  ع  وس أو ا ا ىو  ل اا

  ا وآر ذ  د ا واق. 

  حالل:قال املتنبي            

  ََُْ  اُ اي َِ ٌ    َو

  

   )  ُُْ  يا ُْا َُْ ٨َو(  

   ورات َوب اَ  ََُو ذ  ()   اضوا ا َُ

) و((أظ اٌ   و : ورة ٩َل ََمُ َم   اُوَرة (

 وا ،) (( دس اا ١٠ .(  

 ً ا  م ؛ و مو ،  ةم "")) ا و

 ا  دا  ل، وا  ا ي و ..."م"  

 ا، وم إ ا ، و ا،   أن ل: ّ اب  ، و

) ((...  ا ا : ١١ و .())»«    م  ا 

) (( ١٢. (  

 َ َ :ا ا َِْو . ،َ ُأ  لُ .ةُا َّ :ّوا

.َ اذ  

:ّو ّ َل اَو  M]   c b a ̀  _ ^L  :٨١(ط :ََِو (M Z 

[ \] L  :ل ٨١(طُا ّا :َْل اَو ، ِِ لذا مإ  نَِ َو .(

  ).١٣َواُول (
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 ُْأ :ِاَل اَو.}:ِْة، َوُا َ :ا{  :َُو مَِ ِْ ةَُ َْْوا

 ِ ،َُم :ِ ،ول د اُ  ،ولُا َ لْا َ}َ{  :ُ

  )   ١٤َمَل  .(

 ء ا م ذ ()       دا  ض أ و

 :  رعا ا  M]   a  ̀ _ ^L  :١١[ط ذ  وا [

 إ دن ا إد ا ا ،ابا  ز ا  ا  أن 

 ،زا  ز  ا  ن ،ف ا ،ك   ن

) ا  ء ا١٥) . ء أو أو   أ  دإ :ُ١٦)  ، وا(  

  ) .١٧واُن َواُف َواُد أَُ ٌَِ ٌْلَ  َمَْ ٍِء (

 اا   ا ه ا بار  ا ا   او

)  ال ا ١٨وإن ا   م   اد  رأي (

 ع ا ا ا ت  ن أن ) : اا ال إ ، 

 ة دا ا  م و.ا  ى ذ  ء ب اا

) ((م  سا   ةه ا دو ١٩  ىأ  درا و (

ا دي إ  دا  ا((إن ا و  قط  أو و اء ا

   ُ اأ ّ ا ا   ،لا ا    ة

 ا  ت ة   ّو وا   

) ((ا ا  أن ا ،هو٢٠ا أ إ ّ   ل ) و

 ا     ةت ادة دوز ا   ا  ا ا

 و    دا    ذ.و م  ىأ  

   د ا  ه ا    ا  ا ة و

ا  ام  ّا وا  ل  َ   ()     

ة أى   ،وة ا وا   أى، ن ول ا ة 

. ي وردتق اا    ة  
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:   اّل(اّ): َّ اُة    اة     (ّل) :ا اي ّ اة.   

.ا ا ا ة وة ا  ّا : ()  

  ن ا  ّا   د ا  ه ا   

ا( اد)   َ   ()    ل  وا ة 

   ا اد.أى ( م)  م ة ذ

  قال املتنبي: : الشائل :٢

  ٍُرْد  َ  

  

     ) ا ََ ٍَْ٢١َو(  

   ا  رقف اف ا :  ()    ضوا

)  لا  رن او .٢٢ .(  

 ِ ءا ّ :لْل وَ لُ ،انَِل ا :لُ :َْل اَو ، ِْو اادة أَا

 ،ََُم َْ :اَْا وَ ذاإ ْ لَُو ،ِِ َْ ىَْإ َذا اْرإ

) م ل بََ٢٣َوا .(  

وأ َُ وار   ق اا :ل أوا  ِم   

أ أو م، ااة ِ، وأ ا  ٍُِء  ا اَ ُل ََم ِح 

) أ   ٢٤و. (  

:  م ا   

١) ا  :   ٣٩٢.  ا  إذا ه إن او أراد ذ أم ( ،

و  ر  ،م ا اُ .  ا أ وأم  ه. 

) .ا ا إ   و  لن اأ ٢٥وإ ( 

) ن ا   ا ل ٣٩٢مء اف ا نو ا  (

وّي. وع و  بر اأ  وف  اف دا ا ا  

 ب إذا ان ا    اأراده.و  ا ا ي ا

    يق ا  ا أ. ل ا او ّ  ذ

 ن ا ف إ  ق   ن ا؛ و  ، 

   ل د ا ّ ت.  
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٢.  ا ىا    ه: أمو ،أ    ا : أراد و

) وا  ،  اف ا أم أراد اء و .  ٢٦ او (

  ذ ُ     ث أم ؟    

٣.  (لُ)      ىأ  اا ار اا م

: ر رة   ا و  

 ُ ل:((ا ا    ا   ا و وه، 

 ود ارا ا  ذ    و  وف ا أن ا ذ

) ((اا  ور اا ا ٢٧.(  

  (ل)    ى وة أ  ت و ن ا وإن

  . ا   اا: ا   ه أن ام ا  

  .ا     

  ا     .أ    ا  

                                                 .ا   اا  

و أن م اب  ، ذ أم ر ا او ؛  ذمه، 

 )  ارأي ا أو  ؛  ا ّأ ، ما ا و 

 ا  ا   أن أ اوا (  ل  ا

 ان أا  ىع إار أ ذم ا ر  اء ا    لوا

ر ا أا وا  ا وار   ع   ا، 

  رم و   وف قا  ن ا ؛ م هه. ور دهإ

       ؟ا  :ل إذن و ل ا   با

. ا  را  ا  

  ا ا  ا د اا ل اا ّ  ا  و

أراده.و ّ  (ءف ا)ذ ب إذا ان ا    ا

وا ا ل . أ ا  ق اي     و ؛ ن 

 ا ل د .  ن ا ف إ  ق   ا

   ّت.  
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ّ اء ِ اَادة أو اِْ: اة (ا):ا ااة ا   (ل):

. اّل     (ا):  ّت د  ال ا اي 

 .مذ      ا َََُم  

ء    ا ا  وّ    ا    ا

     ، و   ا اده اة ا ل : (( أن ات 

ا مث   اء " " و"ط" و"" و" "ن د 

ا   ن ، لا  ًراإ م    : ء ء

). م ه اة ا  ول  ٢٨"ه  وًا ًا أو ان" )) (

 و   أ   س ودا ا  ، را د وا و

 ا  ق  ا    ا د  ا َي أب. واا

ا  .ا  ا ر ء ا  

.اجلائد :٣

 ذ   ا وردت  ة  أ ا  ذ و وذان، 

 :وا   ن   

ر  نّ   

  

  )  ٍ رك ا٢٩(  

   :ق اإ  ح ا ل و  

  أو أم  ى   ااء    

  

    )ا ا ا ا ا٣٠(  

و   () ما واا    : و   اب   

  ). ٣١(ا) وإ ا ر اد، وس اد، و اد.. (

 د: د اّء َُُد ََدة  . ود اس د ُدة  اٌد.

 وا او ،ا هو  َدَاٌد. وأ ٌو .داُ ُدَُ سا  ادد او

) .اداد ٣٢ وا ،  داَْ د  ا :ل .ا د: اوا .(

)  و  ا   ٣٣ و. و  ٌء ٌَْد،(

)  وا ن ا  ٣٤ع    ل اء واء(ا و و

 ()  ، با  ُ  وإن  سو ا ا  دة و
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د)وأ (ود) و ااو  ا ا  -ا   ا ا) د

   ة  ا ا   و ا () :و ،() : ا

د) و-     .د)، و () ا) د - ا) د

) ا   ف .ووا   وا ا  س و٣٥ا (

ام   سا  ا ل ا أن اوي إر اا ذ ذ و 

  )  ٣٦ ا  وان م  واردة  اب. (

  دو  ز ا ا ا  ا إن أم ار إى او

 ا   ن وري انا   وان ص ام   م  

او ا ن ا ؛ص ام  نو ل او ا   ج إ  

) .وإن  ا  اس اي ا      ٣٧ ال. (

   د ا ما ء ا ا ا  ا اع. 

  وا ن أدو إن ا وا   ادوا  ا ن ا

إ    ا  ت ا  ل و ، ا ت ا 

) ا    وث إذاا  لو ٣٨. ( 

.و  (زّ  واد)  ادة واد ا ا ذا أردت 

و :  وث٣٩( ا    .(  

                           :( )   .(ّل وّ)     ءا     

  ّل                                

    : (اد)  (ءا)                                                   .

  اع

    ا د : اد،                    اُء: اا  

إذن ن ا اي اه  (ّل ا  ا )  از ض اارد 

 وا ا ا إ  ه  اح وض ا وردت  

(ا ا) .  ادث ا(ا ا).وا  ا   ه 

   و ا و   ا وازن م و د  تا

 ج ا  د  و ، وا ا  ض  حّو 
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 ا إذن ن ا  ا   از ا  و و   إ (ا)

 وحا  دا  ت  .ا   

 ر)  رادة ا   ت دا  درء او

 ورة اا  م وذ (دل ر)     ا   (ل

م  ا  وا م ا   ال و م وز 

و ن  در مرة اا ّأ.  م  ك و ، ط  و 

 ة ا  ا   و    لل وا ر ام ا

) ٤٠وا( .  

  :قال املتنبي.منفلت: ٤

  ُُِْ ِْا رِ ِْ ََم ََو  

  

      َُِْو َُع ( َمَ َِِْ٤١أ(  

   وا م أول ا  () ان أّنوح ا     ح ا  ءو

 أ   فا    :ل ، م ا  ما و ، 

 (  )  ا   ن ن و :آ ع،  وو    أم

 أ  و  :ل ا ام  ا ما  أ  

  ) .٤٢ع(

   ن أن وا ف م ()  ل : إم يأي اا  و

 (اي) و ؛ ل: وا اي   ر ا ، أي: 

 و  ، ،اء ر   و ()ع ، ف فا  أ

و ه، و ام و ، إ آ ا  ،، وا ام ل 

  ع    ،ه ا فا    ي؛ أي: اا 

) ٤٣ا   : ّن  ض ( ول أوا ا وا .

)٤٤.( 

 ا َِ ُل: أُ .ًُِن َواَ َْو ،ًز ،ِتِْما ََِْ ُنَ :ُتوا

)ِا ُْا م؛ وأَُْ ي٢٤٤أ ى اَ ... ،ُري وِ َِْ َوأ :(

)رِو ُ اًَْ٤٥. (  
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    ل؟ وا    ن   رم و

  و وع ذ  ء اب :

  وِ م  ن   

  

  ) ا أ  ا ٤٦(  

  ... ٍُِْ ُْ م ،ُُِ إ : ما ِة  وَ ََْ ،ُبا ِ

)ر٤٧ا(  

  ، ًام ،   َي ، واما َأ  ٌ ،ٌا :ٌُ

 ُِ 

  وا، و او، وا  ن إ زً، و ن إ  ال 

ا. ا  ل  :ووا.  

وال ا   ا ا   ا ام  د  أن 

ك   وّ وا  اي  و و(ل ا) وإن ه 

   أل   ود  و (ج).

ة ا   او      يا ا ا  و

  ة َرتّ إذ ا ا اة اة اا  ّ   تا

اف وا وب اف  اب  اّة ا د و ول 

.ّا   ا 

  ن ا  ء  . ادا وا ا ا  

 ى اا ا ام  د   ل اوط ا  

    ب وو و ة و  إ ن ام  ي اما ا د

   او.  أن ام  ة ا و دي اا  رب

 و   ت وأا ّوق أموا ّا ا  إ 

: ظ م   ا  رم   . حا   ء يا  

  اّل   اة              

ا : ()              ا  : ()   ل  

  اص
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   ،  ص  يص اا  ل   ا:()

 .  ب واوا ة وا  اط ث إ  

  م  ا واؤ ج   ا إ اص ّد 

  ءو ،   ت ا    ا ّاا ا و 

ا ا   إ ن ذا   ورة      اة 

    ل.

  او   ا  ل ا ا و و  

  ) .٤٨ا  اول  ا(وإاع ؛ ن   ا   مّ ذ

) ة ام  و م ا٣٩٢و ه و  ن ا أَر  أم)) (

  ابا   ا  ّ ظأ   َن اه ..وإن اه ا

ا ر اا  ر و     درم  ذ و بف ار

    إذ ،  ظ  ء ّ  درا     و 

  ). ٤٩ة  أه))  (

Abstract 
Enters Search discuss words derived in turn given to changes in 

private word, and study study (lexical morphological tag), runs from the 
origin of the situation of the word, and then having that formula or that 
morphological construction in the lexicon or deny its existence, then you 
accept measurement or not acceptable? Then indications that the 
structural deviation on the meaning of the final word in view of the place 
of the context and the effects that given the significance of the first 
position stating objections of critics and linguists on every word of it. 
Then summarized the results that many of the words, which objected to 
its use as a bypass on the language, the need for semantic significant and 
innovative new meaning incarnation unusual morphological use to 
denote moved from an open to Mastour expressed choose prudence and 
intelligence. 

  اخلامتة:

١.   واّ ، ر وا    دوا رة  اا  ا 

رس وا واح وا ن ا ا   ظة ا. واي 
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 وا ا   ن ه ، ا ي وارة اإ  

  م ا دي؟ا وا ا   ؤل و و ا 

.ا 

  ات  اض  ا  ام وز  ا ، ن  .٢

 ل اا ا ه    و  ن   د 

  وذء. ا د ام  ف إ ر  ّ ار

٣.  ّ ّا ّأو ا ّا ا  ا أّن ا  ّ

:   توا ت طوأ 

ض ا  اس      و َُِ ذا  م   - أ

 هدر    سن او ا ا .و : ت  

             د  روإظ   ه  هّو ّا  ت َن ط

  ة   واق اي  و  ف إ  اء .

و ا  ء ا  وا اع و اس ن اع    - ب

                                                                                           . :   ََع ا 

  اف ا    :  و.و   ال ا  اس و  - ت

٤.  وا ا    و ظ  و ت ات وا إن

  .  ى أب أة وأوا    د ب 

٥.  ا  (ةا) ا  و ا  ر أ إ ام

  ا واة اة  ال و  درا اد : اّد

 د ا  ا ا   ()  اة ا د   . أ

 ن ا  ّا   د ا  ه ا    ، ة

 ()     (دا )ا  وا  ل  َ 

 ة أى ( م)  م ة ذ ا اد.

د ا ّ () ت د  ال ا اي 

  و ،    د  ا   عا ا ا  ا َََُم

ا ّ     ا ا    ءا    



  

       )   ١٤٤ ....... ( ..........................املشتقات بني الوضع املعجمي واالستعمال الشعري عند املتنب

 ث ام ت اة ا دها ا   و ،   

 اء " " و"ط" و"" و"   ،ه اة 

ذ ا اس ود ا  ول  و اد و ار ، ا

  ا د  ا َي أب. واا و   أ  

  .ا  ا ر ء اا ا  ق  ا   

  ()  إن ّل ا  ا   از ض اارد     . د

 ا) وا ا ا إ  ه  اح وض ا وردت

   ا  وا ،(ا ا)دث اا  .(اد ا

ا   و ه ا   ا وازن م و د  ت

  د  و ، وا ا  ض  حّو  و

  ا   از ا  و و   إ (ا) ج ا

ا   وحا  دا  ت  ا إذن ن ا  ،

 د ا    ح  يا ا   و  ّ 

 ح إمل و   ا ل اق واا أ، ا ا 

              .   ارد  ه وح وورودا  دا  ت  

()   ()  نا  ي طا   ا د 

:اي   ا و (ُ) : ا   ل  اص، 

  يص اا  ل   ا :(ُ) ل اا 

ب وا  ص    ، ث إ طا  ة وا وا

 . و  

  هوامش البحث 

  

)١ :أ ظ .ي ، دل ات او ّ١/١٦٧) ظ : ا. 

)٢ : ٣/٢٦٨) ظ : ا. 

  .٢٦٦-٢٦٤/ ٣) ظ :  . ن :٣(

 .١٨/١٧٨)  ادء : ٤(



  

       )   ١٤٥ ....... ( ..........................املشتقات بني الوضع املعجمي واالستعمال الشعري عند املتنب

  

)٥:ا با : ، ا ا ان ا٤٣٨) د. 

)٦ :  ح ا : ١/٢٠٦) ظ.  

)٧  (:١٣٦-٢/١٣٥ظ: ا  : ١/٢٤٧. وا : ب  فا ٢٤٧. وأ .  

  .١/٢٧٣) اان، ح ااي : (٨

 .٤/٨٥) ظ : اي: ٩(

١٠):ا  (٢/٤٦. 

)١١:ا ٢٩٧و٣١٥-٣١٦/ ١) ا. 

  ٣/٣٤ااز(١٢)  

١٣):ا :٣/٢٧٩) ظ:ة ا :ح:،و ظ: ١/١٠١،و ظ٤/١٦٧٣ا  

  ٢٨/٣١٨ظ: ج اوس: (١٤)

  ٣/٣٤ظ: ااز: (١٥)  

  (١٦): ٥/٥٠ظ:ا:ا :ح:٨/٢٧٠، و ظ٣/١١١٠،  ا.  

 (١٧) :ا  :٥/٤٧٠ظ.  

  (١٨) :ا   :٨٩ظ  

  .٨٩.ن:(١٩)  

  (٢٠):ا   وا ظ١٠٧ا.  

  .٥٨١/ ٢: ) اان، ح ااي (٢١

٢٢):ا   ح ا :١/٥١) ظ  :ا أ   مت اأ  ١/٥٨، و 

  .١/١٩٧واّ  اح دان أ اّ:  ٣/٢٦، وح اي:

  (٢٣) : ا  :١١/٢٨٢ظ  

  (٢٤): ة ا :٢/٨٨٠ظ ح او ج ا حو٥/١٧٤٢. وا .  ا 

  .٢٩/٣٠٠. وج اوس١١/٣٧٥. و ن اب:١١/٢٨٢

  (٢٥)ان ااح د  ١/١٩٧ظ: ا: ا ان  ٢٣و ا ح ا ،

 أ   مت اأ ي واح او . ا   ا ث م

ا ل ا ): َل أُ ا  َ ْ ١/٢٢٤ا  ا ..ات:

ََ َا ُ  اَ    َوإمَ اُ   َِ َ ِل َ اَِ ِء 

َْا    لْ ء وََل أرْدت ا  



  

       )   ١٤٦ ....... ( ..........................املشتقات بني الوضع املعجمي واالستعمال الشعري عند املتنب

  

َا أ ِْ يَْ)(ِظ َُِِْت اَِْ ْْوأ ... َْ   

:ط ل أء وَف ا َراَد اأ  

(َوُُِ َُْ اَُْوَن مُ َُِ ... ُْلِْ  إٍف َوم) أَراَد م ظ : ح 

  ٣/٢٦اي: 

  .١/٢٢٤ظ:  ا  ات:(٢٦)    

    (٢٧):ا  ١٧١.  

    (٢٨) : ا ح ا٤/١٧٣٧.  

  .٢/١١٠١اان، ح ااي : (٢٩)    

  .١/٢١٠.ن: (٣٠)    

    (٣١): و  ٧٥ظ: ا :ا   ا ٦٢.  و ا  :ط٤٧٠، و ا .  

    (٣٢):٦/١٦٩ظ: ا.  

. ظ: ج  ٢٧٥. ظ:اس ا:  ٣/١٣٧. و ان: ٢/٤٦١اح:ظ: (٣٣)    

  .٧:٥٢٩اوس:

    (٣٤):٤/٢٨٩ظ: ا  .  

    (٣٥): ط٤٧٠ظ: ا.  

  .٣٣٥ظ: ا اي  اب  م ان ا اي :(٣٦)    

    (٣٧):ام اا ، ار اأ  :٦٣ظ.  

    (٣٨)ظ: ا ا  :ريما   ،١٥٩ ا   ،ا م :و ظ  ،

:ا٤٨-٤٧ا.  

. واه وا ٢/٢٢٠. وا  ا ٢/٩٢ظ:اف :(٣٩)    

:طء :  ٢٠٦و٢/٢٠١ا  ت٢٣٢. و ا   ا م : ظ  .

:ا٤٨-٤٧ا.  

    (٤٠) ٢٦٠-٣/٢٥٩و٢٠٣-٢:٢٠٢:ظ: ا.  

  .٢/٦٥٥اان، ح ااي:(٤١)    

، و  ٤٩ظ: أت ام   أ ا ا،أ ا ن   اي:(٤٢)    

 :ا اا ،ا  حي:   ١/٣٥٤٢٢٨/ ٢و  ا.  

    (٤٣)ا ا ان ااح د  ٥/٢٠٧: ظ: ا.  



  

       )   ١٤٧ ....... ( ..........................املشتقات بني الوضع املعجمي واالستعمال الشعري عند املتنب

  

  .١/٢٥٦ظ:  ا:ات:(٤٤)    

  .٢/٦٦ن اب: (٤٥)     

)٤٥:٥/١٢)    ا: ظ :ا . ٣/٦٢ا.  

  .١٩٩ة أر اب:(٤٧)    

  .٣٥. م  ار ا   ا : ٨٤ظ :ا وات : (٤٨)    

    (٤٩) ا ا ان اد : (ا)   ن ا ٢١-١/٢٠ح أ.  

  املصادر واملراجع قائمة 

  القرآن الكريم

   ب  فا أ–ودرا -  ، ونن  م  ، ا .د،

 ،وت٢٠٠٣، ١. 

  ت)ر ا أ ، و   ا ا ٤٢٩أ  : ، (ه    ا 

   ا، ا ار ، اة،(د.)،(د.ت).

       ت)ا ا   با  ج ا ،ه وا٧٧١ا  ه) ، دار ا

 ،وت ، ١٤١١، ١ا- ١٩٩١. 

        أ ،ّزاق اا   ّ  ّ، سا ا  وسج ا  ،ا

   ،ا، ادار ا ،ا   : ،يا  ا

 (د.)،(د.ت).

  ،ردنا ، رة ، دار أا  .د، ا   ر ا٢٠٠٩، ١ا.  

 ي (تزا أ   ، ا ء ٣٧٠دار إ ، ض  : ،(ه

اث اا –   ، وت٢٠٠١، ١. 

  ا  ا        ، ريما   ،ا  د  :أ  ،ا   

،ة ا١٩٨٠ا.  

 ت) ا  ز ب، أر اة أ١٧٠  دي، ما   : ،(ه

    وا واز،اة ،(د.) (د.ت).

        زدي(تا در  ا    أ ،ة ا٣٢١     ير :  ،(ه

  دار ا ، – ، وت١٩٨٧، ١. 



  

       )   ١٤٨ ....... ( ..........................املشتقات بني الوضع املعجمي واالستعمال الشعري عند املتنب

  

        زدي(تا در  ا    أ ،ة ا٣٢١     ير :  ،(ه

  دار ا ، – ، وت١٩٨٧، ١. 

 أ ،ت ا)مق او إ٢٠٦     :ري راا اإ : ، (ه

  . ١٩٧٤ -  ١٣٩٤أ ،اة ا ن ا ا، اة ،

 ت)  ن ا أ ، ة،   ٣٩٢اب ، ا ا ة اه) ، ا

٤.  

   ،ا ا ان ان،د ، وت، اءدار ا ،ا با :١٩٧٨.  

    ي (تاا ح ا ا ا ان اع      ٤٦٨دروق ا :  ،(

  ،دار ار  أ ار وت ، ن،د.ت.

        ت) ما ا  ا ،ا   ،ا ح ا٦٧٢: (ه  

، ا  ، ىا أ ، ي أ (د.ت). ١ا، 

  ه (ت  إ   ا أ  ،ا   ح ا٤٥٨    ، (

اذ  ا ود.   ا، اة ا ا ب، اة،     

١٩٧٦. 

 ا ا ان أح د      ي (تء اا أ ،(أ )٤٤٩    .د:  ،(ه

 ،  ، رفب، دار اد ٢ا   . 

 ي(تا ا  ءا أ، ان اح د٦١٦    اوإ ا  :، (ه

 اري و  ا ، دار ا ، وت ، (د.) ،(د.ت) .

   ا ت      ا) ا ا  ، ا ة    ١٠٧٣ا ا ،(

،١٣٠٨، ١ . 

        ت) راا إ م أ، ح او ج ا ح٣٩٣ا   :  ،(

  ، وت ،  ر ، دار ا را  ١٤٠٧، ٤د.أ    ،١٩٨٧.  

 و ار ا ازّي اا ،اإ    ة   ،زا  

  . ١٤٢٣، ١) ، ا ا ، وت، ٧٤٥ا (ت

 )   ن ا أ ،ان اد  ا  ح ا، ٣٩٢ا : (

 ،د ، دار ا ،ر ٢٠٠٤، ١ر. 



  

       )   ١٤٩ ....... ( ..........................املشتقات بني الوضع املعجمي واالستعمال الشعري عند املتنب

  

 ، س ادى (ت     اوزآب ا   ط أ ا ٨١٧  :،(

  ا ،ُا م  :اف، ا   اثا  

  . ٢٠٠٥ -  ١٤٢٦،  ٨ن ،–   وا واز ،وت 

      ي (تاو ا  أ  ا ، ب اي   ١٧٠. د : ، (

 او، ود . إا اا ،دار و ال،(د.) ،(د.ت).

     ي (تا ر ا و  د ،ا ا   ف٥٣٨ا  ،(

 ، وت ، ب ا١٤٠٧، ٣دار ا . 

      بأ، وق ات واا   تا     ي، أا ا 

 : ،(من درو و  اي،  ا ،  ١٠٩٤اء ا (ت 

  وت،(د.) ،(د.ت).

        ري (تمر ا ا ل ا ،     ، بن ا٧١١  ،(

  ، وت ، در ١٤١٤،  ٣دار . 

 ان أاح دُّ  تا)َزدي اا ا  ،ََا ا د.  ٦٤٤ : ،(ه

 ا  م ام ، ا  ث وارات ا، اض         

٢٠٠٣، ٢ . 

   ت)،ا  ء ا ، وا أدب ا  ا ٦٣٧ا    أ :، (

 طم ، دار م  ، اة ،(د.) (د.ت).ا ،وي 

      ت) طا ل ا ا  ، اوأم ا   ٩١١ا   :  ،(

،وت ، ا ر، دار ا  اد١٤١٨، ١ ١٩٩٨. 

       ر ،ا   ،ا   وا ظا   ،

،ا  / ت ٢٠٠١ا. 

   ، اد ،  دار أ ،أ ظ .ي، دل ات او ّ٢ا ،

٢٠١٠. 

      رس (ت  أ ، ا رون ، دار       ٣٩٥  ا  .د : (

 ، (.د) ، ١٣٩٩ا - ١٩٧٩. 

 ا       ، اد ،  دار ا ، اا اإ ، ر  درا 

، (.د)١٩٧٧ . 



  

       )   ١٥٠ ....... ( ..........................املشتقات بني الوضع املعجمي واالستعمال الشعري عند املتنب

  

            ت) ما ا ا    ، ه و م و ا  طا

٣٩٢       ا   ،ويا   و،اإ ا أ  .د :، (

 (د.ت).ا،(.د) ، ، هو 

  

  

  

  

  

  



  

       )   ١٥١ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

 عبدالقادر توري،ي(اهلادي آدم، حممد الفث ياحلد السوداني الشعر يف نيفلسط

  ابي،يتكال
ً
 )منوذجا

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  امللخص

   ،راه ا و- ،و ت يإا ا  

ا داما ا ت وا  ،ذ )دي آداء: اا  ١٩٢٧-

٢٠٠٦ا  و (ري)٢٠١٥-١٩٣٦ (در وا ا)١٩٥٤ ( ا  

 و ا ا ل ا ا  ادام ااء روأ آراء

  لوا ا م  ا  لا او،م  

إ راه ا با أدت ا إ ارل ال اه وطأ  ا 

و ه رأس با م و ا با و آن ا ا 

و ص( ا (وا ا  دا وا   قإ ا ود 

طا .و ا رأ ة آن اا  سا روثوا ،ا 

ي اا ك ط إ، آم  ص :ا  م. 

ات ا : - ا داما – اري – ا  

 املقدمة:

، و ا  ١٩٤٨ ،  ناء أذب اا وأ 

يإ ا ا وذ   ه ا  أ د موإم ر 
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       )   ١٥٢ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

 ا ا، و أو ا ي،و ا ا )ص (و  

إ موإم ن  ض  أم أر د واوا اع ا

ا   وا وم ا وأ دا   ع ،رضا و 

  ا   ا  ،  ق إ ا و  ه .

ا و ا  ه راا إ ان ا   دامااء ا 

 ا ا ل ه ا دي: وا ٢٠٠٦-١٩٢٧(  ١ آد و (

اري ٢٠١٥ -١٩٣٦( ٢در اا و (٣ )١٩٥٤.(  

أ ث اا و  ا لا: 

١- را  ل  ان:» ادت و   ،ي م 

   ن ١٣٩٠  ه ش، م ا ول وا ا ا 

 ل ن و اقوا و، بع وأب اما  ه 

 .ا و  ااء و اان

 »  او ادب «:ان  ة درا   ار  -٢

م اا  ه و   صاء ما ا ا 

 ااء ا ن  درا  أ  و  ، ا

 ه ا إ د اي ا، ا ه  ا ا  ادام

راا.  

 نيفلسط

 :العرب امكاحل انةيوخ نيفلسط -١

 ا ا   اء يء ادوا   ءأ ا 

ا وا ر ا ا ، ا اء. واوا 

 و اوا   أر  و  ا ه ا  نادام

 اب ي ا  ا ه  ا ودوا  وا ت

ا .و  أن ا داما و     إ،  

ا ا  ا و ا يه ورد اذ  آنا ا 

 ).١:ااء(



  

       )   ١٥٣ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

)دي آدا داما ٢٠٠٦- ١٩٢٧ (ب  ا ءا  

 ا م   ط ب و دّ ا أا ووأ  

اةو ،   ا ات ،أر و أ أ ن  وأ 

  :و ارض أ  اطن

» م  ط ب  

  

   ا    د  

 
وّد  أ ا   

  

  م  وال  دي أ  

   اءو   أر  

  

   ي ا أ  

   ار أا         «   )٧٦:١٩٩٢آد( 

 ل ا إن ا ا  ي لوا م  ي  ا و م 

ا ّ  أن  ّو  أن ،ول ن وإذا نا  ا  

دو  ل ر و ،ون ا  م و» «، ور 

ن ا ،  إ ا ا  آنا ا يوا و  دو اد 

  ̄ ® ¬ » : M § ̈  © ªم ل  وال

° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧  L )اء٧:ا(  

»  ا ي  ا     ت و اد   

    ر و  ء إذا  

  

     «  

 (م ار)  

ا ا اري  ن إزاء وا اش ا ا » 

  « ء ا ،ع    و ا   ا 

ذا،  در  دةا  م و و ا  ام 

 ا ر اا» قا رض ،»ا ا  د اق  

  إ لد رأ: 

»واش ا     ق/إو ا /د 

 )٩٤:١٩٩٤ري(ا«    قا ال /ال اد/واد



  

       )   ١٥٤ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

 آ  وث اري  اد ا ا»ا«  ،سا  

 م م و ّم   رة ا ا أن ون ا ا ة

، ول اري ء إن ا ا »ا«  سدوا ا إ  

ا  زا ،طا ور   أن اد ل و س ا  

   از اي   اس   اة ه و م ة ا ا

 إ ا ا ا و  أول م  ا- م داتا 

 أرض  ا  زا ا -  و   ور اي اا  

ا ا  ه ا: 

»دوا إ/سا  ا ا   ا   د/طا زا 

ط  ا ّا  أورو/  ق ا ابس اا وا/

 ا ر  «  )اري٤٤:١٩٩٢( 

  وا ا وي أور  ت  ء ا،  

   إزاء  ه  ل ه ا و  ه    ه 

ا: 

» ت ا م ا    /  ءة/

/د أ  «     )را ا( 

 نوط ظ  ر  ا ا ن ا ا إ ا و

 ، و ا ذا  اد »ن« ين ا    وأم  

 نا ،دا ن ا  ن ،ن ا ا أ  و 

 ةاس، اوا   إ ام و  إ ، أن إ  

 :ي أ اي

» أور ذا أم و/ را  ن رأس  ف ةز /

 واا/.../  أور  /  ف ق  ان/

 (م ار)                                       »ك اي   ن م/ واااة ة

  ا، امن ذاة  ار  م ما  ي  او

 ا ،ّ ا ما  ر عأو ا ا و ر  دةا 



  

       )   ١٥٥ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

 ،ا م ا  ا   اد زا   

 :ا  ا ارض

.../ودار  ك ن وارض ا/  أا  مك «

 ا  ل   / ة  « ا)ري٦٦:١٩٩٢( 

    ن ا إذا و و   ه و»ا ا أ 

 :ات ي إرادة  م ة«   ر ام

/أ أ أ  و ه    / أو  وإن  «

/إرادة إن   / و   ا ب وم/ ر ام

 )١٣٣:١٩٩٤ريا« ) ات 

 ل زن أوم ب، اا م ا يا ر اأم ،

 و د  ) اي أ اق ا  إا١٩٨١-١٩١٨ادات(

ا ل اّو ا    إ إ  ، د  

ا ا،م و ا  ات ا  إ ا عا  ل: 

/رأ/  و اد أا/  ن م /إ ه رأ«

اه  /« (را م) 

وا،م  و م ،ا    بأ اا  ا  

 أ، لر ا  بأ ا و ا وا ا   

ا : 

/وم ا/إم ا ا   ارض/وم ااإم ارض «

  يا اا مت/وا مو/«  ا)ري٥٥:١٩٩٢( 

يإ أو ام ي ب اا  »تا اما« ا م  

  وات» ا و ،  ن اي ا ءوا ااء،

 ةو م«: 

/ ؤك/وات اام /ا او أّواه/«

اوات  م ة/«ا)ري١٣:١٩٩٤                                  ( 



  

       )   ١٥٦ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

 «واء  و أ ق ادة  ا  ا و

طا مب ا « ور أن ي ا   إ   دا: 

  /إن ح اط أم ب رك/ور او «

 ار(  »اد  ان  /ر ان/ور ات ه

ا( 

 وة » ط« ث اري   ا ما و 

اإ ا ق ار ما او  ا دا  ا ا، 

 م أرضاء  ء و ا دا  أر: 

»     م ا و/ مس او/  مف   ا /

 ما س اارع ا/.../  ا أر  / 

 ا  اء : «  ) ء ام  /.../و ارض ء/اد

 ا ا( 

در اا ا أ   را و ا     ا 

 ا  و وان   اب ّ ا اري و،  ن وااء

 :ازن    روي     ؛

» وا  با  و  أم/ را  أ .. أ/  

 )                          ١٢٩:٢٠٠٦(ا/«  روا اأدري

ب اا ّ و اب ا ا ا آ  ) ابا 

آ (...ط ا م  انا ا:»   ا ا و أ و 

 ان  «)اتب) ١٤:ا او،   ،با  

ا   آ ا و ره   الأ: 

»   ا (ا اب آا      وا ا نوا/(

 وا/وا- إ أدم ا – ا«    )را ا( 

 اد رات  ا ء ةو ا د أن  ا و

 أدت ا إ ه م ا ا ا: 



  

       )   ١٥٧ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

»  ا–  واأ  دواا  وا/«   )ا:٢٢٣( 

  اب ا  وزال ن ا »ا  » ا و

 :ل ا  ما ر ا اوزات  أ ردود

» () إمر (ا)  ن ا أن/ط (ا  )/« 

 )ا ار(

   ر  ا ا  انا ا  ة أم ا 

ا،   اتر، وو وأه أن ي ا    و 

 و وا ال ر ا ،ع وا  »« ل ا ن

 :وا اة

/و  ض  ة /   / ء  ا «

 )٢١٥:٢٠٠٦ا(    »اء  ا ا /  ءاز

 املتاحة واحللول نيفلسط -٢

 ةيخيوالتار ةياإلسالم بالرموز ريك: استنهاض اهلمم من خالل التذ٢-١

  اءدام اان ي وا  ب اا  ،  

 ا واض    ض ا ال  أر  وا

 ل ا ز ا روا ن ا  ورا ا   ء 

ا  اءأ  فوا   عوا ا و. 

 وأدوا وار ا تا نو ا ااء ادام

زا وو  رأ  اءا  وا  م  دة أا 

 :ته ا أز و ا، اق

-١١٣٨(بأ   ا ا ا ا : وبيياأل ني:صالح الد٢-١-١

١١٩٣ (را  ح ا ا،  ي أ وا ا ا 

   أن  ا اا ظ  وا و واز وا  وّت

ا طا.د و ا  ركت و ة  ا دة 

راا ا و  م فا  دةا أرا  ،نو   



  

       )   ١٥٨ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

 ،سا  أن    سا  ة   ).و 

ة اا( 

ح ا ا أ و ار ي   ر ا دةوا 

ا ا ، اء وأدام اان وم  رأ   ا 

ا  م  ا  لا أ  ض ر با  ا 

و راا ء اوإ  ا ، و  اا   وا 

 ا ُ راض و ا ري اا وا روح وي اوا  

 اد ا و واان، ا إ  اا ا  أ ا اس

ل ا داما  اري: 

» إن ا ال ذد أط  ح ا أرضو/د أا أوأ/

ا ف روا /ن/ا م د و/وا ن أ 

  »/وا.. وا/واموا.. وا/ واا ح  او

ا ا:)  ا( 

   د ا ار ا  ١٩٤٨    أرض 

 ه ن ا  ا ح رض  أرض و و« ا ح«

 وه ، ا   ّم أن  ن  ا ح ر ا ارض

 ال، ر  أن   ال  ا أم ّ   ا ارض

 و ال واو ا ح م اء ال أن   و

 و  ال ن »ا« رو ال   و.ارض دة

م ،ا  ا رم. 

 وة يأ  اري   زا ا ض ا 

روح و وا  سا  يوال: 



  

       )   ١٥٩ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

»ح ا إن   د ير واما واا و/ 

ااندوا إ  /ر وم ا / /  رضا 

ار( »اا ا( 

  ا ن ه اح ا أ ا ، يوا 

 ه  ن ناا ودا ال، ء  إب  ،درة وامر

 ه  ،إ وادة در  و   ،ن  ارض

 . ا ارض

در اا داما ا أ ج  اآمت ا ا   

 ا ح ) ص(ا أب  ااًء ا از و واء اة

ا  ةا  سض اوا ا و ا  ن   لأ 

 :ار ر   ا

»  ة واإن ا د رضا ا رقد اأ ب/وا و/

/ر  دةا /.../ر ا ح ا/.../  ا 

 )١٤٥:٢٠٠٦ا « )ل س

  ر اأ و»ة...) إإن ا ا ٦٥  رة م:» وم 

 ة إنا   ( ا  ا د ا ،و  يا 

»  ء ول  ء«٤    وأنا    دةا . 

 ا   ام، ا ال ة :مي: وردة بطرس ابراه٢- ١-٢

 )ار  ). ١٩٤٦ ا  ع

 ا ا وا ري ار  ق ا ا أ  و

  ا ه ا لو  ة  ب ن إ  مإم 

، جو  و  ر  أةا  ،وردة   نا 

و ة   و : 

/ ةا ء/ ة ج ا اأة /أم  وم«

/ أةا  تت/واا  و/   اءاو/ 



  

       )   ١٦٠ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

/أم /.../و ط/ات اط  نا كو/ أ 

 لاوا ا  /«  ا)ري٤٨:١٩٩٤( 

 ا  و .»رة ارة   ١٩٨٧ام ::أطفال احلجارة٢- ١-٣

ن ا رةا م داةا ا ،  ف را  ةرة را 

 ا اي اج لأ   ام ه مو ارة، طل

ا  ا ري اا ت يا وا ر اا موإ ...

 أطل أ ا ذ و) اة ا (و»ر ت ال.

  إ اّل، اطل وّل ،اا اب  اطل و را ارة

ح واروع  ا اا اات ان أل إ ارة، ح

اا، رة اة ي لطا اة   ش ات ا 

اا ا أن إ ،ا   ار  رو ا ا ا 

ن اش اتط واوا أّن  ن  رادةا  يد اوا 

و ا  وا أ  ا و  إ ا   و 

    أ  وإن م رة .و ّ ا  ذ  ّ 

  و     ا ا شا  ا ا رة

ّك : 

» ط ق/ ي/رأ ك/ا   ر وط رات اوا 

مو/وس  قا/  /ّال اوا/ا ن 

 ) ٩٤:١٩٩٤ري(ا«  واق   / ا ش/وااراق

 وة يأ  ان» رة طو«  رة ا ا 

ي وا ا»  ووح وو »ا »ي اا   ا« ذ ا 

 :ل ات،  أّ اي

» ،ط ذ رجا/اس ا /ا  / ط 

و روح إم/.../ ورض اا إم/ مرض/وا   ا

اا  يا ا إم/ا مو/ اا مو / مت/و

ا«    ا)ري٥٥:١٩٩٤          ( 



  

       )   ١٦١ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

،ر ا  ،رةل اطا أط إ  ر  ن  م 

 و ن    د ء   ار. ا  م

 اطل    شوا ا ا وط ،  انو

وا ا اغو اا  ا : 

» ط  ا  / قا ر/ وا   أم/ن ا

/ط /.../ا اا ا  دير/أ ا  قو/ 

إ  سزا و/م اس اوم/« )را ا( 

 وة» إ نا  اد« ث اري  ذ ي اا 

 ا و و ء  ر ا، ي اا  ا 

 ذ ،إن  ا ا  إ ر و واي ل را ااء

ا ّأ  ه  ا  ا  اءب إا ا  ا أي 

  ، رو أ وط  وا  تإذا ا وأم 

ا ا ن  ر ،ووأ ا ةّ  اف ا ا 

م  أ : 

»ذو ا ن ا اءا/ ر  ا ا  إ/

أ/ر/قأ  د إم إ  ا اءا  ا وا/ وأ/

/وأ إذا   ازن / ق ر  ا ا  نم

اط وأ/   ا/ ش ذ«  ا)ري١٢٩:١١٩٩٤( 

 ءل ا  طا ا  ا اءوا و إذا م   

ؤإم ا وأو ا  ز«و داءا« أ ا لرة أطا أ 

  زة طا: 

» إذن  طا ا مز/ا  أو ا  أو ا / 

 (ار ا) »/أ /أ   زة اط ااداء

  ا   ن ا ا ء ط لطا  ا 

 و ا   ل    :ل و 
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 »وإن ا ا ط ذ ا و/ ا /ةا /ا  

   ل و و  ا/ا   لأ« (ر اا) 

 :اإلسالم هو احلل٢-٢

 :بالنصر اإلهلي الوعد ي:االعتماد عل٢- ٢-١

اء يدام اان أن ا ا  ا و رأ ا 

ا  ءا إ ع اوا آن ما ا وا ا ا وأن 

 ب أه أ ما ا م نا  دا  ا و 

  يأد إ ابا ا أم دا مأوط و ام 

ا، ل ا دامدر اا ا  ا دا:  

» با واد   

  

    و ت  

     اأ   ء   

  

   ن    

 
    أ  ا أ  

  

   طو ط ا  

    ش ،ش   ذ  

  

  ّ ّ  ، إذا أو  

   د  ا د  

  

   تو  «  

  ا)٢٥٦:٢٠٠٦                                                                    (

  ا أ ا  ا م أ ي اه ا أ  

 و ،د ة ر وأ، ا وا ا آن ا ل

ء ا  ورد  ا يا ا:»  أن ا ا   

ا ا إ  ل    و :؟ ل : أم   

و ء ء ا...« ) ررا ا( 

ر إأ و ذ ا اري  ة» ت ج إ  ا «وا 

ط  ا ا ل: 

»ي إن /و   نه/ ه أمّووا/   أ/

ي  م/ا «  )اري٤٨٦:١٩٩٤( 
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و  ا  ذ ن ا داما  زال   ا:  

»   ر و  ء إذا  

  

      «  

  )٧٧:١٩٩٢آد( 

ن اة ف  وأن أ  اي ريا  و ا اؤل أ

 ارض  ما اد  اي ا ، ا ا ف 

ف او  ونا »«  ا: 

»  غّ أم  ةا /و/ ا ا.../.../« 

ا)ري٥٦:١٩٩٤( 

 ا ادر ا  أ  ري،ا ّ  ا »اء«وه 

 وا ااء رة  او تا   ا اّ  أن ي اي

و ا  نا  لو ا ا  هة أول د: 

» إ ت  ول رة اءاا او/ را ف آ   

 مء و/ وم/ر   م   م م/ة ول 

ر/وار واا ء ي راتة ا ي/«  ا)٢٠٨:٢٠٠٦                                               (

 داما    ل ا و لآم اا 

ا و دوا   و ، اا أن ي ا  ا ا  

   ف ا ا أاج أن  وأ    و اس،

 و ا ق  ا  ق ن  وآ  : 

»  سا س ةا  /  ن/زلا   ،ن  ج ن

 )٦٣:١٩٩٤ري(ا  »أن ا/آٍت وأن اج  كا ر

 ا ال  نادام ااء أ  : ةي:املقاومة والتضح٢-٢- ٢

 ه  ن ،او واّ  إ اا- ا ااع مء

 ار  ان،  م  و ا اد ل    ال

وا موا توق وااب وطول أا ا  دت  ، ا و 

 :ا ل اد
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»   ا/.../  ء/   /  ة 

زض ا  و/ء/   ا ا  ءا«  )ا٢٠٨:٢٠٠٦( 

ث ا وري  ا  ت اووا  ابول أا 

ا و ذ و  »أ با«وا   ، ،و 

 م ا   ،بال: 

 ب ب/ ذ   ك  ا اط ا /ا«

طأ / با« ا)ري٥٦:١٩٩٤                     ( 

  ورق ت إ   اات  وا اوت أن ا يو

 ب وأن اا   وا  ا: 

»ق او وا    رقر اا  ا  /

ت واموار/واوا«    ا)١٢٩:٢٠٠٦( 

 ا ارا ادة  در  وا ام أن ريا يو

 ل  ار و  لي ف ا  ا ،م  ا وأن

ا ءه: 

»   ما و/مس او/ ما / 

ما« اء ا:) ا ا ( 

 ا ن ااء، و وااء م اق ُ د إ وإذا 

ا  اء، وإذاا  فا   وا م د إ لأ  

ن ،تن ا ا ا  ا ل اا  ن ا 

ما: 

 ات م/ /وإذا ارة ام ف /أ أ وإذا ار«

 )١١٨:١٩٩٢ريا(  »ام ا/ ه  /   ام و

 ز، ا   ا، ه ا  ادة أوا 

 ،ا و أ ذ   ،أن أو   ا م و 

و را اا وأن  ل  ي ا ا م  ب وأنق وا



  

       )   ١٦٥ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

د واا  ا   ت أوأن ا    را  

 توأن ا  ذق اي واا م   ز ا: 

»م ه رضا ر وا/ ناررا دوا/ دوا/

اواذ/وا أمب ا  ب ا «   )ا(ر ا 

  إ دادر اا ا  نارا  و ط،  

  وا ا  وا ا ار  ورة إ ر إرة

  دئا ا ا سور و ا  ة واوا  

 م  ،  ا ا  عا  ض طا و. 

 إ ل ف ا ارض ه  اقو  ا ن ا اي 

  و،  ا   وق دوا ن ا  

 ّ  ا ا  ة و  ه ا ا: 

/ أن ا /  ا ل/وا ا ا و«

ا  قا   ق«  )را ا(  

 نتائج البحث

 ا  ا  مة    ا  ا  ام   ا ن ااء ادام-١

 .او أ وا ادم ط واما

٢-  مر وا وا  وا اا . 

٣- ز اا اا روا، لح أ ا،  ض  ا  و 

 .اس

٤- ة ا ا  ا ود ا ا ة ما. 

٥-ر وي اوا وا   ار يره ااء اا 

  ه و ا ر  ا ارا  نادام

  .ا   وا اد   ت

Abstract 
I have done this survey through descriptive-analysis method on one of 

Sudanese modern poem approaches and I used instances from their poets 
such as Alhadi Adam(1927-2006) , Muhammad Alfitouri (1936-2015) 
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and Andulghadir Alkatibani(1954) to explore their thoughts and ideas in 
the modern era regarding to the Palestine issue and how they treated this 
issue by their poets and the solution they have presented to end the 
Zionist occupation. I also surveyed the reasons of continuation of such 
occupation to the current time. The betrayal and ignorance of Arab 
leaders, disobedience the rules of Quran the holy book and Sunna of the 
prophet Muhammad (peace be upon him) and his righteousness ancestors 
towards jihad and the right path as well as ignoring to stand against 
delusive. Their most poets  merge with Quran and Islamic thoughts 
mainly that has made the poets Quranic-Islamic style .  

Key words: Palestine, Sudanese poets, Alfitouri, Alkatibani. 

 هوامش البحث

  

١ -   و ا  دار ا   ج دانا  ا   و

    ا  ل د  و ،وآدا ا ا  ما در

 دان و يزا ا   راه اا    ،

زارة ا  اند ا ،دواو و وا  آد .ر  » خ

، اي ه اد  أ   دب و ادام، و  »ااق

   را ا    ى، واا داع ات ا»د« .

أ ا ة  رة أ   ا   . أ ا  ك ا

 ن ذا   ر(ا  ) ان    ة آ ا

 طا  دا ه.و   يا وا     د ة اا

 ،آد اد  ٨٠ا ظ أم ، ى   ،راء اف ا 

 ا    أم ور .ا ى ا  دان، وإا

  ا ا اة)یدیبیکیاة، م   ااء ا ). و

 واو. و  دام رز.   رواد ا ا ا، و  إ - ٢

ر  أ   آداب ا ا    ت وت ان 

 ا  ًءا رىا  .دانا  ر نّ ه    ،ا

 أ  .ا ا رواد ا  ة، وا ا دا  أ 

م اري اي،    امن ا وا  اّق و ار 

وم اري و أ ات ا و ه، وأ ة دواو  ا 



  

       )   ١٦٧ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

  

ور  »  أ«، و ١٩٥٥ادر    »أم أ«ار  دان 

  و١٩٦٤ ، »أ  اذ«    ان  ١٩٦٥ومود ،»ان أأ« 

   در١٩٦٦وا أ ا ّو.و َت أ ريا أ  ،

  .ا ا  ،ا  و ل  ريل اأ  م

ا  طا و را  مو ا طان ا  ا  ري

 ا ا ا  ا و ،ازي وط    وت ود و

،ب ااء ار ا  اوا ق کموا ا  ريا  

 از ط  ا ا.(ار ا)و اد وااد وا

٣ -   نرأ   ا ا درا ا ١٩٥٤و  ر  ةأ 

   ز  دب اان اارث أ ان وا   ا و ا ا

  ما "اي اا ،" ا ا  أ" وا ا و "

ر. أ ا  ط   ا ة ه ا"  ا " یوغ

    أن  ،دا   أ ، آنا    نر

، ا ا ا ا  ا موا ا وا اا ا ز

    ،  ر ، ات ا ق ا . نرارس أ

   إ  ل درا  ة    ان ادة 

 ح زا و   وأ زا را زا  ل 

   د   وف أ اا     و ا ا

  ا ، ةن وادر  ذاوا ا   ، ر١٩٨٦ا  إ

ما م  ا درا ا رات. واا ة دو ل   ب

 و مد "اوا ا"     رات ا .اا

اذا وان  أظ     أل اع اص ات ة أء 

  ة ( جا ر ) ولا امر دأ.١٩٨٢ذ ( ي  )    امد

 ( ا  ) ا امد  روأ رة د مو  ١٩٩٨ا أ د  

 ا  رات اوا دت امات واا  د  رك



  

       )   ١٦٨ .... ( ............................................................فلسطني يف الشعر السوداني احلديث

  

وات واوا ا  ت اداب وان و م   ارت 

ات  ة   ات       ادان ات 

ا ا  ا  وکر: ).ة)یدیبیکیا ا ا  

  ١٩٣آل ان - ٤

 قائمة املصادر واملراجع

  ىءم وآن اا 

 ا،ري )د ١٩٩٤ (ان  إ ،نا ، وق دارا 

 ا،ري  )١٩٩٤  (د ان  ق  ب  ا  ،،وق،  دار اا  ا 

وا 

 ا،ري )١٩٨٨ (الأ  ،طت،ارات إ اري ا 

 ا،ري )١٩٩٤ (س ا س ،را ، دار وقا 

 ا، درا)٢٠٠٦ (دان ا، ا ،دان، اا ا وا 

 )ديا ، د١٩٩٢آد (ان خ ،اقدان، اا  ا 

 ، ه، دبا وا  ، ا ا، ة 

 ي ، )ش ه ١٣٩٠ (ادت ،و  ن  

 و  ة ااwikipedia.org                             

 اء ا   ا اwww.poetsgate.com       

 ا ا    ا                 www.adab.com 

 رر اا                                    www.dorar.net  

  را www.al-akhbar.com 

  



  

       )   ١٦٩ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

  تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

  

  

  

  

  

  -املقدمة:

 ا ا و درا ول ا ا   ه ا 

مت(اا  ء ى  ف ا وذ- راا - 

.(ا  

اه ا  ))   ى ء ا   ا ال 

  ؟ او ا راوا مت اا .((  

)) ا  ءت ا و   ا   ه اا 

.((موز م تا   

  ود  رااا    ل (اط  -٢٨-، ٤٣° ٤١ 

°٤٤ ( ض و دا )-٣٢° ١٩-، ٣١° ٥٥  راا   ، (

 ل اا  ء و  لود  اب  اا  و 

 م  ا  ا ا ق اا  ذرة وء ا دارا

  ل اا ا  يا ا (رط) با     اتا

ر ،   ارا و ال ا   اود ادار  ام

) راا  ١)(١٠٩٩,٨٤ (٢  ا)١.(  

 ) و ٣٨) و راا   ه اا  ذج(١٩  و (

) ا تت ا٢أ   يا من ام  ل ولا    ذج(

ز وا  ل موا (يا ا)    را  و (ا ا)  ي

)١٢     ) ت اوا ع ا  او  او  (٤٥٦ (

  )١ و  اول (

 االستاذ الدكتور

 كفاح صاحل االسدي

 الباحث

 صادق  عزيز  جبار

 كلية اآلداب -جامعة الكـوفة 
 



  

       )   ١٧٠ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

)١ا( *ه اذج ا او راا    

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  د :را  

 ا)ا  اlandsat،(٢٠٠٧١٦٨-٣٨، ا  ا ذو ا

7band.  

  ).Arc Gis 9.10ت ت ( -٢

*   ا  اذج   ا(ارا اام)ا ز 

)GPS.(  

    اا ا وا ذج اه ا  )١اول (

 
 

  

  

  

  

 
 



  

       )   ١٧١ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

:  ا ا  

 ١- ) ا ا  ،ا    ويا و ٢٠١٣/ ٢٣/١ا(

)٢٥/٧/٢٠١٣(  

٢-  ا ، ا )٢٥/٧/٢٠١٣) و (٢٠١٣/ ٢٣/١(  

  أوال : إستعمال املياه اجلوفية ألغراض الشرب  : 

ات ا ه  ا ا واي ن  س   د 

ااد      ه اب ان ن        اه    ب،     

وا دي       ا م ا   ذا ازدادت أو م  

ات ة  ال       وك  ا ار  امن 

   ع ات وما  در    ا ب، وض ا ءح ا 

.ا  

    ا ا  ي ور اا  ا  أ و(WHO)، 

ا ح ات وام  حا ا  دو.ا  

  (WHO)و ل رم  ه اه ا  ارا ر   

  -)  أن :٢واات اا اول(

 )ا ا EC              اا    (

  .   (WHO)اود اح   ر 

)   وPH إذ (     ح  ا اا 

)   من ام   رر ا١ا- ٢- ٣- ٥- ١٣  م  (

       ا روا اا ا   ، حا ا  ا اا

)   ٩ -  ٦ز ء ((WHO)  ح   ر 

) ٨,٩ -٩,٥اا ا ا  ا اح  إذ  اا    ز(   

 .اا   

) دا  أNa     ء  حود اا اا وز أ إذ  (

) ا٩ا- ١٠-  ١١-   ١٣-  ١٤    اا   ن    ) إذم  ل

 ) مز    ٩٢,٧ -١٠١,٥ -١٣٤,٤ -١٢١ -١٥٠ا   و اا  / (



  

       )   ١٧٢ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

)٩٢,٨ -١٢٠,٨ -١٤٥,٧ -١٣٢,٤ -١٤٣,٩   ه ا أن و اا  / (

.ا ا  ر و  حود اا  ن  

    حود اا رم و   )  ا  Mg      أن   (

        من ام    حود اا   ا ا ا ن اا

 ) ٥-  ١١-  ١٣-  ١٤-  ١٥-  ١٦-  ١٧-  ١٩    اا و (

ل اا  ا  ز   اه ا  )   ب١٣-  ١٦ (

)  در اا  ا ا ا ن ،٨- ١٨    اا و (

ه اا   ز   ار اد، أ اا ا ن ذات            

ا  ا    حا ا  ا ا.در ا  

    ا  ا ا  اا  ن ا   أ

 اا ا و .ا  و ا ا  ر   حا

   ) ا    حود اا  ا ا رواK  ء (

)١٣- ١٤( ) من ام    اا  ٧,٦ -٧,٤   / (

)ز ا   و ا٥ -٦ا     اه او اا  / (

 اود اح   ار ار.

اح  أ  ة ا ن اا   اا ا  اود

.ا  ر ور اا    

) ا  ا اح   ا اا وNO3       ن ا اات (

) ء ١ا-  ٨- ١٣- ١٤-  ح     ١٧ود اا  ن (

    من ام  اتا ا   إذ )٣٢ -١٥.٣ -٢٢.٣ -٣١,٦ -٣١,٤ (

  ) / .٣٤,٤ -١٧,٣ -٣٠,٢ -٣١ - /٢٢ اا أ   ز (

)   اود اح   اCl  ن م ا ارات (

) ء روا ا٩ا- ١٠- ١١- ١٦- ا  ١٨ا  ن وا (  

 من ام   اترا ا  ر ور اا   ح  



  

       )   ١٧٣ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

ول (ا٢(  

 ا ا  ر ب و ها W.H.O ات ااوا  

  

  

  

  

  

  
   -ار:

١-          ا دار ا ، وا ا ا  ،  ا 

 زة ،  –وا٢٤، ص٢٠١٠ا .  

2.W.H.O. International Standard for Drinking Water-Geneva , 
Switzerland , edition , 1971 , p36 .                             

٣-  ت ااا ا ت ااا  دة ، ا(424)ا ،

  .٥-٤)،ص٢٠٠٩(

)٤٨٩,٩ -٦٣٦,٨ -٤٦٠,٥ -٤٤٠,٩ -٥١٩,٢ ا و اا  / (

) اا م  ز   اتر٥٠٠,٤ -٥٥٧,٣ -٤٨٩,٩ -٣٩١,٩ -٦٢٧ا (

. اا  /  

ا ا  ت (أSO4  ن أ راا  ا  ن (

  و ا ات ااوا ا ا  ر   حا ا

. ا  

) اا ح ا   حود ارج ا ان ا T.D.S (

 .ا  و  

 رة (أ TUR  ل  اا ا  ن (

) ء ا ا  تا١٣- رة ١٧ا   يا (

) من ام     حود ارج ا ٣٣,٤ -٤٠,٢  (



  

       )   ١٧٤ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

اا  ،ن  ارة  ) ٣١,٤ -٣٣,٤اا     ز (

) ا ٤- ت ٩اا  ا ا  ا ا ا ا (

 من ام    اا 

)  اا.و   ٢٨,٣ -٦,٣)  اا و   ز (١٤,٩ -٧(

   ه اأن ا و (به ا) مل ا   ا

 اا ح ات واما ا ا عر ام وا ات ااا

. ة اوا  

 : اإلستعمال الزراعي : 
ً
  ثانيا

 الري : إمكانات استعمال املياه اجلوفية ألغراض - -١

          ه اا     ي وه ا  إن

ط وات ا ا  إروا ه اه ، ان ا ا   اه     

     داز اا و ا در   رااض ا(SAR) )٢(   

ا  ي .أناض ا ها     ى دورا   

 -  Salinity امللوحة:  - أ

 ا أ اات ا ه اي وداد ا  اء  ة    

اب و َ  ال ا ،  أن   اه ي   مت     

ا آ  أن   ات  ا ا ر ا ول 

 أن  اا     ا    تدر 

    ، و طا  واتا و وا  ا  ا

 .اا  ر  ا  و  

         ا   هي وا ا ا رة ر د حا  ل وأن

) واي إ   ٣و ات  ا ا ا  اول (    

    و ا ا ودر ا اح اا   ها م 

رم  ارا  أن اه ا   ا و أ اا ن     

) اي ن      ١٧ -١١ -١٠ -٩ت ا ء (ا  ادا



  

       )   ١٧٥ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

)C4    أن  ا ا ا  ت اا را  وا (

           و راا   ا  با  عا او   ذات

ه ا نو (ا ) ع       نم) ي ل  ه ا  ا

 ) ز) أ، ما    ٨ام (من ام)   رةا ا  ن (

) اا ح اا ا عرTDS) ز    ٤٢٣٧)وا / (

    ) ا ا  وEC     حود اا  (    أ ، ا ا

) ٦- ١٦) ا ا  ن (EC  حود اا   (

 ) (من ام)   ن٥ -٣,٣ ( /ز  نم)   اا 

) ا و (م٤,٦ -٤,٤ا (  اا  / ز   أ  (ز) 

 اا ن ا  اود اح   ار      ح ا

) ا  او(    ٣٥٣٠ -٦٢٠٠ (من ام)   اا  / (٦٧٠٠- 

  .)  / اا ل  (ز)٣٧٠٠

 US- Salinity اء ي   ا ا ( )٣اول (

Lab ح اا  اه  ((TDS) ا ا و  

  

  

  

  

  

  
  زتر: ما ،مس اا    وا مت اوه ا 

             ،ا  ، ر ،د ه م م  ا 

 ،١٠٠، ص٢٠٠٣ا.  

   طا را ر ا و راا  ا م رم و

) اي  أماع اه ا ي   ا  ٤ا ول ( 



  

       )   ١٧٦ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

)اEC  ل   در و  ل  عم  لوا (

    ) أن  .ه ا١-  ٢-  ١٢   (        رال ا

  )   ا ا  عر ام   ب ذات ا٨,١- 

 -١٠,٥ -٨,٤)   اا   (من ام) و    ز (   ١١,٦ -٨,٥

١١,٩) ن  اا  (٧  ه ا    (  

)،    ٨,٦ ا ا  ا ا  ا (  (ز) إذ

ن اا ا  را  ا ر ا وزرا ل          

  ا  اء  ا ه.

ول ( ا٤ ( ا رات ا   هف ار  أ  ًو

ا ا    يا ا طا را ا  

  

  

  

  

  

  

  ،ةا  ،يدي، ا ري  ،ا ا   :را

 ،را١٩٧، ص١٩٩٠ا.  

  Sodium Absorption Ratio (SAR) -:نسبة امتزاز الصوديوم  - ب

 ااز اد ا  أح اد  ا     س م

      دا ن م اء، وء واا   ا ذح مه ا 

طو  ا   وا ا ول  اا م رم و ،

)٥  ا  ده ير ا (          هل او ا  ا 

)  أن  ااز اد              ٦ااز اد اول ( 

    ) ا  ن  ر اأن ا  ول ا رم وS1  

)   (د٩ا- ١٠- ١١- ه ١٣  داز اا م و (



  

       )   ١٧٧ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

) (من ام ) ا٦,٧ -٧,٦ -٦,٧ -٧,٥ا   ) (ز)  و اا  (٧,٦- 

٥,٧ -٦,١ -٥,١ نو    اا  (      اعأم و ا  ي 

  با  د ا ا ا ا ) ان ا  ،٧ - 

١٥- ١٦- ١٨  (  

ول(ا٥(  

)داز اا م(SAR  ا   ه ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  :ار

ح  ري ،  اه وادارة ااض امر،  ا، وزارة      -١

 ، ا وا ا ١٩٠،ص١٩٨٨ا.  

٢- ،ما   ه ا ما ا ، ا    واط

،ا  ،راهد ا  ،  ١٩٦ص ، ٢٠٠٧ .  

  



  

       )   ١٧٨ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

ه اي  (US- Salinity    ا ا(  )٦اول (

(SAR) أ أر ا  

  

  

  

  

  

  

        ،دار ا  ،اد ،ا  ،ير ا ر: ا١٩٩٢ا ،

  .٢٤١ص

) ا S2   ة و ذوذات م ا ب ذات ا  ءا

     دوو ا     ا ب ا 

اا         ) (من ام)  اه ا  داز اا م  (١٨- 

 -١٦,٥ -١٢,١ -١٠,٨ -١٨,٤)  اا و  (ز) (    ١٦,٩ -١٦,٣ -١٣,٦

١٥,٦) أ،  اا (١- ٥- ٦- ٨- ١٩        اه ا ن(

)S3  ب وا  ر ءا       ل اا   ل و   ن (

 ) (من ام)   داز اا ٢٠.٨ -١٢,١ - ٢٣,٤ -٢٢,٤ -٢٣,٩م  (

)  اا ،أ ١٩,٨ -١٠,٨ -٢٣,٩ -٢٢,٧ -٢٤,٦اا     (ز) (  

 ) ا٢ا-  ٣- ٤-  ١٢- ١٧  ا   ( S4)  دا 

ا) وه اا ن  اه   اض اي  ا ا إذ     

 ) (من ام)  داز اا م  ٢٧,٤ -٢٧,٢-٣٨,٢ -٢٨,٦ -٣٦,٩  (

  ) اا.٢٦,٨ -٢٦,٢ -٣٨,٥ -٢٨,٢ -٣٥,٦ اا و  (ز) (

واي  ) ٧( اول  )Scafield(م م ه  ارا       و ر

 ا ن ذات راا  ا أن أ  اترا   

  ) ء يا   و ٩- ١٠-  ١١- ١٦- ١٨ ا (

  ك ه ن ذات م      نم  اترا ا  ي إذ



  

       )   ١٧٩ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

) اه ا  م٤٨٩,٩ -٦٣٦,٨ -٤٦٠,٥ -٤٤٠,٩ -٥٩١,٢ا  / (

 -٥٥٧,٣ -٤٨٩,٩ -٣٩١,٩ -٦٢٧اا   اا  م اا  ز (   

٥٠٠,٤. اا  / (  

ول (ا٧(  

  حود  اات (ارCL-1)   (Scafield يه ا (  

  

  

  

 

 امكانات استعمال املياه اجلوفية  لشرب احليوانات :  -٢

  اه ب اامت   ا ا ا ن     

.   ا اح واا ا  ة ا  

) اي د   ٨) ول ( ECرم ا ا    )  ل 

 وا وا ا   ه   إم   تام به ا 

)   نEC )  ١,٥) ا        واط  ها  ن وا /ز (

 تاما  ا و ن   م راا  ا  إن  

   ا ام  اول و ذات ه  ا  اامت       

 )  ٦و- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٧-  ١٨    ز   و (

) ء لا ٦م- ٩- ١١- ١٨  ا (   )ا EC     (

) أ  ،  ا ا  ن ز٣- ٥- ٧- ١٣- ١٤-  ١٧-  ١٩ (

ن   من ام  ا ا وا اع  اه ن ل      

  ) ء ا م  ز   ت ووا   اي   )٧ا

) ا  EC          ا اا أ ،ا ا  اا ا  ن (

     )  من ام   اا ا ١-  ٢-  ٤-  ه   ١٥ وم (

            ا م  و ة ا دون  ر وا  ها

ا ز، و) ا ١٢        اا  ن ا وا (



  

       )   ١٨٠ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

ة ا وارع و  ا، و اه ا   ا  اي        

ط  ار ار  اول ل  من ام وذ  ود أي    

) ا اا   ١٦ .ا  و (/ز  

ول (ا٨ (  

وات واام به ا تا  

  

  

  

  

  ار:

،  ا ل  ، إمج اوا  مى ،  آداب   -١ 

  .٥٠٧، ص١٣/١٩٨٦اد/

2-  Agers R. S, and Westcot D. W, quality for agriculture Irrigation and 
Drainge, paper 29, Rev, 2FAO, Rome, Etaly, 1989, p174  

)  أن اه ا   ٩و رم م  ه  ارا ول (

   ) دا ا   (ا )  ذات راا Na و (

 ) ء راا  ا٢-  ٤   إذ     ) ا (ة ها)   ن

   ) من ام   دا ا ٨٥٣,٨ -٨٢٥,٣    اا  / (

) اا م  ز  ان ا٨٩٠,٣ -٩٠٧,٣و./ (  

) ا   أCa هن ا آ ا   ها  (

)  ذات)  (ا ١٧) ا ا  إذ (Ca من ام  (

 -٧)   /ن  ()  (٣٠٠) / و ز (٣٢٠(

٨- ٩- ١٠-  ١١- ١٣- ١٤- ١٨  ا ا   إذ (

) من ام٦٠٠ -٣٨٤ -٤٨٠ - ٦٤٨ -٦٤٠ -٦٣٢ -٦٤٠ - ٦٨٠ اا  / (

)  / ٥٨٠ -٤٤٠ -٥٠٠ -٦٢٠ -٥٦٠ -٦١٢ -٧٠٠ -٧٠٠ون اا   ز (

اا أ اا ا ن  ه (ح ا) اض ب 



  

       )   ١٨١ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

) Mg () ، أ   ا ٣٤اامت و ر اول(

اه  ه  ارا   ا آ ن   (ه ا ا) 

) ٥- ٦- ٨- ١١- ١٤ - ١٥- ١٧- ١٨- ١٩ ا  إذ (

) من ام  اه ا  ١٢٢ -١٣١,٧ -٩٧,٦ -٤٨,٨ -٥٨,٥ -٩١,٢ا- 

)  / اا ون اا  اا  ز ٩٢.٧ -٤٨,٨ - ٧٣,٢

)٨٨,٤ -٦٠,٦ -٨٥,٤ -١٣٠,٧ - ١٢٠,٢ -١٠٧ -٦٠,٩ -٦٨,٣ -١٢٢ اا  / (

)  ٩أ) من ام  ا ا  (ن ذات ١٥١,٢و / (

ا  (ة)م  

ول(ا٩(  

امك ا ه ت ااا  

 

  

  

  

:ا ر: اما  

١-  ، ر ،م ظ ادص٢٠٠٣.٦١.  

٢-     ، رإ و دء ا  ه اي، اا  س

 ا–  ،(.غ) ر ، ١١٨، ص٢٠١١.  

   إذ ا ا   ز  د أر اا و ا

)١٢٢)  أ ، (ا ة ه) ز ل ن / (١٣- ١٦  (

) من ام   إذ مز ا ا١٤٦,٤ -١٤٦,٤ اا  / (

ه ذات م ن ن ا ا  ت، أامب ا (ا ة) 

) ء (ة ه) ٢ذات ا  إذ (ح ا) ه ن ذات إذ (

)  من ام  ز (٣٥٣,٨ا و / (٤٩٠,٤ أ، / (

) ا ن اتر ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٦ - ١٨  ن (

 -٨٣٢,٨)  من امCL)  (ه ة ا) إذ  ا ارات (



  

       )   ١٨٢ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

)  / اا و اا  ز ٤٨٩,٩ -٦٣٦,٨ -٤٦٠,٥ - ٤٤٠,٩ -٥١٩,٢

)٥٠٠,٤ -٥٥٧,٣ -٤٨٩,٩ -٣٩١,٩ -٦٢٧ -٥١٩,٢ / (  و ، اا

)  اترا ا٣- ٥- ٦- ٧- ١٣- ١٤- ١٩ من ام  (

)١٢٥٤,١ -١٥١٨,٦ -١٣٧١,٧ -١١٣٦,٥ -١٠٢٨,٧ -١٢٢٤,٧ -٢٤٩٨,٤  / (

) ١٢٥٤,٩ -١٤٨٧,٥ -١٢٧٧,٩ -١٢٣٤,٥ -١٠٥٥,٨ -١٩٣٠ -٩٦٠,٢اا أ  ز (

 / ) ول اترا ا رمو اه ٩ا  ره ا ن (

) ا  أ ،(ة ه)   ن ا١ا- ٢- ٤ ا ن (

) من ام   اتر٢٤٩٨,٤ -٢٧٩٢ -٢٦٤٥ا اا  / (

 / اا ون اه  ه اا٢٥٦٦,٨ (  -٢٢٨٢,٣ -٢٥٥٧و ز(

)  أ ( ح ه )  ات ١٥را ا ن (

)  /ز و   ٣٠٤٠,٢)   /من ام و(٣٠٣٧,٣(

  ) .٩(ه  ا)  ادات  اول (

 ا نو) ة ااTH)   (١٧) من ام  (١١٠٠ / (

) ه (ة ا)، ٩) / ون ه ا ا  ول (١١٥٠و ز (

)  ٢أمن ام  ن ( )ز (٣٢٥٠ و / (٤٣٠٠ / (

ا)، أ اا ا ن ذات وا ن ه ا ا) ه ح 

. امك ا (ة ه)  

   إن  ا  ارا ن   ك 

  ).٩) و(٨اام   و ا ا  اول (

  ألغراض الصناعة: املياه اجلوفية يف هضبة النجفصالحية  -ثالثا

    ن ذات ه  ت ما ت اا 

      ة  دي ا ة اه ذات اإن ا   ج اما

   اه ذات ادي او ت ا ها  ا ا  

 ا            تا   ت ،واء اا   ا ا

)و ١٠ا   اول ( او ا ه و اات 

           اا  ن  ا   راا م رم



  

       )   ١٨٣ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

 )ا عر وذ ه ا     (اترت، اا ،اا اد اا

)  ء ا و اا PH   داتا  اا  ن (

) ء ٦ا- ال (٩   ز إذ   (٨,٩ -٩,٥  ن ا (

.  حا ا   

 ت ا  ن         أ راا  ا  ن وا ا

        ،ت، اات، ارا ،ا)   دات ارج ا

) نو (ااد اات، ااPH      ) ء  حود اا  (٦- 

٩ا  تذ ا  ة اا و (.ا و ا   

  ا اا   (ااد اا) ا ن رت اا  و

 اود اح  ه ات ون ا (ارات)   اود      

)   ح٨ا- ٩- ١٠- ١١- ١٦- م    ١٨ن ام ي لو ( 

   )   ح نز و١٧و        ا  إذ  من ام  ل (

)ا ا ل٩٧٩,٨       )   ح ان ا  / (ل  ٢ (

 ) ا  ز إذ ٩٦٠,٢ )  ن  ،/(PH ودا  (

 اا و  حا) ءرة ٦ا ا  ز إذ  ل و (

)٩,٥ا حود ارج ا و (  

  )١٠اول (

 هدات ا  

  النسب المسموح بھا  المادة  الصناعة
  
  
  
  

  صناعة االسمنت

  ملغم/لتر ٣٤٠ال تزید عن   كربونات الكالسیوم
  ملغم /لتر١,٨  الحدید

  ملغم/لتر ٥  المنغنیز
PH ٨,٨ - ٦,٩  

  ملغم/لتر ١٢٠  المواد الذائبة
  ملغم/لتر ٢٠٠  المواد العالقة

  ملغم/لتر٢٣٥  الكبریتات
  ملغم/لتر١٠٠  الكلورید

  
  

  ملغم/لتر٣٠٠ال تزید عن   كربونات الكالسیوم
PH  ٨,٥ال تزید عن  



  

       )   ١٨٤ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

  
  
  
  
  

الصناعات الغذائیة 
  والتعلیب

  ملغم/لتر١٢٠ال تزید عن   الكالسیوم
  ملغم /لتر٣٠٠ال تزید عن   الكلورید
  ملغم/لتر٢٥٠ال تزید عن   الكبریتات

  ملغم/لتر٠,٢ال تزید عن   المغنیسیوم
  ملغم/لتر٤٥ال تزید عن   النترات

  ملغم/لتر٥٥٠ال تزید عن   المواد الذائبة
  ملغم/لتر١٢٠ال تزید عن   المواد العالقة

المسموح بھاالنسب   المادة  ا  

  
  
  

  
  

  الصناعیة الورقیة

  ملغم/لتر٥٠٠ال تزید عن   الرواسب العالقة
  ملغم/لتر١٠٠٠ال تزید عن   كلوریدات

  ملغم/لتر٤٧٥ال تزید عن   المواد العالقة الصلبة
  ملغم/لتر١٠٨٠ال تزید عن   المواد الذائبة

PH ٩,٤ – ٤,٦  

  للقطر ملم٣ال تزید عن   الرواسب العالقة  قطع األخشاب
PH ٩ – ٥  

  
 

  صناعة النسیج

  ملغم/لتر٠,٣ال تزید عن  الحدید
  ملغم/لتر١ال تزید عن  المنغنیز

  ملغم/لتر٠,٥ال تزید عن   النحاس األحمر
  ملغم/لتر١٥٠ال تزید عن   المواد الذائبة

  ملغم/لتر١٠٠٠ال تزید عن  الرواسب العالقة
  ملغم/لتر١٢٠ال تزید عن   كربونات الكالسیوم

PH ٨ – ٦  
  النسب المسموح بھا  المادة  الصناعة

  
  
  
  
  
  

  الصناعات الكیمیائیة
  وشبھ الكیمیائیة

  ملغم /لتر٥ال تزید عن   الحدید
  ملغم/لتر٢ال تزید عن   المنغنیز
  ملغم/لتر٢٠٠ال تزید عن   الكالسیوم

  ملغم/لتر٢٠٠ال تزید عن   المنغنیسیوم
  ملغم/لتر٦٠٠عن ال تزید   البیكاربونات
  ملغم/لتر٨٥٠ال تزید عن   الكبریتات

  ملغم/لتر٢٥٠٠ال تزید عن  المواد الذائبة
  ملغم/لتر٥٠٠ال تزید عن   الكلوریدات

ال تزید عن   الرواسب العالقة
  ملغم/لتر١٠٠٠٠

  ملغم/لتر١٠٠٠ال تزید عن   كربونات الكالسیوم
  ملغم/لتر٥٠٠ال تزید عن  القواعد
PH ٩ – ٥,٥  



  

       )   ١٨٥ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

  
  
  
  
  
  
  
  

  الصناعات النفطیة

  ملغم/لتر٥٠ال تزید عن   تالسیلیكا
  ملغم/لتر١٥ال تزید عن  الحدید

  ملغم/لتر٢٢٠ال تزید عن  الكالسیوم
  ملغم/لتر٨٥ال تزید عن  مالمغنیسیو

  ملغم/لتر٢٣٠ال تزید عن   الصودیوم و البوتاسیوم
  ملغم/لتر٤٨٠ال تزید عن   البیكاربونات
  ملغم/لتر٥٧٠ال تزید عن   الكبریتات
  ملغم /لتر١٦٠٠ال تزید عن   الكلوریدات

  ملغم/لتر٨ال تزید عن   النترات
  ملغم /لتر١,٢ال تزید عن   الفلورید

  ملغم/لتر٣٥٠٠ال تزید عن   المواد الذائبة
  ملغم/لتر٥٠٠ال تزید عن   الرواسب العالقة

  ملغم/لتر٩٠٠ال تزید عن   كربونات الكالسیوم
PH ٩,٠ – ٦,٠  

  

ار.  ي اف ، اارد ا  ااق وم  اث ، 

  . ١٧٢-١٧٠، ص ١٩٧٦رات وزارة ا ،ااق ، 

     ن راا  ا أن أ  با   أ

)    م ته اPH ا  (     ا  در اا  ن

) ء راا  ه٦   و  مذ  ز     إذ (

.ه اا    ن ا اد اا  

أ  ا  ن ا اح ا اا ا  اا اح    

)  أ ا  عا ا PH       من ام  ل  ح ن (

)ء٥     ) ا ا ا ل   ين     ٥,٦) ا ز   أ (

)٤- ٦- ٩- ١٨.دات اا  ن ا (  

        ت ا   راا   ه اا  نو

    (اا ح اا ، ا)ا عار  وذ ا و

     ا ز، أو من ام ي لو راا  ا    ا 

) ء اا    حود اا ١- ٢- ٣- ٤-  ٧  (



  

       )   ١٨٦ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

  )و من ام ١-  ٢-   ٧         ا ا ن ز ا   (

اود اح   ه ات، أ ا ات ن  اود         

) أ اا ا ن ا   ١٨ -١٧ -١٤ -)  ١٣ اح

 )   حود اا  ن اترا ح ،أا ا٣ا-  ١٠- 

١١  ز، أو من ام ي لو ()PH ( حود اا  ن

) اي   ه ا ون       ٦ء (   ل ي من ام وز  

  أ  ا ارة.

       ا  ن روا ه اا ا ن ت اا  و

    ات وذ  ارع ا (ا، ات،         

   حود اا  (اتا            م ا ا أ ا  

     من ام    حود اا  ن ا  ، 

)٦- ٨- ١٧- ١٨ )  ز  ٨) و- ١٨ ا اا أ (

     حود اا  ا ا ن   نو ،ت ا

ا  اود اح    آر  ارا ول ي  

      حود اا  ن دا  ا  أ ، (زو من ام)

) ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٣- ١٤  ،(ز ،من ام) ي ل (

و     راا  ا ا   حود اا  اترا ا ن

) ء١- ٢- ٤- ١٢- ود   ١٥ا  ا ا ن ا (

اح  ون اا ا  اود اح  رات، ون           

  اا ح اا ا    (من ام)    حود اا

)٨- ٩- ١٠- ١١- ١٤- ١٧  )  ن (ز)   ١٠)  أ-  ١١ (

    ا اا ح ا ا ن اا  أ  حود اا 



  

       )   ١٨٧ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

    ت، أه ا   حود اا    )PH(   ودا  ن

) ء (زو من ام) ي لو اا    حي  ٦اا (

   )PH( ) ا  ز  ٩,٥  حود اا  ن ا (

   اات ارة.

  :اإلنشائية والبناء  ألغراضل املياه اجلوفية يف هضبة النجفصالحية  -رابعا 

        ت اما   ءوا ماض ا ها  

) و رم م درا اه ا     ١١وا  اه و   اول(

  ) ه أن  ا ١٤- و ١٧ ماض ا  ن ( 

   ) دا ا  رة إذدات ااNA  ) من ام  (٣٦١,٢ -٩٢,٧ (

)  / اا ، و    ٣٨٠,٤ - /٩٢,٨ اا و  ز(

) ا اCA) من ام  (٣٢٠ -٣٨٤  و اا  / (

)  من  Mg اا    ،ا ا ()/٣٠٠ -٤٤٠ز(

) مز(   ٧٣,٢ -١٣١,٧ا  و اا  / (٨٥,٤ -١٢٠,٢  / (

) ٤٨٩,٩ -١٥١٨,٦)   من امCL   ) اا، أ ا ارات(   

)  / اا، و  ١٠٢٣ - /١٤٨٧,٥ اا و  ز(

) ٧٣٠,٩ -٧٣٣,٨)  اا   من امSO4   ) ا ات( 

)  / ٧٢٨ - /٧٢٠,٥ اا    اا  ز(

          حود اا  ن دا ا أن م ا و ،اا

          راا  ا ن ا ا ا أ ،راا  ا 

) ء  حود اا  ن١- ٢     اه ا ا   (

) من ام ز( ٣٥٣,٨ -٣٢٦,٩ و اا  / (٤٩٠,٤ -٣٢٠ (

 نو ،اا  /  )  بل اا  ات ارا ا١- 



  

       )   ١٨٨ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

٢- ٤- ١٥) من ام  ا   (٢٤٩٨,٤ -٢٧٩٢ -٢٦٤٥- 

 -٢٥٦٦,٨ -٢٢٨٢,٣ -٢٥٥٧)  / اا و  ز (   ٣٠٣٧,٣

٣٠٤٠,٢  أ  م تا ا أ ،اا  / (   راا ا

 )ء حا ا  ١٣ا- ١٤- ١٥- ١٧- ١٨   (

) من ام  تا ا٦٠٢,٣ -٧٣٠,٩ -٩٢١,٤ -٧٣٣,٨ -٨٠٢,٣ / (

    )  / اا.٩٢١,٤ -٧٣٣,٨ -٨٠٢,٣ اا و ز (

ح  مت اض ام واء   اود ا )١١اول (

)1962،Altoviski(  

 

 

 

 

1- Altoviski, M.E, handbook of hydrogeology ,gosgeolitzdat, M 

2- oscow, ,1962ussr(in Russian)614p. 

       روو رو ري، دراا    : ا ر: اما

  .٥٥، ص  ٢٠٠٢ء، 

) ا   وا ل ا      ه اا

ا   موز م تا   (  

  - من النتائج اهمها ما يأتي:توصل البحث اىل عدد 

١-    ) اح اا  ا عإرTDS ) ة اوا (TH او  (

) اCA)دا و (NA       ل   هه ا  (

) اء اا  ر  (به ا) ياWHO.اا وا ( 



  

       )   ١٨٩ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

٢-            اع اأم  را راا   ه ال اا 

وار ا  ا ا ر ا ول ا و ل         

           هت ا    ذات راا   ن طا)

ا  ةح اا ا دون  طا را ر ا ه و

            أم  ذ ا إ ا ا    يا ا

أ اا    اد   زرا   ء        

)٢- ٣- ٤- ١٢- ع١٧ر ي   ن از    ) اا م

  ا  ة ه ذات م  او ا اا أ  دا

 ) ب واع اأم ٩و-  ١٠-  ١١-  ب     ) ، ١٣ا  ه وم

          ا ب ا  ة و ذوذات م ا ذات ا

     ا  ا    دوو ا  ) ٧و -  ١٥- 

 ١٦-  ١٨         ذب ذات م ج او ا  رة ن هو ،(

)  و د او ا ا  و ١-  ٥-  ٦-  ٨-  ١٩ (

   و     )ا ا  (US- Salinity    يه ا    يا

 ا  ها   أ أر(SAR)  

 اه ا   ارا ن   ل ت          -٣

ارة ء  ( اب) وذ  ارع  ا اح   

  ىا ا وا اا ا    ،راا  ا

أن   ا ن  اات ا  و  و ظ ات 

    و ه اا م  تا  اءإ  ا

   )  ه ال ان ا إن  ت، و١٤ا- ١٧ (
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         ضا ا ا اا  م  و ماض ا

.اا ا    ن ات ارت واا ا 

Abstract 
This research deals with the study and analysis of the qualitative 

characteristics of groundwater in the plateau of Najaf in order to detect 

their suitability for various uses ( Civil - Agricultural - Industrial  . (  

The research problem is the following question ( (What the suitability 

of groundwater in Najaf plateau for different uses of civil and agricultural 

and industrial ) ) . ؟   

The hypothesis came as the following ( ( vary the validity of the 

groundwater in the plateau of Najaf for various uses spatially and 

temporally  . ( (  

The boundaries of the study Plateau Najaf , which lies between 

longitudes (41 ° 43, 28 ° 44) to the east and latitudes (55 ° 31, 19 ° 32) to 

the north , limiting the study area from the north province of Karbala and 

from the northeast province of Babylon, and is bordered to the south 

administrative boundaries to spend Manathira hand Middle marginal 

zone that separates the plateau from the River Euphrates , while bounded 

on the west side ( flew ) Najaf , which extends to the north -west of the 

study area in the north-west of which is bordered by the administrative 

borders of Anbar province , the area of the study area ( 1099.842 km ) 

Were collected and analyzed (38) model of the groundwater in the study 

area , and (19) site was sampled by (2) model of each site during the first 

month of February , which represents ( winter season ) and the second in 

July , which represents the ( summer season ) has been tested (12) and a 

compound chemical element and this brings the total elements and 

chemical compounds ( 456 ) compound and a chemical element and 

compound chemical elemen 

 هوامش البحث

  

  ) (Arc Gis 9.3 and global maperت ت ((١
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)١          وزارة ا ،ا  ،رماض اه وادارة اا  ، ري  ح (

 ، ا وا ٢٨٩، ص١٩٨٨ا . 

     داز اا م Sodium Adsorption Ratio (SAR)  :      م  ه ا

ا م دن اأ         ه ا ب و وا ت امأ

 ا دا  :           

   

  قائمة املصادر و املراجع

١- ،دار ا  ،اد ،ا  ،ير ا ١٩٩٢ا.  

٢- )ا  ا اlandsat،(٢٠٠٧١٦٨-٣٨، ا  ا ذو ا

7band. 

٣-  ا ت ااا  دة ، اا ت اا٢٠٠٩، ((424)ا.(  

٤-  واط ،ما   ه ا ما ا ، ا 

  ، ا  ،ا  ،راه٢٠٠٧د  .  

ض امر،  ا، وزارة ا ح  ري ،  اه وادارة اا -٥

 ، ا وا ١٩٨٨ا.  

٦-  زوا  ا دار ا ، وا ا ا  ،  ا 

  .٢٠١٠اة ،  –

٧-   وا مت اوه ا   ،مس اا  زتم

 ا ،ا  ،ا  ، ر ،د ه م م ٢٠٠٣. 

٨-  ،راا  ،ةا  ،يدي، ا ري  ،ا ا  ١٩٩٠.  



  

       )   ١٩٢ .... ( ..............تقييم بيئي لصالحية املياه اجلوفية يف هضبة النجف  ملختلف  االستعماالت

  

٩-    وا ت ا ات اا درا ، ط م ا 

ه م م  ا  ر ، ب واي وا  ىو د

  . ١٩٨٣ ا–  ،  ،(غ.) ،  ارا وات 

،  ١٣/١٩٨٦ل  ، إمج اوا  مى ،  آداب ا ، اد/ -١٠

 .٥٠٧ص

١١-  ، ظ اد ، م٢٠٠٣و ه اا رو ، حا ت ار م

 ط رة    ، ر  ( غ. ) ،  ا  /اد.

١٢-   ا  ، رإ و دء ا  ه اي، اا  س– 

 ،(.غ) ر ، ٢٠١١. 

د ا  ااق وم  اث ، رات وزارة  ي اف ، اار -١٣

 . ١٩٧٦ا ،ااق ، 

   اري، درا رو ورو   ء،  -١٤

 .٥٥، ص٢٠٠٢
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16-   Agers R. S, and Westcot D. W, quality for agriculture Irrigation and 
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  العالقة بني العراق وسوريا خالل احلرب العراقية اإليرانية 

)١٩٨٨ – ١٩٨٠(  
  

  

  

  

  

  

  ملخص البحث

 ، راق وا  دت ا  فا  ا  ضأن ا

  نان ، وب إ  اقا  م ة اه ا  را ا ا

ا وف ر   إ م ااق وازر   ،  أء ب 

 ١٩٧٣ ود م إذ   ، و ر  فب واا مإ 

إا  ر  اازم وو  ااق ل م  مة إان 

 ، دي واوا ي واا  ت وأ ة ه

اا ا أم   اقا   اءات و را را 

  ا اود اا  ا أرا اا وأ ، ا ا إ

 و ا طت دول ام   ، ان اب ا امات ا

 اق ودا ا ردن ودول اوا   

  التمهيد:

 ا راق وا   و و ر روا را ا 

   ط  ة و ا  تا  نو ، دوا وا

 إذ ١٩٧٣م ا ا  ا ، وت او رب   ب      

     و  ات وأر ا   اقا مرك و      ،  ر 

     ا  أز ذ  ت١٩٧٤ظ    و ء    ١٩٧٥  ذرو 

 األستاذ الدكتور

 امحد ناجي الغريري

 الباحثة

 شفاء حامت شالكة

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة  
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ر  ا  م اات واض  اه اا اق ود   

           تت او . زا  تو تو  ا  اقا

   اب        ١٩٧٦ر  ن      ا  و

  ما ١٩٧٥ا   ء ا  ، ذ  ر  اقا ور 

  و ر ذات أ م ا دع اات ا ءم  ا ا

١٩٧٧ س داترة از      اق إا رب ود ت ا

    اد  ا ة       ١٩٧٨اوا أر روا اا ر اوا 

  كا ا ق ا  و ، ا١٩٧٨ – ء   ١٩٧٩وا  

 وا ة اى ا تا   دات ا    إذ ر ة ا

  و ذ ر١٩٧٩. ا  ا ا  ةوع ا    

  : املقدمة

        اترب و ات  راق وا  أن ا

) ه اة ا اث  ١٩٨٨ – ١٩٨٠ط ا  ا ،  اة ( 

أن        ا ا أردم ات ن تا اموا اب اا  ت إذ ر

       ة ت اقا  ان ودا م ن يا ر  م

   : أو  ا ة ا  إذ وا دي واي واا

    اا ١٩٧٥ا  ا          : مو ،  وا ان واق وإ

   :  ، درات اوز  ا او ، اما  ا 

         ان ر ةم : را ، اما اب اع اام  ريا ا

إ ر ةم اق وا    ر اوأ ر :  ، ان ود

 ا ا ا    با  أم  أن ر أرادت و ، ا

   ا ان ، وا ةم ا م  م و ر اأ  

          ر  : د ، با    ر  ون  واا  

اام اا  اب ، و أ ادة ار ا وا ان         

 و  ة در  ا و .   ودوا اإ  و
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     و ، اما اب ات ادرا     ب ت وودور

  ا اي   ر وإان  وون .ج أ و

  م بني العراق وإيران١٩٧٥اتفاقية اجلزائر عام 

      آذار  دسا  اناق وإا  اا ا  ا  

١٩٧٥)١(   و  با ا  ودل ا ا  اعد أن اد ا .

،           طب اأ  ذرو و  ا  ا أن ا إ

  انإ  ه١٩٧٩ا ا را و )٢(   

   اقص او دا م  انإ  ث )) أن اا ا و

  و اما ا  ن ا أن ا  وا ت ط

ر٣(ا(  .  

            إ   فط    ا   أت را 

   لأ  اا  اما ا  اقا وا ف ا١٩٨٠ا 

ا ا و ، و طوزر و م  ا ن  د 

 إام ة  اود اا ودا ارا اا (ز اس   

  . )٤(و  و و) ،  إن اب  ااق

   لأ   ا ١٩٨٠و       ا  ا اا ا د 

 ءأ  ا   إ طا      زراء ، وأرة وادة ا 

     ء اإ  ان     ١٩٧٥إ  ت إ ذ  وار 

د ا اا ار وا  ت ٥(وإ( .  

وو أن ا اا أ أن إان و و ا   ، ة        

  ،  ا  ةا ب ا   ت   

   آذار  دسا ر ارة ادة ا  رب وا ١٩٧٥ا   

       ا ا  رقه ط يا  ار م  ، م  ة اناق وإا

     رةدة ا  ا  أ            ا  ء  اد ن

 ل  ة اود     ١٩٧٦)    ٦٩ إء امن ر ( ١٩٨٠أل 

اما وا اا را   دةار اا و و٦(ا(  .  
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ا ا  م يري اع اما م ، و إ ان دإ  

  اا ء اإ ت إ  دة ارات ذ١٩٧٥ا  ف واط  

ا ا آ  )ان . )٧إ  ا .  

       م   م انإ  ا واا   ت رتو

     ا  ، اا      ان  ١٩٧٩    طدق ط ح 

         وأ ، اا ا   انن إ اما ازارة ا ا ا

ح اال   ر أرن ا اام  ا   أل      

١٩٨٠ ز ط نو اا  ف  انن إ   ط  س وا

  . )٨(إام و  اب

ون اق دا ة  ل اات ا وا  إان  

  أم ت إا  )٩(.  

  عالقة حافظ األسد باحلكومة اإليرانية

     ا ا ان   ١٩٧٠إ  ت       رات رو

       ، ا و  دة راتز ا ا  ، ةا  

            وا ا ر انإ إ ا    رة اا م 

  ولن امة      ١٩٧٥أ   و ان ، وط إ  رةأول ز  ، 

ري م زرة ر ، و و ا م ل ا  ر       ا ا

ا  ت١٠(ا( .  

     اق إ ر    ة ام رة أا  م و

             ة ة ة رةه ا ءتى وول اا  ر 

إان ا اا  ادس  آذار  م ، و ام ا    ااق و

         ا  يا ى ا  ر تو ا داام ري اا

  وا دا را  اقغ ا ري إزاءأن  )١١(ا وأو ،

  ها  أ ا ا  من ام١٩٧٩  ا ت 

ف اا   ر وإان و ا ا وإطاف          

أى  ا   وا ا  . ر  ن  ارة          
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 مو  ر سإ  ،  ا اما اا  

     ا  و اإ  اعا    م ا . 

  ١٩٧٩د اة اوع ا  إ  –  ا ري وا

  .)١٢( ااق  و امب ا (  ر)  ااق

  سوري بعد اندالع احلرب العراقية اإليرانيةموقف النظام ال

 اب اب ام ل     –وأ  اا  ام١٩٨٠ا   ا م 

ت رث ا  ر ا١٣(ا( .  

  اه اول :  اق . .١

 اه ام  : ان . .٢

 اه ا : و  اد . .٣

      و  مه اا  رج ريا ن ا

 ة  ر ات ا   ا ، إذ    اف      

 ب اا  اعأو ا ا–   إ     ا  إ ، ا

ر  ب ط  ،  ال  ر    م دو أ واز

  . )١٤(إان  ااق

     ا  ا  را ات اا  ا ا و

 ر  ء   ١٩٧٠ا وما و اا  ت إم  ، 

  . )١٥(ات ة

أول  طس (ن ر و ط اب اا       و اد 

 اع اى ا  ا روأ اما–      ، ا و ما

   ب  ا  وفه  ١٩٧٣ظ  ر  ن ا ، 

   وا ا  ت اف او ب اا  ، رو ادا

وا  امت  ا و  ء ا واام ، و ا       

    اب ال ا يءا ا ا–     ر  اما

 –، و ذ زت  ر ان أ ل اب اا            )١٦(ة)

 اي ا ر  ،  ومة إان ط ة اب    اام  ا
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     م ر ديا ن واا  ادان ات إأ و ،

     با    ارن او دا  وز 

  . )١٧(ااق

  ضد العراقمساندة سوريا إليران يف حربها 

 اب ال ا ر  ا و– ل اا ام١٨(ا(:  

 : اال العسكري : وقد مت على األوجه التالية :
ً
  أوال

 ر ا اي إ إان  و  ا        . أ

  ز ا ا ا اق ، وا       اما ت ا

           أ ا اما ث ا رةز  وذ . اان اا 

.  و   ا  م و ، د ر إ  ا  

 ز اع اام ادة   أ ، و ذ أرت ت       

 ن      ا ا انط إ   ةوا ا  ة 

اما ا ات ا١٩(ط(     اق إا ا ، ذ وأ .

       ت اا  ا   اا ري وا ا 

  . )٢٠(١٩٨٠د وطان  ام    اول 

 ال اي اري أ اات اام اض ا  اات         . ب

        او ر  ا اا اا  ي   أو ا

أه ون دي وز ار اا  (ا اري  ت 

 ا امات ا    وا ا اى اإ

)H3      ر  ة ، ما  ا امة اوا ، ة ط  (

  .)٢١( ا ال اي اري)

وح ون دي وز ار     دوا ا اري        

 ) : ل انإ  اقب ا  ان وا و ر   أن م

 أن    ة  ، وا و ا ا  ا إف ااق   

، و م أن ا ا   و  م    ، أن  ذ أن 
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أ         ة  ر  أذا   م أو     

(   م   م إ م إ ا )٢٢( .  

            إ رود اا  ا اا ا ة ا  و

 إام ، و اق   ا ا  اد اي  ا زرة            

 ، و اف   ١٩٨١ع اام ا ري            وز ا

    ررات اى اإ  د زود م ىا اما را ا

ا اف )٢٣( .  

ج.  ر   ت أ  أء ور  ر         

    ، انب إ ا     ت أ    

و  ااق  ل ر  ا       )٢٤(ا وااق

        حا ا       رة ا ا و

اما ا إ  ا   و ٢٥(ا( .  

    .وز         د   امدة ا ة ارة واا ر 

            يي اء ال ا نا ا قى ا ي ، وزق اا

  .)٢٦(   ، ر وإام   اذ١٩٨١ا آذار 

     اما  ريا ا  .و        ا   اقا  ت

       اما ا ا ، وا وا دوا ت اا

 )٢٧( .  

 : 
ً
  يف اال السياسي . -ثانيا

  ما   ،  يل اا  ان ا ر دور  

  ت يوا ا    وا ات اا  ان  ل  

او  ،  ادة ار إ إل    ن اي  ة      

  وا ا إ وا ا ١٩٨٠)٢٨(  و  ط  ،

    ا ر إا  توا ر اا      ،  عا    ، 

    ر ا  ر و ، ا ا و ، ا وا ، اوا
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ر ار   ن ن ااق ن  أن     إان دون     

  .  )٢٩(   ه اب

 ا إ ريك اا       وان اب ، وه ا ر اا  ف إ

 ا  ازرة ااق و ه  ا إان ، وا اد ن         

 اردم  إده ااق  وده و    ااق  اد    

   ا وا ء ااق وا  ا وا و  ا ا  اق

     و   ردنرب ا ريا ا ا ا ا  ، وا

   ولن ام  ولا ا   ت  اره وأ١٩٨٠أ  

     ء ا  و اد اا  ت اا ا  ردمود اا 

  .)٣٠(إ ااق

وم ادة ار  ادة اام  ور  اوت  ات    

  ا ا إ ري وزا د اإ    ، ا ات ا

  ا   رت ا  واط اما ا  انط ر إا

ا  (س ) با  ١٩٨٢)٣١(  ت اا     ،

 ور)٣٢( .  

    داوإ وا طم ا ا ز وا  ات تو

ا   ا ار  اام ، وذ  إطر اف       

  .)٣٣(رات ادرة  ه ا وا  إم إمء اب اا

 : اال االقتصادي :
ً
  ثالثا

    ن إ اقا    اما ا ر  د   و

           ب اأم  إ ردة اء ا  دي وذل اا   إ

 را اا        ارده ا   اقن ا ف ، أرا 

      وز ا ا    رة اا  ب اأم  ء و ، دا

  آذار  انط ري إا ر١٩٨٢ا)٣٤( .  

 اا ا  ر لإ  إذ–      اي اري اك   ا 

        ا اا درات ا صإم ن ، أدى إ ل  اس وطمو
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ا وأف رة  ر   دور أ إ مت ااق   

٣٥(ا( .  

        ا  ر ما وا   ا ا  و

  رد ١٩٨٣ل ن و ر وا وا  أر    ام ق او ر

   ف اقن ا أ ، اا ا  ا ل ال ا 

ط ا   وأ ك    اد م ف ن     

  ك دراو ، ا ا ط  ر ا ن اق     وعل ا ت

        ى وز  ة  ان أا ا دي ، ووا اا ا 

وا ٣٦(ا( .  

            وز ا ا  رةء زأ  ران وإ  ا  ا و

وا وا دا اما  إذ ذ  ا را   و 

          ر  أن  قا  ديا ما ات ، و  ى

        ا ادا  انإ ت إج واس واوا ت واا

 )  وو ، ام٧ا  ٨إ            نم   أ  ا  ن ط (

١٩٨٢  ةو ، ات   )٣٧( .  

   ا  إ إ ، م ا  ن ط ر انإ  

  .  )٣٨(ر   ث دورات أ  ا ر اة

  ا وا را أن ا) : و ا  ل ه ا و 

          دول ا  م  تا وأو ا  انوإ ر  إ ا

(ول اا و ا)٣٩( .  

:
ً
  اال اإلعالمي : -رابعا

       و  ، ت اا  و ا   يا ا ا

     انإ  و مإ ر       ت   ت يب واا

  . )٤٠(ة

     لأ  اقا  بأ ا  ريا امون ا ن١٩٨٠ 

     ة اا   إدرا  أر  ء او
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مرا  ل  ، ةا   )ز )٤١    ر

  ما ١٩٨٠        ا ا ري واا  م إم)) : 

((و   ا)٤٢( .  

وأ  ا ا   م ان    ااق  ح ن  

  و امرة ا م) :   ر      أو 

 و ... و دا  ارة اام  ا ادل  اوان) ،   

 ح   ر ر  ١٩٨١و ا وا  من اول  

  انت إ) : ن انط  رء اما و ا ان اإ ر

  ر              رت و  ة و  ت

  . )٤٣(اب)

وا ا ا (اام اري) ى وا  و ا اري     

   وا ما ا  ١٩٨٣أ  ن  وا اما ا  

   انإ م إ و اق٤٤(ا( ر م  رقط  و .

    و ا ا  رو    اا را زراء ووزا

             ظا ا ل ا و ا ا   

    ق ا ن و ا ا  رو  ل اط )٤٥(   وأ ،

  ، ا ا  ريا د ا م  در د ط

      و أ  أن   ي ت اا  أن وأو

          ريا ا و ا و ا   ا ا ا

      اقا  وانا  اما ا  ك  ه ا

وار ا و أر ا ا   ال    ان واة         

٤٦(ا(  

      م و ا ول اا   و ر  ن

  .)٤٧(ااق

  سوريا وأقطار اخلليج العربي

 ، و  أر   ١٩٨٦ن ال إان  او      و 

          ا ر دا  ردة اى ا وف و  ا ا
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              ر أن  ر اأ    ط ان ، اا 

 روق اع وز ار اري (ن        وت إان  اب ،  ذ 

ر   أن  ل إان ي  ارا ا ، و   أي ل  

  . )٤٨( اار  طان ل إ ات   اب)

  ا  ي اما ا ا   ا  نل او

   زا بوان ا و  بل : (أن اب ا ،  را 

()٤٩( .  

  د اا ول وا  ر ا ووا ا  وم

     نم   رى ز ريا ا  ا در إ  ،

١٩٨٧   ا  ،       ا ط ب واا 

   ا  ريا وا  ا اا ا  ء  

  . )٥٠( ،  إى اا ا اردم١٩٨٧ر ا وا  من 

     ا    ا  أي    ءا ا أن إ  ت

ا وا  ذ  ر ر ا   ان ، وا  أه         

     ا ر   م  إم  ف  أن) :  ريا ا

  . )٥١(ان    ااق)

        اإ  ا واما اا إ  دو م    ا ا 

ط)٥٢( .  

  موقف سوريا من تعاون اإليراني اإلسرائيلي يف احلرب

وان ا اري ون  إان وإا ب  ااق   ء         

 ن روق اع وز ار ار     اادث ل (أن        

ا انإ   ه   ا م ي ، وا ا إ   ا

ا    ا ارة اام  ا ، أ و إان    

   و  (ا  و)        ا اما اب اا  ى

   و  ر وا ج إ   انط و    ط أن   

      ن اداد اا  اما وا    رةول اا
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و اه  اول   أ وات   ،  م ا           

ا و م و  ، و  ا م مءل :  زل إان  ه         

ح       اا    وبر اا و    ال ، وان

  )٥٣(ع  م ؟)

Abstract 
This research aims to  explain the attende  of Syria towards  lrag  

during  the  period  of  lrag- Iranian  was  (1980-1988). 
Syria  during the  pre-period  of  this  war was  a subordant   
Cowntry  to  lraq in all    sides  of  life  specially  during  the war  of  

October 1973 For  it  was  expected  that  Syria  will stay  follow  the  
same  policy  with  lraq  dwring  the  war  with  lran   

,but  this  picture  chamged  Syria stood  behind  lran  in military  
political   economic  and  informative  side 

  هوامش البحث

١.    ا  درةو اا  وا  ءول أ ا  دام 

   ر م  اان وه إ   اري يارة   ادة ا

    انن ار او ا  تل ا  تد اءإ و

: أو :-       ل اوا  ء ا ود م  اءإ

١٩١٣  ودا و  و ١٩١٤: م . -     ا ود  

  اك .

: _   نو ا ود لط  دا وا ن اا  ا ء

  أاء ر ده   ود ا   م  ات 

 : را . ا ت   _ذات اه ا را  نا ا   را

     و اق اروح ا    س وان أي ،   أ  

  ا اا م ا   اري ا  لا  نا

 :  ار ، اا  ا وادة ان إر اارات . وه ا ا

 ارات واث واد ا ء ااق ، أاء  ات اا        أم

؛ "ارة" ،  ١٠٩، ص ١اام ، ا اا ا  اف  إان ، ج  

  ) .   ٣٧٦٦، اد ( ١٩٨٠، أل ،  ١٨(ة) ، اد ، 

٢. ا ت اا ، د ا  ن راه ،   ١٩٩١ – ١٩٧٥د وأط ،

 . ٢١٢، ص ٢٠٠٤ ا ، ا اداب ، 
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، و   ا ا  ا ا    ٢١٣،  ٢١٢ار م ، ص ص .٣

       دول ر وزراء   اقا ر وز ن ا :  انإ 

  دم  ز١٣ – ١٩ا   ،  ،١٩٨١     ،  اد ، دار ا ،١٩٨١  ،

 .  ٢٣،  ٢١ص ص

، ؛ ن  د ا ،   ٢٣ ط ا اام ، ار ا ، ص .٤

 . ٢١٣ار ا ، ص

٥.   ي اا  يا ا ، اا ا ب ااد  ١٩٨٢ ، 

 .  ١٩٧، ص ١٩٨٣ ،

)  ادة ام وار       ١ن م اار   : (ادا إ إ اة (     .٦

   اما ل ا و ر ات  ١٩٧٥آذار  ٦اووا 

       ار وا  ت اا  ل  وذ ورو م  ا  

  ا اا رادة اإ  وا ااق اون ا  وا ا

     ر ةا  رةدة ا  ر ..ل/  ١٧١٩٨٠/ أ     ا ر ذا

ف وب واا   وا مما ا  دة ادة اة وإ 

 ) . ٤٠٣٥، اد ( ١٩٨٠أل  ١٨ ..) ،  : "ار" ، (اة) ، اد ، 

٧.         ، امإ  د ر ، ي اا ا   روح ا :ا

 ال  ٢٤١٩٠٢أ)  انإ  ١٩٨٩ – ١٩٧٩   د و  ن (

ام  أطح   ر ي ، در ازو آ ا   دة ارة ا

وف إ ا م  اد  م ا ، وار ر ا ، أي  

   (ا ا)  و ، ا  تدات واا  واه 

 ة١٩٧٩ا ب د ،       ن تا ا (وا ب ا) اقا 

      رق اإط ل و ا أن وا ات ، إ١٩٨٨/آب/٨   ٣ 

 ود  طان ،  : ا  ب ، ا ا    ١٩٨٩ان 

    ، ا ان اإ  رة ا١وا   وت ، ا ،    ، ت وارا

، اة  ٢؛   :  ي ، إان  اا ،  ١٦،  ١٣، ص ص ٢٠٠٠

 ، وا  اا  ،١٩٨٨ . 

٨.  ات اب ، اا   ءر–  ام١٩٨١ – ١٨٤٧ا  وزارة ا ،

ا اا ة ادا ، وا ا ا ، ١٦، دت ، ص ١٢٦  . 
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٩.      ر دي وز ون ب ، زارةا أر ، اا روزارة ا

  ر ، اقول   ٣اا ١٩٨٠         ةا  ا ا  هي أا ،

 ٣٥دور  ، ما  ، اد ،١٧، ص ١٩٨٠. 

 . ٧١ ، ار ا ، صرف   ا .١٠

١١. . ر ما 

١٢.   ،  نم :  ، ونو  انوإ ر ، ي وا ج . إ ١  ،

 ، دز اوت ، دار اص١٩٩٧ ، ٢١ . 

 . ١٢٢إا دان  ، ار ا ، ص .١٣

 . ١٧٢رف   ا ، ار ا ، ص .١٤

١٥.  ت ااا ، ا  ا–  ة  ١٩٨١ – ١٩٤٥ات ادرا  ،

 . ١٠٧،  ٨٥، ص ص ١٩٨٨ا ، وت ، 

 .(www.moustafatlass-org)"امم" ، اد اول  طس ،،  .١٦

 . ١٢٣إا دان  ، ار ا ، ص .١٧

 . ١٧٣ا ، صرف   ا ، ار  .١٨

١٩.       ،  اد : دار ا) ، اما اب اا  تدرا ،   

  . ١٥٥) ، ص١٩٨٧

٢٠.  . ر ما 

 . ١٧٤رف   ا ، ار ا ، ص .٢١

٢٢.    () ، "ء ان ، "أإ    ري اا ا دي ، دوا ون

 . ١٩) ، ص٦٥٧) ، اد (٣١، ا ( ١٩٨١من ،  ٢٩، اد ، 

 .   ١٥٦ ، ار ا ، ص .٢٣

٢٤.  . ر ما 

٢٥.  ، () ، "اقل  ١٢"اد ( ١٩٨٧أ٣٥٣٨، ا. ( 

 . ١٧٤رف   ا ، ار ا ، ص .٢٦

٢٧.  ، ر اا ،   ١٥٦ . 

٢٨. ر ( ديا ا ا ) ه ا  ١٥     ن ا رو ، دو

      : ارات أا    ا ١       رق اإط و ة إا .

ااق وإان ، و ق ااق او  أر و ، إ إ ارات      
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د       رر اا  "من . "ام  ااء اوا

 ، ، را ؛ ا(www.dorar.net)   . 

 . ١٧٥رف   ا ، ار ا ، ص .٢٩

٣٠.        ، اثت وإ اما اب اس ، ان ا اد ، دار   ١ ،

 ، ا ون اب   ٢٤١، ص ٢، ج ١٩٨٧اا  ردنا    ؛

  ا ى اة أ ، ردنا  عب ا   ،   : 

، اد   ١٤، ا  ١٩٨٢ ،  ١٠ا  وا أ ، "أ ء"  ، ()اد ، 

 . ٦) ، ص٦٩٨(

٣١.   ر١٩   و  دو       ن ا  ر ، و

  اارات ون   اب اا اام ، د ا إ ورة         

  اءا   أي  اءأن أي ا وأ ا  ارات ا اا

. رر اا  ، "مام" ،  د اا 

 . ١٧٥رف   ا ، ار ا ، ص .٣٢

 . ١٢٤إا دان  ، ار ا ، ص .٣٣

 . ١٧٦،  ١٧٥رف   ا ، ار ا ، ص ص .٣٤

 .  ٢٨أ وا اي ، ار ا ، ص ١ ج .٣٥

 . ٢٣٤ا  ، ارات ، ص .٣٦

 .  ١٥٧ ، ار ا ، ص .٣٧

 . ١٧٦رف   ا ، ار ا . ص .٣٨

 .   ١٥٧ ، ار ا ، ص .٣٩

 ٢٦؛ "أ ء" ،  ، ()اد ،    ١٧٦رف   ا ، ار ا ، ص .٤٠

 ) . ٦٧٤، اد ( ١٤ ، ا ١٩٨١آب 

٤١.   و امإ د ور  ،  ا  : مرا ٢٥    آب

١٩٣٤             ندا  درس ، ارا  ة انق إ ب  ، 

ا  آ ا ا  أ ا أمره ا    ، ة             

 – ١٩٨٠ رام  ر ان      ات  ة  ه إان ،

١٩٨٩         ام ا اما اب اا اأ أ ١٩٨٨، و   ا  

      ر ور را ر  و ، ات اا  ل 

)١٩٩٧ – ١٩٨٩ ، ة ما  ، "مام" ، ((www.aljazeera.ney). 
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 .  ١٥١ ، ار ا ، ص .٤٢

  .    ١٥١ ، ار ، ا ص .٤٣

 . ١٢٦إا دان  ، ار ا ، ص .٤٤

ا س  ،  او .. م ل  ر ا ا ، "أ ء" ،     .٤٥

 ، ()١٩٨٦آذار  ١٩  د  ١٨، ا١٧) ، ص٩١٢(، ا . 

٤٦.  ، () ، "اقد ( ١٩٨٧آب  ١٠"ا٣٥١١، ا. ( 

٤٧.  ت اد ، ا ا  ق :  – ) ١٩٩٠ – ١٩٧٣ا ، (١  ،

      ) ر ون إ  ، ت اراا  ، ا ٢٠٠٨) ، ١٥  ،

 . ١٣٦ص

٤٨. ، ا   رف ص ، ر ا١٧٨ا . 

    ١٥٣ ، ار ا ، ص . .٤٩

؛  ا  اري ، ات      ١٢٦إا دان  ، ار ا ، ص .٥٠

 ) . ٦٤١٣، اد ( ٢٠١٢أل  ٢٧ار اام ، "ا ، () ، "اد ، 

٥١. ر اا ،  دان اصإ ، ١٢٦. 

 ) .٦٤٨٦، اد ( ١٩٨٨  ٢٧"ارة" ، (ة) ، اد ،  .٥٢

؛  طا ، ذا  ا      ١٧٩رف   ا ، ار ا ، ص .٥٣

) ، ٨١٨) ، اد ( ١٧، ا (  ١٩٨٤أر   ٣٠ طان ، "أ ء" ،  ، ()اد ،   

 .  ١٣ص

٥٤.  ، ا   رفص ، ر ا١٧٩ا . 

 . ١٢٧إا دان  ، ار ا ، ص .٥٥

 .  ١٧٧رف   ا ، ار ا ، ص .٥٦

٥٧.            اا واا  اا ب ا  ،  د  :  

   ١٨اق ،  ر   ب ا  ا     ¸واا ، "ا" ، (ة)   

 ) .١٦٧٨، اد ( ٢٠١٢اول 

٥٨.        ة اا ت وو ، ة ات ادرا ١٩٨١  ،وت ،   ١ ،

 ) . ١٧،   ر ( ٧٥٣، ص ١٩٨٢

 .   ١٢٤ ، ار ا ، ص .٥٩
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  قائمة  املصادر و املراجع

 : الوثائق: 
ً
  أوال

واث واد ا ء ااق ، أاء  ات ااق أم ارات  .١

  . ١اام ،  ااق ا  اف  إان ، ج

٢.   دم  زا  ولا ر وزراء   اقا ر ن وز١٣ – 

١٩  ،  ،١٩٨١  ،  اد ، دار ا ،١٩٨١ . 

٣.  ي اا  يا ا ، اا ا ب ااد  ١٩٨٢ ،

١٩٨٣ . 

٤.  را دي وز ون ب ، زارةا أر ، اا روزارة ا

 ر ، اول ،  ٣اا ١٩٨٠  ،  ةا  ا ا  هي أا

 ٣٥دور  ، ما  ، اد ،١٩٨٠ . 

 . ١٩٨٨،  ٥ا ،  رات ، اد ، دار اون ا ا ، ج .٥

٦.  ة اا ت وو ، ة ات ادرا ١٩٨٠  ،وت ،  ١ ،

١٩٨٢ . 

 : الك
ً
  تب:ثانيا

١.          ، ا ان اإ  رة اوا ا ب ، ا  ١ا  ،

 ، ت وارا وت ، ا٢٠٠٠ .  

٢.  ، اا  اني ، إ ٢  ، وا  اة ، ا١٩٨٨، ا . 

٣.         اما ات اب ، اا   ء١٩٨١ – ١٨٤٧ر  وزارة ا ،

 ا ا ، ا اا ة ادا ، د ت . ١٢٦وا ، 

٤.     ،  نم :  ، ونو  انوإ ر ، يا وا ج . أ ١  ،

 ، دز اوت ، دار ا١٩٩٧ . 

٥.  ت ااا ، ا  ا– ا ت   ١٩٨١ – ١٩٤٥درا  ، وت ،

 ، ة ا١٩٨٨ا . 

٦.       ،  اد ، دار ا ، اما اب اا  تدرا ،   

١٩٨٧ . 

٧.   ، اثت وإ اما اب اس ، ان ا اد ، دار  ١ ،

 ، ا ون ا٢، ج ١٩٨٧ا . 
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٨.  ) ا ت ا ، د ا  ق١٩٩٠ -١٩٧٣ ، (١  ، ا 

 ر ون اا  ، ت اراا ٢٠٠٨،  ١٥ .  

 : الرسائل واالطاريح
ً
  : ثالثا

١.     ا ت اا ، د ا  نراه ،    ١٩٩٠ – ١٩٧٥د وأط ،

  . ٢٠٠٤ ا ،  اداب ، 

٢.      ة ا طل ا را را ا ، ا   رف

١٩٨٨ – ١٩٧٠    اوا ت اراا  ا ا ،  ر ،

 ،١٩٨٨ . 

، ر  ،  ١٩٩٠ – ١٩٨٠ ، ات اا ا    ط اام   .٣

  . ٢٠٠٣ ا  اداب ، 

  :  رابعًا : الدوریات

  . ٣٧٦٦، اد  ١٩٨٠أل  ١٨"ارة" ، (ة) ، اد ،  .١

 . ٤٠٣٥، اد  ١٩٨٠أل  ١٨"ار" ،(ة) ،اد ،  .٢

 . ٣٥٣٨، اد  ١٩٨٤أل  ١٢،  "ااق" ،  ()اد .٣

 . ٦٧٤، اد  ١٤،   ١٩٨١آب  ٢٦"أ ء" ، ، ()اد ،  .٤

 . ٣٥١١، اد  ١٩٨٧آب  ١٠"ااق" ،  ، ()اد ،  .٥

 . ٦٤٨٦، اد  ١٩٨٨ ،  ٢٧"ارة" ، (ة) ، اد ،  .٦

٧.   ري واا ا دي ، دوا ون    () ، "ء ان ، "أإ  

 . ٦٥٧، اد  ١٣،   ١٩٨١من  ٢٩، اد ، 

٨.    ا ا ى اة أ ، ردنا  عب ا   ،  

 . ٦٩٨، اد  ١٤، ا  ١٩٨٢  ١٠وا أ ، "أ ء" ،  ، ()اد ، 

٩.  ،  س ا         ، () "ء أ" ، ا ر ا  ل و ما 

 . ٩١٢، اد  ١٨، ا  ١٩٨٦آذار  ١٩اد ، 

 ا  اري ، ات ار اام ، "ا ، () ، "اد ،      .١٠

 . ٦٤١٣، اد  ٢٠١٢أل  ٢٧

،  ١٩٨٤أر   ٣٠، "أ ء" ،  ، ()اد       طا ، ذا  ا  طان   .١١

 د  ١٧ا٨١٨، ا . 

١٢.   ، اوا اا واا  اا ب ا  ،  د 

، اد  ٢٠١٢ اول  ١٨"ا" ، (ة) ، ر   ب ا  ااق ، 

١٦٧٨   
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  م١٠٨٤-٧١٢هـ / ٤٧٧-٩٤ مدينة طلبرية األندلسية 

  

  

  

  

  

  

  

  ملخص البحث

 ط  ل اا إ وا ا    أم  ةط

  رقدة ط نا  ،  م  ا ا  ، أ  و

زد ، و ن أول ء  ا و  م  ام ، واط اب 

 ، وو وا  أن أ إ ي اا    ةرت ا

   ون أر ا  ا ا ك ، وا ن اا 

  ود  رىا ٤٧٧/١٠٨٤   .  

 را ا ولا  ، ور  إ أن م دة ا 

   ، ا  وأ ا  را مر اا  و 

  ا ا ود ا ل اثأ   ت ة و ا

  ديي / اا ن اا  ما ا  رىا  ا 

ر اق ا  ، ديا  را اما  إ ا  

   . ا ا د  اأ ا ر أ و  

  املقدمة 

   ة اا  نا ٩٢د/ ت  ٧١٠رة ا اوأ 

م ون  ال   ارض    آر ، وا    اث ،   

وت  أن ر   ان ، أو ا  م  ول       

 األستاذ الدكتور                     

 جاسم ياسني الدرويش 

  

 األستاذ الدكتور            

 حسني جبار العلياوي

 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  -  جامعة البصرة
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    ن ، وا        إ  و  د إل ا

  .  نا    خ  

وم  ا ا  طة ، اُ  ف  ا ى ان ، 

 ا   و و ،     اي اا  ق    

 اق ار           اأم    وادي م ل وق واب واا

        وا ا ط أ م أم   ، اكآم ى اا 

  ا وان د    ة . 

   ا ا ولا  ، ور  إ أن م دة ا   ر

    ، ا  وأ ا         را مر اا  و 

      ا ا ود ا ل اثأ   ت ة و ا

   ديي / اا ن اا  ما ا  رىا  ا 

  ، ديا           را اما  إ ا  ر اق ا 

   . ا ا د  اأ ا ر أ و  

 : اجلغرافية التارخيية ملدينة طلبرية 
ً
         أوال

     و ، مو أو  ل : إم درا  أم  ةء   طا 

    وراء ،    ة ء  ة١(ا(       ط  لأ  و ،

Toledo   ا٢(و ( ما وا ا   ،)ل  )٣ا إ و ،

            إذ ط   به ا  )٤(   ا 

    اRio Tajo )٥ (    ١٣٥، و        Magerit   )

 ( ر)٦(      ن ط أ و       نا و ،)٧ ( و ،

ا ا  ا دورا ،   ي ذ أم ( أ  ر      

ا      ( أرض ا إ   اب اا  بو )٨(     ل ا  ،

  ( وا ا  ا م ) إم : )٩(  ) أم ت إ روأ ،

     إ أ   ،  ما أن ا إ موا ا  ا م

( ... ، أ  نا )١٠ (  .  
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          أز ) إم :  درل ا ، أز   م درا و و

  Visigoths، ول اي : إم (  ء ا  )١١(ارة  ار ) 

١٢()ا(         ءا  ة  ت إم ل  ،)١٣ (    أم وا وذ ،

      ب ط )١٤(        أز  ل : إم يا وم ،)ه  ) ١٥و ،

 . ا  دة م أم  ل راتا  

اي   Sierra Morena        طة   ارات       

 ططTortosa)١٦(  م  و ل اا )١٧(  ا  با 

   إ ة اا   و ط١٨(ا(      ا  ي أوا ،

 ن ا او أر إ ادر  : ( إ ارات و طة     

 و ١٩(وط(  وا)٢٠(   رةووادي ا)٢١(   وا)٢٢ (  ةوو)٢٤()  )٢٣(  ،

،  )٢٥( و او  ا  : إم (      )           و

، وا  أم أم  رأس ا ، و         )٢٦( وا   رأس  ء

  وأ ر دة  ، و ا ادر م ، ل    

ة و  ) : درا    (  دف اأ و  عا أر 

  .  )٢٨(، ول ا  : (   اار ،  ار ) ) ٢٧(

          و ، م   زاد  م   ن ،   أ

  وره   ن م ا و و ،  أر و ، ء و

  :  ةوط ط           ط      )    ا ا إن

    ل إ ك            ك     رق 

           ُ  ا ذ  ر ، ّو ّ ، ا إ    أذرع ، و

  امب  ُاره أات    م   ،  مذه    

  ب ط  أن إ ، م حو ا      ، ا   

     ، ا ا اس اذات ا   ك و  إ 

         ا و ، ا ر إ   ْا   

    ( ... ة وط   ، ا ر    ، ةدا)٢٩(   و ،

، رت   )٣٠(ة ن اء  وادي ا  ان ك  و ارء     
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  م  ة ًءة أر أن در إ٣١(ا(       ) أن وا وذ

     ( ون ر  ور ، ء   )٣٢(     ر أرا  هة اوو  ، 

         و  ذ إ درر اإذ أ ،    زرا   

         و زا ارل وا  ل وإا وا  و ) : 

 ( )٣٣(  .  

ار  طة  ط ام   اق ، اول ذ اي       

  إ طة ، ذه  Calatravaي ج   رح  و اد وا

 )٣٥(  ال إ  ا    )٣٤(ادر ل : ( و  رح     

، وام اي   ) ٣٦(ن و  ا إ  طة ن ) 

          ط  ج أن  ب ، وا ق إا  ن او  وادي م

 إ ة د  إ      )٣٧( ( إ طة  إ ا  إ اة 

 )٣٨(  ( م إ )و )٣٩  ةط  يا  ا ا   ، أ 

ا ن  ط ا ر ا إدار م  ا ، و ا        

 أ  ة  ا  ٤٠(ا(       ن ا و ، )٤١(   و ،

   درب   )٤٢(ا ن  يوا ا ا  اا ا أ ،

م  ذي  طة   إ ط و ا اي     ا

        ) :  أ يوا ما د  م )اء   )٤٣ة اا ،

Algwciras )٤٤(  وم  ،Medinasidonia  )٤٥(  م ،Carmona)٤٦(  ،

 إ Sevilla  ،Alicante)٤٧(   ردة ،Merida)٤٨(    ( ة ، طط ،)٤٩ (

   –، و د اق اد إ  )٥٠(و أر إ ا ا  ادر 

  رةو  ا–         ر ا أ  ةوا م ا أ

  اا ماGalicia  . اما  

 ا م و ط  لأ   ةط  أن  ا 

   ا   م ا  أم إ ، ٥١(ا(       ا اا  ا و ،

 : و   
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، وأر إ ا  ل :       )٥٢(ا ، ل ت : م  أل طة  -١

  . )٥٣(إم  ا ط وطة 

  .   )٥٤( ،  ا ، ذ   ا  وت  أل طة  -٢

٣-  با ة إط  إ ن اا أ ن، و  )٥٥( .  

،  )٥٦( ا ، ل ت : م ة  أل ط    طة           -٣

             : ل ؟  ن  : ما أ   ) :  فوأ

 (  رع مُ أن   ن أ  ُ)ه      )٥٧ ن ا و ،

 . را  ةط  ا  

   ، و      )٥٨(و ،  ااو و اف ،  ا طة   -٤

 ٥٩(ط (    ا   يل او ،)٦٠( .  

 : التاريخ السياسي ملدينة طلبرية 
ً
  ثانيا

      ةأن ط در إا  رت٦١(أ(    م أم  او ،

     ء ا  أم ي إف اوأ ، ا  دة)٦٢(     ا ا

، و   ادر اة   ر       )٦٣( ) ٧١٠-٤١٠أم ة ( 

 . ا ا  و م و ، ا  

     ة اا  إ   دز  رقإذ أن طIberia   ٩٢ /٧١٠  

 ر ا  رهام و     ط ا    وم  

 د أدرا إ ط وذ   Guadajara    وادي ارة 

 ٩٣ /٧١١ م   رم ال اط  و )٦٤(      م  أ ،

      رقط  يا ا    ، ا ما 

        وط ط إ  ر ردة   ، ة   ول او

         ج ردة  در   رقإن ط و ،  وجرق اط

       ب ط ءن ا  درةو  )٦٥(       ال ٩٤ /٧١٢ ، 

 وذ      ل   ةط  ن ءل أن ا )ن    )٦٦ لو ،

، و ه   ) ٦٧( Tietar مي  وار    Almarazن  اض 

          ه ا إ ّ ن يا ، ر   ن اا ذ  أم واا



  

       )   ٢١٦ ....... ( ........................................................................مدينة طلبرية األندلسية

 ، و     ر ٧١٠/ ٩٢ق     وم أ طر

  ط ه ود ا ٩٤ /٧١٢ )٦٨(  .  

إن وج طرق  ط  ت   درة ا ردة  أن    

             ء أن  ،   ذيا ا ا     ن

ط       ، ط   ءا  او  آ أ أم  ة

أ أن ط طرق ذ ه وإ   ن  طة ، و   أن   

   ما ا  ء ، أيا ذ  ن ٩٤ / ٧١٢    .   

      أم  دز  رقط  م            ك   إذا

         ذ ي إر اأ و ، و ر وم

Galiclia           ها    ّ ّ ب وان او ، ... ) : 

  ل او ، مرض ا ق ام  ، ط هوم  ا( ... ، ك 

)٦٩(       ر او ا ا أول ام  ب واا   أن  او ،

       ل إنا  أم إ  ورود   ا و ، إراد 

      و ( رجوس واا ) رما  ل ط  ا ا

،  مل         )٧١(م أاد  ،     )٧٠(وادي ارة 

     ر ا  نا إ ة ( ما )٧٢(        لا إ اا (

، و  )٧٣( طة وا     ارى ما إ طة     

وح ) ٧٤(   إا امري ادر   د  امر ة 

، وم     )٧٦(و  أ   امري        )٧٥(  ا امري 

  . )٧٨(، و ا    ن امري  ٧٧أم   امري 

           وا ما د ا ا ا    مو

    ا   ن  ة ، مل       )٧٩(طم ا ا ا و ،

 ر ا  ر   ة٨٠(ط(      ا اإ  و)زوق   )٨١و ،

ا   )٨٢(  .  

د   ما م   د)٨٣(    ، ةط   وا ،

،   ) ٨٤(  أ ام اي ن   و  أل طة           
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     ما ا ا   ٨٥(أ(       بار اأن ا إ م روأ ،

               يا ، م     ها  ن مب ا ط

 ما طة وط ، إذ أن أ ه Badajoz         إ  س  

  .   )٨٦(اب 

     إذ ا ، ا ار اا ط أ   ن وادي مو   ط ت

، ون      )٨٧(اار  ل ط وطة  ردة     

 ام٨٨(ا(              ن ن   ةط  لا وا ،

،  أن اك  ذي ان     ) ٨٩(ام  وما  د  و س وة  

 ارة و  ن إ ا    وا ط  ط  دو 

 ما ر         )٩٠(أواام  ت ا اا ن أ ةط  و

ا  ا ،  أر ا ال إ أن   م ا  أ طة       

 أن ا  و     أء  ، وأر  ل إ   )٩١(

   وأ Astorga        ا  ة  ن ام ةردة وطو

،  ل  ااد اة ا ما      )٩٣(، وما أاء  ا   )٩٢( اة 

  ك ، و م١٧٨/٧٩٤   م   ر ا  Takoronna 

     ) ا    ا إ ١٨٠-١٧٢أر / ٧٩٦-٧٨٨   و  ( 

     ة وط ار  إا ن إا د   اTrujillo)٩٤(       ،

  زدة أاد  طة .

 امء  ا  اطن  اب وا   ارض         

وأر ن    ا    آون  اا واى         

واا اف  اار  أ اد و  أدى إ ااع  رة      

  ء اام  رض٩٥(ا(  إ ،  واا إذ أن ا ، ط   أن ذ

اء  اب أ ا  ا   Rio Duero ا اطا  ض م دوة

 ) ٧٥٥ – ٧١٣ / ١٣٨-٩٥ا  ة وة و ل  اة (  

  ك أ .وذ   أب ا  اات د  إ اة و
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               ا  ( ب واا ) طوح ام أدت إ ا ح ا ن

  با  رة ا  ما  ا ١٢٢ا  / ٧٣٩ )ن   )٩٦ ،

    و ( هأ ا  ) ما  ر ره أنو ما  م أ 

ا            ل ذ و ، أظ   با اوأ   طا 

      وأ   وةا  رظ   ، ما  أن  ) : ل

ا ، وا  أر ام ، ا ب  و ، وأا ب      

إ     ،      )٩٧( ُع ا    أ ، واا ا  اروب ،

         ب  ن  إ ، ما و إ  افطب ا وام

Saragosa            ج ، ا    ، ا  ا أم م ، و

  . )٩٨(  ا   وا اب  اق ، ... ) 

ن ا أه ذو أ ة  د ا واي   و       إ

مي دوة و وا    طة ، و  ا أه ة أر         

:   

١- . ا  ا أم هأ طا  بإن ا  

٢-   ا ذ  ط  اب مإن ا-    ب  ن  إ– 

. ما و  وا  اوا  

٣-        او : م ل ، ذ  ط ع إا  با  

  ه ا  ، و  اب إ اار  اا  اروب    

   آ ن ذو ذ )٩٩( .  

                   ة وي دوم  و   باج اإن إ

            م  ن  ، ما  ب واا  ر ام أ ، ا

         ا  ، هأ ر إا ا ط  ( ب واا ) د اا

ا اب وو ، و ا ا ، ا ط   ه أا 

وراء ظر وا  اء  اب  وطد  ام ، وا 

    ، د   ء  ا ، ةردة ، وطو ، وا ،   ... )

      ا  ون ،  :  ل ازوا مأ  ( ... )١٠٠(       اا ، او
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 ا  دة با  اوا ،  د اا     

 )١٠١(  اي ان    ب اوة ا وما دة  اي  

      وادي  م ،  ا أ   Guazalete      أرض ط 

 ١٢٤ /ل : ( ... ،      ٧٤١  ل ذ و ، ا  ام ا 

       ،  ل ا ،   ا أ وأ ، ا  ا

 أ ذر  و ، ف اأ ا  إ    ،  

١٠٢()ا(   ا  م ، ... ) :  ذ  اري ا و

    ، مب ا إ و ا  أن ز  ، ز ط   ادي

  اب ، وا  ،  ا وز .رو  ب 

 ( آ ا )١٠٣( .  

    وادي  م١٢٤  /٧٤١       د اا   رأ 

   وب  اب ، اما اأن أ   ، ا ا ا ط

    رع وأب اُ أن ا م ، ك طا مر دوا ب ، وا

 نارا  رض ، وا         ا  دا أ 

   ا  ات دا   ( ب واا ) ء ا  وبا

       لا أ رى ذا  ، م  رضاغ اروع وا م

 ل إ   أ  ااغ اي أ ااغ ام  ا ، و أر      

 ا  ،   مءت ا ، ع وا ا  ) :  ذ

             :  ل  أ و ، ا   ر أ ، ا  ث 

، ... ، ج  اة و  رة وأر  ، اه ان      ي

،   را أ  م  ، ط مز اه ا١٠٤(و(   او)١٠٥(    ،

   د  ب  و ،    جوأ  ث و   ن

     ، ا إ ا  إ  رو ،   اج ، وا  و ،

  أ و ، وام اس إ         ا اع ، ا أ ا 

    ج أ عا وا ، و    ردةو ر وا رب اوراء ا
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ام إ ط وأ ور  ر و ، وم إز  وادي     

 :  نا  ،  وادي :  ل ، وم رة (  )١٠٦( .  

    ءا   ا  ل : إم هأ ا  م و

 ،  أ ما ا وا ا   ر ا و ، ارا

     ا    ا و  ،  ا رى ذا ا و

ا   وأ أ ؤ ن ا   و ، روا إ )١٠٧(   و ،

     أ و ما  ا ا  ) :  ذ إ ا ر اأ 

 ( و و   إ و ١٠٨ .  

اا ح ا ا اث أنا  رىج ا ة    وي دوم 

      ر اأ و ،  ا    اجوإ  ءا  او و

  ادث  ١٤٠ا / ٧٥٧ ) :  ذ إ       أذ  ه ا 

 و ه ا و  -          و   وأ أ  ن أو - 

و  ة م أ  ج    )١٠٩( نوأ م ه وي أ ا  و ،

.  . وأ . ورة . و)١١٠( ا  ر اد و  . وطل  

و ١١١( . و(  ( ما  ه ؛ و)١١٢(     مود ا رتا او ،

      ا ا إ اCoimbra     ر ورا Coria    ةوط

رة ووادي ا إ ا م  وطTudela  موPamplona  )١١٣( 

ب ، إن ارات أه   طة ل إ   وب  اا        

  أرض ا إ   ١١٤(ا(   .  

    ،    رىا  ط  ا  ةط  ر إن

م ر      أو    ط ، ذ أن اة    

 ١٠٣٠ -٩٢٨ / ٤٢٢-٣١٦ ) وا ( ٩٢٨ -٧٥٥ / ٣١٦-١٣٨ي ارة ( 

(     ل : ذ ن إذ ا  ء را ةو ط ك أ  وأ ،

    ا  و ، ا  ون ، وا إ ّ ) ط أن أ

       وار و  ب ذار  ُ ، ا  ود ، وا

   ،    ة أط  هأو و  و ،  م  
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، و ر ، وااد مر  اُّ ا   ، وأم  ده  

            ، ذ ء إ إذا   ، هُ  ّد اُ ، ِ ّ 

موا وا ا  وا         نا  أةس ، واا

     ( رض أم قان ا   ُأ )١١٥(       ة ا ذ   ،

      م أ و   ا و ، ط  رى اوا

  طا ا  )١١٦(         اث اا  أن ل ا  و ،

           ط  ةط   ا  ام  ن ط 

  ارى . 

أ ا ا  أن اط اذ   ال ا (  ) ت       

، وذ  امل  )١١٧( د أول  مام  أم  ا ا 

    ، ك ي ن ّ  اوب اوا  ةا   ا

 ذ  م   موح أاد ة  ا   اط  ال         

 اما –   ّ -  م  اا طا   أني آمRio 

Guadiana         إ ا ك و ا وود ا ذيو و

     أن أ ذ  و ، ما  اءا   ة اع

 .  أو ا  إ ا ش اا  ا ةط  

 ا اث اا رة      و  ءا  إ  ةط  

  ط  ١٨١/ ٧٩٧      م أن ط ذ ، 

    اا ا  ا   رات)١١٨(       رأى ا و ،

     وس و ا د ة أط أ أو ١١٩ا  ،   ن 

 ه ا –  ٧٩٧ه/١٨١إي -   ا    ر  ط ر أ

 )١٢٠(  ) ا ا و ،٢٠٦-١٨٠ / ء ٨٢١-٧٩٦ وس إ ( 

     ا  وس نرة ، وا )١٢١(        ط ه  أو   ا ،

وأط ،   ن  ، وس إ أ او  ا ا ، 

     ةط    دأن و ه  ، إ وأم وأ  

 إذ م  و  طة دء ، ا  و ، و ذ ث     
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اد  ا ن   اطء وس أ ، راد أن   ، و ا

     ؤو و ،  ا  ا إ  وس ذ ّ ) :  ذ

رأس    إ ا ا   ،  ، وازداد  ا ة ،    

 ( ط أ أ  وو)١٢٢(      وا   وس  ذ إ و ،

أ طة   ادر ا  أ إ        ،  )١٢٣(  و اة  ط

        يا ا م إذ   وس إ أ و ، أ

  . ط ك أ ا  

 و ا  ات اة ا و ااء ان  ط ار          

        ، ط   أم إ ١٩٩ط / رة     ٨١٤ا ا ود أ 

   أم ا   ،  أ  ا   ، ا ا 

   ا و إ ط أ أ   ز  ن و ، 

، وو أن   )١٢٤( ن أ إ ااء ة  أد إ     و أ

         يا ا ا  م ةط  ن ةه ا  ا ا ط

  .  م  ة ط  

  ٢١٤و/٨٢٩        و و أ  ط ر أ 

   اب وت          اوا ، ا  م ن أو ، ا  ا ة

 ذ  وا ،  يا  رة اات ا  و ،  وذاع 

  ٢١٦إ/ ٨٣١ و م ا  إ وا ا  ا إذ أر 

      ، ط أ ر  ا         با وام اا 

   ط رة إات ا لاب ودا )١٢٥(   ا   أن ذ إ ،

     وج وذا ى إة أ دوا ، ر٢١٩ /٨٣٤      ٢٢٢  /

 ،  ا ا  ا إ إرل ة دة أ ا  ا اي ٨٣٦

    ا ار ة وم ا ا  را  ب)١٢٦(   ، و

 ٢٤٠/٨٥٤     ) ا    ا ر إ أ ط أ   

٢٧٣-٢٣٨ /٨٨٦-٨٥٢     ا و   ا إر ( Bascons  

                ا   ، ا ا إر ، وم
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    ، ةط  با إ  ج        وادي رىا و ار ط  

           ة اداأ و  و ا  ا ١٢٧(إ(    و أن أو ،

طة  اا  ة ات ارة و  ا  وذ  ااوة    

     ا زاد ا  ، ةط و ط أ  ا     ا    

    ة٢٤١/ ٨٥٥ س إا وم   )١٢٨(   وذ ،

 ا اي    ر ت أ ط  م ومرى          

   . آ م    

       ط أ  ، هاث أا  ةط أ    دو 

٢٤٣/ ٨٥٧   ، ا ا   د اكآم  ان اة وط   

      إ و أ و ط أ م  دا    ج إ

 ط٧٠٠   ١٢٩(رأس(  .  

  ةط و ط أ  اعد ا ٨٧٢ه / ٢٥٩ أن ذ ،  

 ذي ان ااري ن  أه ا    ا    ، ون  

   ط  ول ا اث ا  ل اام ا ط 

          ط مو ،  اعا اا   ن ه ط ذهم

 ف    و  م و   وط   ا  

         ة اط  م ارة   نذي ا    اعا   ، 

          و  با  ، ا   ن   ج ، نذي ا

 ، فة آ  ط ن أو ط    م ا   ف م

      ى أة ، وط  يأ  ا  أدى إ  ط 

  .  ) ١٣٠( ذي ان

 )   ا  ا  ٣٠٠-٢٧٥و /٩١٢-٨٨٨    ا ي اما  (

      ، و ) ١٣١(رات اا ون  رأ رة ا ن        

         ءا  ا رى اا  دا إ  ت أنا

     ا ا ا   و ، ا  ت وا)١٣٢(   ٢٨٨  
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،  أن أج ر إZamora    ود  دّ   رة ٩٠٠/

د ا س إا  طا   أ  اء)١٣٣(  .  

   ط أ  رة مّ  إ ط  و ا     نو

وا ه أاد     SantebriaوGudlajara  وطة ووادي ارة 

 ) ا ما   ات د  ا ع اوا ، أ  ة٢٥٢-

٢٩٧ / رة ٩٠٩-٨٦٦ّ   ب ةدو م  ( )١٣٤( .  

     –و  ا ن  ه ااث  : ( و أن ء ه    

 ا ا–  ع ا   ةء دوط لم  ده ان ... ، ما

             ا ك إ  رة وّ  ب  ا   وة ا

  ، و  ن ا            –ام ا   –أذم  أرذون 

 رو ا إ     امه او   ر وأ ، 

         د أن و  اأ  وإن ،   و ا   أن

     رة ودّ  ا  اا و  و مأذ ر  ، ... ، إ

        ذ ر  اا وموا و  و  ى  ، با إ

ن  ،  ا أذمّ     رة  اادي ا  ون

      ش ب  رة وّ  ا ا  زا 

ا م اب ا اادي ارت   و مام  وا      

ووا ا أ وا  ن وون   ا إ ا ،  اما 

          و  واد و رة ، وّ ب أردوم  ل واد  اأ 

     ن إ و   واو  أ   نا أ ، 

    م ا  نا   ، رةّ  و  أ  وا

  .  )١٣٥()اب...

       مات ا دتأ  ن إذ ، ط    يح او أن او

،    ا ود أا اة ة أى  ا ا وأمره ، و

،  )١٣٦(و رأ ق أ أاب ّ رة ، و ه ادّ  رة     

و و       ا  وو ... ) :  ن ذ ا
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ا وظ ذ  وا  ورا أ  أ ا ا    

       ، و  ووا   وه   ازد    

 اا و ، ...–  ا ا  –          و م   جم  أم أ

    و   و        وض اوا 

   ا  ء ، ا ا اوا رأس او  ن  م ، ا  وا

     ة ا رة ، وّ ب    ، أذ   ، ا 

وزاد او ا  وأة ، وه ا ف  أ اّ  رة ،   

 ( و من و  ر    مو)١٣٧(  .  

و ا  ارة ا   ا وأمره إ أم م وب   

، وا   أن ات اد         ات ا  د إ اد

   ط ، أي ا ا ،  إن  دورا وا  ا         

       ةط ن أو ، إ ا  أي و  رها  لا

  . ذ   

   ا  ا   ةة اا و  ة إدر اا   

اوع  طة ، و ااب اوع   ط ام و  رة      

           و ، طا  رأ    اكآم ا  ن ا ا

        ، ة  ىا    ا ط  اثا

ي ان  إ أا ة                     ذ

أه اف  ا  ّ  إ     ر  أ وه      

 ٢٩٣  / ن            ٩٠٥و ط   أ  ا  ز أ و 

أ  نذي ا  Ucles          ا    وا  و

   ا ا  )ا       )١٣٨أ ا ا  م ةط أن أ اوا ،

     م ا ا ا  نذي ا  اا ط  

ط  ءا  ةا  ا   ةط  .   

        ) ا ا  ا   وات اا ٣٥٠-٣٠٠و  /٩١٢-

٩٦١  ط  اا ا  ء ل اام  رىا ام ( 
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   مب ا٣٠٣ /٩١٥   ام   ردة إ و   م 

وام ا  ث ١٣٩(  أن(     ه أ ن أر ا  ا  د ،

و و ، و ا  Leon       أ ة و  أرا  ن      

  وام  ثة وط    رس من ا  أراد ا

  ة أ ة أ  ة أ ا   ،   ا  إ ى وام

    وذ أ  د  ة أ  أ و  أن ا إ ا

٣٠٥/ ٩١٧ )١٤٠ ( .  

      ) مو ارا  ام ب أ اأ    ن  م

٣٣٩ -٣٢٠ / ٩٥٠-٩٣٢     ش ا ( ٣٢٠  /٩٣٢   ا    ف

            مو ، ا  ا ا ءإذ   ، ا  اعا

        ، ا ا ع إ ، ن  ازرة     ط

و اات ا  رد اات اام ا و إ  ة رة  

ل ا ، ط      م و ط وا ،  )١٤١ (       نو ،

      ن ا  ا و    ط 

 وا  وجا ١٤٢(م(  .  

وو أن  طة    د راو ام  ن  ض     

   أ     ا  را  ط زرة أوج وا

طCordoba        ، ةط رة أ ر ن د ا و ،  رة ا ،

   لم ا أن ا ر إأ ٣٢٥و / ٨٤٩      ا ا   

   ه اك وا ه و ، ط       رة ، إذا  ءا  ك ا

    ، ا اا مم و ، أ  ةق ط  ا    هل : ( ووا

       ، و  قو ، اء دوأ ،  ا  ،  واو

 ( ...)١٤٣(     ا ا  أن ن إ ر اوأ ،    ع أنا ا

  .  )١٤٤(ا او      اج إ طة 

 )  ةل ا٣٣٠-٣٠٠و /٩٤١-٩١٢      د ءن أ ا    ( 

   أم  ةط   ا ل ا٣١٧ا/ ٩٢٩    ن 
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  وان ا  ١٤٥(ا(    لا  ،٣١٨/٩٣٠      

   ادة   ا  ٩٣٢ /٣٢٠، اي      )١٤٦(دي

، اي   )ُ ( )١٤٨ل ادة   أ٩٣٣   /٣٢١، و  ( أي  ١٤٧

  ا    لُ ط ا   ٣٢٢ / ٩٣٤ )ي   )١٤٩ا

       لُ   ة  ٣٢٤ا / ٩٣٥  )١٥٠(    ذ  ،

  اثأ  ن ٣٢٩ا /٩٤٠   لُ ةط  ن ل  ةُ أن 

  أ   )١٥١(   ا  ، ةط   ارا   و ،

ا ه  د  إدارة  ة ات اثإ إ ا ا  

ا ، و  ا إرات ا ن  ل طة  ه ا ، ن ادر        

اى  إ   ذ ،  أن ع ا ا  ر ا ن زاد        

و  ن ام اى ، إذ        اض ل إدارة  طة      

دأب ا ن  م أاث    ذ  أه ( ال ) أو ( ال            

 . من ا   ( زراءوا  

  ٣٢٧و/ق ٩٣٨وة ا م Alhondiga        أ  و  

وادي ارة إ ا ا م  م او  و  وه أن         

ن وره إ   أرا  د   وم و  ، در           

  وأرض و    رىا   ام  رة إوادي ا  ة

          ا  ة ادأ  ق وا   ا   ا م

، وم ا إ اب       )١٥٢(ا  ا إ امب    

طTalamaca   ةط  ل١٥٣(و (.  

إ أن ذAlhandige    وو أم  ا   ا   اق   

        ، ط  نا وا ، ا  رضا  ا   ا 

 ( ول مرى  اض  ط ،     ٩٣٩/   ٣٢٨ اق ( أي 

      ب ا و ا  ن وأذي ا  ف اكآم ا وا  ى 

     ا ا  حه ا ردف ) :  ذ ن إ ر اأ و ، ا ا إ

        ، ط  إ ، وأ  هم  ، نذي ا  ف ورد  ب
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       ، رآ  و ،  ه ا ،  أو وأم ،  ووج ا  ل اا

               فم ، و  ل ا  ،    وا  اام

        حه ا ا ، د  ، ة   بوأ ، اظ ا 

، وو أن    )١٥٤(ات ، و  اات ،  ذ ان   اق )    

ر  ةط أ           ر   م ه   نذي ا ا ا

   ادة وا ا م   ذي ان و طة . 

  ٣٤٠و/ ٩٥١   ا  اد ا  و ر ة اط  ن 

إ أم  ه ا ن      ا اي أو إ  ذ ا ، وأر ا اري        

        ا  ي ر    ن  ا م وا  وات 

  .   )١٥٥(  طة

     أ ا  ة ٣٩٢- ٣٦٦( ) ١٥٦(و  /ر   ١٠٠١- ٩٧٦ا ازداد م ( 

            ه   وأ  ُو   من او

، ون ط ال ا  ام ا اا  ، إذ أن     )١٥٧(وة

               م ا   ةط  ورا   ص  تا

 : ا ا  ن و  

١-  ٣٦٦ /٩٧٦ا  إ وو ا ا   د  )١٥٨(  .  

٢ -   وةSalamanca     و٣٦٧ا /٩٧٧      ط  إذ د ، 

  ودوخ أر   ١٥٩(ا(        إ ط  وا ،

ة و١٦٠( ط(   . 

٣ -     ورة ا وة٣٧١/ ٩٨١ )١٦١(     لا إ  رةو ،

 .   )١٦٢(طة

٤ -  ازأ و   ه إذأ ا م  مرة ا وة)١٦٣(   . 

٥ -    ن وة٣٧١/٩٨١ )١٦٤(  . 

٦ -   ما  وة٣٧٣/٩٨٣ )١٦٥(   . 

٧ -  رة ا وة٣٧٣ /٩٨٣  الأ  و  لم ا )١٦٦( . 
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٨ -   ارة ا وة٣٧٦/أ٩٨٦ )            ا و ( اوة ا و

   ارة وم د  ن ١٦٧(و(  . 

٩ -   ولد ا  (  أو )  وة٣٧٦ / ة    ٩٨٦ د وا 

 ار وام  إ ار )١٦٨(   ة وط  با إ  و ،

 م ى رواإ )١٦٩(   . 

١٠ -    وة٣٧٦/٩٨٦  ةذي ا  )١٧٠( . 

١١ -      ا  وأ د إم :  ل  ل ا ، رة ا وة

      أ وات ا  نوة اا  و ر د و  أ أر

 )١٧١(   . 

ء وات ا أ  إ م   و         و  أن طة  أ 

 ا   ورد   أ  ا   ط ا اي اوف     

       م   ق وأا إ رع روا وا ح وا وف و 

      نو اق وا د   اأ        ) ما د إ  ،  ه 

      اّر وي إ ، وا  ه ت  ، ور و    

      ، ّا ووا ، ا إ     ل  ،  أ   را 

اا    نة ، وط  لوم       ، م  تو و وا  

        ثّ ، و ة وس و  نو ،  ار  س  لّو

   ،   أن ا إ ،  ت٣٧٩   /٩٨٩   ،  ا  أو ،

 (  وأر ا )١٧٢(   .  

     )  أ  را  ا ا   ة ٣٩٩- ٣٩٢و/١٠٠١ -

١٠٠٨  ما و م ( ٣٩٥ / ١٠٠٤      ط إ ط  ر ،  إ 

       ا ا وا  أ ،  إ   ط و ، ود وا

           إ    ، ور و و ازأ  رة وام

 )أن     )١٧٣  ة وط   ن ا  أن ط  و ،

  .  رةش اا ا إك ام ا  
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ا ا  ت إذ ( ) ١٧٤( وودو اط إ ما   ت

         و ، را   ، أ  تدت او ، ؤأ

  ، ق  ت وأطع  و ، و  وب        

     ،  ا او ارد   ل ذ مة ، وا أ

  ءا   قو ( ب )١٧٥(      أن ا ما ا ن مو ،

   د )١٧٦(   نذي ا و ،)١٧٧(   ة وط وأ

وم  ان وان اا  ط     ط  ذي ان ، 

 /  ٤٣٨-٤٣١(  و  اك  ام   ، ن  د       

١٠٤٦-١٠٣٩   رةوادي ا  اعم أ دة ا ة لر ( ٤٣٦ 

/ذي    ١٠٤٤  نا  ة و د  و  أ ا ى  

  ( ا ر ا وا د رده        ١٠٧٤ -١٠٤٣/ ٤٦٧-٤٣٥ان ( 

  ه          ن ط إ   نذي ا  نا  ة ، وط

 من وك ا ة وأنط  را ر ا  د)١٧٨(   ما و و  ،

- ١٠٣٥/ ٤٥٨- ٤٢٦(   Kernando I ان   ممو اول     

١٠٦٥     ا  و د  أن  (      وا  ولو امم ب ، 

ه ون  أرا ا د ا  وأ   ، أ ا د     

     را  ال إ  ومم إ ر ا م  را 

    نا  رد  ، را   م Garcia   

 )  ، وا اح ارى أرا  ١٠٥٤-١٠٣٤/ ٤٤٦-٤٢٦(   Navarraمر

ا و  ا ، وامرت  اع ا  ا ، ول  

            م  وا   د ا د ما  وا ت ا

ااب   ا د       وطد ان  ، و أطاف ط ر و     

  وممو مCastilla   ات م م ا و ، ا ما 

           أن ا ) إ ا ر اد ، وأ رض ا ا  رم  

     ا  ا ا   ٤٣٥دارت    ٤٣٨إ   روم

 (  د  ن ت)١٧٩(  .  
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       ن اا ا  ر أت را  ا  أن اوا

         ، وا ى اا از ام  ديا  ديي/ اا

 أن ن ان   أ ا  م  ار ن ق     

ا          ا  وا ا  او اموا ما  ي وا

        ن ااء اا أو ر اام  رةا ن ، اما

          ن ذرى اك ا ا و ، ا  نرى وك ا ود

  ب اداد   ممو اول اف إ در ة إذ رت 

اي  إ أ ط  : ( إ م دم ا م    أول       

     ا إر داء  نا مم و ،      ، أ

     دم  اوا  ِوَْ   أو  م و ا   

  ( و  ا )١٨٠(           اف اا   ه ت ر و ،

  . ما  د اه ا اما مأ   و  

 ثرة وووادي ا   إ  ج  ه ا  ءو  

 و  ان  ط رده إ  أن ر  و إ ال           

  ف١٨١(وا(  .  

      نذي ا  نا ٤٦٧ / ن      ١٠٧٤ذي ا   ه  

 ) اي و ا ا ل : (      ١٠٨٥-١٠٧٤ /  ٤٧٨ – ٤٦٧ا در (

، و  أن     )١٨٢(ا ،    ا  اة )    ن ا 

 ( ١١٠٨ – ١٠٦٥ /  ٥٠٢ – ٤٥٨(   Alfonao VI ام ادس

      س ا ا أوا  ده ا ا  ط أ ا

 ١٨٣(ا(  ٤٧٢ / ي ١٠٧٩ا       ا  ة أ ط   

-١٠٦٥/  ٥٠٢-٤٥٨(   Alfonso VIوج    ات ام ادس 

١١٠٨ (          ةا  أ و ، أ  در إد اي أا

   اأط  رات٤٧٤ا   / ١٠٨١      را  ب  

٤٧٧ / ١٠٨٤      أن    ذوا ا   أ  و

  . ) ١٨٤(  ٣٧٠ان ة 
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    ا واو ط  نذي ا  كأ إ  ةط  م

     س إدا ر اإذ أ ط  كأ   دس اا ما

 ) أم      من اورأى  أن ز ، م    ا  ا ا  

  ،    را   أ  ، ز اف  أر      

    زات وى ات واا ا ، ا نم وذ ن واذي ا ا

ة وط رة إوادي ا (   لوأ ا )١٨٥ (  .  

واا أن  طة  ام ادس ن    ط ، إذ 

   ةط   كو ة ط اما ا  ل أنا  

 ) :    ا و   ا   ، و أر ا  إ ذ

          ا ط    ، رةره ا   ذ  مأ ا

ب ، و  م ا  اب . وا ذي ان  أذ ه ،          

و ه وه ، وأذوم  ا     اء ، و  امق ،   

    أ  . د أ و ، درك ا ق ، وا ر اإ 

    ،    قو اا وأ ، ا  قا وأ ،   قما

 ( ... ا وذرى أ ، ا  إ )١٨٦(      أ مأن ا  او ،

ل طأ  ء   ةا و  را أ  اوأط او 

    ةا  ن ةط  أن ا و ، ٤٧٤ / ١٠٨١ و 

م نذي ا  درا  زل ا ا       أ ن ط  د 

  )١٨٧(  ر وCoria   وCaniles    ن ذو

٤٧٤ /١٠٨١ )١٨٨(  ٤٧٧، و/١٠٨١      ما  أ ا ا و  

 ط  ر ا١٨٩( ا ( .  

         ا أم   ا  ن أ رى اا د و

   إ ا )١٩٠ ( ،  ا    ُ ن ذو  رى

  إ  ون ا طا  ١٩١(ا(  .  

      أم ة إط  دة ا   توا    ت

   ،  ظا  ٥٠٣ /١١٠٩        اا ا  



  

       )   ٢٣٣ ....... ( ........................................................................مدينة طلبرية األندلسية

 ) ٥٣٧-٥٠٠  / ١١٤٢-١١٠٦ (       ط إ  ، دا  ما إ

         ة ون ط ر ط  و ازأ  لو ط إ ا و

   ط إ ر  أ  ة ط  را ب  رة١٩٢(ووادي ا(  ،

  ذ  اري إ  رة أط إ ال اص دك  وو ، ... ) : 

            وا وا ،  وا ا وو د   ل ةط إ 

 ، وأر ا ا م  ا وا  ات ا ، وات 

      ا  ورد ا ّوط ، وا ب واوا  ي اأ 

     ا أ  بوم ، ا  ا ات وا وإ ا  ور ا

ا وال واة ود  أ اا ، ور ا   طة ،          

  ( ... ط ١٩٣          و  ظا اا و  ا و ،

 ،   ك   سم  رت اة أ اضد ا و أمو أم إ

ااء ، و  ا ادس  ذ  : ( ودا أ  اف            

 ( ا بو  ا أم ع ، وا  ع ووا)١٩٤(  .  

ا   ىأ  ر إأ  نا ا أ   اا ا

              وا ا     ز ) ك    ن  ، ةط

         ا ا  ة إ  ، ةط  ا و

       ، ا  س اس اوا ، ا ذ  ، رةا ا 

أ      ر ا ل إن اع وا  را ل ، وا أ  ا

          ءب ا ، ن اق ا أن إ ، ر ادي اا  

      ن ال ، وا  سا ار ، و١٩٥ا      ا  سض ا

ا   –وذ  ا     –ا زاء اب     واد ، وُ  ا ، و ّء 

       رى ، واا     اة ، و ود ،  نا

ن   أرى ا ، و  ارى إ  ، وا  إ أن    

     و  ر   اا و ، ا  ّ  ، 

 ( ... ، ن وا)١٩٦(  .  
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  ٥٢٣و/١١٢٨  إ   ةط    اا ى اأ 

 و وظ  ا    ر  ون   ا 

  د واوأ ا  ا  ت      )١٩٧(إو ه آ مو ،

      ة اد اه ا  ا ة ، وط  ضا اا

اان ، إ أم   اظ  ارا ا    و طة    

          اا أن ا  ،  اب اام  رىا إ ر ا   

    ع أا   أم إ   ا ا دوح اا  ا

 ما  وراو ط  اًء١٩٨(ا(  .  

 ) ا    يا ا  ٥٥٨و  -٥٨٠ / ١١٨٤-١١٦٢ ( 

    ب   ا أ ا أر  رس و فآ أر  إ

   ٥٧٢را  / ١١٧٦         ما م  ة وذب ط  رو 

اAlfonso VIII     )٦١١-٥٥٣ / ١٢١٤-١١٥٨(         ن 

          إ إ ر    و  م  م أ   و 

)١٩٩(  ،  ٥٧٨و/١١٨٢ مب ا   ىأ   م 

    لوا   ا أ    مة وط  وو

 إ ا إام  بوا ٢٠٠(ا(  .  

  ٥٩٢و /١١٩٥    )   ب ري اا ج ا ٥٨٠-

٥٩٥ /١١٩٨-١١٨٤ ا ما  إ ر  أرا   وة  ( 

     ات أن  ة ، وط  ا رو إ   ما ط 

  م وBarcelona         ام أم إ  رع    نا

 ة   ر      وا    امة اا  و ،  ع

          ّار  ك ا ضرة واوادي ا     يا

 ط ب)ى   )٢٠١ا  م ونا   وات اه ا ، ووا  ،

 ح أي  أن  ة و اضد ا   ط  رضا  

  . إ و ا  
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  ثالثا : احلركة الفكرية يف مدينة طلبرية : 

            رقط ا     ةط   أ ا ا م

  د٩٣ز  /٧١١       ،  نا  أن و ،     أر ا 

 ا ا  اون ، و)٢٠٢(          ل إّ اري أم ر اي أا

  رى إل ا٤٧٧د /١٠٨٤ )٢٠٣(    را حا  ا  ،

 ا –    –      ل اأن ا إ  ،  ا وظ    وزرا  

   ن اا  ما ا   إ    ا  ةا  يا

           ا ب ودار ا   )   دي ، واا ي / اا

، و  أن    اا  ، و  ن       ) ٢٠٤(وج اان ) 

 ناا     ا  رن ا ٢٠٥(ا(         أن ذ   و ،

، إ إ  )٢٠٦(ان ر   ان و و اع  او

   ارإم م  ا ن ا٢٠٧(ا (          و ،

 ، ما و ما  ة واط أ إ  راتدر إا  

  ) ، و      . ٢٠٨إ طي (

وإذا ام إ إت أ طة  اداب وا ،  أن أ  طل 

     ما  ا ا رواد ا  ل داا  ام ا ا 

  ا ا  أ أ ا ط  ا م أ ا ا و

          ا ا د ، وء وزاء وأطن واء ون و  م  ،

        ادا ا    ام أم  أو أ  د

ر ا أرواو ء         وا  ا د ن ، ذ   

 :  م ، ا إ د  اا   

-  ا  روا  ةط أ  ر ا  ر   ا٢٠٩(إ(    ،

   ٥٢٧ا/١١٣٢ )دي ) ٢١٠ي / اا ن اء اأ   ، 

   ادي . 

-                و أ  ،  أ  ، ا أ  ا   أ

   اإ   ، ةط ا)٢١١(   ُ و ،  و اوز
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  دم ٢١٢(ا(       دج ا    ٥٥٧وا/١١٦١  

 ل اا  ن   ا و Jaen      ،  و 

   رة إ   ا وأر  ا  ا إ ام 

    ، ا٥٧٤/١١٧٨ )٢١٣(   .  

-       أ  ، مأ  وفس ، واا أ  ، ي اا   أ

 Murcia      ةط  وأ       إ ر  م ، ا وا ا ،

  . )٢١٤( ١١٧٤/٥٧٠ا ، ن  زاا   ، و  ود 

-      ا  ب  واص        أ    أ

   ، ذ أن أ  د ، : أ ،   ط ، روى     

    و ا  ط  جو ، و ط   ا  ا

            ة ، وأ   ر ة ءا أ    ط

ط ، ول  ا ، و  و و وروا و ، ون    

 ا  وم ، راو  أد أ    نو ، و ا  وط 

ا آن ن   ب  وب ر ، ون  اا اره   

 و ، ا   ا اء ول نو ، ٍ ٍة أو إ  ج 

     ا نو ، ا س ، وا :   

   أ اب وه  

  

   ر ه ر   

   ن أ  ومره   

  

  واك أ اور ر     

         نو ،     با   م ٍ إ  نو

: دة ا آداب  

      ٌ دةا   

  

       ً وا  ا  

    ٍء      

  

     ذاك    

  .ك ا ،أم   ل ا   
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  و ه :

  إذا  

  

      

    ل و  

  

     و  

     و  

  

    م    

    ود   ، ا ط ، ا  ن٤٥٠و/١١٤٥ )٢١٥  ( .  

-      ر  ، ا أ : ،ةط   ، ا   ، ىءا 

إ اق وأ ك  ة  ، و ث  ، ود اد ،   

ن ر ،   دا ا ده  واة ، وا  ، د إ ه ، 

ا ، ون  ا وأ  ، وول  ه و ه ، ون          

   ن أم وذ ،   نو ، ا  ا١٠١٧ه/٤٠٨ )٢١٦( .  

-         أ : ، ةط أ  ، ا م       ث و ، 

  ن  ٣٩٦/١٠٠٥  )٢١٧(  .  

-    أ  ث روى ، ا أ : ، ةط أ  ، ر ا  ر 

        اإ ا  ه ، روىو ا ا   اإ   ا 

 ر )٢١٨( .  

- -              ا ، ا أ : ، ةط أ  ، خ    ا 

       ال  و ، ء وموذ  ه مو ، ٥٢٠ / ١١٢٦ 

)٢١٩(  .  

-       فو ،  أ : ، ط أ  ا     ن

   ث روى ، رأ ار ا اإ )٢٢٠(      أ  نه ، وو

ا ارع وا ا  ، أي  رأ ،   و ء    

  ا أم  أء ا ١٠٠٩/٤٠٠، و م وة ا   )٢٢١(طة 

  اول  ان ا اي / ادي  ادي . 

-   أ : ،   ، ةط أ  ب ا  اإ   

    ةب ا  ن رو ، ق وا إ ث ر ، ا
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       ما  دة واوأدرك أن ا ،مق وا واا

 ن  ر اا  وان اس، ول  اد ، وادة واا  

 ) : ( و أ ١١٨٢/  ٥٧٨ اآن  ث ل ، ل ا ال ( ت      

    ( ا ر وا ا  )دس         )٢٢٢ن اء اأ  أم  او ،

  اي / ام  ادي . 

-     ر   اإ          ،   ، ةط أ  ر ا 

         و ، ا  قا إ ر  ث ، ا أ : 

اء ود اد ومظ  اء ، ون  أ ا ، واء ،      

  وا ، وا داب وا وا و ن ا  ، و ر        

ا وا وأل امت ، ون  ، طا   ،  رواه   

       و  و  م ط  ال : ( و ل ا ،  و

 ( و و  )٢٢٣(  .  

-    أ : ، ةط أ  ، ريما   ا   ح   روى ، م

   زوق ا أ )٢٢٤( .  

-         ، ا   :وفري ، اما ا     اإ  

  ور ،   ث ، ا  أ : ، ةط  ، ط أ 

           ة   قا  اام  ثو  قا إ   ا

      ،   ، وا    وإ ،   ن ، ط

    أ م و م وا ، ء روأ  أن ا إ 

    ، ا  روا ، راوا واا أ  ا  ، ا  نو ،

        ، ا   د  ا ا ن أدو ، او  نوا

وم   ل امت وإظر اات و ة  ارء   

  ن ٤٥٥/١٠٦٣)  ٢٢٥(  .  

-  أ : ، ط أ  ، ريما   أ       ث ، ا

  ة وء ط ق ، ووا إ ٤٧٨ر/١٠٨٥ )٢٢٦(  .  
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-          إ ر و ، ط  ث ، ا  أ : ، ا أ  

  ت ) ا   ا  ل أ ، ه   ق روى٤٥٥ا /١٠٦٣  

،   أء ان   )٢٢٧(واه  طة إ ط  ) :  إ زة  ر 

  ا اي / ادي  ادي .

-  : ، ةط أ  ، ريما     و    ح  

    ، ا    ، أي وا  نو روى ا ، ا  أ

  أ و  طم ءا Granada     و ،Malaga       أول

  ٤٩٨/١١٠٤  )٢٢٨( .  

-   روى ا ، ا أ : ، ةط أ  ، ا     زوق

         ا أ  نو ،  وأ   و ق وا إ ور ،

     ةدى ا   ، واا  وا ، وا ٤٨٢وا 

/١٠٨٩ )٢٢٩(   .  

 امري ،  أ طة ، : أ ا ، ن  أ      م    أم -

      ن ، عوا  را   ، اا واوا ٤١٦ا 

/١٠٢٥  )٢٣٠(  .  

  أ     ا ،  أ و إى ى  طة    -

 ، و  لل ار أ ،  ت اّ رف ، ون ا  ا

     وض ، وََا و ، ا مو ، وا ،  سّا أ   ،

اَ  ،  ،  ،  وأء اّل ،  دات وأل    

م   او واا ا ، وا    وى ء ار ، 

 ،ّا  ، ءآراء ا   ف ، ب واا   ،

       ، ق اْة ، وا ُْ  ، قآداب ا ذ إ 

٤٨٩/١٠٩٥ )٢٣١( .  

س ،  ر إ  و    ح امري ،  أ طة ، : أ ا -

 ) ول:   ١٠٨٩/٤٨٢اق ، وث  أ ا زوق   ( ت 



  

       )   ٢٤٠ ....... ( ........................................................................مدينة طلبرية األندلسية

،    )٢٣٢( ا  رواه ، ون ا   اأي ودرا اى  

   أء ان ا اي / ادي  ادي . 

  اخلامتة 

 ان ام م  ا  ات       ا أن أ درا

 ار ام ا   م   درا اادث ا ، وص        

. ط  ة وط  ن م    دز  رقء ط أن  ةط  

 را  ه ا أ ا و      را أ أ م ما

    د وات اا  تّ و ،  إ دا وا ا 

ان إ ك ،   أم ن اح ا  ط ، وا ص          

 ذ  ن ط ل إا  ا  و  رىود ا 

 ٤٧٧/ ١٠٨٤.   أو      

  هوامش البحث

  

 .  ٢/٨٩٠؛ ا  ا ، ا اطع ،  ١٩١) ت ، ام   اان ، ص ١

؛ ا   ١٩١؛ ت ، ام   اان ، ص    ٢٠) ا ،   ام ، ص ٢

؛   ٣٢٢؛  اة ،  ا ، ص  ٢/٨٩٠ ا ، ا اطع ،  

 .   ٩٥ل ، ر ام ، ص

 . ٢٢٦) اا ، ا ، ص ٣

؛ وا وي    ٣٩٥ي ، اوض ار ، ص؛ ا ٢/٥٥٢) ادر ، م اق ،  ٤

؛  ل ا ن : إن    :  ، ٩٥ ، ا واوزان ا ، ص   ٢

    ا :  ، ط       ةط   )٣٣٠-٣٠٠  /

  . ٢٧٩ ) ، ص٩٤١-٩١٢

؛  ١٩١؛ ت ، ام   اان ، ص    ٢/٥٥١) ادر ، م اق ،    ٥

 .    ٣٩٥اي ، اوض ار ، ص

٦  ، ا ن ، ا٢/٤٣) أر . 

٧  (Wikipedia . org 

٨  ، وا ر ، ص ٢/٩٠٨) اوض اي ، اا : أ  ٣٩٥؛ .  
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 . ٢٠)  ام ، ص ٩

١٠    مان ، ص) ا١٩١ا . 

 .  ٢/٥٥١) م اق ،  ١١

 . ٨٥) اا ، ص ١٢

 . ١٩١) ام   اان ، ص ١٣

 . ٥٤٥) آر اد ، ص ١٤

 . ٣٩٥) اوض ار ، ص ١٥

١٦         و ،  و    لا إ ا ا   أم  (

 :  ، ر و   ر ، صوض اي ، ا٣٩١ا . 

١٧  م ، درا :  ،     طا ا   أم  (

  .  ٢/٥٤٧اق ، 

١٨  ص) ا ، ما  ، ص ٣٨ ، ما ر ، ل  ٤٦؛  . 

١٩           و ) : درا  ل وا ا    ا  أم  (

     (  و   ا ز   نرة و  ة و 

  . ٢/٥٥٢، م اق ، 

٢٠  (    ماق واا  ة ) : يا  ل ، ب ط أم 

، و  و  و ، و او  ا ط ) ، اوض           

 . ٤٤٣ار ، ص

)  أم ، ل  اي : ( ف  اج م، و  اف            ٢١

  . ٦٠٦واق  ط، و و ط  ون  ) ، اوض ار ص

٢٢     مت ، ا :  ، ل طأ  و ،   لأ  أم  (

 .  ٣٨ اان ، ص

 . ٢٩٣، ص)  أم ب ط :  ، ت ، ام   اان  ٢٣

 . ٢/٥٣٨) م اق ،  ٢٤

 . ٣٩٥؛  أ : اي ، اوض ار ، ص ٥٤٥) آر اد ، ص ٢٥

٢٦  ، ي ، اا٥/٢٥) ا  . ( ّ دة )  

  ٣٩٥؛  أ : اي ، اوض ار ، ص ٢/٥٥١) م اق ،  ٢٧
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 .  ٢٠)  ام ، ص ٢٨

٢٩   ) ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص٩٤١-٩١٢ ، ( ٢٧٩-٢٧٨  . 

) ارء  ر ، وارء ا أي اا ا ا ار  ،  : دوزي ،          ٣٠

 ، ا ا ١٠/١٣٦  . ( ه دة ) 

 .  ٣٩٥؛ اي ، اوض ار ، ص ٢/٥٥١) ادر ، م اق ،  ٣١

  . ٣٩٥؛  أ : اي ، اوض ار ، ص ٥٤٥) آر اد ، ص ٣٢

 . ٢/٥٥١) م اق ،  ٣٣

٣٤         ما  ا ل طأ  م ) : ت  ل (

ما ، ( ط  فق واا و ط  و ، أو    

 . ١٢٥اان ، ص

) ل ت :   م  أل   ، ام   اان ،        ٣٥

 . ٨١ص

 . ٢/٥٥٠) م اق ،  ٣٦

٣٧            ن، و ردة و   ) : يا  ل م  (

  و ، ن ة، وأا م    ةء، وا  أ  ر

  ولا   س   ة ه ةوا ،   ل إا 

  .  ٤٧٣أّ    ه از و ري  و ) ، اوض ار ، ص

٣٨       درا  ل ،  م  م ب أم  (       ) :

       ر و  ر و   ا   ا و ا  ل 

  اة و  و أ ء ا ن و ه  ب أو ل اط 

    م ( ا س أر  إ   و  و و 

 . ٢/٥٥٠ق ، ا

 . ٢/٥٥٣) ادر ، م اق ،  ٣٩

 . ١١٦) رة ارض ، ص ٤٠

٤١   ) ٣٣٠-٣٠٠) ا /٩٤١-٩١٢، (  ٢٧٩ص . 

 . ٢/٥٥١) م اق ،  ٤٢
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٤٣    اء وة اا    ) : درا  ل ، ب  (

   م ، (   قا ب إا  رة ط    ر ل

   ٢/٥٢٨اق ، 

٤٤    د ا ّا  و ،م رة ) : ت  ل (  وأ ، ّ

 ل وم ، و  وم و ط ) ، ام   اان ، 

 . ١٠٨ص

٤٥        ،مل اأ  زور ا ام  م ) : ت  ل (

،  و   زور إ اب  إ ا ) ، ام   اان         

 . ١٥٦ص

٤٦    مت ، ا :  ، إ    أم  و (

  ٢٢٥اان ، ص

) و    ب ام   ردة ،  : ا ري ، ان اب ،  ٤٧

٢/٥٢ .  

، ام    ) و   ما ام  اب واف ،  : ت ٤٨

 . ٢٥٣اان ، ص

 .  ٨٣) ا ، ار ام ، ص  ٤٩

؛ ا اط ، ر اح ام ،   ١١٥)  : ا ،  رة ارض ، ص ٥٠

؛ ادر ، م اق ،     ٢٧ -٢٤؛  ل ، أر  ، ص  ٣٦-٣٥ص

٢/٥٥٠  ن ااري ، ا ب ، ؛ ا١٦-٢/١٣   ، ما ر ، ل  ؛

 ؛  ١٥٥ص

٥١   ) ن ، ا ا :  (٣٣٠-٣٠٠ /ص٩٤١-٩١٢ ( ٣٣١ . 

 .  ١٤٨) ام   اان ، ص ٥٢

 .  ٢٠)  ام ، ص ٥٣

اادي ،  ؛  أ :    ١٤٨ام   اان ، ص؛  ٢٠ ام ، ص )  ٥٤

  . ١/١٥٣ا اطع ، 

٥٥      ) ن ، ا ٢٦٧-٢٣٢) ا/ ص٨٨٠-٨٤٦ ، ( ٣٣٠   ، ا ؛ ا

 وأه  ن .  ١٩٦ام  ا  ار ، ص



  

       )   ٢٤٤ ....... ( ........................................................................مدينة طلبرية األندلسية

  

 .  ٢٠؛  أ : ا ،   ام ، ص ٢٠١) ام   اان ، ص ٥٦

 . ٢٠١ام   اان ، ص)  ٥٧

 . ٢/٢٥٧) ا ار ، ا ااء ،  ٥٨

٥٩  ، ا ر ، ١٤/١٦٥) ا . 

 . ٢٦/٦٢) اا ت ،  ٦٠

؛  ١٩١؛ ت ، ام   اان ، ص   ٢/٥٥١) ادر ، م اق ،   ٦١

  .  ٣٩٥ي ، اوض ار ، ص؛ ا ٥٤٥او ، آر اد ، ص

 .  ٨٥) اا ، ص ٦٢

 . ٢٠٨)  ، ا ، ص ٦٣

؛ ا  ٢٤)   ت طرق  ط  : ل ، أر  ، ص          ٦٤

؛ ا ا ، ام  ا     ٣٦-٣٥اط ، ر اح ام ، ص  

 ، ر٤٤-٣٩ا  . 

 ٢/١٦؛ ا اري ، ان اب ،  ٤٧) ا ا ، ام  ا  ار ، ص ٦٥

 ، ا ي ، م١/٢٧١؛ ا . 

 . ٢٧-٢٦) أر  ، س ٦٦

 .  ٣٨) اا وآون ، ر اب ، ص ٦٧

 . ١٥٩-١٥٨) م ،  ام ، ص ٦٨

٦٩  ، ا ١/٢٧٦) م .  

 . ٣٤١) ا ،  ة أمب اب ، ص ٧٠

 . ٢٤٦) ا ،  ة أمب اب ، ص ٧١

٧٢     ف      ئ اا  ر  ا ن ، واا (

      وآ  ا  ا  و ، ن اوا ،  نا   ، ا

  و  ٩/٦٣٠   ود  و مو ، وأ ٤٥ /٦٦٥  :  ، 

 ، ا أ ، ا ٢/١٥٣ا . 

 . ٢١٩) ا ،  ة أمب اب ، ص ٧٣

  ٢/٢٦٣؛ ا ن ، اج ا ،  ٤١٦) ا ال ، ا ، ص ٧٤

 . ٤٤١) ا ال ، ا ، ص ٧٥
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 . ٥٢٥، ا ، ص) ا ال  ٧٦

 . ٦٠١) ا ال ، ا ، ص ٧٧

٧٨  ، ا ر ، ٢٦/٥٢٠) ا . 

؛ ا ن ،   ٩/٦؛ ا ، ر ا ،    ٣٨٥) ا ال ، ا ، ص   ٧٩

 ، ج ا٢/٨٤ا  

 . ١/١٢٢؛ ا ار ، ا ،  ٣٦٩) ا ال ، ا ، ص ٨٠

 . ٤١٦) ا ال ، ا ، ص ٨١

 . ٥٩٦) ا ال ، ا ، ص ٨٢

 . ١٨٩) ا ،  ة أمب اب ، ص ٨٣

؛  ١/١٨٩؛ ا اد ام ، ة ا ،    ٦١٧) ا ال ، ا ، ص  ٨٤

 . ٢٦/٦٢؛ اي ، اا ت ،  ١٤/١٦٥ا ،  أ اء ، 

 .  ١/١٦٤؛ ا  ا اا ، ا وا ،  ٢/٢٥٧) ا ار ، ا ااء ،  ٨٥

 . ٤١٣)  ام ، ص ٨٦

 .  ٢٦٩) ط ، ا واار ، ص ٨٧

 . ٢٦٩) ط ، ا واار ، ص ٨٨

٨٩   ) ن ، ا ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص ٩٤١-٩١٢ ( ١٢٢  .  

 .  ١٣٣)  ل ،  ا ، ص ٩٠

 . ١٥٨) ا ، ص ٩١

 .  ٤٣) أر  ، ص ٩٢

 . ٤٩٩) ا ،  ة أمب اب ، ص ٩٣

؛ و  أم  أل ردة ،  :         ٢/٦٤) ا اري ، ان اب ،  ٩٤

 . ١٠٣ت ، ام   اان ، ص

٩٥  (ص ، ما  ، ٢٦٠م . 

٩٦   با  رة ا   (١٢٢ /ب ٧٣٩وا  ح ، ا  ا : 

؛ ا  ١٦٧-١٦٢؛ ا ا ، ام  ا  ار ، ص      ٢٤٨-٢٤٦، ص

  . ٥٤-١/٥٢اري ، ان اب ، 

٩٧  أم      ا  (             و  ان  ا 
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         وا ا  ،ما ي، أا   رب  ن  و

          )  ا ا ا   ة   ا ١١٦-١١٤ا  /

٧٣٤-٧٣٢  م ما و أ (١٢٣ / ٧٤٠   ١٢٤ /٧٤١ و ، 

  م١٢٥ /ص٧٤٢ ، وة ا ، يا . ن   ٢٥٤اري ، ا ؛ ا

 .٢/٢٨اب ، 

 . ٤٢) أر  ، ص ٩٨

  . ٣٩١)  ام ، ص ٩٩

  . ٤٣) ل ، أر  ، ص ١٠٠

١٠١  ( ي. اض ا   ّ ي اا      إ ر ،واما

 .١/٥٤؛ ا اري ، ان اب ،  ٧٧واب، ص

 . ٢/٣١؛  أ : ا اري ، ان اب ،  ٤٤) أر  ، ص ١٠٢

 . ٢/٣١) ان اب ،  ١٠٣

١٠٤      ا    ما و ن ا  ار  ر اا أ  ( 

 و أ   ، وم    وا إ   ان   

  ١٢٥ا/٧٤٢  لو ١٢٨ /٧٤٥        ت ب اا    ، 

   ة   موا ١٣٠ا/وة  ٧٤٧،يا :  . 

 .١/٦١٦٦ر، ا ااء ، ؛ ا ا ١٧٧١٧٨ا،ص

١٠٥              وذ   أ ما و اا   ا  (١٢٨  /٧٤٥ ، 

  .٢/٣٥؛ ا اري ، ان اب ،   ٥٨ل ، أر  ، ص

 . ٦٢-٦١) أر  ، ص ١٠٦

 . ٣٩٣)  ام ، ص ١٠٧

١٠٨   ا  مص) ا ، ر٨٥ا . 

١٠٩       أن أول ر إإذ أ ا ا  واه ا  فا  ك (

     رأرض أ   يا (ي)   ما  ا   رىا

             وذ  تا  أ  ،  ل وداا   د 

٩٩/ودا٧١٧            دب    ة أ ه ا  ، ة ث  

، و ه ه دون ا  اوز دون ة (و أذم، أذ أه)    
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  ١١٤وذ/٧٣٢          )  ا     ة   ودا  

    وذ (ا ا  و١٣٣ /٧٥٠      ا  ه د ل: و ، 

اا إ ام، و    ه أه ا  وا  أرض           

            و ما و  نن و ل، و وأرض و رأ

١٤٨/٧٥٥ ، ل اأ ، ٢٧٨-٢/٢٧٧        ون ا  ؛ أ

ذه ا ا وا ا إذ ل : إم ا  ا م    ة     

       ا ،     ا وو ،و ث و  و 

ادم  ة ون   ا وأر و، وو ه ا و إى         

   ة   م أن  و و رة ول وو  

      ، ر ،و ن و  و ا  ك   ٤/١٨٠ أن ووا .

        ،م :ذ  را ، ا اا  ءوا ارا   اا

-٢١٣، ا اول ، ص١، ق ؛ ن، دو ا  ٣٩٥-٣٨٩ ام، ص

٢١٦.  

١١٠            ا ، ا ا  آم    م  ل : يل ا (

 ،ة     ١/١٨٠وا ض أرن و ة  د لا : درل ا؛ و

 .٧٣١، ٢/٧٢٥ ، م اق، 

امُ ،    ا  ، وا  (      ل اي :   ال ١١١

          ا  و ،مأ  با   راتا ا ا 

؛  أ: ادر، م     ٤٨٣ال   ، اوض ار ، ص     

 .٢/٧٢٥اق، 

،  ١؛  أ : ن ، دو ا ، ق  ٩٣) ام  ا  ار ، ص ١١٢

  . ٢١٥ا اول ،  ص

 . ١٣٥؛ اا وآون ، ر اب ، ص ٢٦٢) م ،  ام ، ص ١١٣

١١٤  ، وا ي ، ا٢/٩٠٨) ا  . 

١١٥   ا (  )٢٣٢-١٨٠ /ص٨٤٦ -٧٩٦ (  ١٠٨  . 

 . ٢٣٩، ص ١) ن ، دو ا  ام ، ا اول ، ق ١١٦
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؛ ن ، دو ا  ام ، ا اول ،      ٣٨٩) م ،  ام ، ص ١١٧

  . ١٣٥-١٣٤؛ اا وآون ، ر اب ، ص ٢١٥-٢١٢، ص ١ق

  . ٤٩) ا ،  ط  ا ا ، ص ١١٨

ن وس    أول أه   وح  ن اا  ، ر         ) ١١٩

  ا     ا أ ا  ١٧٤ا /٧٩٠  وس  

  ن  ، ه ا  ن وه طة ،  : اري ،  

،   )٨٤٦ -٧٩٦/  ٢٣٢-١٨٠(    ن ، ا    ؛ ا ٢٦ ار ، ص

 .  ٤٧٢ص

١٢٠     ا  ما ،   ة ، اري وا ا ا  ورد ا (

؛ و اي ، ة   ، م ارب  ٢/٦٩؛ ان اب ،  ١٢٩ار ، ص

 ،٢٣/٢١١  ة ون ا ؛ و  ، ا ، ٤/١٢٦ . 

 .  ٦٥) ا اط ، ر اح ام ، ص ١٢١

١٢٢   ا (  )٢٣٢-١٨٠ /٨٤٦ -٧٩٦(   ١٠٥، ص    ، ا ا : أ  ؛

؛  ٢/٦٩؛ ا اري ، ان اب ،      ١٣٠-١٢٩ام  ا  ار ، ص  

 .   ٤/١٢٦؛ ا ون ، ا ،  ٢٣/٢١١اي ، م ارب ، 

١٢٣    ن ، ا ة  اا و  ا  (  )٢٣٢-١٨٠ /٧٩٦- 

٨٤٦(   ١١٥ – ١٠٨، ص  .  

 .  ٢/٧٦) ا اري ، ان اب ،  ١٢٤

١٢٥   ن ، ا ا (  )٢٣٢-١٨٠ /٨٤٦ -٧٩٦(   ؛  ٤٢٤،  ٤٢٣-٤٢٢، ص ا

؛ ا اري ، ان اب ،      ١٦٩-١٦٨ا ، ام  ا  ار ، ص  

 .  ٤/١٦٤؛ ا ون ، ا ،  ٢٣/٣٧٩؛ اي ، م ارب ،  ٢/٨٣

١٢٦    ا ، ن ، ا ا (   )٢٣٢-١٨٠  /٨٤٦ -٧٩٦(   ٤٢٧، ص   ؛ ا

ا  ما ، صا ، را  ب ،   ١٧٢ن ااري ، ا ؛  ٢/٨٥؛ ا

 . ٣٨١-٢٣/٣٨٠اي ، م ارب ، 

١٢٧   ن ، ا ا (  )٢٣٢-١٨٠ /٨٤٦ -٧٩٦(   ٢٩٧-٢٩٥، ص  ا ؛ ا

-٢/٩٤؛ ا اري ، ان اب ،   ١٨٨-١٨٧، ام  ا  ار ، ص
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٩٥  ، ل اأ ، ا ٢/٢٢؛ ا    ، ا ي ، موي ،   ١/٣٥٠؛ ا؛ ا

 .   ٩٨-٩٧ا ، ص

 أو ا و  ت   ، وو أن  ٤٦٩) اي ، اوض ار ، ص ١٢٨

     ما :  ، يا ا ا    ن ةء ط دةأن إ ذ

 ، واا روا اي أه .   ١٩١ اان ، ص

؛ ا اري ، ان اب ،      ١٨٩) ا ا ، ام  ا  ار ، ص    ١٢٩

 . ٤/١١٦٧؛ ا ون ، ا ،  ٢٣/٣٨٨اي ، م ارب ،  ؛ ٢/٩٦

١٣٠   ) ن ، ا ٢٦٧-٢٣٢) ا  /ص٨٨٠-٨٤٦ ( ٣٣٠-٣٢٩    ، ا ؛ ا

 .  ٢/١٠٢؛ ا اري ، ان اب ،  ١٩٩-١٩٦ام  ا  ار ، ص

١٣١          ا أ     ا ا ن أ   إ م (

       ) ، ن ، ا ا ، ا ا    ر توا ا 

 ٣٠٠-٢٧٥ /ص٩١٢-٨٨٨ (ب ،     ١١٢-٧٢ن اارى ، ا ١٣١/ ٢؛  ا 

– ١٣٣  .  

١٣٢ أ و (      ا     و      و  

          ا  ا  ج وان  ا  ٢٨٨ /٩٠٠   و 

؛  ّ   ٩٧رة ا م ، ا ،  ة أمب اب ، ص       

 ) ن ، ا ٣٠٠-٢٧٥ا/ص٩١٢-٨٨٨ ، (١٥٥  . 

١٣٣  )  ، ن ، ا ٣٠٠-٢٧٥) ا/ص٩١٢-٨٨٨ ،(١٥٦  . 

١٣٤  ) ، ن ، ا ٣٠٠-٢٧٥) ا/ص٩١٢-٨٨٨ ، (ر ،    ١٥٩-١٥٧ا ؛ ا

 .  ٦٩-٦٨؛ ارو واوي ،  رة ام ، ص ٢/٣٦٩ا ااء ، 

١٣٥   ، ا ( )٣٠٠-٢٧٥/ص٩١٢-٨٨٨ ،(١٥٩-١٥٨  . 

١٣٦  )  ، ن ، ا ٣٠٠-٢٧٥) ا/ص٩١٢-٨٨٨ ،(١٥٩    ر ، اا ؛ ا

 .  ١٩-٢/١٨؛ دوزي ، ان  ام ،  ٣٧٠-٢/٣٦٩ااء ، 

١٣٧  ) ، ٣٠٠-٢٧٥) ا/ص٩١٢-٨٨٨ ، (١٥٩  . 

١٣٨   ) ، ن ، ا ٣٠٠-٢٧٥) ا/ص٩١٢-٨٨٨ ، (اري ،  ١٦٢ ؛ ا

 ٣٤٠، ص ١؛ ن ، دو ا  ام ، ا اول ، ق  ٢/١٤٢ان اب ، 

 . 
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١٣٩     ) ن ، ا ٣٣٠-٣٠٠) ا  /ص٩٤١-٩١٢ ، ( ١٢٣-١٢٠    ن ، دو ؛

 ، ما  ول ، قاا ٣٩٤، ص ٢ا  . 

١٤٠      ) ن ، ا ٣٣٠-٣٠٠) ا  /ص٩٤١-٩١٢ ، ( ؛   ١٣٦-١٣٥،  ١٢٨-١٢٧

 .  ٣٩٤، ص ٢ن ، دو ا  ام ، ا اول ، ق

١٤١   ) ن ، ا ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص٩٤١-٩١٢ ، ( ٣٢٢-٣١٧     ن ، دو ؛

  ول ، قاا ا م٤٠١، ص ٢ا  . 

١٤٢   ) ن ، ا ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص ٩٤١-٩١٢ ، ( ٢٨٣  . 

١٤٣   ) ن ،  ا ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص ٩٤١-٩١٢ ، ( ٣٩٥  . 

١٤٤   ) ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص ٩٤١-٩١٢ ، ( ٤٢٢  . 

١٤٥   ) ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص ٩٤١-٩١٢ ، ( ٢٥٥  . 

١٤٦   ) ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص ٩٤١-٩١٢ ، ( ٢٨٥  . 

١٤٧   ) ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص ٩٤١-٩١٢ ، ( ٣١٥  . 

١٤٨   ) ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص ٩٤١-٩١٢ ، ( ٣٣١  . 

١٤٩   ) ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص ٩٤١-٩١٢ ، ( ٣٥٥ . 

١٥٠   ) ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص ٩٤١-٩١٢ ، ( ٣٩١ . 

١٥١   ) ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص ٩٤١-٩١٢ ، ( ٤٧٢  . 

١٥٢        ، وج ا ، ديق : اا   ا  (ل ؛   ٩٣-١/٩٢ ؛

 ) ، ٩٤١-٩١٢/ ٣٣٠-٣٠٠؛ ا ن ، ا )      ٥٦أر  ، ص 

  .  ٤٢٥ص

١٥٣   (. رطا  

١٥٤   ) ن ، ا ٣٣٠-٣٠٠) ا /ص٩٤١-٩١٢ ، ( ٤٥٢ . 

 .  ٢/٢١٧) ان اب ،  ١٥٥

١٥٦  (                ا     ا    أ    ا    

   أ  ة، و لد، ومز  رقط  ا  ه ي، دا  

؛ ا ار،    ٧/٥٦ ا وا   او ا ،: ا ، اة ،    

 ،اء ،  ١/٢٨٧اا ١/٢٦٨؛ ا      ،ل اأ ،ا ٢/٦٣؛ ا   ؛ ا

 ، ون، اص ٤/١٨٩ ، ما ر ،ل  ٢١٧؛    ا ي، م؛ ا
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 ،١/٣٩٩. 

 . ٢٢٦) ل ، ر ام ، ص ١٥٧

؛  ٧٤؛  أ : اري ،  ار ، ص   ٢/٢٦٤) ا اري ، ا اب ،  ١٥٨

 ، وم ا .   ٢٢٦ل ، ر ام ، ص

  .  ٢/٢٦٧؛ ا اري ، ان اب ،  ٧٥-٧٤) اري ،  ار ، ص ١٥٩

 رط ( .  ا ١٦٠

  . ٢٢٧؛  ل ، ر ام ، ص ٧٧) اري ،  ار ، ص ١٦١

١٦٢ . رطا  (  

  . ٢٢٨؛  ل ، ر ام ، ص ٧٨) اري ،  ار ، ص ١٦٣

 . ٢٢٨؛  ل ، ر ام ، ص ٧٨) اري ،  ار ، ص ١٦٤

 . ٢٢٨؛  ل ، ر ام ، ص ٧٩ ار ، صاري ، )  ١٦٥

 . ٢٢٩؛  ل ، ر ام ، ص ٧٩) اري ،  ار ، ص ١٦٦

 . ٢٢٩؛  ل ، ر ام ، ص ٨٠) اري ،  ار ، ص ١٦٧

 . ٢٢٩م ، ص؛  ل ، ر ا ٨٠) اري ،  ار ، ص ١٦٨

١٦٩ . رطا  (  

 .  ٢٣٠؛  ل ، ر ام ، ص ٨٠) اري ،  ار ، ص ١٧٠

 .  ٢٣٠) ر ام ، ص ١٧١

١٧٢  ، ا ي ، م٢٣٥-٢/٢٣٤) ا   مء ا ر ، ا ا : أ  ؛

 .   ٢٠٤-٧/٢٠٣ك ، ؛ ا ض ،  اار ٣٦٥-٣٦٤، ص

  .  ١٢-٣/١١) ا اري ، ان اب ،  ١٧٣

١٧٤         ا ن ، دو ، ما  ا ا   ا  (

و  . اا وآون ، ر اب   ٦٤٢، ص ٢ام ، ا اول ، ق

  . ٢١٧ – ٢٠٩، ص

  .  ١٤)  ن ، دول اا ، ص ١٧٥

١٧٦              دو ي أد ا  ن ة إه ا    (٤٣١   /

١٠٣٩  اا  ط  توا ٥٠٣ / ل  ١١٠٩أ ، ا ا . 

 .  ١٧٦ – ١٧٠ا ، ص
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١٧٧       ط  دو أ  وأول ا  و (        نذي ا  ٤٢٧إ 

/١٠٣٥   دسا ما  ط  توا ٤٧٨ /١٠٨٥ ا . 

  . ١٨٤ – ١٧٦ا ، أل ا ، ص

  .    ٢/١٧٧؛  ا ا ، أل ا ،  ٣/١٧٨) ا اري ، ان اب ،  ١٧٨

 . ٣/٢٨٢.  أ : ا اري ، ان اب ،  ١٧٨) أل ا ، ص ١٧٩

   ٩٩. ن ، دول اا ،  ٣/٢٨٢)  ا اري ، ان اب ،  ١٨٠

  . ٢٦٨ – ٢٦٦. دوزي ، ك اا  ، ص ٣٦٩) ن ، دول اا ، ص ١٨١

 . ١٧٩) أل ا ، ص ١٨٢

١٨٣  رةإ   (   ٤٨٧ – ٤٦٠س  /ل     ١٠٩٤-١٠٦٧أ ، ا ا :  . 

   ١٨٦- ١٨٥ا ، ص

، ن ، دول   ٨٧)      ط ، ا ادس ، ر ام ، ص      ١٨٤

 اص  ١١٣ – ١٠٧٠ا ،  ما را ، ة ،  ٣٣٥ – ٣٣٤. اا .

 مر اا  ا١٣٢-١٢٨، ص  .  

.  أ : اخ ، ر ام        ٨٧) ا ادس ، ر ام ، ص    ١٨٥

 ، وا اا ١/٦٥ .  

  . ٧/١٥٦) اة ،  ١٨٦

 . ٣/٢٤٩)  ا   م ، اة ،  ١٨٧

 . ٨٣) ا ادس ، ر ام ، ص ١٨٨

  . ١٦٩-٧/١٦٣) ا  ، اة ،  ١٨٩

 . ٤/٥٢) ا اري ، ان اب ،  ١٩٠

١٩١  (        د اط  رىا    إ ا   

        : إ و ط و  و  و ط   لا

 ما  ا ، ٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ٢٨، ص . 

 .  ١٦١؛ ا أ زرع ، ام اب ، ص ٤/٥٢) ا اري ، ان اب ،  ١٩٢

 .  ٤/٥٢) ان اب ،  ١٩٣

 .  ١١٧) ر ام ، ص ١٩٤
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١٩٥         ط ء و ، ط  ا  ا ا       (

 ٤٩٠/١٠٩٦ ،   ٥٠٨و/ص١١١٤ ، ال ، ا ا :  ، ٥٣٩ . 

 .  ٧٠-٦٩) م ان ، ص ١٩٦

 . ٤/٨٠) ا اري ، ان اب ،  ١٩٧

 .  ٢٦٠) اا وآون ، ر اب ، ص ١٩٨

 ٤/٤٥؛ ا ا ، اط ،  ١٣٨) ا اري ، ان اب ،  ا ، ص ١٩٩

 ق؛ ، ا ا ، ما  ا ن ، دو٩٦، ص ٢ . 

 .  ١٥٠-١٤٩) ا اري ، ان اب ،  ا ، ص ٢٠٠

؛ ا اري ، ان اب ،  ا ،  ٢٧) اي ، اوض ار ، ص ٢٠١

 وا ، ؛ ن ،  اا  ٢٢٩؛ ا أ زرع ، ام اب ، ص ٢٢٧ص

 .  ٢٢٩، ص ٢ق

 . ١٦٣) ا ال ، ا ، ص ٢٠٢

  . ٤/٥٢) ) ا اري ، ان اب ،  ٢٠٣

٢٠٤  ، س  ادي ، اوز آ٢/٣٩٧) ا   . (  دة)  

  .  ٣٩)   ، ار ا و ا ، ص ٢٠٥

  .  ١١٧)   ا ،  رة ارض ، ص ٢٠٦

 . ٣٠٥) ا ، ار ام ، ص ٢٠٧

؛ ا ، ر    ٢/٨٧٨؛ ا ا ،  ا،    ٣/٣٤٠) ا ، أمه اواة ،  ٢٠٨

 ، ١٠/٥١٨ا .  

٢٠٩  ، ر ، اا ١/١٢٢) ا  

  .  ٤١٧) ا ال ، ا ، ص ٢١٠

٢١١          ه أ   ج    اإ  (       ،د  ك أ  

        مق ا  ا اا  أوا  الا ا و

   س، ود ا ا  نو  شد او ،ا  هو دم

٥٥٦/إن  ١١٦٠  ، د وج ا   ا و طم د 

  م ا إ  ا ام ا أن ط  دم  ءت 

      و   و  ه وا٥٧١  /١١٧٥    ،ا ا : ، 
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  ،ل ا٢٣٧-٢٣٦/ ٢أ  ،ط١٥٢-١/١٥١؛ ا     ا ن، دو  ؛

 . ٣٦٨ص ،١ام ، اا وا، ق

)  أ  ا        اا  دم، وذ ا ار      ٢١٢

         ،ما  ا ن  أن إ  ر اوأ ،ا دم أن ا

      م ا ما ا د إ أم و ا ا مد ام و

 ما       ل إول او مق ا  ذهم    و ،ا

      ا م  ّأ  ،ات ة ه ا  ا إم إ طم

    ب إ  وزوج ا ا    ب أ ا  

/  ٥٦٧إ    ا، و    اي، وزوج ا ام زاة

؛ ا ار، ا ااء،       ، ٤٢١: ا ، ة أمب اب، ص     ١١٧١

٢/٢٣٢ ) ٢٣٣) ص١و    أ ا : وا دم ا  وبا ؛ و

؛ ا   ١٧٧؛ اا، ا، ص   ١٩٦-١٨٧ اة ر ا ، ص 

 . ٧٤ -٢/٧٠؛ ا ا، اط ،  ٢٤٩أ زرع، ام اب ، ص

 .  ٢٦٦-٢/٢٥٧) ا ار ، ا ااء ،  ٢١٣

؛ اي ، م ا ،    ٤٨) ا ار ،  أب ا أ  ا ، ص ٢١٤

٢/٦٠٠  . 

  . ٣٠/٢٩٩ا ، ؛ ا ، ر  ٦١-٦٠) ا ال ، ا ، ص ٢١٥

  . ٢٨/٢٢٢؛ ا ، ر ا  ١٦٣) ا ال ، ا ، ص ٢١٦

  . ١٥٨) ا ال ، ا ، ص  ٢١٧

  ؛ و  ا إا   ر أه . ٣٦٩) ا ال ، ا ، ص ٢١٨

٢١٩  ، ال ، ا ٣٤) ا .  

٢٢٠ ا إ  اإ    ( ، قا إ ر  ث ، ط أ  

  ٤٠٠/ ص١٠٠٩ ، ال ، ا ا :  ، ٤٦٢  . 

٢٢١  ، ا ر ، ٢٩/٥٠٤)  ا  .  

  . ٣٩٢) ا ، ص ٢٢٢

 . ٤١٧-٤١٦) ا ، ص ٢٢٣

  . ٤٤١) ا ال ، ا ، ص ٢٢٤
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 . ٥١١) ا ال ، ا ، ص ٢٢٥

 . ٥٢٥ا ال ، ا ، ص)  ٢٢٦

  . ٤٨١) ا ال ، ا ، ص ٢٢٧

  . ٥٣٥) ا ال ، ا ، ص ٢٢٨

 .  ٥٩٦) ا ال ، ا ، ص ٢٢٩

 .  ٦٠١) ا ال ، ا ، ص ٢٣٠

  . ٣٢٨-٢٣/٣٢٧؛  ا ، ر ا ،  ٦/٢٧٧٨) ت ،  ادء ،  ٢٣١

٢٣٢  ال ، ا ٦٠٨، ص) ا .  

  قائمة املصادر واملراجع

 : املصادر 
ً
  أوال

   )  ١٢٥٩/ ٦٥٨ا ار ، أ  ا    ا ( ت  -  

    ١٩٩٥ا ب ا  ،  ا ااس ، دار ا ،  وت ،  -١

٢-  ، م   ، اءا ٢ا   ،١٩٨٥  

٣-  ،  ، ا ا  رات ، ا  أ ب اأ ٢٠٠٠ .   

  )١٢٣٢/ ٦٣٠ا ا  ، أ ا   ا اري (ت  - 

أ ا   ا    ، ض ودل أ  اد ، دار      -٤

ا ا  ،وت ،  ١ ،١٩٩٤.  

٥ –         ، روا   م و  ، را  ا  م١ا  ،

 ، ٢٠١٥د    

/  ٥٦٠ادر ، أ  ا      ا  إدر اي ا (ت   -

١١٦٤.(  

٦-  ،قاق اا  قا ١ما  ، ،وت ،١٩٨٩.  

اي ، أ إق إا   ار )  ان اا اي /      -

  ا ادي ) 

ا وا    ،  ال ، ا   ل ، اة ،        -٧

١٩٦١ .   

   ) ١١٤٧/٥٤٢ا  ، أ ا    ا ( ت -
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٨-    ، س نإ  ، ةا أ   ة١ا  ، ب ادار ا ،

   . ٢٠٠٠وت ، 

  ) ١١٨٢/ ٥٧٨ا ال ، أ ا    ا (ت  -

٩-   ، مء ا ر  ا ، اريا ح ا و  ٢   ،

   . ١٩٥٥ا ، اة ، 

  )١٠٩٤/ ٤٨٧اي ، أ  ا   ا (ت  - 

   . ١٩٩٢ا وا ، رات دار اب ا ، وت ،  - ١٠

  )١٠٦٣/ ٤٥٦ا  ، أ    أ   (ت  -

١١-     ، اإ  ا   ، بب اة أم٤  ، ا دار ا ،

   ٢٠٠٧وت ، 

  )١٠٩٥/ ٤٨٨اي ،   أ م ح   ا ازدي (ت  -

وة ا  ذ وة ام وأء رواة ا وأ ا وادب وذوي     -١٢

   . ١٩٦٦ ، اار ا  وا ، اة ، ا وا

 -  ا : ت) ا   ا    ا  ي ، أ٧١٠ا/١٣١٠(  

١٣-  ، س نإ  ، را   روض اوت ،  ٢ا ،١٩٨٠  .   

   ) ٩٧٧/ ٣٦٧ا  ، أ ا ا ( ت -

١٤-  ، رضرة ان ،  ٢ ،   ،١٩٣٨ .   

  )١٠٧٦/٤٦٩ا ن ، أ وان ن   (ت  - 

١٥-    ) ، ما ء أأم  ٢٣٢-١٨٠ا /٨٤٦-٧٩٦     د  ( 

  ، ض ،  ١٢٠٠٣، ا   

١٦-   ) ما ء أأم  ٢٦٧-٢٣٢ا  /٨٨٠-٨٤٦     د  (  

  ، وت ،  ١ ، ب ا١٩٧٣، دار ا .   

١٧-    ) ما ء أأم  ٣٠٠-٢٧٥ا/٩١٢-٨٨٨  إ  ،(

 ،١اة، اق ارات دار ا ، ،ب١٩٩٠.  

١٨-     ) ما ء أأم  ٣٣٠-٣٠٠ا/٩٤١-٩١٢   .ب  ،(

 ،ر ، ا رات ا ، . و ر م  ون١٩٧٩ .  

  ) .١٣٧٤/٧٧٦ا ا ،ن ا أ  ا  ام(ت   -
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١٩-   ل اأ       ما ر ا ك ا  ا    

 ،  وي   ،وت ،  ١ا ، ا ٢٠٠٣، دار ا .   

٢٠-  ،طم رأ  طوت، ١ا ،ا ١٤٢٤، دار ا .  

 )١٤٠٥/ ٨٠٨ا ون ،  ا   (ت  - 

٢١-        و وا ب واا أ  أ واان اود ا ون ا ا ر

   ، دة   ، ،ن اذوي ا  وت ،    ٢ ، دار ا ،

١٩٨٨ .   

  ) ١٣٤٧/٧٤٨ا  ،  أ  ن  ز (ت  -

٢٢-  وو ا ر       ، ب ااد ، دار ا ر  ، وا ت ا

   . ٢٠٠٣وت ، 

   . ٢٠٠٦ أ اء ، دار ا ، اة ،  -٢٣  

-    ن ) ا    ا زرع ، أ أ ٧٢٦ا /١٣٢٥(   

٢٤- ك ا رأ  سطوض ا با مر   اس ، دار ا  رب و

 ، ا ، راوا ١٩٧٢.   

-   ت )  أ   ا  ي ، أ٥٤١ا /١١٥٤ (   

 ٢٥-  . ر ، ا ا  ، دق ج   ا ، اب ا  

-   ا  ة ، أا ري (تما ط أ ٧٢٧ / ١٣٢٦(  

٢٦-      ما وت، ا ،اث اء ادار إ ،وا ا   ا 

١٩٩٨ .  

 ا ت) ا  ، ةا  أ ٦٠٥ا /١٢٠٨ (   

٢٧-    ا و أ ا  ن ا   ا ر     ، ار

   . ١٩٧٩ادي ازي ، دار اون ا اد 

  )١٣٦٢/٧٦٤اي ، ح ا   أ   ا اي (ت  -

وت،    –اا ت،  أ ارمؤو و ، دار إء ااث        -٢٨

٢٠٠٠.  

-  ا  ، ا  ادي ( ت اا ا   ا ٧٣٩ /١٣٣٨(   

٢٩-  ، ع ، دار اوا ء اأ  عطا اوت ،  ١ ،١٤١٢ .   
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   ) ٨٧٠/٢٥٧ا  ا ،  ا   ا (ت -

   . ١٩٩٥ح  واب،     ، اة  -٣٠  

 /  ٧٠٣ا  ا اا ، أ  ا      ا امري ( ت   -

١٣٠٣ (   

ا وا  ال وا ،  إن س و  ور اد   -٣١

 ،١  ، م ، ب ا٢٠١٢، دار ا  .   

-   أ   ، ا ت ا ) ا ٦٦٠ /١٢٦١(   

٣٢- . ر ون ، وت ، ر ، دار از   ،  ر  ا   

-   ت)   س أا أ ، ااري ا ٧١٢ا /١٣١٢( 

 -ان اب  أر ام واب،  وا .س ن وإ        -٣٣

و   ، وت ،ل، دار ا؛ ج١٩٥١ ج . س .   ٣، ج ٢، ج ١ . او 

 ، لو ن وإوت ،  ٣ ، ؛ ج١٩٨٣، دار ا  ن  ٤إ  ،

 ، واء اص    إا ام      ١٩٦٧س ، وت ،  

 ، ون١وآ ، ب اوت ،  ، دار ا١٩٨٥   .   

 )١٠٨٥/ ٤٧٨اري ، أ    أم (ت  -

مص  ام  ب  ار و ار وان  ا اان    -٣٤

وا إ  ا  ، ا اام ، رات  ارات         

  ا ،ر، د.ت.

ا ت ا ) ا      ، مد ا٥٩٧ /١٢٠٠ (   

٣٥-  ،  مار اش ، اش أذرمأذر  ، ة او ة ا١٩٧١  

    ) ١١٧٥/ ٥٧١ا  ،   أب   ا (ت 

  ار         ، ب  ام  ر ام وم      -٣٦ 

   . ١٩٥٦ ا  ،  اطت ا ، اة 

   ) ٧٨٦/١٧٠ااي ، أ  ا ا  أ ( ت  -

  ب ا  ، ي او وإا اا ، دار ال ، وت .  -٣٧

-  ان، إ ي (ت  اا   ٧٩٩/١٣٩٦(  

٣٨-  و  ،ء ا نأ   ج اا  
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   ) ١٠١٢/ ٤٠٣ا ا ، أ ا  ا     ( ت  -

٣٩-  ، ا ا  رو  ، مء ا ر١  ا دار ا  ،  ،

   . ١٩٩٧وت ، 

   ) ١٤١٤/ ٨١٧اوزآدي ،   ب ( ت  -

٤٠-  ، ا   اثا   ، س اوت ،  ٨ا ،٢٠٠٥.  

  )١١٤٩/٥٤٤ا ض ، أ ا ا ض   ا (ت  -

،    ٤،  ٣،  ٢ ا و ا ، ج      ١ اارك و ا ، ج   -٤١

،   أ   ٨،  ٧،    ٦ ، ج   ٥ ادر ااوي ، ج 

   ، ابب.  -أا ،ا  

   ) . ١٢٨٣/ ٦٨٢او ، ز    د ( ت

   . ١٩٦٩آر اد وأر اد ، دار در ، وت ،   -٤٢

  )١٢٣٠ / ٦٢٨ا ان،        ا ا اا (ت -

٤٣-   ،  د  ،نر اأ     نا ب  ٢مدار ا ،

  . ١٩٩٠ا ،وت، 

-  ، ت ا )    ا أ ٦٤٦ل ا /١٢٤٨ (   

   .  ١٤٢٤أمه اواة  أمه اة ، ا ا ، وت ،  -٤٤

   )٩٧٧/٣٦٧ا اط ، أ     ( ت -

   .١٩٥٧ر اح ام  ،  ا أم اع ، وت ،   -٤٥

-   مي / ادس ان اء ا  ) زريا ا  وان س ، أدا ا

   ادي ) 

ر ام  ادس وو  ا ، من ان ،  أ ر  -٤٦

 ، ر ، ت اراا  ، دي١٩٧١ا .   

  ان اا اي/ا ادي).ل ،  (ت  -

٤٧-            ،  اوب اوا ا ر اأ وذ ما    رأ

 ، ١٨٦٧.  

  ).١٤٨٩/٨٩٥ل ،  ( ت  ود  -

٤٨ -  ، درا   ،ما روت، ١ ، ا ٢٠٠٧، دار ا.  
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  ن )  ، ل٧١٢ /١٣١٢ (   

٤٩-  ،  درا   ، ا ١  ، ٢٠٠٥، ا .   

  ) ١٢٤٩/٦٤٧اا ،  اا   (ت  -

٥٠-     ، ران ا  ا ب ، ور اأ   دار  ٢ا ،

   ٢٠٠٥ا ا ، وت ، 

 )٩٥٧/ ٣٤٦ادي، أ ا   ا (ت -

 ٥١-  ، رل  ،دن او وج اان ، ١١٤٢٢، إ.  

-  أ ب ا ، يت :  ا ) ما ١٠٤١ / ١٦٣١. (   

م ا   ام اط ،  إن س ، دار در ، وت ،         -٥٢

١٩٦٨.   

  ٧٣٢اي ، أ   اب     اا ا ا اي(ت    -

/١٣٣٢(  

٥٣-  ،دبن ا   ربا ة، ، د١ما ،١٤٢٣ار ا.   

/ ٦٢٦ت اي ، ب ا أ  ا   ا او اادي (ت     -

١٢٢٨( 

٥٤-          ، روا    و  ، انا   مة   ١اا ،

٢٠١٢.   

 : ا اا : م  

-  ،نأر 

١- ا ا ،مر ار واا  ١  ، ، ما ١٩٣٦، ا.  

-   ، خأ  

٢-       ، ن ا    ، وا اا   ما ر

   . ١٩٤٠ا وا وا ، اة ، 

- .  ا  ، ا  

٣-  را ) طم   ا  م٨٩٧-٩٢ا /١٤٩١-٧١٠ ( اد ،  ١ ،

١٩٧٦   

    ، ه  -
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   . ١٩٩٦ا  ء اب ا ، ن ،  -٤

  ارو  ،  ، واوي ،  ر -

٥-  ) ، مرة ا ٣٩٥-٩٥ /د (١٠٠٤-٧١٣ر ، ا آداب ذي  ( ١٦ (

   . ٢٠١٦ا اول ، 

  دوزي ، رت  -

٦-          ، ل او ا    و ا إ م ، ا ا 

  ، اا وا رات وزارة ا١٩٧٩ – ٢٠٠٠ .   

   ١٩٩٤ان  ام   ،  ، ا ا ب ، اة ،  -٧

٨-   ، م   ، ا ر  اتوم اك ا١    ،

   . ١٩٣٣ا ا وؤه ، اة ، 

- ا  ا ،   

٩-  ، را ، ب ا  ، ما  ١٩٨٦ا .   

  اا ، إا وآون. -

١٠-       ،ا ،وا  دار ا  ،ما  رب وا ر

١٩٨٦.  

  ا ، إا  ا  ل  -

١١-     ا  ط  ر     ر ر درا ، ٤٧٨-٩٢ا   ر ، 

 ، دا ا ى ، اا أ  ، رة  ١٤٢٥ .   

  ط ،  اا ذمن . -

١٢-       رات وزارة ا ،موا ل ا  ا ار اوا ا

   .١٩٨٢وا ،اد، 

  اوي ،  ر 

١٣-   م  ما  ا اأ  ر درا ، ٤٢٧ا /١٠٣٥ ، 

   . ٢٠١١أطو دراه  رة ،  ا ،  اة ، 

  اة ،  م ان -

   رة ،  اداب ،  ا  ار ام  ان ، ر -١٤

 ، ردما ١٩٨٩ا.   



  

       )   ٢٦٢ ....... ( ........................................................................مدينة طلبرية األندلسية

  

-   ا   ، ن  

١٥-      ، اا ا    ا١دول ا      ، وا وا ا  ،

   ١٩٦٠اة ، 

١٦-  ، ما  ا ٣دو وا وا ا  ، ، ةا ، ١٩٦٠   

١٧-  ، مب واا  وا اا ١     ، وا وا ا  ،

   .١٩٦٤اة ، 

- ا  ،   

١٨-  ، ء اا  ، ا ا و ا ر٧ا  ١٩٨٢.  

١٩- ا  ةا ا : وما ar.m.wikipedia.org  

- .  ،م  

٢٠-        ا وا  إ ا ا  ما ر  درا ما ٩٢-

١٣٨/٧٥٥-٧١٠ ،ة، ١١٩٥٩، ا.  

  ،   

 ٢١-       ما   ، يا ا  د و وزان اوا ا

  .  ١٩٧٠اّ ، ن 
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الديانات التوحيدية وأثرها يف العقلية العربية قبل اإلسالم

  

  
  
  
  
  

  

  املقدمة

   ا  بف ا–   ىب ان ا م-   وو ا

   و   ون، وا      ووا  ود ى 

      اق، وووا ا  ءوا  با  ولو

 م ،  ذ  او ،و  طت، وء وأ

           ف  ا  سا ات ات و       م

  ).١دن(

م ة           وا ة إا ل اوان د ،ا ا  بة ا

      ، اتر اوط ا ر ا يس اا ا  ا

      وة ا  ذ  ن أن ا ،     د أن    ب وا

      ة أ اص ا    ت اما   ط م

            ،د  ام ن إا  ك، أ  

وا ا.  

       ة اا  تو ا ت اما  رات ار

ت ا  ا ا ك،  ا  د امت او     وأ

، وذ ن  امت  ا  اة     كوا  د اب  ذا

ا  ور  اي أ  ءا  أ  أ ات     

   اكآم ت ارن  و دون أن  رأ  توظ 

. ا  با أ  

 االستاذ الدكتور  

 عمار عبودي نصار

 املدرس املساعد  

 ختام حممود سلطان

 كلية اآلداب  -جامعة الكوفة 
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         ما  دة إذ أا أ ذ  ت امدت اا و

اة  ا ا  ا ، وإم ما   اار  أرض     

    ا  ف ا  با         م    ، ا أن  ا

. ا رأ  

  يف اجلزيرة العربية )٢(اليـهود 

ن م اد ا  دل اة ا  م ا ة           

 وت ط   ك  ة         -اد ،(– و أم  ٣ة(

)، إ أم  م ا ن ذ  ار        ٤ ا   اد(     ا 

    ا ا ا ا  ،بد ا  بأو ا ا

  ).٥ا  ر اد  ه ا  اد(

    بد ا  دا ر ن أنى وو ،أ رط 

أ  ادث ن إا ة و  ان ا  اد      

        ،ة اا ر   ن  ن دا  ع رأ  موا،

  ).٦و ذ ار ء  اة     اب(

   ا    و      )ا ا  أ يوا مر اإذ ٥٦٨ -٥٩٧ (.ق

        ا  ط ة  تت ا   را ا  دا ام

) ١٢)  و( ١١)  وء( ١٠)  و( ٩)  وا( ٨) وك( ٧ان  وادي اى(  

 ،     )، وم     ا واات        ١٤) وك(١٣وب(

  )اا  ا أموم ا  ان    ١٥امات و  وا ،(

)، و ن  امر اا      ١٦امت  اط ا آ   اب(

.إ در اا م  هب أد ا   

 ام   -ول ا أ -و ول اد أن ا ات

ا واوات    ود ، و ااب  اي           

)اء           ١٧  ا  ا  ا دا   و ،(

     )آ إ   ن ام طوا ا ب و١٨  و،(

 .دا امب وا  كدة از  أ م اتا  
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       ت ،اكب آمة ا ا ا  زا  در ام

ام  وإم  وا  دت وى أن    ف  وج      

 وأ   ت   د     أ  ن وجو ،

    ر    ا ا  أ مو ،ا  تب وا  د

)،    ١٩د أ، و أ  و ا   م اي(     

  ).٢٠و  أن  اب زوا اد    ون(

)،  ن   ٢١وم ات  اء   م إن ش  و ده(  

         ام يا ا ب، و بوأ  ب ذويا م  دا

    ا دا إم و ، ون بن ا  بأ 

  ا  اق وا       م يا  ق  اد وء اأ 

)   ااق اا  ق مة           ٢٢ت ا ك(

)     ٢٣وق ء ا  ا ا   وة وازن(     

.م  ردل او ر  

  دت اام ا ن  و وى أن ،ما  كا أ  ط

 أ أ ب   أ   ب  و   ،  و    

ب د أ، و    ذ  و   أر اد ه   

   م وا ر ا  ،    ك   إ  أ 

)رث  ٢٤اا و  دت ،ا  وام  دا  ى ،(

)  إن ة اد     ٢٦)  و  اد إ ا( ٢٥ وة (

ب اة ا   ا أو إ  ان ا د، وا        

) وم ٢٧ارى  ة ت  د اود اة(      ون

  ).٢٨اد      و ارث   وة(

  ،   دةز   م ب و دا  أن إ و

)وا ا اد أ ك ن أ٢٩إذ  ا  (  )ا ٣٠    وأ ،(

)ر ٣١)ز  ٣٢)، ودر      ا  وا حد أ  ءو (

وا اء، و ن أ اد ن  ا  ى   اب، إذ      
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ى  ا أن اد أدا إ ا ا ت د   ب        

)   ن(٣٣وا و ا (س    ٣٤داب وا وا  ،(

) د ل د ٣٥ا.(  

وا إن أ   اد أم  ذوو    اب ا  ما    

)ا إ  ب و با   ٣٦أ ا ا  وأ  ،(  

 ا ادي،  إمج ر  ل اك ت      

)٣٧ا     )ا ء اأ   اما  (٥٩٨)(.ن  ٣٨قووا ،(

ا  اد  ارة   وا أدت إ اق أاد         

)ب ا ٣٩ا   دا  ،( ) رفوا ٤٠ وا (

 )وا ب        ٤١واأ  وا ،ا  أن ام و ،(

) عمس واا  الم د ،٤٢.(  

وو أن ا ادي      ا ا   ،ن    

 ا ن اب ن إ إ   ا     اد ذوي ارة ا 

      ة ورواح اا   ك ا و ،   وم

): ((إذا ا إ     ٨٠٨إ ذ ،ن اب   ا ون(ت     

  ا أ  س اا ق إ  ء      دار اوأ ء ات وم

    راةا أ و  ومو  با أ  ن 

  ).٤٣اد))(

         ، ل   ، م نا   ديا ا  او

ا أمت      اق ه ا د ، ك ا  ارات   

         ،وا  ديي اا   أ   ،د أ  

  ل ء ا     رفرة اا أم  ن8 7 و 

G H I J K M ! "  # $ % & '  ( )   * + , 
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        ا  يا  يا م  د   و أنو

)،  وإن  ت      ٤٥ا    اد   ان(    

)     ٤٦ أدوار (  ام واما ا ت  اد  

         ،ما  نا    ا ا  در اد ال أن وا

 ن ا أ   ا و أن د اة ا ما ن      

 ا وا وط   م   اة ك،  أم ا ب   

) ءا أ وأم  ةر ٤٧ا ا   دا ت او ،(

د اة  ن  م ا   ا ون ا ،  إن         

      ن ا  دا أن ا ا  ى  واأ  با  

)  طا  دأ  ان ا دي إا ٤٨.(  

  يف اجلزيرة العربية الـنصـارى

       ف إ م  أول أ  إ    اما ما  

إح ام اد، إ أم ن  ا     أو      

ال  م، إ إن  ا  د اب   إ   ان        

  ا ا  ل   ما  اما م  د ا

) ٤٩و ل  ا  ،ه اء ن اس  اا اطة(          

و ن ذ أا  اس  ع ا اري   ع   اق،

)  وإم م ذات أ ة      ٥٠ أرا ااد  اة(  

) و ام   ٥٢)،و  و ط   اة  ا( ٥١س(

  ).٥٣اون إ  اب(

 اري اي ع  ا         وو أن اس  ووا  ا   

       ل د    ض  ،وط خ وو د ووإ

  تا   ن إن نما ون ا م ا و ،ا
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     ط م  م إ و رى ام 

)موا ا   يا ٥٤ا.(  

ون  ب ا أ ٌ دل اام إ ا ، إذ    ارى 

)  ون ون واش ا     ٥٥ار  د ا  دم  ان(

ات    ا   ا  ا   ا، إذ م ان ذ   

      لوا  ةا أ    شا د  دا

)  ا را ٥٦ا.(  

   )ا  رىد ا  زا وا      ٥٧و ب  امب وو (

  ن   ل، أا  ام وأ رو و   ،رىء ارا

 )  ىا   أ   د  ٥٨و      ر أن ا و ،(

ا ن اام   د  ا د ،  وا د      

)أ م ا و   رو ٥٩.(  

ام  د اب، أم ءت م   و  ذ ا اي زت  ا

     ة إن ار رىر ان ا ، رة ا  ىر أ

        ء  ف ةل ا  ن اا     م

)و اما ٦٠  تر  ر وا ،(   وا ا  

          ط  طا ا  رف اون ا امو  ء وا

)رى        ٦١ ت اذات ا اا   ن   (

)امة اا  ن ا ٦٢ا.(  

 بأن ا ا ذ   وأ     أو ر ا  ددوا 

           ف    وى أن ذ  ا   ،ا   

       ا إ  ر   ن ء واا ر 

)٦٣و         ف ا آل إذ أ ا  ا رى با وأ ،(

           ة، وأا   م وأ  ،نو ،وا ك ا  

)  ون  ٦٤ا   ك  م   إ  اان(       

     ن صا  و وى أن  ن او  ن إ با
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ب  ا   ي  ) ورك   ا  ٦٥ا   ك( 

)رة ا  ة(    ٦٦اا  ا  ن٦٧)و       ش أو ،(

)ا    رىا  ٦٨(  

 وم ام   ،ب أ م رى ن ام بو أن ا

    ث ، اوم        ه أ  ف 

         ءوا م   اا  ف   ا ،

     )ا إ ج أق،وا وذ أ    ، ة أراد  ٦٩و ،(

 ا أن   ا مز ء ز       ن       

)اف ا٧٠ .(  

و  ا  آ  اب ام و  ف رة        

ا ا و ا م  ان اد  أور، إذ أ ارء            

    ،امر اا م   اكآم وا  ة اا  رى اا

ا  )ا  عا  ا ت ا٧١    ام وا (

 ا ا ،ن    ا  أن   ه و ان  

       ن  ا  ن أنا   ، ن ام  با

ك  ٌ ان   درا اراة   )، ن ٧٢) اآن(اي  ال(

.ا   ن روا  اواط وا  

  م  ا ا   رى با رة واأن ا ر و

) ا  دل  ار إ     ٧٣ار اام إ إذ أ ان واك(

 ،ةا     ا ا أ ا ر د امأن ا 

) إ ق داا إ ر ار٧٤   زا س إ أر (

)٧٥ا         د أ    ب أنن اروي او ،() (

اما ي أدا  ن  ل)ان إ ن    ٧٦ ر أمن او (

          )ا ا  ةق اد اإن و  ،نا   ٧٧ (

         أ    ا  م   و  ةطوا 

.ا ار وما  لا  
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      ا  ا   أن          ة ادوا ء ا رىا

    أ ا و أن وراء ذو ،ا  ا ان و -

)إ  إذ ،د٧٨ا    م و  ا  ء وأ ا  (

)((مز      ))٧٩    وراء ذ   نو (    جف ا

       و ،  ا دوا ا ا  لوا 

ااطر ام  ء ادة  ب د اب  ط  ل      

)أ  ن  ٨٠وا.(  

        وا ا   م ة وادا   أن و   ، ل

ون مرى اة ومرى ا ومرى ان رون   ون ل      

أن         ٨١  ا ه وط وم تما   بن ا ،

)ا      ات     ٨٢ا ط  اد و  ك يا(

ن ن  أن  ن  ب   أ  )، و٨٣و   ت(

  ( ٣٨٨)، وث ا(ت٨٤ د أن  د اب إ واه(

)  ر أ د  ج  سا م ة اد٨٥ا    و أن (

   ا ظ  ا بة ا   تأ  ةدا    ،اه واب ا

          ب وا  ب اإ  م ، ء ا  

ر )٨٦(.  

            ذ  نا   نوا ب اط  ا   و

) اءا ن         ٨٧و ،ةدا    با  ا و.(

إط م ا             و اما وا ا ا  

:ل ا اء ا   م  نا  

 ا ةف ا  

  

  )ا  رىف ا٨٨(  

         دا   راام أ م امص أن اا   

        ب، ود ا  دة ط إ  و وإ   رة  
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        امأن ا ذ  ن و   ن اا   ظ ا ذ

      ك.  

 يف اجلزيرة العربية األحـنـاف

      د   ا    فا ة اا 

   )ن إوك وادة ا ل٨٩د      () إ ء م  ءتو،(

      إ ا   أو ،ا ل إا  ا  ،ا  : وا 

)ا  أو ،ا إ    :ا ل، أ٩٠ا  وا ،(

 )ا اإ د ا  ا : ل ،( 7 8 G H I J 

K M ¢ £       ¤ ¥ ¦ § ̈ ©         ª « ¬ ®       ̄° ± L )٩١ ،(

       ظ د أو  صا د ا   وآ  ب إذ إما

           أ امظ  ه إوو ا اث إ أ او ر

)، ما   ٩٢ة  وا   و ور  اان(  

   ات اك وار اأ أن د  ا  ،ر 

ودت دة اون      دل دة اون ا      ان، 

)٩٣.ا  ا ا ذ    ،(  

إ أن ذ   أن ار ا ا  ا ا  ،ن     

ا  م اب   ا   ا و ا، أو ا  ا، و

       )   نر ء، أو ام دون أن ا إ أي إن ٩٤أم ،(

  ا  اد اد   اات ا   ،ي      

ل  اال  أ   أذن اب، و   ذ ظر د   

ف   امت  ا وامواء اد       ا

         دئ ا دوا ،ل اا  أم ة ات ا  ،ا

            ا أم إ ة ا ن ام ،وا ا إ اا

)ا٩٥ا  ىو ،(         ازأو ط ،ا    ءأن ا 

)، د  إ اح، و   ار إ أم أمء     ٩٦اك( 
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)   ه  د  ا و ار ا ت           ٩٧اة(

.ا ا  

ن أن م   ء ول  وا ،أ رط  ا ر

 )ا اإ   وا مءات اا ظ  ا إ ود (

.ا  ام ف اة اد   مر اا أ ، يا  

       ة   نأن م ي ما مر اا   ه   و  

ام  أذن اب،  وم  ار واس واا ا ن  

  ،وا ،ا  لن واوا    أ 

واع  أ ذ اون، و ا، وا  امع  اس  

)وا ٩٨و ،(      ء اا   ء  ر أا ا 

.   در ان ا  ا  

)أ ء ٩٩و أز  و ذ  اء،   ة ادي(

)ب ول(١٠٠اا  ل،(       أ د  ن إم ! ا ر)) :(

)   ه ١٠٢)، وأ    ق ظ(١٠١ا))(إ  إ

)أن ا  ،س وا   أو     أ   ا  ة رآه (

)، وو  ل ار ااردة  أم ن ول       ١٠٣و ر و  ظ(

 ) ا ل ر سا   ن (     رض دا )) :ل و 

)((  وو ا أدر   مز أ  د  ١٠٤أ و (

)ا  دت إو      ن)) :ا إذ ،      وهأ (

)ل ار)(( ك وإ و مز  (رك  ١٠٥   و (

ا )    )لا  ل ،  ش أم  ا  (  ر)) : (

  ).١٠٦ا  أر أن  ا أ وه))(

     )ا  و  ز  ة   ازط ١٠٧و    ،(

 ا ة ، ووى أن زا ج إ ا  ا  ء  

   ناط  ا اإ د  ه ،   د   رىد وم

       و أ  اإ د  ك إمأ أم ل:((او  ر 
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)، و ١٠٩) و روا ن  ل:((ا ا إا ود د إا))( ١٠٨أت))(

ا وذ زوا ا )١١٠          ))  ن  نو (

)(( م و ١١١    )ءودةا  م ١١٢) وأ       ها ل و (

) وروي أم ن ا ا  إذا زا ا ا   ١١٣ر اء(

)١١٤و )ذ  ب   ى ز ل ١١٥)، و وظ ،(

وا )):      )(( ي اإ د   ن     ١١٦ ، اه وم (

    إن أ  ،اء لو  أ إ ز  و ذ م  با 

)،     ١١٧اب    ب  وء م إن د ا(    

  ).   ١١٨ إ ا  ك(

 ا و  )م  ف ور١١٩     ه  نري دأب اا(

)، وو أن  ور و ام  ا  ذ اد    ١٢٠ارى(

        ا وا ز د د )) :  ن ه ا ح   أم 

)((١٢١زإ ،ا    ن أم   (         ض   ن أم

  ز، وا ذ وا   ا إذ  ور ول:

    و وإ ا ت وأمر  

  

     را  را   

     رب  ر   

  

  )   ان اأو ١٢٢و(  

          )ا ا أ  أ و أ  ظ ا ١٢٣و   أ و ،(

     إ ّأ وى أم ة  ن و أن او ، دة ا وم ا 

 ب  أ:         أظ  ه    م   أ  إم ))

)(( أم أ  ١٢٤)ل   و ،(   وا )) :لو   (

 ؤ  )(( اأ    لة     ١٢٥ ا ا  ت أو (

) ١٢٦و.(  

وظ  ب أ   ا، اي   أ  اوس وارج   

أو  ، و ن ل:(( أم  د إا وأم أد   أت         

)((١٢٧:ل أو (  
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   ر  دا و  

  

  و د اد ي ل     

  و  ر  مرى      

  

    ا   نا   

   إذ  و  

  

    )   د ١٢٨(  

               ا  ه ا   ا ج إ   ن أو

) ظ أه  إ أم   ل( ) و، ون   ال(

)  و ١٢٩و      )أم أ    ب أ ء ١٣٠)، و (

    )(( ارب إ أ )) :لن وورق اح وا  ي١٣١ا   أدرك أ و (

)وأ ا ١٣٢.(  

    ا   فا   ت  كو )ن   ١٣٣ يا (

)، ور ر   ١٣٤ر   ا، وور  م، ون  اث( 

       لا و  آ م  اا وى أم دة ا

             ...اإ أ ا دأ  ،ء    ا وا))

م د م اء))( ا  أم  وا ١٣٥     أ ا ظ و (

 )امت مك و   ا إ و ١٣٦ز     ر   وورد أ ،(

)،و أدرك ا    ،  ١٣٧ اف  أم ن  اء(        

) ر و   إم إ ١٣٨أ.(  

   ا  تا  كورود     و   فا إ م  

اص اة ، وإ  ك اف ا و   ن   

)  ظ  أم     ا، اي ف ه،  إن ا ت ال( 

    )ا  إ     ل أ ١٣٩  ن ا مف  )، و

)، و  ١٤٠ن   ا ة     ، ادة(     

   ،  أو م   ن دون أن ا  ف  ن ا ا

       ا   ل ا رأ  و وإ

)١٤١ا .(  
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ا مأن ا ي    وا ام أن  د ُ  و، ة  

        ا  ام  أن أ و ،ا  ا ا  ا

ا إ أم  ما      وا  د ة     

     .  

Abstract 
The history records that a great number of Christians and Jews had in 

Islam and formed a part of its structure  and harmonized with the Islamic 
society, Islam brought them together though their belief was not alike for 
some of them had believed in Islam ,They wer for the first century of 
hegira had an important political effect which the political conflicts of 
that time revealed some of them had participated in the wars during the 
prophetic era, 

The following era was the best for them they were close to state 
mgetmarred among the families of each other, consulted them for their 
knowledge of the heavenly books, Due to that, some of them act 
fraudulently and were a cause of revolutions and civil war that resulted in 
the death of thousands of Moslems. They were distinguished being 
acquainted with the heavenly books , while the pure Moslems did not 
hear this knowledge؛ Hence they were the most effective purly on the 
society not Only in the field of but rather on all other fields. 

  

  هوامش البحث

  

١ -  ،ا  با ر  اد، ا ، :ن، ١ ،١٩٧٠ ،٦/٥. 

اد    د، د،  ا وا ا      ،رة     - ٢

       وأ ،د نما  أن وا إ  أي (إ م إم)افا

           ا   ا ا ا ا اإ أ   ذا و د

 إا ا أن  ا وأ ذا،  د           اة ا ا

م ب ذا، واه ورا أود ب وا ن ذ ا  ذا            

    ،دون ا ،إرادة ا   وا ا اد دا اب و

ن  اد         و ورو ذ د  اآن  ات ل  إ



  

       )   ٢٧٦ ....... ( ................................الديانات التوحيدية وأثرها يف العقلية العربية قبل اإلسالم

  

اق   ا وا ا  و ا ا ، : ،دل      

 .   ٣٠ -٢٩، ص٢٠٠٩، اات  ار ا ا ،اد، 

ذري، طع  اوات ا ل ا اد  اة ا :ا       - ٣

(ح اان، :ران  ران، ،   ٢٧٩أ    (ت

، ١٨٩١)اق ا ،ن،  ٢٩٠؛ا ر،أ  (ت ٢٩، ص١٩٣٢

)ار ا  اون ٤٤٠؛ اوم  ، أ اارز(ت ٦١-٦٠ص

 .٣٠٢ا ، ،.ت، ص

٤ - و ، ،بد ا  دا ر ،ان، إص١٩٢٧ ،٤. 

٥ -  ،ا ،٦/٥١١. 

 .٢-١ون، ر اد، ص - ٦

٧ -     أ د ود و زل م ة ى  ،وا ا  ى:واديوادي ا

 ،يت ا ،دا  وم ، ان، اا ٤/٣٣٨. 

٨ -        ،ر ما ،و و    و ،ى واوادي ا   :ك

٢/١٤ . 

٩ -         ،ز وأول اا آ  و ا   ا      :أ

 ،ر م١/٢٩٢ا. 

 .٥/١٧٨م ،: و ء   و ب أ، ار  - ١٠

١١ -       ا   ط  ىوادي ا و  ،اف اأط  ة :ء

 ،ر ما،٢/٦٧ود. 

١٢ -      ارع ون و  و ،ا   ا  د م  م:

 ،ر ما ،٢/٤٠٩ . 

 .٥/٧٨ و   ا،ار م ،( ، ب:   ال( - ١٣

١٤ -        )ا   ء اأ ،  ا و  ،زا   :ك   (

٧ ، ر ما ،٤/٢٣٨  . 

، :١٩٦٤، آرم ، درا ار : ،اد  ، اة،    - ١٥

٣/١٦٥ ؛ ،د ا ؤا ، ،١اد ،ص١٩٨٩،ا ،٢٩٦ . 

 .١٠ون، ر اد، ص - ١٦



  

       )   ٢٧٧ ....... ( ................................الديانات التوحيدية وأثرها يف العقلية العربية قبل اإلسالم

  

١٧ -  ،ا ،٦/٥٣٣، ٦/٥١٦. 

 .٣٠٢اد، اؤ ا، ص - ١٨

 .٤٠٣ -٤٠٢ا ، ا، ص - ١٩

 .١٢-١١ر اد، ص - ٢٠

٢١ - ا ن ا ،داود أ :٢٧٥(ت ا   : ،داود أ  (

   ،ا ت، ٢. ،٣/٥٩         أ ا  ،ي؛ ا

)إع اع    ا  و  اال واال      ٨٤٥ادر(ت

،ا ا   : ،عة وان، ١وا ،١٩٩٩ ،١٤/٣٩٧. 

٢٢ -  ،باق اأ ، ،موت، ٣ا ،ص١٩٧٤ ،٣٥٧. 

 .٢٦٧ا ، ا، ص - ٢٣

 .٢/٩٤؛ اي، ر، ٢٨ -١/٢٠: ا ، اة،  - ٢٤

 .٦٢١: ا ، ارف،  - ٢٥

ا: و ،   و ا  ة أ، اي،  اان،    - ٢٦

١/٣٤٧. 

٢٧ -     ده ا ا أ رى ، وم  اسدي ذي ما ق ا د 

إْذ    َْ ُْار ذاِت اَِد اآن ا ل َِ)) : أُْب اُُْوِد

؛ : ٧، ٦، ٥، ٤َو ََ  َ َُْن ُُ ٌَُِِِْد)) رة ا، اُ /ٌد

 .١/٥٤٥؛ اي، ر ، ١/١٩٩؛ ا ،ر، ١/١٩ا ، اة، 

 .٦٢١ا ، ارف، ص - ٢٨

٢٩ - م داء اا  ك ط        د  ألا  دوا   ا  ا

      ا   ا   ءو ف اا  و، ما

         ،د : داء اا    م  ،ا  م

      ة ا  زا  ة اد واا ،ل(أ   ،  ر ،(

 ،ا ص١٩٨٧،٧٢ . 

٣٠ -    ي، اا : ،    أ     زوج ن ا

 .  ،١٠٢. ت ،ص١٩٣٩ ذ ا ،وت، 

٣١ - : و أ إم ، راا د ن  



  

       )   ٢٧٨ ....... ( ................................الديانات التوحيدية وأثرها يف العقلية العربية قبل اإلسالم

  

م    ة   ا ارأموإم م    

    مري  ذم و ة    ر   ار

  و ا  ا ر ي وإم راك  وري

 .٣٨٣/ ٣: اادي، ام ادب، 

٣٢ -   :  

وا   ر    سة ما   

م  إذ ا      ق و و  

 :را ،٢٦٠/ ٤ م . 

 .٣٨، ص١٩٥٩اط ،  ، واو ا ا، اة،  - ٣٣

 .٢١-٢٠ون، ر اد، ص - ٣٤

 .١/٣٣: زان،  ،ر ان ا، اة، .ت،  - ٣٥

 (ة ا إق،  : زر،        ١٥١: ا إق،   ر(ت    - ٣٦

) د اة    ٤٥٨؛ ا، أ  أ  ا(ت     ٨٣، ص١٩٨٧إان،

، ا  :أ و ،ا  الأ وت،١و ،١٩٨٥ ،

٢/٧٥  . 

٣٧ -    ان اا  ا ة ا ،دوق إ ، :   ، ر ،

 .٥،ص٢٠٠٠ ا ا ،اد، 

٣٨ -      ، ،  زاقا : ، د ر  ، اب،إ :

 .٤٧-٣٤، ص١٩٦٨

٣٩ -  ، ،  زاقا  : ،نوت، ارو، روص١٩٦٨ ،٤٧-٣٤. 

٤٠ - ا ا ا ، ،ظظ، ،ااره وأط ،اص١٩٧٠ ،١٠٩. 

)ا اى،   ٩١١: اط ،ل ا  ا  أ (ت         - ٤١

 ،١٩٠١ا ،١/٥٦  ،دا ا ا ،ا  ،وت، ١؛ ا ،

 .١٦٦ -١٦٥، ص١٩٨٠

 .١/٥٦:اط، ا اى،  - ٤٢

٤٣ -  ، ر١/٤٣٩. 

٤٤ -  /ة، ارة ا٢٧٦-٢٧٥. 



  

       )   ٢٧٩ ....... ( ................................الديانات التوحيدية وأثرها يف العقلية العربية قبل اإلسالم

  

: اي،   ا، أ أ اب  ا واوب ا  ان اول  - ٤٥

 .٤٥اي،  ا ،.ت ، ص

 . ن. - ٤٦

 .١٣ون، ر اد، ص - ٤٧

٤٨ -  تب واد واس.ج، ا ،ت، ص. ، ،را  ١١١-١١٠. 

٤٩ -  ا  رم أ امم  :ر٤٣١ا  ا ،

) ى أن  ا  ا إ  ا    ن ،إ   (

  ود أي ا     ا، ون اق   ا، و ء ات       

)  م و ،ا   ل سا   ،ما  (

        د  ،وا  ف   سا    ر  إم

       اق واا   ةطا  ال ر،وما  و د

وا ،(ا)ندا رم ،أ ،: نا  ة٤ ، ،١٩٧٣ ،

 .١٦٥ص

اة:    أل  ا   ل  ا ،م  ك    - ٥٠

 .٣٣١ -٣٢٨\٢اب  ا ، : اي،  اان، 

ا ا  د او ام ،ات      : ا ، أ، ان وا - ٥١

، ٢٠٠٢-٢٠٠١أ  ط اراه  ار ، اداب، اد،     

 .٦٥ص

٥٢ -           ر اا  فا  ين اا  و ظا و : ا

 ال،  :س اب    واوم ، وءت  اب اس و ظ

   ،ا ا  سوت، ٦ا ،ص١٩٨١ ،رث  ٧٣ ،رو؛ ا

 ،مما ن، ا١/٢١٧، ١٩٩١، ٣ . 

٥٣ -  ،ا ،٦/٨٢. 

٥٤ -            ادب ا ي أا ا ا  ا  رى ان م

 ا  ،ر ،ون ا : ،ا  ةاا ا ؛ ١/٢١٨

 ،ا ،٦/٥٩١      ا را  ،دي  ،١؛ ا  ، ،

١٤١٧ ، ١/١٢٨. 



  

       )   ٢٨٠ ....... ( ................................الديانات التوحيدية وأثرها يف العقلية العربية قبل اإلسالم

  

ان:   ان وآه من،   ا و أ  ارى ، اي،            - ٥٥

 .  ٥/٢٢٦ اان، 

٥٦ -      ة  و إ وا د  ةا   ر ان ط م

 ،را  ا ،ا ا: ،قا  سا ي،  ٤٣٤-١/٤٣١و؛ ا

 . ٤١-٤٠أ أ اب  ا، ص

٥٧ -       ،وا    و  ة ة :ا       لا ه، ٩

 .١٢-٤/٨اي،  اان، 

٥٨ -  ،ر ،١/٢٥٧ا. 

٥٩ -  ،ا ،:ص٥/١٧٣ ،ا را ، ٨١؛. 

 . :٢٩ون،رل، اب وااطر ا ،وت، .ت، ص - ٦٠

٦١ - رة ا  رت اا  ورد ذ  َْ ِفِ)) :     ِْإ

 . ١،٢رْ اِء َو اِْ )) ات/ 

٦٢ -  ، رف،ا٥٥٣ا. 

) م ارب،  ،.ت،   ٨٢١اي، أ اس ، أ   ( ت    - ٦٣

١٦/٣٣. 

٦٤ -          ا  أ ، ي(ت  اى، ٢٣٠ات اا(

 . ٢/١٣؛ اي، ر،١/٧٦وت، .ت، 

 (ا ار  و ار،  : ٥٤٣ا،أ    إس(ت  - ٦٥

 ، ، اد١٩٨٢، ٢ ،١٠١/ ١ . 

) ١٧٥ا :ب  اب، ا ااي، أ  ا ا  أ(ت  - ٦٦

،اا اوإ وي ا :،ب ا٢ ، ،١٤١٠ ، ٧/٣٥٣ 

)ا   ا، ٨٥٢ا ، أ     ام(ت  - ٦٧

   ا  دل أ :   ،ض   ،دوت،  ١ ،١٩٩٥ ،٥/٤٥٠-

٤٥٢. 

 .٢/١٣؛ اي، ر، ١٠٠؛ ا ، ا، ص١/٧٦: ا ، ات،  - ٦٨



  

       )   ٢٨١ ....... ( ................................الديانات التوحيدية وأثرها يف العقلية العربية قبل اإلسالم

  

: ا ا،: ا ا،   ١٣ -٢/١٢؛ اي، ر،  ١٠٠-٩٧ا ، ا، ص   - ٦٩

) ا  ار،        ٦٣٠ ا   اا ام(ت 

 .٢/١٧، ١٩٦٦: أ ااء ا ،وت، 

 .١/٢٤٨؛ا ،ر،١/٩٣ا ، اة، - ٧٠

٧١ -  ،ا ، :٥٨٥-٦/٥٨٣. 

٧٢ -       ٌََ َُُُ مَن إَ ُْمأ َُْم َْو))  ذاك  ا آن ار اأ

   ٌُِ ََِ ٌنِ اَو َِْأ ِْوَن إُُِ يُِن اِ    /ا ،رة ا ((١٠٢ ،

 ا  ادر ا  ، ون، وا ، طع          ف ذ

   : ،ا  :و  ،آنا و  نا  ،يا:

؛ا، أ      ٢٣٣-١٤/٢٣٢، ١٩٩٥ ار، وت،  

،،    ١ ا     ،)ان   اآن، :أ ٤٦٠ا(ت

١٤٠٩ ،ت ٦/٤٣٧)ا أ ٦٥٦؛ ا   أ  : ،ا ح م(

 ،٤ا، ،١٩٦٧ ،١٤/١٥٧. 

٧٣ -    ا : ،اا  دة ا أم ا ا  نك واا

،ر ،ون١/٢٣٣. 

٧٤ -  ، ر م١/٢٣٢ا. 

 .٤١-٤٠اي، أ أ اب، ص - ٧٥

 .١٥٥-٢/١٥٤؛ ا ، اا وا، ٢٦٧-٥/٢٦٦: اي،  اان،  - ٧٦

 .٢٩ون، اب وااطر ا، ص - ٧٧

٧٨ -       ،و ا    ،  أ و ح اا  ا 

             ا : ،  رةا  اط   ر ا 

؛ ا أ  ا ، ا        ١/٩١؛ ا ، ات،   ١/٥٤، اة، 

 ( أ   اد وار،  ٢٣٥ أ  إا  ن(ت

   ،ا  :وت، ١،١٩٨٩ ،ب،    ٢٣٤/ ٨ن ا ،ر ؛ ا

١٣/٤٧٦. 

٧٩ -  ،ا ،ا ١/٤٤٢ا. 

 .٤٢اي، أ أ اب، ص - ٨٠



  

       )   ٢٨٢ ....... ( ................................الديانات التوحيدية وأثرها يف العقلية العربية قبل اإلسالم

  

٨١ -  ،ي، ا٢/٥٣٨ا. 

٨٢ -     ،و م ن  ن   نو ،أدرك ا امم 

 ،ا ،ا ،روت،  ٥ا١٩٨٠،١٧٤/ ٢. 

 .٢/٥٠٦اي،  اان،  - ٨٣

٨٤ -  ،ر م٢/٤٩٦ا. 

، ٢) ارات،  :ر اد،  ٣٨٨ا،أ ا   (ت - ٨٥

 . ٣٦-٣٤، ص١٩٦٦اد، 

٨٦ -:  ،انا  ،ي٢/٤٩٩ا. 

 .١/٢٧٥: اي، اان،  - ٨٧

؛ ي  ز     ٨٩: اؤ أ، اان، ص  ، ٢١ا، اان، ص - ٨٨

 .١٦٠أدي،اان،ص

 .١/١٥١: ا ، اة،  - ٨٩

 .١٢/١٥١اي، ج اوس،  - ٩٠

٩١ -  /ان، ا ٦٧آل. 

 .  ٦٠-١/٥٧: ا ، اة،  - ٩٢

٩٣ -  ،ة اا ، ا :١/٢٨ ،ر ،١/٢٥٤؛ ا. 

 .(١/٣٥ة ارئ، وت، .ت، ٨٥٥ا،أ  د  أ(ت - ٩٤

 .٨٠ا، أ، ادن  اآن، ص - ٩٥

٩٦ -  ،ا ،٦/٤٥٥. 

٩٧ -     لا و ر اظ  ةة اا )   :   و(

 ،وج ا ،دي١/٨٧ا ،وا اا ، ٢/١١٨؛ ا. 

٩٨ -  ،ر ،ون ا :٧٠٨-٢/٧٠٧. 

   ة  ا  ز  إد    مار ادي،   ء              - ٩٩

 )ا ار ن أ  وأدرك ط  ، با(     ل ا يا و ،

           رو    ود ا   ،أم   وا اد  

؛ ا  اس،    ا ٣/٧٧ن،  :ت اي،  اان، 

، (١٩٨٦ن ا  ن ازي وا وا ،وت،         ٧٣٤(ت 



  

       )   ٢٨٣ ....... ( ................................الديانات التوحيدية وأثرها يف العقلية العربية قبل اإلسالم

  

؛ ١/١٤١، ١٩٧١ا ، اة ا  : ، اا ،وت،  ؛١٥/٩٧

 ،ا ، ٥/٤١٢ا   . 

)، ال  ر ٤٧٥ا ، ا م    ا   ا(ت    - ١٠٠

ارب  ا وا  اء وا وامب  اوف ل        

ت، ا.،ةس، اا م : ،ل٧/١١٩. 

 ( ال       ٩٧٥ا اي،ء ا  ا   ا(ت      - ١٠١

 .١٢/٧٧، ١٩٩٨اال وال، :ي م وة ا،وت، 

١٠٢ -  واد   ن ،ا  باق اأ  ق ظ: ا  ، ا و 

 .٤/١٤٢اي،  اان،

١٠٣ - ،ة اا ، ا :١/١٤١. 

١٠٤ -  ،ا، ٥/٤١٣ا. 

) ار  ا      ٤٤٩أ ا اا     ،ن(ت        - ١٠٥

 .٣٥،  ص١٤٠٥ا اطر، وت، 

 .١/١٠٠ا،ا  اس، ن  - ١٠٦

١٠٧ -    ي  رزاح    ا   حر  ىا   م  ز 

):  ي     اوي، و ا    اب، ل  ال(

 . ١٦/٢٨٧((رأ  ا  ذ))، ا ،ة ارئ،

١٠٨ -ة اا ، ١٥٦/ ١، ا. 

١٠٩ -  ،وا اا ، ٢٩٦/ ٢ا. 

 .٤٢٢ا ، ا، ص - ١١٠

 .٣٨٠/ ٣ا ، ات اى،  - ١١١

ل  إذا أراد أن  ا   أم أ م  ذا  ل    - ١١٢

 .١٦/٢٨٧ إن  د إ وإن   م. ا ،ة ارئ، 

 .٤٢٢ا ، ا، ص - ١١٣

١١٤ -  ،ا ، ٢/٣٥ا. 

 .٣٨٠ /٣ا ، ات اى،  - ١١٥

١١٦ -  ،ا  ، ٤/٨٣ا. 



  

       )   ٢٨٤ ....... ( ................................الديانات التوحيدية وأثرها يف العقلية العربية قبل اإلسالم

  

١١٧ -      ا   ا  ا ا   ا ا ، ا

(ر  د وذ  و    ا أو          ٥٧١ا(ت

 .١٩/٤٩٥، ١٩٩٥از ا  وارد وأ  : ،ي، وت، 

 .٧/١٨٠، ٢٠٠٠ا ،  اري ، وت،  - ١١٨

١١٩ -                ب وا  ا  ن ، ىا   أ  م  ور 

):(رأ ور  ن ا  اس))، :ا     دن، ل  ال(

 .٦/٤٧٧، ا، ؛ ا٩/٦ ؛ ا، ا اى، ١٥٥، ا، ص

 .٢/٦١٦؛ ا  ا،اب، ٧/٥١، ا، ا اى  - ١٢٠

١٢١ -  ،ا ، ٦/٤٧٧ا. 

 .١٨٣/ ٢؛ ا ا ، اى واد، ١/١٥٢ا ، اة،  - ١٢٢

١٢٣ -      ة  ن  ر أ  ا  ا أ  أ      ف  ة

 ،د  ر ، ا،٩/٢٥٥. 

١٢٤ -  ،ر ، ٩/٢٦٥ا. 

١٢٥ -  ،ة اا ، ١/١٢٩ا. 

 . ٧/١١٦ا ،  اري،  - ١٢٦

 . ٤/٣٨٤ا ، ات اى،  - ١٢٧

١٢٨ -  ،ر م٤/٨٥ا. 

 . ٤/١٥٦٦ا  ا، اب،  - ١٢٩

١٣٠ -         ي      ي     أم أ    أ 

 .٤/١٢ار، ا ،  اري، 

 .٢٦٠/ ١٦ا ،ة ارئ،  - ١٣١

١٣٢ -  ،ا  ا :٣/٣٤٢. 

١٣٣ -        أ  دودان    ب أر    ا  

 .   ١٥٥، ا ، ا، صأ

١٣٤ -          ة  ب    ىا   أ  ثا  ن 

     ، اما     ، اء  ،يأ ا   ي

؛ ا، ا   أ    ١٥٥: ا ، ا، ص 
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٧٤٨ن(ت ،ؤورما  : ،ءا أ  (وت،  ٩ ،١٩٩٣ ،

١/٣٤٥. 

١٣٥ -  ،ة اا ، ١/١٤٦ا. 

 .١٠٤/ ٤ا ، ات اى،  - ١٣٦

 .٤٢٢ا ، ا، ص - ١٣٧

١٣٨-  ،ة اا ، ٤٥٥/ ٢ا . 

 .٤٢٦ة، ص: ا ، ر ا ار - ١٣٩

١٤٠ -       ،ا دل أ : ،ا   ا أ ،ا ا :

 .١٩٩٦وت،

 ٩٢/ ٢. 

؛ ام، أ     ٤٠٥؛ ا ، ارف، ص   ٤٧٢/ ١:ا ، اة،   - ١٤١

؛ ٨٧، ص١٩٦٠) اون و ا  ، ا ، اة،   ٣١٢(ت

  . ٣٨٣/ ١ا، د اة، 

  قائمة املصادر واملراجع

  املصادر األولية

  القرآن الكريم

   .١٩٨١، وت، ٦اس  ا ا ،س اب  -١

) ا  ٦٣٠ا ا     ، ا   اا ام(ت -٢

 .١٩٦٦ار ،: أ ااء ا ،وت، 

 .١٩٩٦أ ا   ا : ،دل أ ا ،وت،  -٣

 (ة ا إق،  : زر،       ١٥١ر(ت  ا إق،  -٤

  .١٩٨٧إان،

٥-   ن ،ا،، ،   :ح و ،ان١٩٥٠ا.  

 . ١٩٨٩وت، ، اؤ أ، اان  -٦

، ام ادب، وت، )  ٤٦٣ا اادي ، أ  أ   ( ت     -٧

   .ت.
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٨- ت ا)    ٢٧٩ذري، أ   انر: ،انح ا(

 ، ،ان١٩٣٢ر.  

)ار ا  اون ا ،،    ٤٤٠اوم  ، أ اارز(ت -٩

 ..ت

) د اة و أال        ٤٥٨ا، أ  أ  ا(ت     -١٠

أ و ،ا، ا  :وت،١ ،١٩٨٥.    

)  ٢٩٤ا ، أ      أ  و ا اادي(ت   -١١

 ،١٩٤٢ب ا ،: إة  ، ر آد،

 .ش١٣٦١ا، ،ب  -١٢

ا  ،)ا     ٨٥٢ا ، أ     ام(ت       -١٣

،ض   ،دا  دل أ :وت، ١ ،١٩٩٥. 

  ا ،وت، . ت. -١٤

، (٤ح م ا : ، أ ا ، ٦٥٦ا أ ا(ت -١٥

،١٩٦٧.  

 (ا ار  و ار، :       ٥٤٣ا،أ    إس(ت   -١٦

  ، ، اد١٩٨٢، ٢.  

) ا ودان اأ وا  أ اب ٨٠٨ا ون،  ا  (ت -١٧

 .١٩٥٦ -وا وا و   ذوي ان ا ،وت

 (ب ا،:    ١٧٥ا ااي، أ  ا ا  أ(ت   -١٨

ي ا،اا اوإ ٢و ، ،١٤١٠.  

 ( أ داود،   : ا        ٢٧٥أ داود، ن ا ا(ت -١٩

 ،ا ت٢. ،.  

 ( أ اء، :     ٧٤٨ا، ا   أ  ن(ت -٢٠

 ،ؤورما وت، ٩ ،١٩٩٣.  

٢١-  أ،ر ا ت) ن،٢٩٠ ،ق اا(١٨٩١.  

) اون و ا  ، ا ، اة، ٣١٢ام، أ  (ت -٢٢

١٩٦٠.  
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)ات اى،   ٢٣٠ا ، أ  ا      اي(ت        -٢٣

 .وت، .ت

٢٤-         ا    ،سا  تا)زي    ٧٣٤ن ا  ن ا(

  .١٩٨٦وا وا ،وت، 

)ا اى، ا،    ٩١١اط ،ل ا  ا  أ (ت -٢٥

١٩٠١.  

، ٢) ارات،  :ر اد،٣٨٨ا،أ ا   (ت -٢٦

  .١٩٦٦اد، 

٢٧ -   ،ا  أ ن(ت         ا  اإ  أ    ا ٢٣٥  (

 ،ا  : ،روا دا   أ وت، ١،١٩٨٩. 

(ر  ا واك،  : أ       ٣١٠اي، أ    (ت  -٢٨

 .١٩٦٣ا إا، دار ارف، اة، 

٢٩- ر ات.ا. ، ،ون اا   

 ان  و اآن،  و : ا  : ، ار،  -٣٠

 .١٩٩٥وت، 

  ،. ت.١٩٣٩ا  ب ذ ا ،وت،  -٣١

)ان   اآن، :أ     ٤٦٠ا، أ    ا(ت    -٣٢

  ،ا ١ ،،١٤٠٩.   

 اان،  ،.ت،ي  ز أدي -٣٣

٣٤-     ا   ا  ا ا   ا ا ، ا

(ر  د وذ  و    ا أو          ٥٧١ا(ت

  .١٩٩٥وت، از ا  وارد وأ  : ،ي، 

 .(ة ارئ، وت، .ت٨٥٥ا،أ  د  أ(ت -٣٥
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) ار  ا      ٤٤٩أ ا اا     ،ن(ت      -٣٦

  .١٤٠٥ا اطر، وت، 

  ،) ارف،  :وت ،٢٧٦ا ، أ   ا  (ت  -٤٣

  .ت 

 .) م ارب،  ،.ت ٨٢١اي، أ اس ، أ   ( ت  -٤٤

  .١٩٧١ا ، اة ا  : ، اا ،وت،   -٤٥

 (وج ا ودن ا :،    ٣٤٦ادي،   ا(ت -٤٦

 ،ا  ٤ا،  ،١٩٦٤   

)إع اع       ٨٤٥اي،  ا أ    ادر(ت -٤٧

      ا   : ،عة واال واال واا  و  ا

،ن، ١ا ،١٩٩٩.  

)، ال  ر   ٤٧٥ا ، ا م    ا   ا(ت        -٤٨

ارب  ا وا  اء وا وامب  اوف ل        

 .ال، : م اس، اة،.ت

 ( ال       ٩٧٥ا اي،ء ا  ا   ا(ت      -٤٩

ة او م ي :،لال واوت، ا،١٩٩٨. 

ا ، ل ا أ   ا    أب اي          -٥٠

 .٢٠٠٤)اة ا ، ار ت ،وت، ٢١٨اي(ت

 ( اان، وت،     ٦٢٦ت اي، ب ا   ا اي(ت  -٥١

١٩٧٧.  

٥٢-  ،ب(تا أ  ت٢٩٢أ. ،ن ،ا ر (.  

  املراجع العربية واملعربة

١-  ،باق اأ ، ،موت، ٣ا ،١٩٧٤.  

٢-   ، ،  زاقا  : ،نوت، ارو، رو١٩٦٨. 
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  .ون،رل، اب وااطر ا ،وت، .ت  -٣

٤-  ، ،ةا ،  اد : ،را درا  ،١٩٦٤آرم.  

  .    ،٢٠٠٩دل ، اات  ار ا ا ،اد،    -٥

 .، س.ج، اد واب وات   ار،  ،.ت -٦

٧-  ،د ا ؤا ، ،اد١ا، ،١٩٨٩.  

٨- ،دا ا ا ،ا  ،وت، ١ا ،١٩٨٠. 

 .١٩٥٩اط ،  ، واو ا ا، اة،  -٩

١٠-         ، ر ،ان اا  ا ة ا ،دوق إ ،

 .٢٠٠٠ا ا ،اد، 

  .١٩٨٠وت،  ،٥ ا، ا ،ار -١١

 .زان،  ،ر ان ا، اة، .ت -١٢

١٣-  ،دا ، ،انا  ند١٩٧٠، ا.  

١٤ - ،(ا)ندا رم ،أ ،٤، ،ص١٩٧٣ ،١٦٥.  

١٥-  ،ااره وأط ،اا ا ا ، ،ظظ،١٩٧٠.  

١٦ -  ،ا  با ر  اد، ا ،ن، ١ ،١٩٧٠. 

١٧ -  ،اتا ،ما ود ا  ا ان واا ،أ  

  .٢٠٠٢-٢٠٠١أ  ط اراه  ار ، اداب، اد،  -١٨

 .١٩٩١، ٣مم ،ارو ،رث ن، ا ا -١٩

)، ر  د،  أ، اد واة ا  از  ة ال(  -٢٠

 ،ا  ، ١٩٨٧.   

اي،   ا، أ أ اب  ا واوب ا  ان اول         -٢١

 .اي،  ا ،.ت

٢٢-  ،ان، إو ، ،بد ا  دا ١٩٢٧ر.  
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٢٣-     ، ،  زاقا : ، د ر  ، اب،إ

١٩٦٨. 

٢٤-  ا را  ،دي  ،١ا ، ،١٤١٧.  
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املشخاب يف احلياة النيابية يف العراق مدينة مشاركة أهايل 

١٩٥٨ – ١٩٣٩  

  

  
  

  ملخص البحث

 ا ا  با  ا ا   الط ا ة ا

  مورة اا  با    ا ة اا و

ا و اورة ام اد ،  ل م  دورة ، وات 

 اب ا ا ء ا  و  أن   اء داة 

ام   ا ا  و ،  دا مورة اا  ءا  

 ا ا  اي ا مر اي وا  اس ا ان ، 

  مري ا وام  ، و ا اب و امء  ز 

  اورات ام  ، وأط ا  اب ان اران 

 ه ا   نا  أ ، (ي اا ا)  وا  

  ١٩٣٩ ا ا ان اي اي     ١٩٥٨-١٩٣٩ وة 

م    ة  و   ١٩٤١   ا وا ،

    يا  جا ا١٩٥٤ا    ى    و

  و ١٩٥٦.  

  املقدمة

 ،  ا   ة ، ااق ان ا  با 

 ه ، ا ةوو  راض ا  جم اقا ط أ   يا

 االستاذ الدكتور

 جاسب عبداحلسني صيهود اخلفاجي

 الباحث

 زيدان حمسن زبر

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 
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 ر  وا   ك أن    ه ا   أن ز ، إا

 اث اا   ل  دور   أ  ،اق اا

 ا ا   ، ا ة ا  اة ا ا 

 . اقا  تا وا  

  ا ا ة  ١٩٣٩و ر  ا  ر اما 

 وادر ازي وا ة او   ،   و   ا

 وام ما ب اك ا اقل ا   م ء ودول ا 

   زن أ تا١٩٤١ ا و ،   أ و ،

  .  ١٩٥٨ز ١٤امء ا ا و رة 

 ت اام  ءا اقا  ة اا  ه ا أ 

 ءاوام اا ا مورة اا) ا ة ا  دورة ام 

  ه ا ءأ   ءا  ا ا ء و ، ( دا

،   اء ا  أ ات ااب  ١٩٥٨- ١٩٣٩اة ا ة 

اب و اا   ه ا ا ا وف اا رة إا  ن

 . وام  را  

)      ر ا١٩٢١آب  ٢٣أ  ان أول أ)، " ا  

)"ا ا ت ومة ا ح ١  ة درة  ،(

ا ا ا ،ة ر  دل اد)٢ ا  و ،(

 اة ا ر، اأ   دْت ا–  و ما

  ء اأ  دق يت، امن ام و ن اما 

 )،   امب أول ١٩٢٤ اول  ٢٢وم  ( )،٣)(١٩٢٤آب ٢(

  ).٤(١٩٢٥م ا  ان 

  وا   ت، وما   ا ن اما ا د

 اا ا  ة م  بمن ام  ر ا ذا 

) ماء٥ا   دتو ،(  ر اد ا ار ابا 

)، ود ا ٦مب ا ام  وا   ا  ار (
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  ديع اء ا     ما    ولا

) ٧ا.(  

) دورات ام م ا ا ز  ١٦ا٢٢ – ١٩٢٥  ٨)(١٩٣٩( 

 مورات اه ا   بء ارك أ  ،   اء 

ة  ت، ه ا اام، و  ا ا  أء اب 

) ول ر٣وا ()ذ ٩.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) اا  ري ام  رتن  ٦ا١٩-١٩٣٩م  ادة ) إر١٩٤٠

  ٢٢  ١٩٣٩) ا ء دوروام ا ا  ،١٠  ن ،(

 ارا    ، ر   ا ا دا أ  ا

 ا ام ا ، ا د  ء داإو "  ا  ن رل ا

 د ا ة ن  زارةوأن " ا " و ا ا ا  زر

)"ا ا ا و  زرا ا١١  اوزارة ا رت أواو ، (

ف  م  أ)، ا ١٢) ء امت ورة ا(١٩٣٩آذار  ١٨(

 ).١٣ل  ا  ا ا (و ر ازراء    ا

 اء اام  ه اورة ام   م   ، أء        

دا–   اا اج –   اب، (ا ان اي 

)،  ا  اا اج  ا  ا ل ١٤ان)(
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 ا رادة ارت او (نا  ))ان  )٥٤٢ ا 

 ا ا   او ، ل    ان  اي 

ب  ه اورة ام من ( ا )، و  ١٥(ل اح)(

   ان ودا ان).

 ،وي اد م  ن إا   دم     ءت"

 ب وا ل واضا )"١٦  نا     ،(

م ا ءت  ازارات  و  ا"  ل ازارات ... واا

)"  و و)، ١٧ ا دا  اء ا أط ر و

)، م "أت م اات وط   ا إ  ١٨رات (

)"١٩اا ،(  ض   رما  ا  انم   

م ا ،ن وزارة ارف   أ)، و اا م ٢٠م أى (أ

م" ر  ارس،  ون ا ا ا   م  او

م  م ا   ات  وري  إوا  م   ا و

)"٢١ا ،(   ة دا   ا راا "  ه ا

)"٢٢.( 

ح ا  ا وزارة ار م"  و ل  م ر أ

)"ا طا ا ى٢٣   ة" رآ م اا و و ،(

)"   اما٢٤ا  ،( ما م  ر  "

 و ... ر واا ه إي أذاا  أ ا ا  

ن إ ار   ا  وا اب  ون   ه 

)"  اح ٢٥اوا ،( ا ا مزارة اي اا  

 ء ل اماب أا  وام " ا  وا ا   ...

م  م  ت ءوأ  ان م ...  ن  ن ا

  م ،ر اا  ا  ا  يس اا  ا ن

  ).٢٦ أه إ أه"( ااق
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  ا اما   ا  ق ا١٩٤٠و   إ

 و ا واي،   ا رأى ا ام  رك زءه ااب 

ن ن  د واة  اق و  أ " ام م  ازارة 

 ل  اقق اط  ءوا  اا  زارةاذ ان ا

)، وا  ى "  ن ا و    ة  ات ن ٢٧ة"(

)"ا و و ٢٨  ،(أ ، ا  زارةا ا ن ن

 م ي اى ان ا م)    ول اي ٢٩ا   أ ،(

ن رأ " ان اي م  أ ط ااق   وا  م  ازارة 

  زارات اا م  ،ةأا  اا ا  ن

  ).٣٠ان"(

  رفن ام ض ١٩٤٠و   أ ا  ا اب، طا

" اا  ا م  إ ا  أن ا ا  ن

را  ا ... زارات اا  م  يا  ال إو دة ان ا

م اا ا اا ن ا ان وا م يمي  وا ...

  ).٣١ن   وا امي"(أأره  وزارة ارف 

 ،ف اوا ام  ىأو  فوا  ا  ا م

 ا   أ"ر   ف ءو ا   ء د

ا ااق، ودي"( اا ا  ة ٣٢ عا ا  وأ ،(

   ر  ة ا  ان ،ا ا    " ىأ

 ر ف ووأا   ن اا ا  ة ادا  أ 

ء ده " و ن  ،(  ر ازراء ٣٣رن   زة"(

 ا ا  مو ء   ام  يو ا ا  إن 

 ا  ،  د ا دا ان  ن إ)، و و ٣٤وه"(

 م ذا  ... اتا  ر  ء ا  " ع مح اط إ

  و ه اذا أ و  م وإذا ا    ن

)" ا  ٣٥.(  
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 ورة ا  ا  ا ر  اق إا  دا 

ن     ا   أ  ظوف اب ا، وأ

  " د اأا و    و ج ظ م ن م

 أر ام ...    ا ا و  ن ا ،ل اأن أ

     ، )"  با  ٣٦ن  ،(أ  

ا اع ة أى "ا ادة، و  ا ا أ ا  ه 

 ام وم ...مل ا ازار أا   ا و  ء 

 ذاا  ن   نو  ة ؤمو ب، وا  م

ن أم أر   ر ازراء و ا ازار  إم   ا و

)"و ط   ح٣٧.(  

   ن اء ،ون اح وزارة ا ا  ا وط

 أا  وا ،سا      و س اا 

 ا ،سإا    ا  اوا ا  دارةا ظ ن

ء   امن  ذ   أاس " ان  د اس 

 دو  ب١٩١٠ا و  وا   ١٩٠٧د  ا ا و ،

)، أ   ا  ط مء ٣٨ء ة  ت اس"(أ

ن " أ اا  ن رج ان وام  ا  ت رة 

 ا  ه   يا أا  ءإذا أو ا  ، ن و

)،   ط ا زا اع ٣٩ا وا و  ء اواة"(

 أ  م" رجا  ءأط  اقا  ؤمواط  دة واا 

 ن   أو)"أو و ر ء٤٠ط.(  

 اا، د ا   إن ال ت ا ا  ااق

ا  ا إ  ارت و   اق اداء "ا اد 

)  اقا   ان اع ا٨  س ... ام (أ ا  ردت ا

    ا ه أ   گال(ن(   أم ،   

 ...  رأ ت اا إ و  ا  ا   ادري
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م أ)،  ام ٤١ا اي  ة ارا و ج إ ا أ  ه"(

 ا  ،راا أا  هو  با ا    ة ن

اة  " إذا أردم   ال ا ءت  إ اد وإد ،ل 

 وإ ا زر د أما   دا ة وأا زر و ، 

 ، م  ذ   اد ف  ا   امم ه 

ت وااورا    ى ات او)"وأ وا ٤٢.(  

م ا  ا  ا   ا ام من ء 

ا"   ءت ا  ا ا    من 

 دةا و ء ا ت  ورو  ظا ...  م

 زارا ا  أأر ا وز   أو  و ا ا إ  ن

ه اة ا   ق ووات، أ  ء  ا امن م أرك 

ن ...  أ ط ون أ ا ، وأر   وز ا  اان

 ظء ا  ءا٤٣"(ا.(  

ض ا دا ان وة  من  ا ا ا أ

 ا ا  ءتإ ا  اا   " ه ا ن

)"  ورة ونب ٤٤ان ا ا،( ا و ا ا ن

د   أر إ وا  دة اب وزء ا"  ا و  ن

)"ه ات"(أ)، " ٤٥ا   ٤٦و ا ،(إ   دةه ا ن

ى ات ار اأ و ت ا  رم  ب، إذاا إ 

  ،راا أا) ذ   ء  بء ا ٤٧ن.(  

 ا  ،م (و )    ط مورة اه ا و

اا ام إ ق اط  ،اق م ا  ات 

 ا اوط ،أا ن ، ِا م زا اا    ن

 ا ا  وا ا  نو ،ذ  ب اد واا

)  ا إ إ ر ا ،نا ا  ٤٨ا.(  
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 أ)دور ا ا رت إرادة ٤٩ن أ ،( ا   

)  ان  ٩ا١٩٤٣  إ    اا وز وأ ،(

ا  وع مت ا  ا، وون  ر ازراء 

 أ   د   ا ا ادإ  ري ام

ا  و ري ازارة م رت اا  ءأ  ،

) ٥٠   و ،ت ار زل أو ا ري اارك م،(

 اا إوز) ٥١.(  

)  اماء ا  تمأت ا١٩٤٣اب  ٥)  ٥)، وام  ولا 

٥٢)(١٩٤٣ و ،(    ،ابا    اماء ا 

 و ،اماء ا  أو ن وا ب، داا    نا

)، ورت ارادة  ٥٤م  ااء (اي )، ٥٣اس  ان (

)  ةا ور ت اء ا م ١ا ولن ا٥٥)(١٩٤٣.(  

  امار ان اا دا رض ا١٩٤٣ا ،  ن أن 

 دا را ا ء اأ" نا  دا رن ا انن إنا 

ن أ   ااب ... رأوا  ا أار اء    ان 

 ا  را  سا ا و ا  ط  رن ا

 وا إا)"  ء ا زارات ٥٦نا  مد او إ دا ،(

اا ا "  د   و   ازارات اا ون 

 ا ا و   راء واا إ اا  ا  ن إ

   سأ  ن زاراتا  دزارات وا   بن ا

ام  أء ازارة ... ذا م  ا اس ن  اح 

ا  ٥٧("و.(  

ي ا زراءا ر  ح وإي، چه چ  زاراتا  ن

م و إ ادة أ أم إض ا دا ان "أ  دة، 

  در أإ ، رحإن م م وإ ، ر اأ ا ه ا ن
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  ا  ءةا   يا ا إا  دي وذاك ا و أن

 ... إ)"مأ  وط  م ٥٨م.(  

 ،ا  نم  ون اا   إو ا 

ن م   إ ا ا  ا ا، أدا ان "

)،  ٥٩ طق وم وم و )" ا ا ذاون 

دا " إ اا اق ... أاا ا  اء   ء اا  و أن

   ض وره ع     يا ا و ا أ 

)"ما ا  لا   ٦٠.(  

 إو ن ا)روام   ٦١ ي، ور ا ا  (

 ا  ير ا "  دا وز إ ا نا دا ا

  ات ااا    ا  ر اا  اا  و

ا م إذا  د ا  ةا  ا ا   

)"٦٢ و ،(إ  رأى ا ،و  دا ف إوز  ا ن

"  إ  ااء أن ااء واا  ر ا ا ن م

 ، رة روا  رة اقت ا  أ ن ا

ن  ...  ن   ا أااق  ووا  ا ت 

ن  اا از  ا أو أن  ا ا   ا أ

)" م را ٦٣و.(  

وأ ا دا ان  ا ،م أ  من إر 

)،   اع  ه ا   ااب ٦٤أرا ا( وار

 مم    ا م" را   م  ا و أ

 ه ا د ...  م اأ  ضانا   م 

) ا أرا  وعور ا  ورد إ)، ... ٦٥و اد ا ىإ  ن

 ا  راعه ا ري    وعن ا إذا ه أام ذ  ن

  ).٦٦ادة آ ار اي ن  اراع"(
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  ه ا ا   ح ا دا ان  ادة ااأ

م زع ا"     ةو  زراءا  دره و ار

ار ره ود  ازراء   رض أى" إ" زع ا مأ أي 

     ةأو رة"(أ     ٦٧رض  ا )، و

  ااح   ااب.

 ر ن إدارة ام  را   نا دا ا ط

)٥٨  ١٩٢٧) م ا إ  ا (٦٨  ا  ،(إ "  ا

 إاا  مم ا  وذ مم  ن إ  حح ن ا

اب و    إن ه ا ءت أ    إاك 

)"ت اإدارة ا  ٦٩ا.(  

ي ا زراءا ر و   نا دا ب اه چا

  أ  ،من   إأي،  ر ا ا ا  چ

  ام١٩٤٤  را  ر ر ر   ا م ذا" 

إن ر ه ا ،(  ا٧٠ن ما  أو  ا  ار"(أ

   ر ه أ  ا  م ا" وإ طإ 

ه  او ن  أة   ا ا ...مة ا وور

 ...إا ما  أ أر   وا ا ه ا  م

 أ  د ا ... ور م إذا   ه ا  ن

  ا ا فأا  ا  ن ا ف"(ن٧١.(  

ض ا دا ان  ط  اال و   أو

" أا    ف٧٥٠     ا  ط ،

 أوا ر     ا و ،   ا   ، و

 ر ، تو   اناا  رةه ا  ال ا ،

  اا  أأاد ا ... وم ف  اات واات، 

  ).٧٢ن  ا  ا ا  ق اه و اه"(أ
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اب ا ام  ، ر  امء ا دا ان أ

ن إ ازراء إطق اح ا وإء اام ا ، ر ازراء "

 ا اح أ أط او وا  ا اح إ قإط ن أ

)"ا   أ د اا ا٧٣ ا  د ،(ان "ما دا  

 ا أ  دة اإ و اح ا قإط  زراءا ر   

... ا ه"(أم٧٤.(  

 را م  نم    ن اا دا ا و

 ،ول اور ظ  إ إمء ازارة ن "أء اوأ ا 

 ) ا٧٥واظ از  ار او     ه ا اة"(

  اب   ت ا  ، اٍ أى زءه ااب 

ز اءات ا ذ ااءات  " ر  دان ا ان  ا

  ).٧٦("  ر م  ااب و ا   اد 

 ا دا ان اادث ا و  دار ا ا وب أ

  ن  ا ،أم وا  " ا  ّدا بت واا

 ا  م ،را  ا   ء  ،ا ا إ ق ا

ا و ر ار وا  اب،  ء ن  ارس 

)"را ون أة أ)، و٧٧وو  ىأ   زراءا ل ر

ي اچه چ ي  ن وزار اف اا "  ةة ن اا 

ا  ا  دهأ وو  تز ا ؟ و و    و

 ا و ا  ز ؟ وا  أ اف اا ا  ن

)"٧٨و.(  

  رهوا ا  هچه چوم ،ي ن ا  نا دا

ا  وزارة  يزارة أه ااب، "وا  إ   ن

ط  واي  ...  ا   أا   اي 

  اق وزارة أاا    أ  ر  وا اا ا م
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ا   ،أ  أي وزارة  ةا   ا ا او ذ  ة

 اة اا– )"م٧٩ا.(  

و طح  من  من امب ااب، ن  دا ان 

  ،ه ا  تا ةضأ  أا ،ا  ا 

، ل ا دا م  ن    ااءة وا  ت 

و ا ن أ  ٧ن  ااق إب  ا ا  ا، أان "

و أ   ا  ااءة وا  ا امي  أ  ٩٣و 

ادة ا ا أزت  ح ا دا ان أ)،  ٨٠ق"(

ز اا    اد ان ط و  ازراء إذا 

ن أ إن ن "أح أأ امت  م أول   اد ان، 

 ا ما اا ت ومي ا س اا    

)"   أط ٨١  ،(ضأ  دة اا  نا دا ا

 ا  ا ه ا  أوا    رة و ط   ن

   ا    ن ،ما ا  دزة  ا 

 وا ت اا أ" ا  ح رم  ا  ن

 ا ا ا وإذا "م ا  ن  إ )، ا٨٢ي اراء"(

ن   ذ  ن م ... أح أوا  ان  ر ه ادة، 

  ة إ ا أرو  دةأه اا ن   ن   

)"٨٣ا.(  

دا  ان  اات  ه اورة ام م  م إ

 د إ ا و ،س اا   ا أي  ن وا

 دورات    ،ن ا مدا ان  أل ا،  اة 

 س اا  ا  ،ااب اا   وا  ه م

 و وآ ل اأ ا مورة اه ا  دهو  دةأراد ا

  .ورات اا    ا ،زة اب ا  
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)   ااب وإمء دور ١٩٤٦ ام  )  ٢١رت ارادة ا

  ةا مأا ممة ال ا ا  تمي ا ن

)٨٤  ا ا  ،(إ ا  ب إا   ا ل ام

)، وأت وزارة مري ا ٨٥ة (ذ ت  ه ا اإوورة 

) ٢١ا  ما ٨٦)(١٩٤٧آذار  ١١-١٩٤٦ ت ام وع ،(

) ب رمن ام أ و ١١ا  (١٩٤٦)٨٧.(  

و ن ا امن ا  ز اا   ،اد ان إذا 

ما ا أ ،س  اد اءإ  تضأ  أ م ،ا

 ، سد م   ديا و  جا اا    ق

 و  جا ن وا  ن ور اا ن وا 

اج س و  أ ان و ن اي وم ا ول 

 ٣١ وزارة اا  (إم ا ،ت إ  ء أ  و

 ا ا و  ٢٦٧٠٠)، "مس م ا ١٩٤٦من اول 

     س مء مإ وم ذ   ،بمن ام 

)"٨٨.(  

)   دورة ا وت امأت ا٥  من ام١٩٤٧ ،(

)  ت امء ٨٩)(١٩٤٧آذار  ١٠وا  ابا   ز و ،(

أ  ره داة ام  امن ا ا  اي ا مر 

 سا ي ون (اا ٩٠ أ)، و ا ري اوزارة م ن أ

 ٢٩إاء امت  ا ، ا إ    ازارة (

  ).٩١)(١٩٤٨من ام  ٢٧-١٩٤٧آذار 

 ث إر ة و ا   وزارة ا إ ا ا و

 ما ) ةزارة اا  را  ا و ،ن  ٢٩م

 مان  ١٦ –ا(أ)، ٩٢)(١٩٤٨   زارة إرادةه ا رت٣  

١٩٤٨راا ،  ة ل اأ  (  ٣   ،رت إرادة أ
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)  ىأ ٢٢  ١٩٤٨ا ا  (  أ ة ا   ن

)٢٠)  (٩٣.(  

  سا  ي وار ام ي اا  ا   

ن   وااث إان أ ا ل ه اورة ام، وو 

 را أا)ذ  ا م  ل و ٩٤و ا.(  

ر أا  تت وزارةام  ظ   ما دور  ابا 

)، وا  ٩٥ذ م ا ا   ب  (إظوف ذة، 

) ١٢٨م ( ) ا ا   ٩٦  ء أ   نا،(

 ي وي اا  ا ) نا  س٩٧ا.(  

ا راا ز  إ س اا  ق ا " إن 

    ار أواا ا  وزارة ز  راا  رة 

ا  ٩٨ي"(چه چووزارةا ،( إ" د إ ذ  إن ا   ى إم

)" ا ا   ت٩٩ا.(  

  اما  ١٩٤٩و س اا  رأي ا  ن ،فأ ن 

ن ن واردات او ا  ه أ  ر و وة اة و " اال

 م أر  اس )، و اا١٠٠اام     اع"(

   يا ظإن ا" ظا  دة اإ  إ ن أا ن

   ه وا  ،ه م أ)"ول اأ   ١٠١نا ،( 

ه ق   ن ا واة وإذ إإدة    "  وزارة أى 

)"زارة و١٠٢ا.(  

  ر ج ان ام    س اا  ح اط

"  ء أ  واروا راا  رإا    ء أ ن

  ا ا و ... روا اء اد او  او ا أزرا 

 ظء مام رت ا ذ ء ... وة اد وو   ارع ا

  ) ط١٠٣ أدم ا ب  ا مر ء زرا ا  اء"(
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ا مري ا اي و" ي أ  اب  وه ه ا "ء 

) ا ع ا١٠٤ا.(  

  يي اا  ا أأ  ل داا وز  دو

"  ابا إ  أ ن ط–  ا–   ق اا  دا

 ا   ا ا وان  ء أ   م  م اقا

اامت و   ة ادث أدت إ ذب  ...  ام   ور

...   م   از   " ا ا١٠٥ ،(  اس"(

)" ن ا و ا ا  ١٠٦ا.(  

وأ أو  ون اا د وزي وا  ا   

ن"("ا ق  ل و ا م   فأ ا ١٠٧ ،(

"  إودا   وا   ه ا أ ن  ةب ا ن

   ن أ إ  تأا أ  ك وا ا  ن

 ٥٠   ر م أط  و ه ا  أن )"١٠٨.(  

  ا امن ام   ا ى١٩٥١و  ق ا ،

ع "  ك إن   رؤء ا وا اس ا إ ا

 ذ إ جا اا  ا ء ارؤ ى  ن ز  ٤٠٠ 

 ا   ... رةار إا ا ى   إ  اا   ن ز

)، و اا م ق  اس ا إ  ا  ١٠٩ ارض"(

 ن  و   إن ا" ا إ   ن ط

  ذ و ... ا  دة أ واا ا ا   

)"ر  ق١١٠اا ،(  وذ ل ا ا د" ا ا

 ه ا ن ا ذان وب وإ  ا ام     أ و 

 اي ا ا أ)"  ١١١.(  

)  مما   ما مورة اا ان  ٣٠أم١٩٥٢  (ن أ

) دت اا ت أر١١٢)  رادة ارت ا ،(ان  ٢٩

١٩٥٢ ا   (راا ) ز  ١١١٣)(١٩٥٢  وزارة   ،(
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)،  ا ا  ارادة ١١٤)(١٩٥٢ ام  ٢٣ –ز  ١٢اي (

)  ول  ٢٧اا ١٩٥٢ (أ ا ا ت وما  ن

)   أي ممة ال ا٢٧  ١١٥)(١٩٥٣.(  

 إ   تي أا  نا  ام   ،

 – ١٩٥٢ ام  ٢٣)،  ازارة (١١٦ا إ ا مر ا د (

٢٩  من ام١١٧)(١٩٥٣  ،إرادة ا  ولا ت إا ا ،(

 ورة ا تمت اوأ ،ب امأ ا سأ  بمن ام

)  ن ١٧م  مت (١١٨)(١٩٥٣امه ا  ز ٧٦)، و  م (

)، وز  ١١٩(  ) م  وت  امت ٥٩و (

  نا  سا ي وي اا  ا  ء أ

)١٢٠.(  

 إ ا يي اا  ا و  " راا وز ا

 أار، وم ا ط  ن ظء مم تأ ن و  ي ا

 ا    أي  نا  م  و ، ا ا 

ط  ا اة ا  ا، أاو ا ا ،ا أر و

وا)"ا   راعا  فا  ١٢١ ،(  راا وز ا

ن ا اوع  ا و ارا ا و إ ا دت "

)"أ  درا ي "١٢٢ا  ا  د ،(أ وأر زا  

  ا ا و  ،سا  فت ا  ا ر اه ا

)"ا راا   ا إ ١٢٣.(  

ا ا ات ات ا ل ه اورة ام  ال 

 د إ ذ  ا و ،راا وز ا  اي وي اا 

ورة ام  ،ت ا اد ا  ، و   ه ا

 أ س اا   ،ا  ر إ د ا ىأ 

) أ  ة ا   و ،ا  ضة أ)، ١٢٤  

 و ، ام  ط اا إ د  آ و أم ت ا
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ظ ا  لا ط   يا  ا أ ،   زةإ 

ون )، ١٢٥ة  أ ر  وورة ه إ رج ااق ج(

 ا أ  أداء ا و  ،ورات ااأان ا  م مة ا

 ،ا  م ،ا ا  ا ا م   ء أ 

  ي ط ازات وي ا  ت  ااب.

)  رادة ارت ان  ٢٩ت ١٩٥٤مم ءاب، واا   (

) ممة ال ا  ١٢٦   ت اماء ار إو ،(

)  ما طان  ٩ا١٢٧)(١٩٥٤ أ)، و  نا   ض

  ر اما  مورة اه ا  نا  سا  

ا  ا ة  ات     ان، ا ان 

ا  را ا ااض     اس  ان 

   رادة     ر اما ١٩٣٢   ا  

  ).١٢٨اول (

) مي اا ت وزارة ارن  ٢٩أت ١٢٩)(١٩٥٤اب  ٣ –مام ،(

 اا مورة اب ا ز  تمه ا تأ و   

) ريد ا٥١اا ( ا     ء أ   نا ،

)  ز يي ار ام ي اا ٩٣١٩ (  سا و ،

)  ز ين ا٩٩٦٩ا ()١٣٠.(  

 إه ا اء ة  ز اق، ورج ا ري ان م تم

ماب ن ا اط ،ل مري ا ون    إى ت 

 " نأ)"  ا ا ١٣١دع  ريد اب ا نو ،(

) ا  ٥١ا ( ) أ ١٣٥ا ( ،  أن ا  ن

 ،ةزارة اا  إ ري ام ر اءوإ ،ا ا  

)، و ري ا ١٣٢امت ة ل   ازارة اة، (

  إ ب اش  أ  ، أ أراد   ا ى 

 أ ما وزار  ه إود ،ري ام  ا   ،ا
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) ول ١٧ – ١٩٥٤آب  ٣ن ام١٣٣)(١٩٥٥ ،( وزار   م  ر

)  ةوا  ى   يا ا ا   ز  ٢٦إرادة

١٣٤)(١٩٥٤  نو ،(ا ا  ء و ا رادة اا )٧٠١(  

)١٩٥٤/  ٨/  ٣ ء اورة ا  زراءا ر    ء" ،(

)"ا ا  ل ا١٣٥ا.(  

اأ ارت وزارة اأ   ا مورة ات ام وع

) ل  ١٢١٩٥٤أ ابا  زو () ١٣٦  ،(ي  وا  ا

)، ون ١٣٧اي و اس ا  داة ء أ (ا مر 

  ).١٣٨ر  ه اورة ام ان   ب ال (

، ١٩٥٨ ا  اي اي،   من اام ا  أ

"  ر ءم  رفا ر وزإو ج إ  ء أ ن

ن أ اء  روا ط ... أر  إارس و ر  و

)"رف إا وز ١٣٩ ط  ،( ىأ   ح "ط

 ا–  رديء ا ا  ء و أا  ا   أ 

  ).١٤٠ و     ان"( ن ا  أرت  إ

)  اا ري ارت وزارة مر  ١٩ –آذار  ٣أإرادة ١٤١)(١٩٥٨أ (

)  ردناق واا  د اا   ،ا  آذار  ١٧

١٤٢)(١٩٥٨  ،(أ)ا ا و ار اا  ١٤٣،( ر

م اا وز )   در  ٥١٩٥٨أا (  ورةت ااء ام

)،  ١٤٤ام اد    اط ام  ااق (

 زد، وا   تما) ١١٨م (  ء أ   نا ، 

) س اا ي وي اا  ا و ١٤٥.(  

أر   ١٠ ( اع  دي، ااءإ إ د ا  ام  ا

١٩٥٨ ا رادة ا ،()٢٣٠( ) ر  ٦إ)، ١٤٦)(١٩٥٨أ إ م د و

 ا رادة ا ٢٩٧(ا( ) ان  ٨١٩٥٨راا ( )  ٩ 
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)،   ١٤٨) ت (٦)، و   ا ى (١٤٧)(١٩٥٨ان 

.س اا ي وي اا   ا أي   

 أ   ة ا ل ،با اب  ١٩٥٨ -١٩٣٩ا  

) ول رت، وا أر ا٤ا) ا ا  (١٤٩.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ض   ،ا     ءهن أ نا  أ   

راات ا م  ة ا و ،طوا وا   ،ا ر 

 )،و  ١٥٠ إاء   م أ  أر ات (

  جا اا  ي واان ا ن اا   با

  .١٩٥٨ – ١٩٣٩ة  ال 

) ١٩٣٩ اول   ١١ ان  )  ا ان اي 

 رادة اا ٥٤٢  ١٥١(١٩٣٩    مما أدى ا و ،(

)  نول  ٢٨اا ١٥٢) (١٩٣٩ا وأ ،(  ر اا  

)وا د١٥٣وا)   وام،(ز  ١٦١٩٤١)(١٥٤  ،(

 و ،ما  ر  م ا ي أان ا  

) ع اة ا لول  ٢٨ا ١٩٤١آذار  ٣١ – ١٩٣٩.(  

    جا اا  ا أ  رادةا  ،نا  

 ا ٢٣٦ا ) ١٥٥)(١٩٥٤آذار  ١١    مما وأدى ا ،(
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  نن  ٢١(ا١٥٦)(١٩٥٤ما وأ ،(  ر اا  

)١٥٧  و،(   و  نا  ١٩٥٦  ا  ن و ،

  ل را ض وإ   د إ ذ ن، وا  ت

) ١٥٨و    ةوا ا  ،(   دلون اق ا

 ا ن" ري اح م ا أ ،اق وإا ت ان ا

    ا  را را ده و   م ...   

)"ه ا ء  اا   ب و و أ١٥٩أ  ،( 

)، ١٦٠اح  "  ا   ا وم  ا واح"(

ا ... اق و ة ام" ه اأ إ ا    م

)"موا ١٦١اط ،(  ا ا ا "أ  ا ن

  ).١٦٢اق"(

Abstract 
The parliament representation of Al-Mishhkab city continued during 

the Royal regime. In the period of the study, Al-Mishhkab city 
represented its people during the ninth to the sixteenth session by two 
parliamentarians for each session. The representation was always from 
Abi Sekher district especially after making the district an independent 
election constituency since the eleventh session. The parliamentarians 
were Al-Sayed Abdul Mahdi Noor Al-Yaseri and Abdul Abbas Al-
Mizher Al-Faraun for their close relation with Noor Al-Saeed and as 
members of his party. The people of Al-Mishhkab called them "the 
permanent parliamentarians of Saeed". The Senates council represented 
the city for the period 1939-1958. Al-Sayed Al-Yaseri represented Al-
Mishhkab in 1939 and his representation did not last for his support to 
Mays Revolution an Faraun represented Al-Mishhkab in 1954 and his 
representation did not last also because he died in 1956.   

  

  هوامش البحث

  

، (اد : دار اون ا ا    ٧اا ، ) ازاق ا ،ر ازارات ١(

  .٦٨، ص١ج  ) ، ١٩٨٨، 
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) ط  ا ، ا ا  ا ا و ا  ااق ٢(

)، ٢٠١١، أطو دراه ( رة)، ( ا : اداب،      ١٩٥٨-١٩٣٩

  .٩ص

(اد:دار اون ا ،اا ، ا ا)  اد٣(

،٢٩٦، ص١، ج)١٩٨٩ا. 

)٤  ،ا  ء(    ، ولا  ا   اقا  ما ر٢ا  ،

 ، وت : دار     ا)١٢٧، ص ) ٢٠١٠. 

 . ١١٨)ار م ، ص٥(

 )٦ ااب اا   ودور اماء ا ابم ، اإ ١٩٤٦ -١٩٢٥)ا ،

 داب،     را  :ا ) ،(رة ) ٣٢)، ص٢٠١٢. 

درا ر، ر    ١٩٣٩ – ١٩٣٢)س  ر، اة ام  ااق ٧(

 )   رة ،دابا  :اد ) ،(١٥)، ص ١٩٧٢. 

 .١١) ط ، ار ا، ص ٨(

)٩   اموا ا اب أم ،ا   : داول اا ا ادإ (

وا  ا ا  ااب اا   (ا)١٩٥٨-١٩٢٥،١  ا) ،

دار ا : ، ص     ٣١-٢١، ص ص)٢٠١١ ، ر ار،ا  س ؛  ٥٣؛

 ١٩٣٩ – ١٩٢٥ر   ا ، ا ا   ا  ااق   

) ، ٢٠١١درا ر، ر  ( رة)، ( ا : اداب،        

 .٣٠٠-٢٨٩،ص ص ١٠رات، ار ا،ج؛ ازاق ا ،ر ازا ٨١ص

، (اد:  ١درا ر ،   ١٩٤٥-١٩٣٩) اة ارام، اة ام  ااق ١٠(

 .٣٦-٣٠)، ص ص ٢٠٠٤ا ا،    دار اون 

،  ١ ا ،   ١٩٤٦-١٩٢٥) ، اة ا  ااق   ١١(

) ،ا  :اد٦٢)، ص ١٩٨٣. 

 .٩٢، ص٥) ازاق ا ،ر ازارات، ار ا، ج١٢(

 .٥٩)س  ر، ار ا، ص ١٣(

 .٣٣-٣٢)  ا، ار ا، ص ص١٤(
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اا .(   . ن، اورة ام ا  ، ا  ال ان      ١٥(

     ديا  ع١٩٣٩ا   ،ا  :اد) ،١٤) ، ص١٩٣٩ . ؛

،  ١٩٣٩ اع  ادي  ان       اورة ام ا ، .ع،

   ،ا  :اد)ت ؛ د. ك. و، ٢-١)، ص ص ١٩٤٠  نا - 

 رةان، إا ر  ،نا  ء١٧، ص١٢، و٣٣٢١/ ٣٠٠ء ا. 

،ا ١٩٣٩،اع ادي   ،اورة ام ا.  .ن )١٦(

 .٢٧٢ -٢٧١ص ص)، ١٩٤٠(اد :  ا،،١٩٤٠آذار٢٤)،١٨(

)١٧.ر ما( 

)١٨ اات ما   تظ ت ط  : راتق   )اغ ارض ووة ا

 ى اء   ال وه  أر، م  اء ذ ان  ع        

     ت ة  تظ  دا  ا  ءا  اء  ا

          ل وا   ءى ا  ضا ادى ا  ب واي ام

       اما  ،س ون آ : ، رضا  

 ماب ام١٩٣٠-١٩٢٠ا      ) ،(رة )  ر ،ر درا

 ،ا  :د١٧-١٦)، ص ص ٢٠١٢ا. 

)١٩(     ديع اا ، ا مورة ان، ا . .ر ١٩٣٩ا ،

) ا،٢٧٢-٢٧١، ص ص ١٩٤٠آذار  ٢٤)، ١٨ا. 

)٢٠. ر ما( 

)٢١.ر ما( 

)٢٢. ر ما( 

)٢٣) ا ،ر م٢٩٣-٢٩٢، ص ص١٩٤٠آذار  ٢٨)، ٢٠)ا. 

)٢٤.ر ما( 

)٢٥.ر ما( 

)٢٦) ا ،ر من  ٦)، ٢٢)ا٣٣٥، ص١٩٤٠م. 

 .٣٦٨، ص ١٩٤٠من  ١٠)، ٢٤م، ا ()ار ٢٧(

)٢٨.ر ما( 

)٢٩.ر ما( 
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)٣٠.ر ما( 

)٣١) ا ،ر من  ١٨)، ٢٧)ا٤١٢، ص ١٩٤٠م. 

)٣٢) ا ،ر من  ٢١)، ٢٨)ا٤٣١، ص١٩٤٠م. 

)٣٣(      ديع اا ،ا مورة ان، ا . .١٩٤٠ ) ٢٥)، ١٩، ا 

 من ام١٩٤١،،ا :اد)٢٦٠-٢٥٩ص ص  ) ،١٩٤٠. 

)٣٤.ر ما( 

)٣٥       ديع اا ،ا مورة ان، ا . .(١٩٤٢ ) ٨)، ٣٥، ا 

 .٣١١)، ص ١٩٤٢، (اد:  ا،١٩٤٣أر 

)٣٦مورة ان، ا . .(   ديع اا ،١٩٤٠ا ،ر اا ،

) ٢٤)، ٢٥ا  ٣١٥، ص ١٩٤١. 

)٣٧      ديع اا ،ا مورة ان، ا . .(١٩٤١   ،ما ١١، ا 

 ما ١٩٤١ ،ا  :اد) ،٢٣-٢٢)، ص ص١٩٤١. 

)٣٨(        ديع اا ،ا مورة ان، ا . .١٩٤٠   ،ر اا ،

) ٣٦١ص  ، ١٩٤١آذار  ١)، ٢٨ا. 

)٣٩.ر ما( 

)٤٠. ر ما( 

)٤١    ديع اا ،ا مورة ان، ا . .(١٩٤٠ ،ر اا ،

) ٣٩٠ -٣٨٩، ص ص ١٩٤١آذار  ٤)، ٣٠ا. 

)٤٢. ر ما( 

)٤٣  ديع اا ،ا مورة ان، ا . .(١٩٤٢ ،ر اا ،

) ٦)، ١٣ا  ٩١، ص١٩٤٣. 

)٤٤) ا ،ر مان  ٨)، ٤٨)ا٤٤٧-٤٤٦، ص ص ١٩٤٣ . 

)٤٥.ر ما( 

)٤٦.ر ما( 

)٤٧ر ما(. 

)٤٨ ،ا ا ،ر م١٢)ا  ما ١١-١٠، ص ص١٩٤٢. 
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)٤٩       را ا   أول دورة ام م ا مورة اان ا(

          ،ر ازارات، اا ر ،زاق اا  : ،ا و دون ان

 .١٤٩ – ١٤٨، ص ص ٦ج

، ١، ١٩٤٥-١٩٣٢رؤوف  ، مري ا ودوره  ا اا(     د ٥٠(

 ،ا ون ااد: دار ا)١٧٥)، ص ١٩٨٨. 

 .١٦٣-١٦٢، ص ص٦) ازاق ا ،ر ازارات، ار ا، ج٥١(

)٥٢    ر  ،ا ا ،اماء ا ت ،ص ٣٢، و ٥٩٠٨/٣٢٠٥٩٠٧)د. ك. و ،

٥٠. 

 خ  ال ، و  اب    :)١٩٦٨-١٩٠٧) اس  ان (٥٣(

١٩٠٧          ، دورات ام   م ١٩٦٨ام      : ،

 .١٠٧ا ،ار ا، ص 

)٥٤ ر  ،٥٩٠٨/٣٢٠٥٩٠٧)د. ك. وو ، ا ،١٢٨، ص٨١ر ا. 

)٥٥     ان ال اأ  ا   ،ةا مورة ان، ا . .(  

  ديع ا١٩٤٣ا    ،ا  :اد) ،د    ١)، ص١٩٤٣  ن ،

         ديع ا ء ا    ما   ولا ا  

 ر ن اما  نم  أ ام  ،٦٩ا   ١٩٤٣    أ

اول  من اول  : ،   ازاق ا ،ر ازارات، ار 

 .١٦٥، ص ٦ا، ج

)٥٦     ديع اة، اا مورة ان، ا . .(١٩٤٣ا ، ) ١٣)، ٢٢ 

 .٢٧٢-٢٧١)، ص ص ١٩٤٣، (اد:  ا، ١٩٤٤أر 

)٥٧ .ر ما( 

)٥٨.ر ما( 

)٥٩       ديع اة، اا مورة ان، ا . .(١٩٤٤ ) ١٨)، ١٢، ا 

 من ام١٩٤٥ ،ا  :اد) ،١٥٨)، ص ١٩٤٤. 

)٦٠.ر ما(  

)  امرو  : م رة ، ات  و ار  اء     ٦١(

  و ما ب ا١٩٥٣ – ١٩٥٢ا        ار اا   
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 ،  م ن ا  ،  ااب اا  ارات     

و ا دا ١٩٥٨-١٩٤٥  : ا ) ، (رة )  ر ،

 . ٥٨) ، ص٢٠٠١ اداب ، 

)٦٢  ديع اة ، اا مورة ان ، ا.   . (١٩٤٤  ، ر اا ،

) ٢٨) ، ١٥ا  من ام١٩٢-١٩١، ص ص  ١٩٤٥. 

)٦٣ .ر ما ( 

ار أرا ا  :وع ري  ا   اول وا(     وع ٦٤(

ماظ  ارا ا  ا ا اراض ، واط  اب   

ا وا ا  اوع او ازل  ر أرا، و ءت     

  ارا ا ا  أس        ا أ   ه ا و

ا اة، ون ن ا أو واور م ار  ز اات   

         ا   ،ةا مورة ان، ا . . ،وعا ا راا

ان ال اأ  ديع اا  ١٩٤٤  :اد) ،

،٢١-١٨)، ص ص ١٩٤٥ا. 

)٦٥  ط   ن او ،ما وا ا ا اا د م :اا م(

او و ا   اا (ا اع) ن ول اادات         

        ا ا س اأ       أرا  ه ا ل وطا

     ر ،ياا د ا : ،ا راا   اق وا

     رات اا  اق ودراا  را١٩٣٢-١٩١٤ا   ،اد: دار ا) ،

  ؛ ا  ا، ار اداري و اا  ٢٦-٢٥)، ص ص ١٩٧٨

 ماب ام١٩٣٢-١٩٢٢ا ، ن: دار) ،١٩٥) ، ص٢٠٠٨. 

)٦٦    ديع اة، اا مورة ان، ا . .(١٩٤٤ ،ر اا ،

) ١٧)، ١٩ا  ٢٣٢-٢٣١، ص ص ١٩٤٥. 

)٦٧ .ر ما( 

)٦٨) ا ،ر م٢٠)، ٢٠)ا  ٢٤٤، ص ١٩٤٥. 

)٦٩ .ر ما( 

)٧٠) ا ،ر م٣١٧-٣١٦، ص ص١٩٤٥آذار ٢٤)، ٢٦)ا. 



  

       )   ٣١٦ ....... ( ................................مشاركة أهايل مدينة املشخاب يف احلياة النيابية يف العراق

  

)٧١ .ر ما( 

)٧٢ .ر ما( 

)٧٣) ا ،ر م١٣)، ٣٥)ا  ٤٣٦، ص ١٩٤٥. 

)٧٤ .ر ما( 

)٧٥) ا ،ر مر  ٢٧)، ٣٨)ا٤٦٨، ص ١٩٤٥أ. 

)٧٦(  ن . .  مورة اة، اا   ديع ا١٩٤٥، ا ، ما ٢، ا 

 .٥ص )،١٩٤٦(اد :  ا، ،١٩٤٥من اول

)٧٧) ا ،ر م١٣)، ١٢)ا  من ام٩٤-٩٢، ص ص١٩٤٦. 

)٧٨) ا ،ر م٢٣)، ١٧)ا  من ام١٧٢-١٧١، ص ص ١٩٤٦. 

)٧٩ ،ر ما() ٢١٠، ص١٩٤٦آذار  ٥)، ٢١ا. 

)٨٠) ا ،ر مر  ١٥)، ٣٧)ا٣٧٢، ص١٩٤٦أ. 

)٨١ .ر ما( 

 .٣٨٣-٣٨٢)ار م، ص ص٨٢(

)٨٣.ر ما( 

)٨٤ ر  ،ا  تما ،اماء ا ت ،٥٩٠٩/٣٢٠٥٩٠٧)د. ك. و ،

 .٣، ص٢و

م ن  ر ااق و ا ا ، (وت :        – ا) اي، ٨٥(

 ،.٣٨٩-٣٨٦، ص ص )١٩٦٩د . 

)٨٦   اا ا  ،ا  ا (–     ابن وان ا١٩٥٣-١٩٤٥ا 

 ،ر ١درا ، قاد: دار آ) ،٨٠)، ص٢٠٠١. 

 اء داة ام ، ان ن  اء داة        )ار م  ،ا امن ٨٧(

)  ابد ا ور ١١٥ام) ١٣٨) ا. م ( 

)٨٨ ر  ،و٥٩٠٩/٣٢٠٥٩٠٧)د. ك. و ،ر ا٥٧، ص ٥١، ا. 

ا اا و ا اط  م اب ا        ا اي،  )٨٩(

 .٢٤، ص ) ١٩٧٨، (اد: وزارة ا وان ،  ١٩٥٨ز ١٤ام  رة 

 . ٣٦)  ا، ار ا، ص ٩٠(

 .١٦٠، ص ٧) ازاق ا ،ر ازارات، ار ا، ج٩١(
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)٩٢ر م٢٨٢، ص )ا  . 

)٩٣       )  اق، را  ا ا  ،ا م  (

 .٩٢-٩١)، ص ص١٩٩٥رة)، ( اد:  امن، 

)  ه اورة ام ان  ااب، ن اول ا  ادي    ٩٤(

)، ١٩٤٨   ٣ -١٩٤٧من اول   ١وا اد (  )، ١٩٤٧ز  ٢٠ –آذار  ١٧(

 . :. ن، اورة ام اد ،  ا ا  أل ان     

   ديا  عا  ا١٩٤٧ا    ،ا  :اد) ،؛ ١)، ص١٩٤٧

 ، دا مورة ان، ا . .     ان ال اأ  ا ا 

  ديع ا١٩٤٧ا ،ا  :اد) ،٢-١)، ص ص١٩٤٨. 

)٩٥(    ،رازاق اا  ب    روا را واق ظا  ا ا

 ١٩٥٧-١٩٢٤ا  دا ) ، (رة )  ر ،    ، ا :

 .٣٠؛   ا اي، ار ا، ص ١٤٢، ص ) ٢٠٠٩

 .١٧) ط  ا، ار ا، ص ٩٦(

 .٣٨-٣٧)  ا، ار ا، ص ص ٩٧(

)٩٨    ديع اا ، ما مورة ان، ا . .(١٩٤٨ ) ٣٧، ا ،(

 .٦٠٩-٦٠٨)، ص ص ١٩٤٨، (اد:  ا، ١٩٤٩أر  ٩

)٩٩ .ر ما( 

)١٠٠  ديع اا ، ما مورة ان، ا . .(١٩٤٩) ١٣)،٣٢، ا 

 .٤٤٥)، ص ١٩٤٩، (اد:  ا، ١٩٥٠أر 

)١٠١ .ر ما( 

)١٠٢ .ر ما( 

 ٢)، ١٩، ا ( ١٩٥١اورة ام ام ، اع ادي  ) .. ن، ١٠٣(

 ١٩٥٢ ،ا  :اد) ،٢٩٥)، ص ١٩٥١. 

)١٠٤ .ر ما(  

)١٠٥   ديع اا ، ما مورة ان، ا . .(١٩٥٠ ) ١)، ١٨، ا 

 .٢٦٣)، ص ) ، ،١٩٥٢اد:  ا١٩٥١آذار 

)١٠٦ .ر ما( 
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)١٠٧) ا ، ر مر  ٩)، ٤٦)ا٨١٨، ص ١٩٥١أ. 

)١٠٨ .ر ما( 

)١٠٩) ا ،ر مر  ٦)، ٤٣) ا٧٥٩، ص ١٩٥١أ. 

)١١٠ .ر ما(  

)١١١ .ر ما( 

ا  أل ان ) .. ن، اورة ام ام   ،  ااب ١١٢(

  ديع ال ا ا١٩٥١ا ،ا  :اد) ،١)، ص١٩٥٢. 

)١١٣   ر  ،وا ا  ،ات وزارة ا ،٩٦٩٠/٣٢٠٥٠)د. ك. و ،

 .١٩٠، ص ١١٩و

 .٢٨٠، ص ٨) ازاق ا ،ر ازارات، ار ا، ج١١٤(

)١١٥ ر  ،و ٩٦٩٠/٣٢٠٥٠)د. ك. و ،ر ا١٨١، ص١١٥، ا. 

): و  ا وج  ار ا     ١٩٨١ – ١٨٩٩)مر ا د ( ١١٦(

   ل١٩١٧ا   اا ا ا ١٩٢١، ام ما  ا  ،١٩٤١ 

 ن اار  وم١٩٤٢و  ول وا  ١٩٤٨  اات ا 

 ن ار ر  ، ب  ١٩٥١ا     زراءا ر ت ا ،

  اقا ر   ن   ١٩٥٢ا   ا  ،١٩٥٣    : ،

  ،ن: دار ا) ،اق اا  ا ي، أص ١) ، ج٢٠٠٤ ،

 .  ٢٨٨ -٢٨٧ص

 .٣٢٩، ص٨) ازاق ا ، ر ازارات ، ار ا ، ج١١٧(

)١١٨   ) ر ا  تمت ا(٦   (١٩٥٢      ا ا ا ظ 

          ، طا ل واا ر  وا اب ادة ا و

 : ص ص ،ر اا ، رازاق اا  ب١٩٢-١٩١. 

درا ر، ر   ١٩٥٨ – ١٩٥٣) ا  رن، اة ا  ااق ١١٩(

 .٣١)، ص ١٩٨٧ ( رة)، ( اد:  اداب، 

، ١١٤، و٣٢٠٥٩٠٧/ ٥٩٠٣ ر  ت اء اام ، امت ا ، )د. ك. و،١٢٠(

 .١٢٢ص
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)١٢١   ديع اا ، ا مورة ان، ا . .(١٩٥٣ – ١٩٥٢  ا ،

 ،ا١٥ا  ١٩٥٣ ،ا  :اد) ،٥٠)، ص ١٩٥٤. 

)١٢٢) ا ،ر من  ٩)، ١٧) ا٢٦٧، ص ١٩٥٣م. 

)١٢٣ .ر ما ( 

)١٢٤ا(       ، ما ا ،ر ما ،ا ا ا ا ا ٢   ١٩٥٣ ،

 .٦ص 

)١٢٥) ا ،ر ما ،ا ا ا ا ر  ٢٥)، ٣٤)ا٦٨١، ص ١٩٥٣أ. 

)١٢٦ ر  ،و٢٣٠٥٩٠٧/ ٥٩٠٣)د. ك. و ،ر ا١٨، ص١٨، ا. 

 .٢٤، ص ٢٤)ار م، و ١٢٧(

)١٢٨ ر  ،ا ت اام ،اماء ا ت ،و  ٦٢٠٩/٣٢٠٥٩٠٧)د. ك. و ،

 .٩٦ – ٩٤، ص ص ٨٤

 .١٠٩، ص٩) ازاق ا ،ر ازارات، ار ا، ج ١٢٩(

)١٣٠ ر  ،و٣٢٠٥٩٠٧/ ٥٩٠٣)د. ك. و ،ر ا١٢٢، ص ١١٤، ا. 

)١٣١   ا  (   ص ص ،ر اي، ا٦٣-٦٢ا    ا  ؛

 .٥٤رن، ار ا، ص 

 .٩٢)  م ، ار ا، ص ١٣٢(

؛ ازاق ا،ر ٥٢) ا  رن، ار ا،ص ١٣٣(

 .١٣٣، ص ٩ازارات، ار ا،ج

)١٣٤ مورة ان، ا . .(       ابا    ، اا   ل   اأ 

    ديا  عل ا ان ا١٩٥٤ا  ،ا  :اد) ،

 .٨)، ص١٩٥٤

)١٣٥ ر  ،و٣٢٠٥٠/  ٩٦٩٠)د. ك. و ،ر ا١٣٢، ص١٢، ا . 

)١٣٦   ا ردور ا ،اا ظ د ( اق١٩٥٨ – ١٩٤٦ا وأط ،

 .١٦٩)، ص١٩٩٥دراه ( رة)، ( ا : اداب، 

)١٣٧ ر  ،و ٣٢٠٥٩٠٧/ ٥٩٠٣)د. ك. و ،ر ا١٢٢، ص١١٤، ا . 

 .١٦٩) د ظ اا، ار ا، ص ١٣٨(

، ١٩٥٨- ١٩٥٧ادي  .(  . ن، اورة ام ا ، اع    ١٣٩(

) ١٧ا ،(٢  ١٩٥٨ ،ا  :اد) ،٣١١)، ص ١٩٥٨. 

)١٤٠) ا ،ر م٥)، ١٩)ا  ٣٥٦، ص ١٩٥٨. 
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 .٢٠٨، ص ١٠) ازاق ا ،ر ازارات، ار ا، ج١٤١(

ا وا اردم، و     )اد ا : اد مرا  ا ا ١٤٢(

  دو    ام ا ق   اد  اظ      

  ان ، ا ا و ا وا  دء اأ  دو 

ور  ا  اد  ااق  ر اد، وان   اد ن  د

     ة ااق واا ،   : ، ن  ا ١٩٥٨ – ١٩٣٩و ،

 ،اد: دار ا)٢٤٢)، ص١٩٩٠. 

 .٣١٣، ص ١٠) ازاق ا ،ر ازارات، ار ا، ج ١٤٣(

 .  ٢١٨)ار م ، ص١٤٤(

)١٤٥ ر  ،و ٥٩٠٣/٣٢٠٥٩٠٧)د. ك. و ،ر ا١٢٢، ص ١١٤، ا. 

)١٤٦ ر  ،و ٩٦٩٠/٣٢٥٠)د. ك. و ،ر ا١٥، ص ٥، ا. 

)١٤٧. ر ما( 

)١٤٨      ،ا  :اد) ، دا مورة ان، ا . .(ص ص ١٩٥٨ ، (

٦٠-١. 

 – ٨٠ر ا، ص ص   ) ااد ا اول ادا   : ا، ا ١٤٩(

١٢٥ ر  ،و  ٥٩٠٣/٣٢٠٥٩٠٧؛ د. ك. و ، ر ا؛ د. ك. و،  ١٢٢، ص ١١٤، ا

 ر و٥٩٠٩/٣٢٠٥٩٠٧ ، ر ا٨٩، و ١٢٨، ص ٨١، و ١٢٥، ص ٧٩، ا  ،

؛ د. ك. و، ت اء اام، امت ء أ ،  ر     ١٣٧ص

؛   ااب ورات ام   ٩٦-٩٤، ص ص  ٨٤، و ٥٩١٢/٣٢٠٥٩٠٧

 ا– . دا 

)١٥٠     ان اا  ،س ر (١٩٥٨- ١٩٢٥    وأط ،ر درا

        ،"ر ا" ا  :اد ) ،(رة ) راه١٤)، ص ص ١٩٩٥د – 

١٥. 

 ، اان، ارة  ا ان اي  - ان ت )د. ك. و، ١٥١(

 ٢٠، ص٢٠، و٢٢٤/٣٣٢١ر. 

)١٥٢  ا مورة اع، ا . .( ،      ديا  ع١٩٣٩ا ) ١٧، ا ،(

 .٢٨١)، ص ١٩٤٠، (اد:  ا، ١٩٣٩ اول  ٢٨

)١٥٣مورة اع، ا . .( ا  ،       ديع ال ا نل اأ  

 .٢)، ص١٩٤٠، (اد:  ا، ١٩٤٠ –  ١٩٣٩ ان 
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)١٥٤ ر  ،٣٣٢١/  ٣٠٠)د. ك. و، ، ر ا١٧، ص ١٢و  ا. 

 .١٨، ص ١٣) ار م، و ١٥٥(

)١٥٦ ، ا مورة اع، ا . .(  ديع ا١٩٥٤ – ١٩٥٣ا  ا ،

 .٥٩ -٥٨)، ص ص١٩٥٤،(اد:  ا، ١٩٥٤من  ٢١)، ٦(

)١٥٧       ديع اا ، ا مورة اع، ا . .(١٩٥٥ – ١٩٥٤ ،

 ،وا ول  ١ان ام١٩٥٤ ،ا  :اد) ،٤)، ص١٩٥٥. 

 .١٠٩ - ١٠٨ ا، ار ا، ص ص)١٥٨(

)١٥٩       ديع اا ، ا مورة اع، ا . .(١٩٥٥ – ١٩٥٤ ،

) ا ،ر ا٢٦)، ١١ا  ١٧٦، ص ١٩٥٥. 

)١٦٠ .ر ما( 

)١٦١ .ر ما( 

)١٦٢  دلون اق ا  نم (  اق و١٩٥٥ا     رة  :

            ك عد   اقق اا ا و ،اق وا  ي 

، و ا مري ا اب   اول ل ، ار م ، ص 

١٧٦.  

  املصادر واملراجع قائمة

  اوال : امللفات الوثائقية 
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:
ً
  حماضر جملسي النواب واالعيان ثانيا

  حماضر جملس النواب  -١

     ديع اا ، ا مورة ان ، ا . . ١٩٣٩    : اد) ،

،١٩٤٠ا. ( 

   ديع اا ، ا مورة ان ، ا .  . ١٩٤٠     ا  : اد) ،

،١٩٤٠ . ( 

  ديع اا ، ا مورة ان ، ا .  . ١٩٤١     ا  : اد) ،

،١٩٤١ . ( 

  ديع اا ، ا مورة ان ، ا .  . ١٩٤٢    ا  : اد) ،

،١٩٤٢ . ( 

    ، ا مورة ان ، ا .  .       ان ال اا  ا 

  ديا  ع١٩٣٩ا  ، ا  : اد) ،١٩٣٩ .( 

        ان ال اا  ا   ، ةا مورة ان ، ا .  . 

  ديع ا١٩٤٣ا ، ا  : اد) ،١٩٤٣ . ( 

  ديع اة ، اا مورة ان ، ا .  . ١٩٤٣   ا  : اد) ،

،١٩٤٣ . ( 

  ديع اة، اا مورة ان ، ا .  . ١٩٤٤     ا  : اد) ،

،١٩٤٤ . ( 

  ا  ال ان اا .        . ن ، اورة ام اة ،  

  ديع ا١٩٤٤ا  ، ا  : اد) ،١٩٤٥. ( 

  ديع اة ، اا مورة ان ، ا .  . ١٩٤٥    ا  : اد) ،

،١٩٤٦ . ( 

   دا مورة ان ، ا .  .      ان ال اا  ا ا  ،

  ديا  ع١٩٤٧ا ، ا  : اد)،١٩٤٧ . ( 

       ان ال اا  ا ا  ، دا مورة ان ، ا .  . 

  ديع ا١٩٤٧اا  : اد)، ،١٩٤٨ . ( 
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    ديع اا ،  ما مورة ان ، ا .  . ١٩٤٨    : اد) ،

، ١٩٤٨ا . ( 

    ديع اا ،  ما مورة ان ، ا .  . ١٩٤٩    : اد) ،

، ١٩٤٩ا . ( 

مورة ان ، ا .  .     ديع اا ،  ما ١٩٥٠     : اد) ،

، ١٩٥٢ا . ( 

     ديع اا ،  ما مورة ان ، ا .  . ١٩٥١     : اد) ،

، ١٩٥١ا . ( 

ا  ال ان   .  . ن ، اورة ام ام   ،  ااب  

  ديع ال ا ا١٩٥١ا ، ا  : اد)،١٩٥٢. ( 

    ديع اا ،  ا مورة ان ، ا .  . اد :   ١٩٥٣-١٩٥٢) ،

، ا ١٩٥٤ . ( 

   ، اا مورة ان ، ا .  .          نل اا  اب اا   

  ديا  عل ا ا١٩٥٤ا ، ا  : اد)،١٩٥٤. ( 

      ديع اا ،  ا مورة ان ، ا .  . اد :    ١٩٥٨-١٩٥٧) ،

، ا ١٩٥٨ . ( 

 ) .١٩٥٨ام اد)، اد :  ا .  ،  . ن ، اورة 

  حماضر جملس االعيان  -٢

،    اع  ادي  ان        اورة ام ا.     . ع ، -

١٩٣٩  ،ا :اد) ،١٩٤٠ . ( 

-   عا ، ا مورة اع ، ا .  .   دي١٩٣٩ا   : اد) ،

 ، ١٩٤٠ا. ( 

  ال ان ل اع ادي     ،  ا ام .   . ع ، اورة -

  نا ١٩٤٠-١٩٣٩ ، ا  : اد) ،١٩٤٠. ( 

،  ١٩٥٤-١٩٥٣ادي  .    . ع ، اورة ام ا  ، اع      -

 ، ا  : اد)١٩٥٤. ( 
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-       ديع اا ، ا مورة اع ، ا .  . ١٩٥٥-١٩٥٤  ،

 ، ا  : اد)١٩٥٥. ( 

  ثالثا : الرسائل و االطاريح

١-  ا   ودور اماء ا ابم ، اا أ ااب ا١٩٢٥ – 

١٩٤٦ ،) ،(رة )  داب،  را  :٢٠١٢ا.( 

درا   ١٩٣٠ –  ١٩٢٠ اماب ام      اام آ ون س،  -٢

 ،ر) ،(رة )  ر  ،ا  :د٢٠١٢ا.( 

٣-  ظ د     اقا  ا ردور ا ،ا١٩٥٨ – ١٩٤٦ا ، واط

 ).١٩٩٥ ا : اداب، دراه ( رة)، (

 ١٩٣٩ – ١٩٢٥ر   ا ، ا ا   ا  ااق    -٤

 ،ر درا) ،(رة )  ر :داب،  اا ٢٠١١.( 

ر درا ر،   ١٩٣٩ – ١٩٣٢س  ر، اة ام  ااق       -٥

) ،(رة )   ،دابا  :اد١٩٧٢.( 

ر  درا ر،   ١٩٥٨ – ١٩٥٣ ا  رن، اة ا  ااق  -٦

 ).١٩٨٧اد:  اداب،  )، ( ) رة

٧-              ا و ا ا  ا ا  ،ا  ط 

ا : اداب،   أطو دراه ( رة)، (     ، ١٩٥٨ – ١٩٣٩ااق

٢٠١١.( 

٨-      ان اا  ،س ر ١٩٥٨ – ١٩٢٥   ،ر درا وأط

 ).١٩٩٥ ،"ا ر" ا  دراه ( رة)، ( اد:

٩-          درات اا  ااب اا   ،ن ا م 

 داب    ١٩٥٨-١٩٤٥واا :ا ) ، (رة )  ر ،

 ،٢٠٠١. ( 

ر    )  م ا ، ا ا  ااق ،      -١٠

) ،(رة  ،نما  :اد١٩٩٥.( 
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ارا، ا ا  ااق ظو ار وآر      ازاق  ب  -١١

 ١٩٥٧ – ١٩٢٤ا ، ) ،(رة )  ر ا    ،ا  :د

٢٠٠٩.( 

 : الكتب العربية 
ً
  رابعا

١-   ماب اما   اا و دارير اا ،ا  ١٩٢٢أ- 

١٩٣٢ ، ن: دار) ،٢٠٠٨.( 

٢-    ا ،يا –          :وت) ،ا اق واا ر  ن م

 ،.١٩٦٩د.( 

٣-       اقا  ة اا ،١٩٤٦ -١٩٢٥      ، ا  ١ ،

 ،ا  :اد)١٩٨٣.( 

٤-  ،  د رؤوفري ام اا ا  ١٩٤٥ – ١٩٣٢ودوره ،١  ،

 ، ا ون ااد: دار ا)١٩٨٨.( 

، (اد: دار اون ا ا   ٧ا ،ا  ازاق ا ،ر ازارات -٥

 ،١٩٨٨.( 

،  ١درا ر ،  ١٩٤٥ – ١٩٣٩ اة ارام، اة ام  ااق     -٦

 ،ا ون ااد: دار ا)٢٠٠٤.( 

٧-  اا ا  ،ا  ا –    ابن وان ا١٩٥٣ – ١٩٤٥ا 

 ،ر ١درا ، قاد: دار آ) ،٢٠٠١.( 

٨-     ،ولا  ا   اقا  ما را ،ا  ء٢ ،

 ، وت: دار ا)٢٠١٠.( 

  ا، ماب أ ا واام وا (ا)   ااب         -٩

ا  اا ا ١٩٥٨ - ١٩٢٥ ،١ ،دار ا :٢٠١١، (ا .( 

١٠-        رات اا  اق ودراا  راا  ر ،ياا د أ

١٩٣٢ – ١٩١٤ ،اد: دار ا) ،١٩٧٨.( 

١١-  ة ااق واا ،  ١٩٥٨ – ١٩٣٩ ،اد: دار ا) ،١٩٩٠.( 

١٢-         ب اا م  طا وا اا ي، اا ا  

 ).١٩٧٨، (اد: وزارة ا وان، ١٩٥٨ز  ١٤ام  رة 
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١٣-          ،ا ون ااد: دار ا) ،اا ا ا ،دا  

١٩٨٩.( 

١٤- ا ي، أ  ،ن: دار ا) ،اق اا  ٢٠٠٤.( 
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  عمالة األطفال يف مدينة النجف القدميةحتليل جغرايف لظاهرة 

  دراسة يف اجلغرافية االجتماعية املعاجلات)–االسباب –(الواقع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املبحث االول

  اإلطار النظري

  املقدمة

 را ا اا  ة اا اا  لطا  ةظ

 و راه ا ر ام   ، دوا ا  مر

ا  ، ي قا ن ا لطأن ا رات، أا  

 اا ى ا وا ء ا   ل ا دن إ ا .

ال ا  ا ا ا ه ا ا  ا  ل 

ا و ة او  ذوي ا  ا  ت 

  ان    ارااة و      ه امر

ا ا    ء ا و اظ ا واء 

، ام   ا اط اذ   ه انو و ا ات ا

   نأ  ا ا ول  ةم  رو ا

 د ، و،وا ت ا ا وا وار  اء

 املدرس الدكتور

 مصطفى كامل عثمان

 جامعة الكوفة -كلية اآلداب 

 االستاذ املساعد

 كفاح داخل عبيس 

 جامعة القادسية -كلية اآلداب 

 االستاذ الدكتور 

 عايد جاسم حسني الزاملي

 كلية االداب  -جامعة الكوفة 
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 ادا  ان ت اا  ات اا  فا ا

 ٢٠٠٣  وزفت اادا  اا،  ا ا اا 

)١ا .( ه ا  ود ر ا الووا  دوا

ا  د  و  م     (ع).و  

 فوراء ب ار اإظ ا راا    لطا ةظ

  فوا ،     ودا ر  م وا ا ا

 ا وف اظ   و ا و ،ء اأ  ه ا

 ت ا  ن . رون لاط .ا  ا  

  :مشكلة البحث -اوال

١-       و  ا   لطا  ةوراء ظ ب اا  

 ه اة   ارا      ا  وا  رة    

   وااق  ة ا ر ا  ؟

   ا ا وار ا اة  ه اة ؟ -٢

    ا او ا  ار ا ه اة ؟ -٣

  فرضية البحث: -ثانيا

 ظر ه ا  و     ا   اب -١

  ا ، ن ا  ى ا ا   ا ا ا

ا ا م  ء اطل وا ات   ا ارس 

.   هو  ن  ا ا وا  

٢-     لطء ا ك  ر اا  ة اا 

 دي ا ازدد ااد ا ، ا  ادات وا ا اء 

 ا  ت  وره     س اوا   

ا ه ا ان ، ا  ل اطء ا ل دي ا ا د

.ا   ر  

٣-    ةه ا  او ا  ل اا  ك ا

  ا ء اطل   وا ا ا  ، ت 
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 ق  ما ق ا  د   ل واطء ا

  توا امار اوا  قا ل اطر اا ، ا

. ا  هو  يا

  ـ مربرات البحث:ثالثا

        : ا ا ا را با  ا د  

اة   دوا وا و   ا ا را ه  -١

.ا    را  

٢-  اا ط ا ا ، راا   ل اطا ز 

.  ا وا دا 

٣-   ى   ةه ا و ا ات اراا 

. ا  

  البحث:هدف ـ رابعا

ارا ا اف  ظة  اطل و اا ا    ف

   ذ ة و       و  ا ر واوا ا  

.   تا  

  البحث:اهميةـ خامسا

م  ا اا ظ  ت  ان درا  ف ا

 ا ا   ، ا    لطا  ةظ  ر

  ةه ا عى ا  ف ما ت او وت ا

 ل ااط  ةه ا رة   ل اا  ا

 . ا  ل درا  ا ا  ل اا  فا  

. ا  ت وادا  

 -ـ حدود الدراسة:سادسا

راب طا و ة وادي ا لا  ا ا   

 اة او ق و اام واا و اا ، و اب اات 
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)ا (ع) رع ا٢()١و(.   اة اا ا ا  و

 ا ا   را  دارا ا  لا  و،

 ا  و.ا  قا ذرة، وا  ب اا

  ).٦٠)و  ا(٧٨)و  ء (١٦٠اد(

      را مود اا أم ) ة ا دى ٢٠١٦-٢٠١٣و (

 اات  ه اة  و  درات ا ه اة  اذ 

م  ا لو  ا اا    اء اا   اثا

ا  اق ادى اا  وا.  

) ١اا ا  مود اا (

) quick birdان د     ا ا (     -ار :

  ٦٠ ا  ٢٠٠٨.  

  :دراسة واسلوبهاـ منهجية السابعا

 را   ، وا ا ا ا اا راا 

ادر ا وارات ا  و امت ا ل   داة 
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ة اء  ا اف   ا اام اي  ل اد ا

  ار   ت اطل  ١٥٠ل  ات   ل 

 ر واا   ت ة  ز وا راا   ءا ا

)ًء٥وام(ات )١٧(  رةا ء ا  ن ووزرة اا

 ط أ   وا  ض ا ا و ة ما

.   د  

  ثامنا : هيكلية الدراسة:

را و  ا ارا   اول ول اطر اي 

   را   ل اطا ز ل وطدرسا  ما ا

  لطا  ةر ظظ  ةا دا ااو  ا ا

  ت اوا  ا  و رظ  ةا ا اا

   ه اة اة.

  مفهوم عمالة االطفال   -تاسعا

طل د ام اد ا ر    د  ا

ء اطل،و راي ا   ا ان أي م ر ا رج 

    ررااط  ن ى ا،(لطا )

ار وز  ام اد ا  اطل ا  اطل 

   (ص ا وام  ادي ا ان ا  ١٨(ا

) ر ٣ال اطا ر و ديا أي م" م فا.(

 ا د ءا و ا ق ط

)"م٤وا  ل ااا.( لطرة ا  و  ا

   يا ا ر"م ف ل اا ا.  عا 

اادم  ت ال ادا ومع ا.و ا اي 

) ه اوح١١-٥( اذا   ةوا  ة ديا رس م

ا  رساو  ) ة ا٢٨() لطا ن ١٤-١٢، ا(
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   رساو ا   ة دا طم رس ا ان  ذ

  ).(٥ ا(٢٤ة(

  تطور ظاهرة عمالة االطفال  يف العراق  - عاشرا

 اا  اقا  لطا  ةظ ا   ت نا

 ا وا ب ا  ١٩٩١  دت اض او 

    وفظ  م اق واا اا ا   رم

  وفظ  ت ا  وا دا وب واة ا

ع ت ا و ،  ٢٠٠٣ ارب وازدد   اوف 

 ر ااق وامن ات و   يا وا ور اوام

ر اوام روا  ت اطا و اا   اع اوا

) ،  د   ٦ة ة ا اا رم ت ات اة (

    ذا  او ا   ل يا ا ل اطا

 ا  لطا ا طه ا  را ا ا و . ا 

ة ال  اء وارات وال اة  ا ق  ا ، اذ 

. ق ا   لا ا ان وا ا  ى  

ظة  اطل  اا ا وا وار     زت 

اذ  امر ااد ة  اطل .  ت اد و  ارا

 دوا ا ) دا ما  اون وارع ا

ار،وا وات،واوت از،وات،و زج 

و.( ات ه اة ا   ا(ذر  ...ارات

 ، و  ا اة ث)ا اوف ا ا ا اوام

%)وات رع ٣٧,٨( ٢٠٠٦ اع ا   اطل  ااق 

 را ٢٠٠٨ ان  ا )٧(%)٣٨,٧(  ا     ،

 اا  لطا )٤,٢-٢,٥) اا (%ء٨   تو( 

)١٤-٦ م   ا   ادا ا  توا( ا

)٢٠١١-٢٠٠٩)(٦,٤-٥,٥)اا (%ول( ).٩١(-)٢(  
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ول(اع - )١  لطا  مى اا  ا  ا

)٢٠٠٦٢٠١١(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:ري  - ١از اا،ء وزارة ا، ا ا ا 

)٢٠٠٨ص٢٠٠٩،وا ا  ٢٦)م.  

  .٢٠١١،مت    ااق،ء وزارة ا ،از اي  ٢

  )١ا ( -   لطا  ن مع ا اقا  ا  ا

)٢٠٠٦٢٠١١(  

  

  

  
  

  

  

  

:ري  - ١از اا،ء وزارة ا، ا ا ا 

)٢٠٠٨ص٢٠٠٩،وا ا  ٢٦)م.  
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  ٢٠١١ااق،،مت    ء وزارة ا ،از اي  ٢

وء  ذ و ان ام  اوري ول ات ا طل    

)  ء  ١٠-٥ا) ا و (١٤-١١)و (ع ١٧-١٥ار  اذ (

) ا ن   اب ١٠-٥ ا  اطل  اة (

-١١%   ا (٣٨اوت از وا   وا وا و

% ) ق ا   ال ون ٢٧-%٣٥) م ( ١٧- ١٥) و(١٤

 ت واوا  ا ا    وا ل اا –

   ا ة   ه اة  )٢(-)٢ول(

ما ، ا    وت اوا ت اا   دا  

 ز ام وو ق ا  ا ادل ا  ءوام 

 ةظ )ولا  .مما  كوام ل واط٢ا( 

  ).٢ا(و

) ٢ا) ا اقا  لطا  ٢٠١١- ٢٠٠٦) م(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا د :١- ي -وزارة از اءا- ا

 ا ول  ٢٠١١ا)٢()١(- مArc GIs  
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 ات ا   از ادي وا  اطل - ) ٢ول (

راا  

  

  

  

  

  

  

  

 اما ا   :را-مت ام  

  املبحث الثاني

  العوامل االقتصادية املؤثرة يف ظهور عمالة االطفال يف منطقة الدراسة

د  اذ ظر   اطل.  ااد دورا  اادي 

 رظ   وب اا  ظ  ديا ر ا د،اا 

  وا ا   ،مض    وا م  ا ر اوا

    ر ت دو١٩٩١   و    يا ا   ٢٠٠٣     و

  ا د ور اا          م اد   اب

 دوا ما    ام ا   ى ا   ةا   و

  ا  .وا   ن را ا ادا   ل   اذ

 ار  و ظة     درا اام ان ك  و   اطل     

 اد  اوب اا د ا زدة  ا .د ادي اي 

         ا دا   ت ا ديو  اا ا  ى ا

 ى اود.ذات اا     تا اما اب ا ا  د

 ا ا ا ات ١٩٨٠  ول ( ٢٠٠٣وا  ٣. و  (

   ) م  ا  دا  ٣٥٥١ان       ض تا   (ردو

 ر ٢٣٩٨( اذ    (رض،  ١٩٩٠دو تا      نا
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   ما ب ا ان ا ٢٠٠٣ و  ر )٦٠٦(ادو    م اد ا

  ت وا دي واو ا ر اة وب ات اا   ا

  ) وا ر اوام ١٠وا(      يا ا ار ٢٠١١، و    

  ام ا ا  عي وارا ا ع ال     ارطا  م 

         ي ازدادب وارا  يا وا ا ز ء 

            رمو ا ح او ا  اء وال ااث اا 

  را (دا)٢٠١٥.ر اا  د  ي راوا  

ول (ا٣( - دا  ب) ردو / ا٢٠١٥ -١٩٨٠ا(  

  

  
  

  

  

  -ار:

١-ز  ، ،رات او وا ا اد اا ٢٠٠٩، ٣ ،

  .٣٢٦ص 

٢-    ا ء ، ا يز اا . اق ، وزارة اا ر

 ا٢٠١٣-٢٠١٠  

ا اوم ا   ا اط اا  اءات        -٣

او اا ا ٢٠١٥-٢٠١١ www.somooil.gov.iq/ 

٤- ازراء اا –   ا ا اوا ازما  ر٢٠١٥-٢٠١٤ 

 ا  رةwww.cabinet.iq/ 

ا  دت  ءو  اما درااا دا   ةل اطا 

 راا  و ظ  :   

  ـاملهنة:ـ ١

 راري واوا ل اا   مت اا  دي ان

د   ا واد  اادى ا اع ة ا ا  ار
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 اء درا اام ا  ان ا  واي. ادي   ا

  ل اطاا  طا  با   وراء ذ و 

  ى م او او ا ا  ا ق او  

ز ه ة.اى  ا او  ال  ظ  او وأب

 و ق اا    ا ا  رت اا  ا

 روا طت (ا    ديا ن ا  يوا ا

 ت ورع وا)   رارع اوا ، وا ر واا

ز ا (ع) ورع ادق (ع) ورع ال (ص)) و  ااق 

   ا ا غ  واق او ق ا)  لا 

  اذ م،(ادق او)ول٣٦,٧ان ( )٤ا  (%  ط لطء اا

ارع ا   ه .  اا ر اا تا م  ه او 

  ىو (ا او ا ا  او ا ا)  بة ا (ا

( ض اول ، ان ار ء اا  رم  م ة و 

م  ا ٢١,٣و( %)٢٨,٧(وا ،اا  (% ظا  ا

%)    ١٣,٣ وظ  ال ا او  اذ  م ود (

و  اض م . )٤اول( و م  رم  اى ، 

)  ءاو ا  راا ط   ا (ظا ، ام ا ان 

ا  ة   ر ا  دا  م .  

ول(ا٤( -ا ا   ل اطا ا و  ا زا  

  

  

  

   ارة ام . د    ا -ار:

 ان م  ذ  ى اا   ا ى اء  لطا

 و ل اطا   ،راا  ا  طا) ا  

رع او ق اا) را را  (ل(ص)وان انا ،( 
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وا   ال اري ا اط ار   ا اف 

)   دة اوح٥-%٣) و  رةا ا  (%٣-%١,٥ ا  (%

) ١١ا.(  ما ا   ا ا  را ظ دا

 ا اوا م  ا د ا  ن ا اوا ا

 وا ا ، و ا رت ادق، ،  اوا ،ا)

) ا ات ا   وا، وت ي ا ، وات 

ا ا   لطا  و ا    د ا  اذ ،

)١٥٩٦ ا   (٢٠١٠   ،  ه  ل اطد ا 

ا    ااذ اون ، %) ٢٦,١)ط  اي  (٤١٧ات (

 ا ار ا   ،   اارع ار، ( اء)

  درة ا تا.ت ا )ول٥ا(  

 د ت ات ار   ا ا ود ا- )٥اول(

   اطل

  

  

  

  

  

  

  
:  د ا   :را  

١- ا  ء ، يا  ح   را ظ ا  ،

  .١٦، ص٢٠١١، ٢٣ا ا  ،  اداب ،  ا ، د 

٢-. اماراا  
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سرة:-٢
ُ

  عوامل البيئة الداخلية لأل

 اا ا  اطل  ااق ا  (م د اة)، اذ 

ا ا ا )  م ٤٤,٦   ا ا  ل  (%

  ون ى ا ضة، وان اا ى د رل وطا

  ةا   رف     لا  ال، وطا

 او ق ا  ذ  ل هأ  ا  .ىة ات ا

) (راا  ا)  ذ ة ٢٣,٣ نُ  ان  و ،(%

ك ا  ارا ،م  ا اب  وز ظة  اطل، 

    .اقن ا   وا  راا     او

 ذ)  ىب اوا (اا )و ( ) او ١٠%) و(١٦,٦ (%

)٥,٣ اا  ا   وز  ا ا دو ،اا  (%

 ر اا ا  ا ا    ا و ا دا وا

 ق ا  لوا راك ا ن ا ا    ل

  ط  درا ر ج ا   د ة   رأ 

  ).  .٦ول (

   م اا ا ة  اطل   ارا- )٦ول (

  

  

  

  

  

   ارة ام . ان د  -ار: 

  إنفاق اجور الطفل العامل:-٣

) ان اطل ن ار ا ن   أر  ٧ اول (

ت، ام  أم، وامق  ات ا ا، ا ءا 

   ار ا واا، امق  ار اى.
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   م ط امق ا ا ه ا   ارا- )٧(ول 

  

  

  

  

   ارة ام .  ان د   -ار: 

)  وا  قام    ا ق اام م ٣٦،٧ (%

 اان  اطل ا  و از ذ ا  ا ا ، او

  ما  ءت ا  قما ا ، را  ء  ل

%) و ا ط ن ة وا ا   ا  طل ٢٨(

 ا  ا  قمء او . ا ا ا  ) ٢٧,٣ (%

    د وا اء ا م   ان  لا  

   ك مل. وا رل اطا  ام رم   ز اا

)٨. ىر اا  ا ا  (%  

ا ا  رةا  ل وطء ا   ر اار ا ض

)  اوح  ،ا ا  د دة ١٠٠٠٠و  رود (

) در   اوت ارات ا   ١٥٠٠٠٠ ازدد اوت ا، و(

ه ا ن ا و .د اوا ا ا   د 

ا  ظ اوف اد ا ا  ا  وااق 

.  

     )    ا ت ا ص ٧-٦ا ا  وزو ، (

) ا ت اد واوا ١٠اا  و .ت وأ ( ان ا  رة

ك   اء ا  ا ا  اة،  ارا اام ان 

   ء با   ،(اد اا ا ،ب،اا) ةاد اا ا

)  ءن ٤٥,٣ا ةاد اا ه ا   ،ةرب ا  م (%

%)، وذ ن ٢٤%)، و ا ا اة  (٣٠,٧ا م ) ن اخ
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    او ام ،ن أر ن ي  ا ت اا    أةا

   ند  او ا  طا  راا    و .

  رم ل   اظ ا. اول ،وك د  م

)٨.(  

   م ا ا ة  ا ا   ارا- ) ٨ول (

  

  

  

  

  

   ارة ام. ان د   -ار: 

        رج   راا   لطا  ان ا  رةر او

ا ا، اذ ام ن ا اا اة  اط ا ان ااث 

  د  ا ٢٠٠٧ا  اث٢٠١٤، وا ل داوا   اءأ

 وامر، و  ظة اة ا ه ا وح ا مى ت

   راا  وان  ،(لطا ) ةظ ا ا اا 

  ة، م  صن وا      ،مب اا ط

ا  ا روا دا ا  تراا  ود.ا 

 اى ادي ء اطل ا  ذو   ن ى 

)  اوح م  ا  ديى ٢٦-٢٣ا ن  و (%

) م  ا ن ديول (١٢%)(٥٠اا  .(٩ اه ا ن ،(

ا    ل  ا   لطا  ةر ظام  ا 

ر ا . ا   ن ارع م ا  ظ  ت 

)  ها ر اي اا ١٦ا) ا ا  (%٣٣ ذ  ،ه (%

ذات ا اه ا د ق ا ا زج اط دي ادي اا 
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    ا ،و ورا ب ط  تا   

.ت اا  و ا    ا ا   

دي   ز ا  اطل ا  و ا- )٩اول (

ا  

  

  

  

  

: ح دا  ،  ا ة ا ا  ا اف ار

)٢٠٠٧-٢٠٠٤ ا   اث اا  ، تر واوا اا (

  .١٦، ص٢٠١٠، ١٢ت /  ا ، اد
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    وا ،اد اوا ا ا ض ا ا ا اا 

:وا ،راا   ا  ط   رظ     

  السكن:-١

 دا اا ا  ا اا  ا  ا وا

) راا   د ا  ،  ي ا٢٨٨٣٦٧ا  ، ةا (

)   ٤١٩٠٧)   ، دي ا ظر   ار (٢٤٦٤٦٠(

)١٣%) (١٧ا ا  ةا ع وار ا د ا دةز  ور )، و

ا  ا ، ور ارة  ان  ا داد رة  زاد د 

اط  ا م أي ( ا)  ا اا ا  ظة 

ا ، اذ   ل ارا اام ان ك د   ا   دور 

   د  دوا ا   او ، ا    ة ن ن

او.وان ا  اطل  ا ا    وى 

. ا ا أط ا  ء ديا  
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 وا ا   ل اطا ان ا اما رات ااظ 

 رة   ،و دا ،ا،، ة ب 

%)  ا اطل  وا ا ٣٨-٢٥) ان م ( ١٠ل اول (

ا   ا%)  اطل ا  و٣٤-١٤ا  ، م ان (

   اورة .  ان     ا اف واط

     ، ّا  م ا ا ا   ا  ّا  ان و

وا  ارت ا امت ااردة  ت داة اة و اّ ، اذ  ان 

)٦٥ راا    فا ا  ا زا اا  (%  

) و    ١٤%)  ه اا دت (١٥دار  ، وان (

ة ى اوا ا   اذ ا ه ا ، وارت امت ان د 

)  فا ا  ا زا ٥٩٨٠ا ادد ا  ، ةا (

)٤١٨٦١)وا١٥) م . (  ، ا اوم ا  ادوا ا  تم

 و . (وا وا ا) ا   ا  

%)  ه ا      ا ٣٠)  ان (١٠ اول (

    ا ام  ، ةت ا  ،  وز اراض 

) ٢٣ و ذ  ، ءد ا و ا ّ    ت   (%

  دو ،   ا ا  ا  ل اطء ا 

  ا اا ا   اى .

 ا اطل ا  ط از ا  - )١٠اول (

  ٢٠٠٧ا ا    

  

  

  

: ح دا  ،  ا ة ا ا  ا اف ار

)٢٠٠٧-٢٠٠٤ ا   اث اا  ، تر واوا اا (

  .١٢، ص٢٠١٠، ١٢ت /  ا ، اد
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  التفكك االسري : -٢

  اء اا  و ، اد اا   ا واا  ان

ا  ، وان ا ارن اة اب او ا ي  ن ( اة ، 

ق ا ول اا ل اط د ب اا  ل) وما 

) . و ل ا ا مت ام  ان ١٦و اء اة   ة(

) وا وا ل اطا ١٨,٦م) وا ا ا ١٦,٦%) ، وم ، (%

%) ، و م اطل ا  اا واا  ٢٨وم ا وا اب (

%) .    ان  ا او  ااان ف   ٣٦,٦ اة (

 ا  و ، ة اء اا   س  و ا م  

 او ا ، ا ط    ا ل اا ر ذ

 ا ، ود ات وزارة ل ا ا  دي ا ع 

)  فا ا   ل اطا ان م ٧,٣ا  و (%

) ا   ا ع اوء ا  دةول(١٧١١) . ا(  

   ز م ا ا طل ا    ارا- )١١ول (

  

  

  

  

   ارة ام . د    ا -ار:

  دخل االسرة:-٣

  تا ة ا   ةوا ا اا  ا ان ا

   أ وا ت اا   ا  ،ة ا ا

)  ةا     ،ك اوا ا م١٨ا .(

ا ذ  و اذ ا ،راا   ل اطا ا  

 )  ا ادا    ا ود ة وذات د ا

و و وود) اا     ،رة ة  اات 
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  وفظ  ا ا  ف وان ذ .مما  ء  ا 

.ا ا   

  البطالة:-٤

   ما ا     م  ةظ  ا

 وا ع او ارا  وف م ء ذو ،دول ا

 لطا  ةوان ظ ،وا دوا  ر اا  ةوا ا

) ١٩.(  

  ا  اقا  وا ت ا تاظ ان ٢٠١١و،

) ا  اقا  ل اطا ١٤-١٠م)  (١٨,٥  ا ،(%

)  م  فا ل ٥,٥اطا  داد مو ،(% طا 

)  اذ ١٠ا)  يا  رم (%٥ ط ا ع ذار و،(%

  بح ارة ا  ا ة، ا  ا  يا راا ا

)  ثما  رل اطا م و ،ا    ا ٨ (%

 ر) ٦  ا  ن ل اطت ان اراا ث. وام (%

)  ارس لع (٦  (%١٠) را  ا  (%ا ٢٠ .(

  ن ان ام   ت اا  

ا  ت ا و طل ا  ل  ص ا و

)،  ا  من ا ٢١ال اد را وا وااء(

 ل اا وو ب ذا و واا  لطب ا و اا

.  

  احلالةالزوجية:-٥

ا   ،ل ارا اام ا  ا ا ء اطل 

%)   اطل ا ان ا و  اأة اى،و ان ٤٣,٣ان (

%)   ٣٤,٦%)  ء اطل  و ا  ا، و (٢٢(

ا  ، ان  ه اوف ا  ات ا ا  اطل
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 ا ان ا ا  ا وام ،وا ا و

  ).١٢ اذا ن (زو او زوج) اب او ا س  ء اطل. اول(

   م ا اوا اي ا ا   ارا- ) ١٢ول (

  

  

  

  

  

   ارة ام .د   ا -ار: 

  البيئةاالجتماعية:-٦

 ا  ان ، ل اطا  رةا  اما راا 

ا ا  وز ظة  اطل ، وذ ن ء اطل  وا ا 

 ذوي ا  ا ديش اام     ن ا امو ا

م  ا ا  ل  ال واة أ ،  ات 

ارا اام ا ان ء اطل  واا  ا    اه 

  ،  ام ا ط    ا  ءا ط   

)  ١٠  ط    ا  ن   و (%

%) ٦%) ،   م     ا ا ء اطل (٣٣(

ل ).  وت ه اوف ا ارا م  ى اط٢٢(

  مما ا   ف وفا   اروان ا،ا

 م راا   ان  .ا  ا اا ا  و

 دا ع اء اوو ،ا ار  ا او م 

 ارا ،ن  ا  ا ر      ر

  د     م     وف اا

   ع و ،راق اا   ا ارع، واا

  اى ار.
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تعلم مهنة-٧

ث  او  ا اءه  ه، و  ا ان اب دا ول ر

  ادك ا ان اما رال ا   .تا ا  ار دة

 ا  ،ا  ور   راا   ل اطا 

ا ا د   ن أي   ا  ل وا  ل

  ا .م  ء  ار  ا ال  ال  ت

  النتائج والتوصيات:

  النتائج:

١- ن ا  ا ا ا اا  لطا  ةظ 

ة  ان ا ا و ن اط ا وااق، و ا وا

ت   و اص م  ان اذ ن (م و ص 

.( ا  

٢-  وب اا ، ا  ةه ا وز  ة ا 

. دا ا  ا ي أدي ار اد، واا   

٣-  ب اا  ا    ةزت ا٢٠٠٣  ى و ،

.ا طا  طا اا  ي و اث ارا   

٤ - اا ا ا ،ا) ا ا   دا اا 

ر اق اة، إم .ةه ا وز  (ا  

٥- ، ة ، اا ي ، دا ا ،ا) ا ا ا

  ة اه ا رظ  ا ا ( ا ا ، واا ا

. ا  

٦-ا   ط  ةة اه ا   دت ا

  ل وطا   دا  مموا وا وا

 ص ا و (دا) د  م   و  ة واا

و  ا  ا وا ا وا وا وان 
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   ن أي ا ام  ن وا دا 

 ن اا   ي اور ا .لطا   ا

 اازن ادة اا و ا م  دة اب وإرا ام

 ةظ   اا ام  ن   اق.لطا   

  التوصيات:

توصيات اقتصادية- اوال

  ااءات ا  او  ا وا  اا 

اد ا   ر ى ا ا وزدة ا  ت 

ا دت ار او  ةا و ا وا ا 

 و راا دو   اد اا  ور  وا

  ه ااءات:

زدة امج  ا ا و در ا د اط د -١

 وا) ا ا  وا  يا د اا ط  

  ر ار أام  يا ا وا (  ا ا 

  اد اط و اد واة   اء.

ز ا ا  دل   ت ا وا  ظة -٢

   اءاتا    ط  وذ ا ا  ارقا

.ل اا رد واا رت ول واا  

٣- داء اا  درص اع اا  ا  ما  وزج ا

.ص ا   و  

٤ - دا دء اام  (ا ) ول ارب ا  دةا

ى وا  ع اا  ل  ا ا ر 

.د واا  ةره اا  وا ا  

٥- را  و اض واا  ط  ا  وا ا

ا   اة وا واة واوض ض امء اات

.طا دا ا  ق اد وا  
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٦-   ةا د ا دةوز  ا وادة ا ا

. دةوز ا ا  

٧- ت اا ر ا ا اا  ء  دةا ارات اوا

 وض ر ر   ا ا ااة ا ا اض 

    ا ا  ود ا اة.

 ا  ردي وازدا ى ا ر دي ا اءاته ا 

ط  لطا  ةظ  وا ا ا ا ا  ءا 

  د.

  توصيات اجتماعية.- ثانيا

 وا   ا  ام   ت اا ا

  ت ا ر ا  د وا امه ا  

ت    -  اة( ه    اطل وا

: ل اا  وا (ممو  

١- وا وا ن اوا ا  ا ت ا عا

 إ  ة وا ن اا   اوا  ر

  ا  .لطا  و ا   

٢- ة و اق ان ومق ا تو ما ت ا ا

وا  ام ود وا   ا وا ق ه 

.   ا ا  

٣-رات وب اوا ص ا  اع. اا  

٤ - ي ا ا و اا ي ا لط يدي و د 

.      

٥-  ة ا ا دورا و ق واءات اا  ا

      اة.

٦-   ت اا   ل   ا ا 

اا اة   ال از ل  ة أ و اي 
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 ذ   ا ا    ا ا   لطا 

 ل  اطل  اام، ا ا ا  اارد ا و

 ا ل وطء ا ء    يدي اا ا

.ا  

  توصيات امنية وقانونية.-ثالثا

  ان  ا وة اا  ل داا  ان اا  ان

  اوا ا ط ن ادة ا  ات لوا 

  ا  و  م ر  ا ة ة.

٢-  دون    ا ب اار  ر ام و

.  لطا  

و ام  اة      ا ا ون -٣

 وا ا ت را  وا دول ا  ا   ا

.ا  اط     

٤ -    وا وا ا   ا اا  ا

  تا وو راار اا  او  ا ن ا

ب اط ا ا .ا    

 ام  ال و ا اي و ام ان -٥

  و  صع ا ا  ل نو ا

اام ا ن اد و وا  امك و ازن وان اة 

ة ذات اة ان ا    ط ج  ا 

.ط  

٦-و  ا ا  ا  دةا مما وا ا  ام

  طل.

  ملخص البحث

  اا  لطا  ع  ا    ا ا م ا

  و دول ا ولا ا   ا ت اا ا  ر
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      لطا  ةوز ظ اء   وا ا   تا

 راا و   دصا        ا  ض   ط ا

   وب وت او  اا     تا     تا  ا

 ا ا     رموا ا تأذ ا ، (ة واا)  ا 

ا ا و ،ن  ا اا  عا ا  درا  ورة ا

 ا وراء م ا واا و ، اا ا  .    ن ا

     رارات ااف وأ أ        ة اة اه ا  ءا 

 ا ا     ع ار تأ ر    أ 

 ا ذا وا را طا ا   د م     دوا

و، بوأ  طو را اا  لطا  ء ا ادا ا

ا و اد  ار   اى ا دون   ان 

  ت اا   لد اا  ة واه اا     

   اا اا و،ق ا ا وت ا  

        ،  و ق ا  ة ام     

ات او ا  ، وا      وادة  د وإمت 

ا اا ا   را ام ا ا   ة لط     ا

  أء ا    ا م ا وا  ا  ل ازا اارق 

 .ذ و  

 راإط  رة ولن ا   راا م    

 ا امر أ. وور ظة  اطل  ااق   اطل

ا. ا ا  اطل   ا  اب اد ا وراء

    ا ا ا  اا واا ا وراء

 ا   لطة ارة ا تا م ا ا  و .ا

وارب  وا  ا اا ا أدت ا     وان اوب

 ا او ا ط أ ا  ا ا  ا دا اا

ا كو ة و اا ا  ع ا وط وا 
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واح ت ول  و او وا وا اة ود اي

  ةه ا ة  ا ف ا ممو وا وا دا

. راا و  اقا  لطا  

Abstract 
The issue of child labor is one of the important topics that have 

attracted the attention of researchers from different countries in the 
world, particularly the Arab countries, as they represent the most serious 
problems that have taken the Arab and regional societies together. The 
phenomenon of child labor in the country in general and the study area in 
particular is normal because of the exposure of Iraqi society from the 
scourge of war and the consequent negative accumulations affected the 
social structure of (family and children), which has been increasing and 
spread in a manner of concern, so researchers found the need to focus on 
the study of such a kind of social phenomena of its real contact with the 
environment of Iraqi society  and learn the main motivations behind their 
emergence. Therefore, one of the most important goals and justification 
of the study is to highlight this dangerous phenomenon, which took an 
impressive rise in the  old city of Najaf as it represents the most 
important commercial and urban areas attractive to visitors in the 
province because of its religious, economic and cultural importance , and 
the reasons for the increasing numbers of these children's  workers in the  
markets and popular areas without other cities as well as knowing the 
negative effects and how to find future treatments for this phenomenon 
and work to find effective solutions to it by specialists in all institutions 
of the State concerned with the rights of the child, and fix  the factors 
causing them to reduce the aggravation such as the enactment of new 
laws guarantee the rights of the child and activate them in practice , And 
to take advantage of the efforts of the international organizations for 
children, and work to solve some of the problems that reflected the 
effects on most poor families of working children, such as reducing 
unemployment rates and poverty in society through the removal of class 
differences among members of society. 

The study included three topics, the first was a theoretical framework 
in addition to clarifying the concept of child labor and the development 
of the phenomenon in Iraq. The second analyzed the underlying 
economic causes of child labor in the old city of Najaf. The third dealt 
with social characteristics that included the social factors and phenomena 
behind child labor in the old city of Najaf. The results of the research 
have confirmed the seriousness of the phenomenon and that war, 
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terrorism and displacement are the most important factors that led to the 
aggravation in addition to the economic factors active in the old city of 
Najaf, the most important of which is the nature of the profession and the 
factors of the internal environment of the family and others and social 
factors and the most important  are the type of housing and its nature and 
family disintegration and family income, And proposed , economic, 
social and legal solutions,  aims to reduce the severity of this 
phenomenon on children in Iraq in general and the study area in 
particular. 

  هوامش البحث:

)   ا ا ،  ا  ام و ان ، دار اون ١(

 ا ، وزارة ا ، ٤١١، ص٢٠١١، ١ا.  

)٢  ، ا ا  ، ا   ، ل ات واوزارة ا (

  داريا ا ٢٠١١.  

)٣) ا ا ء ، ا يز اا ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨) وزارة ا ، (

ا  صم، ر ون ، وا ٢٦.  

  .٢٠١١) وزارة ا ، از اي ء ،مت    ااق ، ٤(

)٥ ر ا  ءا     ا    (١٨/٧/٢٠١٤.  

 ام   درا/  )    اام ،  اطل  اارع٦( 

  اع، – ،  اداب ، اد)رة( اد، أطو دراه

٢٠٠٤.  

) ا او ،م ات ا وا ن  اطل ٧(

)simpoc ( لطا   ء وا ما،IPEC. ر اا ،  

ود داوود ا ،  ا ام  اطل   اد درا  ) ر ود٨(

 ، ر ان ، اا ا١٤.  

)٩ا ا ء ، ا يز اا ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨( ) وزارة ا ( ،

. ر اا ،وا ا  م  

ة ا ، از اي ء ،مت    ااق ، ار )وزار١٠( 

. ا  

)١١ااء،ازاا،٢٠٠٩-٢٠٠٨()وزارةا(م،  

 ا . ر اا ،وا  

)١٢و وا ا اد اا ، ز ( ن كدار ا ، رات ا

  .٣٢٧ص.٢٠٠٩ واداب وا ،اد
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)١٣ا ء ، ا يز اا اق. وزارة اا ر (  

 ا ول٢٠١٢.٨.ص٢.  

           - ا ء ، ا يز اا اق. وزارة اا ر  اد

/ااد ا م وا وات وا  ٢٠١١ا ن وا/ز

١ر   

)١٤ ا  را ظ ا ، ا  ء ، يا  ح(

  .٢٦،ص٢٠١١ ،٢٣ ا  ، اداب ،  ا ، د

)١٥ ح ( ا  را ظ ا  ،ا  ء ، يا 

  ٢٦ا ، م ار.ص

)١٦  ا ت اا ء و يز اا ،وزارة ا (

٢٠٠٧.  

  ) م ار.١٧(

)١٨ ا ، ة واة ات ) دا ، ممون اا  ، فا

  .٢٠٠٧، ٢ا وا ا  ا اف ، ك

)  ز م ، ا ام  اة اا وا  ت ١٩( 

) ، اطو دراه ( رة) ،  اداب ، ١٩٩٧-١٩٨٧اات او ة (

 ، اد ٢٠٠٣.  

) داة اة وا،  ا اف ،  اون امم ، ار ٢٠(

. ا  

)  ال ا اا ، ا  دا ااق ،  ا اا ، د ٢١(

٣٥٢ ان ، ٣١، ا ، ة ات ادرا  ،٢٠٠٨ .  

) وزارة ا ، از اي ء ،مت    ااق ، ار ٢٢(

 ا  

  قائمة املصادرواملراجع

١-  ا  را ظ ا  ، ا  ء،  ح،يا

 .٢٠١١ ،٢٣ ا  ،  اداب ،  ا ، د

٢-  ا ا ء ، ا يز اا اق. وزارة اا ر

 اول دة.– ٢٠١٥-٢٠١١ات 

٣-  اد ا ا ء ، ا يز اا اق. وزارة اا ر

ت وا  /ااد ا م وا وا٢٠١١ن وا/ز

١ر. 



  

       )   ٣٥٥ .... ( ..............................حتليل جغرايف لظاهرة عمالة األطفال يف مدينة النجف القدمية

٤-    ا ء ا يز اا اق. وزارة اا ر

 ٢٠١٢ا. 

٥-   ت اا  وراتاث وا  ، ر  ،،

وا ا  ،  /دات،اراث وا طا اد) ٦- ٥(  نا، 

٢٠٠٨ . 

داة اة وا،  ا اف ،  اون امم ، ت  -٦

 .٢٠٠٧، ٢ا وا ا  ا اف ، ك

ز  ،  ، اد اا ا وا ورات ا ، دار اك  -٧

داب وان وااد ، ٢٠٠٩ 

-٢٠٠٤(  ، ح دا  ، ا ة ا  ا اف -٨

 /  اا وار وات ،  اث اا   ا ت) ٢٠٠٧

 .١٦، ص٢٠١٠  ،١٢ا ، اد

درا ام   /  اام ،    ،  اطل  اارع -٩

  اع، – ،  اداب ،  اد ) رة( اد ، أطو دراه

٢٠٠٤. 

ا  ،  ا ،  ا  ام و ان ، دار اون  -١٠

 ، وزارة ا ، ا ٢٠١١، ١ا 

١١- ز ، ا ، ت م  وا اة اا  ما 

) ، اطو دراه ( رة) ،  اداب ، ١٩٩٧-١٩٨٧اات او ة (

 . ٢٠٠٣اد ، 

 ال ا اا ، ا  دا ااق ،  ا اا ، د  -١٢

٣٥٢ ٣١، ا ، ، ان ، ة ات ادرا ٢٠٠٨. 

١٣-   ، ا ا  ، ا   ، ل ات واوزارة ا

  داريا ا ٢٠١١. 

١٤- ) ا ا ء ، ا يز اا ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨وزارة ا ، (

وا ا  م، ر ون ، ٢٦. 

١٥- ا ا ء ، ا يز اا ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨( وزارة ا ( ،

.وا ا  م 

 .٢٠١١وزارة ا ، از اي ء ،مت    ااق ،  -١٦

١٧-  ء و يزاا،وزارةا  ا ت اا

٢٠٠٧. 



  

       )   ٣٥٦ .... ( ..............................حتليل جغرايف لظاهرة عمالة األطفال يف مدينة النجف القدمية

١٨-  ت ات اا ء و يزاا،وزارةا

 ا٢٠١٣-٢٠١٠. 

١٩- ازراء اا –    ا ا اوا ازما  ررة   ٢٠١٥-٢٠١٤

 ا www.cabinet.iq/ 

٢٠-   اا طا ا   ا وما ا 

www.somooil.gov.iq/او اا ا  ءات٢٠١٥-٢٠١١ا 

  

  

  

  

  

  

 



  

       )   ٣٥٧ ....... ( .....................اجلهاد بني األمر والنهي يف نهج البالغة دراسة يف ضوء علم املعاني

  اجلهاد بني األمر والنهي يف نهج البالغة دراسة يف ضوء علم املعاني
  
  
  
  

  

  

  

  ملخص البحث 

 ر   د أنع ا   با  (ا ) وا

(طا) -  لا  و- ا  ي  أما   ج  لإذ ا ،

   ت إط  رما ه ذ ان و   ر اام 

 ا ا واض واا  ل  ء-  ا -  وب دي ا

   ة ا . و ظ ا  ز ا ص مم   ا

رة وا رة أى و ع   ااض ا واز ا أظت 

  (ووا ا) ا  و ا وط ا و ة ا

 ا ااد  ا  ال   اء، و ن اف اس

  ول ا ا دا وا ا    ن ام موا

 مة اا  ناء أ ا  ااد اوا اا او ما ز

  أو ت ال .  

 املقدمة 

  يا  ا  ءما)   او  رج ١  م ، (

  ا   اا ار   أو   ، و   أن 

)ذ او د ن٢ . (  

 اض  امء ا او ار ، وإ  رات غ ااء ا 

 او ا ذات ا  با ا ل اا   يا اك اوا

) ذا ل ا  ٣ا .ا و   ع وان ا وإن ، (  

 االستاذ الدكتور

 حاكم حبيب الكريطي

 املدرس املساعد

 وفاء عبد األمري الصايف



  

       )   ٣٥٨ ....... ( .....................اجلهاد بني األمر والنهي يف نهج البالغة دراسة يف ضوء علم املعاني

      يا ا و ا :  ءما و

وا ،ا ا و ا و ) د، واا و ،٤ح وا(.  

  ا  ا و      و : ء اموا

)٥ وا   و     ، ه ا   ن ا او ،(

)ا   ي٦ا    ء ا ء ا ان  ) ، و  فا

ا ة، و ن ا اض اا  و لا ،وا ، ا :

). و ارا  اع ام  امء ٧ا، وا وااء (

.اا ا ا    وا ا  و  

  )  :  ا)   ا ا وردت 

١-  ا   ا   ء اا   ل أو ،ا   ))  :

)، و  ا اب  م ا     ٨ و اء))( 

     ا ا م ؛موا اد اا  ضن ا إذ زوا ا

  أ ا   ون   ام و    اي 

ة ، وا ن ااد ا  ا ام وااء  ااء ،         

 )   ال ه ا   ور. و  ء  إره (

) أر ٩و: و ، (  

) رة إ ة ورود ا ا  أال ا  )  ا  : ا    -  أ

       ن  را و ،ا مرة اب ا و

) ا  اض اا      ب ، وا ا ل   إ  (

  )  ء  واُِاْم )) :(-    ُا ََُِر-   لَِ إ   ا إَ  َو ، ْوَُ

       َأ نَو إ  ،َا َُُِن َمَ َو لِ ُءواَُ َو ،َِِْ واُِ ْرضا

      َْ َُْ ْ ََم َْ ُق ، َورِب اَْ١٠))( ا     وا ت ا ،(

 ر ا ا    د وا    اء ، واة ا ادا

اا،  و   ن   ال واان  ة ااء ، و ن       

م اي ن   ا وا وام. وا    اب         

) و   و اا ا  ي١١ا  و ، ( )    ) :(



  

       )   ٣٥٩ ....... ( .....................اجلهاد بني األمر والنهي يف نهج البالغة دراسة يف ضوء علم املعاني

م (    اب   و أه ا وال  أن ك    

     ) ا  ء  إن .و دإ  ص ة م    ا   (

  .ر إأ  عو  ا اط  ن ، أ  

((َذا َمَُِ َُْو أْو َمََل ِْ ،   :) (ارع اون  ا: و    - ب

ُ ِ َُُْْ َْ اَْاِف ، أْو ِح اَِل ، أْو أَِْء اْمَرَ َْ ، َن  

   ِ َُُْ َْ َو . ّداََ َْو ُدوَم ، ْدءار ْ     اََْو ا ، َْْا وأ ٍَِوا ٍَْو ْ

         نَ ِْ وَُا ََُِ َِ ، ِبَا ََِِ َو ، لَِا ََِ ِ َءَُر ْ

)((ْْو أأ ٍََرع        ١٢ا ا  ا  ن أن ا  .(

)، واه ا إ    ا، و     أو  (         ان  

 وا  اذ ا ا ()   أ ال او       

    ()و ، ن او    م ن  ،رمت ا

ا و  او ا   ا ا  ا  ا إ

            ازا  و    ا ات ا  قوا ا 

.ا 

)  ب  إ   اة وا اه: ((إ      ِْا  ا : ل ( -ج

ََِ ِْ َُاْم ِ ،ِِر َ َِْ، َُدْم َ َ َو ، ََِِِ ِْ َو أ ،ِِ

 ِِاََ ِ َبَا ََُْْ١٣.))( ا         تا  عم  ا  ،(

) ، و ا  ١٤ ا  ا و  ا و   ات (

أي اذ   :اي اي  ، و  ر   اك واطق:     

          ر  ا اذا ا  ،وا ا   ربوا ،  

ات   ءت  د   ا ع ذ ارب ، ا        

 ام      ا   ورود اط اات          

) ّ و ، ات اواا  (  ، ا   ا ا رظ

و  ا واك ا   ، وم د  ، وام واد  

)  إ    نإم           ، (

)ا   ة اا ا   ا ١٥.(  



  

       )   ٣٦٠ ....... ( .....................اجلهاد بني األمر والنهي يف نهج البالغة دراسة يف ضوء علم املعاني

) وا م وأ  ال        ل (  :ر ا   ا  ا  -د

) ل ار) ِا لَُر ََ  ْ َو)) : (    َاَمََْو إ َءَمََْو أ َءَمَآ َُُم ،(

َُو ، َِْ َو مَإ إ َِذ َمَُ َ : ََََْو أ  )ا َ ِّ١٦   َ اَْ َو  (

)((وَُِد اَِ ِ اِّ َو ، ا ََ١٧     ق ا ء  ، (

           ن او ا  ؛ (ا)و (ا)و () ا  ر اا

  ) أدار ا موا اد اب واا ()  لا  إذ ، (

     ا  دك واا   ود ا  ء سد اا

  ،  عوا ا ط  ا و ط  دة اذ اوا . م

     ا ا  إ اء وا ا  ةب واا  و

) . وا    م اد  ١٨ و  اوب ( ا  ا

ا وا ن ا وا ا ى ا آماك  ا        

.ا    و و اا  ا ادا  

    ))    م ،ود ا  نا و    وإّم ،ط إم 

           اف ا  م ء ؛ما    ،   م وزه إ

     )((ام د ا    ول أن  ،ا ا  ١٩ و ، (

   ا  ي ارا ا ما ا  عا-  -   

ج  م ا إ ن ز   اض وا ا ن        

) :و ، ا إ ا (  

) : (إم ار وا وا: و ء  ا ا ازي،  (     -  أ

 ََِْ .َِْه اَِ َِوَم ، ُْرَأ     ، ََ ََِ َْ َُِا ّم ،َِِِ ٌؤُْا

َوَمََْ َ َواْمََ َ ُ ، َِِ ََدا َواِِ َََُ ِ اِ َْ اََوي  

   َُا َِِم َ ُُِ ي ، َووََا ِ َلَوا ،     ٍَْ ْوأ ، َ ِ ٍََِ اة

  )(قِْ ِْ ٍفََ ْوأ ، ُم ِ٢٠ ) ا  . (  اا  ةأن ا (

        ا ،ا  ا  و وا ه مل أ   

) ا م      ن ا   أو أي ز   (    ا أ 

وو  م . و ء  ا ارع ان  ا (ََِْ) اء    



  

       )   ٣٦١ ....... ( .....................اجلهاد بني األمر والنهي يف نهج البالغة دراسة يف ضوء علم املعاني

      ا وأ رب ا  عموا وا وا  ا 

 ق اط  وا ا  ا ة رب  ا  و ،

وا   امن  اري ا   ،ا أو ال وااة    

اط ، أو   م ، أو ك اق   دي إ  ء           

) فا   ات٢١ا. ( 

     ) إن ا  ا و    م ا     أ ( ب 

) ل ا ج او ،  .  عما  ل   (  

) ، و ٢٢ا وارد: و ا اي  اا  وإّم ا ا(   - ب

)    ء)((اََض أَْ ى َو اَا َ أ)) : (٢٣ (

ا   نم  ا ره واا و ا    ى

     م  يا ا  رأ  وا

)٢٤ا  . ( 

   )  أو و ا م  ء و     م   (

  ِ َا ا)):ا إ  وَر ، َوَُا َْما َِم َ َْ ٍء ، َوََ َو حََ

 ََ ، ُِ ِ ِ َْ ََدْع َمَْ ْ ْنإ مأ َْْو ا ، لَ َ َََْ

 . رَا َِ ِ اُء إَْا ِ ََْ ، وٍهَُ َو ، َراِد ِمَ َِِ ْ

)((ِ َِوا َِِا َِْ َِوَِْ٢٥ ()و (ا) و ()و (ا) وا (

 موي ا  ا   ا ما  اه اا  

ا ا ذ   اا  اعوا م   ، ء رة

راد ا رادا     ا و  اات ور اات 

) ط٢٦ا ما وام  و ة ا رة وا وا ،(

  د رة وم رة أى. 

) ، و ب     ٢٧ر( ا : ا ن ر اط  أ أو أ      -ج

)         ِْ ُهُْ َو ، ْا َ َوَُ ِْْ َِِ كََذا أ ، َُْ أ)) :(

اَْ ُ ، َُْه َْ ٍَْب ٍَُِْ ، أْو  ٍَُْ ِن اََْر اََْب ْمِْ إ ، َو  

إ)((َُوا ، َََُْ ُْ ََر اَْا ٢٨ن     وا   ا   ا (



  

       )   ٣٦٢ ....... ( .....................اجلهاد بني األمر والنهي يف نهج البالغة دراسة يف ضوء علم املعاني

    او ا ماوط  ا  وا   اب اا  را و

 )  ء اإ  ل عي واا   ن و ن ؛(

اء اا         ا     وا  ر وإّم و ا  أي

  ).٢٩ة إ ال واع (

٢-   )اء واا و  ا  ا ط : ٣٠ا  و ، (

   ه ا))  وا . زا ا ()  ونرع اا ة ووا

)   ٣١ر ذ أ    (ات) )) (     ر  

ام إ  (ا) ، و ل أب ا ا ا ط اول      

.(ا) كا  موا (ا) با   

                  )  ، ا  عا ا   ا م  ء و  )) :(

       َ ُْإ ََْْو ، ٍُ َ ِا َِِْ ْم ، ُْءوََْ َ ُُِْ

 ، اُِْ اَُ  ِا ْذنِ ََا َِم َذا . َْْ ْ ىَْأ ُ ُْءوََْ  َو

ُ  َََْ ْنًذى ، َوإِ َءَا اَُ َو ، َ َ واُُْ َو ، راُْ اُِ

  ) ٣٢)( أَْاَْ ، َوَََْ أََاَء ،ْمَِ ُُت اَى َواْم َواُل )

     ا   و ه ا        ا ا  لت ا  

           م  ا م و وإنأ ا أن  ل ء  ا

      )ا   ،  وو   تا  ىا   (

      ُْ اُُِ )و (اُِْ اَُ ) ا  ث و    َ واُُْ )و (را

 ما  ،اهن د نو وا و   با  ض ، (َ

        وا   يا م  أ ه ، و  ر و  ، أو ا

  لا او ، ا ممك ا  و و  زن ا ا

)  درةا ا وا ه   و ،  ة ل و   إ (

 .  ام إ اأة و     ارة  ارك          

      إ  ى       و ت ااوا

   ) ان  و م  ب واا   ام  داد (َءَا اَُ 

)، د ا    ر  ااذ        ٣٣اء وااوة(



  

       )   ٣٦٣ ....... ( .....................اجلهاد بني األمر والنهي يف نهج البالغة دراسة يف ضوء علم املعاني

  ء، وامع  ل ا، و  ا  ور و .ب  

    ا  ا ط    ةظ (وا ا )  ا 

     ىت اد إ ا اد اا  ج ا  ء، وا

 :مه ا و ،أ   يا وا  

) :(( ََِسِِْ َُِْ  ، وَْأْف       ُِْا وارد: و  (  -  أ

  اُمَ ؛ َو َِِْ      ِا َ َن ، َوََُ ا ِ  : َِِِِة اُ

) و أ وا  دي إ (      ا ( َِْ٣٤ن))(

            وأ ا أ و ع ا ا  ا 

و ،ة ار اة      أا  ر او  سا  

           ا  اا  ن ا و ، اك ا  أو ر ا

    وادت إ  ا وات اط وا ا ا  ا

 و  أ   أ  ءو ا) و  . م (

راد  : (وَ ُما ُِة اَِِِ)  ا واة و ال   

         و م    ن إ و د  ن  ة ا وا

     ) ن ا  يا وا ا   ازا  ٣٥ و . (   ا

            ة ومور او ا  ان  ى  ةو  

 ذ  ا ه.

      )  و       ،ِمَِْ ََََْْْو ، ِِ ََْْ  ، ُسا َأ )) : (

 َِْ رَِْ اَْاَََ َو   ، ِ َََم ْ ِ إ ُْمأ م ... ِ َُمََُْ َ

 ََْو ، ََُُِ ْتََْوا ، َُُِ ْتََ َذا ، َن ِاََ ِ َِِاَِ َََو

 َْأ َِْا َِ ، َُُوط ْرضا ِ  ُبَْا ََِو ، ََِْمِ ََء

)((َِاَِْ٣٦      ة اما دي إ يا  ا  اي إذ ا ،(

        ون   ابدة ا  ن واك ا يى اوا

      ن  ، د  ا وا وا ا 

م ودي إ ارب ا وا ،  ام إ ن   ورود      

      وا ا  ا  ذا ووروده ام ن أو ا ا ذ



  

       )   ٣٦٤ ....... ( .....................اجلهاد بني األمر والنهي يف نهج البالغة دراسة يف ضوء علم املعاني

         رةا ءأ ا ده ، و د ما  م و

 وا ا         وا ا ن ا دة اا م 

) ج اي    ،( ذ  وب  (٣٧ ان اى (

         و ة أ ب اا  ا ، و  ان    ا أ

 واة رة اى.ذ ا إ ان      ا رة 

): ((ََْ ا َْ َِْ ، َوَ ََِْ. إَذا        َُِْْا: و  ( -ب

)  ا وا  ن  ا       َْ٣٨ا ، َوإَذا ُِ ََُْْا))( 

ء ، ا اي ل ا إ  ا  ا و  ر ا ا   

 )وا ،   ا     ت اا إ  رةا  (

)    ذهن وامن ٣٩اا ذ  ان   كو (

 .  أو ا  

أِْ ، َواُِْوا َْْ )) : (     َرا َِا ون ا : و  ( -ج

            َ ََُوا ، َا َِ ِْْ ُنَ ِا ا ِ ِ ٌِ َم ، َْْمأ

     َا َِاََ َُا ُِ َََْ ، ِْْمِ اَُُ ؛ َو َِِْا) (( ِ٤٠  .(

) ا          ا  رك أن  ا ا ا    (

   ن ، دف اغ ا م ذ ال ا  وذ ا إ وا

   ع ن م  ن او ، أ    إ   (ا) 

 سا     ر ، وا  نو  و ، ع ا 

) .  ء أب ا ٤١ام وا أدت إ ك ا وط ارد(

 ارد اة و ا  ا م   ات    

م  إذ إن ا  ق اا ه  وو وا ا اط ن

       ،ا ا إ   ه ا ن  ءات ، وا  

  ط  ا او   م  وا او م 

  ات.  

  اخلــامتــــــة

 فا  تا ا    دا  ا  ) ( 

ا ا وا   ا ة ا ،م  ا:  
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 إ و  و ا ات   وا ا  اد ء -

  م   ا رة ه ون اع ا أدى  ز أاض

ا ؤوا ا د اأ  ا  عا دة ا ك او 

طا.  

  ، اء   اب ود ا د  ا اد ااض ع -

وظ ) (ا وا و  ي واا    ن و  

  واب. ا  ا  ا وا ا  ت

- اا ) (م   واا اوا دا  ا  ك ا ا 

 سم  وإدرا  ة اا ، ف إذا وا    

 أ دا   ا  .  

  د، ن او ز    د مص  ورد  إن..واا -

ا طوا ،  ) (ط ا  ءا و  ا 

  اة  ل وااد اا وا ام ك  اا وارده

  .ا ا   اي ا   اد   ا ا ل

Abstract 
Al-Jihad topic needs to be based on two aspects; positivity (right) and 

negativity (wrong). As a matter of fact, it does not deviate from its goal 

that was invented for. The purpose is that the right has to win in all 

aspects and the positive energy it generates that help in building a society 

free of social diseases and epidemics which in most part leads to endless 

wars. This appeared clearly in the texts of Nahjul-Balagha between 

command on one time, and prohibition on the other. Moreover, the real 

and metaphoric purposes that revealed the strength of the word, its 

artistic beauty, expressive energy and its effect on the other (friend or 

enemy). The basic reason for using these two methods is preparing the 

Muslim both psychologically and physically by the jihad concepts that it 

comprised which attempts to uncover the disguise of the earthly life and 

the need to be prepared for the judgment day, whether in the civil life or 

on the war fields. 
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 هوامش البحث

  

 ٨٦، ارات وات :٥٥/ ١)  :اح: (١

٢): ا ا:  (٨٤ 

٣): ما :   (١١٢  : وم  درا ما  ،٧٧: ٢    درو :ما  ،

 ٣٤اي:

٤):ح ا: (ح:٤١٤ل:١٢٥/ ١،  ا٤٠١، ا 

٥):ح ا:  (ل :٤١٤٤٠١،ا ،  :ا   اح:  ١٥١اوس ا،١ /

٦٩ 

   ٣٤)  : ام: درو اي:(٦

 ٤١٠)  :  ال اي:(٧

٨)   :ا ااز:ت د.اح :    ٢٨٢-٢٨١/ ٣) اا ا: ،ل ٤٩٩/ ١ا ،

:٤٢٢:ا ٨٧، ا 

٩):ا ا :  (٨٨-٨٧ 

١٠):ا ٤٥٢) م  

١١) : ج اا: (ي:       ٢٦٤٩-٢٦٤٨/ ٥س ا ا: ا ح م ،٥ /

١٣٨   

١٢):ا ٣٧١) م   

    ٤١٩:  .ن) (١٣

١٤): ا ا   ما ا : (١٥٤   

١٥) :ا ا ا:ا ح م: (٢٩١/ ١٦ م ا ، :ت ٢٥٨ام ،

:١٦٨/ ١٠ا   

١٦):() دة :بن ا (١٢/٥٤٦(َُُْ ا ُ .. ا ُْ ك ُا):  

١٧) :ا ٩٢- ٩١)م  

١٨) :ا م : (٢٣٤/ ١ :ح ا رج ١٦٢،ا،

:ا:ا٣٣١/ ٤ا  

١٩)ى:) ااءة ا ا ٢٩٣ 
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٢٠):ا ٢١٣)م:٥٢٤، و 

٢١):ر اا: (٣٢٢:ت ا٤٥-٤٤/ ٦،م:ا م  ،٣٨٢/ ٢    

٢٢): ا ا : (٨٩ :ا   ا ١٠٣، ا 

٢٣):ا ٥٠٧) م    

٢٤):ر اا :(٦٢٩:ا م  ،٣٦٣/ ٤ :ا م  ح،٥٦   

٢٥):ا ٤٤٧) م  

٢٦):ر اا : (٥٥٧:ج ا٢٦٢١-٢٦٢٠/ ٥، ا  

٢٧):ا ا : (٩٠:ا وأ اا   ما  ،٣٤٩-٣٤٨ 

٢٨) م  (:٣٦٨ا 

٢٩) :(ا ا ا)ا ح م: (٤٥/ ١٤ :ر ا٤٧٧، ا  

٣٠)  :ح ا : (از:  ٤١٥ل: ٢٨٤/ ٣، ا٤٢٦،ا : ا ،٢ /

٥١١:ا ٩١،ا   

  ٢٩٧)ا ا اءة اى:(٣١

٣٢):ا ٣٧٣) م  

٣٣)ج ا: ( :(ا) ١٥٤/ ٣ا :ت ا١٦٤-١٦٣/ ٩، م  

٣٤):ا ٢٤٠)  م 

٣٥)  : (ا ا ا) ا ح م:  (٢٨٢/ ٩    :ا  ،ت  ٥٩١/ ١٠م ،

:٢٨٨-٢٨٧/ ٦ا 

٣٦): ا ١٤٧-١٤٦) م      

٣٧)  :ح ا را: (٢٤٣   :ا م  ،٨-٧/ ٢  ل مظ  ،

 :٩٤/ ٢ا 

٣٨): ا ٥٢٤)  م    

٣٩):ا م  :  (٣٩٩/ ٢ 

٤٠): ا ١١٧) م    

٤١) :ا ل مظ  :  (٤٢٦/ ١: (يس ا ) ا ح م ،١٤/ ٢  
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  ادر واملـراجعاملصقائمة

ه)    :دى ٦٧٩(ت    اام  :  ا  ار ح -

 ا  ،  ثا   ، ،ا ا م ا ١٤٠٨، ١ا. 

-  ،ا  :رون  ا  :ا ا  ما ٢٠٠١، ٥ا. 

م ا ا ،: ار ن دم: ارات وات : ا   ح:  -

 ،رف٣دار ا. 

-          ، رديا ا  :  ، ا م   : ا م ا

 ،انرد، ط م ،د اروا وزارة ا وا ١٤١٥، ١ا. 

-    ا :ا   حت    ا) وا ح    ٧٣٩ا  ، (

        ، مب ا دار ،  ا   را :و ١٤٠٠، ٥و   - 

١٩٨٠ . 

-  ،اد ،اءا  رات ،ب ر اا : ا ١٩٨٠،  ١ا. 

-  ا   ا ا–  ا -ا : دار ا ، ا  ي ر

 . ، ١٩٨٧وت ، 

-             ا ا ا ،ا   رى: ااءة أ ا ا– 

 ،ن١٩٩٧، ١. 

-    ح  ا   ي ما   :ان   اط ،  دار أ ،  ،١  ،

١٤١٨.  

) ،  ٧٣٩ا   ا ،ل ا    ا ا و (ت        -

  ،  ، ما ا ، ا ا  :و ١٩٣٢،   ٢. 

-    ازي ما ا  ا :اث ا ان  ، دارط ،د. ت. ا ، 

 ، (        : ١٢٣٠ ا(ت ا  ح ا -

   . ١٩٣٧(وح ا) ،   ا، اة، 
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اج ا  ا  اار  ا: ا  ا ا   ة  -

           ز ا  ،ا      : ، ا    

 ،٢٠٠٣، ١ا . 

  .١٤١٧، ١ا: ا س ا ، م ا، طان،   م   ح  -

  ا، دار ا اء، وت  اي : دار ال  ا : ا س م   ح -

،١٤١٨، ١.  

   : ( ا ا     ٦٥٦ ت(ا :  ا ا  ا أ ا  م  ح -

اإ  ا آ  : ا  ا   ، ،١٣٧٨، ١ا.  

-  ر ا ا ا ، ا اد.ا : ، ي اة ا   :ازا

  ٢٠٠٩، اة ، 

 أ  ا   وس ااح  ح  اح:  ا:ء ا -

 (: ار  إا ، دار ا ا ،         ٧٧٣ ا ا(ت

  . ٢٠٠١-١٤٢٢ن،–وت 

-     ، ا ت: دار ا ن د : ن، اا ،مي: ال اا 

١٩٩٥. 

-  اا   ما  ،مر  ، ط :ا ١٩٩٧وا.  

-           و  ،د حا  م را :وم  درا درا ما 

  وا، د. ت.

   ام: ار درو اي:  ا ، ، د. ت. -

-    لظ  اد م  ا : ا  دار ا ،   ،وت ،١٤٠٠،  ٣. 

ن اب:     ، أ ا ،ل ا ا ر امري            -

 :ا) ا ودر ٧١١ا دار  ( –  ، وت١٤١٤، ٣ .  
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-    ا   د ا   ، حا  ح لت (ا زام٧٩٢  (

 :( و  أ و   ٨١٦و  ا ا ا ام ت (

، اثء ادار إ ،د . ت.١ ، 

 ، (:   ٦٢٦ح ا : أ ب   أ     ا (ت    -

  .٢٠٠٠، ١ن ،  -د. ا اوي ، دار ا ا ، وت

ا :زا  ا ا ا :: ا إا     م  ح  اا    ج -

 ا  ،انط ، ا ١٤٠٠، ٤: ا. 

  ،( ا     ١١١٠ا اح (وح ا): ا ب ا ت(    -

ؤه ، او ا ،  ،١٩٣٧ة.  

-  ،اا ا ا  ،ارير اا  أ : ما ١٤٠٧-١٩٨٧ . 

مت ا: آ ا ا ر اازي، ااد:  ا اام ،ن       -

)  ا زاده، دار ا ،انإ ، ،(١٤٣٠، ٣. 

-   : ا م ،انط ،وا  ةدار ا ،١٤٢٥،  ٥ا . 

 

  



  

       )   ٣٧١ ....... ( ............................الكريمالعالقة  بني قراءة املستقبل والسنن الكونية يف القرآن 

العالقة  بني قراءة املستقبل والسنن 

  الكونية يف القرآن الكريم

  

  
  املقدمة

ن را وا   أ اوري ا  ا  ان اآم  نإ

  و ما د ا وذ اءة ا  ه ا ظ 

  ه او ادث اا  و ا ا  ا ا 

و  ا   ن  مع  ا واَ، ون ه ا ث 

 ً اتاث وا  ا و  ل، و ل و 

ةوم .ع او  م  ا وأ    ا   

   ا وا  دةا  ،ا ا  م   

آن اا ا    إ  ،اءة ا ٍر اا و ،

 ا    م ،رو   ا اا  يا ا- 

 و  -   رة أذن ا  ،  و    طا   يا

 اءة ا  ا ) .اءء أو ادون اد   ذ ١و(  

  أ  درا ا      ا  و اءة 

   ،اث وأ  ا  ، ا    

ه  ا  و ،   يا ا   ة وال ا ة

  ا     اا، ومم إ ا  ا إ إذا در

) .ا ا  ر٢ا(  

 االستاذ الدكتور

 حكمت عبيد اخلفاجي

 الباحث

 جناح حسني كطان
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 ا وا-  آن ار ا -  ما ا م  

وال وا  ا و ، وه ام وذ ال ن  ت 

ا  اد وواط  ، ل و ل و  ا ا  مو 

  و م ا ن و ننإا    رواب و واأ

 م ن ا موا   واو  اا و ،ا 

  ).٣و   اد (

 ا  اة ر   وار   ا ، إ   ا

ه اا ، ذا  در ، وأدرا زا  ،  ا  وراء 

 إارإ  وارا،  اا ااث ااث ، و  ااف  وراء

 يا ها اث ، وإا د او  ا .ا ا او 

 ، م د  وا و .ا   ن  ء  ا

 وا ا ا  وط ا ط أو و ،ب ا دون ا

  .)٤( ال.

  املستقبلعملية قراءة بعالقة دراسة السنن اإلهلية 

ا  درا ا ا و اءة ا  وطة  و  ان

، ن  ا  ن   إ ان  درا  ه 

  ا  ظ   ن أو ، ا و ا

وع ار، اض واا  ت اا  وا اا 

 و ، ا و ، ت اآ      ا وذاكو

. رة و  ودهو ا ر إ ا ا  قم٥( ا(  

  و  راتة و رب  بو ال أأ 

  ف او     و ،آن اا  ر  

 ب و   أ  ث آنا ،  دةوا  وا

 ء، وة واب ا   م  و ا و را

ا م  ن ى امور م   يا  ا م  نو
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 ا ا        نما ا    ا دون أن

رب ا  ةت اه ا  آن اإن ا را )٦.(  

:و م ل ا M ¹ º     »  ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã ÄÅ 

Æ Ç  L )٧ ...(    رون  رة اا  أن 

 موط دي وظا و ا ادة واا رأن د د

 ا  ل ، وأن ار واما  او د )٨.(  

  ن  واأ أ  ط  نا ه ا  ام

  . ؟ ورون أ ات وأ ات

:و م ل M h i j k l  m n o p q    r L 

)٩ ،( : م لو .ر اآ  ن اما  ىM ? @ A B   C     

D E F G H I J   K L  M L )آن )، ١٠ث ا و

ا  ن ا م ا  ن ا زوا  ا  ءوا  

  ّ لق. و :M ¨ © ª « ¬ ® L )١١(،M d   e  f g 

h i j k L )١٢.(  

    و: M L M    N  O P QR S T U V W X Y  

Z[ \ ] ̂ _ L )١٣.(  

:و م لو ،ن ام وأ او  ح  M { 

|   } ~  � ¡ ¢     £ ¤ ¥ ¦§  L )١٤ ،(:أ  لو M ! " # $ % 

& ' ( ) * + ,  - ./ 0 1 2 3 L )١٥.(  

 :م ل اد اءة و ا و ن ام ا 

M° ± ² ³ ́  L )١٦.(  

:ل أو M m n o p q  r s t    uv L )١٧.(  
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 :أ وM @ A BC D E F  G H I L )١٨.(  

:ل أو M 2 3 4  5 6 7 8 9 : ;  < =      

> ? @ A B C D     E F G H I J L 

)١٩.(  

 M i j k  l   m n o pول م و   اء واء: 

q r s t   u v  w x y z{ | } ~  �  ¡  ¢ £ ¤   

¥ ¦ §  L )٢٠ ،(  إ : M ± ² ³  ́ µ ¶ ̧

¹ º »     L )٢١ ،( اع اأم  عم ت اه ا  

ا  أ  ا ط   وامروا اء  واارب اء 

   ا وامر وب  ا واع. 

 :و م  أوم M Ñ Ò  Ó Ô   Õ Ö × 

ØL )٢٢ ،(  ا وو ،ك اإ   ا ام  مم ى

  راظ أ اا ا ح؛ وح واا  قو  ا ّ ا

      M Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò   Ó Ôرة ااف: 

Õ  L )ك )، ٢٣- وا   -  يا (ن) ر ا  ار

ل  ي اك إ ا، وَُ (ا) اي ل  امل 

ا  اد آأ ح إ٢٤(ا.(  

:   ا  وأذا M - . / 01 2 34 5 6         7  

8 9 : ; < = L )٢٥ ،(  مم  ه   ا ام

ط ا، و ا ا اي     وا ا   اس 

 ا   ةا و.  
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 إ   ا ا  ا ا ر ا  ء إنأ  ا

ا  ي؛ ا را  اءرض ، واا  ا  ح   آة ا

  آما ا  روف ان اا و . وا   دة ؛

 ا م  امو   وإ  ، و   ك و ، ا 

 را اء ، وا اء ءة وان واا   و طث ا

 وم ، و ،  أ ار   إ ، ا

)٢٦.(  

 ا  ؛ ا   ا  ا  ه وروا ا و

 را درا إ و  ة اتد  ا     وا

  توم ، را  ل و  ثك أ  ، امو 

ا اس ارس  ود و ، مت   ا ا اي 

ا    يا ا ا ن ، وا  ا ا  

آم٢٧(ا.(  

ر وو ر و إ   ن وراء   إن ادث ا

ار  م، ول اب  أ" :  و ، وا ل ان : 

   ث  د    ر ا أ  )"٢٨ . (  

 إ ث أ  إم : ا ل اهأو م  )٢٩.(  

و  اآن ا  ا  ارض  ن ا ا أو زا ؛ و 

 ا  درا ار ار أو اون ؛ ة ودة ، وو م ؛ 

 رب اا  دة ، ا روس، واا وأ ص ا

  راتوا وا ، ت ادت ا ا ا ا ا 

ا إ ا اري ، وار ا ، وك  اض 

  )٣٠(واء.

: و م ل M f g h i j   k l m n o    p                q 

r     s t u v w x y  L )٣١.(  
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  لو: أ M Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È    É Ê Ë ÌÍ Î Ï 

ÐÑ Ò Ó  L )٣٢.(  

M ! " # $ % & ' ( ) * +  , - . / 0 1 2 

3 4 5 6       7 8 9 : ; < = L )٣٣.(  

M µ ¶  ̧¹   º » ¼ ½ ¾ ¿      À Á ÂÃ Ä   Å  Æ Ç           

È É Ê      Ë          Ì Í  L )٣٤.(  

    ان  م  ا  ارض وا  أر   ءو

   را وا ، ا اا  ، ر وو ،  ءم 

م ر٣٥(ا.(  

: ا  د ل وا  ل او M g h      i j k       l m n 

o p   q rs t u v wx y z {  | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ 

¥¦ §  ¨ © ª« ¬ ® ̄ ° ±     ² ³ ́ L 

)٣٦،( ،أ ا ر  ،  ا ر ،  ر ادا و

ور ا  أي   ارض و أي  ن ، و أي د ن ، ة 

    ا    ،    ا وا ، و اار 

 ي ن ا ، روا ه ا  وي ، و  ا  

أا، م ن ا واام ا ، ام اارة واودة ، وان 

   ا   ،  م ام ، رموا ر ، واموا

٣٧(ا.(  

ر اا  ا ر اب ا ري ، واا  

  .ا  ي ، وا ا  
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: و م ل M R S T U V  W X         Y Z [ \] 

^ _ ̀ a   b c d e f g h  i jk l    

n o p q    r s L )٣٨.(  

واح ف  ا واض وا  از اء اري ، 

٣٩(أ.(  

ن ات ض ت واة وا واة   أ ، إ

 . حة وو ان اا  ث ا ااد. وض ا  

 و:  أت مة ا M « ¬   ® ̄ ° ± ²  

³ ́  µL )٤٠.(  

ة ا   ا ة ا  وا ا ث ح 

ور )(.  

 ل واا وأ ، ا  ة ا  ة اه ا و

وف، وا  ا ور ا واف  ا ور اة . 

  ).٤١()  ا .ه  أ (اة

 إذ  ساا  ي اا مماو ،  لا

ا  ت ا   وف د ا   ،ن

  ا ا مرةا  ا و و  ا  ار اإ

ي اا     ا ااف وا )٤٢.(  

   ت ار وو ء اا  ،ذ  ا و

 ة ا ا )و ّ( ) ا ور( ، تن ا و

 ،ه ا سأ   ا  ن ا إذا    ا

 أو  دا و راف ا أ  ،ولا ا ا  

  ..و افا إذا و  ،  ا ا  ا 

در    اذا وأ .ر اوام   ء أنا   ق ةا  
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ا  ا   أس ا  ول، وإ ن   أس 

 ر زما  قو ،ا  ا ا و  و 

  )٤٣( واة و ا وامر واا و أو  ل، 

 و ا ال اأ و ا ا  اا    و

. اءة ا ءأ    

ت ا ات،    ا  اءة ا    نإ

 ا وا   ا   ا درات اا  إذ وا

   أا اطل: أن اس ما ا دت ، و  ...دت

  ا ،ا دا   وذ ،ا م  ا ر وام

ا  أن       ا ط و ، ه

و ٤٤(رو. (  

M Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó    Ô Õ Ö ×Ø Ù          Ú Û 

Ü Ý L )٤٥.(  

  و  ون أ ا تا   (لوا ا) سأ  

 ا و ّوا ، ذ  نا و ا و ، وا را

 ت ااوا ع اب، ومب اوار ،ممة اوا ا و

واد وا، وداة ا ور، وء اى اا د 

 وا ء ، وق و و ا اا، وه  ا

. عا  ر اان وا  ث )٤٦.(  

ه ا  نإ و  اد  ا ن  واذا اء  

 آ و ،ممة ا و ء اا  و م ا 

ة، و ر اطا  ج أم  رو ا  أن ا  

 يا  عا ا  و ،ممة اا   ا ة  ،ا 
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و  إ   م، و  اي ن   م اف، وا ن 

أو آ  ر إنم   دا ٤٧(ا.(  

 إن ه او  و م واتو  ذا   ا

ن   واوات ف دي إ   ا وإ ره وه، و

 وا  أء  ا   و ء ذ    وامره 

.ا و  

 لو م: M B C D E   FG H I J K L 

M N O  P Q R S T U VW X Y Z [ \  ] ̂ _ `      a 

b c de f g   h  i L )٤٨.(  

M O P   Q R S T U V       W    X YZ [ 

\ ] ̂ _`  L )٤٩ ،( ع ة اة ا   و

 ى، وذا ا ا او ا  ت ت ا ن

  و ، ا  ى، وت ا و ،

 مما  و و  ا  ن ، 

 ،وظ طو ، تت و م ا   وال  م

ا م   أو    ولوم ،  ا ا إن ا

 وا ،ا دي واا  ،ا ا  ت اا

 وا ل اوا وا ر اا اوظ ،ا

 ا  واتا ز ءي، وا ،ف اوت واوا ،ا

  ة اظ   اظ  ا وا ،ا وا

وا ر ر٥٠(وأم،( :    او M Å Æ  Ç  È É Ê  

Ë Ì L )٥١.(  
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5 6  L )ث )، ٥٢ اءة او ا ا  آ ا عم و

:    M ® ̄     °    ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹      º » ¼  
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و  و م أن ا ت اه اء واما   ا إ

وا ، وم  تواا دة ا   ،إ مص اوإ 

  اعءاتأما  إ   ار اء وء ا و وا

ا إ  ع وا ،را  ن إ  مل وا

 ،ب اا د إا و مت اا  ا  و

  ا إ ، أ ال اض ام  وز  ان 

ا ذ وأم ،أ ، ا ا ذم  ء  ابأ  ا  م

و  م ا   إذا ا    م، واوا، واا 

  ن  ذا ، ون   و  ا أ ،دون ا  م

  ).٥٤(اة، ون     اب  دا ا ا ظا

 و طا ه ا  أ   يا ا  م  

م اوف ا ا  ا ا اي   ات ا ل 

:و م M \ ]       ^   _ ` a b c d e fg h  

i j L )٥٥.(  

M _ ̀ a b c d  e f   g h i   j k  l 

mn o p q L )٥٦.(  
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  : دان ن ت اا    دا  

  ،ا ذ  با    ت، وا و ،ا

  ل حوا ا    ،دوا ا   ا

  ).٥٧(ات

  ن موا د  وا  إذ أ   ن

 دإ  وأاّإ   تا   .  

إن   ا  اى ادي دي إ ا  أماع 

، ا و  إطر وا، وو ا اا  او م  ا

 ا اآم  وامخ   از و  ا  و

ادي إ  ا ا  (امر)  ا أو  آ امره 

  رام    ج إ و ،  آنا   او ،طو

ا  ا  :وا : م دي إ تاه ا ن اا

  ما  ا  ،م ا  ت دادة از

 ،ا ا  ا  اا دة ردود از :موا ،اا

ا   اعة ا   )٥٨(  

  إ  م را  ر ا   م ، ا  و

 ر  ا إ ، اا  وا ا ا ن أن   ء

 ا ا    ر إط  أن ذ إ ، مز وام و

و را ا      رة )٥٩.(  

 ا    ،ا إ   زا ر ا و

ا إ أ  ر  ا وأ دورة ة  اة 

أو  ا،  ا. و أ ه اورة أو ا اة   ااغ،

   ،ام  م  ف   اذا و زم

  ا   او ،دة واا ت زا   

  ).٦٠(م ت
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 و ة ً، إم اس اي   وه   ا  ات 

  ، وار اي مف  ى  أ  م  ار اا وم

ح امم وز وم، واان اي     ار، و ن 

 و  ى  ام اوا ه اا دم، و ا

 أ   يا ا ا ط  م ا را    ؛

ا م اءة اج  و ااء. و ا آ  ا ام و

   أط  ، ء  ة : أن  ث ت اا 

 :و م    داM x y z   { | } ~  

� ¡                ¢ £ ¤    ¥ ¦ § ̈ ©ª « ¬ ® ̄ °  ± L )٦١.(  

: و م     ب اا أ و M O  P  Q R S 

T L )٦٢.(  

 اب   ا ، ا ا  وام   واد

ا    ن إ٦٣(وا.(  

  ء و ا م و      ، اب وات 

  و ذ أن ا إ  و ء   اب وات

تد اوم و ا   ه  ب ث ت ، ن

ا   أم ث  ود ه اب ر   ااق  أودع 

ا   م اارة ا اق  أن ااق ث  ود ار 

وار ا  اقث ا د اوو مع ا ، ف  "

 ود وط وامء ام    ،اء وا واا اة 

 ا امء اوام  دةوا ا  ورء اا   و

  ).٦٤(  ه اء

 ر أا  ا  ا  ء و نا  با

(اا   أ أ ادة ون  أ ادة (): وار، ل (

وأ أ اوة ون  أ اوة،  أ: (  أ وا وق 
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  ى وأ ه  ه  بو وا 

  ).٦٥()))ى

 ى ا ك  : ةه ا  و ا ا  ا اا و

  < : Mم و  ور  ا  ا ي أره  دون ا ، ل 

? @ A B C D E F G H  I J K L M N OP 

Q  R L )٦٦،( أي    إ دون  و   رها و ا

)٦٧.(  

:  ل ى ا    آن اد او M ! " # $ % 

& ' ( )* + ,    - . / 01 2 3 4 5 6 7  8 9: ; < = 

> ? @ A   B L )٦٨.(  

 :و م لوM ¶ ̧ ¹ º » ¼  ½ ¾ ¿ ÀÁ Â Ã 

Ä  ÅÆ Ç È   É Ê ËÌ Í Î Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô ÕÖ 

× Ø Ù Ú  L )ل ()،٦٩ ب اأ  اد٧٠() وا ،( 

 ف ن و  ،ى ا ا  ،  : و م لM ! " 

# $% & ' ( ) * +  , - . / 0 1 2 L )٧١.(  

 ، ا  ه أووا   ض د ، ل و م

: M ¯ ° ±  ²³ ́ µ ¶¸ ¹ º » ¼  ½ ¾  ¿ 

À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç  È É Ê  Ë Ì Í Î Ï     Ð 

Ñ Ò Ó Ô      Õ Ö   ×  Ø            Ù  Ú  ! "           # $ %& ' (    ) * 

+  , - . / 0 1 23 4 5     6   7 L )٧٢.(  
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  ا م و ا     ة  آنا  و أم

و م ل    M Â Ã    Ä Å                Æ Ç   È É  Ê Ë Ì  

Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ ×  Ø Ù    Ú Û  L )٧٣.(  

 أ م    ؛ا م  وان )ر ا م  (

 إ ا ا  ة و ن      ا   و

) ة م أ   ب أ)ون أ  و وا  أذى  

   مز  وأن     ا و، :   ّ ل 

M {  | } ~ � ¡ ¢ £             ¤   ¥ ¦ § ¨ © ª « 

¬ ®¯  ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧    ¹ º » ¼½ ¾ 

¿  À Á Â  ! " # $ % & L )٧٤.(  

 آمت اا   اث اوأ ا ا  ىأ  و

ار و ا  ان واء ا واء  ن  و ن 

 .  

و م ل: M Ì Í Î  ÏÐ Ñ Ò Ó ÔÕ Ö 

×L )٧٥.(  

أ وم ا  ة اءة او ناا   إم : د .  

  :و م لM I J   K L M N  OP Q R   S 

T U V WX Y  Z [ \      L )٧٦،( أن   دة و ا 

 . ا ك ا  

M 7 8 9 : ; <=  > ? @ A B C D E   

FG H I J K L M N O  P Q R S T U VW X Y Z 

[ \  ] ̂ _ ̀      a b c de f g   h  i L )٧٧.(  
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و  ا   ا ن أول    ا و   ا ،ل 

– :  M Ñ Ò  Ó Ô   Õ Ö × Ø Ù  L )٧٨ ،( ()

أي ك و ...إن ا   أ اى د م ، إذا ما 

  ).٧٩(  ات       اح و اد

   ت ا أون أ    اا  ة 

  و ا  إان  : ل،   ا اM 7 8 

9 : ; <=  > ? @ A B C D E   FG H I 

J K L M N O  P Q R S T U VW X Y Z [ \  ] 

^ _ `      a b c de f g   h  i L )٨٠( :و م ل او ،

M Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È    É Ê Ë ÌÍ Î Ï ÐÑ Ò Ó L )٨١( ،

 : أ م لو M ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä    Å 

ÆL)٨٢.(  

   نا ود اءة او ا ا  ىأ  و

  ،ن اوط ،ن ان: طن مى واأ   ةاو

 :و م ل ا ن اطM 2 3 4  5 6 7 8 

9 : ;  < =      > ? @ A B C D     E F G 

H I L )٨٣،(: لو M ª « ¬ ®  ¯ °± 

² ³ ́   µ ¶ ̧    ¹   º» ¼ ½ ¾ L )٨٤.(  

 م  وأ  طن ا  ،ب ا   ن وطم

م ة ذ  ل أ و ،      ا- ّ

و-  :M Ì Í Î Ï Ð  !  " # $ % &  ' ( )       * +     ,  L )٨٥( ،

 -: M c  d e f g h    i و  -و طن ن ل 
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¥   ¦ § ̈  L )٨٨.(  

 ; :    - :M 4 5 6        7 8 9 و  -أ  طن ا وات ل 

< = > ? @ A B C D E  F G H I J K L M N   O  

P   Q R S   T U V W  X Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀ 

aL )ن:  )،٨٩  م لوM M N O      P Q  R S   T U V W   

X  L )٩٠.(  

 ة أك أ  اءة    و م  

وأاد واذا  آت اآن ا  ا  ة امب وك ااد 

 :و م ل،واM j  k l  m n o p q r s t u v     w 

x   y z { | } ~      � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈   

© ª L )٩١،( ل او- م -: M [ \ ] ^   _ ̀ a   b        

c d e       f gh  i    j k l m n o p q r  s  t u      v 

w x y z L )٩٢.(  

 : ل ، ا    و ى ا  ىأ ا  و

M j k   l m n   o p q  r  s t  uv w x y z { |} ~   �  ¡ 

¢£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © L )٩٣ ،( : ل،م   ا  و

ML M N O  P  Q R S T U V W X  YZ [ \ 

] ̂  L )٩٤( ،  



  

       )   ٣٨٧ ....... ( ............................الكريمالعالقة  بني قراءة املستقبل والسنن الكونية يف القرآن 

 يا  ن  ءأو ا ا  س : إاي: اا ذا إ ا

  م ى وه ا م و را ا وا اا  ر

 اا  ةت وا  و طوا ا   ن)٩٥.(  

 آن ات اآ  اءة او ا ا   ىأ  و

  ل ،ة اا  لوا ا ن واا   : M Y 

Z [ \ ]  ^ _ ` a b c de f  g h i 

j k L )٩٦.(  

 : أ  لوM de f          g h i j k  l  m  n o  p   q r  st 

u     v w x    y z { |    } ~ � ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈  ©        ª 

« ¬® L )٩٧ ،(   ن   ع ن  ام  ع اوا

 م       و ع وا  ةا  أ مة اه ا

و ا.  

  اخلامتة

ن را وا   أ اوري ا  ا  ان اآم  نإ

ا ام و   ظ ه ا  اءة ا وذ د 

  ه او ادث اا  و ا ا  ا ا

َوا ا  عم  ن ..  

  اءة ا و      ا درا  أ  

   ،اث وأ  ا     ، ا 

ه  ا  و ،   يا ا   ة وال ا ة

 إ موم ،اا     ا  إذا در إ ا  ا

ا ا  را  

 ن ا ا أو زا ؛ و و  اآن ا  ا  ارض 

 ا  درا ار ار أو اون ؛ ة ودة ، وو م ؛ 



  

       )   ٣٨٨ ....... ( ............................الكريمالعالقة  بني قراءة املستقبل والسنن الكونية يف القرآن 

 رب اا  دة ، ا روس، واا وأ ص ا

   ا ا ا ا دت ات ا ، وا وارات

  ا إ ا اري ، وار ا ، وك  اض واء

 :    ث اءة او ا ا  ا عم و

M® ̄     °    ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹      º » ¼  ½ ¾ 
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 ا إ ء واما  و م أن ا ت اه ا و

   ،إ مص اوإ ا دة اوا ، وم  توا

و ار   إ  أماع اا و ء ااء 

 ،را  ن إ  مل واا إ  ع وا

 ،ب اا د إا و مت اا  ا  و

ا  وز  ماض ا لا أ  ،ا إ   ن

أ، وأم ذ ا ، ما ذ ا م  ا  أاب  ء 

و  م ا   إذا ا    م، واوا، واا 

  ن  ذا ، ون   و  ا أ ،دون ا  م

 ون ،ةااظ ا ا دا  با      

 ا ا او ا   و ع ة اة ا

   و ، ت ا ت ا ن ى، وذا

 ا  ن ،  ى، وت ا و ،

ما  و و  ، تت و م ا م

  أو    ولوم ا وال م  م   ،وظ طو

  ،ا ا  ت اا  ا ا إن ا ،

ا اوظ ،ا وا ،ا دي واا وا ر ا
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 ،ا ا  واتا ز ءي، وا وا ل اوا

 اظ  ا وا ،ا وا ،ف اوت واوا

 وا ر روأم  ة اظ    

Abstract 

That the future industry knowledge widely available shall be 

promoted, and that the wording of a future science is an integral part of 

the future industry itself part, which is aware of the Ptosasemstqubl we 

have not we have the where our future crisis tampering by others or 

Atgmpeha, and even others does not make our future for us. 

The culture of forethought and efficiency are the foundations of future 

industry minute and heavy (planning - time - strategy) this culture make 

eye on the various Alomhbaoualemha, and make witnesses than, the 

future is connected with a rope from Allah and a rope from the people, 

and from the lower rope connected to the Hereafter. 

And research in the future research in the world of possibility and 

potential investment, as the world expresses the potential latent energies 

of variety. 

And that history brings us to the memory confirm the existence of 
infrastructure and conscious of that integration, cooperation and 
supportive of him while religion assures us paints aware Snnaa integrated 
and educational guidance to take advantage of this awareness and the 
future looks to us to take advantage of that .. 
This Sunan highlighted by the Quran and Sunnah regarding extensions of 
time, and Btnoat meeting and formulas souls, and indicators of awareness 
of the obligatory duties cosmic, and the ways of Orientalism future as 
part of the drafting of the other equation constituent lies under the solid 
base is: "The (God) (no change) (as a people) until (change) what 
(themselves). " VsaaghtAlsnnah conditional equations in the framework 
of the awareness and sought to do and check the condition and enables  

  هوامش البحث

  

)١(آن اا  ا أ ، اإ و وم د :٢١٧.  

  .١/١٤٥)  ر ر ، ار : ٢(
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)٣   ، آن اا  وا ما ا  ، أ    (

 مما  

  .١/٤٥٠)  ،  ظل اآن :٤(

)٥:ر ما  (٤٥٣/ ١.  

)٦ : آما رر ، اا    (٣٩ -٣٧.  

)٧ : ٨٣) ا.  

  .٥٢ار اآم   (  :  ار ،٨(

)٩ :   (٩٠.  

)١٠ :م  (٨٢، ٨١..  

)١١ :  (٧.  

  .١٢٦)  آل ان:١٢(

  .١٦٠)  آل ان: ١٣(

)١٤ :١١)  ا.  

  .٥٣)  امل: ١٥(

  ،١٤٠)  آل ان : ١٦(

  .١٠٠)  اة : ١٧(

)١٨ : ا٧)  أ.  

)١٩: ١١٢)  ا  

  .٢٤٣)  اة : ٢٠(

  .٢٥٢)  اة : ٢١(

  .١١٧) د: ٢٢(

  .١٧٠) ااف: ٢٣(

)٢٤ : ( آن اء ا  درا) ما ا  ،  نر  (١٨.  

  .١١٩) د: ٢٥(

)٢٦ : ا ا   ت، را    (٥٣.  

)٢٧: ر ما  (٧٣- ٧٢.  

)٢٨ذ   نوي ، اا (  : ر٣٣ا.  
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)٢٩ : را  ا ،ا ١/٨) أ.  

  ٥٧)   ا زان ، ا ام  ااد وات :٣٠(

  .١٣٧) آل ان :٣١(

)٣٢ :  (١٠.  

  .٣٧-٣٦) ق :٣٣(

)٣٤: ٤٦) ا.  

  .٤٣)   ا زان ، ا ام  ااد وات : ٣٥(

)٣٦: ٢)  ا.  

  .٦/١٧٩)    ظل اآن : ٣٧(

)٣٨ : و٩)  ا.  

)٣٩ : ا  ا  ء  را ن ، أز  ١٤)  أ.  

  .٢٤)  امل:٤٠(

)٤١ : ا  ا  ء  را ن ، أز  ١٦)  أ.  

  .٢٦٣/  ١اآن : )  ،     ظل ٤٢(

)٤٣ : ا  ا  ء  را ن ، أز  ٣٧) أ.  

)٤٤ : ا وا ن امر ، اا    (٧٦.  

  .٥٨)  ااء:٤٥(

)٤٦ : ا وا ن امر ، اا    (٨٩.  

)٤٧ا   ( :ا وا ن ام١٠٤ر ، ا.  

  .١٠٢ ١٠١) د:٤٨(

  .٤١) ات:٤٩(

)٥٠ : ا ا  ت ، را    (٥٧ – ٥٦.  

)٥١: ١٢٤)  ط.  

)٥٢ : ٣١)  ا.  

)٥٣ :م٤٥ -٤٢) ا  

  .١٠٢ /٩)    اط، اان   اآن :  ٥٤(

  .١٨٣) ااف :٥٥(
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  .٣٧) امل :٥٦(

  .٩/١٠١)   اط ، اان : ٥٧(

  .٩٢ ٨٩/ ٧)  اط ، اان: ٥٨(

)٥٩ : رءة واا  آن اا  اإ م ،  اإ  (١٢.  

)٦٠   اد   (: آم ت ،٧٢ا  ٧٥  

  .٢٢)  اة : ٦١(

  .٢٩)  امل ٦٢(

)  أم  ار، ت ام  ازق ا  ا وات وااد ٦٣(

  ٠٢٠١٥-٩- ١  امم أو ،ر ال 

)٦٤ : ارج ا ، ا ١١٤/ ١)  ا.  

)٦٥  ( ر: رب ا  ،  جا  ٤٧٨٦.  

  .١١٥)  اء : ٦٦(

  .٩/٢٠٥)  أم    اي ، ان  و اآن: ٦٧(

  .١٢٠) اة :٦٨(

  .١٤٥) اة : ٦٩(

  .٢/١٥١)    أ امري اط ، ا  اآن : ٧٠(

  .٣٨) اة : ٧١(

)٧٢ : ٢٧-٢٣) ط.  

)٧٣ ٢٣-٢٢) ا.  

  .١٤١- ١٣٩) آل ان ٧٤(

  .٣٥) امء ٧٥(

)٧٦ : م١٣٥)  ا.  

  .١٠٢-١٠٠)  د :٧٧(

  .١١٧)  د : ٧٨(

)٧٩ : ا ازي ، اا ٧٦/ ١٨)  ا.  

  .١٠٢-١٠٠)  د :٨٠(

)٨١ :   (١٠.  
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  .١٨-١٦)  ات : ٨٢(

)٨٣ : ١١٢)  ا.  

)٨٤ (  : ٥٨ا.  

  .١٧-١٥)  ازت : ٨٥(

)٨٦ : ٣٩)  ا.  

  .٢٣-٢٢)  ازت  :٨٧(

)٨٨ :  (٢٩.  

)٨٩ :١٤-٦)  ا.  

  .٢٦-٢٥)  ازت : ٩٠(

)٩١ :م٦)  ا.  

)٩٢  ( :٢١.  

  .٣-٢)  اق :٩٣(

  .٢٩)امل: ٩٤(

  .١١/٢٧) ا اادي ،ر اد : ٩٥(

)٩٦: ٩٧) ا.  

  ٣ - ١) د :٩٧(

)٩٨ :م٤٥ -٤٢) ا  

  قائمة املصادر و املراجع

  ألقرآن الكريم 

       رة ، اا  ، آن اا  ا أ ، اإ و وم د١٥  :

٢١٤ 

  ت) ر ر ١٣٣٥   ، وت ، ر ، دار اا  ،  (١٩٩٣ ٢  

         ، آن اا  وا ما ا  ، أ

 ٢٠١٥ ١٤/٧امم ، ر ال : 

   ةا ، ب اآن، دار ال اظ  ،  ١٩٨٩  ٤    

          ا  ا ا  :  ، آما رر ، اا    

  ،  ، را  ت اراث واا  ، ر١٤٢١ ١ا 
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     بدار ا ، ( آن اء ا  درا) ما ا  ،  نر

 ةا ، ١٩٩٢ ١ا  

  ا ا  ت ، را   ،   ا   ، ن وت رفدار ا   م

١٩٨١  

 را ذ   نوي ، اا  ،  ، وت ، ١٩٩٣ ٢دار ا  

    ت) أ  وفا ا أ   ا دار     ٦٣٠ ، را  ا ، (

 ١٩٦٥وت ، 

     ا  ، ادت و او ا  ا  ا ان ، از ا      ، 

 وت ، ا١٤٢٣  – ٢٠٠٢  

   ا  ا  ء  را ن ، أز  وت ،    أ ، رفدار ا ،

 ن٢٠٠١ ٢  

   ، وت ، ت ا  ، آنا   انا ، طا  

١٣٩٣ ٣ 

  اإ رءة واا  آن اا  اإ م ،  ،   بدار ا

  ةا ، ١٩٩٩  ٤ا  

 آم ت ، ا   اد   ، ، وت ، ١٩٩٨ ١ دار ا  

       ادت واوا ا  زق اا  ام ت ،را    

  ٢٠١٥ -٩-١امم أو ، ر ال 

  زا  اارج ا ، وت ،دار ا ،ا   :، ٢٠٠٢ ٣  

       ري (تج اا   ا ٢٦١أ       ، دار ا ،   ، (

 وا  ،وت١٤١٦ .  

 ا     ي (ت أ٣١٠  ا   ، آنا و  نا ، (

  ، وت ، وا  دار ا ، ا ا  ٢٠٠١ ٢  

  ت) طري اما أ   ا  آن ، دار   ٦٧١أا  ا ، (

  ، وت ، ا ١٤٠٨ ١ا  - ١٩٨٨ 

           ازي (تا ا      ا  ا  ٦٠٦أ    ا ،  (

  ، وت ، اث اء ادار إ ،١٤١٥ ٣ا    

 اد ر، اديا ا  ،  ،وت ، ١٤١٦ ١دار ا . 

  ا  ،وا  ، وت ،دار ا ٢٠٠٢ ٣>  
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  احملطات والطرق التجارية قبل اإلسالم
 

  
  
  
  

  ـ احملطات والطرق التجارية :

، إذ ن  ا اة اد    اةاز     ارة

 أن  أ م زة   ارة ، و   ا ا اة 

  ) .١(را أمأ  أن اك واء ما 

ن ا ق ار اي ا ً ا  إنب  ّن 

 ا إ ا ا وا ، ا أدت   ن ة  رزا دورا

  ان  ات ا  و ن واة ام   ة وا

  ن  ءول  وما سأ  ا وا  رةر اازد

، اا وى ا طوا رق ال ا م  )٢. (  

ا ار ا ا رت ا ودن ااء ا   إنوو 

، ا ا إ  ، بق واا  ا  با  تأ  

 ري، وا د ارضوارد  ا   اا  زا ر

 ه وا   ن إ  ل ا ت اا   ت

 او ؤل وا ا ت ااوإد ق  إن، وط

اا  ة اب  ري ادن   ااء وورة ال، 

 ود ا ، ا وا ط  ن و  يا ا أ ،

 ط  ،م ا ا م ا ة  ن ار 

  ) .٣(ن اق ا ر اع

 األستاذ الدكتور

 خالد موسى احلسيني

 الباحثة

 يچاهلام محد عيسى القاب

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 

 



  

       )   ٣٩٦ ....... ( .........................................................احملطات والطرق التجارية قبل اإلسالم

  ا م ا رق اا  د ة اا   تا

 طجمب  اد ا  وإ ذ،   ي اإ  رةت اوازد

 ت  ت وظر وواردات ا إ ا و  ط از، 

 ا م   ق از اا و ، ا ط  ن وا

رة   وا ر  اا ا وامر اودواي   م ذي 

   :واة 

 ن ا ير، اظ  ا ا أر : وا طرة  ا

 ا  ر واس  اا   ا  إذ رة اا 

 أ  ة ت إ  وادي   ، ذاك و  م ا ا

ط ا ، و    ن   إ رب و ومو ، 

ن أ    ىة أ   ء إ ء  و و ،

 ا ذ  ب  اا و ، اء اق اا  

 إ ع ا  ان  ء اا ة ، وا ت اا

واوادي ا  وا   ل اا  ولا : ا-  ا و

ت اة  ا   م ة اا  و  -  إ ا  

   ا وا ، اب وادي ا إ  ،ا ا  

 ازل اا   زا   بة ا  ل  ان

   ط وادي اى إ ا ا ا   وا ، و

ا  ب اا  دل ا ي  ، مر اموا   ،

 و ر  ود  إ   ق أا   ء إ

ا) إ ط   إ ا ا  ةف ) ووا وا 

  را   إ   ا  ثا  ، ء ة  ا

  عا ا نى ون وا   ا ة او   إذ

  ود اا إ اد اا  اا او ا م موا

از وم  ااءات ااز   ت ا او ا و

 ا ا      ا  ان  ، ا راا   م
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دا   م   وف ا ا ي ااب   ازدر

و اق إ آ  اة اد   ا دي إ  اال

)ار٤ا (.  

ط ا :  ا اري ا ام اي  د اب ان     

اق واب ، ود اب  د ا   و واا ا            

ا  و ،   ا -   طاا   -     ا ا ا إ

  ن اا  طم د ، واا  من اا إ  و ، ا

  . )٥(ادي 

         ا  أن  ، بة ا  ل ا ط )٦( 

ا  رس د  ب اا  إ و إ  ل)٧(   م ا

         إ ر اي اإ  ا   ق اا  ير   أا

و ا ا (-      م اات  ٩() ٨ (اس،   إ طن

      را ا و أ را وأ وأ  اق أ  يا- 

و إ ن ا ا  ا      ا و إ   ات 

           و  ، نموأ ز ا آ  ك ط نو ،أور إ  و

)ود ا إ   رس١٠( .  

     ، ار داا     ا ط  ا م رة

ض ف م ء ات  او ام وار و إ إق   

  ،مرة ا ةا ان   ا مر ااط ي أدىا

)٥٣٢-٥٣١   رس ، و  رة اور ا د آ د طإ  (

ا رس وا          ل ا ط ا ا ا ،

١١(ا. (  

      ا  ريا ا أ  ن ة وً ط اا  

            ،اا   ا ز واا اا ذات ا  را وا

   ا      دي إو ا م        ن  قه ا أو ،

    ات اة وا   ا ا اإ      م  و 
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  ا اق اأ ط  ل وا      م  اقى ، ود   أو ،

       يد واا  ون إ ق   اط   قا 

ا   ا ا ، إذ   ا    اات ا واي  ان

) ا  ا وا  ، ا ٠ق١١٥-٨٥٠        ط   (

   ال  اود ا       ا ا وا ذي  اة 

       ذا        أرا     إ  ا     اء ووا

) وا ا  و وا  ا ١٢.(  

 وا رة و ا أ  ان           أرادواو إن أ ء إذا  

و ا  ا ا (       ا ا   أر١٣ ( ا  ة

       ب ت ا   ا  ةا ا ا  زأول ا و  ا

    ى ا و   ن  ا  اء١٤(ا (-         زل

 -         )زلن ا  رأس ا  ا  ا ا ١٥(    ا  

)١٦ا( ) ١٧(.  

              نا  ً ء  و :  ق آ ط اما و

         فا  ض  رأس ا  ا  فوأ ا  ا

      ا  ٠٠٠      و وا  ةا و م  ا 

    ،  ا ٠٠٠     وا ا ه ط   ن 

      و ا  إ  ٠٠٠ا   ب       إو ا   

  ).١٨( وه ا   ان  ء

 ،  ط دي ا   )١٩ا ط  ا ا    )ون 

 ا ا  ا ازة وان وا  ار            -وادي ا  -)٢٠اج(

 ة  و ا       ام    ج ًا  ل ارع وو 

 ا و ار وان  ا وام و   )٢١و  اج(

  . )٢٣ء( إة ادي  ط ا )٢٢واة(

 أنو  ك طأ   ان  ة إذ    ان 

 دا ت ااا  أإ  و ا  ان  أ طو ا
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إ  با  ةو  و ا   ن و ا  ا  ا

) ا  جا ٢٤(    و ف اط و ا 

) (ا)ة٢٥ا( .  

، ط   ا أداءو اق ا  اب ض ارة أو 

 و ا  أ -  اا        ا ا

ا   م  رة-   ا   ا  ضا  أ و

 ا  ى وأأ  را  ا  ةا  ا  ى  م

 وت وا  ش إ   ىت أ ر واذاا ط و ا

ا  ل  ذا ورا  ءا   اد  ل ر   دة

ت اء و  واد زه د   د ان و ن  د ن 

د ا  ا زه ا  ا  أول  و ٢٦(ا(   

    ة اا ٢٧(ط(  .  

 اة  اا ا  أ ة  ط اا    م

  زتا ا اا ا   رة اق ا ا اا

 ا وط ا دا ا م  ً يوا   ارض 

 ةو ءر  ، وا  ي ت اا  ن أن 

 ، ح إًب اق  و  م دا و رازد  

 وا  تت و  أر   ةا  ، رةا را

  .)٢٨(ت   ادل اري  

ا أ ةوا ط را ا ةا ر ق ا- )ن ٢٩و (

دا ا  ن ر٣٠(ا و (ب  إا   و ا

ا   رسب  - وف أرض اط     واد و–  ا و

إ )٣١ا(  وادي إ  ونا ا (  وادي) عا)٣٢(  ء إا 

)(  تا )٣٣ ( ، إ وا )٣٤(  إ ا ( نا ))٣٥(  

ع إ٣٦(ا و (إ ز )٣٧(  ا  و إ ق اا ق وا

ات ا طه او ا  نا،   أ  -   ن او
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)ا  ز٣٨ا(- ا ا  )٣٩(  إ )٤٠ا(   ا  ،– 

ا ز( -ما    ع و وط زل أ  ٤١و(  ا  ،

)ا  اء٤٢(  أ ة وأن ا و ن ا ن  

و ، و  أراد  قق ا نب  )٤٣( ا أراد و ل ام

ا  ٤٤( ا(  إ ) ٤٦() ٤٥(  إ  ب و  قاإ 

ا و م  ا  إ او و ا اج   )٤٧ا  اوء(

و  أ  ا ت أ ا و  زل ط رة   ااء

إ        اإ   ا زل و إ   نا

إ )   ا زل ان وا ٤٨(.  

 أرادو م  رب  رد  وانا    )٤٩(  وإ 

  )٥١(  أإا و  إن     إ  )٥٠اة  د ن(

إ   ال  إ ة واة  إا و اإ   ق و ذات

  ااإ   سأوطش إ  ة ذي     ن)٥٢  (

 ل  ا او ،أ   اضن اول ا  

  .)٥٣اد  ا  ا ط ذات ق(

   نوذ ن وأو   رة أنا طا  و

 ا  ازنو  و ا ب و ب   ريا ا

ا  ر   ط اا  ،) ٥٤ب وب  ا ( ال

    دورا    اوم وا ة واا   ا

و ، را  ا  ق ل) ةوا ا ط    

) (٥٥( ا ا  ة ، أا   يري واا ا  م 

    ورةا ا   ت  م رة ا  ،ل

و و وا   ا   ود ا وا م  ور 

ز وا  ب ، و   را اا و ا   

 ام    ىووادي ا ك وو آ  تام ا ا

  . )٥٦ب(
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 را اا  ق از اا مل  إا اماوأ  ا

 ، ا اري اة  د ا و ت   ال ادي

: و  

 د إ  م ا د او د ا  ا ا أو ، 

  ن وا  ا   ة وا  اا  و 

 را  ةا  ً ية وار اا    ت اا 

و ،  دو إ )٥٧() ا  ،ذات )٥٨ ا اا   ،

و  اردن( أذرت) ا   اء ا  ارض وادي ران   ازل

ات ه ا  (أذرت) وا  ذ ا ا ما ن 

      ران و )٥٩ ( ، وإ  اا  ء ورا

) رةا را اا  ة نوا ي ا٦٠ا( و ،إ 

) ٦١ا(  ،إ   ن إ ا ر ا ا و ا  ،

 إنو  وء ام نا اط  را ا  زت ن وا

ا ) مرث اا  ،ما ن اد أا ت دور٣١٧، وأ-

 و اري اا أا  ة (دة  اري و و٣٢٧

)٦٢(  ج ا  ،إ ر  أ أول ا  وأ ط  و

ردن ور ا ا    ور ،  ا   ط  ف

أ  -  ا ت اا  و د ا ز وما ا  ا

  دارةإذ ا ،    موا  ري اا ا  

 ر ا   ة ا و أ ب اا  دا اا 

ا    و اإ    ط  اوج ا ى ، و

 ،  ر اا  غ  غ و آ ا وأول از  ا وك

) وا م     ٦٣ اب ا   ال  ك(

 ا ٦٤( ا، (  ا ا   ا ا  أ  كو

    ةو      تا  ك و  واا

،   اا ط إ  ب ا  كورة ا ن ا ا
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 ة ا   م ء   و ٦٥(ا ( ، ع إا  إ 

  اس  إ سا  ا طا   و ( ا)ا

ا ذ   ا ا   ) ري اا ٦٦(  ا  ،

أ اا ار و اب ا ل   إىوادي اى(دان) 

  (ح)  ناء وروا اقأ ب اا   أ و ،

( ا)ه ا  قق ط     اءك واو ، 

 م  اقوا د ا ةا  ب  يا ا ا  

 ورا اا   ا  ا ر اا     و ،

وال  - ط ار - أ      ارة

ع  وادي اى   ا ا اي دي ا ، ون )٦٧ة(

  ق  اود ال ار ا ود ا   ب ا

ا ة إا  اد ا ا   ( ) )٦٨. (  

 ء ا  ل اا    ما ا ل أأ م 

  يا ري اا ا  ع و ، (لا دو) ف زاءا 

، أ  ء را و ا   م  اط ا  ة اب

  .)٦٩ا  ا ا     م اات(

   ر ا ءو  ق اا  د ة، وا 

 ب وا  ا ل إا ام  دا اا ط   

و  ط  و د او   ا  )ز  ، )٧٠و

 ا اا  ، ء   و ااء و   و اد ارد

 اور ء و ا   اارد وف ء اة و اارد 

، و م ء ا   ا ا و )٧١ا   ار (

ط  ورة ا وذ ط )٧٢ ام   ا  و (

 اف اك وأطل وا دو )٧٣(   و ط   و ،

، و اماف اا  ء  ا  دو ال ة  )٧٤و(

، وا    اد ا  اف ا ادي ن وم  اف



  

       )   ٤٠٣ ....... ( .........................................................احملطات والطرق التجارية قبل اإلسالم

ه ا  ادي اي  ى   اه م و  اه ال 

ا  اد ا  ا اا   ةا  أوا 

)ا ٧٥وا() (ىوادي ا)ىا  د اور ا ٧٦. و(  ،

 إ   اإ   (و )  رد  وةذي اإ   وةذي اإ 

 اءا   ذي اإ    ذو ا و اإ   و ا

)    زل٧٧(   إ   ت آمذ ا طا ا و 

إ  )٧٨(.  

وود ا  ط ا  ا   ، و اق ا اى

 ذات ا    د او ، د ا با   

 إ  ٧٩(و( :  اما و  

 و     ن  ا (ا)   "

 اءب و، ا وا ا ا   ما   انوا

 ا   ب ا  وام و وا ه ا و

   ٠٠٠     موق اا  دموق اا  اردا 

ا   و ا  ار ا ارا  وقا )ر  )٨٠ا  وا

) "، و ر ا ٨١(  ا ط زرى ا ا ا ٠٠٠ ان

و   ء اض     )٨٢ء ا و ز ان(

   ط زرى و  ٠٠٠ ااء و أرض     اء

ا ة٠٠٠   ا و ا ق ال واا  ج 

، ا  و ا را) ا  ده ء ء  )٨٣وأول ره  

 ك ا ة  ذ  و ا م  ل ت  و  

  ه ا    اء   ا د و و )٨٤واات(

    ام  او  د ا  ار  وى  )٨٥(

)ا   أول ا و ،   زل  ق٨٦و(  وآ

 ا ا و ،    ا   ا ووا ،   ج
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اة وا  ن اذا اما  ا  ج اة ذات ال 

)ذات ا ج ا٨٧و( .  

 إ  ،ا إ  :   ا ا  ا داذ ا و

  ،اة إ  ،ا إ  ،اء إ  ،ّا إ  ،ا إ  ،َُ إ

 إ  ،ةا ط  ا إ  ، إ  ،  ،ا إ  ،

 إ ،ّ  إَّ ان،  إ َوَْة،  إ أوطس،  إ ذات ِق،  إ ن 

  .) ، ٨٨ إ  ، ل  اج  اة (

 رض، واا ت، ط   ة وورات ا د 

  ىا   ر   ت  ة اا   ،ا

ر   د   ة ،  ا ا   ف 

 ا أ   م ا و و   ام ن   ف

ا  رع اة ا  ن     دول أو  دول 

)٨٩   ا موا ا  ا ا  ل و (

 ا  ممو م  ة  ن يا (خ)واا و  

)، و م ا ٩٠(ا وازر روا ا واة  ا خ 

  دوا   ا ن أ فا   ا ا  ا

 ، ذاا    أن ا أ وو ا  ازنا ا 

  د ن     و ا ذ  ،آ  ا ما

)ا ٩١ا( .  

 ، و  ،  ت  ا   اب وو ان "

 سوام  صوإر  ا ا  اث ه ا

ا ٩٢"( ا( .  

دة  إمع  ا اري أز ا ا  اف را ظر 

   ا ا اط ورا ا ا   وا ا

  ن ا و  و أ الت  او  أ  و  إ

، دة ا   و ر ز   اد اأ  نو
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 ود و  تذىاا  ا أن ، دت  ا دا اأ 

 طق ارة  ر (ار) و ا از  اال أرب 

د )٩٣( .  

  ا ا  ت ت اا أ  أى  ا و

) ب وا إ و  ا دة افاا  ن يوا (ا  ا

 و ا    ا ار و  ل  ات

  ، ا رة وا  أ  ريا ت ا  را

  ر   ر مإ    ووا ازم و ، ءو

 ا   رت  ل أوا    و وت اا

د  ا يوا ،    ام   رة وا دا

ّو رب اا ا و وأن اا ر  ، ا  ة 

ا اأ ) م٩٤.(  

  اخلامتة

 ا ارد   ةور ، د اا د رة اا  

  ت ا م  ا  ولل  اا م  ، ا

  ود ر إم إ  ا  ذد موازد ت اما

 ا   ا  ن وا ة اا   ةا ا ا 

  اري .

   أن اف وا ،  ا ارزة  ا اة ا و 

 اه ادر او ر اا إ  ري  رة   وان ،

  و ، ا   نا ز  ا وا أ  وان ذ

،   اوط  فا  ي  أا  با  

    ا واع  ا ذوا  ، ة اا  ا وا

ظوف ا ا   أا ا اود وااظ واات و ار 

   ارة ا  ون ه ار ا وه ال ا مج

 ر أ ديأ م ذ  ى وف ان اوا راا 
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  دةا ا  ااد وا و ورة اا  ة

   .رة اا   ةا  ا  

 ا ا رت ا ودن ااء ا ا ار وو أن

، ا ا إ  ، بق واا  ا  با  تأ  

و ارض ر از  اا   ارد  ، ود ا اري

ل ا ت اا   ت  ه وا  ن إ  

 او ؤل وا ا ت اا. وإد   

  ا م ا رق اا  د ة اا   تا

وازدت ارة  إي ا   ط امج ذ وإ  د اب ،

وواردات ا إ ا و  ط از،   ت  ت وظر

ا ط  ن وا  ا م   

  هوامش البحث:

)١     ، دمق ارات ا ،   ، ان (    ،  ، ا ٢٠٠٥دار ا ، 

  .٢٢٨ص

)٢  ب اا ر ،  ، و (    ، د ، ٢٠٠٧، دار ا ٢٣٧، ص   ، ؛ ا

         ر ، ا  و د ا  ريا ا ،  أ  

  .٦١ ، ص  ٢٠٠٨رة ،  اداب ،  اد ، 

)٣ا  ، أ ، وت ،  ) أ ، ب ا١٩٦٩، دار ا ١٢، ص   اد ؛

ا ،  ، ا  با ر وت ،  ٣ ،  ١٩٨٠، دار ا  ،

 ، ، دار ارف ،  ، د . ت ؛  ،  ، ااء ا٢٢٧،ص ٧ج

؛  ١٣٦، ص ١٩٨٩ ا ، دار ارا ، وت ،  ؛ د ، ة اب١٢٢ص

  ، رياا ا ا ، م   نا  بة ا  ل 

  ، رة  راهد ودي ، اطدس ان اا  ديول اا

  .٦١، ص٢٠٠٤ار ا وااث ا ، اد ، 

)٤، اء اا ،  ،  ( ١٢٤ص ا   ،  ؛  بب ، ا

،  ر اا وت ،  ٢ ، ا ٣١٥ص  ،١٩٧٩، دار ا   ، ان ؛

 ، ب اا ر ،  ،  ، ا ٢٠٠٨دار ا، ٢٧٦ص ؛ ا
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 ودور ارة ا ب  ا ا را  ارة ا ، اد ر ،

اد ا ، ت اراث واا  ،  ن اا م  ري

  .٢١ ، ص١٩٨٤،

  .٦٣) ا  ، م ، ا ا اري ، ص٥(

)   :  وف  أم  أ ذي ام  وراء ا و  ا ، ل    ٦(

أ  ا (    ،اي    ،   ت ازي :   أ ب 

  .٢٤٧-٢٤٦، ص٣ج ، ١٩٥٧دار در ، وت ،   اان ،) ، ٦٢٦ت

  ١٢٥، ص٥) و : و أ ن ان و ، ت ،  اان ، ج٧(

)٨        ، ا ث اد و  انا  ى  : نط (   ، ت

  .٥٥، ص٤اان ،ج

أ  :  (      رة   ااق و  ط اات ، اي ، ٩(

 ،  أء اد و اا    ا ) ، ٤٤٦ ا ام (ت

 ، ا  :وت ،  ٣ ، ا  ،١٤٠٣ ، ١٣٥٧، ص٤ج .  

) رل ، ط ، ر د ا ادي  ا اي ، دار ن ، وت ،   ١٠(

  .٦٣،٢١٥؛ ا ، ا ا اري ،  ٥٦ ، ص ٢٠٠٠

  .٥٨-٥٧) رل ، ط ، ر د ا ادي ، ص١١(

)١٢ ( ونوأ ،  ، ،) با ر ل ، (وت ،   ، دار ا٤ ، ف١٩٦٥ 

وأ  اة ا  ا     س ،  ؛ ا ، ٦٤، ص١،ج

؛ د  ، ظ ، ط ا    ١٠٥، ص  ٢٠٠٢، ا ا اا ، اد ، 

  ، دابا  ، رة   ر ، ا   ي ااد ،  ا

  .٥٣ ، ص ٢٠٠٥

)١٣  ا  غ تا و   فا  و  ن  ة : و (

 ، داذ ا ، ا ت     و) ا   ا  ا ٣٠٠أ ، (   ا

وا  ا جا  ا اج وب ا  ةم و ،  ا 

؛  ١٣٦       ١٣٥، ص   ، ( ا ا ، اة ، د . ت    ٣٢٠اادي (

امب ( ،ا  أ  ا  ٣٤٠أ  ، (     ، بة ا   : 

  .٢١٧ص ،   ١٩٨٩ اع ، دار اون ا ا ، اد ، 
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)٤١ واد :  (             ن ا         ب

  .٢١،ص٢ل ، ت ،  اان، ج

)٥١     ، داذ ا ،  ج    ب  و ا ط  : زلن ا (

؛ ت ، ١٣٠٤، ص٤؛ اي ،   ا ، ج  ١٣٤ا وا ، ص 

  .  ٢٠٢، ص٥ اان ،ج

  .  ١٦٥، ص٣) ا  : ادي   أرض  ، ت ،  اان ،ج٦١(

  . ٣٠٢) اام  ، ة اب ، ص٧١(

  .٣٠٤-٣٠٣) اام  ، ة اب ، ص٨١(

  . ١٥٢) ا داذ ، ا وا ، ص١٩(

د اب ،  ا ام (  أ ان ا ادي ) ، ا (  ة ، ٢٠(

 ،  ، دار ا ، ا  و ا  : ١٩٦٨ ، ٢٣٣ص .  

  .٢٢١) ة ، د اب ، ص٢١(

) اة :   ا و زل ا ا ا ، ا    ا ( ت         ٢٢(

٣٢٠     ص ، وا ب ا  ا اج و١٩٣) ، ا  ، ام؛ ا

  . ٢٢٥  ة اب ، ص

)٢٣ ، وا ا ، داذ ص ١٣٧)  ا ، ا اج وا ، ا ١٩٣؛ .  

در  ) ا : و دار  ي   ودار     و   و   ٢٤(

          ،اما ، ا   أول ا و ا ا   ذة

 ، بة اج٢٧٩، ٢٥٢، ا ،  اد ٣٤٥، ص٧؛.  

  . ٢٧٩) اام  ، ة اب ، ص٢٥(

  .٤٤٠، ص٢)  : ت ،  اان ، ج٢٦(

)٢٧، بد ا ، ة (ج٣٨٣، ٣٧٠،٣٨٢، ا ،  اد ٣٤٤، ص ٧؛.  

  . ١٩٨) ا ، ا ا اري ، ص٢٨(

)  ٢٩٠؛ ا ر ، أ  أ ( ت    ١٨٧   ١٨٥) ا ، ااج و ا ، ص ٢٩(

، اق ا ، و ا  : ر ، دار ا ا ، وت ،      

ي ،   ا ، ارب ام ، ط ا اي     ؛ ا١٥٣ ، ص ١٩٩٨

  . ٢٥٥ ، ص ٢٠١١،  ١ا ا (درب زة ) ،   ا ، اد 
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)٣٠          دس أ    لم م   إ  بد ا  : دا (

 ة واا   ن واُ دس.أ دة ، بن ا ، ر ا ،  

)٣١        ط  ل و ، دا   ا  ىأ و : ا (

  ن، ام  و ء ا  ب أ   أو مو   ا

  .١٦٢، ص٥،ج؛ ت ،  اان  ١٢٦داذ ، ا وا ، ص

)٣٢     در  ءن أ  و ، ا ام  عع : وادي اوادي ا (

  ةو  وو ا أ  ل ن ر    ٠٠٠ا ، يا ،  

) ، ال وا واه ،  :      ٥٣٨ا د  و   اارز(ت

اد ، دا ، ونا  ، اا اان ،    ٢٢١ت،ص٠ا  ، ت ؛

 .  ٢٦٩؛ اي ، ارب ام ، ص  ٣٤٣٣٤٤٤،  ٥ج

)٣٣  ؛ ا      دار  ا  ء و ،  ط    :ءا (

، دة ع   دار در ، وت ، د . ت  ، ن اب ) ،)   ٧١١ر،

.  

)٣٤ء     ) واط  ب  ا و   ءا    ل وا :

ول  وا اون و دون ز  وإ   وا اون ن   

  .٣٥٤ ،٥اون أط    م . ت ،  اان ، ج 

)٣٥          ، ا ، ط   و ، وا      ء و : ا (

  . ٧٥اان ، ص

)٣٦    إ  ء ووط أ   إ   ا    ل : عا (

  . ٢٩٨، ص ٤ز و اع  أ اب .ت ،  اان ، ج

)٣٧ز (    ا و ا اق طأ   ق زرود و  ب و :

؛   ٣٣٣ط   وا وا  ، زل  أ . ة ، د اب ، ص     

  ا  ادي (      اا ا  ا  ،٧٣٩  (   عطا ا ،   

، ٢، ج ١٩٩٢أء ا واع ،   : اوي ، دار ا ، وت ،       

  .٦٥٦ص

)٣٨  أ    ا  أ ، ا ( ريا  ت )٣٨٠  ا ؛ ا ( 

  ا ، و  وا ور  : و ، دار إء ااث         

  . ٧٨، ص ٢؛ ت ،  اان ، ج ٢٠٥ ، ص ، ١٩٨٧وت ، ا
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)٣٩         ، ت . ا و ا  ا  جزل ا  ل : ا (

  . ١٦٦، ص ٢اان ، ج

)٤٠ا. َ   َع ام  ء : و ،   وا  : ا (  ا  

  . ٣١، ص  ١، ا اطع ، ج

)٤١      رو  ارا  زا ا    جا  ل ز: و (

، ٣؛ ت ،  اان ، ج ٢٨٣، ص٣ط، اي ،   ا ، ج   

  . ٤٦٤ص

)٤٢وا   ة وأن ا   و :ا (  ا .     

 ، (ب اان ، دار إء ااث   ٢٩٢، أ  أ ب   ا (ت

 وت ، ،  ا١٩٨٨ان  ، ج ٧٧، صا  ، ت ٢٠٤، ص٢؛.  

  . ١٥٥  ١٥٤) ا ر ، اق ا ، ص ٤٣(

)٤٤  نا   ء : ان  ، ج) اا  ، ت .  اء١٢٥،ص٤.  

،  ١)   : و  از اول و ا ، اي ،   ا ،ج  ٤٥(

  .١٠ص

)٤٦     م ، ( يدس ان اا أ ) ا    ا  أ ، درا (

ا ا  ، قاق اا  قة ،  اج ٢٠٠٢، ا، ١٦٣، ص١ .  

؛ اي ،   ا      ٧٧) اوء و زل  ، ا ، اان ،ص ٤٧(

  .٦٨١، ص٢،ج

؛ ا ،  ١٣١ا وا ، ص   ،؛ ا داذ   ٧٧) ا ، اان ، ص ٤٨(

؛ اد  ٩٥٤، ص٣ ،ج؛ اي ،   ا     ١٨٧ااج و ا ، ص  

  . ٣٥١،ص٧ ، ا ،ج

؛ ا داذ ، ا     ٧٦؛ ا ، اان ، ص   ١٧٦، د اب ، ص   ) ة٤٩( 

   .١٣١وا ، ص

 ٦٨، ص ١)  اة :   ذات ق  ط از  . ت ،  اان ، ج٥٠(

  .٢٤، ص٣، و ج

)٥١ا  (ص ،   ن  ا  ٧٦.  

  . ١٣٢) ا داذ ، ا وا ، ص ٥٢(

  . ١٣٦، ص ٧) اد  ، ا ، ج٥٣(
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)٥٤       ا  درا ، را ا ،  اا، و م  ،ا  (

 ا   ، ا  دي اا  ، ٢٠١٢، س١١،ع٦ا ، 

  .٨ص

  . ١٣٢٠، ص ٤) اي ،   ا ، ج٥٥(

  . ٦)  ا  ، م ، ا ار ، ص ٥٦(

  .٢١٩؛ ا ، ااج و ا ، ص ٧٨)ا ادذ ، ا وا ، ص٥٧(

)٥٨(ت     ) ا اا  اق اإ ٢٨٥، أ (  ،ا    قوط وأ  ا 

؛  ا    ٥٣، ص  ١٩٦٩واة ،  :  ا ، دار ا ، اض ، 

  .  ٨٨ ، اان ، ص

  ، دار ا ،  اان   ) ٧٣٢، د ا ا   (ت   ) ا ااء٥٩(

 ، ر ، م١٨٤٠ا ي ٣٥٣، ص؛ ا      س اا أ ،

 ) ٨٢١ا( ، ا  ،  ، ةا ، ا  ١٩٢٢دار ا ، ٢٠١، ص٤ج.  

  .٨٧) ا  ، ، ا اري ، ص٦٠(

 .٣٤٧،ص٤) ت ،  اان ، ج٦١(

)٦٢  وة (    ر وا ن ا  و  ن، ا   و: و

   ء   و وا  ا  ل ا ىوأ  أرض ا 

   ا   ، يه ، اه و  ه  واظ  هط ذ وا

  .١٢٤٢، ٤، ج

)٦٣(  : ك        ا و   و    ) ا ا ٣٦٧، أ (  ،  ب

  .٣٢، ص  ١، ج ١٩٠٢، دار در ، وت ،  ٢،  رة ارض

، ،  ل از  ، ا ؛  ١٩١) ا ، ااج و ا ، ص  ٦٤(

 ،  ،١٩٥٢ر ١٤٢، ص .  

)٦٥وا ا ، داذ ص) ا ، ص ١٥١ ،   ، ١٠٦؛ ا.  

؛ ا ،   ، ا ا اري ،    ١٠٦)  ، ل از ، ص ٦٦(

  .١٨٧ص

؛  ، ١٦٩،ص١؛ اد ، ا،ج ٣٢١-٣٢٠، ص٤) ت ،  اان ،ج٦٧(

؛ ٢١٣، ص  ٢٠٠٣، دار ا ام ، وت ،    ،  ر اب ادي

 .١٨٤ا ،   ، ا ا اري ، ص
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؛ اي ،  ان ، طق اا وآر       ٩٦)  ، ل از ، ص   ٦٨(

، د ، زوا  ات ، بة ا لص٢٠٠٧ ، ٨٧.  

)٦٩ل ا ،  (ز ، صص    ٩٧ ، ر اا  با ،  ،  ٣٢٠؛   

  ..١١٥؛ ا  ،  ، ا اري ، ص ٣٢١

  . ٢١٢)  ،   ، ر اب ادي ، ٧٠(

)٧١، اق اان ،ط  ، ي٨٥) ا .  

، دل  ، ان ار ؛ا  ٤٣٧، ص ٢) ت ،  اان ، ج٧٢(

،  ٢٣وان ا   ا  ا    اداب ،  اد ، اد    

  . ١٦٥ ، ص١٩٧٨

)٧٣ (ت  ) ا ما    ا ٦٨٥، أ(   بة ام ،    

 ، ا  ، ا  تم :  ، بن ، ا١٩٨٢ ١٧٢، ص ١،ج .  

  .٣٣٠، ص١) اي ،   ا ،ج٧٤(

 .٢١٣)  ،   ،  ر اب ادي ، ص٧٥(

) وادي اى : و واد   ا وا ، و  ء و  ى ة ،         ٧٦(

    و رة وو    زل و      ه ا م و ، ج ا

  .٣٣٨،ص٤ت    اد. ت،  اان ، ج

  . ٧٧) ا ، اان ، ص٧٧(

؛   ١٩١؛ ا ، ااج و ا ، ص    ١٥٠) ا داذ ،  ا وا ، ص  ٧٨(

ا ،  اد ٣٤٨، ص  ٧،ج   ، ي؛ ا    ،  اق اط ،  ان

  . ٨٩ص 

  . ١٥٩) ا ر ، اق ا  ، ص٧٩(

  . ١٢٤٠، ص ٤) ا  :  در  . اي ،   ا ، ج٨٠(

  .١٥١) اام  ، ة اب ، ص٨١(

 .٣٩٤، ص٣) ان :  .  ت ،  اان ،ج٨٢(

اا : أرض  إ  ان ، رض  . ت ،  اان  ) ٨٣(

  .١١٠،ص٤،ج

) اات : ا د   وار ، و : أاه ا ، و ب ا . ة ، ٨٤(

  .١٨٩، ص٤؛ ت  ،  اان ،ج ٤٠٥د اب ، 
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)٨٥  ء : روا (    ، يا ،    و ا أود  و

  . ٧٦٢،ص٣ ا،ج

   .٢٥٢ص ، ) اام ، ة اب٨٦( 

  .١٨٢) ا ر ، اق ا ، ص٨٧(

  .١٤٧  ١٤٦) ا داذ ، ا وا ، ص٨٨(

)٨٩ (، أ  ، ات  ا با ر   ، اد ،١٩٦٠   ،١٦١.  

،  : أ ا     ر ا واك    ) ،٣٢٠أ     (ت ) اي ،٩٠(

 ، ا٤ا   ،  ، رف١٩٧٩، دار ا ٦١٠، ص١، ج.  

  .٣٧٦، ص٧) اد  ، ا ، ج٩١(

  .٨١٣) د ، ن ا ، ة اب ، ص٩٢( 

)٩٣  اد (ج، ٣٨٥، ص ٧، ا.  

)٩٤، ( ، ج .   ة وا         ري ، طا  :  ، ا  و

  ؛ اري ، اا   ، ات ٥٠، ص ١٩٧٦ م  اد ، 

  ا و ا  ة اا  ل وو  ا ا  ر ، 

 ، ا  ، دابآ  ، رة  ١٩٩٠ ٢٠٦، ص  .  

  قائمة املصادر واملراجع

١.       م ، ( يدس ان اا أ ) ا    ا  أ ، درا

 .  ٢٠٠٢اق  ااق اق ،  ا ا ، اة ، 

 أء    ا ) ،٤٤٦أ     ا ام (تاي ، .٢

 اد و اا ، ، ا  : وت ،  ٣ ، ا  ،١٤٠٣.  

٣.  ا ) ا ا ٣٦٧، أ (  ،  ب رضرة ا  ،در ،   ٢ دار ،

 . ١٩٠٢وت ، 

٤.  ، داذ ت   ا) ا   ا  ا ٣٠٠أ ، (   وا ا   و ،

مة  ب ااج و ا  اج ا   ا اادي       

  ، ( ا ا ، اة ، د . ت .٣٢٠(
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٥. ت      ا) اا  اق اإ ٢٨٥، أ (  ،ا   ق وأوط   ا 

 . ١٩٦٩واة ،  :  ا ، دار ا ، اض ، 

) ، اق ا ، و ا  : ر    ٢٩٠ا ر ، أ  أ ( ت .٦

 . ١٩٩٨، دار ا ا ، وت ، 

ل وا  ) ، ا ٥٣٨اي ، ر ا د  و   اارز(ت .٧

  .ت٠واه ،  : اا اا ،  اون ، اد ، د

٨.  ت   ا) ما    ا ٦٨٥، أ (   بة ام ،    

  .١٩٨٢اب ،  : مت  ا ،  ا ، ن ، 

،  : أ ا     ر ا واك    ) ،٣٢٠أ     (ت اي ، .٩

 ، ا٤ا   ،  ، رف١٩٧٩، دار ا.  

١٠.   ا  ادي (      اا ا  ا  ،٧٣٩  (   عطا ا ،   

  .١٩٩٢أء ا واع ،   : اوي ، دار ا ، وت ، 

، دار ا ،    اان   )   ٧٣٢ (ت  ، د ا ا ا ااء .١١

 ، ر ، م١٨٤٠ا . 

دار ا  ،    ا ، )٨٢١، أ اس ا    ا (  اي .١٢

  .١٩٢٢ا ، اة ، 

د اب ،  ا   ا ام (  أ ان ا ادي ) ، ة ،  .١٣

 ،  ، دار ا ، ا  و ا  : ١٩٦٨.  

١٤.   أ    ا  أ ، ري اا  ٣٨٠( ت   ا ؛ ا ( 

   او  و ، ا         اثء ادار إ ، و  : رو

 .١٩٨٧ا ، وت ، 

  ، (ن اب ، دار در ، وت ، د.ت . ٧١١ا ر ،    (ت .١٥

١٦. ، امب ( ا  أ  ا  ٣٤٠أ ، (    ، بة ا   : 

ون اع ، دار اا    ، اد ، ا ١٩٨٩.  
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دار در ، وت ،    اان ، ) ، ٦٢٦أ  ا ( ت  ،اي  ت .١٧

١٩٥٧ 

١٨. ت       ا) ا   ب أ  ان ، دار    ٢٩٢، أب ا ، (

 اث اء اوت ، ،  إ١٩٨٨ .  

  املراجع احلديثة :

١.   ، أ ، أوت ،  ا ، ب ا١٩٦٩، دار ا . 

٢. ب اا ر ،  ، و  ، د ، ٢٠٠٧، دار ا ٢٣٧، ص  . 

٣.              ا  ا   ن اوا رن اا ،  دل ، ا

 . ١٩٧٨،  ٢٣ اداب ،  اد ، اد 

 ا ا  ل وو    اا   ، ات  اري ، .٤

اة ا  ا و ا ، ر   رة ،  آداب ، 

 ، ا ١٩٩٠.  

٥.    ، ا  و د ا  ريا ا ،  أ   ، ا

 .   ٢٠٠٨رة ،  اداب ،  اد ، ر

 ل  ة اب  ان  ا   ، م ، ا ا اري .٦

    ، رة  راهد ودي ، اطدس ان اا  ديول اا

  .٢٠٠٤ ار ا وااث ا ، اد ،

٧. ا ،  اد  ، ا  با ر وت ،   ٣ ،  دار ا ،

١٩٨٠ . 

٨. اء اا ،  ،  د . ت ،  ، رفدار ا ،  . 

٩.  ، د ، ن ابة ا  ، وت ، رادار ا ، ا ١٩٨٩  .  

١٠.   ،ا        ا  درا ، را ا ،  اا، و م

 ، ا ا   ، ا  دي ا٢٠١٢، س١١،ع٦ا. 

١١. ، أ  ، ات  ا  ، اد ، با ر ١٩٦٠  .  
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١٢. ةا ل  روآ اق اان ، ط  ، ي      ات ، با

، د ، ز٢٠٠٧وا.  

١٣. ، ، ج .    ة وا         ري ، طا  :  ، ا  و

 . ١٩٧٦ م  اد ، 

  . ٢٠٠٣، دار ا ام ، وت ،   ،   ، ر اب ادي .١٤

١٥.   ، ان  ، دمق ارات ا ، ،  ، ا ٢٠٠٥دار ا ،  

١٦.  ز ، ال ا ،  ،  ،ر ،١٩٥٢ .  
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  مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

  املقدمة:

    ا ا   ةا ا زاو م  ،ة ا

وأ ا إ اد   و أا   ّدا ة     

امن وإ ام او  ام ، ا مى ا اي  إع       

  ه ا    دور   امن اار او وادراك اي.

ُ  دو   وب ا واد       ا

      ف اا  ا  ،ممة اا  اروا موا 

ادن وأما ودر  ف  ور  د، وف ت     

ا ف أا إ إ ،مد  وط   سى ا ا ، وإدرا 

د و  ادن او   أّن ا   إ اد           

 . و ن اد  

    و وي وا   ندر ا  فا ور

ن  إ دة ا و  (أر)،  ا  ات، ّ اد

 ا     أل ت أو أق أو ر  أو          

           ،دة ال واا   لا   أ

        ركا ا وأّن ،و د ت ة افه ا و  ر

   ا ا وا ا  دة    إ  اتا 

أّ  دم   م و   ا   ا ا ه  

 االستاذ الدكتور

 هادي عبد النبي التميمي

 النجف اآلشرف -كلية العلوم األسالمية   -اجلامعة األسالمية  

Haady.altemeemy@yahoo.com 

 الباحثة

 نور ناجح حسني



  

       )   ٤١٨ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

اة وا إط ا  ا وا   ال  ورة      

وا د ا دا       ءوا ا  اا د ا د

 ال د د ا اي   ا  ارض ورع ارد   

)  ا ا  رضد ا ق اك وا ١.(  

     او دا ارس اأّن ا رة إر او    أ را ا

           يد اا ح واة ا ا  أ  تا

       وازدادت أ ره ا توام ة و ة م  ت اا

ن  م)    م ة   ول  ا و  ال...      

)( دوا اا و...د ال وا٢ا.(  

ن  أز     اي اد ا ا  واد ا ا اوري

    ا ا اطا  م دارس ار اام أدت إ ب اا

    ق اا أ  ا   أّن ّ وا ا وا ا أم

دة  ،  أن   أماع ا   و داة ار       

    ،مما ت ااء واا     ا ا ء    ان ت

    ف اا  م ،وثا  ا ا ا أّن د، (وا ا

)(وث أا  و ن أ إذن ،د او ٣  و ،(

ا   ةه ا انو  روا   ة  ديا دق ا

         ىة أد وا ا ا د وا د اورة و مما

   ا  ن يا ن اما ّم ن ا ر ءن أد

 ا ع ات وامزا   ا ا و ا   

 ّ ود امن ارق اي ق اام ا   ى و           

) ي  ن اما   ادات٤ا.(  

    دا ن        و أن وو  و  ردم يا ا

 ره: (إّمظ  ه ط      ،ر  وط    ذو  نإم

            ه لو ط   دمن اما ا إ  ن أإم

)(ا  ارأط  ا   أن و   ٥.(  
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  ا  رت اأ و     دورة ا إ ا 

 ذ  اّب ا  اة  أد أو  و ذ   )،٦اد(

      يا دا  ر واما   ث 

            ا وا ا ا    ا واا ا   

س ا و  ا أُه دو (دو)   ا اة ااة  م

ا  ط أل ا و اوي و ون ا  ب     

       إ     ر واما او ت اا   ةا

 روام ا  ءا أ  اث اأ  دا(أن دو٧ .(  

ة اّن ا لا  ا       ن ادا ل دا  ذما

             ا  ا دا ا اا إ   ،ا ا  ا

    ،   ،ممة اا     ُ ،أ ا

    ب أوأّن ا ، ق أّن ا  ت، و ة  

طرئ، و أّن ا ق  وا، وان ا واء أ طرئ،         

ا  اي ّ أّن د  و ا،      و أّن ّ أن ول ا ،ن

 ) ين اا او        ا د ا  وا ارس اا

   ل وات ااف وأن ا  تس اأ  رت ا ا

واّ  أّن  أ إرادة ا وا وال، وّ أّن ك  دا        

(وا ده ات وا  )٨ .(  

  املبحث األول

  املنقذ يف الديانة اهلندوسية

  املطلب األول

  اهلندوسية

ّ  وا ما  ت اما أ       ي أ  أ 

     رو وم د سوط أ     وآ  دي

    مل اأط     )٩ا      و رأ و) ،(
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ط ا ا ا واط اوم ا ا    اة        

)رل اد  را    ١٠او  ادان اا  ذ ا و (

)(١١.(  

 وا  ت ا   أط و ا   ّم 

) رو وأ دا١٢و( )  ١٣و(.  

ات اءة اد وأمد ام و  ا  ا  اد و

ا١٤(ا.(  

 أ  ووا   ا موا ا  دة  ن

دات واوا   ادة و   ة وا  رت) ،سوا 

       ر أور وادة ا إ   ا     ات اا إ 

)(١٥ا.(  

     ور   وا  أو  مه ا ف  او

 ر ا ا ا ما   يس اا        رو   ف

    )طا ما  ا  ا أّم ١٦إ     ا ما ، ا (

  ).١٧و    أو     ااد واف(   ء

  ح ا دو  مد أ و ،ا  مد    ا وا

  ).  ١٨رت وا  اات اة ا أ  او اري(

و رت وز او   ار اي وا ا ا وا  

 )ا إ  ء١٩أ      را ت ا ا إ و و ،(

  ). ٢٠ ا  أدى إ اد او  ا ار ا(ا ان

) واي  ى   ٢١وب او اس  اا أو اا(  

 ت وات واوا وا وا ا  ة ا  ة

  دوم    م )٢٢ا    وات اا  ا (

   ه ا و أ او ،ا  ة ا  م وان ا 

 ٩٠٠ ).٢٣ق.(  

:أ أر  ه ا و  ٢٤(و( :  
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  و ع د أمدة١٠١٧ ): وRIG VEDA)ر ا  -١

وا أ  و ،ا   إ  ول اق ا.  و    ا   

 ل   و  . ا  وراء  إ ت  ا  ار وا  اب 

دا اوا  ةد وت ااو ا ا وا.  

٢- ر  :اYAJUR VEDA) (    د     س اا  ا 

وا ا م . و   قا ات ا 

  .اا   وادات

 إ  أء اون  ا )  و  ام SAMA VEDAا: ( -٣

  .اد ووة اات

       واا  اامATHAR VEDA(    ا: ( آر -٤

ن اوس واا  ءأ دا ا اوا   ا  .

و  ا ّارات واوا ا ا ّ. 

٥-       ا  ا  (ار وأ) ا ا و     ا ا

         ال اوا   و  رة ة ا اوا ا 

        أم  ا  وا ا إ  سوان ا  سن ا

.   ا أن ر  

  :)٢٥(  وو ه اات   أر أاء  

 .ا  د اة -١

  .ن   امن -٢

٣- رمن اما إ ا   يا را ا . 

٤- .ء ارا   وحا  و ا ا  دما 

       وا   يا د ا رة أن ا و   روث

 ا ادة  ام ا  ا أمرا ورودرا        اد

)٢٦وأ،(               وا ً توس اى ا د ا  ن

     م ، اد واان واد واا  ء  

  ت أنو) ،          ، ه زا  ،ا  دا   و
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    ،ورا  يي اا ا و ،س م يا   ام 

  ).٢٧وور م  اء)(

م  ة ا ا   أ ال  اد وار ادة   

   ،وح           ت أنا  و  أن    وحّن ا

         إّم  وح ون ّم وذ ،آ  إ    أن 

     ذا ،ا   دا دراكوا ا  رك   )

   ءه وم ا  وا ا  ض)(٢٨     ا  و ،(

اوح ا أو اة  امن ا رو )     ز أن         

ة، و أو         وإذا ،ا أ دة إ ةار ا ال

   ا  دا   إ    دا اتا  دن ا ،

      د  ا   ّم ،ء ا   وح أنا ا

) وا  ٢٩وا اد   ااب اي   ادة اة ارة)(      

 و إ   دا  ء  أ  ةة زا ا  ت

 و       ّن ا دا  أو) ا طا ما  

  اء   و ان   ا ا أو ذاك م آا ة      

  ).٣٠ا ز  أأأأن ن اان  ا أو  د إ اة)(

 ن   د ا ور    ن ّم ا  إ 

      ا  م) برا   نا وم يا ا ا  دوو

     ،وإ  ا ب وارب ا مطو    مو 

ب ارب   وإم، وإذا ا إ ه أه  اول وه ر   

)(٣١وا .(  

  املطلب الثاني

  نظام الطبقات اتمعي اهلندوسي

و  ا  ان  ا ان ه م او إن ا ل ا

   ماا  وت  اط أر إ، اا  ا و ءإ و

            دأو ا امأو م ر   وا ا   ا
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أ ا أّ اب اس او    ا و أت     

ا)و٣٢،(  تا   ) :٣٣ (  

١- ا) و اء او ما واوا  و ا وا(. 

٢- وا ة اد ووا ا  ماء اا ا و روا  

.وم  وا  

٣-          وراع وار واا  ماء اا ا و ا

.ار ادي واء اا  

ادرا: ا اداء ام  اذ وأ اف او وري           - ٤

        أدم ت واما  وا د واا   ر واا

.ت اط.وا اا   

 ا  ان ام او  أت  ان ا ت         و

  ادا  ام ن ن ا  ا وا ا  ا وو 

  )٣٤(أو  أو ة  او  س

      أةا  واجا و ،  أّن  ط  أّن رة إر ا

ّن ذ   ى  ا ا أن  وج   ا ادم  ط؛

)وا ط  ل اط٣٥ا.(  

           ا ا  دما ا  وج أن ا ا   و

)٣٦.(  

       وا طوي ا  ا    ن  اا ط أ

 ،ا  ن        و ا اج أو   أن   ا

         و ا   و وم ا  أو  ح أن 

)ت اأو ا ا اا  اأ  إذا  ن أو ٣٧.(  

 ا    أ ا ا وا   اذ ن أاد ن   

.اا  ن ا ا وا طأن ا  



  

       )   ٤٢٤ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

  مبدأ التثليث اهلندوسي: 

 أ ا اأ وز  ا او  ان ا   (و ا

ا          وا ا  ىوأ    ة   وا إ  

ا وا )(وا ا ٣٨.(  

 )   ة ا ا  بوس اا  و

)(  ةة، ووو ٣٩.(  

( اا  ث  : ا  او  ث   ن

 ا  و ،اوإ و    لأ   ا ا   ،وا

)، وو طس    ٤٠اا ا  )(ّم  ، أو 

)ا ا ا إ ة وادة وا٤١ا ا واج واا ّوأ ،(

            وا و   ظوا ا  ار از اأ  

)ن امد   ٤٢ا  ن  ءن ا  (زاةا)نأو ا ،(

  ). ٤٣ ا و ا اد(

  املطلب الثالث

  مظاهر عقيدة املنقذ يف الديانة اهلندوسية

       و ر   ة ت ة ا تا 

 و ة، وا د  إم  ال وام           ،رة اص 

ا ا  ا  اص   ا ا دي إ امذ  ا    

        ا ا أ  ذما  دي إ ا ه ا  و ،اا

ورة ا  ،وا ال ا  ج رو أن  نمت ا  د

              ذإم دي إ  ر اا  ق ا وحذ اإم و ا ا

)آ     ، ا ٤٤   اه ا را ا او .(

وا ما.   

  مه ا  صا أ   :   
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   ط م ات وادة ة أل  ام          ا اول:

و إ د        إ ا دة إن وا م ص اا  أن

)٤٥ا.(  

 ا :ما          ا ا  و ،ا ا د ا 

   ى ذ      ا  ث وا  ا -  ا   ي   -اا

زا ا ط ت أوزا  ا  .  

   ت  ات     ه ن وسا آ 

          م ذم      ،مما   ا زأو ا ا   

      رضا  ا ذ ام م ا    ن، وا

) ا ر٤٦ا  .(  

            أ   ر)   ا   ا ا  

  (ما ا)    ك وو ،( او       ة  

ر          و ا  ا ا  ا و د ا يره اع م

)(ووم اوط إ ا و ٤٧.(  

 آ ام او ام        ا وآت   

    لا   و    ق أن  نا   ا  

)٤٨ ) (        :)  يا ا ا   ا

           ا  ُ ...ل وا د وا   (ا

  ).٤٩ اان)(

       ةب ا ،  رضء اإ رة إإ آ م و 

  :ا ا د أأو   و ،ُن وا آ  مد اَُ)

)(ا ّا ن، واا س آم ٥٠أ .(  

       ،(را)و ،ّ  ن ،(را))  ا ا  ا أ

      آ  ىوا إ    ،ا و   ا ن أ

)((را)٥١.(  



  

       )   ٤٢٦ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

و م ول أ وداد ة  و  ع ارض        

ط ه (ودوو ،ا.  س اا أي ا.   ، ما و ،ط

  ب آدا و ،ام او ،ا ا   و() لو ،

  ).٥٢ زة، وإ  ا وا)( ا، إ ل

و  دة ا ون  ادة ا  ارض   ن   

ه   ك    ا را  (و  ا (ت). و(مت)

  ).٥٣( و  ، و  ا، و   أ ن)

  املبحث الثاني

  (املنقذ يف الديانة البوذية)

  املطلب األول

  نشأة الديانة البوذية

مت ام اذ  ة أ  ات ا  ات 

  ا اما   ف اوا    وردة ،وا

  اا   درا طا  مت اء اأ  و وا

)وا ٥٤ا       ا  أم    وا مان ا ور ،(

 و   -ا  -أو  -ا ا -ام اذ م   ذا   

   ٥٧٣ ).٥٥ق    ( و ،ا ود اا  نا

     ة اا  ّم ف م  شو ،دء وأ وا  أن  

    و   ه ووأ  وا ،اا راا  ا    ا

ا        اف وا واب،   ة ه  ار    

)،   ٥٦اس وزوال ا واات و اة وزوا و  ل إ ل(

و  ا وا  ّ  أ ر زو ووه،   ااري   

   أن    ،ا  ة أ   م  توا  إم

     ،ا و ت اوا ررات اا  ة ا ن

     رةوا ،زا ا وا ا  لا  ن  إ



  

       )   ٤٢٧ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

         ن مر  ة ا  ا  ءا  قُ  ، و

ن أ  و وام  ا وأ          ون د  م و

)  روها ا ،ا ٥٧.(  

       م ةه ا  ة ا م  ة ط و 

  او ط د إو  ،ا  ر و ا  و ،ا

   و    ا  ا ا  ع، و اتا إ  و

 ق ،ا         إ و  ،راا  هو  او  اك وا

       أورو   ة  )٥٨      ا    و ،(

ا ن   ، اع  )٥٩ول ط   ، ارة(

     ا ة، اذا ا  سا ا ىا إ ر أو ،وا

      ا إ ت طو  ،تا م  ام ا   ،

      ر واما   ما   ذا    دو 

)٦٠ا.(  

  ه ا ا   ر أن م مرة أو اا  ذا ل 

اة   ادر ا    اس  ا وا ،ا ر أن   

  ه ا  وظ ا  أو ا ا ة اا     و

      أ  نو ،ل ا ب رس ة ا طء اأر  أ

    و ،ا أ و  م سا  ر ا وا 

         إ  ،  را ا  ا ا رة دروإم 

  ).٦١ا  و ا واا و اة(اى وان ا

 ،   و    ت ذا   و

  د وا  ولن اا  ا م  اه ا  و

 دأ :أ ) ٦٢ا   وا (    ن امو  أ 

 ) ٦٣         توأط و ،ا  ام ي يوا (

)ا٦٤ا) ة  لأ  ٦٥) و.(  



  

       )   ٤٢٨ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

  احلقائق البوذية األربعة:   

وا   ط امة: ه  ا ا  امة: ادة  مة،       -

 مة، وات  مة؛ ان، واء وا وا       واض مة، 

          لمة؛ ام  ن    دة؛ ام  سوا

 ).٦٦ة،  ال    اء  مة( م

٢-           دي إ يا ا ة: إمما أ  ا ا  ه :ةما أ

  أ  كو  ا إ ة، اوا ا ا ،دد ا 

 ).٦٧، ا  ا، ا د، اق د(

إزا مة: ه  ا ا  إف امة:   ا دون دة   -٣

    روا ،ذ  زلوا وا ،ا  ل اا ا 

)ذ  دا و ،٦٨ذ .( 

٤- ا  ا ا  ه :ةمف اإ دي إا ا   دي إ ا 

 ا ا، ا ا، ا  ، واي ا ا امإف امة: 

 ا ،ا ا ،ا ا ،زق اا  ،ا ا ،ا

)٦٩ا.(  

  أهميسا أو حرمة احلياة: 

         ذا  ة ول اأ   ق أيإز  ا ا و

     عق أي مز ار اا أ        اا  ر ّ  ةاع اأم 

        اا   ا س اا  ة م ا ا

) ا وات اا  ل   تا ت و٧٠ا.(  

أذى و ه اات ا   اة (أ   إق أي           

)(    آ  وأن ت ا٧١        ا  و و ،(

    دةا ت اا    ءب ا  لا  ذير ا

  ).٧٢اء(

و ا ا  أ ا  ا اظ  ة ات واامت      

 أء ا  ارض ا ا  ه ار  ا            و  د



  

       )   ٤٢٩ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

             اا و ،و  راا  رب اأ ات، وا  

     و ر ا   رضث ا ءح أا    ام ح وذا

 ذ  ا  أن اذ ر اة   ت ا ا  ، و

(و أورا و) ا ا        ءت اا م ةا  ل

  ). ٧٣اة  أ     د أو م ل(

  املطلب الثاني

  وفاة املنقذ بوذا

 وم ذا  ذا ةو  ن إا و  و  

          ا    و  م م إن و   ذا

)٧٤      تا  ا ء و   ام إ  ك رأي آو ،(

ا ت اوا ا  ا وأر د أه،     وم  ر

  ).٧٥ ام ن  ام   ه(

و   ا  و  روا د ات ا ُم  ن     

  ا أ ا  ،ت ذا وأ وذا ل و  و؟

    ة أز   ت  ام دا  وي     أز م  

   و  ا  ،  دهذا ور ء ن ّمو ،د

 ال اي أ  و ن  ارق  ط   أن            

 وا ك  ان أ ه و  وه  ن      ما

 واد،   ا و  أمدة ا ا و    ا

  ). ٧٦د   اي(

 ل  ه ام  د   ان ا وا ا اي            

        ا ،ةرق ا  ّم ة ا  اأدر  ،ا   

م             او ط ن  دةر ز و س اط و  اأ و

  ).٧٧و )  أ ة

و ا أ اى واع واون وأا ا    ت        

  ).٧٨ا  ّم ن أا وا ( ا اك



  

       )   ٤٣٠ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

  ة ا تا ام  أ ا ا ا  دا ذا أو

  ).٧٩ مء ر  و  ر ا اة وا اة(

  املطلب الثالث

  البوذيساتفا أو البوديساتفا املنقذ يف البوذية

:دأو ا ذا-   و ،ذا ما  وا ا ا    

     را  سذ اإم أ  مج او    و ا 

  ).٨٠وادات ادة ا   اوح ا   إ  اص(

   ا   ا   ا و      ا ما  وت ام

ا -أو رن ا ر (ام وة ذا،  مت ن  

م) ىة)، واا - . ر  رؤ ة)، وا ا  

  -املنقذ حبسب رؤية مدرسة املركبة الصغرية:

 ه ار ام وا  ا اة وذ  اص          

     ، ذموا       م ا  بو   ا أ اا 

ور ا  إمذ م وغ  اء واار او وارء          

         ا ،دن اا    ص  و ما موا

  ).٨١ا اة(

  ره ا دا و     إ ، زا  أو   ذا ل

      تظ ت اا ا و ، مرات رو ذات و روح

         م  يا ا ا  و را  ا  نإم 

 ذا  و  ذا أ  ّ و ،أ ا اوأ   ت

)   وم وا٨٢وا.(  

و أت ه ار ا   اص اص  اا أن       

         ذا اي و إ ا   ا       و و

    ة، وه ا وا ى ا    ت روذا  ور 

       ن اا          و م صا ا م  ادا



  

       )   ٤٣١ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

    )امت وط  دة وا رد   ٨٣ا ظ ه ا و ،(

       ّأ  ص اا  إ ي وا ن اما و ،د

 ما   لوا        و س وا  أن 

  ).٨٤اع وار او   وا ا ادات ادة(

  املنقذ حبسب مدرسة املركبة الكبرية: 

   و ، من اا  رازد  ا ما ر و 

ا وع ا اة موع     اا ا رو ،را  يي ا

     أو    س وا  ة  صا م مل أ

  ). ٨٥اس(

و  ه ار دا ا   اة واص  أ اس 

   و ،وا را  دة وا و      ذا ازداد ره ا

        وا   ، ا ر  ا م م  ازي ر 

ه اة  ة اذ ا ا  ا وا و ه      

)  ره ا ا روا أ (ة ا) ةر٨٦او (   ا

را       هم   را و  ى  ات وة و

 ا اد  ا ن اي  اى ار واي ا مذ            

  ). ٨٧اس(

  املبحث الثالث

املنقذ يف الديانة الزرادشتية

  املطلب األول

  نشأة الزرادشتية

    اوروأ اط  وا إان إ ة ار اب أت

ما ا  دت اّوا  لا امل ا  أوا   ما ا   

 ا  اب   ه وأت )٨٩وار( )٨٨ا ) اط وذ اد



  

       )   ٤٣٢ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

 ا  وط  واة ا      ا  اب   ت   وب

و و ) ة٩٠وا(.  

ام ا  إ زراد أو(زاراا  ه  ه ارا مت

) و  از امت ا امت  اق، و ا       ٩١()أوزراا

 و م  نا    )ن زراد  اا  و م٩٢أو د  أ م (

) ف و ٩٣ام.(  

            و  وجي أراد اوا ا د ا رادا آ 

     ا إ وأ ي اا ا  ا إ وأ ،ا وإ ا إ ا

  ،ا را ا     اما و ا ام رادا آ 

)و وا   دة٩٤ا.(  

راد   وا  أز إ ا ارادا رب ا واة أو   

)ة اا ٩٥وا  ه ا رواح اا  ا   يا ،(

ا ن( ما ا ا  فرض واا  دة٩٦وا.(  

      ا ر وا    ق ّن ا رادا  و

)إ   إ  ا ر وا و ا و ا ٩٧و.(  

  ا   ا أّن ا إ رادا و    ا   إ

و ا و  اع  اا وار اة ا   اس د

)ا ن إ٩٨أ.(  

          ا  ة اا دا اراروح ا  ّن ا رادا و

    ر اا    ، رضا  هو   ر ا

) ود رم  وا ٩٩وا.(  

 داأ  و ا  رادا و      ،ا   

  ). ١٠٠ اء  ا و ار  اء(

     نما   ا ء اإ  رادا ز اأ  إن

أ       داراأ ا  نم ءا  ه ا دا ورا



  

       )   ٤٣٣ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

   ا و أن  امن  واق ا  ه     

)١٠١ا.(  

و من  اة وط ا  أن   ط اء ء أو       

 ا اا)ا ات اا  ءد او   ١٠٢.(  

 دت اراد  اا  أ وا ا و اق         

      ىا ذاوا وا ك او وا ا ف ووا موا

) كا  د١٠٣ا.(  

     نأر  كو   أ  ّ   رادا ا وأ   ا 

) :و  نا راد١٠٤ا(  

١- ا. 

 . زرادّ ة ان -٢

٣- ا ل اوا ّا وا ا. 

 .اوح -٤

   .واب ااب -٥

  .وا اد -٦

 ا   أن  و  ك و) :راد١٠٥ا (  

  .وا وا ا طرة -١

٢- د اوا  تا.  

٣- ر ن اوا ا.  

٤- ت اام ا وا.  

٥- ل ا ةّا وا.   

٦- ا م  سا  دون . 

وااء واء وااب ا ك طس  ّى    وس اراد ار 

  ،ا   ص روو  فأ ا  ا ا  

     ر  و  ر ق أن   ا  ه  نمت ا

  و  اب د  و  ءا         ك ا  اءا  
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     كو ا  رة وا   ا اج اأ  ا

  ). ١٠٦ ا و   ك ( و  ار

             اا أة او  اة او ّ سواج طو

اة اة  د ا       ا ااء، ن  او   اود   

  ).١٠٧ا، وام اراد دم  ادة واح(

  الكتب املقدسة يف الديانة الزرادشتية: 

:و   رادا ما  ا وا  

ب اراد  ، و ّا اب  ا)١٠٨(ا: و اب ق

و  اات وا واس وا وا واط ة  اس

   ا     و رادا        نن ا قأن ا رة إر او ،

             ومر اا   فا  ةل ام  ءا و وا

ا وا )م١٠٩(  ع إذ   )ا  ب١١٠    أ داد او ،(

        زراد و ما   و ا و أ

  .)١١١أرادا(

 : ى اا ا  كو  

   :ا      ا  ّا  و  ٧٢   و ،     

زراد م دة وأو ا ا و دا ّات اوا .

  .)١١٢او )ة ود وح

  :راتا   ا ا   وو  و

 اتوا دا و  تا اوا ا ن او ٢٤ 

)١١٣(.  

  :تا   ما اموا ّوا  دا واراح  أو

ا زراد ى وون أو م    أ  )١١٤ا(.  

  :ادا      را  ا    زراد  ث  و  راا  

 اة وا ارواح ردة و وات واد وات

 ما ت ورا  ا وا وا ا 



  

       )   ٤٣٥ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

 اه  ا ورة   وأل   ا     أث و . واواج ات ل

و ا  تا وا ا و را  ٢٢  رة 

  .)١١٥وزراد( أرادا  ار

  املطلب الثاني

  شخصية املنقذ يف الديانة الزرادشتية

       وا ادة ا و ا     زراد أ 

 اإ ا م    ،ا())(١١٦.(  

 ا زراد  ولا         سا  ا  رادا ما 

    ب ومس اأدم  ور ووا ك اوا ة واي اأ

  )ومو د ا  و د ا ام١١٧(.  

  و  أن م    ة ا زراد  ، زراد؟

و       ةا ة اا  ١٠٠٠زراد إ .٦٥٠ق).١١٨ق  و ،(

 اط ا ا   و، ول أّن ا ا ده وامت          

     ا وأ ،دو  ءرا  ةرواح ات اأ ا  ت

      م  او ط رم  ي وك        ا ن ا ي اا ا ءة ا

دا ول    و و ود   ة و ار  

وار اي  ا د ،ا ول ا  ا زراد ة وت    

       دا  را م    را  هأ     اإ  م 

 ا() )١١٩.(  

        ا     هوا ه أر  ا  و

   ا را ع ا رف اوا   وا    

     ؤه ووذ رأ ور   و ارك ارف واا  

) اوا ا ١٢٠.(  

أت ا اة وا ا ح   ،  ا ور ل 

.ء واوا ل ا  ة، ووا ن واا  



  

       )   ٤٣٦ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

        ا  وا ى وز  ن و و اام  وا

و           ا ا   د  أن  ا و ، اوا  

)ا وا ا د ووا ا ن وا  ل١٢١ .(  

       ا     ءأ ك و نأذر  دا م إ و و

 أرادا و ارف ا ا     م  اق ل  ا

         أ  ا ة واه ا  ى اة اا ة ون واا

) و ان اي   ود      ١٢٢را ود وأ ن   اد(

  ا   ن ار، وده ان واب أي    وا ا  

) م  ا  زال س اا   ن١٢٣.(  

        ،ه او  سا و ،راا  د  أو

     ا  رامد ا ة إا ه إد  ، د ى  

را ،إ  ا           م   و   ،سا  أّن  

م      أ     إ ذ  ات            

)١٢٤ا.(  

         ه وم و ا ه ا  ا ا  ا م 

 .د  

  ،ا ان ا اوا  ض دو  إ  أن  أو

)ا ا ا وأ    ي رقا  ١٢٥.(  

      ا راد واد ا  ن ا    وةه ا إن

)   ا  م١٢٦و    م اوا ا ّ ،(

 ا نا و  ن يا اد ا   ام  ،و ء ا

            ده ود    ا  ط و ا  اء أ ا

  ).١٢٧اخ(

     ا       ا و ا وو وا  وآ زراد ط

ا و ،اري    ووزرا   ي أا ، رةا

زراد، و و زراد ه ا و أ   از اول،       



  

       )   ٤٣٧ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

      ا ما زا أ   وجو        ذ د وا  ا م  ،اأو

إ أ  رادا ا  ،راا  و رادان(ا١٢٨ .(  

    راما اأ   رادة ااء اأ  وبا  و

ا ما ون  اار ون  و، وات اب         

         وا ا ا و   يا زراد م م  

ا  ل اور ا     ر ر اون ا ام  ا

         ا إ ؤت د  ف و ط ن وراما اؤأ

)ر اا ءت دو ).١٢٩وأ        ن ان م  زراد  و

 ا ا ة ة   ر  ان دم      و

 اي  اس ن          و اذب ،  و  زراد و

)د ر إ١٣٠ا(.  

          ما  د  و م أو أول  ة أول م  ه

      ّو رادا ما  ا  د ك أن رة إر او ،رادا

 ء ا د  ا  ا  ا أ و ء     أن

     ات ا  ة  ره   د يا و ومور ا  ا

  ن آ رة   ا واار.

  املطلب الثالث

  السوشيانت املوعود

    رأس  أ  ات   آ اراد ء 

 أ  م  وا  ل ،ةث اد     اا ا   وا،

  )، وء ا : ١٣١(واي   راء طة 

ر، ور ه، وم وء اون  أء زراد وووا     

             ،ة اه ا    ة و   ا ر 

   م زراد مد  ح، و ه ا ررو أ و

          ت ااما  ا   ءا و ، وا  ا

  ).١٣٢وارة(



  

       )   ٤٣٨ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

   و ذ، و        أّن  وما ا  رجة ا ح رادا ما

ا  ه ا ك ث      أم   أز   

  م ا ا   ذ وما ا   ذما ا  

.ا ا  

   ولا ا      ر       ) اع اأم  رضا

        ا : وا   رض واا   و  ر

  ). ١٣٣وا و   ل  ارض)( ارض، ا اد

          ا اء وا و  ة أ ا  ه ا و   

)(١٣٤و  .(  

و ه ا  ر ا  ا اراد   اول   

  )رادا ا ا  وا ا ١٣٥ ،(  ر    أ ما ا

وء واة واا ات ووا وا وا وا ا  ه  

)ا١٣٦وا.(  

       أ و  رادا من ا ا  ت ا وم

          س إت ا و ا   ا ا  تاما   ا و

  ).١٣٧ وول ا وااض(

  املنقذ األخري السوشيانت املوعود: 

راد إ أل   م  أ وا ام     ادر ا

(ا    واام ، ا  ا  ان ظر ا اد  

   ص وا و ب ا ،وا    ،أ  ء  ما

  ا وا وات وا         و اب ا   ك  اار 

)(م رظ ١٣٨.(  

      دة (اه ا  تار اا د وا  

وأ   وا وة ار     ن ات  اة   

ة و أ ل   وا واد وا واب    ا س 

  ).١٣٩اق)(
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     ا مأ    ة اا ة اا  سا و

 ر وال اور وض واا  ح واا و أ    ر ا

  م) دا         و ا رض وا إ   آ 

ا)(١٤٠ط .(  

 ءو   دا ر اة ظ ت  م  راتإ ّمو

       ا  أّن  ةا ه ا  او مط  ا وا

  ه ا ص و  تو ار واا   ت و   أّن ا

ا           ه اء، وا   ،  ا ) ء

            ى أّنه أ سا و  موا طس اا أ

    (م رظ) ا ا و ا    ما و  م

)(راد١٤١ا.(  

ما   س اا    داو  ا ام أّن 

  م ا  ت وا ا  ت وا ا )  ا ار

 اس أن ا دا ورا  ا و اب وااض وات    

   وات وا وا و ز م   ة  اور ة    

  ة )(  هن اوو س ا١٤٢ا .(  

و ا إرة  إ ارع ا ودوا ا واة ا  اس        

     ق مز   سا    داوا وا ار اوا

      وا ول ا أ  ان      توا ح واا ر ودواما و

ه    ا ا)  ا ج اء  ار ود        

   ،(تا  و) رل أء) وا  نو ة إا

     م ء ا ا د (وا ا  دان ا  و

)(١٤٣ا .(  

          د)  ءه واو دة ا  م  أ م و
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 إرم ا ،  يا ذ -       ا ا ا و (ا ما

ا  ءا ما م  ،دا ا   يا  ا ا)

 ا زراد، واو  ار   ب ا و     ا إ

  ).١٤٤ اذى)(

  املبحث الرابع

  مقارنة ملفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

إّن ة ا  أز ات ا   ادن ا ر اف 

  و ،مد   ا ا  يأو ا ا ا   ياق اا 

 :أ إ ذ  فا  

   اف  و اص ا و و      :اف اول

  م  ت او ا   ا أ    صا

 ق   ول ا   عر وق ود  ه ا   

)ومر اا   ءق وا ض يا رادا ما ١٤٥.(  

مف اأ :ا و ب     ط  وذ ، ت أّن اإ مد 

          عا  ت اوا دا  طأو إ ،ا ا 

   و ،زة د    ،  ا ن ن ا ف واا 

و      ن ت أّن اإ أ  ول او ،رض ا    ر ا ،

)  ١٤٦و.(  

 م أر م   ا و      نده ا ا     ط  

       ،نا ذ ط    إ  م ا ت اا

  ا  ا  ما  دوإ ما ة    ان واا  

       ا ن اما  ع  وبة او وا   د ا

  و ا ا م  ث  ءا   ذ   ه ث

.ا ذ  ا ت اوا ا  و  
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  املطلب األول

  اسم املنقذ يف األديان الثالثة ومعامله

   د ّ      ل ا ررؤى ا او 

 د ة و            ياق اا ذ  ط ،ا ا   أن

   وسا آ وا ما  ،ت ا   ن   ا 

      ) ا  وا اا و  يا ا   ١٤٧اآ ن  )، و  ا

) ا ات ا   آ أ  ن أّن ّ ١٤٨ا .(  

أّ ام اذ ا   ام او وا    ه  

  ةا  ا  ي أمذا ا ا و     ّن ا آ

)ما ا رة ادة دورة اإ  رواحر اات ووا ١٤٩ا.(  

       ذ اما   نا م   أو أ ا ا د أّن ّو

أ أول ر ا ةو         رواحا   انا   انس وا

          ا وح اة ا ا   ا ة ا  رواحا 

             ة اا ت اة ا ارحا   أي 

  ،ا     وح  د ا           ر ر    

م     و ر او ا  ادة ا   أ أو أ أو    

       ،ط ل م ا  ة       وا س ام  ا

  ).١٥٠ ادن(

    ا زراد ا  رادا ما  ا ّأ    ا ي أم

 ا واد اة وات ا وط أر  اد ورب         

)واماء وو ا    ر ودا١٥١ا.(  

ا ا ي را ا         نو  و   

  س وا   أ         داراا ا إ   يا

     ا  ،رادا م وا ا رة إر ا و  نر  وا

               مه ا   م و مد ف اا  ى

    ض ا ،اأ   زراد ا   عو   ع
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و ا  و امر ار اوم  او ام  ق 

 م  اب اس اق  ب ام اي  زراد            آ

واي   اد ا وا ا     ق و وت 

 ،ا ما      ر  ويا روم  ا رادا ا  ا

د و  م .وا را أ  

 ء ذي  دةو       ا آ      رادا مّن ا

  ا واء وادة و اض واو وا ا  ل        

    ل  نا آ   دا م زا 

ام اد  آ رل و م اب اي            زراد أّن

        و... و  ن    د ااو     ل

  ). ١٥٢ن ا)    وا ب ا واوف  ء و

  املطلب الثاني

  الشعب املراد إنقاذه

           ّن ا ا م     عإ ط  لا  

             ثوام وروم ردة ازدوإ ذوإم و ذم

 ا دا    دز  و ٌ تمع ات اط ا

. ةف واا  

      و  نو   دا   لا  له او

ا  د أو ط   دن     دة ااب        

  راد ا .ا  اب   اة ا ا أ

          و   ات ا أ  يا دة ا  و

       و   وا وا   ن اا   ا ا ا

       ا ا   ا   ن اا  دا وا

 )دة ا ١٥٣.(  

   ذا أا   م       دة أ مإ  وا ما 

ا  و ذا    ا وا و اذ  ا         ات
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 ا ة وا ا ما  ءو     م  يذا ا  ا 

)ذي  ١٥٤ااث اا   و ،(           و  ذا ظ أّن

           و ...ا ا  را اي وا رال ا٥٠٠٠ط   أ

)١٥٥ .(  

         يد اا ما ر اب ظ آ  رادا ّأ

 رادا روم      و رادع اا  ا ا د وا

ا اراد  ا  أدن ا و  اور ا أر أن  

  ).١٥٦وده(

(ج ر  ارض ان  أود ، ر  اأس وا    إذ 

      ه د  ن ،وا  و أر  انإ إ 

)(١٥٧ .(  

  املطلب الثالث

  معامل حكومة املنقذ

   دة وا ا ود وا ا    ةة ا

         ب وا و  لرع ا ،س أم  ندا  ر

  ،را و  ا   ؤس واا  ل را  سا  

. دا وا أ ّن ا  

  ء  أز ات ا   اف دو ل واح  

           :)  يا ا ا   ا  ) وا

و ل وا ُ ... ا       ا  ( اد     

  ). ١٥٨ اان.)(

      ر آ آ  ذا ما و      دلا ذا ا

و ا وال   ذا  ط ام         امم ا د اوح 

)١٥٩.(  

 أ رادا ّأ   وفوا ب ا  دل (و  رظ 

  ).١٦٠وا ون ا  )(   ء
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 وا ما    راا  م ةا ت دو و 

   و ، ما و ،ط س اا أي ا  هو ،ا ط ودو)

    ب آدا و ،ام او ،ا ا ()   إ ،ل او ،

)(وا ا  ة، وإز  ل١٦١.(  

           لا  دل ي را آ  أّن ا ذي إاث اا و

ه اذا و ا   واظ ا درات ااات (ا  (رات

      ذا ف٥٠٠٠آ ) ١٦٢أ .(  

 م رادا ما ّأ    آٍت   ا    ّن ا ا

( ا ات و  ا ات و  ا م  اس أن        

 ا  اردا و ا  تت وااض واب واا و 

)(وا ١٦٣وا.(  

       اض واب ادة وا ب وداو ا ت دو و

            آ  م) ا ا  ا ت وا ن ودواوا

)(طا و ا رض وا إ ١٦٤ .(  

  اخلامتة

واد د ا م  امر ا إن    ة ا ت 

  وي أو و د   دة وا   ن اء رضا  د 

 و أو و إ   ورا  مدا واا   ة ا مو

 ا  ان و اة. امر ا  اة

ن ا  ا ا  ا امم، وا  ا ا           إ

ا ا   موا          ا ار ا رة ان ا

 ن ادا    موا وا ا  ا ا. 

    ر ا إ (  نة ا) ةه ا     ا ا 

،رو ا  نم       ا ة اا  ه ة ا إذ أن

 ا   و،إ  ن انما ا        دح اد واا 

  ةه ا  ة واة وا اأن ا ن أما ن.أما   
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  ات ا  ة ا وا  ادن ا       ن ك   

و م أ و  ل ات  اص ا  أو ادر   

ت   ادن  ا ا  اا وار و ا   ا

.   ان أ إم ر ة ا ا وا  

  هوامش البحث

  

)١ ،وّا وع اة و ا ا ، ظ ،يا (     ،اقا)

  دو ا اي       ؛ ا، ٨٦-٨٥ا ادق، د.ت)، ص  

 - ٢٤٠)، ص٢٠٠٤ه/١٤٢٥ا ،: ا  و) ،وت، دار اء،     

٢٤٥.  

) ار،  ، ا اد  ا ادي وا) ،وت، دار ارف،   ٢(

  .٤٤)، ص١٩٩٢ه/١٤١٣

  .٤٨) ا م، ص٣(

  .٩٥، ص() ا اي ) ا  ، دو٤(

  .١٢٤)  س د، مرد، ( ،اوي  وا، د.ت)، ص٥(

)٦ ،كا  : ،ءة واا ،  : ،ه ا زا  (١ ،

ا  ،ل   ،ؤ        ؛١١)، ص١٩٩٨ه /١٤١٩اة، (دار اوق، 

  .٤٣)، ص٢٠٠٦ه/١٤٢٧(ن، 

)  ،  امر دو،  : ار) ااع،    ٧(

)www.books4arab.com/2015/04/pdf_69.htm ،٧٥-٧٠))، ص.  

اي،  :ار ارة، ( ، أمرن   ) ار،   ، ل ٨(

 ،وا ص٢٠٠٥ه/١٤٢٦ ،(٨٧.  

)٩ د و وا م ا ا و :أو ا ا ( ل    إد  ا

 ا  ر١٥٠٠ا  د ا ()   ا را  أن ،   

وا  ا ا و ام  وم  ا،و ا 

وادة.  :دور،    امن م ول ا ا ث  ا و رة 

      ،ا ن، ا) ،ىا ن ادا إ  ،دل٢٠٠٥ه/١٤٢٦ ،(

  ةأو اي.٤ص
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)١٠(   ا .ق أورو  أ    :نانآرإ   ل اا 

 رة   ٢٠٠٠ ر   نو ..قا    رة أو  مو .

س  اأ و وروو ات اا   ن ريا ن ا .

    و و .ب أ إ ق أورو  ةا ط٣٠٠٠ا  ،.ق

ون        وا امو را ى ا ا ا  َ و ا أ  نر

 آا     ص اا  وا أا ا. وى   ا ا

  / https://ar.wikipedia.org/wiki: .اوس

)١١    ،ا ا  ،) ،ىا ن اأد ،ا ، (١٩٨٤ه/١٤٠٥ ،(

  .٣٨ص

  .٣٨) ا م، ص١٢(

)١٣(      ن اا  اًءا        :.ا ة اا و ا إ د ما

  .٣٧ا م، ص

)١٤( ، ،ىا ن ا٣٧ص اد.  

)١٥ ، ،ن، (اردوا اا  ي، ا ،ص٢٠٠٧ه/١٤٢٨) ا ،(١٩.  

)١٦( :طا      ا   سز وار واا   مد 

   ع طو مإم طأو      ا ام أو ان ط أن  طوا ،

 أو ط ةأو ظ م         و .رو  ر د اا  ط ا

ا ا ا   طط. : https://ar.wikipedia.org/  

  .٢٠ا، ا  اا وادن ، ص )١٧(

)١٨(     ة  ول أّمأي ان ا وره   نرا ي اا

ا آ اط إان وا، ون اأي ا  ة ان او اري      أو

       و زو أور ة ا اء أ إ 

   ا إ اا راا ص ١٥٠٠ ،م ا .٢٤ق.  

  .٣٨) ، أدن ا اى، ص١٩(

)٢٠ص) ا ،م ٣٩.  

)٢١     ،ا وت، دار ا) ،ندوا ا ، ، (٢٠٠٤ه/١٤٢٥ ،(

  .٤٥ص
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)٢٢(   :ا   ا  ط  وو ، ذوا      .

 اق آ بو     ا  مموا   أورو    ون اا ،

 ن   ك، وه       و مو  ا ا ا اي 

 ا  ي ء اوا ر  و ى اإ و . .

  رسوا   .ا  وم اا  ان  .م : 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%  

  .٤٠) ا، ا  ادن، ص٢٣(

)٢٤( م ٢٩-٢٨، صا.  

  .٤١) ، أدن ا اى، ٢٥(

  .٤) دور،  إ ادن ا اى، ص٢٦(

  .٥ا م، ص )٢٧(

)٢٨ ( ،ا دار ا) ،ت اما ، ،ةز ص١٩٦٥ه/١٣٨٥أ ،(٤٣.  

)٢٩      ،را   ت وامر، اا  ر، أا (١   ،ا ) ،

١٤٠١/ص١٩٨١ ،(١٠٣.  

  .٧٧) اد، س، ا، (.،  د.ت)، ص٣٠(

  .٤٦) ، أدن ا اى، ص٣١(

)٣٢ (م ٤٦، صا.  

  .٣٣) ا م، ص٣٣(

)٣٤ن اأد ، ( ى، ص٥٧ا.  

)٣٥ (م ٥٦، صا.  

  .٣١) ا، ا  اا وادن، ص٣٦(

  .٥٨) ، أدن ا اى، ص٣٧(

  .٧٩-٧٧دار ا ا، د.ت)، ص )  ،، أدن ا، (اة،٣٨(

  .٧٨) ، ا، ص٣٩(

  .٤٩) ، أدن ا اى، ص٤٠(

  .٢٧ - ٢٣) ، أدن ا، ص٤١(

  .٣١ص ) ا، ا  اا وادن،٤٢(

  .٤٠) ا م، ص٤٣(
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  .٣٩ا م، ص )٤٤(

)٤٥      ا ا) ،را   وا ا ،  ارة، ا (    ،ف

،ث اص٢٠١١ه/١٤٣٣ ا ،(٣٨.  

  .٣٨) ارة، ا او   ار، ص٤٦(

  .٦٣٧، ص٢) اب اس او اومد، ٤٧(

)٤٨( ا ا و : ات ا و وا  ا   ا   و 

ازف وا ا وا وا و  ا ا اع   

و ا ه ا  اا و وا  ا   ار

. ة      ا ا م  ،دور    إ

ا،ن ا٥ص د.  

  . ٥٤، ص٢) اومد، ج٤٩(

  .١١٧)، ص١٩٢٢ه /١٣٢٩) ام ، ، ار، (طان، ٥٠(

  .١١٧)  ام ، ار، ص٥١(

) اازي، ل ا   ا أ اب، ت ار   ار، (إان،  ٥٢(

  .١٨، ص١)، ج١٩١٧ه/١٣٣٦

  .١٨، ص١) ا م، ج٥٣(

  .١٣٠) ، أدن ا اى، ص٥٤(

  .٤١) ارة، ا او   ار، ص٥٥(

  .١٣١) ، أدن ا اى، ص٥٦(

  .٤٢) ارة، ا او   ار، ص٥٧(

)٥٨ ن درادوا ا ، ، (ص ،رم٦٨.  

)٥٩( ،اع دام   ا   ا  كو   إذا،ر اغ م    قأ

،ر ام ،ت ار   و ة وء ا ان  ن وأن ام

  ، ا  ر  ن أن        ته ا  توره ا  وأن

ا و اا وا ة ا. : ، أ،ن ا٩٤ص د.  

)٦٠      ،ح، (اا  إ : ،بى ا ات اي، ا ،ررم (

  .١٧٩)، ص١٩٩٣ه/١٤١٤ا اط  وان، 
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  .١٥٢) ، أدن ا اى، ص٦١(

)٦٢(  ا     دارت ارات اا و ،ت اا  ذا  : و 

    ،ص اا  ت   مو .ُو    ص اوا

     ، صوم ،ص ال واا   ص اا 

         ا ت اما  ة تة رواا ا ى. وا

           ض إ ا ا  ةا ا  إ  ،رذا ا

          ا  اا، م ه ا سا و ،ا  ق وا

.  

)٦٣(        وا ا م ض ت اا و :    ،ة ا 

و ا  و وون ة، ل ك ان واات    

   أر  ،   ير اا   اه ا ت. رذا

.أ    

 :https://ar.wikipedia.org/wiki/%d8  

)٦٤(  ارأ ت اا  و ا ،ا  ت و : 

      ،ما ا ت    ا  إ  .ذة اا

وت دة ا  وراء ا. ما  اا ا ض  ه      

   .ن اُا   ت دراس، واا   َم  ،تا 

: https://ar.wikipedia.org/wiki/%d8  

)٦٥     ،( .) ،ن ا  : ،ذا إ  ،ن، دا (٢٠٠٧ه/١٤٢٨ 

  .٢١)، ص

  .١٨) دور،  إ ادن ا اى، ص٦٦(

  .١٩دور،  إ ادن ا اى، ص )٦٧(

  .٢٠ا م ، ص )٦٨(

)٦٩ إ  ، (ص ،ذ٥٥ا.  

  .٩٨) ا م، ص٧٠(

  .١٨٥) رمر، ا ى اب، ص٧١(

  .٩٨)  ، إ اذ، ص٧٢(
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  . ،٩٨ إ اذ، ص )٧٣(

  .٣٠ا م، ص )٧٤(

  .٣٠) ا م، ص٧٥(

  .١٥٠) ، أدن ا اى، ص٧٦(

  .١٤٥، أدن ا اى، ص )٧٧(

)٧٨(  ،م ١٤٦ا.  

  .٤٣) دور،  إ ادن  ا، ص٧٩(

  .٤٤) ا م، ص٨٠(

)٨١ (م ٤٤، صا.  

  .٦٠)  ، إ اذ، ص٨٢(

  .٤٥) دور،  إ ادن ا، ص٨٣(

  .٦١)  ، إ اذ، ص٨٤(

  .٦٧ا م، ص )٨٥(

)٨٦ارة، ا ( ص ،را   و٤٤ا.  

  .٧٠)  ، إ اذ، ص٨٧(

)٨٨( :ا وا       ام و اور   رة و إ    طا ن ا

    طا ماد، وا ف ا ا ا  اق وا  ل

  ا ون اان ول ات: أ)د ه ا ز ٦٥٥  (.ق

)   دةة ا٧٠٥-٧٤٤ا          ود مأ و (.ق

ارط و  دول ا ا ا مت  د ار   ، اور

    طوس ول زا    توا (.ق) ن اا ا   ىأ

    ط  ت ا و أورا اا  ورارطات، واا ا 

 ا ام (ق.)،و ام ه او  اب او إ د ار  ا

   ) (مرش ا) ة ا ٥٣٠-٥٥٨         دو   (.ق

ا ) (أو أ  ا)٥٥٠-٥٨٤ا و (.ق .اأ ك اا  ط :

    ،اق اا ر ،ونوآ ،١   ،اد) ، ،اد
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د ر، ااد أد ا ،:     ؛٢٠٨، ص١)، ج١٩٨٠ه/١٤٠٠

 ، ل ،اد)١٣٩٣ /ص١٩٧٣ ،(١٥-١١    د وف، اا  ؛

  .٣٣-٣١)، ص١٩٧٦/ ١٣٩٦ا) ،اد،

)٨٩     ز  آر  دا    دو و :را وا (   أ 

او ام و أو ء او ا أو او ا أو ة 

 ر   ة (أور ا ف اا   ا ر ط م م

   (أو ارا ا    أو أرووام     إ  ا  

د ن اما او ا  إ ام ا دو زادت ر  لا

   و ا  رة رش ام و    و أ   

         رت اا  مرش ا  ا  ا  و  

،  . و ،ا   ا ١٣٥٥ه/٧٥٦(ت: ا،( 

،اا  :      ،وت) ،ة دار ا  ،١٣٩٧ ا /١٩٧٧،( ١ج، 

   )،١١٨٣ه/٥٧٩(ت:  ا       اج،أ ؛ ١٧٦-١٧٥ص

،ا :  ،ا وت، ا)  ،ب ا١٤٠٥ دار ا /١٩٨٥،( 

 ان   )،١٦٥٧ه/١٠٦٧(ت:   ا ا او، ؛٢٣ص

 ،٢ج )،١٩٩٢/١٤١٢ دار ا ا)  ،وت،  ا ا وان،  

 (اة، ر اد ودن،  ،أ  ؛ ز،٣٨ص

١٣٤٤/١٩٢٦،( ا،٩-٧صوان  ؛ دومإ،و   :     ا

، أ اإ،راما  ،ة١٣٧٧ (ا/١٩٥٨،( ٣٩-٣٨ص.  

  .٦٧) ا، ا  اا وادن، ص٩٠(

  .٥٩) ا م، ص٩١(

)٩٢(   ة اا  و :١٠٠٠زراد إ .٦٥٠ق،.ق   .رادا ما  و 

  ا ،ا :ن، صد٥٧ا.  

)٩٣( ،وا     ا     ت: ا)٥٥٠  /١١٥٥     ، ر ،(

   ،او  ،با  : ،وب اا   ،ا با
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١   ،وا وا ا  ،ة١٣٦٨(ا  – ص١٩٤٩  ،(٢٤-٢٣   ،

  .١٠٤ا وادن، ص

  .٦٢ا، ا  ادن، ص )٩٤(

)٩٥ (م ٦١، صا.  

  .٦٢ا، ا  ادن، ص )٩٦(

  .٧٧) ا م، ص٩٧(

  .١٠٥) ، ا وادن ، ص٩٨(

  .٦١) ا، ا  اا وادن، ص٩٩(

)١٠٠ص ) ا ،٧٧م.  

  .٩٢) رمر، ا ى اب، ص١٠١(

  .١٠٥) ا م، ص١٠٢(

  .٧٣) ا، ا  اا وادن، ص١٠٣(

  .٧٧) ا م، ص١٠٤(

  .٧٤) ا م، ص١٠٥(

  .٩٥) رمر، اات ا  اب، ص١٠٦(

  .٧٧) ا، ا  اا وادن ، ص١٠٧(

)١٠٨( ،وا   ،  ر زد و آد، أار ا ،وت) ،دار ا 

١٣٧٥/ص١٩٥٦ ،(٧٤.  

 ،( م : ،     ١٠٩٢ه/٤٨٥) ا، م ا أ ا (ت:  ١٠٩(

 ،ر ٢  ،دار ا ،وص١٩٨٦ه/١٤٠٧(ا ،(٢٥ - ٢٤.  

)١١٠   ب ، ،ي (   ،با  : ،١   ،ة، دار اا)

  .٣٤-٣٣)، ص١٩٥٤ه/١٣٧٤

ح وا و  ان ا   اا ا  ا واا دا: أرا )١١١(

    روح ا   يا اا ا  ام زراد ا و رادا ما 

-١٥٠ص ادن ا :   ،،   و روح ا ان. ا  ارزد،

١٥٥.  

)١١٢( ، ،ا  ،نأد ران،  ١)١٣٤٧/ص١٩٢٨ ،(٨٦-٨٥.  
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  .١٤٠) وا، ار ا  امت ا ، ص١١٣(

)١١٤( ، ،ا ن، صأد ر٩٢-٩١ .  

)١١٥        ر ،ما وا  وأ رادا ما ،   ،يا (

  ،اد ) ،دابا،  ،را ص٢٠٠٣ه/١٤٢٤ ، (٦٧.  

  .١٢٧وا، ار ا  امت ا ، ص )١١٦(

، (ان:   امر،      ،١زا  ا، زر م و ن، )١١٧(

  . ٦٧-٦٦)، ص١٩٣٠ه/١٣٤٩

  .٥٧) ا، ا  اا وادن، ص١١٨(

  .١٢٧) وا، ار ا  امت ا ، ص١١٩(

  .٥٧) ا، ا  اا وادن، ص١٢٠(

)١٢١( م ٥٨، صا.  

  .١٣٠ا  امت ا ، ص) وا، ار ١٢٢(

  .٧٦) ا، ا  اا وادن ، ص١٢٣(

  .١٣١) وا، ار ا  امت ا ، ص١٢٤(

  .٩٠) رمر، اات ا ى اب، ص١٢٥(

  . ١٣٢) وا، ار ا  امت ا ، ص١٢٦(

)١٢٧( م ١٣٣، صا.  

  .١٣٤-١٣٣) ا م، ص١٢٨(

  .١٣٥وا، ار ا  امت ا ، ص )١٢٩(

  .١٤١) ن، زر م و، ص١٣٠(

)١٣١( ، ،ن ا١٥٦ص اد.  

)١٣٢ ، ، (     صم  ء ت اس واوا ما رادا

 ،١ا     ،دوا ا ز  ،زوا  ا دار ا) ،

  .٣٤٠)، ص٢٠١٢ه/١٤٣٤

 ،، اراد ام واس وات ا ء  مص     )١٣٣(

  .٨٩ا، ص
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)١٣٤ م (ادس،  گ راتان، امط) ،رداد : ، ،ى

  .١٨٧)، ص١٩٩٠ه/١٤١١ش/١٣٦٩

)١٣٥   ،وار راتان، امر، (طزوأ  : ،دد، در ،مآذر (

  .٦٦٨)، ص١٩٨٠ه/١٤٠١ش/١٣٥٩

)١٣٦     ،م ان، مد، (طد ، ر، وازأ زا (

  .٩-٨، ص٩، ج١٩٩٢ ،(٧ه/١٤١٣/ش١٣٧١

  .١٨٨ى، ، صگ) ماد١٣٧(

)  ،، اراد ام واس وات ا ء  مص    ١٣٨(

  .٣٤٣ا، ص

  .٣٤٣)  ا م، ص١٣٩(

)١٤٠        ،و راتان، امه، (طده او ،ادى، ر (١٣٤٩ 

  .٢٢ص

)  ،، اراد ام واس وات ا ء  مص       ١٤١(

  .٣٤٢ا، ص

)١٤٢ ،دد ، ر، وازا ٣، ص٧) زا.  

)١٤٣    ،) ، ر : ،ددوزخ در ا ،اف مارادى و (

  .١١)، ص١٩٦٤ه/١٣٨٤ش/١٣٤٣

)١٤٤ ،ا  (      ،رادا م سب اا ا ،٢   روا ،ر) ،

  .٣٩٩)، ص٢٠٠٨ه،/١٤٢٩ وان، 

  .٢٥) ا ، م، ص١٤٥(

)١٤٦  ن، دار ا) ، ندا   ا  يا ا ، ي ، (

  .١٦)، ص٢٠٠٨ه/١٤٢٩اء،

  .٧٩، ص) ، أدن ا١٤٧(

  .٤٠) ارة، ا او   ار، ص١٤٨(

  .٤٢) ا م، ص١٤٩(

  .٥٧) ا م، ص١٥٠(

  .١٣٥) وا، ار ا  امت ا ، ص١٥١(
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)١٥٢       ،ص ام  ء ت اس واوا ما رادا ، (

  .٣٤٤ص

  .١٧٧) رمر، اات ا ى اب، ص١٥٣(

  .٢١٥) ا م، ص١٥٤(

  .٢١٦) ا م، ص١٥٥(

  .٤٥) ارة، ا او   ار، ص١٥٦(

)١٥٧      ،ص ام  ء ت اس واوا ما رادا ، (

٣٤٤.  

  .٥٤، ص٢) اومد، ج١٥٨(

  .٣٩) ارة، ا او   ار، ص١٥٩(

)١٦٠       ،ص ام  ء ت اس واوا ما رادا ، (

  .٣٤٤ص

  .١٨، ص١) اازي، ت ار   ار، ج١٦١(

  .٢١٦) رمر، اات ا ى اب، ص١٦٢(

)١٦٣ر، وازا زا ( ،دد ، ٣، ص٧.  

  .٢٢) ادى، ده اوه، ص١٦٤(

  قائمة املصادر واملراجع

  الكتاب املقدس:

o ا ا. 

o ا ا. 

الكتب اهلندوسية املقدسة:

o دموا. 

  الكتب الزرادشتية املقدسة:

o ا.  

 
ً
ولية:قائمة املصادر األ _أوال

     ا أ ،را أ١٢٩٣ه/٦٩٢(ت: ا(:  

١-  ،ا   ا ع،  ، (دار٢وا ،.١٩٨٥ه/١٤٠٢.( 
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      ن أ م٧٤٥(ت:  ا/١٣٤٤(: 

٢-  ،ا  ا د و١اا  دل أ ا : ،آ ون، (دار ا

 ).٢٠٠١/١٤٢٢ا ،وت، 

 ،ا  ا ا )١٣٥٥/ه٧٥٦ :ت:( 

٣-  : ،اا  ،ة ١ا ،وت، دار ا) ،١٣٩٧/١٩٧٧.( 

  ،ريا ت:أ) ا   ا  ٨٧٠/ه٢٥٦ (: 

 ).٢٠٠٣ /١٤٢٤اء ااث ا ، اري، (وت، دار  -٤

  :رة (ت    ي ا٢٧٩ا/٨٩٢:(  

٥-      وا  وت، دار ا) ،ا  با :ح ،يا 

 ،ز١٩٨٣ه /١٤٠٤وا .( 

  :ت) ا ر ام ي، ا١٦١٠ه/ ١٠١٩ا:( 

٦-  ،) ،طق اواز ق ات). د.ا 

                 ا         ركدات اا أ ا  ،ا ا

 :)١٢٠٩ه/٦٠٦ام (ت:

٧-  ا أ ط : ،وا ا   ا ،ا  داوى و

 ،ا وت، ا)١٩٧٨ه/١٣٩٩(. 

  ت:ا)      ا  جا زي، ا١٢٠٠/ه٥٩٧ا:( 

٨-    ،ا وت، دار ا) ، : ،اا دا  ا ا

 ).١٩٨٣ه/١٣٠١

  :ا) راي اد ا  إ م ي، أ١٠٠٢/ه٣٩٣ا:( 

٩-       وت، دار ا) ،ر را  أ : ،ح او ج ا حا

 ،١٩٨٧ه/١٣٠٥.( 

 ما ا ، ا أ   ا ري اا ١٠٧٧/ه٤٧٠(ت: ا(.  

١٠-   ،ديا   : ،ا ا ا ا١     ،ا ) ،

           ،ا ء اإ  ،د اروا زارة ا ا وا ا

١٤١١/١٩٩٠.( 

 :ون (ت  ا    ،ريا ٤٠٥ا /١٠١٤:( 
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١١-  ،(ا) ا ا  ء) ،ا  رك١٨٧٦/ه١٢٩٣ا.( 

  ،ا أ اّ ا ا ا   :١٢٥٨ه/٦٥٦(ت:( 

١٢-      : ،ا ح م    ا ا ،ان،  ، (١ا   ةدار ا

 ،زوا ٢٠٠٧ه/١٤٢٨وا(  

          :ت) ّا ّا ط  ّ  أ ل ا ١٢٥٤ه/٦٥٢ا  أو

٦٥٤/١٢٥٦ ( 

 ). ١٨٧٠/ ١٢٨٧ اول   ال، (إان،  -١٣

 ن  ا ا ا  ،١٤٠٠ه/ ٨٠٢ (ت:ا(: 

١٤-  ،ترا  : ،فا  ،انا)  ،را ١٤٢٤ا 

/٢٠٠٣.( 

  د ا ،             رث اا  و  د  م ا  أ

  ):٨٤٢/٢٢٨(ت:

١٥- : ،وا ا  ،أ  ١ ،ة، ا١٤١٢، (ا/١٩٩١.( 

  ،يت: ا)    ١١١٢/١٧٠٠(: 

١٦-      ،ا ا  : ،ر ام ن  ٤إ  ،) ،

 ،١٤١٢/١٩٩١( 

 ا ،ارا ا ا   ا   :٨٦٨/ه٢٥٥(ت:( 

١٧-      ،ا ء اة، دار إا) ،ما م  ا  : ،ا 

 ). ١٩٨٣/ه١٤٠٤

  ،ان(ت: ا  أ   ا  ١٣٧٤ ه/٧٤٨:( 

  أ اء، (وت، دار ا، د.ت). -١٨

 :ت) ا    ا ،ما ا٤٢٥ا/١٠٣٣:( 

١٩-   ،ن داووديم ان : ،آنظ ادات أاده، ٢م ،انا) ،

١٤٢٤/٢٠٠٣.( 

 باا  أ   ا  ا ،ر:١٣٤٩ه/٧٥١(ت:( 

٢٠- ) ،ة ح اا  : ،وا ا  ر ات ، اا 

 ،١٩٨٣ه/١٤٠٤ا.(  
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  :ت)      د ا ي، أ٥٣٨ا/١١٤٣:( 

٢١-  ،ا   ن، دار١ا) ،  ،ا ١٩٩٦ه/١٤١٧ا.( 

٢٢-      ون او ا ا   فا   ) ،وه او ،  

  ).١٩٦٦/١٣٨٥ ا ا وأوده، 

 :اد (ت    قإ  ا  ن داود أ مِْ٨٨٨/ه٢٧٥ا:( 

 ).، د.تا  : ، ا  ا، (ا ا ،ا، وت -٢٣

 ما ،ا رأا     ر   :٤٨٩(ت /١٠٩٦:( 

٢٤-            ،  س  و اإ  ا : ،انا ض، دار  ١ا) ،

 ،ط١٤١٨ا/١٩٩٧.(  

 ) ا إ   ا ه، أ ٤٥٨ت:ا /١٠٦٥(:  

٢٥- ا اث اء اوت، دار إ) ،اث اء اإ  : ، ، وت ،

 .د.ت)

 ت) ل ا ، أ  ا  ،ط١٥٠٥/ه٩١١ا:( 

٢٦-  ،وا  وت، دار ا) ،وي وي١٤٢٤ا/٢٠٠٤.( 

٢٧-  رر ان  ا) ،ر وت، ا ، وا  دار ا ،

 ).١٩٧٩ه/١٣٩٩

 س، اا  إدر   ا  ٢٠٤(ت: أ/٨١٩:( 

٢٨- : ،ا  ، ١ا ،ا  ،) ،١٩٤٠ه/١٣٥٩.( 

 ا ا ،ما :ت) ا   ه):١١٥٣/ه٥٤٨ 

٢٩-  ،ة، اا) ،ا ا : ،وا ١٩٦٨ه/١٣٨٨ا.( 

 وقا ،     ا    :٣٨١(ت/٩٩١:( 

 ا ا     ل ا و ا : ، أ اري، (ان،  -٣٠

  ا ،ر١٩٥٧ه/١٣٧٧ش/١٣٣٦ا( 

 ابنطاووسأ ا ر ا ،         أ         ا

ي اووس اا    :١٢٦٥/ه٦٦٤(ت:( 

٣١- ،وا ر اظ  وا ا ن، ،١ا) ،  (د.ت  

 اما ، ا أ  نأ :٩٧٠/ه٣٦٠(ت:( 
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٣٢- : ،ا ا  ،ا ا  ،ةا) ،ا  ي١٩٧٠ه/١٣٩٠.( 

 ا ،ا أ ا  ا  ٥٤٨(ت: أ /١١٥٣(: 

٣٣-        ،ا ) ،ا ا  : ،آنا   ا ا  

 ،را  ا ا ١٤٢١ا/٢٠٠١.( 

٣٤-   ،ء واا   : ،نا ١ ا  ،وت) ،

 ،ت١٤١٥/١٩٩٥.( 

 يت:، ا)      ٣١٠/٩٢٣:( 

٣٥- : ،آنا و  نا      وت، دار ا) ،را  

 ،١٤١٥وا/١٩٩٥.( 

  :ت)ا  ا ،١٦٧٤/ه١٠٨٥ا(: 

 ).د.تامرات زاي،   : ) ،ظ ا  اان،  -٣٦

٣٧- ،ا و ا  ،انط)  ،ا ١٩٥٦ه/١٣٧٦ا.( 

  ا م ،أا ا   :١٠٩٢/ه٤٨٥(ت(: 

٣٨-  ،ر   : ،م ٢  ،دار ا ،و١٩٨٦/ه١٤٠٧(ا.( 

 :ت) ا    أ ٤٦٠ا/١٠٦٧(: 

٣٩-     ،ا   أ : ،آنا   نان،  ١اا) ،    

 ،ا ١٤٠٩ا/١٩٨٨.(  

٤٠-  .ا :   ،م ا و اما دارف ١ا  ،) ،

 ،١٩٩٠/ه١٤١١ا.( 

٤١- ل ار ،ما اد ا :) ، ا  ،    ا ا 

را  ١٩٥٤ /ه١٣٧٣، ا.(  

  ،ما٥٥٧، (ت:إ/١١٦٢:(  

٤٢-       : ،سا أ  دا  ا  سا ء وا 

) ،ج أاد ،ا ١٤٢١، ا/٢٠٠٠.(  

 وا ،ا     ٥٥٠ :ت(ا / ١١٥٥:( 

ر  ، وا   ،اب او : ، اب،          -٤٣

 ،ا باة ١ا) ، ،وا وا ا ١٣٦٨ /١٩٤٩(. 
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  أ ر ا ا أ  د ،١٤٥١ ه/٨٥٥ (ت:ا(: 

 دار إء ااث ا،   ، (. ا)، (وت   ة اري ح  اري   -٤٤

 ).د.ت

 :ت) ز  رس  رس، أ ٣٩٥ا/١٠٠٤:( 

ون، ( ا ا   ، ا : ، ا  ر     -٤٥

١٤٠٤/١٩٨٣.( 

 ،جا ا      ا)١١٨٣/ه٥٧٩ :ت:( 

  ) ١٩٨٥/١٤٠٥دار اب ا ، ، ا ،: ا ا) ،وت -٤٦

 :ت)   و  أ  ي، اا١٧٥ا/٧٩١:( 

٤٧-  ،٢ا ،: ي ا ةدار ا ) ،اا اوا و ،

.د.ت ،.( 

          :ازي (تا اإ    ب   ا  ط دي، أوز اا

٨١٧ /١٤١٤:( 

٤٨- ا       : ، با   ذ  ا ،س اوا ،س ا

  ،ُا م ٨   ،زوا وا  ا  ،ن) ،

 ).٢٠٠٥ه/١٤٢٦

 :ت) ا ا  ر   نا ٩٧٤ه/٣٦٣ا:(  

٤٩-  آ : ،ا د  ،أ ٢.(رف، د.تة، دار اا) ،  

  طا أ   ا  ٦٧١(ت:أ/١٢٧٢:( 

٥٠-       ،أط اق إإ  : ،آنا  اث    اء اوت، دار إ)

،١٤٠٥ ا/١٩٨٥.( 

 :ت)   ا أ ل ا ،١٦٦٢/ه٦٢٤ا:( 

٥١-          ،اإ ا أ  : ،ةه اأم  واةه ا١إم   ،ا ا) ،

 ).٢٠٠٤ه/١٤٢٤

    ا ا٣٢٩(ت:إ/٩٥٠:( 

٥٢-  : ،ا  ،يا ب، ٣طدار ا  ،) ،١٩٨٣/ه١٤٠٤.( 

 :ب (تأ   أ   ا  أ ا  ،زا ّ ٧٥١ا/١٣٤٩:( 



  

       )   ٤٦١ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

  

 )١٩٩٤/ ١٤١٥، (وت،  ا، زاد اد  ي  اد -٥٣

  :ت)     اء إا أ  ٧٧٤ا/١٣٧٢(: 

٥٤-      ،ا    : ،آن اا ١  وت، دار ا) ،

 ،١٤١٢ا/١٩٩٢.( 

 ب   ،٩٤٠/ه٣٢٩(ت: ا:( 

 ).١٩١٥ه/١٣٣٤ا، (طان،  -٥٥

 ت)    ا  أ ، ٢٧٥ا/٨٨٦:( 

 ).٢٠١٠ه/١٤٣٢(وت، دار اء ا ا  ، ا،ا  : ،اد  -٥٦

 ورديي (ت:اا      ا ٤٥٠، أ /١٠٥٨:( 

٥٧- ت اوا ما ا: ،  اديأرك ا) ، ،ا   دار ا

 ،١٤٠٩/ ١٩٨٩( 

    درين ا  ا ا    ء ا ،يا ا 

 ):١٥٦٧/٩٧٥(ت:

٥٨- : ،لا   ،ا  ،وت) ، ي١٤٠٩/١٩٨٩.( 

 أ  ريي اج اا   ٨٧٤/ه٢٦١(ت: ا:( 

٥٩-  ،اث اء اوت، دار ا) ، ١٤٢٠/١٩٩٩.( 

 ) را َّا   نا  َّ  َّ ،ا ٤١٣ا/١٠٢٢:( 

٦٠-   ،زيأ  : ،آن اا ب، ١ ن  ،) ،

 ).٢٠٠٣/ه١٤٢٤

    وياا ز   ا رج ا  ؤوف١٩١٢/ه١٠٣١(ت: ا(: 

٦١-  ،ا وت، دار ا) ،ا   : ،ا ح ا ا 

١٤١٥/١٩٩٤.(  

              ريمر ا    ا أ ل ا ا ر، ا ا

ا ١٣١١/ه٧١١ي (تا:( 

 ).٢٠٠٣ه/١٤٢٤ (وت، دار ا ا ،ر،أ ،:   ن اب -٦٢

 ريا اإ  أ    أ ،ام١١٢٤ه/٥١٨( ا:( 



  

       )   ٤٦٢ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

  

 ١٣٦٦ ا وا ا م ا ا، ذر   إان،  ال، ( -٦٣

 ).١٩٨٧ه/١٤٠٨/ش

   ن ا ٦٠٠(ت:ا/١٢٠٤(: 

٦٤- ) ،وك وا ا ،دا ا  ،.د.ت.( 

  م   ،ا ط١٤٧٢ه/٨٧٧(ت:ا:( 

٦٥-  ،را ف، اا ا) ،ا ا١٩٦٤ه/١٣٨٤ا.( 

 ما ا ،ز أ    ا٣٨٠(ت:إ/٩٩٠:( 

 ).٢٠٠١/١٤٢٢ان، ا ار، إ، (يا : ، ا ار -٦٦

 :ت) أ   ،٨٠٧ا/١٤٠٤:( 

 ). ١٩٩٣/ه١٤١٤ اوا و اا: ،ا  ارو) ،وت،  -٦٧

  ي، أاا ا   أ   ١٠٧٥/ه٤٦٨(ت:  ا:( 

٦٨-       ،ن داووديم ان : ،ب اا   ١ا ،دار ا) ،

 ،١٩٩٤/ه١٤١٥د(.  

  :ي (تا ا  أ ب ا ،ت٦٢٦/١٢٢٨:(  

  د.ت) وت، دار در، اان، ( -٦٩

:
ً
  قائمة املصادر الثانوية: ثانيا

 ما   :١٩٢٩/ه١٣٤٨(ت:( 

٧٠-   : ،رل ا   ،ر ت،    ١ ا  ،وت) ،

  ) ٢٠٠٠ه/١٤٢١

 اديا ا  ،ا:  

٧١-  ،دد اي اا اء، ١اوت، دارا) ،٢٠١٣ه/١٤٣٥( 

 :ا م  ،ما 

 اد ا وا وا اء  ا، (اض،  ارف،       -٧٢

 ).٢٠٠٠ه/١٤٢١

 :ت) ا ا   د ب ا ،١٨٥٣/ه١٢٧٠ا:( 

٧٣-     : ،ما وا آن اا   مروح ا    ، ريا ١ ،

 ،ا وت، دار ا)١٩٩٤/ه١٤١٥.( 



  

       )   ٤٦٣ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

  

 :د ق ،ا  

٧٤-  ،وت ا  ،وت) ،ي ا١٩٤٨ه/١٣٦٨ا.(  

 :اأ ،ا 

٧٥-  ،ل ا ارات: ،نرام  انا) ،ل ا ٢٠٠٤ه/١٤٢٥.( 

 ،بأ : 

 ).١٩٩١ه/١٤١٢ة ا ال، (وت، دار اوي،  -٧٦

 : ج ا ،ريا 

 دار اق ا، ، اد  ا ا وااف اي، (اة     -٧٧

 ) ٢٠٠٤ه/١٤٢٥

 :ا ،ما 

٧٨-    ا ا  وا()) ، ،   ا  ا ا() ،

١٤٢٢/٢٠٠١.(  

 ط ،ونوآ ،:  

٧٩-  ،ان اإ راد(، ١ ، ،اد  ١٣٩٩ /١٩٧٩.( 

٨٠-  ،اق اا راد(، ١ ، ،اد  ١٩٨٠ه/١٤٠٠(. 

 : ل 

 ).٢٠٠٦ه/١٤٢٧ت، و  ؤ  ا) ،ن، -٨١

 :  ،ان 

٨٢-  ،ا دار ا ،) ،اا١٩٩٩ه/١٤٢٠.( 

 : ي ، 

 ). ٢٠٠٨ه/١٤٢٩ دار ا اء، ا اي  ا   ادن، (ن، -٨٣

 :را ز 

٨٤-  ،ن اا ا :   ،توا    ،اد) ،ريا م

  ).د.ت

 :دي (تا  ي ا١٣٣٣ا/١٩١٤:( 

٨٥-  ،ا  ،وت) ،ا ت اا  ا ا١٤١٧ا/١٩٩٦.( 

 :ت) ا  ، ١٦٩٢ه/١١٠٤ ا(: 



  

       )   ٤٦٤ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

  

 ت) . د. ،، ا ا ات ااة، (ن، -٨٦

 : ،  

٨٧-   ،ن وو ر ر  وت) ،را ا  ،اد رج: ،

 ) ١٩٥٨ه/١٣٧٨

 فا : 

٨٨- ا د واد، ، ا)١٣٩٦/ ١٩٧٦.( 

 : ، 

 ).٢٠٠٤ه/١٤٢٥ دار ا ا، ا وادن، (ن، -٨٩

 ض ا  ،: 

٩٠- دار ا ،) ،صا ورو ا  ، ة٢٠٠٨ه/١٤٣٠ ،( 

 :ت)     ،ي١٧٠٠/ه١١١٢ا:( 

، ( ، إن  ٤ ا  ، مر ا : ، ا    -٩١

 ،١٤١٢/١٩٩١.(  

 :ا ن، ظ 

٩٢-  ،وت، دار ا) ،د ود.تا.( 

 ،ن :ا  زا 

٩٣-  ،و م ١زر  :ان) ،  ،ر١٩٣٠/ه١٣٤٩ام( 

 :ا  د ، 

 ).١٩٩٧ه/١٤١٨ااء ا، ، درات  ادن اد واام، (اض -٩٤

 ا :  

٩٥- ت اا ) ،وت ،ت ا  ،١٤٠٧/١٩٨٧( 

 : ،ا 

٩٦- ) ،   ٢٠٠٤ه/١٤٢٥، ا.( 

 :دور دل ،ري 

٩٧-  من، (ادا  ٢٠٠٣ه/١٤٢٤، ا( 

 ) ٢٠٠٥ه/١٤٢٦، اا  ا ادن ا اى، (ن، -٩٨

 ا دومو: 



  

       )   ٤٦٥ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

  

٩٩-         ،راما ا اا ،  ا : ،و  ان١ا 

 .)١٩٥٨/١٣٧٧(اة، 

  ا ،ا:ا 

١٠٠-  ،ن، دار ا) ،وا ة، ا درا ٢٠٠٣ه/١٤٢٥ا.(  

 :اإ ،ذؤ أ 

  ار، ا:د ، (اس،  اق اوم، د.ت). -١٠١

 :ر.س.ز 

١٠٢-  ،ن ادا ة١ا) ، ، ،ا ا ٢٠١٠ه/١٤٣٢.( 

 ت) ،ا   ا ا ي، أ١٧٩٠/ه١٢٠٥:ا:( 

 ).١٩٩٤ه/١٤١٤دار ا ، ،ج اوس،   ،ي، (وت -١٠٣

 ز ،:ا  

١٠٤-  ،ندد وا ر ة ١١٣٤٤، (ا/١٩٢٦( 

  ةأز، :  

 ) .١٩٦٥ه/١٣٨٥دار ا ا، ، امت ا) ،وت -١٠٥

 :از ز 

 ).٢٠١٢/١٤٣٣ا رش، (  ،اوي،  -١٠٦

 ما: ، 

١٠٧-  ،) ،وا ا  ث دقا ا () ،١٤٢٧/٢٠٠٦(  

 : ،  

 ا، (اة، دار ا ا، د.ت).ادن  -١٠٨

 :ا ، 

١٠٩- ) ،ىا ن ااد ، ،ا ا ١٩٨٤ه/١٤٠٣.( 

 ازيا ،ر م:  

، ()ر ا   أ ط) ،    ، ا   ب ا ال   -١١٠

١٤٢٦/٢٠٠٥( 

   ،:درا 

 ).٢٠٠٦ه/١٤٢٧دار ا،  ا وادن، (وت، -١١١



  

       )   ٤٦٦ .... ( ................................................................مفهوم املنقذ يف األديان الوضعية

  

 :  ،را 

 امرن     ، ار ارة، ( () : ،      ل اي   -١١٢

 ،٢٠٠٥ه/١٤٢٦وا.( 

  ، :ا 

١١٣-  ،ويا ا   ة او١) ،اول، ، ت ٢٠١٢ه/١٤٣٤دار.( 

 :  ا 

١١٤- ،ف، (دا  ،ت اراا ٢٠٠١ه/١٤٢٢.( 

 طا ،   :١٤٠٢(ت/١٩٨٢ :( 

١١٥- ) ،آنا   انا ، ،ا ا د.ت.( 

 :  ،ويط 

١١٦-   اا ةا) ،ان وا١٩٦٨ ه/١٣٨٨، ا.( 

 :ا  با ،ط 

 ).٢٠٠٣ه/١٤٢٤دارا، ، ا ا وم ا) ،وت -١١٧

  ،رأا :را  

  .)١٩٨١/١٤٠١، ( ا، ١، امت وا   ار -١١٨

  س ،دد:ا 

١١٩- ا، ). ،د.ت.( 

 ).د.ت اوي  وا ، ،مرد، (اة -١٢٠

 : أ ، 

 ). ٢٠٠٦ه/١٤٢٧اص ا ومة ا ا، (اة،  -١٢١

 : اد ، 

 ) ١٩٦٨ه/١٣٨٨رات  اول ا، ، اد وا، (اة -١٢٢

  :  

١٢٣-  ،ءة واا:  ،كا ة١وق، ، ، (ا١٩٩٨ه/١٤١٩دار ا.( 

 طحا ،: 

١٢٤-     ،رى واد واا  ا ب،   ١ا   ،انا) ،

 ).٢٠١٣ه/١٤٣٤
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  د:ر 

١٢٥- ، ل : ،د ااد أاد،  ا)١٣٩٣/ ١٩٧٣(. 

 :  ،ا 

 ).١٩٩٦ه/١٤١٧،  اا اف، ، (١، ()ة ا اي  -١٢٦

 ،وا ا  ا  )١٦٥٧/ه١٠٦٧ :ت(: 

١٢٧-  ا  نا  ،نوا ا وت٢) ، ، ،ا دار ا

١٤١٢/١٩٩٢ ( 

 :ت)ا ا   اا  ن ،وزي١٨٧٧/ه١٢٩٤ا:( 

١٢٨-     ،ف ال ا : ،وي ا دةا ة،   ١دار ا ،) ،

  .)١٩٩٥/ه١٤١٦

 :  ارة، ا  

١٢٩- **   ،ث اا  ،فا ا) ،را   وا ا

  ) .٢٠١١/ه١٤٣٣

 :اد ، 

ا ار  ا ا ، ارات ا ، اث وارات  -١٣٠

 ).١٩٦٨ ه/١٣٨٨، ا، (اة

 : ،ما 

  ).١٩١١/ه١٣٢٩ ار، (طان،  -١٣١

 :ريل ا  

١٣٢- ) ،ا ا  ، ادا ا () ،٢٠١٣ه/١٤٣٥( 

 :ا   ،ل 

 ).٢٠٠٦ه/١٤٢٧داراب ا، ، اب وج ا ال، (وت -١٣٣

 :ا  راما 

١٣٤-  ا     ،رف ادار ا ،) ، ا  يا ا د ا

 ).٢٠١٤ه/١٤٣٦

  ).١٩٨٧/١٤٠٨ ا ا ، ، ار، ( -١٣٥

  ،ت: ا) ١١١١/١٦٩٩:( 
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  ).١٩٨٣/١٤٠٣ر امار، (وت،  اء،  -١٣٦

  :  

 ).١٩٧٠ه/١٣٩٠ ا ا، ، اا ا، (اة -١٣٧

 :ا ا   

١٣٨- ا ا ا ا ،) ، ،ا ون ا١٤٠/١٩٨٣.( 

 ا  :ر 

١٣٩-  ،ا :   ،فا داود، (ا ١٩٥٠/ه١٣٧٠.(  

 :ي با ،  

١٤٠-  ،ندوا اا  ١اار) ، ، ،٢٠٠٧ه/١٤٢٨.( 

 : ،يا 

١٤١- ،وا وت، ا) ١٩٨٨ه/ ١٤٠٧.( 

 : ،يا 

 ).د.تا ام: ،  اام، (طان،  -١٤٢

 :با  ،را  

   امء، (وت، دار ا، د.ت). -١٤٣

 :اا   ،وا  

١٤٤-        ةا) ، ن ادا  ر اا   ،،ن اا 

 ).١٩٦٤ه/١٣٨٤

 ).د.تاد واد، ) ، وت،  -١٤٥

 :   

 ).٢٠٠٠ه/١٤٢١را ا ، ، ات اي، (اد -١٤٦

 : ، 

١٤٧-       ،ص ام  ء ت اس واوا ما راددار ١ا) ،

ا ز  ،زوا  ا ا وا٢٠١٢ه/١٤٣٤، د(.  

را اا:ىت اا  وا   

 :در ،م آذر  
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١٤٨-  ،دد:   ،وار راتان، امر، (طزوا 

  ).١٩٨٠ه/١٤٠١ش/١٣٥٩

 :اف مارادى و  

١٤٩-    ،د ودوزخ در ا :    ،) ، ١٣٤٣ر 

  ).١٩٦٤ه/١٣٨٤ش/

 :ي ،ررم  

١٥٠-    ،بى ا ات اا  ،ح، (اا  ا:  طا ا

 ).١٩٩٣ه/١٤١٤ وان، 

 : ر، وازا زا  

١٥١-  ،م ان، مد، (ط١٩٩٢ه/١٤١٣ش/١٣٧١د .( 

 ادى، ر: 

١٥٢-  ،و راتان، امه، (طده او١٩٧٠ه/١٣٩٠ش/  ١٣٤٩.( 

  : ،ا  

١٥٣-      ،رادا م سب اا ٢ار) ، ،   روا  ،نوا

  ).٢٠٠٨ه/١٤٢٩

  مى:گداد  

١٥٤-  ، ،س راتان، امر، (ط داد :١٩٩٠ه/١٤١١ش/١٣٦٩.(  

 :ن، دا  

١٥٥-  ،ذا ا ) ،ن ا :.  ،٢٠٠٧ه/ ١٤٢٨.(  

 : ،ي  

١٥٦-  ،با : ، ب١  ،ة، دار ا١٩٥٤ ه/١٣٧٤(ا.( 

  املراجع العربية:

 .1985ירושלים ، כרךראשון، ערבי -מילוןעברי:דודשגיב -١٥٧

 ).2008תל אביב ، (המילון המרוכז، אברהם ، אבן שושן -١٥٨

ירושלים، המלוןהעברי המרכז، אבן שושן -١٥٩

  املراجع االسبانية: 

160- Lengua Espanola,Vigesima primera ediciónespropiedad ,vigesima prmera 
Edicion ,(Real,academia Espanola ,1992)       
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161- Mari aMoliner,adiccion ario de usoaell Espanol , (Segunda   Edicio 

Herederos de Mari aMoliner,Edrtorial gredos,s.a,1998)  

  ات اجلامعية:الرسائل والدراس

 :ب ا ،أ  

 ا، ا ر،   ، ا اى  ادن او ا) ،اد    -١٦٢

 ).٢٠١٠ه/١٤٣٢

 : اد 

، اي ا  ا ا ، ، أ ا دودو، أطو دراة         -١٦٣

 ،مرغ، ا)١٩٣٩ه/١٣٥٨.( 

 : ،يا 

١٦٤- ...م ا ة ا   اد) ،راهد وأط ،ر ،    ا را 

 ،اث ا٢٠٠٦ه/١٤٢٧وا.( 

 :   ،يا 

١٦٥- ) ، ر ،ما وا  وأ رادا ماد، ا،اد  

  ،داب٢٠٠٣ه/١٤٢٤ا.(

  



  

       )   ٤٧١ ....... ( .............................................................الوظيفة اإلرشادية يف نهج البالغة

  الوظيفة اإلرشادية يف نهج البالغة 
  

  
  
  
  
  
  

  ملخص البحث

 ّ ارد  ا اد  اا ا   ك ااد 

ا  ،ة  ة أو  ا دا ) ة ل (

   د ا إن  ،ا أ  ء ا   

 ا د ،رةا ر  ا ا ظ ،اده وإ 

) ا  ،وا ،نمك ا  أداة ظه ا (

    ٠دة اابو إ

 أدت اظ ارد  م ا ا اة  إرد ا؛ ن 

)   ن اكآم ا  يف اا     ان (

ا  إ  وا ٠درو    

  املقدمة 

و  ذ ا ،ا       أ اظ ارد   اة  

ا ظ  )أو ا اًء       ) ا  أ إ طا   م

ض ا أ ض ا ن٠أ    

 ا  )   ةا     رةا ظ إ(

  ) ا  ا ،س ام(        درا ظ رة اا

       ذ اا  ه و وم و وا اض د دا

  م ر اه ا  اوا) (  ا اد داا   

 االستاذ الدكتور

 خليل عبد السادة ابراهيم اهلالل

 الباحثة

 حوراء عبد علي سعيد
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ة، و  ة أو  اا)(     ونا 

م إ ض ا،ووظ ارة ا  م ا أدت اور   

ا واردي وادي ، و  ه ارا   ااد    

)  إن ا ت، ووا إ ن وما     ا (

  ٠) اظ ارد  م ا)ء ا  ب ارب ا ،ا

 ص ام درا  ا ام)(      و ور   ا

ر  م ا و  ل اع إ وح م ا وادر     

        ض ا و ،ا م را  ا اوا    ا 

  اا ا ،ت  اوا ا دوا آمت اا

      ا ورد    ا) (       ، ر   صم 

واى ا   ا   ا و    ادر         

ا٠وا  

)  ( د از  ]:ٍدَز َْ ََْ َ :    َِْوَب أِه اَِ نإ

    َِى َ ٌَََُو ،ِمَر ٌَِ:ََ ُسا  لأ َ َ  ََْوأ ََُْ

  َِ َِم ّ ُعٌَْع أََر ٌٍََة، َوََم          َْو ِا رُِ اََُِْ ْ ر  ََ َن

َِو ُر ا إََُ[١  

)ض ا     سف اأ درا ظا ط  دز   (

) مه ا           سا   يا ما ا :ث أ (

 ا )ا  ءس وا  ا وا ما  ءووا (

) اي أر ا ا ا أو ن ا ا        امء(

امء واة  اب وا ا ا ن ا اى  اس  

ب  و، ون   ر         ، ا ورون  

ون وراء ّ م ،اًء أن  ط أ    ، ة          

  ١و    ا ا رة اا ط ديرا  ،

 ) ا                إ    هد وز   (

) ،م و ا  رك    ر ة وا )) (
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((ا  ر٢ا      ا   أ ا  ن ،

)إمه ا  س وطف ا و  ق ا ٠)إ  

و ) (م  سا   ]:     صُُ َداُر َم َْما ُُرََوأ

          ََِ َِِاَن اَََ َِِْ َُِ ،ٌَِ َُِطَو،ٌِظ ََُِ َِْ َََو

   ا َُِْو ،َُُِق اَا ُُِْ،رَِا َ ِ ُِاََا  اجَْا نُ َ ِ

       ََم ََرٍك َوَُِْْ َْ َِْ َق َ ،َِاَْأ َ ََُِْو ،ََِْذِ ُحَُه اَُِْ 

ٍَْ  َِْ[٣  

) ر ا        ا  ما وأ  ما   ل  ( 

       إن را ا وو ح ا مت اموا ، اوا

 و     ا مح اب ا  ةر اا   ا

)  ام  ا ا  ا و دت        ااج اط وب(

  ا  ،          و ،    ر، وا  ا و 

اح  ري أ  أو مج  وا ل أ ام  ن  ت      

 وا ا٤ا    :م ،ت  ا ا)) ىا ا،

 ور ت ا اّو ا ا أ  ال ا :اد

ا  و إ  و أي:  اد، وإ مج إ  ة      

  ((  ّ و ٥  ) ،    ء   أن ))(

((          إ د واروا ا   دور درا ظا ،

)  ّ  رة ا     ري اا ا (

 وا ا ما ل أ ٠ا  

  و) (ا  اه اأ  ا ا   : ُلَِوُل اَُ]

 َا ِأ،كَِِم َ َ ْلَُ َو   كََِ اْر ََ ْرضا ِ ِ ،ََُُْ

[ َُمَُْ ِا ِِْ ِْ َْا نأ َْْوا،كَََ َو ،ْا َ٦أ  

 ) ا      ت ااوا وا   ا   (

   اب اا    لا زا  )) :ل اذ ا    إي

         وا  ل  ا  ل، وذ   م ل، و
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وا: ا َّ اب واس و  ن، ا ر اش        

           و أسا   موا ،ّن ااء اأ و     ه

  )  ذ ل: و ،  رةا ر ووا ، با (

           أي: ا (ََ ْرضا  ْو)با ذ    م  روإ

 :ذ  ه ّو ، ذا   أن ا ه أ ة رت وا

  ن          ور ،ا ّ فع او إ ا ّن أداو ،

     ((ّن ا  نو ا ٧        : ل  ،م ا    َو

ََُ ٌَ َّ اُّ إَُْ ّى َوُْ ِِ َََِِّ، َوَ اَُّْ إِِ ِْ ّ اِّ إنَّ ا  

ٌَِ٨) ا ّ او ،     رةى ا جا  ديرا ا (

                م ا  يا ا ا   ،ا  ا

  ٠ااده  ا او

)و (]:  َا َُ َََا ن واَََُ َو      َو ََُر اا َُ َ َن

َِا َم اََُ[٩  

) ر ا      ّ  و مما ا درا ظا ط (

           ،ا  و اض اا  م  ن إنما

  ا  زوال  قا )   ،اأ ا    ،أ ))(

       ا ّا اطا  ا    ن ا ا    را 

 ات وم  ر ت وذ  اا  ل اد    

 ا وو ،ر اا  ذ ّو ،  ر      واوا ا  ك  

(( وا ت واء اإ ل  ١٠إ  رة اا ،

  ا  ،نما دا  ض م   إن ا  ا إ ا

     ّي:(( اا ا  ء و، ا  ي ما ا ا    

((ُر اا   ِتا ُ ّن ا ،١١وا  

  )ل اا         ن ،ر اا أ مت وا تا أ (

     ،ده وإروا  ةر اى ا نما   ي ا

)وا م  ل ا رة اا ( م  ١٢٠ور  
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)و     ِ ِِِْ انَْا ِ ََُ ُم ِهِآ ِ ُهََْو ِِوأ ِ َدَْا اََُ]:(

  ١٣اَْر أوُْ ُُق َوآُُِه ُرُق]

) ر اأ أ إ)) رة ال ا    (  

أل اّ، و أّن امل  اء إ اء د  د ّ ان، وأول     

      ذا د ّراء ا دة ن ا  انوا ا  ن دا

ا ود ااء ن امل إ اء اد  ان  و اد     

 نا   رجذا       و ،رداء ا دة ن ان ءا  د، أ

وااد  :ق: أم  ن  ااق        ٠٠د ا ن  ا د اء 

) ارة ا ارة  د،     ( ١٤أ ا وا وال))    

    ا ا ن ا   ا      ا نما   ن 

 ) ،ماض اا    ر ا ا    (

             توا أ  انا  ن يا ء واا   ا

ض اي، دت اظ ارد    ا م  ادة     

ا ا   ا ٠ا  

)و(]: ِ ََْ َو ََِا َِ سأ نَا َِ َْن ا  ََْْو

ََُ ََْ  نَإ ِ َو ََُ َسَرأ   ٍََ[١٥  

 ا ) (ت زة دإر ظ    ا  و ا

   ) وإ ،ن اما   رزة اا ا  يا   أس ا (

 دون أء ا اى ((  و  ا ا  أ ان   

س ا إ ا  ا   اء   اوج   اأ     

 (( وم نا   ١٦ ) ،  أ     (

   ا و ،او و ن ورأس ا ن (( ومى ا ا

ن أس  ا  م      إن ، واّن درت ان             

((ت ار س١٧ ُ يا ،       ) و ،   سأ َ (

  د ارا    ت ارا   رةرة  ا٠ا  
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)و)ا (   ُبُ اِبَ ُم اِبا َدََُو كَوإ]:(

َا َْ ََُُو ََِا َْ[١٨  

   ) ر ا  )ا  و (     دإر ظ (

ة    ااب اي  دا   اس، وث    

))) دا  ا  ،اا     ء   اب (

  ء م ّا       إ     نه ا عأ ن وا

   و  نما و ا ب إو  نما  ابّوا ،اأ

(( ا  ن إما ة      ١٩  نمك ا ا  ان  يا،

) ااب، ودة ا ف  هأ  (  إ إ  ن ا ا

   ٠ا    ااب ر ا   ار م ى اب 

)و)ا  (      َْإ َْما ِْد أْإ ِْ ىََ َََِْ ْنأ كَوإ]:(

  كَم ْ ََْ ََِْو   َْ  ََْو ،ََِم َْ  َِ ََْوَم ،ََْ ُا

 ََ ََُو ،َْ َ ََُْ َ ،َرَ ٌعََِو ،َوٌَ ِ َْأ َم ،َوََ 

[َََِ  و ،َِ٢٠َذ  

  ض ا)  )ا  و  ما ل أ ( رة (

         رّع اّوا وب اى ا   ، ما  ّ ))إذ دإر

  ما أ و ا   ّ ،ق إا     رةا

       ،  ن  (( ا  ل٢١  ،

)    رؤ  ُ ا مه ا  وط ،ا ما أ ط (

         ،اا و مارج ا إ را وى أم   إ 

)ا    يا ا اما ا  ا رة اي   ) اا 

         و وب اى ارة او ا ،اا ا عإ  ا

   رة اا ا أو ،   ن ممت ا   ءر

 ) يا ا    ب ارة ا   ما ل أ (

 ا او،رع اوا   ءا ء واوة واع ا إ  
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   ) ا   ةوا  ،ا  )ا  (    ان  (

ى اا ا روا إ  أْن  رء و ا إ ٠ا  

)وسا   (]:   َر اِم َا َِ وا   َِ ِ

ِذي ا ِْ ئرَِب،َواَْ٢٤]ا  

 ا ) (    ا   ا دإر ظ رة اا

َِ  (٠٠ أي  مر ا   )  وا َِ اَ ِمَر اِ     : ((ا إذ ل

ب و داء   اوى، وا  ا    اي أ اء ا)اَِْب

   - ) ئرََوا(    ضا  ىءا ن امأي ا) (نما) ِذي

ا(٢٥))أي ا     ى  و ل ا  را  ،

ا  زوال ا    ء ا اس   ((ذ ار  م امن، ن     

ر٢))ا ي و ض ب ن يا   رة و،

)  ى ال ان ((اس   اي  ، راد(   ٢٦ض(اب)

     ا ا م  م وةف ا اضا  ن ءا

ارة ا ظ (  (ب٢٦إ واا )) ن ا ووم  دروا

ما    ن   ل ا    نإم   د٠إر  

    ) ا أو ا مما ر ا زو (   ر 

ا] : ِِِ َْا َ ِْْوأ  َُ َْْ م و ِْ ََوا ُْ َََوا

ُْأ ََُِْ رَ[٢٧  

 ا و) (          ا ا    ووا  اد 

 وا وا وا   (( و   روح ا و ا اء

وا   مي، ووا ا ة وااع اأم   ا،ا مط 

 ( (د ،٣٠)   ا ا واداري واي)   

 اا ا   يا ا  م ،ا    ر اا

وا ا  اا  ،وا ا    د) ( 

 ا وا  ل اار ))      أ اار و ا  ن

ا إ ما   ه واا  ث ٣١))ان   ك  دو  ،
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       ة ة ث وإ ت او اا    ل  و،ا 

  اا) (         أ ا     ري 

ق ا ع اا ٠  

Abstract 
Counting guidance in the literary text of the important factors in the 

evaluation of the behavior of individuals within the community directly 
or indirectly factor, The work of Imam Ali (peace be upon him) during 
the period of his succession in Kufa building society with all its sectarian 
Asnavh, found that Imad communityIt lies in the cohesion of its members 
and Slaham, Vozv sensual sceneTo draw the image, move it farther away 
Altergbeh and intimidation, take Imam Ali (peace be upon him) tool to 
evaluate theHuman behavior, and Togerm to the right pathPosition led 
guidance in rhetoric desired end approach in guiding the receiver; 
because the circumstance experienced by the communityThen it requires 
him (peace be upon him) to submit to the community what to enlighten 
Droppem guided by him to torch the right 

  

  هوامش البحث

  ٥٣٣/ ٤م ا ، ح  ه :  -١

٢-  : ا ح م  اج ا ،٢٥٠/ ٢١ظ: ا  

٣- ،با   تو ،ا وت،١، ٢٠٠٩ :١٢٢  

  ٣٣٧/ ٢م ا ، ح  ه :  -٤

٥-  :ا ح م ،ا ا ١٧٧/ ١٠ظ: ا  ح م  اج ا ،وظ: ا

 : ١٩١/ ١٢ا   

٦-  :ح ا را ،اما ٣٩٦ 

ح س ز، اداء ام   ا  ا، ا اف،  ٠د -٧

١٤٢٢، ٢٠٠٢ : ١٤٠  

  ١/٤٤م ا ،ح  ه :  -٨

٩-  : ح ا را ،اما ١٠٥  

  ٨رة امل : -١٠

  ١٣٤/ ١م ا ،ح  ه : -١١
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١٢-  : ا ح م ، اما ٢٩٧/ ٢  

١٣- ،زات ار ازات ا او زات اا ،ا ظ: ا      و 

 ٢١ : ١٩٨٧، ١٤٠٨ ران اا،  ٠وان اود

١٤-  :ر ازات ا او زات اا  ،ا س  ٠وظ: د٢١١ظ: ا ح

 : ا ا   مداء از، ا٦٠ 

  ٥٢٨/ ٤م ا ،ح  ه:  -١٥

١٦-    م            ا  ا  و م  ،ا م ا ،ا

   ،د اروا وزارة ا وا ا  ،ردي١٤١٥، ١ا  : 

٣٠٠ 

  ٥١٧/  ٤م ا ، ح  ه : -١٧

١٨-  : ح ا را ،اما ٥٩٧ 

١٩- اج ا ،ا  : ح ا  ٢١/١٤٣  

  ٥١٠/ ٤م ا ،ح  ه :  -٢٠

٢١-  :ا ح م  اج ا ،٧٧/ ٢١ا 

  ٤٢٩/ ٣م ا ،ح  ه: -٢٢

٢٣-  :ا م  ا ل واوي، اا ٣٤٥  

  ٢٣٢/ ٢م ا ،ح  ه:  -٢٤

٢٥- ا م ،ازي٣٦٧ -٣٦٦/ ٢: ا 

  ٣٤٠:  ١٩٧٢ ،، ٣ ا،دار اب ام٠،د -٢٦

  ٢٢٧/   ٢) : دة ب(    أان اس وا،ا ر،ن اب - ٢٧

٢٨-  :ا ح م ،يس ا٤٤٩/ ٢  

٢٩-  ح ،ا ه :  م٤٥٨/ ٣  

  ٤٨:   ا، ا  م ا، دار امء  وا،ا اف-٣٠

 ،   ا و او،ا ا رات وا  ٠د -٣١

،زوا  

،وت١٤٢٣ ،١، ٢٠٠٢  :١٥٥  
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  املصادر واملراجعقائمة

  الكريمالقرآن  

 ، ١٤٢٢ ح س ز،،ا اف، ٠اداء ام   ا  ا،د .١

٢٠٠٢ 

٢.       ا ا ،ويا  ،ا م  ا ل واا

،ا ،١٣١٥ ، ٣وا ٠ 

 ١٤٠٨٠ا ،،  ار ح ا ، اام ، اث .٣

٤.        ا  ا  و م ،،ا م  ،ا م ا

،د اروا وزارة ا وا ا ،ردي١٤١٥ ،١ا٠ 

ح م ا، ا أ ا  ، أ ا ا،دار إء ااث           .٥

ا،وا  ١٣٨٥  ،٢، ١٩١٩ 

٦.        ،وت،وا  ل اي، دار اس ا ،ا ح م١، 

١٤١٨، ١٩٩٨٠ 

 ١٩٧٢ ، ٣،،دار اب ام٠، ا،د .٧

 ٠ ا  م ا، ا، دار امء  وا،ا اف .٨

٩.          ت وارا ا ا،   ،وا و ا  

،وت،ز١٤٢٣ ،١وا، ٢٠٠٢٠ 

١٠. ر وو  و اث، مء ار،دار إ ب، ان ا  )ي (، 

١٤٠٨، ١٩٨٨٠ 

١١. ،،ا ،با   تووت١،، ٢٠٠٩٠ 

ازات ا أو زات ار ازات ا،ا ا،، و  وان     .١٢

 ١٩٨٧ ،١٤٠٨  ران اا، ٠ا ود

١٣.   ،ر   ،ا،ا ح م  اج ااث ١ء ادار إ ،

 ٢٠٠٨٠ ،١٤٢٩ ا،وت،

١٤.  م  ا را  ن، اا   ،ه  ح ،ا

،وت،زوا وا ١  
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   الفحامالرسول وآل بيته الكرام يف ديوان السيد صادق 

  املقدمة

   اد   اا ا رت اراا ٦٥٦و - 

١٢٥٨ ن اا اط  أت ا ا وا  وا ت ا

ّ وا  ةون ااو ا ، ا وا ، ا  أ 

  ر و ، أن أ  ، ت وه ا  وا  

 دواو  وا ت اا   ا م  ه ا اء

  وات .

 ا  اار  اا   اوف وا  اذ ْ ّنإ

ت ا    او م  ي     اا  وّم

 اي ا ا ا  ا وا ا ، وا    ا

   و ا  جيء م  اج د 

  ق  . أم      ا اي 

َ   ذا ن  اا ان ا ا  ا ا ا وَإو

م و ، ر اا   أ ا  ا و ،   مو  د

ن م اطق ا  ا ، و  ب أا او   ، ا 

 او ا ا ا ر  ظ ا ا ا واا–   

 طن ارا– واا  و   ظ ف اا ا  ا

ْو ا ِ ا ذ  و ، موا ل ا ا  

ذ  ا ا إ  () اا ا وآَل اي ا  ه اَل

 و وا  او ، ء و  ر  و ر واوا 

 األستاذ  الدكتور

 حسن عبد عودة اخلاقاني

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 
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 زا ا   ت ، وازدف ار  ازد ة اا

ء واا   اّ  رداء ، و . ي اء ات ا  

  ّرأدرا ه اواو اة ، وات اة ا  ّنإ

ا   اقا  اءوا رأن  ةا ودار رة ام  دب

او ااء د ،   ا  دون ن  ا  ا ا و

ا  ا ا اي  اار ا دراّ      ، و

ي رؤ ة و  و ا م ا وا م اي 

  ر ا ا   ، م او َوأ ةو   ؟ 

ر أ –ق ْ ّ أ  ْنإ –ه اي ري    ا ا م ّمإ

  ان اد  ا ذ   ة ، و ذج  ا ا  

اّا  ،  و ا  : أ  يا ر ا  و

و ، ا ،  إوّ ذا م   ا ا ء او ذج  

ا ر  ، و     ان   ا ن  ا 

 .   

 ء ،  ّنإرى أوإم  ى   ي دق ا ا 

ن اوا ذج اا    ام  ةري ا ا د

ي  اة  ن ا  ر ان ه  ى ُ   ، ا ا

   ، هأارب ا    ت   ةا و ،

 ت اا  ي ارع او ، ص اا     ، 

        .    من ور واا  

 أوَ دري  ان ار دظ  ا  ٢٠١١   ا  ىام

   تا ه ا و ،     ن ا 

(     (ال وآل  اا  دان ا دق اأاي 

ّ ا ا  صا و ور  ل وآلا  ب  

   و ا ه ا ا ةأاء ا ، اروا ، 

 و ، ي وا ض اأواّا  م ا ا راا  
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ن  اان  ا درا       ام   إ أ

  انا ا  ا ، ا ارد ا   ا   ن

 وأ  ارأ. د  

مب أن ح ا اان  ى را درا   ، وأر أ

 طّا ا و م  ه ا ي ت اراا ط  

  .. وا ا .  . أ و

  استهالل :

م ر  مس ا و ، ور      )()(طر  ا وآل  ا أ

 ، و اة   إب  ا ا ، و ض ا  و  اب 

 . وة اا     

ا ن ا و () وآل () ا ا   س ا  يا 

ذا إر د ودم ، ور ا ون   أذا ا  إ إ ن 

 . ا د  اظ  

 وظ و  م ة   ا ا اُ   َ  أ  ه ّأ

ُ   ا اط   و  ذ       ن و ،    و

 اءا ام ا ا  ا ا() اد     ن اّدإوا  ، ا ا

 ل ا اوةا م  ق() ه وره واب .أا  هذا  

        ب ا    طن اا  نز   اءن او

ّا ومّ ، ة        ت اا  ي ازدا  ذ  وا 

 ط ر   ل  أوة اء د ()      و  

ن   ذه    أراد   أ ا إذ  راد ا م  ا ا  أا ، ا 

 ، ء و ن      ا ا ا    اند  دم

    ن او ، او ما   بما   ا ن ذ 

 اوةا م   وأ ره .إي اا   ن ن  

 در أن م  ان ام  اي ، و  اون ا      أذا  إو

ظ  نارا د   م ا أ   ةا  ارال أم
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ْ اء ، وا  و ، ادّ   إ  ا     ارة واا  ١  ،

 آل ا () ّ  ن   ك ا ة اا  رأا    ا ر آو

 ،  ا   ااء اأم ااب ، واول  مس اس ح 

          و ن ذ ت ، و   و ،    رادأا ا   ن أ

ف ار واا   و ن ، ومأز   ا ا   أن م  

   دق ا ا اء وء ا       اا  وآل  هذ 

. امد   

  الشاعر : التعريف ب

 أا دق ا ة اا  ا    ّ وفا ا    

             م  ا   ا م  ف ا    ا  

ّ      د ا  ر رّا       ا   أ  

 ا     أ ا اُ       ا  اأ   اُأس 

اُ  ثُ  ا   ما ا ا ا   ا ا  ج    

اّا     ا  دأ  . ط   

   ١١٢٤و ا)  ْ و (إ  ا  ى ى   ن او ، 

َ ) ا    ا ذ ا او (٢ :  

 َ و ٌ     ََ      ٌو ِف  َاي َرُ  

 ا و ى اا  و  ا و رة ا  دة ، م

 م  ة ا اي  إن   م  اادة  ا        أو

     فا ا ا  ا         ز  رسوا ا 

     ا  دا ء ، وا  ر م   ءارد     إد  ا  ذ

     درس  ، أا    مز  ءا   و   طي اا  ا 

ا  ١٢٠٠ ،  ) ا  ١١٨٠ – ١١٠٩وا  ا  ا وا (

 ١٢٢٧ ا        ّا ت ا  ءا ) ب   اء) و

   يا  أا  دق ا ة ا ز      يا ر  ا 

 ١٢٢٦ ا  .  
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   دق ا ا ١٢٠٥      ا ا   ه    ودر ف و

 وراءه   ار     دء  ذ ان  ا و  دة اااء وأّر

  ا ا ح ا   وح ،  ا حىوا  ، 

در اا ذ  و ظا ا ا ح٣و

  شعره ومكانته بني شعرا ء عصره : 

ذ ن  إ ا دق ا ن اارة  اء ه       أ

د ، و ر    ذا  ر ، و دع  اب ور ا      أ

    ا ا   اا    رةا ٤د      دارت ا ب  أو

 ،  ١٢٥١ – ١١٥٩وا    ، ذ ا    اء 

  ا ز  وا   ١٢١٥ ا  ،    أوا  ا ر ،     وا

  ا .      أر اي و

ا  ه ووو ا  مإا ءت  ا  أد ، ن  إ ذ

 ه ا ا  و ، و  ء يا امى د أ   ٤٠٠   

و ه  أّاه ، و  قو   ع و ، مو اض ا 

           رو ذ در  ر  ل يي اا رل ا  و 

 ا  را   فأا    اا رغ ا  ، ر   

  .  ٥وا  د ر  ا ،  ،  ة

ن إ اء ا و درج  ات ا ه   د ج ّ ّأ

   فا  رةوا ا  ،   ةو ،  ا  

وآل  () ا ، و   ه ات  درا ه  ال    

  ار و ا  .  

  قصائده يف مدح الرسول وآل بيته ورثائهم : 

ول ب  دواو   آل ا ور وا  أن ا أاد ااء 

 ا ا  ىأ    : ا  ذ  ، ٩٨ – ٣٩     و امد 

ا      انا  ةاب اإ   أ  ّا ا ا     ااض و
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 وا آل ا  ا  ب دا ا  ه  و ، أ  ر

ة ة ،    ةوا ت ، أوأّ ه  ة  

ت ه  ال وآل     أر و  ، وع أط   وأت ، وأ

     و   ا         داا ، ا وردهأ    ا 

  ان ذا    ا   ء ع  م  م    ة ، اول ا 

ه   ا    ، ث و ف ا تواوت ا او ،

 ا ا اول . أا   

        ا   ء ، وح واا   ه ا  و  

 : ا  

 : ث (). ح ال  -

-   ح ا()  :ةأوا و  ٦ر . 

- ء ار ا ()  .  ث : 

- ح ا ادا و ظا  ا   . ن : 

- ح ا يدي واا  ا . ن : 

  اخلصائص العامة هلذه القصائد : 

       ا ا    با ا  ا ا  

   و از  ا  م  :  ف را ا

ا          درا  اء   ا    بناء القصيدة

  : 

ـمنط البناء  –أ 
ّ
وم  ا اي   اء ا ة          : باملرك

  يو ،   اض أاى أإ  ض اا م 

  ط ذ ة من اة   أوا   ا ا لو ، 

 ا٧ا  ا ا  ر ا()   ءا  م ا    أ، و  لط

ا ا  ن ب ، وا                :   



  

       )   ٤٨٧ ....... ( .....................................الرسول وآل بيته الكرام يف ديوان السيد صادق الفحام

طل اوارس   وأ  ط ادي ،  اف  ا      املقدمة الطللية

  ر اا  وا ّ  ، (ا) رة اا ا ن ، واا 

ا ر و  ر ب و      ا ر ا  م ، ا  ى

    ءا م و ازر او أ ا  أن   غ ط

اب اي ن و  ة  و  ى  آل ا  ء ،   

 ء و     ا ا    ٣٢ا ق  ا ا  اء        

د اا. ر ورب ا  ول  

اض ا  اء و   ل      الغرض الرئيس

    ا   ىا  ءا          ا ، لاو ا ا   ن

       ا    ء ب ل اب ا  ا  ا  

         ا ا   ةا  ىا ق ا يء اا و

. ا   

ت  ا  –و   اء  –اد ااء    اخلتــام

      ا ا ر ، و ان واا   ة 

  ّ ا ض اَ َ اَ ةا  در م و ، 

 .  ا  

   وذ ،   و ،  ء  ا ر او 

ا    ٩ذ ؤ  اد إ()ا ح  ال   ٨

و اا  ا  ا     و ا  ب  ا ا

  ا ا  ي   واا ا   ما ا   

()         ا م ا  ا  ال       

   وا .  ا ا ()ال

       ا     ءا ا  و       ىوا ح اط

  م ين ا١٠ا  ا  ح ا  ّ  ()   ق

     و  ا ا  ح ا ا     م  ذ

:   
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  ا ا ر و  ا      ِا وّ   إُ  

 اذ  ا  ا و اح  ا ا اي أ ءً         

     ا  و ا  وا ، م ا ا   ءا  ا

  ت .أوذ  ة 

ذ     إا   أ ح  و اى ا آ   ا

ّ ا ()        ب ا ب اذم  ى مأ   و ، 

   و ام ة اض ا  أ. ة ا ت  

         ى ا دو    و ، ب اأ ُ 

        ا ا   ة  اا  لا   (ا ا) ب 

()  :  أ اذ  

ِ َ ُد َن       اديون  

  ،    ب   ا  ا  أ  ا د

: ا  

  امَ  ام  ا (    َ(ا ُ م ذ 

   ا ا ا ا  ء  ت ا ض ا ا  

 و ا ط  ب آل ا ء اا   ج يا وا ا

 . ة اا   

م  ء اا أ :  تا  اعام ر  

 ا ا–  ا ا–  ا ا– . ا ا 

    د   ذج ا        وّأ  ا ن ّّأ

 . ة ا   يي ازه اا او ا ، م ا ا   

وم  ء اة ا ات  ض وا    :  لبناء البسيطا ب 

     ذ و ،   دون  ةوا د ١١ا     م ا

 :  أ و ا ا ر  

   َ ا زرم  ا     ور وزاا  وراتا   

  ١٢و ح ا   ()  :  أ   
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اث وا   ا ا  ْاا و  َ ادة اّ أ

ب ااء   أ   د  ا ال       ا  ذا ن  مّ  إو

 –   ه اة ا ي  ا ا ، ن ر ا اد     

ا   ادا و ظا  ن()ا  اءن ، و

ّن ا–  أ  أو   ا  بب ا  رةوإن  إ ا 

 اظ  أ  ا ح  ا ١٣ءت ة   اة 

 :  

  وا ا    ُْ   ب(اوراء)  رى اَأ

  ا ح  ا ا ا أ  : ١٤و اة  

َى اأ ّط  را    ء اوارد واار  

 ، ور ، را   ا    حا   غ.  

  لغته : 

رج  ا ا  ق ه اوف ا ااث وااد     

    ر أو  م ا ا ت ا  آ م  و ، 

 :  ة و  ت  ا ا ، زر  

   ، و    و  ، و ن أ  دة ذ  ُذإ التكرار -

  ، ا وا ا واا  اده اوام ا ط  ن

   .أوو اار  وا   ا دق ا و

 ل و     ا ا   ا   ار من ا

 ذ   اا          وروا ، ا او و ، ا  فا 

  ر ااا و ، ا ا  ذ ا ا    يا 

     نذا أ          ا  ا و   ن ن ا

           ، ا ا   ش ا  م     ا  ال 

 م ا        ره ، و ت   ط ر ا ا     أ

 ، ا  ، لا  و و ، ا ارا  أا ى ا  ن

  أن أ. وا ا   اءورده ا  
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ب  ه  ا  رزة       ، ا ا ا م  اّ أ

  ل ا    ظى    أ   ت ر أن ا   ة ت

 ()  ار ذ ة ، واة اة   إاا  ة ة ى١٥ 

    ا ا   ا()  ِ)  اروْ  ة  (أ١٦  ى

 . ع ما  

 وااء     اة ااة   ار ا   ار اّأ

 ار ا دا و ، وظ وا م    هو 

 ا د و ل  ور   مار اأ . ا د ص  

ذا ن  إ    ا ام د و   أ ا    توظيف السـرد -

اع اي  اد  ار ، وا  و وا   رء    

 ا ا()           آل   ى ء و د وا    اذ

ا   ا     ١٧ا  م اة ، و ذ  ه  اة        

 ا ا ر و  د ة اوا ، ١٨ا . 

ات  اة ااة م  م ظ  د اصوات األتعدد   -

اد اذ ض اد ود  ز ث ، وات ، واار       

    ت وه ا  ور يا    ادوات  ات اا 

  را ا ا        د وا ت زه ا 

 د   ت ة اا   او ا  او م

 ا ا   ت اا  او ،   ا و   ة

١٩   اع   اتة ا ا ا ا  ر ا   ت :

ا ، ت  ، ت اا ، ت اة ز   ، ت         

  رات اع ااث ووي ا (راو) ان م  يا م ا

 ة اا واا  او م    اا ٢٠ . 

  ا ا  ه  ا اا    :  االستعانة مبصادر خارجية  -

او  ااد  در م ، و ن ا ا ر د ، وش   
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      را ان م  ل د  امد  با ا ورو ، د  

   ، روا آما  ر ا       ا   رات ا

    ا  و ، ا        ه    ا م٢١ 

             ا ر اا  تآ  آن اا  سا  د ا

 ا ا  ان٢٢ا. 

وا()    ااد  ار  و وا  ة ال ا         ا     

 ()  ا ا وا()   ة  ت ادث ا  

ء و  ورد ذ  ه ، ا   ذ امء واز  ى      

  ، و  ا واا ار ا ت  ااث          

    ل وا   ن ا مرة اا    و

ا .   

ا وا وا  ااض او  ادب ا    احلماسة -

 ، و ار ام  ان ا    دواو اء اون          

   ب و ر ا  اء اء ا  ب  ا ة وا

  ل ، ور  او    م ت ما ا ا   اإ ر 

 وا  ز  ، وا  ا ا   أ ا اي      

 .   ا  ا آ اءا  درج 

     ا ا ن ا اء اى ا  ة اه ا و

 ا    ر ا ى ا ٢٣ن   ا  دق   ٢٤وا ا و

        ه وو ا ا   وت ا ر وذ ا

 . ا ا ا ط  رة ا ورةا م ر ان ا ا   

  ا ا ل    ٢٥اا  ح ا()     و  

و ()   مب ا ا ا ا  ،  ا ح ال   

  :  ذ ة ، و ض اا  

َ  ُت و َ ِاا    أ اد      

َ و  أو َم  ّ    أُم َوُْف   ا  
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 و وا ا  ذى        روا ا   و  

    ف اء     ا اّ  ذا اء  ْفإ

ْ  وإن  ا ط         ز  ىا ا ا  

  حط زال ط و       ا ا  م    

    ءا اذا ر وام      رل ار   أ  

ّا    ا        ذؤا  ع ا ا

    ٢٦ا   ّ ا  ح ا   ا  ى اوا  

:  وذ ا   ا   

 ْى أ طوا اي ا     َ   أّ ن ُ  

 ط طض ا ا د     ّأ  م   ا   

ُ      اما     إ      

    اب در      ا   اتإ     

ُ     ة ق ة  خ      ضا أُ ن  ذ    

   و مأ إ         اد    ذا إ

 َقأ ِا ّ      َفآم و  ك را  

  ت ا إُ      ا ا ت ا و  

     ر  ن        وإن اأْ  أ  

   ا ا ر و      ّ)  ا إ) و  

اء آل  أر    اي ا اض  ا     وم  دة ا   االسـتنهاض

ا ، و ا ا ن  ارض  و    ظ ورا   

٢٧  ضان ا ًءأ، و     ،  ل وآلاء ا  

و داد ظرا  ظ ظوف ا واس   ا ا ا اء 

ا ا اد  و ،       ر ا ن ا  ٢٨  ،

 اد اوا ا ا  ا ا ة  ضو ا اذ

   امن  ااق .
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      دق ا ى ا ٢٩و       ا ا  ر ا

()   وا       ، يا          ى  ض  

    ء  ا اا   إرا  ا  ا يا  ب

 ا اي   ا و امر ا ، ل :     

  يا ر اظ   

  

  ّ لدآل اا   

  ا ا ا اى     

  

  د ار وا اد      

و ا ا ه      

  

  وا   اد   

   أ  ة رات دا   

  

    هد ا  د  

   ْ  ّن      رو ا ا

  

    ّو ب ا دا   

  ّو وا مأَ      

  

   ا اوح ودي    

        ىى ام أ ْ  

  

  وأت  ا اء دي    

  ا ظا  ال ا ي ا  

  

  اي  ا ادي    

  ص ا ا  ات ره  ه ا  ا ال حضور الذات  

وم   ان  ه اص    اع او           وآل  اطر 

 : ا ا ذ  ه ، و ا ن ما  

-      يا ا  وح او ا ب ال اا

 آ  يا ا    ٣٠ا    ا  ر ا

 ا ل : 

  وي وا ودي     ار وذ   ّنإ َي

وٌ    دق ءر و     ف  ْنأد  أ ق   

  ٣١و  ل اا ط()   : 

   رل ا ة مد     ُِْ  ي   ا ي   

  ل م     و      لة ا   و  

-     ان ا و ،  ي اا   ان   :  ح

    وم ،م ه ا  ه  ا   ا
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         ذ    ق اوا  ء نا ة اا  

 ل :  ()م ا ح  ال 

    رك دون  ودوم      ر م م ظ  

     ا  ءا وا      ب ا  ي ا   

   اوف ا وار     ودة   اا    

    وا         زة و ل   

  ا ح  ا  ل : ٣٢و  ا م   اة

   أ راء وم        اات اارى اا   

    د    أر     اوا ا  ى   

  وإن ل  دون م         وأن اد ات  ا  

  ا ا ا ي دا ض اا  رة  ا ا و

         وا دن ا   مت ا      ،

  و ا اة   ال وآل  اا     ا .  

-  ذ   مه و   ا ذ  دق ا ص ا : ا

أن  ذ ى  ط ، و رد ا  ء  ا ان 

          م  ا  ا ا  ان  مو  ا  م

ط  ا  ا ا ان و ، او :  

  ا ا    ي  ا ء ظ ، وا  ان ّرأاول : 

  ٣٣            ا  يا ا ط و ا ا  ر ا

 :   

  وي وا ودي      ن ار وذ  إي 

   ق دأن ف  أ    و  و رء دق    

 ّو ّ   د       راو ا ر    

 وإم ى ال ا    أ ا دي اا اد  

   ا  ل :  ٣٤و اذ ا ا  ر ا  

   ا  ا        جادي و     
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     اب  ل         (دق) 

         ا ا اف ام ، ا :  ا   (دق) 

ة ، وار ، ماف ا ا ا اي  ا وان ل     

ا ا  ا   او ،  وآل ٣٥ا.  

  اخلامتة : 

          ف ااو     ا    ان ا

  ا ال ووا       او ا ، ا  ارا  ذ اد 

 و  ا ا  أن  ت ا دة ا ا و

 ا ق اواط ، م  .   

   ا ا    و دق ا ا  ودرا

              اء ص  وا ي مء اا ا و   و

 ود ور    اء       اء ا وا ا ا 

ا   ن ا ام –  اث اوا ا وا آن اا

 ا –ا        وا    وان  .  

ا         و دق ا ان ااب دا  ب وا  ف 

وآل  اا ور و ب ي  دواو ا()       ال  

ا ا م  اء وا  ا وا ا   ء  ن 

  ا    ا    دة تار درا ن

 . زا  

ود ا  اء اي   م      و    درا ا اب      

 :   ت اا    ز ا و ، ا ة اا

ال اد  ة ، وال اار ، و اة  اات       

 دا ء زا ت اا  ارا ط  اء      م

و ، م  ا          ا ا  اره ا   ه

. راو ا   



  

       )   ٤٩٦ ....... ( .....................................الرسول وآل بيته الكرام يف ديوان السيد صادق الفحام

  ة و  ةا  ان  ان اا ا ةا راه ا ان

   دةت اراا     ّ ام ط   رظ   ا

اواو ا ظ    وزال  ط  د  ا اي   

و ا ا ا    أااء ا   او   ام ، و اام ان من      

. ا ل واء ا  ةد ام ، ا ا  

  ملخص البحث 

    ان ا        ف ااو     ا 

        او ا ، ا  ارا  ذ اد  ا ال ووا

  ا ا  و وا ا ا دة ت ا  ن

 .  ا ق اواط ، م   

 ودرا     دق ا ١١٢٤(ا  - ١٢٠٥  (        و

ا ا و   و ا اء اي م وا  ص 

    وا ا ا  ود ور    ا  اء

ا   ن ا ام اءء ا –   ا وا آن اا

 ا اث اوا–           وان ا        و

 . ا    

        و دق ا ان ااب دا  ب وا  ف  ا

دواو ا   وآل  اا ور و ب ي ()     ال  

ا ا م  اء وا  ا وا ا   ء  ن 

  ا    ا    دة تار درا ن

 . زا  

           م   يء اا  د اب وا ا درا    و

ا :   ت اا    ز ا و ، ا ة ا

ال اد  ة ، وال اار ، و اة  اات       

 دا ء زا ت اا  ارا ط  اء     م 



  

       )   ٤٩٧ ....... ( .....................................الرسول وآل بيته الكرام يف ديوان السيد صادق الفحام

و ، م  ا ه          ا ا  اره ا  

. راو ا   

هوامش البحث.  

  

 .  ١٥ظ : ر ا ا ا  ااق :  -١

 . ١٢ – ٧ام  ا  اان : ٢

٣-  : ن اا :  ت :  ٣٦٠/ ٧امل :  ١/١٧٨، ارف ا ،٣٦٦/ ١ 

 . و  

٤-  : ا  درك ا٢٨ – ١٥ظ ا  . 

٥-  : امد : ٢٧٧ – ٢٣٧ام  . 

٦-  ة ر  وحن ا  انا  ا ص  ٩ ح  ٧٥  در

 ل ا  ا ا  ()   ا ا   ()ال 

.. ك اا و :  ات ا  د لان : و    .

،  () ، وا  ان د  اد  اة ا و ال 

و  ا  اي اورد  ارة ا ا : ب و ج  : و  ح 

 ،  ا رب ارق واا ا ة را ١٠   د ا و

 ة را   دون ا ت اا  ن ، ٩ا    .  د  

 .  ٤٩اان :  -٧

 .  ٦٧اان  :  -٨

 .  ٤١و ا ا م   اة ا ح  ا  ، ام اان :  -٩

 .  ٧٧ن : اا -١٠

 .  ٤٧اان :  -١١

 .  ٧٥اان :  -١٢

  .  ٤٨اان :  -١٣

  .  ٥٩اان :  -١٤

 .  ٤٩اان :  -١٥

 .  ٨٤اان :  -١٦

 ٦٤، و   :  ٤٩اان : -١٧



  

       )   ٤٩٨ ....... ( .....................................الرسول وآل بيته الكرام يف ديوان السيد صادق الفحام

  

 . ٤٧اان : -١٨

 .  ٨٤اان :  -١٩

دق ا  ا  ا ا  ، ان : ة ا  ٤٨ظ   ، اد ٢٠

 . ٥٤، ص 

  .  ٥٩،  ٤٨،  ٤١اان :  -٢١

  .  ٥٩،  ٤٥ظ : اان :  -٢٢

٢٣ : ر ا ان ا٣٥٩ – ٣٥١ظ : د  . 

٢٤-  : ا  ان ا٣٨٦ظ : د  . 

 .  ٦٧اان :  -٢٥

 .  ٧٧اان :  -٢٦

٢٧- ا  ي اظ : ا  : ا ا م ا ٢١ – ١١ا  . 

٢٨-   ا   ركا ( ا ا  ضا ) ب ا  ام

 ، ا ، ا ٢٠١١ا  

  .  ٤٩اان :  -٢٩

  .  ٤٩اان :  -٣٠

 .  ٦٧اان :  -٣١

  . ٤١اان :  -٣٢

 .  ٧٧. و     ٤٩اان :  -٣٣

 ا .  ٩٣،و ٤٩، ومى  ا     ٦٤اان :  -٣٤

٣٥-   ر    ا     ا ر ان ان م ا  

 :   ا ا ا   ر  ه و  

         ا م وام  

  

    ا     

  ع  ل ا ا ل      

  

   ا  رت وإن  

     اس ذب       

  

  و     اس دق        

   :  يا ر  ا   

   وز ا    ارى  

  

   واوى    مة  

  



  

       )   ٤٩٩ ....... ( .....................................الرسول وآل بيته الكرام يف ديوان السيد صادق الفحام

  

   ا ظ  واي     

  

    ا      

     ةا  ع   

  

  و   ا دق       

   ا ف ا دق ، اذ ا  :   ا را ت اا  و

 ار ا وا :     ، ا ا وا ا ا ا ، و

 :  ا ا  ا  ةرة ا  

   م ا    ا  

  

   ا   ووا ا

    اء وا ا  !   ه ،  وىا : ا   ي ذو

 !    ن  ا  

  و املراجعصادر قائمة امل

 ت أ ا  ا ، ن ا١٣٧١    دار ، ا  :  ،    ، رفا

   .  ٢٠٠٠ –  ١٤٢٠، وت ،  ٥

  ، اءا  ، ا   ، ت١٣٧٠ا  – ١٩٥١   .   

      س  .د ، ت او ؤت ااق اا  ا ا ر ا

  .  ١٩٧٥ان ، رات وزارة ا ، اد ، 

  ، ا و   : ا ا  ان اد   ا  : ا 

 ، وت ، اءء ، دار اا ١٤٢٣،  ١  – ١٩٨٣ .   

 ا  رات ، ما   ، ر ا ان ات ، د 

 ، وت٢٠٠٨ –ه  ١٤٢٩،  ١  .   

 دار ، ن ا  .د :  ، دق ا ان اء دا  ا ، 

 ، ف١٤٣٢،  ١ا  – ٢٠١١  .   

        ا  ، ز ا  ، ءدء واا ا  لرف ا  داب ، ا

   . ١٩٦٤ –  ١٣٨٤اف ، 
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       ) ةا ون اا  اقا  دت ارك وا٢٠٠٠ -١٧٠٠ا   وا (

ا        ا  ، راهد ر ، ا  ظ   ، دداب ا-   

 ،  ٢٠٠٥ا.  

     اد، ر ظ ا ، ا ا م ا ا ا  ي اا

ا  ،  داب–  ، ا ١٤٢٨  – ٢٠٠٧  .   

 : ان  ،      و م ا ا  ا  دق ا ة ا

  . ٦١– ٥٤، ص ٤٨د.  ام ، اد 

      ا ا  وع ا ا ض      ٢٠١٢اان : ا  ،

      ا  زة اوا ا  ، ما  .د ، ة اا  

 .٢٠١١، آذار اف 

  

  



  

       )   ٥٠١ .... ( .....................................املشكالت الطبيعية التي تواجه تربية احليوانات ارتة

تربية احليوانات  املشكالت الطبيعية التي تواجه

  ارتة يف حمافظة النجف االشرف

  

  

  

  

  

  : خملص البحث

  ن ورم اءدر ا  را أ ةت ااما   

أرن ا ا اء  ااق أو  ارا، و  درا  ه 

  اامت  ا  ل  اا ، أو  ا اى .

  اامت اة    ات ا اةارا   ات

ات ا ا   ط  اا ن  و وا اف 

   و ارة اا ودر ع ا ا ا اا

 ا طر واوا  وا ا  ارد ات او و

 ض راع ا تاما    ت اواما  ا ا

 اا  ا ا  ا ا   ل اد ال ا 

 ه ا  اا ا ت مامه ا   ضا و

. وا ا    

  : املقدمة

ت ااما  جما  س اا و اما ا  ة

 راع اا  سدور أ  ا وا طوات اا و  اما

 ا  تامه ا ت و .راا ا ا   راو

م اي   امت اا ا وا  ادر ا و اا

من، وما دة د ان وزدة ا ا وا وزدة د اد 

 االستاذ الدكتور

 حممود بدر السميع

 املدرس املساعد

 عواد عبود مطر

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 



  

       )   ٥٠٢ .... ( .....................................املشكالت الطبيعية التي تواجه تربية احليوانات ارتة

 زدة ه ات اام  ا اا  و  اور 

ت ااماد ادة از ط  ته ا  سدة اوز ة ا

.وم  امة اا إم 

  ت اا   راا   ةت ااما  ا

 و    ارد ات او ت اوا ا ا

    . اامت اة  ا

  : مشكلة البحث -١

  ةا ت اا  ) ال اا  ا  

.(  ا   ةت ااما   

  : فرضية البحث -٢

 ا  ت ط ك ده ان ا او   ان ا

ا وت اارد ا وا  اامت اة  ا وات 

. ا   

   -هدف البحث : -٣

  ةت ااما   ةا ت اا درا ف ا

  ةت ااما  ل  وا ا   ل اا ا

  ا راا ا  ل اا ت  ووا  ا

  اام ار . 

  - : منهج البحث -٤

  ا اما راا   وا ا ا  ا ا

  ر ان ات اراا  ا  ت اراا ا  راا

  ول ا ار .

     : حدود البحث -٥

 ، ء ، ا)  وات ات ا ىإ ف وا ا 

 دا  اق وا  ا ا ا   (وا، دا ، 



  

       )   ٥٠٣ .... ( .....................................املشكالت الطبيعية التي تواجه تربية احليوانات ارتة

ً  ،  ٤٥‚ََ  ٤٤  –ْ  ٤٢ ‚َ ٥٠ً و  طل (ْ)  ٣٢َ، ٢١-ْ  ٢٩‚َ ٥٠ض  (  ( ْ

     لا   إذ، ا ن إ  با  ً م

وء ، و   اق   اد وا   ،  اود 

ا ا ا  اق ا وب اب واا   ود د

) ، با   رما   و، ١ا.(  

) ١(  

 ا   فاقاا   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،داراق اا  ، اد ،  ة ار : ا٢٠١٠ا .  

 )٢٨٨٢٤  (٢  )٦.٦و     اق اا   (%

)٤٣٥٠٥٢(٢)ء       ) ١  و ام و أ ار  ا  و

         و ( و ا را وم ء ا  )  يا ا

) ،ا ٢.(  



  

       )   ٥٠٤ .... ( .....................................املشكالت الطبيعية التي تواجه تربية احليوانات ارتة

 ) ف ٢ا ا   دارات اا(  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ، دارا ا  ، اد ،  ة ار : ا٢٠١٠ا  .  

   )    ذ٢٧٦٥٧إذ ا  (٢  )٩٦.٠   ع  (%

 ء اذرة (      اي    ٢)   ٣٢٨ء اذرة  (  و)، ١ا  ول (

٦٣ (٢  ا ةوم  )٢٦٥   (ء و،  ٢   با   م  يا   دا

%)  ٢.١٦و ( ٢) ٤٠٠اذ  ا ا ء (   و اء  

         ء وما   يا ء ا    ا ا

 ا)  ٤٣٠وا (٢ ) ١.٥٠. ا ا  (%   



  

       )   ٥٠٥ .... ( .....................................املشكالت الطبيعية التي تواجه تربية احليوانات ارتة

  اات ادار و   ا  )١ول (

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا 

  

  

  

  
  

       ء ،ا يز اا ، اق ، وزارة اا ر :ر

 ا    ول ٢٠١٣ -٢٠١٢ا ،)١٢)، ص١/٥.  

  التي تواجه تربية احليوانات ارتة يف حمافظة النجف :الطبيعية املشكالت 

 ا راا   ةت ااما او  ت اا ا

) م ول(٣٢,٩ (%ر ) ،٢ل او اا م و ا  

 ا وف اا ا اءا  ام   ءا    و.

 وا ت اا ا و ..وف ا ت ذات اا

 د،و ارد اا خ ووا  ا ات  ا و درا 

: ا ا -  

، اةت اا ا  : اا ا اءا ا امت -١

 ط أو  وا راا   ا ا  اه ا و

ا 



  

       )   ٥٠٦ .... ( .....................................املشكالت الطبيعية التي تواجه تربية احليوانات ارتة

ة   ا ا ا ت ا م  اامت ا )٢ول (

  ٢٠١٥.  

  

  

  

  
اما رار: اا.  

 راا     ة  يا ا ء ا و ،

  ل  و وط  ةه ا  ان ا ا را 

 ه ا ك ة اا   ء اا   ن روا ا

 ( ا ا ) ا ا  وا ا در   ا 

ام م   ارا دت ات ا  ظ ب 

     واى.

  اا  ور راا   )١١١٢١٨١٨ا ((*)  ام ا .دو

     ت ااما     دا         ة

     تامه ا ن ودة ط  س ار واا  

      ا  ته ا  و .   ب نو وا 

 ن  روام   و ا  وا ا  ا  ه

. ا  ةا ا ا و  م  تا 

واا ا ا  إ ا ا  و در اه    

       اول ار وامف ا تم ت وار وااول وار وام

 و        تا  عا ا ه  ودر ا 

   دي اوا ت ام  سرواا  اء ام ف

      اف اطا .  ارةء واا  م وف اا ا م 

 ا ة        ا وادي  امت  ط ا اذ



  

       )   ٥٠٧ .... ( .....................................املشكالت الطبيعية التي تواجه تربية احليوانات ارتة

     ا ل أ ا  تام و  أو إم ا  تاما

..وا  

 . و  ة  ر  ز ا ان ا ا و

     ا   ا  اديي اا ا  دو   ا 

ا و اء اامت ا  ا طال ا او طال ا . و ا  

   ا ط   ا و ارد اا  اراا ا ا  ا

  ا م  تاما مو . راا   اقا  ا  

         ا ،هوا وا ب اوا ا ات ام  

 ا ا  ا واع   م امج و او اض    

 ا أ ا ت اراا  ءو  ا و ،  ض ا

 ل           ا اقا   ا طا  فوا اا  راا 

  و أو ا   إ و ، ا ازما   دو  ح

ا ٢(ا:(  

١-           زا أم إ   م ر اا  ور ا اأن ا

  ا   اء ا  ادر ا ا ات. ار 

أن امج ارا  اف ااء واف ا  اف اة        -٢

. ا  فدر ا اوا وا مر اا   

٣     ر ات ا   بوا  ام       ذ ى اموا   

   رب  ن اموة ا ا ف ات ا  ا ا 

)٨٠ إم  ت اا %( ولا ا   ا  ،را 

  وا  إم اامت .

أن ا ت إرارت ات       و أاما  امة ا ات ا

  )  ر اقا  ةو(     ٣ا دة اا   ١٢٣)ط     و (

)   ا اا ا .وط ه ارا ن ات  ١٢٣٠(



  

       )   ٥٠٨ .... ( .....................................املشكالت الطبيعية التي تواجه تربية احليوانات ارتة

    ا   ات ما ا ا٢٠١٥(ا  ) ا (٦٠٧٧٢٢ 

) ط    ٢٤٩١٦٦.٠٢)ط  او ا و(  ٢٤٩١٦.٦٠٢)ط  ادة ا و (  

  ).٣ ا اا ا ،ول (

) ه ا   م ٢٦,٢ا   (%ت  وع ا 

 ع        ام  و ،راا   ةت ااما   م ا

)  لت اام  أ  ان اذ٣٠ا      وا ا  (%

%)  ا   ٢٠) % اا  ، ا م  ار (       ٢٧و٢٨(

    . ) ٤ول (ا ،ات 

  )٣ول (

  ا   ةت اام ات ا٢٠١٥ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٠١٥ا اي   ا ،  اء ، -١ار:  

)٢) (  ١) ا وا ا ،ام ةس (   ٠.١٢) وا ،ام ة١.٢) و (

  )ا، ام ةة ١وج     ) وما  ،رار : وزارة اا .ام

اا وآق ا ،اد،  -اام، درا اوة اام و ان  

 .٢٨-١٢، ص١٩٩٢أل، 

)د ا س ام، ا  ات ارا اام  ااق،     ٣

 ا ا إ  درا ،راث ا ا ا ،راا 

  .٥، ص١٩٩٤اد، 



  

       )   ٥٠٩ .... ( .....................................املشكالت الطبيعية التي تواجه تربية احليوانات ارتة

از ا ت ا اة   اامت اة   )٤ول (

  انع ام  ا ٢٠١٥.  

  

  

  

  

  

  

  

. اما رار: اا  

 : ع ال ا  ا در اا  و  

١-       راا   ا اا   ت   

اف ااء ا امر ا  ات ا و ا اي      

ر وازل اذ ز   اي  ت ة  اار وري ام 

     اوح ا دة اا  ع اموار  ة ه و

)٤٤ ب(٧٧ا وا رت م٩)% ، و ٢٣ا  اا  ا %(

     ت ذو    دون ان ان اا 

  در ا  ا ى  ر وا            اول ا

 )٣(اح

٢-       ا ا  ا ات اري م    ارد  ورة

  ارا  ل  اري و  ات ا ن         

. ذذات م ر   

٢- ا: ت ا 

  ه  ت اذاما    و   ةخ و

     لف وطدة ا ارة ات اع درل ار  ا

    و ت اا دة مز   وا ت ا



  

       )   ٥١٠ .... ( .....................................املشكالت الطبيعية التي تواجه تربية احليوانات ارتة

 راا ا  ا  و ودة ار ا ا ا

  ى ا اب واا   ت واما    ا

اامت اذ  ات ا  ارع درت اارة ام  ت 

  من و وام م   ا   ال ا  اة 

  ارا ا اي  إ دة ظة ا و  إذا أن 

 وا ا  تاماد ادة اوز ا ا ل ا ذ

 و اا  ب  لوا ة اا   ازن ال اا

ك ا واه ا  ا ا   د ا وا اذ 

  را ا  اامت  ة ا ا ، و دي ب 

  ا اب ا ا آ إ   رت ا  ى 

  ات إم  ت واما     را 

.وا ما وط ادأ  ب   

 ا    اامت  ل ا ا امت اذ ان 

 تاما  عم  ا ت اا  لوا    خ

 ة وت ااما   ة ات اامس ،وار واا 

اامت  ادة .و ا ن ات ا و   ت 

ض ا دي ا ةف اا   ت اا  ا ت اام

 ت اا    ت اأن ا   م ان وا 

   ةر اا أن م و راا   ةت ااما  م

 : ا ا و   

  :اإلشعاع الشمسي -١

  را ا  ت واماما   ءةة ا لوط ا ا

      و ا  ة رة ا طان وا     ا 

ات ا ا  ،  زدة اء ااري  واد اان     

   ا ادا   ياج     ،اوإم وا ا  موا

٤(ا(  .ا  ا  و  



  

       )   ٥١١ .... ( .....................................املشكالت الطبيعية التي تواجه تربية احليوانات ارتة

وض ار   ارا  ا ا ة  اوف           

       وا ا  ا ر واا   ا طا  رةا ا

ازن ال اا ان   إا  ارة ان در و و  

)  ْ  ٢٧)% اة ادة  ا  در ارة (      ١٠–١م ا ار(  

. وة  ذ    )٥() ٣٢ْ–٦ ا  ا ة  در ارة ( 

 )إ  ار   ٢٨   ةاا ا  ة (   م 

)%  ا   ١٠٠اض ا  ا إ ا . و اوة اداء (     

وا أ أب اد ااري اي م  اس   ارا ل    

 .ا   

      رس ا ال  ىاق اا ط   ةا ا و

ا     رة ط  ل ادا    ،ةت ااما   

  طا  ا ا او م اوا طوا ور واا راا 

      ود ام را ا أ اء وا     ، راا

 ا ر واا         و ، ر ومف ا ط ل 

إا ن ا ا  ن ا و و ن    اك         

 ا و ه ا تامك ا  او(ا)او ا  فا

     ن ا را ء اورة اا ر اا    ا ا 

  .  و   اان

  درجة احلرارة  -٢

        ظا ادا ت واما   ا ا ارةا در 

وا ورا ، و  ام و و و مع اان      

            ارةا ر ر ا  ل اوا وا ت اام

 ت رام ر وا ا      س ار وا  س 

 ا  ج اام  اذ ان و ج اام   وا ر 

ا   ات ا ث  درت اارة  و  ان ه اامت       

 ا ت اا  ة و ارةب اول ا تا  
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ا اور ة اان  از اوري وا وا وات      

        ج اوام  ت اا   ز اا  ا

ا  تا  ا ار در  )٦(  يا ا

ض م ات واات ا   ظوف ا ار و ااض  اا

و    ) ٧اة ا وان اي ا  ا  اط ارة(    

    وف اا ا ى   إ  تاما أن إم  اذ راا

رت اارة رج ود اى ااري ا ا       ا امت، و د

    اريازن ال اا ا ذ و  انا ن إم انا

            اءا ط  ء ازن وا ا دة د ادة اوز

    ج اماض ا    ازندة اإ       ه  او.

    ) ارة ات اوزت در  ا   را٥١ا ا (ْ

   )   (اب ) ه ز و   ةة ا٢٠١٦ا  اذ (

اامت ا اد ااري ا وة اث و و اة  ادى   

   ا        و امة اج  و وزن اام ااء وا ت ااما 

   ا  يس اان ا ب، وت ااموا اض ا ةل اا

       و د اا    ارةا در   ه  

  يد اا  نو ء.ارةا  

  األمطار:-٣

          وز  ودة ت راا   را 

) و ذ   ااض و  ا اي دي ا    ٩٨اي(

ب اا دي ا  ج ار      )٨(اا م ض اا ا ثو

     لا ت ااما       ل اذووا ا  فوا  

 ت اام ذىراا ض ، واث ا ا وا ت اا

 ذ  اذا و ا     ا  اء اوا  ك

   ان اا  ا ارةت ادر   ضظ     اض ا  

.  ار در   
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      ة را  ء وا ا   ا  ا ا

      و  تاما  ل مدث ارض وا 

ا ا ات اض م و ا  ا ا  دي ا  ه 

 .وام     يوا  م  

 :الرطوبة النسبية والتبخر-٤

               ارةت اع درر ا ا ا ط

    ةاارة اا در  ان اا  اذ ان وا

ا      را ا  ن م راا  رة وا طا  ا 

ا    اان  دي إ زدة اد ااري  اان وارع        

)ا ارة إا ٤٤در(° ) إ ا طوا ٩٠     وث دي إ %(

رة   اان و  اار ا ا ن ذ        ا م ا اا

          ،   ا   قا  ا ا وظ  دي ا

        أ  ت طو د رة تاما م   ذ  و

إذ أن رط م    ، و  اط ا  وث ااض      )٩(ا ار 

) ار٧٠     ان اوث د ت امء ا ة ط ور م (%

،و اط  ا  ل ا  اان  ارع      )١٠( ار

         ا  دةز  قاز اا    ا ذ ارة وا در

 يا     ا، قا      را ا  

    ط  رجا ء ار ا  اح اوط ا  دةز ان اا

و ا م ط   ا ل من  )١١(ا   اق 

امت ع ارا ا اذا م رة  (%   ا م   ا٦٨اول (

       ات وا  ء م  وذات رط  

ا ذات ار اا رد ا   ا  و اات  

  وات اا ا اض .

  را  ا أ     حا م  روا وا ا 

 ري ا ا ارا   ا  را ا  ا رة ازدادت مو
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ار  ا  اازم ا ا  ات ا وا دون    

  دة ا وم ،و        انن ارا ا  انا   ق

.  ات ل ءا      توة وه و ج ا  

%)  ع ات    ٤,١) ان ات ا  (    ٤ اول( 

    ما  و.راا   ةت ااما ا ت   اا  

     ا م انع ام  ه ا م  اذ راا   ا

  ) ر وت اام  ا٥,٤ا   ) سا  (%٥,٢    ا   (%

) ول (٢,٠م، لا  (%٤.(  

  هخ و ر اا  ض او :ات اع اا   

   التغذية اجليدة:-أ

 ا اة  أ ا ار ا    اد          

ااري ا م  اامت اة ر ا   إن ا اد        

ع ال ا  اري١٢(ا(: 

١-   (جا)أو ا ا  ا ة و   اد 

) ٤٠-٣٠ . ا ا ا  (%  

٢--  تام ا ا ا  تا و ى ا دةز

  ار ( ارات) .

٣-ا دة رطز         طب اا  لا   تام ا

 ل ط ء  ا و  اوت اردة  ار إي         

      )ا وا م   (ح اأو ا ء اا)١٨  وا (%

)١,٥) د(٠,٥%) وا (٠,٤%) وا ردة ٠,٢٥%) واا   (%

 . ا  ا 

٤-     ار ا   دا  زة وط فن ا أن

      فا  ا و ا  فا و ف اا

.أوا ا  

  ان ن ء  ان .   زدة اا ان  اة-٥
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٦- ) دار فا إ ما ١إ      ا  ج ما  ا(

) إ أ ٧,٣ا    ة روا ، ر إ  ري (

      ء وا  ة ت ج إ ا  و م     م

. و وا ج اأم  ا  دن ز ىا  

٧-        ة اف ا ت اموا ات اا اا

   ورة ا ات   ات ارة. 

  توفريمياه شرب للحيوانات:-ب 

   در تاما     ا   ع اذوا ا  و 

             را ا  قء اه ا  ت وامرواء ا 

    ا     ارةا  ءن ا ا ط  أ

   ان ،وا   ارة ار او(ر)ز       ا ا

   ا      وو  ارةا ع درار  ام

ا ار     ا ه اء ت ارواء  ن وف   

 ا ا  أم   ءب ا  ت اام  تامء اا 

%)  ٨٠ان ا  ن ا ي  م ة  اء رب(      

م، و  ا و اازل اار و امت ه اب    

و أن ن م   ارض م  ذ ن ات واات 

اا ب . وه ا ىا       ة رما  رواءن ا ا 

 ه ا  اد واار اذ  اة ض اامت  در         

 ه اه .

  : حتسني اماكن اإليواء-ج

       ا   دة ا   ن ة ك و

 وه ادات واوح و ت ا          و در اارة

  ارة وما در   (اا) تد ا دةوز ا 

  ا وف ا  ا م (را) ا ل أ طا

  تامض ا  ا    ن، ور ا  ةا ا



  

       )   ٥١٦ .... ( .....................................املشكالت الطبيعية التي تواجه تربية احليوانات ارتة

            ا ت اوا ا  ورة   ةا رب واا

       ا دة از   ه اوا ا  ن وا

اء    ان واد  اا ، وار م ا ا  ه ا      

        )    ما  ع  أدة اروز  ا مل ا ل٣,٥ (

  تاما  يا ا  ارة ا عان ار   و م .

            و ا  إدرار و  ا  ول ا 

ا )ن إى         ٥٠ ا و    رمن ا  (%

  دة اوز امج امض ا م رة أ  ا ا م

  راا   لا   رة ااء اا    ا  ا

و ، ا ف    ا ن غ وان رران اا و ط 

ا  اازل    او ا .و ا  ذروة         

         ح اا  ن ا أن ع  ، ور ا اظ ع  اا

 .ء اوا  

اء اردة   اامت   ا  اض در اارة و ا  

       وران اا   انن ا و ا  ب ة ا

         .ا ا إ   ارةا  تاماذ أن ا  

         ا  اري اا ت أن اام ارت اا و

أ) ان وا ظ  ه٥٣     اري اا ا   وأ (%

)٢٦        دا ا م  ةات اامان ا  ،انا  (%

) اريع اا   ت       ١٣-٦اام ط م   دةز (%

 إ  ٍ ا اامت وا    . وا   )١٣(  ات 

   و ا دا  ا ا   ارةا ض درا  ت

  ا ا  ب ا ت اامر ا ك ا  ا ، اءا

ر ا د او ا    اردة اذا    ا   ش ا

            انا   رل ا   يز ااو ا ا  

  دون وث  ا اا ري   اان وار اردة. 
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   انا و اء اا  دةت زاما  او ا ا و

 ارد  ا  ال ااري ا وزدة ط اان ، و       ا

    در   ، انا  ارةا در أ     ه ا

 ، ا ا ت و  اذا   رم  ارة اا

رات اارة  واظج اام  رات  رن ا ما ا  ت ا

          ر اان ا اذ و ، ة ذاارة اا ط  اا

)٢٠   )ا اا ا   ا(٢٤٠٠ /ة (٢   دادو ،

)٣٨٠٠إ/ة (٢  ا   )١٤(.  

   : املائية املوارد مشكالت – ٣

 ا ا   ا د ا  راا  نام

وا ا   در اه . ا ا ا  ت ه اارد 

:و در   

١ –  :ه اا ر ا ت  

   نو راا   ه ا ر اات اا م 

  اق ث  و ،    طار ااق و دول اا  

 اا ، و   ، اذ ان ن اه ط  ا  و د ارا

 ا   اقا ل اا  ها  اه او  اروا ر 

  ع ا يا(ا م) اتا م   راا  ن ، وا

 ل ا  ى إذوأ   يا   يا ا  

)  ي٢٠٠٩ا) ا (١٣٠,١٥ (٣  لا ا ا ،  /

)٦٤.١٨(٣)  /١٥() ٢٠١٥( .  

) ١٣٤,٥٦ا اع ام ( ا)  ل   اي ( 

٣   /٢٠٠٩) ا ا ٤٩,٣١،ا (٣)  /ل ٢٠١٥  و .(

 ا ) ١١٣,٤٩ (٣)  /وي٢٠١٥ ٣٥٧٩٠٢٠٦٤٠( ) ،اي( 

٣ ي إا ارد اوا ت ا  ا ا و ./

  اتا أ  اردول ا  د   أو   ت اا
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و إر خ اا   ىا ا  م ت ات ا ع

)ا راا   يا   يا٣٨٢٨ا()ع  )١٦و إر

  م وا راك ادة اوز ر وا ارة وا در

 ه  اك اه  ا  دي ا  در ارواء واد 

 ذا  ا  ي  وا  حا ع مر ا در اا

)  حا م ٧.٥  (/ز)ت  )١٧اما   رك ا وا

و  م اء  ا و ااب ات ا  دا  اان 

ان و ء وانا  دةرة اا ما ا إ ذ  ٢٠ى  %

ى ا ء دي دي إ ا  مق اان .وان ا  ان 

 . ذ  و واده ا م  وا  اد اا  

   اء إ اك وان  اان وة )  ٠.١ دي ان( 

 و اا ص واوا ار وات ا  دي إ ط

 ا و دةز   ة ط ءا  تا و وم ءا

 و ا وظ  ارة ا د دروازد  د انا 

  . )١٨(إ اك

 :و  ت اا  زت  وم  

  عدم كفاية احلصة املائية وتردي نوعيتها: -ا

       ها  ضر واما ر ا   ها ذ  م

        ا راا   رات اا  ا ةات اا

)  راا  وز (١١٥٢٩٦٠٠وا  روا، ٣٦٦٩٥٦) دو  دو(

%)  ا ٣,٤)  م (٢٠١٦-٢٠١٥ي ( ارا ا وا

)ا را ت ا١٠٧٨٥٠١٢ا  راه ا  رعو ،دو(

   و ا وا ز وا روت اا    وا

   ضا زا  ا ة ا ذ ى وا ه اا ر

ا ااة ا ع ا  ا و رم ع ات    

        م ا  (يوا ا) ع ا ا ا

))١٨٩٨٩٩٧٣٠٠(ن ٣ا   هك اا  افا  م ، 
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 ا) ١٤٢٥٧٢٠د)    نات ا  ٢٠١٥) م    ، (

 ،ن ا    ٣)١٠٨٠٧٦٩ات ا ا امت اة ( 

      ا   اموا ا  راع ا ا ت اا

 ) ا١٩٠٠٠٧٨٠٦٩(٣ ) م  ٥٣,١   ا ع ا  (%

   ) ا  يا وا ا  ٣٥٧٩٠٢٠٦٤٠ا(٣   ،/

     ا   درو راا    ت ااماد اا  

 و   او  روا وام ادا  .  

  اهلدر يف ما متوفر من حصة مائية:  -ب

 روت اا  دة ادت ا  از  راا     

و اض ام م  ر اه ، اذ و زال اا طق اي 

ه وا  ة ت عر و دي ا ا ا ا طا  

  را ارا  ا اب ا  ر ومري ا  ا

)ا ت ات ا ذج ٥ ا ا  . و مت اول(

ل ا ت اا  اذ راا   رع ا ا  رة ز

)  وا ٢٦١٣,١ ن(ه ٣ا ا  ا ا م /

)  ا وات اا  ت اا ،٢٨٢,٧٠ ن (٣ /

) ا ا  ل ا دةه اءت  ا   ،ن ١٨,٣ (

٣  /) ا ت ا٢٩١٥.١٩ع ا ن (٣ راا /

 )٢٠١٥-٢٠١٤  .(  

ع ات ا ا و ا وات ا ع  )٥اول (

) راا  فا ا   راا ٢٠١٥- ٢٠١٤ا.(  
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 راا  :را  تم ، ءا  ،فا ا  

  ).٢٠١٥رة ( 

  مشكالت املياه اجلوفية:  -ب

 ا  ا ا   أ  ا ارد اا  ه اا

 و.وا ا و   ول ا ه اا  

ه اا  ا راا   ا ا  يه ا ر ا

 )ا رع ا  اذ، مت اا ا را ط  ا

٦٣٤٧)  ا و (وز ١٠٠-٢٥و ا ا  ا طا (

ا م  ذ ) ا   ا٣٩٦ ()١٩(  و  كو،

)مph)داد م ر ،اذا ر وه ا  (ph وا  ر اا (

  تامل اا  و ه اا م      

ه ار )ان رت اا   اذ إن اان ا اي ي

 )٢٠() وا اان  اق ودر     ه ار

) اوح مت ا٢٠ -٥واا  م/()٢١(.  

 دي ا ام   امت اا  ما ة اإن ا

ً  ث اه   اص ا و  زدة إم إ أم  ن را

 ه اا  ا ت ا ط   ل  ا  

و  ن ه اه ا ل   امج ارا ا ن 

 ذا   ذات م ر ) ذل م  ٢٤-١٠اذ (

 /)٢٢( زرا   ا ا ا را    ا ،

ط اي اح ا ج ا ت ة  اه   ن در 

 ذم ذ  ودة ،و  ذات ا    اامت اة 

.ارد اع ا   

      )ه ا ت   ٢,٦ا   (% ا      م ا

 اة   ات      اي ) ، ٤اامت اة   ارا ول (

ا ،و م ه ا  مع اان اذ  أ  امت           
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 )  س٧ا          ا  اذ  راا   تع ا  (%

  ا   ءا ها ر  م رال اا ك داار ا

      ةات اا و راا    اقا ط   توا

) ٢٠١٠)  ا  ،(٢   ،اتا  م ت اع ا  (%

)م  را  م ا ول (٠.٥ ، تا ا  (%٤.(  

  ملعاجلة مشكلة املوار املائية: احللول القرتحة

  اه ا:ك ة و  ت اه ا م ا:-ا

١-  اا ا    ان ا    دةا

  در  و ر ا ا ة ا نو .

   م اات و  ١٥.  ا اان ا   ا اان

 ٤٣٥ا  ا ورةرض اا  و   ٤٠  ) ٨  (

ن   ١٧٤٠٠ا  ان     ء ه امت ان ي 

. ً ها   

١-  ارا        ل ه لا     ت اد ا

ا ه ا ، ات ا  ط ا ، وزدة ءة           

      قوا ا  ا   را و ه ال اا

 ا ا زرا  دةل ز   (يا ا)ة اا 

  راا   ارف ا اذ وا ا  ا ا 

  زرا ا ا  ت ودة ا .

٢-    ا ا    روا س اا  ا د اا

 دلا زا .ارا  ارد ا 

٣-     )ا   ت  اح وز او دةي اا ٨٢ان ط 

%)  اا ا ن ا طق ي  ل ت اي      ٨٩و

ا(اي ش واي ) ود ات ا ا  وز      

%) واي   د      ٨٩ ا ا  م ا ( %) وا١٠(

ا   يءة ا ترا٢٣(ا(.  
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٤ --    ت اا   ات دور  اولر وامي او 

امر   ادل وات ا ا  ن  اه  ري 

ا ام ه وا  ات ا ا   ط اص 

. ا ط   ة م ه و ته ا  

٥-  ط ب ا ا ت اا  ض رواا را 

ا او ا ا  رضا  دي او  ة ىا  

    رواا ر ورةا راا  هه ا نط

 امع وا كا  ره ا ن.  

  ال ا   ت اه ا:-ب

اي  ا ا  ا  ود   اه ا اراس ه-١

  ه ورداءة مه ا  ود وان  ه ا ر

 ا  وفظ   ه ا   ري اط اا

ا   أ    شاو ا  يا ط ت ا.  

٢- ود  يا ط  ا وف ا  ي ط ان ا

%)واي ٨٩%) و ا ا  ا (١٠ ا ا  وز (

 طا  ه ا  يءة ا ات مراا د   

 او٢٤(ا(.  

  :النتائج

١-  ت اا  ا راا   ةت ااما ا

. ارد اخ واوا ا ا  

  ا  اا ا ا اول   ه ات.-٢

٣-م ارد اا   ةات اا  زت ا طت اا 

   دول اار.

Abstract 
Ruminants are a major source of food for humans and an important 

component of national income, both in Iraq and in the study area. The 
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study of these animals is of interest to researchers in the field of 

geoscience or other sciences.. 

The study examined the natural problems affecting ruminant 
husbandry in Najaf governorate, as it attempted to explain the natural 
problems which are primarily the lack of natural pasture and poverty, as 
well as the climatic factors such as solar radiation, temperature, rain, 
relative humidity and problems of water resources in both surface and 
groundwater. for the purpose of providing an appropriate environment 
for those animals, or at least reduce the negative impact of these factors 
by finding appropriate solutions to reduce this problem and thus 
promoting the development of breeding these animals Nettie Of the 
growing demand for its products from meat and milk. 

  هوامش البحث

)١(    يز اا ، اق ، وزارة اا ر  ا ء ،ا

  ول٢٠١٣ -٢٠١٢ا ،١)، ص١/١ .  

  اا     ا اا   ءات را    (

ح ا ارو و ات  ا ا  اات ر       

   ان ا  . ا او  مت

)٢          ، ا طا  اا وا امج امي ، اا أ  دل( ة

، ررف ، ا١٨١، ص ٢٠٠٤ا .  

)٣         ا ول و  ةا اا  درا، ا ا  ا (

 ، ان اا   ياد،   ا  ،راا  ، راهد واط

 .٢-١،ص١٩٩٧

 ) ل  دة ، إمج ا وا، ار، دار ات اة          ٤(

  .٣٩،ص

) ة  اي، ا ا  ااق و ام   ار    ٥(

 ، ا  ، دابا ، ر،١٥، ص٢٠٠٨وإم . 

)٦ ، ا ا ا (    ، ا وا ا ان ،وزارة اا 

  .٣٤٨، ص٢٠٠١ارا  ، اد 

(٧) H. Tempany and P. H. Grist, An introduction to Iropical agriculture, first 

Edi�on, London: long manltd, 1958, P. 234. 
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 )٨     را  اض اا  خا ي ، أا  ا  ام (

 ا ، ر ، اد و-  ر اد ،  -ا ٢٨، ص٢٠٠٤.  

)٩(   دار ا ، انا  ، ا  د ،إ أ ا 

وا  ، ا  ،٣٠، ص١٩٨٢.  

)١٠ (Dr.C.S.I.Sowlby   ،ت اا  (ونوآ ) ط    ،

 ،ا  ،وا  ٢٩، ص١٩٨٥دار ا.  

     www. dot.com.)١١ ( 

)١٢     ا وف اا  ا  را ا،ا (  جر أم

ا، اة ا ون ارا واوة ا،  اوة اام، أث  

 .  ٣-٢ار  ا،ا،.ت ،ص

)١٣(      ، ج اأم ، درو   ة، ، د١رف ، ا١٩٦٣ار ا  ،

  .٣٧٤٢ص

)١٤  ا ،يا ط  (     وزارة ، خ اا ،ر ن أ

 ،  ءدار ا ، ا  ، ا وا ا ٣٣٨، ص٢٠١١ا. 

  . ٢٠١٥)  اارد ا   ا ، ا ، مت  رة،١٥(

 .٢٠١٥)ا ا ماء ا، مت  رة ، ١٦

 )١٧  طا را و ا اا ، ر ا د ،يا  ح (

 . ١١٢، ص١٩٩٩)، ٢٨ء ا  ، اداب،  اة، اد (

)١٨     ا ة وار اه ا اا  ، يا   را  م(

   ا ، راا ، اا  مت اا و ت ا

  .٤،ص٢٠٠٦،

)  اارد ا   ا اف ،  ات اورو ، مت ١٩( 

 . ٢٠١٦رة ، 

ا   ا،    ) ز ظ اد ،امت ا  وا ا  ٢٠(

 ،ا  ،ت ا  ، ٤٢، ص٢٠١٤ر.  

)٢١        ،وروت اا  ، فا ا   ارد اا  (

  . ٢٠ ١٤،  اا ا اروا ا واورورو ر
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)٢٢ دق ( ، وير ا          ، ا   ه اا  م 

 ، ا  ، دابا  ،  ت٢٠١٣ر٨٧-٦٩، ا. 

)٢٣   ، ت اموا ا   ي ات ا ،ا ا  ء (

ا، ا  ، دابا  ، ( ) ٢٢٥-٢٢٤ص-،٢٠١٣د.  

)٢٤         ا  راا  ي اا ا  در، ا  ر د (

 .٨٤، ص٢٠١١، ١٤ااو  ء وا ،  اث اا ، اد

)٢٥ ،ر م٨٤ص )ا.  

  و املراجعصادرقائمة امل

)١  ، ا ا ا (     ، ا وا ا ان ،وزارة اا

  .٢٠٠١ارا  ، اد 

)٢       را  اض اا  خا ي ، أا  ا  ام (

 ا ، ر ، اد و-  ر اد ،  -ا ٢٠٠٤.  

وزارة ا ، از اي ء ،ا ا      ر ااق ،  )٣(

  ول٢٠١٣ -٢٠١٢ا ،١/١.  

)٤(         ،ا   اا وا  ت اما، اد ظ ز

 ،ا  ،ت ا  ، ٢٠١٤ر.  

 م  اه ا   ا ،  اوي ،دق  ر )٥(

 ، ا  ، دابا  ،  ٢٠١٣ر. 

)٦      ، ت اموا ا   ي ات ا ،ا ا  ء (

  . ٢٠١٣ اداب ،  ا ،اد ( ) ،

  دل ، ا طا  اا وا امج امي ، اا رف   أة ا

، ر٢٠٠٤، ا .  

)٧         ا ول و  ةا اا  درا، ا ا  ا (

  .١٩٩٧اي   ان اا ،اطو دراه ،  ارا  ،اد، 

)٨(  دار ا ، انا  ، ا  د ،إ أ ا 

 ، ا  ،وا ١٩٨٢.  

  ط اي، ا ن أ ر، اخ ا ، وزارة       )٩(

  .٢٠١١ ، ا ا وا ا ،  ا ، دار اء 
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) ا،ا ار  ا  اوف ا ا ر أمج ١٠( 

ا، اة ا ون ارا واوة ا،  اوة اام، أث 

 ار  ا،ا،.ت 

 )١١ا ي، اا  ة ( را   ما اق وا  

 ، ا  ، دابا ، ر،٢٠٠٨وإم.  

١٢      طا را و ا اا ، ر ا د ،يا  ح (

 . ١٩٩٩)، ٢٨ء ا  ، اداب،  اة، اد (

١٣(  ، ج اأم ، درو   ة،١رف ، ا١٩٦٣، دار ا.  

  . ) ل  دة ، إمج ا وا، ار، دار ات اة١٤(

)١٥(           ا  راا  ي اا ا  در، ا  ر د

  اوداا ، اث اا  ، ء وا٢٠١١، ١٤.  

)١٦  ا ة وار اه ا اا  ، يا   را  م(

       ا ، راا ، اا  مت اا و ت ا

،٢٠٠٦.  

)١٧ (Dr.C.S.I.Sowlby         ،ت اا  (ونوآ ) ط    ،

 ،ا  ،وا  دار ا ١٩٨٥.  

) H. Tempany and P. H. Grist, An introduction to Iropical agriculture, first 
Edi�on, London: long manltd, 1958,. 
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  مهارات التفكري التارخيي لدى طالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املدرسني

  خملص البحث:

 فا ا ف ا   ب اى ط را رات ا

 م و  ا.را  

 م  اقا  ارس اا  ا  ت ا ا إن ا

 را رات ا بك اا  ب وى ا  ة

  د   ارا وا وا ا، إذ   ااق 

    وفا  ا راا   اتو ا 

  ا   ت زتأ اق واا   ا ا

.ع ا و ت ا  

وام آر  ا ارا ب وا دة م اب 

 راك ا ت أوا  ا را   او راا ا  أو

ا وامت اد وا   ا  ط ااء ا  ات 

  ا ت اراا م  ا  واط را  ا

  ى  اب.

ى ا ذ  ءو  ت ا  با ا  زان أ 

  ا أ ا راا   ي او راا ا 

 را ا ة ات ا ا ا ا  قا   تا

وا ش وا   ا    را ا  ا 

 رات اا ردة ا رس كل ا  إ  أن   او،

 وا ا و رب اوا  ت وا  ا

ور م اراتذ اوا ،د  ا و رب اى ط 

    ررس ا و را درا  و ا ا

. با اأ    را  

 االستاذ الدكتور

 حممد طاهر ناصر

 كلية الرتبية للبنات -جامعة الكوفة 
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  :ال ا     ا ا أم    داوا

ا ب اى ط را رات ا.را م و    

ا ا ا ام  ا   : رات ا ار ى 

)  م ا ا   و ا ب ا١٠٠ط  رس (

. را  / ت ا   

 ا رآراء ا  ا  أن و)  ٤ رات أ (

) رة  ، ا    ااء وا  طا ٢٦و(

ار و ا و اس وا  ى   ارات ، 

)   ا  داةا و(٤وأ رات أ (٢٠  رة (

ا ج ون، وا ار  ال ا  داةت ا  

     إدة ار.

  ا ا ا   اءات ال اا و

 ا ب اى ط را رات ا أ  ت اا

ا  م ر ءأ  ر أن ردة ا ر   ا ر

.ردة ا با  

: تا   ا وأو  

 راا   ردة ا ر   را رات ا ا

وا  وا ردر اا اوا ا ر دص، وا

  با   ا  ر وأ اط  را

 .  دون    ردة اب اا  

االول الفصل  

 أوال:  مشكلة البحث:

  ى  م  نم ا راا اا  بزال ا

 راا  بة أ إ  ردة ا ر ت و ، ردة ا

 راا ا  إذ ، ب أموا را اوط راا ا
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و دة ار ر   ا   اع،  أدى إ ر 

ا  دةا و  ب أما .ا   ظو ردة ا  

  ا را   او    ي ردة ا أن

ر ادة ار ال طا ر   أ  اق واد 

 اا را  ا ا وم،راد اب واا  ا

   ا ا اب، وا  ى ضا أدى إ ت ا

 ا  راا ى ا ضا    ك ن نه اأ

 وا ا  ا را  ا اوا ا ا م

، ).ت١٣: ١٩٨٥      .(  

  م  بى ا   ة م  ت ا أن ا

 وا راا   د   ا  رات ا ا

 اا  ا  اثا   ا را  وا وا

   ن يب اا أ  م  ا  فت واا

ر ووا ا( Parkerk2001kp;33).  

  ا ا  با ا  زأن أ ى ا    

 ت ا   ا ارا و ا أ ت ة 

 را ا ة إا    ة اا ا  ق 

 ا    د واش وا   إ   

ار و وا  ت  اغ وإ   ل اك اب ارات 

ا   زا وا ب واوا وا و رت ا

  وا ار واذ اار .

وادا إ    ام ا ا     ال 

:ا  

   رات ا ار ى طب ا ا  و م ار؟

  مية البحث ثانياـ أه

 وا ا  ا ا  ض رات اا  إن

   ورةو   ن، و ن وز    
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  ،  ا ) رات   و ا  اتا 

 أ (  وإن ا ،ا    ت  م 

ا  اات   رات ة وال ا ة 

،٣٩٨: ١٩٩٩.(ا             .(  

ا  ا    ء ات و ، م ف إ إاث   

و  و ،     ا ات  ك امن 

 امي واد اك ا    اثا دي إ ا

). ن ا أس اح ا و، إم  ٧: ٢٠٠٤وادا(اي،

 و ، و  دة ا إ و س وا  أن اد وا

 وا ا إ اد اأ ود روأ  و ا

  ).١٧٨: ٢٠٠٩واا.(أ ات، 

 ا أداة ا   ااد وااد و  ت دة   

ء ا وا وا ء اا   ة، واا) ٢٠٠٧ :

٢٨١   ط ، ا و    دي دورا م ،(

  ذ  ا    ا وا ا  با رو

:  ٢٠١٠ ارات دا ورج ات ا وا (اي ، 

١٢ر  )، وطا  ي   رااد اا أ  م أ  

ا   ت وت وأاث ا   ا  ان ااد 

     أن       ن ا

،اد.(ا٦: ١٩٨٩ا.(  

  ردة ا ب، أنا ر ا ا اد اا  ء

ورس  اا ا     أ   ا ار ى 

)،ف  درا ار   ات ٥: ٢٠٠٢اب(اان، 

و اداث أ  بع ااط  وإ   دو و ر

ض د   ادة واء  أاد واد  أل اد 

 ،ما)د أ ا ٦٠: ١٩٨٩وا.(  
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إن أب ار    أ ادة ارا ا ر ارس   

 راا ا  رزا ءا  و را ن ار اد ا

 ،و ا)ا   ىو ب ا١٤٥: ٢٠٠٣ ،(

   يب ان ا  رس أوح ا ا  را ن أو

 ،   أو اف اا    ا   بن ا ذا

  ف ان ا    رااد اا   ب ار اا

  ط رة و      دةا  لا  

 وأ ب ارات ا    او ا بوا

 ،ا)٨: ٢٠١٢.(  

   م  إذ رادة اا أ  ا وأ اد طإ ا و

  أن  حا   را ن ا و ق ا  ق

ا اب و  و  وا اوق اد  ب 

اف اأ   ا  و ط  رس وا  ر  وأن

 ،ا ).ب ا ٧١: ٢٠٠.(  

   ل ا  ون  با  م را ر ز أ

  او  نو م م را اا  ص أا

 ، ذات راد اا  ه د  رإط إ  رن ا و

ارا،و م أا    ة   ا  ل 

ال ء دة ن   درا ار   اد ااة 

وا وا وا وا را رات وإ اا  او ،

 ،ا) را رات ا   رات ٣٨: ١٩٨٦  وان ، (

 ر ح أوط و را ا  لا   را ا

 را ر ارات ، وانذ ات واا و و    إ

   أ ا رل ا  را رات ا ر  با

 رت اما   را  ،  ت وا و إ

 ا  ج واا  اءوإ   و  ن 
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ء و  ا اث ار وادة   ا ة ، وارا

وا ن  رات ا ار ى اب  ر ار  أن 

 را ا  ت اا  ل ر ا ن ا

 دةا ا اوا  ود وا   ت ذات 

 إ وا وا ا  دا  را وا د تا

   م  وإدراك أم دا    ل إوا ا

 ، )موأ أد    ء  ل وا ٥٧: ٢٠٠٢.(  

  دئ اوا ا  هو  ررس ا داد اإن ا

     ردة ا ارس اا  ر  يا 

 راث اا ر  رةا  ب وت اؤ  ا  درا

   اثا رم  رةا و او   ا

 رر اا   وم أ  ت اد اوإ را

 ،وا ).ا  رو ا   با   ا٢٠٠٨و :

١٩٨س اأ  رساد اوإن إ .(  ا را   ررات ا

  رسا  ا ر  ا ررات اا   إ 

 و را    ن ذ راته ا رسد اذا أ ا

ب إ  ر م ، و اح  ارات ار ا

 ،او ).رب ا٥: ٢٠٠٥  ٢٧.(  

إن درا ار  ا ا ا دي إ  ا ا  ل 

)،  أن ٢٤٢: ١٩٨٤ر اادث ار وا  اب وا) ن، 

  ت طاع اأم  عم  وا ا    و 

 دا  ووزن وا وا ا  ردة ا  ا ن ط

   يا اع اأم و  ا ور راث اا و

 ا ا ،را درا را ا ادث طا  د ول

 وا ا    صا  و وا  را
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 ،).رث ا  أ د ول يا ا ا ٢٠١٠و :

٩٣.(  

 وا   ا ا  ة  را رات ا إن

 تن  امأذ  ور  تإ   ن اا  ةد اا

 ء ادة اإ  را وان ا ،ا     

   آراء إ   ا راث اا م   ا  يا

اث   ا  و م واات    اب ه ا

 طب اا  با  را ن ا  ،  ا ا

   ن او أ  ا     و ،ا

 ،)وم اث وا ١٥١: ٢٠٠٤ط.(  

 و: ا ا  ا أ ا      

 ا اف اا  ا أ  را رات ا أ 

.ا ا  ردة ا و راا ا إ  

ب ا زا را رات ا    وا ا 

.  ادأ ا   

.رة أ ذوا    راته ا بب اإ 

  ءأ  ا ا   ررات اه ا  دةا

.رأداء ا 

   ررات اه ا  دةا  ا ا  را ر

.ذا أدا  

  اهداف البحث:-ثالثا

: إ ا ف ا  

. ا ب اى ط زا ررات ا  ادإ 

  ررات اه ا ن  ا ا  را ر ن رأي

 ذات أ.ا ب ا  
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حدود البحث -رابعا

   ا ا  ردة ا ر  ا ا 

 راا  ٢٠١٤ا- ٢٠١٥ . ا را  

حتديد املصطلحات - خامسا

  عرفها كل من : -املهارة-

١-  ،  )٢٠٠٦   رةا م (  وو ن ووإ   ء

 ،) ارا ن وا    ٣٤٩: ٢٠٠٦و.(  

٢-  ،  )٢٠٠٨ و و    ا  رةا  ، (

 ،). وا ا  ر٨٧: ٢٠٠٨وا.(  

:  ٢٠١٠ و (اي، ) ، م ارة  از ا٢٠١٠( اي،  -٣

٨٨.(  

:م ا و  

 رة طب ا ا  ا  ود  ات 

.وا  را  ردة ا  ا را  

-را ا- :     

١-  )Greenk,1994  رةا م ( ارا  و راث اا و

. ا 

( Greenk, 1994;pp 91).  

)   ات ار ا  دارس ٢٠٠١( واي،  -٢

ار    اص ار ق ا) . واي، 

١٩٥: ٢٠٠١.(  

ر   ات ار  ل )  إا٢٠١٣(ا وآون،  -٣

 ت ا  وا طت اف اوا در  فا

: ٢٠١٣و واف اوا وراء اات اط .(ا وآون، 

٧٧.( 
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  ويعرفه الباحث نظريا :

  راث اا  ا ا  را اا و ا

 و را ف اوا را اا و طت اا و

.ار اوإ ب واا  وا

 ار ا   ارس  ا  تعريف الباحث اجرائيا

 ار.ات ام ا رات ا

  املرحلة املتوسطة:

 ا ات و ث  راة ا ن ا راا ا 

 رااد اا   با  و ادا ا و اا

  ).٧: ١٩٩٦ا ). ر ااق، 

ا ن دة ارس   ارن:   اص 

.ردة ا ا ب اط ر نو ردة ا  

  الفصل الثاني

  ـ جوانب نظرية: ١

   ا   ت اا  هن وما  و م إن ا

ا   يا ا م ه ا ارس وا وا ،وا 

    رة ا ذات  بى ا ا  وا ا

 ،ا) ا  ض ا ت واا اوإن ١٧: ٢٠١٣ .(

 ن با  ا   وا ا  ف اا  ا 

ا   ات  ا  أ  ات ذات ة دة 

و ا إ ا  ه ات و أ  ا  ات 

 ، ).وا   ٤: ١٩٩٧.(  

   ا ا ف ا   ا رف با و  

  أن  ا ا راو ت ا ا ت وإوا

  ا ا  ا    او راا ا  با
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   دا  ا ا ا أ و  ا ت ا

  ).٢٠:  ٢٠٠٤(ااح ، 

   ا رس إا   ا دون ا ط    إن ا

 ا  أ    ه وان   ا  با 

اوا ا   بة ا أ   ا ا   

:  0٢٠٠ا ا و را  اف و ات .( س ، 

٢٢١.( 

إن  رات ا  اا طا ر   دورا   

   رسن ا  ا     ب و أ

ا ر  وإن ،ل و ح اط  با  و 

  تا و  عراء وار واح اوط، ور ات واا

  ). ٧٢: ٢٠٠٣اادث وار ا) دة، 

 ا   ا اا إ ب ا ا  با م  ا  ا

: ٢٠٠٦ ا  ا ا  ل ا اأي(د،  ا

١٥٥.(  

  مستويات التفكري:

 ت و إ ا   أم ء ا  ى ا

:و ا ا أ     در  

 ١ ا رات ا   دا   ا وا ل اا  :

 و ب اا  ،د  ت اا  و

    ،وا ا وا ، وا ،رموا وا

و ،ب واوا ا     مرات اه ا نإ 

.ا ت ا ل إما  وري رات أا  

٢ :أو ا ا رات ا   

 ه ارات اا اا وا ت ا وث ا  

  ال أو   ت وا و  دا   
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    ل اا ادي رات ا ام، و إار 

أ واا  وت دة ل إ ا و ه ارات 

وا وا ا وا اا ا ). و 

،٢٠١٣:٢٥ا٢٦.(  

  ) إ  ت :٢٠١٢ و (اري،

ا :  ا ا ن امن  وا ور وا   -١

و ت، أي أم    رات ا وادراك 

  وا و ات.

ااة:  ه ا دل امت وإا  ااة أي  -٢

  أم. ت اء اا  رةا 

ا ار: و ا ا ارة   امت  -٣

 وو و  أ ال  أ ات .

ا اي:  ا اع  ا  وا  ع  - ٤

 ات.

٥-  :ا أو ا  ار ط ذأو إ ار أإ  

  ).٣٥: ٢٠١٢ارم ى .(اري، 

  أهمية التفكري التارخيي:

إن ا ار ا    ا ا  دة ار ن  

   بى ا را ا  وان، ا  ا  فا

 وا ارا   و ا  ست ا   ء ا

 ، ).٥: ١٩٩٧وا.(  

 :  را ا ل أإ و  

١-   ،موا ا   راث اا  أن  يا ا 

.و ا ا  ا   وأن ا 

٢-  و را اع ا  بف ا  را ا 

ا  رةا  ر، واث واا و  رة 
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ا ار  ل ا   أ  ا ور 

.ا 

إد اب   ا ار ن ا ار   اب  -٣

ة  ال ا ادة   ات  ا ار وار

.د تا  ود وا  ت اا  أ 

٤ -    ن    در  بى ا را ا  إن

. و م  وا ر اثأ  

٥-  با را ا   وا را ن اإ 

 .ه ا  تا( Hartsmark2002;p28). 

إن ا ار  ى اب رات ا ا  ل طح   -٦

   تإ  ت واا  ن  ر ب أا

.ه ا 

٧- را وب  إن ا را إدراك ا  با 

 وا وا وااد.

   رودارس ا ررخ واا  ةا   را ا 

ل ر دارس ار ارات ا ب   اء 

.و وم ر اوا( BartonkRobertk2001;p 15).

  دور املدرس يف تنمية مهارات التفكري التارخيي لدى الطالب:

 ،ت ا    ا أ ا ول ا  إن ا

 ،ور اب أى ا را رات ا   رسدور ا أ 

:  و  

  ارس أن  أ ى   اب  و، وإن   -١

 رأ و ا  با  ت اوا ا  

. رات ا  أ   

٢-   عطض ا او در وو با و  رس أنا 

 .وا وا  ل     اب وا   
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٣-  ،ر او راث اا  ا  با  رس أنا 

  وادة  ات واا  اج ت أى.

٤ -   و ودر اا   برس اا  أن  ا 

  اد ار  أ ال إ ات.

٥-    با  وا  را  ا اا  رسأن ا

.اوأ ا( Schachter,2003;p77).  

٦-    تطم  ل  رسا   رسا   ا

اب واار ه اة دي إ  رة ا ار ة 

 ،ج ا).٧٢: ٢٠١٢  ٧٣.(  

٧-  . او و اداوا را    اد ب ا 

أن    ا وا وار ام ا ا  ور  - ٨

  ا إه ار وا  مح.أ

 ادر وااد ا ب ا  ااج ار وادئ   - ٩

    او را  اإ   ا ز  ونوا

.را ا 

اؤ ل  اات ا وا امد ا وا ار وإ - ١٠

 ).٤٨: ٢٠٠٦ا ا دا  ا ارا ). ق، 

  ارس أن   ا ار ى اب   ى  - ١١

    رات   اء   ارات.

١٢ -  أن رك ا أن   ةا اا  أ أن  را ا

.ا  أ ر ا راا  ا  وأن ا( 

Hartsmar.2002;pp 29).  

اب  ك    اور ارز   رات ا ار ى

: إ   ت  

١-  أو ا   ا اا   زوا  اى ا م

. ا اا  تراء واا  ر أو اح اط 
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٢-  اروان ا ،ت ا   بى ا حة واض اا

ف ا  ات   واة  أ  اح ا أو أا

 ا ا ال.

٣-    ا   ا ا ا  طرات اا اا

 ا و اح او ال ا درت   ان.

٤ -   ل إا    أو  ت  را  رةا 

و  اس  واس و أن ا  وف ان أ

 ا   و ش اا  رأو ا ز اإ  در أم

. 

ا  ات وااءات ادة   ارس  أو اش   -٥

  ا  ت أاأو أداء ا ت اار وا ا ا

   ا ن ا    ،ا  رات ال اوا

. ء أو اوا ل ا 

٦-  ش اوا ا ا  درةا   با  ا م

أو ا وا ا  فا دد ما  ا  ا أ 

ل ار ار وا ا واس ا  أو ار 

. 

 ارة  ا و امه   أ ت ا  رة  -٧

وارس ا   ارس أو اش أو اار اي ور  اب 

.ا   ة ذا أم  نط   او 

٨ -   إ   ا ن ا ت ا    ا م

 را ة ادا  ا و  ب  زوإ را  ا

   ا ار،وان ا  افا  ا  

.و ا دة اإ إ  اأو ا 

 ا وا ار   د أن  ل اب   - ٩

 ء إه دون او را ا   رفت وا
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ة    ا ال  أ وأم واات د

.  

١٠ - آ ا  ب و ت  رسدور ا  ا

 ر وا  ب اء اة دون إب ال أ 

     ا.وطح ا وا ا دة ا وو د

١١-    ت ااوا موا راو ا ر 

 وا رت ار    او روا ا

. روا ا   وا  

١٢- يا ا روا ا  را و ت ا به ط

 م  ا درا  لموا ا  تاوا اط 

 إ را روا رء ا    ط إ 

.ا  ط 

١٣-أو ا ري اا ا  رات ااف واا   

 رات ا ب  ه واموا وا ا  ما ا

 ،ا ).وراء ا و اوا ا رات ا  ٢٠١٣ا  :

٤٠ -٣٨.(  

  ـ دراسات سابقة: ٢

  أ ـ دراسات عربية:

  ).٢٠٠٥ـ دراسة الكعبي(  ١

 ت وا   ةا روا وما ا اا أ

.(ادة ا   ا ا  

 وما ا اا ف أ إ اق وا  راا أ

   ا ا ت وا   ةا روا ، ادة ا

) راا  م٩٠ ا ت ، در ث إ   ط (

)  مو ،وما ا ل ط وت ٣٠اط ودر ،ط (
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)  مة وا را ل ط ما ٣٠ا  ،ط (

ت اط در)  مو ا ا و  ا ٣٠ ، ط (

 و ،  ا ذا ا ا ا ا وا

 ،ادة ا ر اا ،  ا ات (ا ا

 راا وا ا ت ادر ر اء ،وار اوا ،ا

)  ن  راا ا وأ ، (ا را ٥٠اا ة ،وأ (

 ج ،وا ) :  رات   ن ا 

(ا و ، وا ،ت،وااا  

ت وق واا ا أو  را  وا ا

 ا إ و ، ا  ف ديا ا  ا وا

:ا  

 ق طت ا ا او  طت ا ا  ار  ١

.ا  

٢   ما ا ت اق ط  را  ا ت اط

.ا  

   وق دا ا   طت ا ا او وطت  ٣

.ر اا  ما ا ا  

 ق طت ا ا او  طت ا ا  ار ٤ 

ا ا.  

 ق طت ا ا ام  طت ا ا  ار  ٥

.ا ا  

٦   ما ا ت اط  وا ا ت اق ط 

 ،ا ).ا ر ا١٥٤: ٢٠٠٥ا  ٢١٥.(  

  :)٢٠١٢ـ دراسة حربي ( ٢

.(اا ا   ةاا را رات ا)
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 ،ا ا  ،ا اق، اا ر  راا أ

.اا ا  را  زا را رات ا  إ و  

ا ا  ا ا  را رات ا  وأ، 

)  م ت ارات وادا  ٥ا ا) رات أ (

 ا ،وا ب ، اوا ا ،ا ا ،را

  ) رة .٤٥ار واذ اار) ، و (

ا  م)  ١٤٣  ز را   و  (

  ات ا  اد.

 ارا إ أن ى أداء  ار رات ا ار ن 

 ا ل ا  را رات ا ا  ، لى ادون ا

ا رات او. ن ر  

 ل (ا  رات ا را  ر أن راا ت موظ

 ا  ل و ،را وا ل او ،رب اوا

 ، ). ن ،(ارذ اوا ،ر٢٢٤: ٢٠١٢ا.(  

  ب ـ دراسات أجنبية:

  (Chowenk,2005 )جوينـ دراسة  ١ 

(ا را   ما را  ث ذا :را ا )  

 و ،أو  س  ة ات اا  راا أ

   در او ا را رات ا راا   إ

.ا  

) راا  م٢٠)او ث و(١٢) طما  ر ٨)  طا  (

) ا ، ا م  ل   ١٢وات ا ة(

 ورات وت واوا ت ا ا  رك ا ما 

ل ا دوار وا ا ا طوأ ،راا وم ا    ن

 ا  ح ت ات واوا ، ت اطوا ا  ا

.رأ  
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:ا ا إ راا و  

  را وا ا رات ا ات  م إن ا 

  ضك ا ن  تت واا أ ، ا ا مت واا

 را رات ا ر  ا  وإن ا ، را ات ا

ا ا  ا ارا  ا ا ارن ارن 

 ا  نراتاه ا  ا  ( Chowenk 2005 : p .66 -68).  

  :(Shu chingk,2007 )ـ دراسة شيوجنك  ٢

(ردة ا   با ا ا ا  أ)  

 ا ا ا  د ف أ إ و ا  راا أ

ردة ا   با   ررج ا ا  ادإ  ركو،

 ة ووا   رر اي اوأ ادا ر  ن طو

ال ام  ى  ا ار وار ا و رات 

مو  اا ع ا  را ت اوأ ا  

.إ ا أم بأن ا راا( Shu ching,2007;p 155).  

  جوانب من اإلفادة من الدراسات السابقة:

  دةه ا  و ت اراا  إط  د اأ

:ا  

١-  درا  ا ا ا   فا   اأ 

.ا را ا ر اا   دة 

٢- .و دأ و ا  رة 

 إاد أداة ا و    ا  إاءات .  -٣

٤ - .  اءاتإ  ا  در اا   ودا 

٥-   ا  فا.ا را ا ا  
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  الفصل الثالث

منهج البحث وإجراءاته

 أ  ا م اءات اا و ا  ا ا ول

 و  إ  يا وا ا  و  إذ ، افأ 

 و ء أداة ا بوأ را   ا ا ا

.ا  

  أوال: منهج البحث:

  إ و  اأ إ  أن     إن أي درا

 ل إا أ  ا   ا ا اا   اا

د  دي إ    ا ار أوإن ا ، ا  او ا 

 و، دوأ اوأ م راا  د  أي درا  ا ا

   ما ب اى ط را رات ا  ا ن ا

ا ا  ا ا ا ن ا را م و  م ا

  درا اة   دة  اا وو و د).ات 

  ).٢٤٥: ٣٠٠٣وآون، 

  ثانيا: جمتمع البحث:

    ون ا  ت امت واا ا 

أ  أ  كء واا  ،فا ا ارس اء ا

 ،را  /ت ا    ا رد او ادوأ او

)ا   ارس اد ا أن د ١٤١وو  ر (

) ر١٩٠ا.ر (  

  ثالثا: عينة البحث:

   ىأ ا  د ا أن   ارس اا 

 ا ا   ردة ا ر  ا ىوأ ، ا 

)ارس اا   رد ا ارس، وا   ن١٠٠ ر (

.ا ا   ،را  /ت ا    
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  رابعا : أداة البحث:

 ا ف إ  رات ا ار ى طب ا إن ا

 م   أداة ما ا ا ا ،را م و  ا

   وو  ا وا ا  ل 

ن او را ت اا  داءا   أ   م

:اءات اا ا ء أداة ا  ا وا ،او  

١ .  ع ت ذات ادت واراا   ا اط   

٢ را رات ا ا ا ا ا   ا اط   ا

.ا  ر  وا  وزارة ا و  

٣ .را    ا ا  را   ا اط   

٤  رات ا أ   :  ا  أو ماد اإ 

  ار ى طب ا ا؟.

٥ ا ؟ا ا  راد ا ر افأ  عط  

  خامسا: بناء أداة البحث:

 ب اى ط را رات ا ة    

  ما را  ا اد اأ إ ا و ا

   :ال اا  ا ب اى ط را رات ا

   و م؟

و ال  أرا واطع  ارات ا وادت  ال 

)   وا وا  ما ول(٤) رات أ (١)٢٦)،و (

  رة  

  ار  او رات ا )١ول(
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  سادسا: صدق األداة:

:  ٢٠٠٣ر  س و و  أ وا ااد  ).ات، 

٤٢  داة اا  ا  ا ا وا  قا و .(

  أن ور ن إذا ،د داةن ا  ، راا أ  و 

  ، وا ا  اق اي س ق اداة.

  الصدق الظاهري: 

 ا اع  اق إ ى ار اة ى اف اي 

 ،)١٦: ٢٠٠٤  اء واا    ما  ا (

ا و را ر اات طا    س واو ا 

 أدم  ا وا ، ات أوا  ف أو  وم  احوا

  اتل ا٨٠  ى ن اء واآراء ا   %

أ اء واراء ا ا أن أ  ات، وا   داةا

)  م ٢٠ا)  ،ة (١)ول٢) ، و.ذ  ، (  

  رات ا ار  ا )٢ول(

  

  

  

  

  سابعا: ثبات األداة: 

 أ أن  ا  اد  أداة   أن  ت ، 

س اء م ، م اوف ات أي أم  ا م أذا 

 ،ا)١٤٣: ١٩٩٢ م ما  دةإ ط  ا وا ، (

 وط ع درا ما ا ت وب ا  ا ا 

،وم    ار ا ن ر دة ار  ا ا

  اة ا  ا اول وام أن.
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 أ   م تا  ب ن ار  ا وا

ت ار  ود واج ا  ت ام  إدة 

  )  ذ.٣ار واومخ، و اول (

  )٣ول(

   ات  إدة ار واومخ

  

  

  

  

  ثامنا: تطبيقات األداة:

 ا را  را ا ا ا  ا  أن 

 اد اأ  ما ز ا  ا ا  ردة ا نر

ا أ  ة ر رأ )ا  ة   ا ا  

 رأ  ،  إ رأ ،  ر رة ، أ رة را ، أ

.(م  

استخدم الباحث العديد من الوسائل االحصائية  - تاسعا: الوسائل االحصائية 

  املناسبة منها:

١  ار  مت ا  ب ن  

  (  س )(  ص ) –ن  س ص                       

  = ر  

  ]٢( ص) – ٢] [ ن  ص٢( س) – ٢[ ن  س        

  ).١٤٧ :١٩٩٠(داود وأمر ،                                                   

 ا ا   ة  ات اداة و  ات  ٢

  اى:

  )×٣)+(ت١×٢) +(ت٢× ١(ت   
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 = وح  

  ن                

                                                    ،وز ٧٧: ١٩٧٧(ا.(  

  .ر اات ا  ة   ة ب ةا  

 ا ا  ت اع ا– ما ا  ت اع ا  

  ).٣٧١: ٢٠٠٩أاد ا ا وام.(اا وآون،  ١/٢ة  اة = 

اا ا  

و ض ا ا إ  ا ض ا ا ا 

.اف اأ و   أ   

١   و   ة  ي  ٣ ووزن ة  ٦٠أن ا  

.را   ال ا    

٢   أ  و   ة  ي  ٣ ووزن  ه  ٦٠أ أن 

. أ ا إ  ةا  

.را ا و را رة ا :أو  

ا ا وازن اي رات ا ار و ا  )٤اول(

.را  
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ا وا ) ا   ار ١) أن اة ( ٤ اول(

)ا   راث ا١)  ي(٣.٢٨٠٨) و ٦٦) ووزن (

ا  ه ارة  ا  و م ار إم  أن  ار 

ا وا   ض ادة ار رة  وا وا 

   اثص اوا و ردة ا بب اا 

،ا) ر٣٨: ١٩٩٤ا.(  

) ٢)  ارة  اج ا ار   "  ا(٤أ اة(

)اد ات أ ا ا  ي(٣,١٦٠٣ ٦٤) ووزن  (

ار إم  ن ن ب دور إ   ه  ان 

  ر ت     دةل ا  ردة ا درس

  را ن ا ود  رة را  ا 

ا) ا  ث  وا ا   بوي،ا٣٢٣: ٢٠٠٥.(  

)" إظر ات  ااث ار   " ٣وأ اة(

)٣ا)ا ا   (٣,٠٦٠٠)ي ة ٦١) ووزنه ا  ام (

 ر ث وإن م ا   ةو ا راث ان ا

ر   اب أن ا دراك ات  ااث   ث ا

.رث ا ب اا ا  را  

)"  اد ار ا د ث ار  "  ٢وان اة(

)ا ٤)  (٢,٨٨٠٠)ي ٥٨) ووزن ا  ل او (

ا أ  ا  ةه ا ا ا  را ر   

  را ا إ  ا ودر اا   م را دا

.در  

) ٢,٠٢٠٠)  (٥) "م ااث ار " م ا(٥وأ اة(

 ل ان  ر ار  ا ا   )٤١ووزن ي (

.را ا  رات   راث اا م  أن  
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)"  رة  ث ار   "ه اة ٦وأ اة ( 

)ا ٦) ي(١,٦٣٠٠) و ٣٤) ووزن ل او ( ا  

  إدراك أ   ا مرة وه ا ا  را ر

ر دة ار   ار و  ار ا ه ارة 

 اب   دة ار  ل  رة وا ا اث 

ا را.مر   

  ثانيا: مهارة التسلسل الزماني واملكاني لألحداث التارخيية

م وام اث ا ا وازن اي رة ا ا )٥اول(

را  

  

  

  

  

  
  

) وو ١)"   اة ا ث ار" ا(٧أ اة(

) ي (٣,٣٦٠٠ ٦٦) ووزن ا م رات اا  رةه ا إن(

 ردة ا بب اى ا   ة أ    رن اوا

ا اي     إدراك ط اا  ن ر اث ار وف

ا أدت إ ذ اث ار وا   اوف ا   ا 

اث ار  ،  ار ا ه اة ور  اب 

) "  ااث ٨( رم  أ ء درس دة ار. وأ  اة

)ا    "ثا إ ا  ر١ا وا (

)ي (٣,٣٦٠٠ا ٦٦)، ووزن  ن ةه ا أ  ل او (

  ا را  ت ام   ثا إ ا  راث اا
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م   را  بى ا با  دي إ م بس ا

.رت ا  و  

) وو ٣) "  زن اث ار  " ا(٩وأ اة(

) ي (٢.٦٥٠ دراك ٥٣) ووزن ب ةه ا أ  و (

وا و راث ا ا ا  و ا ارا  

.ا  وا  را  د ار   

) " رن اث ار  ا   ، "ه ١٠و اة ( 

)ا  ة٢ا) ي(٣,١٦٠٠) و ٦٣) ووزن ا  ل او (

  ةه ا را او ا  راث اا رم  أ  

.ردة ا بب اا دي إ  

  ثالثا : مهارة التفسري التارخيي

  )٦اول (

را رة ا يزن اوا ا ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

) ١ ا " () اث ار اث ار " ١٢إن اة(

) ي(٣,٥٥٨ ى ٧١) ووزن رةه ا أ  ل او (

 ، ور ا راث اا إدراك ط   رةه ا ن را

ار(ام  وا  اب  إء اا اث

  ).١٩٧٦:٩٩وران،
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) وا ٢ أب اث ار" م ا١٢ "() وإن اة (

)ي(٣,٤٤٠١ازن ارة ٦٩) واه ا  را   ل او (

 أن  أب اث ار ذات أ ة  أ  ط اث 

  ).٦٦: ١٩٨٦ار واا ا ت  و ).دة ،

) ٣)"  اب ا ث ار " ا(١٣و اة(

)ا ي(٣,٤٣٠١وازن ا٦٨) وا. (  

  با  م رةه ا  را  د  إن ا

 به او و أدت إ ب اوا راث اا  ن أن 

ظ ذات ة  ، و  اب أن ا  ه اب 

  و رة أ و راث ا طا   او

 و أ  أن    ءا  ن راث اا

  ).٦٤: ١٩٨٦(دة،

) "  اب ا ث ار  " ١٤( وإن اة

)٤ا) ي (٣,٤٠٠) وو رة ٦١)ووزنه ا أ  ل  او (

 ا    بوأ  بأ  راث ان ا رى ا

ث اا و  ل  با    أو ،م و ر

  وا ث ار و  اب ا أدت إ وع اث 

  )٣٠٠: ٢٠٠٥ار وا  رخ م (اوي،

) "  أداء ار ل ا   " و ١٥وأ اة(

)ي(٢,٦٨٠٠ ل٥٤) ووزن او (   ردة ا ر ا  

. ل ا رآراء ا  ا ا  

)"ا إ ا وا وات"    ١٦واة( 

)٦ا) ي(٢,٦٧٠٠) و رة ٥٢) ووزنه ا أ  ا  (

اب  ن  ا ار ة وإ   ر دة ار ن

ن إ  ط اج  ل   إ  ت ر، وان 

  ث   و ا   با  را ج اا
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ا ا  را ه او ،ا  ،   ب

 رت اوا ا   ر واا   دة اا  و

ا    را و ات ا ، و ا  ا 

  د ا رة وه ا وا ا  را   ا  

.أ  أو را ه ا إ ا را ر  

  رابعا: مهارة حتليل القضايا التارخيية واختاذ القرار

  )٧اول(

  ا ا وازن اي رة  ا ار واذ اار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)  ١مة  ادة ار" م ا "() أ ١٧إن اة(

)ي(٣,٤٥٠١ ٦٩) وو ا ا  ردة ا ر  مإ (

 و  ن ا ردة ا اءة  سا  ردة اا أن م

 او  تا وط وم راث اا.  را    

)" ا إ م   ادة ار " م ه ١٨وأ اة(

)رة ا٢ا)  (٣,٤٣٠٠)ي ٦٨) ووزن ا  ا مو (

ث ر ار  ا ا ه ارة إم  ن ااءة ا ا

ار واف  ه ااث و  دارس دة ار واف 

 ه ااث و  دارس دة ار إ م د ث 
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 ،را  دروس إ وا ص اا  رة ا هو ،را

 إدة     ارض   ن ار  و  ال

.ا ال اأ  فل ا  

)"  د اراء ادة اه اث ار " م ه ١٩وإن اة (

)رة ا٣ا)   (١,٦٤٠٠)ي ٣٣) ووزن ا   ل ا،،(

راء ا را ر ون    دوا رث ال ا دة

 و را ودي ا با   او ا ا ر  

.ا را ا ل إا  ا  

" (  ا ا  إ   اا ار٢٠ "أ اة(

) ا رة أه ا ٣م)   (١,٦٤٠٠)ي ل ٣٣) ووزن او (

 و   ا مو ا ا  را ر نا  

 ر ط  ا ا اة أو اه ا  را  ا

ارا  أذن اب  دون إاء     د ض ادة 

 ا ا ن إ   اا ار اى.

  الفصل اخلامس

  االستنتاجات

١-  را رات ا  أن ا ا إ  ا ا  ظ

  ردة ا ر ى ة ذات أ.ا ا 

٢-   ا  را ر نا را رات ا  ا م

. ا  دة ر  توو ا 

٣-   ا  را ر  و را    راته ا إن

.ر أن ا 

٤ -    ا  را ر نا   ررات ا  إن ا

  أو راد ا ر   و   ا مو ا

اا أ وطا ر  ل إ اا ه 

  ارات.
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  التوصيات: 

 ا إ  ا ء ا : تا  د    

١-   را ر    تدر م ا ررات ا ا

.ا ا 

٢-   ر    تدر م ا ررات اا ر  ا

 ار.ار  ا ا ما   درا دة 

٣-   ر   وا رص ا ا ردر اا اا

.ا ا  را 

 اد ر ار   ا ارا ارة   وزارة   - ٤

.ا 

ا ورة  اد ر ار  ا ا  أ وط  -٥

ر   اب  اب ادة ار    ل 

 . را ا  أ  وا ت اراء وودل ا 

٦-   م وا ا م ا ا  را ر ا

 بب اا   ذات أ.را رات ا 

  املقرتحات:

:  ح ا  

١ .ادا ب اى ط را رات ا  اء دراإ   

 إاء درا ف إ  رات ا ار ى اب  ل  ٢

. ر ات وطاا اا  

ا  رات ا ار ى اب  اا ارا  إاء در ٣

.ا 

Abstract 
The research aims to identify Marat historical thinking in the middle 

stage of the point of view of teachers students. 
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The aspiring to education outputs in many middle schools in Iraq find 
a large proportion Maha to Ass required level, which does not possess the 
skills of students historical thinking scientifically accurate based on the 
study and scientific analysis and evaluation, as there is in Iraq, significant 
weakness in educational institutions, particularly in middle school caused 
by exceptional through which Iraq which produced a variety of problems, 

including Menen many sectors of society, including the education sector. 

And reflected its effects on academic achievement for students and 
represented an increase we cause failure or drop out of school or poor 
academic achievement and this is what caused great waste of human 
potential and physical potential and this is what touched researcher by 
conducting many interviews with lectureship and brief him on many of 
the results of studies which are specialized evaluate the level student 

achievement. 

Accordingly, the researcher believes that the highlight of the faces of 
students from age problems puts planners curriculum and exiled 
education in middle school before the feast of the challenges Menen 
terms of the agreement with the modern philosophy that changed the 
perception of historical knowledge of fixed knowledge to know 
debatable, criticism and interpretation based on historical evidence, and 
this can only be achieved by owning a teacher of history the basic skills 
of gathering information and evaluating the absorption and historical 
analysis of issues and historical problems and interpreted scientifically 
accurate, and make decisions as necessary to the middle school students 
and is the essence of the study of history and needed by history teacher in 
order boosted the of Teaching effectively achieve its objectives to be 

achieved. 

Based on the above, it has focused the attention of the researcher to 

identify the problem discussed the following question: What is the 

historical thinking on middle school students from the perspective of 

teachers' skills. 

So promising researcher questionnaire included the question is: What 
are the historical thinking skills of middle school students and presented 
to the research sample consisted of (100 started) Menen teacher 

graduates of colleges of education / history department. 
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After that happened researcher on the views of teachers, which 
consisted of (4) basic skills and (26) sub-skill, displayed a researcher at a 
group of experts and specialists in teaching methods and psychology and 
measurement and evaluation to determine the validity of those skills, and 
has become a tool in its final form consisting of ( 4) basic skills and (20) 
sub-skill and make sure researcher of the stability of the tool by using the 
Pearson correlation coefficient, and stability coefficient extracted in a 

way re-testing. 

After the completion of the procedures related to research, the 
researcher suggested many of the conclusions which showed the 
importance of historical thinking among middle school students skills 
being the essence of history must therefore school history to wield it in 

the course of history teaching students. 

The researcher recommended a number of recommendations 

including: 

Interest in historical thinking skills by teachers of history in 
middle school and the use of primary historical sources such as 

documents and texts stage, and the adoption of history teachers on 
the modalities and methods of teaching are characterized by 

modernity in order to help students absorb the historical material 
well without saving  

 قائمة املصادر و املراجع

  لعربيةأوال :ا ملصادر ا

 ،ا  د ونوآ :س ادار ، وا ا  ،وا 

  .١٩٩٢ اد،

 ،ا  د  :لأ ر ادا وزارة ا، ا  ا  وا 

،ا  ،اد  ،ا ا ،دار ر ا  ،١٩٩٤ وا.  

 ،ا  را ، س  وزء: أا ا  ا   ا 

و ،اد، ا   ا ،١٩٧٧ا.  

 اون اوآ : س اي، واا ١، ،ا  ،ح٢٠٠٩ ا.  

 اس   اذج ا، و إاد  ا : ظ   اوي، 

ي، واوق، دار ان، ا ٢٠٠٥ دن،{ا.  
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 ،ما أ  ،  ،مو  أ   : ر  ادا  ،٢ا،   

،ة، ا١٩٧٦ ا. 

 ،ما أ  ونوآ : ه اار ، وا  ا    ،زوا 

  .١٩٨٩ اردن، ن،

 ت، أا ز اد: اإ و ا  ا  ا  ،دار وا 

،ن، ا ،ردن٢٠٠٩ا.  

 . ١٩٨٥ ا وآون: رات ار، دار ا ا، اة، 

 ،   ا   : اءات     وا ا   ،  اراتإ     

  .١٩٩٧ اة، ،  ا، ا دار ا، امت

 ،    ق : اط  ر  ادا  ،دار ا  ا    ،زوا 

  .٢٠٠٢اردن، ن

 ،١ ، وااع  د  اا  رؤ  ا :   اد   اري، 

  .٢٠١٢ ن، وت، ، ت اون دار

 ن، واز ، اة دار اار، واذ ا: ا  ااح، 

  .٢٠٠٤اردن،

 اا،  ا     ااة ار ا رات: س  ي، 

  ا ،ا ا ،د ا٢٠٠٢ ،) ٦٧(ا.  

  ر ،اقوزارة ا ت: اا  ا ،مء واا ،ما  

  .١٩٩٦ اد ، ا وزارة

 ،ا ا   : م   رإط  ان  اإ  ا 

  دة ا اوط رى ا ط ا ا     ،را   

   ،مما ١٩(ا (، دا)٢٠١٢ ،)٤.  

 ،   ن ار :م تاا ا ا  ر ادا 

ا    رات  ا  را ،    ،ان  ،ة٢٠١٠ا) وأط 

  ).رة  دراه

 ارس وت اة وا ار و طا :ن ق، 

،دار ،١ا ا ا  وت، ، وا ،ن ٢٠٠٦.  
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         ،رو م  ا د : ا  ،١ا   ةدار ا ،

 .١٩٩٩واز ،ن، اردن، 

 ، ي  ر :اط  ر تراا  ة دار ، اا   

زن، وا ،ردن، وا٢٠٠٦ا.  

 ،  ، ،يوا     :     تراا  ا  

 ا  ، ار وا ا رات اردم ت ا ت

،ا ١٧(ا(، دا)٢٠٠١،)٣.  

  ،  :رات ا را   ا ما ،  راتا 

ا  ،ةا  ،د ا٢٠٠٤،) ٢١(ا.  

 ا،  اب و ا ا ء أ: وآون   ااة، 

  .٢٠٠٧اردن، ن، واز، وا  اة دار

 ا  وزارة اي،  ا    ،  أمر  ا  و  ،   داود، 

و ا ا ،ا  ،اد ١٩٩٠.  

 ،ا أ ، موا ،  :اط  ر  ا  ا  ، 

 .٢٠٠٣د  ،رات اء،

 ،و ا ااد  ا ااد ا   : دة، 

  .١٩٨٦ا ،، ات

 اوق، دار ، اط اح  ا ،رات ر: أ دت دة، 

،٢٠٠٣م.  

 ا   ار  درا   ا  ا  أب  اا ،    : ن 

ه اوأ  بإ   رات  ا  ،را      ،   

،١٩٨٤ا)وراه أطد  رة.(  

  اوق دار ،١ا، ارات ر أ: أ  اان، 

،زن، وا ،ردن٢٠٠٢ا. 

   أ  دار ، أ    أدوا     ا ا: وآون ذون ات، 

،زوا ،دض، ا٢٠٠٣  ا. 

  ا ،  :تأ را وا ا ، رة٢٠٠٠ ، ا.  
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وا اي، أاق م : أ ا ا وار ار     

   ا ،ا  ،اد  ،ا  ريا ا   ا

،٢٠٠٤ر.(رة  راهد وأط) 

          ادة ا   ح  م  :با   ،يا

ل   ،اد،    و رات ا ا ى طت ا او 

 ،ر ا ،ا ٢٠١٠.(رة  راهد وأط) 

 ،ن ام  ونوآ : رات ذج  ا،  ت  مو  ، 

  .٢٠١٣اردن، ن، ،٤ ا وا واز  اة دار

 وا،  واز    ا  دار ، ا  و  ار : ا   س، 

  .٢٠٠٠اردن، ، ن

 ،   ،وا   ا : ا  ا  و   ادإ   

ا ، دار ،١ ا  و ،زن، ا ،ردن٢٠٠٨ا.  

   را ر :ا  ،وزارة    ا ،ن اوا را

،ا،١٩٨٦ا. 

 ،   :  ا   ا  و  ،ا ار  ،١ا  ا   ، 

،اا ، ٢٠٠٤. 

 ا  و  اء  دة    اا : ط   ا ،ج 

اوا ى ا بط  ا  ما  ا ،    اد ،    ،ا  ا 

،٢٠١٢ ر)وراه أطد  رة.( 

 ،ا       : أ  اا  ا  وما  رة  واا  

 تا و  ا  ا     دة  اا ،    اد ،   

،ا ا ،٢٠٠٥ ر، )وراه أطد  رة.(  

       ،رو  اد اإ :  ،او ط ،ا   ، ١ ،

 .٢٠٠٥دار ا  واز ،ن، اردن،

    و ا   ة  رؤى ود   :ح ا ،د  ،

  .٢٠٠٦ ا  واز ،، اة، 

  ثانيا: املصادر األجنبية:

43- Barton, Robert& Marion Williams :Thinking through The Beamon, Clenda 
word, Sparking the thinking of Studentes .London.Routledge,2001. 
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44- Chowen, B.W: Teaching Historical Thinking:What Happened In A 
Secondary school world History Clasrom.Unpublished Doctoral 
disserteation university of Texas Augest,2005. 

45- Eble,Robert: Essentials of Education – and Measurment,2nd,ed.New Jersey 
prentice Hall,1972. 

46- Green,history standard in elementary school,1994. 
47- Hartsmar, Nanny:Consciouness of History.pupils.Understanding of time in 

A school context.paper presented.University of Lisbonk2002. 
48- Parker,W.c ;social studies  ineiementary education ,New Jersey : Merrill 

prentice Hall.2001. 
49- Shu Ching Yang; Computer Mediated critical doing history project,2007. 

)ر ١(           م و  ا ب اى ط را رات ا

:ا  را  
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  الطوسي عند احلديثي النص فهم يف واملكان الزمان اثر

  

  

  

  

  
  

        

  ملخص البحث : 

 ارا إ أن ّي ان وان دوراّ   اد ا وإْن 

اْ ات   اور امّ   ا وا  ا ؛ 

  ءا   ارد اا  دا مو راه ا    او

 أن  يا ا  إ  لا   ؛  دور  نن وا

 .را را  ا ا   

 ان  ا  ا   اص و رت ارا ا اع 

ص ظه ا ق   ول و ا  ا    ر

   وردت ا دا  اا    مان ا   دا

   اوات ا    ا ت اذا ة او ا  زواج .

ظر اد وا ا ن  اازي ول اظر ار و اد 

 ا  وا     ا ا ا ادر ا ام  

 ا    .ا ت واا  ت اا  او اا

. ا  

  ا ن  واا ر ت انول ا ا ا ان ا 

 م ا ا ل ا ان  وفظ  ب  تظ  ر

  وه  ام   ا،  ن ة ا  ا

  املقدمة : 

  آل و ا ا     وا ا ا واة

ا ،ا وأ ا....  

 االستاذ الدكتور

 علي عبد احلسني املظفر

 جامعة الكوفة -كلية الفقه 

 املدرس املساعد

 صباح خريي العرداوي

 كلية الدراسات االنسانية اجلامعة



  

       )   ٥٦٤ ....... ( ....................................اثر الزمان واملكان يف فهم النص احلديثي عند الطوسي

ا ان ا :و  ت اطا و ،ر ا  ا  دةا

 و ا  دق وام   ر وا اء دةاث واع اا 

 رة ا  نا  رات، وا ور ا   ر 

 سا ا  رو ة ا  از  وز ري و  

ا اق   ل  ا دا ء   ت 

 طار  ات اوا اا  ار     

 ر  رة  (ان ان ه اطو )، و١و وف ان وان(

  وا ا ق ذد طو ا   او     تا

ء ا(.  

  اهمية املوضوع : 

 وا   ت اري واا   نوف اظ 

وان   اءة و ص وت  ذ ا  ارة 

رووا اا . وا   

 ات  اا  م    ا  ا ا ا

 ا ا ؛ ووا ا او ا را ا   ا

ت اوصا  ور ا - ان اا- ال ، وا 

 ظ  ا ول ذ او ا ا    ا ا ا ا

 .  ا و  ا  

 ، وا ا ا و ا ا   نن واا ا 

ا    ت ا لا ن  وا وا  ،ولا ا  

.ا ا ا   ،ا ا  ا ا   نوا  

  املبحث االول

  اثر الزمان و املكان على النص الديني :

  ،ءا و ت ا وا مر اطا    ءا 

 ا ذ .ا ا و و ا ا   



  

       )   ٥٦٥ ....... ( ....................................اثر الزمان واملكان يف فهم النص احلديثي عند الطوسي

ف ان  ا  ة ت ) :، وو، واز،  :الزمناوال: 

) او ام ا ٣)   ان ا  ا و(٢و، ودث)(

وا وا، اي ان ان زن اط وا وزن ا واد، ون 

)  وا ا  ا  ن٤ا ن اا ان ا  ،(

) ا ٦) ا ا  ا    ازن(٥وا اود(

)ا م    رة از  دار اا  ،زل٧ا ا (

ن و  يد اا   ات، ا ا و  ده

) ا ا ٨و  اد اي    و ا ن(

  )   ٩ م ا واوث ن ء   واا ا ث.(

  نح : اا  ا  رة  اي   رو ار ا

وا ا ر ا  را ّ)..او ١٠ (ار ا)او ١١ ( ط

ّ دة )..و١٢ ( )(ا  ان ا)١٣  ته ا  ،(

  تت و  ا  ل  نما  ا ا 

.   

،ي و ة    ةوا ّ نر(ان ا ن ل

).(م١٤ز(  

دروف) ا اب  ا ا  ا  ا وا وا ى(

 وز ا وز   و ان ا ا  ا ،اه 

  ) ١٥ااءة.(

ا   ز  ا ارئ وي  ،واأا  ز  ا

  )      ١٦ و : ز ا وز اب.(

  ممد ا   نا  انم   ا  وذ

  طار  او ،ة ا  ان، ووا  نما

)١٧ا.(  

  ثانيا:  املكان:  

)، و ١٨ان  ا :ل اا ام: (ا اوي ء)(



  

       )   ٥٦٦ ....... ( ....................................اثر الزمان واملكان يف فهم النص احلديثي عند الطوسي

) وا...وا ١٩ا.(  

  ا  اح : 

  رج ...اما  د نان ا) :راي ا   واريا 

 ،(   ا ان   اء٢٠ء  ام و  ارج)(

 ادي وت ا ا  و ا م ا ا م اا

)ن (٢١اطا  او ا  ويا ٢٢) او ا ا  او (

 ار  اري وا ا ا  سوي اا ا  طا

) ٢٣وا (  

ا وه ا يا ُا  م نا م)٢٤(     او ،

٢٥(ا( دّا  نا ن ،ّرة اا ) :آ    .

  .)٢٦ء اوي  ات)(

 دا  ا ما    ره م) نا  ا و

  ).  ٢٧ام ا    م    مت)( اة

 ان  ه ات(ا، وا، وارة ا  د، او رة، او 

اء  ظة  (  ا  د ت ا  ان 

 ل ا  ا  ان . ه او ا     

   ،اكآم واو ا ر اص اا  ا  م ر و

ن او   و  رة ا  ا ا  ز  أي ان 

ا وط ي ث م  ر وا   لا  

  ). ٢٨ا  ا او اات (

ان ان ان    ا وار ا  وا اوف 

 وز    ث رب ون ا ا ا  و .

.ري واا ا  وف ا ٢٩(ا(  

  ثالثا : عالقة الزمان واملكان مع احلديث الشريف

  وا  ا ا   ا ا  ر اا 

 ،( ر، و ا  ١٠١اي   ُ اول     ا (ت: 
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ا   اا ()   ،وا ا وا اي أ

  ()ل ا ل اري: (و و   آماك   ال 

و  ا وا و ن اب رن اق آماك، و ور 

 ا   ا ا ن ور   وا ا()  و

  ) ٣٠ه)(

و ا اب  ()وك راي ا ل م ا   ال 

  ا ء ا   اى ا) ا ا ص رواو

ل اا () )(با ء ا  ٣١و(  

ان: (ل روى ا     ا ل: ل ا  ا  ذ

 ا()     ا    ام : ل ، ا  

 ا  ا  ا  ا رأ ام  ،   :ل ؟

 و ،ا  ا  وون ام    ،ا و

  )   ، ٣٢ ذ وا  ا )(ا  ا ، ان 

ا   ا    ا ا ا و() ه٣٣(و(  ،

  )٣٤ا    اوات ا وا   ا اي.(

د  عاو ا ا  نا   نن واا  ا  

ن ا را   :ا  

١ و إدارة ا  ا و  م وو   ،ن ا .

، و ا ا  ن   إ مل  أ ا  رّب 

وا ار ا ور    ،ع اا ا  أو ا 

.ا   

  ، ال  . اّن ل ا ن  اما اك ا، وظر ك٢

 ن ن  ا ()   ار ف  ا ادق

ا إ.  

٣ ة أو رس ا م ،  ان وض .   ن ا

   ورد ا  ،كّل ا   ن أن   ،ا دأ

   ،ب، وأ    ا واء؟!



  

       )   ٥٦٨ ....... ( ....................................اثر الزمان واملكان يف فهم النص احلديثي عند الطوسي

٤   ،ا د  روا ر ء لا   ك أون ا .

   ا()  ،  روى ا ا ()  تان ا  :ل

  ن ذ ل: (ا :ل ، وا وا ا  ا   م ا

اادي  ا ،  ا ،  ظ ا وت ارق  اس 

ا ا ()   ن ا  أرأ : : ل ا (رقا 

ا اادي،  اي    ا ا ؟ ل: (ا ا  ارق 

   ا د   ون ام ام ،ا  رقا  ا  

ّن اك  )، ٣٥)(ا   ؟ ل: ( ل  ال ُذان 

 ، وا ا أ و ،ا ا أ  ، ا د  ّ  

) روا را أ ٣٦و(  

 ر  ا ا       ا ا ن وان 

 ا رة ا )٣٧( :  

  .أوق( عاا ٣٨١  :ما وا (  

ام ل: (اق  ا وا  ()وى اوق  ا  ار 

 اول ا  ذ) :ا ا   وقا   ( ا

  م و ،اوا() ) (ا  وم  ا ام ٣٨ا.(  

و  ا):ا ا ل م  عا   ما ا ا

 ا و ا ادارة، و    وا ،ا  ادارة ا

 ة اس ا  ر ،ن از  با  د ا ا 

)(٣٩.(  

  ):٧٢٦( اا  اادراك ب. 

  وا ، ط ا :ا    ا ل ا

    ا ن ا ز ان ،ف ا ت، ووا 

).  ن آز   ةو ،  ن٤٠ز  (  



  

       )   ٥٦٩ ....... ( ....................................اثر الزمان واملكان يف فهم النص احلديثي عند الطوسي

دات: اا  .ج)ا ٧٨٦.(  

) ٤١ل ا) :ز ان  ا  ادات   اد اورة(         

 ي ون اا دة ذ  م ربت واوت اوم اووزان اوا

          ا اذا ن لا  ء  اذا) اوا اا  ء ،... 

)((ا   بوا ول ا   ن دةا   ٤٢ه (  

ردا ا :ن وازال وات ا .٩٩٣(ت:  د(  

ل : (و  ال  ء   ا ر ات        

     و ،ظ ص ووا ن وازال وات    واه ا ا

)(....،ع اا  ذةت اا  قم٤٣وا (  

  ). .١٣٧٣ ا  ات: ا    اء(

: ((  ٣٩)   ا  ذ ادة ١٣٧٣ل ا  اء(

  ان  ال  ا      ا  ازن)  

  ود ا   ، صن وان وا ت اا  ا ا

   لو ، ا    ا   وا ا()   ل ا

)(.... او ٤٤ا  (  

ااي : (ا ان    (ا ن       و  ام  ه 

      ا ا    نور ا ان( ا   صن واوا

    تا   و وء  نور ا ن اذا وا ،

)( .. ا   ٤٥ام  (  

ا  ا .وت ا نن وا: ) ا ١٤٠٩ا(.  

ل : (ام اد  اارج   ود  ا ااي ،            

     ،ت ا ا  ا ان ا ذ      ا او

ا        ان ا ان وان ا  اد،  ن

    )  ٤٦ا  ء ال ا  ا و واده)(

  املبحث الثاني

  آليات فهم النص احلديثي عند الطوسي

. اب: ف اب  م    ب  و ا ، ان      ١

  : ا ط  دل اا  ا ا ا ط ب اا



  

       )   ٥٧٠ ....... ( ....................................اثر الزمان واملكان يف فهم النص احلديثي عند الطوسي

(وا  ا ال اب، او  ن ط ا ات اب، او  ن    

)(ا ب ط٤٧ا (  

ا  ادو     ظ ووا   ب واا ن أد  ه ب

ا  ، ط ات اب  ط ا  ار ون         

)٤٨ا        او    ل اا ط  ا ب طا ا  (

). ا  م اء  ا ٤٩وا (     ا    ا 

)     ٥٠ا )ا ا ا ،(٥١     ام    و (

      ا   زاد  ام ا (را) ب   ء ا م ا ا

     ب وا و ذها  ا  ،زوا ا   آماد  اا

         ت ا  ا  ب ا ادا    اي ان ، طا 

  ) ٥٢ء.(

  . األخبار املختلفة ومعاجلتها:٢

  تعريف اخلرب وتقسيم االخبار:أ. 

  ا ه    اق او اب واات ه  ة اماع: 

  با   ات.و ا   را و 

 .ق اا     ن ة  ق اا    اتو 

 ول  ا ا  و رك  ا     ظ   

  ) و :٥٣ان   ا  ؟ ، ن ا ه   وب(

 ن ه   و  . ا

. ذ  ه    

.و   ة     

    ام و و   ه ان   ) ا ا  ا ا 

     و مب اا ا ،   و  ا  و  

 ا )(  د وا ظ   ٥٤و(  



  

       )   ٥٧١ ....... ( ....................................اثر الزمان واملكان يف فهم النص احلديثي عند الطوسي

   و  ا  رأ  ن اا ل ا  ح ا 

      )  وص و ط و وع ا ٥٥    و ا  اي ام (

  و    اد.

    ه ر ل ا   ام       ا ذه اا  

ة اك وان وار ا ا  يا()   ن ى ذ ي و

 ات ا وا ن ا ز انو ور()      ا ا  و

 ا  ا وا()       ا ال: (و ،  ام  

  )( ا  ي وا٥٦       ا ا ا   و (

    ا  ا  و ار اا  ر  ا  ا وا

  ان ا   ال اا ر عة اا  نوا ،ا

  )٥٧رة   اد ).ر  و

.  ه اوي ا ى ان ا  

١  وم) ام اوي: اما  ا  .()    أ اا و

( ه  ادهم    

٢).ا ا   ا  دون ا  ا ٥٨. م(  

 و    با   وا ن از    ان  ج

  )٥٩اد ا و  ارد    ا ا اء(

  ) واف و از ا :٦٠اض ا ا  اال(

  ز ا  ل  

. ا  ل و 

  فا و        ز ا  ل ي .  او  ا 

) ٦١.(  

          ل ا  وال ال ا  ض ا ه او

         م ور ا و ا  ط  راءه ا ا ا

      ي ون ال ا  ر و        رأ  ل و  

      ا  ن يري اما ا     ب ا ر()   او



  

       )   ٥٧٢ ....... ( ....................................اثر الزمان واملكان يف فهم النص احلديثي عند الطوسي

   واا   ول ادى ا  ا  و و ن با

).ذ ا   ا    ا ٦٢                    ( 

  : وج ا  ا ا:  جلة االخبار املختلفةب. معا

      م ،   وا  ا ب او ا ا ا ن ا اذا

 وا  ا –  ب واا– .  كو 

ا و   اذا وا ا اد ا اع ا ا و اع        

.ك او ا ا ا  ا 

 ا اذا ن روا  م  ا رواة   وك ا  اواة.

اذا ن روا و  اد واا   ، ال ا وك    

  ا وا اي ا ، ا  ا)(٦٣.( 

:  ن تت او اان ا ة او  

     وب اا  و  ا  ا او أ ا   اذا

   .ا  ا  ا  ي اا  ا و 

.ا ا ا   ا   واذا 

  واذا  ا –  ا-          وا و د  

 )٦٤وا    ا ا  و ن امن ا  ا  د.(

    ا  را و  ته ا ل  ان م 

  ا ا  ور:  

  ا   ة ااوي: ن:: ار اول

او  :، اي اذا ن   اد ا ا وروى    

.وا   

     ،ووا ) ةا   :ا     : ما ا

   ا    ه او  تاذا و (.. اوا     ، ا و  

             و ا ا   واذا ،ح اط ن وا  ن

) . ا و ٦٥   ا  ا    ةا   ،(

)وا   ا   واذا ،وا٦٦( 



  

       )   ٥٧٣ ....... ( ....................................اثر الزمان واملكان يف فهم النص احلديثي عند الطوسي

و  ا :م      ،.د   ،.ا ،. ا)  :و

.(و   ،.با   

مر اا       وا ز ا  ه اي ا :ا   ا :

  لو روا   ن واذا ،ن رن واا   ،ل 

 :ظا ا . ا و  

.  ا وو روا   ء اذا وا  

.ر ا   وا     وأن 

    زا روا   نارح ،ول ا  ل اوا   ا أ

 ا ن وا ز ا و ،    دةا  وا روا  زةو 

.ا  ذ و ا  و  

:ر اا  ى: وت اظ  ا  

. ا  او ه ا و ، وا ا  ا 

. ا 

.  ا 

 ا وي.

ا داء: اوا  

.    لا  ن ل  وفا روا ا 

    اح و ا ن ا ه  او   أو     

 م ا   و  ذ وف،  ذ   ك ه.

 :ا و ا   ا 

دة.ا ا  

 .ا  ا ا 

   ا  ا ا  را  ته ا      ن وان

).٦٧  (  

  الطوسي روايات : عند احلديث نصوص قراءة يف واملكان الزمان اثر رصد. ٣

  :  ا :اذج اول
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    ا اي د  ل    ان ر  ام 

اوات    ذ ا ا  مع ه ات واد  ل     

  اان وان اي ن   ا اار  اط  اوات .

 ا   ) :ا  ب  وا واا  ء()     يء اا :

)( ذراع و   نل ذرا ء؟ ٦٨ (  

 ا  ا  :ل )ء اء واا  د ما ا و()   

            را  :ل ؟ا و : ؟ّ ل ء؟   يء اا

  )٦٩ار)(

ما م ا وال:         وا )طزن اي ا ار ا ءت اا أ

)(رط  ء أ   يء اا  ٧٠ا(  

      رأ  ا راي ا      ا ت اواه ا

     ن ان  ر ا  ورد  و ) ام  و ا

)(  يار اا ار ن ن ،٧١  (  

           رل او اارط ا ام  ا   تواا   ر 

   ا ل ا   اد وزن ا  لرطا  ا ره اوا

  )٧٢ ا ...)(ان ارطل اا  وزن وا ام م ارطل ا

    رء واا  دا ا ا  رأي أ  ان  

 د  ا ا و   م  ا و  ع        

  ) .٧٣ل  و رأي وك(

        ام  ا ورد ت اه ا  ر ا ف   وا ا 

    اي ان ا ،ا  وا ل ا  ا  اي ، رفا

اا ا  دة      ()را  ف  )    ان ما      

  ) ٧٤ه)(

اي ان اف  روا (أ و رط) وروا (ا  رط)  ار     

 وذ   ور اوا  ان  اط اادي ر  ار  

          (رط و أ) زنن ا ندل، رط  رط  ر، وانا  



  

       )   ٥٧٥ ....... ( ....................................اثر الزمان واملكان يف فهم النص احلديثي عند الطوسي

 اار اط  ا واف اي ن   ار ا ، وا اوت 

.ا ا اق   و  

        ان   او  تا ا   ءا ذ ن م

  )٧٥رف  دة ا  ن. (

  دة ال ا   رة او  ول ان ان ا  وا  

    اد ا   و()       ا ا  ،م) :روا ()   ل

)(  س ل ة؟  رد وء ا  ا : ٧٦(  

   (ء ارد)اذا ن ا  ن ا   اع   

ك ا  ا ا و) : ءه)(ا ٧٧(  

  و    (ردء ا)  ن از وذ (س) رة  ول 

    ن ذ ردا  ي وء اول: (ا   اي ا  ردء ا 

)(...  ا   ء ورٍد وان ٧٨(  

      ا ا  ور   و        ن ورا  ادن ا وان

اب   ا  او ا    اك،  ل ا ا أو        

)وا ا اي ا  ا اوق  )    ٧٩ا  (ء ارد) (

)(ه ا٨٠ (  

  اذج ام : ا واق.

   ل وض واا  ر ا ا   ا 

.م واا   

        ت اواه ا  ا و وال اا 

  ا  رأي   ا   ص ه اوات: 

١ :ل  ) :وا واا .  –    قوا ا –  : ل

  ) ٨١ ا ن م    ادة)(

٢  ا  ا  ل آ   ) : ما واا .()     وم  

  )٨٢ا واق... ل  س)(

٣      ا ) ل :ا واوا .()   ل ا       قوا

  )٨٣اء)(



  

       )   ٥٧٦ ....... ( ....................................اثر الزمان واملكان يف فهم النص احلديثي عند الطوسي

  ه اوات ل ا واق (  اء)، اي     

)  م وان اء وا   ه ا ن تواا  ل٨٤ (  

       أ  ) :ل تواه ا أو ا ت اواا  ا 

ا()  - قوا ا-    ن م ءا   :ل ؟

)(َ٨٥ (  

 ا   اء و ا وا    اة،  ل            

         ا  و  قوا ا ) :ل ا ا  ىا وا

)(ظ   ان ٨٦ (  

و            اي  ز و ا   ام  ان ا ا ا

            روا ل ا م    و  ز  ا ا  

ل : (ا واق   رل ا   ()اى  ا  ا ادق

())(٨٧.(  

،م واا  ط ا        ه لا  ىا ط و

    ل را  وات اا    ل ا وذ أ

     )د اام روا   هة و  وا  او ا  او 

  ل – دقه ا()-    د واام    ء...؟ا 

  )  ٨٨ل م ...  ان   ا اط   اء)(

        ن ان ا :و ا )  ا 

      ن ذو ،د ادون ا ا  د روى  ن اويا

 ن ان مء، وااب ا )(با ٨٩ (  

ان ان    ل  وا ة ل ( اء) اي         

   وار ا  را ا م م ماي اوا ،اب ا 

  (م) ام  اء   اب. 

Abstract 
The study concludes that the elements of time and space played a role 

in the process of jurisprudence. However, the trends differed in the 
interpretation of the zakani role in the process of development and its 
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effect among the modernists. Therefore, when we presented this study, 
we found a number of resources that scholars learned that time and place 
have a great role. The case of the question of the five that we were 

exposed to in the last detective by applying the historical study. 

As the factor of language is the origin of the understanding of the 
texts The study has identified this subject as an influential miracle also 
understanding the text and a factor trying to change the operative texts of 
the emergence of the Ijtihad factor shows us that the possibility of 
discussing these constants to change Almasadeq contained in many 
novels that may not benefit today Such as a zakaah or a dowry in a 

marriage. 

The emergence of militancy and criticism, most of it was an 
instinctive element trying to show ideas and not to stasis on one mind 
because of the environment, which made the uprising of Ibn Idriss al-

Hali on Sheikh Tusi. 

The rationalist approach today tries to prove that the historical novel 
is not an ineffective element in the face of global technology because it is 
purely historical. It appeared in a speech to deal with conditions that can 
not be continued to this day, and this is according to the possibility that 
the majority of the system today does not discuss the reality or address 
the problems caused by the transformations And the variable> 

  

 هوامش البحث

  

١  :.   ا م   ،اا   ،ا وا ا ا  ا ا

  . ،١٣ ا، ص ١٤٣٣  ٢٠١٢ة، دار اب ام ،وت ، 

٢      ، رف ادار ا (ندة ز)  م : .٣٧٤/ ص١  ،ا  .د ،

، د. م  اا   :      ٥٥ان  ا ا وا ا، ص

  .   ١١٨، ص٢٠٠٧ا   ا ت اادي، دار اء ا اف

  . ١٩٩-١٣/١٩٨اب، دة ز .  ،: ا ر : ن ٣

٤  ،  ،دوما ا  ا  ، ا  :يز٢٢٣/ ١٣. ا .  

٥  ،ا   ن، دت اف ا : وما : .٢٧٤/ ٢ .  
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٦  ،دة و ،بن ا : ر ا : .٣/٩٦٢ .  

٧ ا : ما : . ، ن ،ت١٦، ص١٩٧٨  .  

   ٧٩. : ام : ات، ، ص ٨

  .١/٥٨١. : ا ر : ن اب،  ٩

١٠  : . ا ا   ل ا٧٨٦(ت   ح  ادا  :(

 ،دوت، ١ا ،ا  ،٣٠٢، ص١٩٧٩.  

١١  : .    ،د واا  ،ت او ا :ما 

، ا ا     ١، إاد:  ل ا آ ،  ١، ج

 ، ،ا ا٣٥، ص٢٠٠٣ -ه١٤٢٤ا.  

١٢  : . ازي(تا اا  ر اج  ١٠٥٠ ،رر ا٤ه): ا ،دار  ٤  ،

  .١٧٧ا ا ،وت، (د.ت)، ص

  .٢٤٣. ورم ، ا ،ء ا اوا  ا ، ص ١٣

١٤           ت اان اد ، ا   ،ا  ،ر ن .

  . ١٥اا، د ، ص

.   :، امح ا اوا ا واق، ا ا ا، اب ،    ١٥

٤٢، ص٢٠٠١، ٢ .  

١٦            ا ا ،(ا ،ء، اا) واا ا  ،اوي  : .

 وت ، ١٠٧، ص١٩٩٠، ١ا .  

،       ن   ا اي  ان وا  : . :ه ١٧

  . ٣٦اا: ص

١٨  : ما ادات. ا ص ، ما ا٧٧٢ا .  

  .٤٢٥٠/ ٦. : ا ر : ن اب، ج ١٩

، م  ا وا  ا     ٦١. : اي  ح اا ا، ص     ٢٠

 : صا:داد ا ٢٤٦ا .  

٢١ ) ا ٧٢٦. ا       ا م  اا  ،ح ا  ادا  :(

)ت، ٦٧٢ا ا  ، (١٤٢٦ - ٢٠٠٥ ، وت ،٢  ،

  .١٣٢ص
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٢٢ ،ح ا  ادا  : ا ١٣٢ص  . ا.  

٢٣  .ر ما .  

٢٤  : .ص ،ا ا ،ت او ا :ما ٢.  

٢٥  : .ص ،ا ا ،ت ا ا ا :ا ا ٨٣٠.  

  .٨٣٠ا م، ص.  ٢٦

. ت ا رات   ال اات،  ا، ا ا اا، دار   ٢٧

  .١٢٤، ص١، ١٠١٤و ا  وا واز وت 

٢٨     ب ادار ا ،رة اا  ما ي، اا ا  : .

 ، ،ة٢٠٠٩ا ،٢٩٢، ص٣.  

و .    ورود  ان وان ا  ا ر ان دا د ٢٩

م  ا دون ا    : ا  ان  ا  ان،         

     ،ا ما ،اا ا ،ا  ورا ،ا  ادا

     ط  د ،وا ا  نا : ،وةا ،ما ،ت اا

  . ٢٧ -٢٦، ص ١٩٩٩، ا ا ا ب م اة، ا

. اروث اوا  اة وا ،ات طل ا، ا ل اري،    ٣٠

-  ١٤٣٦ وا()    ، ا ر اان ،  ا ااد     

  . ٣٤، ص٢٠١٤

دي: اب اف ا، دار ا  وا .         ، ام او  ٣١

 ١٤٣٦ا ،دار ا  ،٧٦، ص٤.  

  .١١٠٥، ا ٢/٨٥٥. ا ا: ار  ال ، ج ٣٢

٣٣          و م ل درا  عا ا ا   ا  و  .

  ا وا و ()   روات ا  اوات ا

     ما     يا ا  عم ا وه ا رةواة، واا 

    ت اوما   ح و  ا   وه ا  

       و ء  ،ما  ط  ح       ريا ا

 : . رااو ا ت اواات ا ،ة واا  واروث اا

  .٤٢ -٣٦صطل ا، ا ل اري، 
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  ٣٧. : ا م: ص  ٣٤

٣٥  ا ، ا و  :ا ١٠. ا.  

٣٦   ما  . : در   دقا ا  ،و ا ا() ،

١٤٢٧ ،٢٢٥ -٤٢٤، ص ١.  

٣٧ ما  : .:   دقا ا   ،و ا در ا() ،

١٤٢٧ ،٤٢٧، ص ١ .  

٣٨  ،ه ا   :وقا ١/٢٦٠. ا ا ٨٢١، ر   .  

٣٩  .ا  ما:  ، ا٢٠/٧٤٥ا .  

٤٠  ،ا اد : . اا  ، ١٧٣ص  

٤١ . اوا   .  

٤٢  ،ا  ، ا  ،اوا ا :     ولا ١/١٥٢. ا.  

٤٣          ا ا ا  ، نة واا  :ردا ا .

  ،ا  ، ر٤٣٦/ ٣ا .  

  . ٣٤/ ١ ا   : اء: .  ٤٤

٤٥  ما  . : ص ،و ا در ا٤٢٩.  

  . ٩٨/ ٢١. ا ا : ار،  ٤٦

٤٧  ،ا  ،ري اما ر   ،ل اا  ةا :١٤١٧. ا ،

  . ٧ص

  .٨. ا: اة  ال ا، ص ٤٨

  .٢٥. ا: اة  ال ا، ص ٤٩

٥٠  ا ا ب اا   ا ا . ا وا ،ا  

         ول وب ا اكا  ن (وا ، ا) ه ا

ب ام ، ن  ا اي   ا  ا وز        

  .٢٨ا  ارده ا ا ،: ا: اة  ال ا، ص

٥١ ا ر،       . وا    ا  وا  ةوا رب ا ع ا

               را  ا ا   ةان ا  ام    او

  . ١٠٢ا ا ؟ .  :ر  ا : م ا ، ص
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  . ٤٢. ا: اة  ال ا، ص ٥٢

٥٣ ا : .ص ،ل اا  ةا :٦٨-٤٦٥.  

  .٦٨-٦٥. ا: اة  ال ا، ص ٥٤

  .٦٨. : ا: اة  ال ا، ص ٥٥

  .٧١. : ا: اة  ال ا، ص ٥٦

  . ٧٠.  : ا: اة  ال ا، ص ٥٧

  .٩٥.  : ا: اة  ال ا، ص ٥٨

  .٩٦. : ا: اة  ال ا، ص ٥٩

٦٠  ل. ا        :ا : .ا و ذا ا وري، وا ا  ام

   ٩٨اة  ال ا، ص

، ا  ٥٩١/ ٢، ا: ار،  ٥٨٣/ ٢، ح ا  ٣٠١. : اة : ص   ٦١

 ،ل ا٢/١٢٣ا  .  

  ١١٨ -١١٧: ا: اة  ال ا، ص . ٦٢

  ،  ااب ت ا. ٩. : ا ا: و ا ،ب  ٦٣

  .١٤٨-١٤٣. : ا: اة  ال ا، ص ٦٤

  . ١٥٠. : ا: اة  ال ا، ص ٦٥

  . ١٥١. : ا: اة  ال ا، ص ٦٦

  . ١٥٥ -١٥٢. : ا: اة  ال ا، ص ٦٧

  ، ب ؟؟؟١، ح١٢/ ١. ا: ار،  ٦٨

  ، ب ؟؟؟٢، ح١٢/ ١. ا: ار،  ٦٩

  ، ب ؟؟؟٤، ح١٢/ ١. ا: ار،  ٧٠

  . ١٣/ ١. ا: ار،  ٧١

  .١٤/ ١. ا: ار،  ٧٢

  .١٤/ ١. ا: ار،  ٧٣

  .١٤/ ١. ا: ار،  ٧٤

  . ١٥/ ١. ا: ار،  ٧٥

  ، ب  اه وا. ٢، ح١٧/ ١. ا: ار،  ٧٦
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٧٧  ،ا :١٠، ح٢٣١/ ١. ا . ه واب ا  

٧٨  ،ا :٢٣١/ ١. ا.  

  ، ب  اه وا.٢، ح١٨/ ١ . ا: ار، ٧٩

  . ٦٦/ ١. ا: ار،  ٨٠

  . ١، ب ا واق ح٦٧/ ١. ا: ار،  ٨١

  . ٢، ب ا واق ح٦٧/ ١. ا: ار،  ٨٢

  . ٣، ب ا واق ح٦٧/ ١. ا: ار،  ٨٣

٨٤ ا :ر، . ا٦٨/ ١.  

  .٤، ب ا واق ح٦٧/ ١. ا: ار،  ٨٥

  . ٥، ب ا واق ح٦٧/ ١. ا: ار،  ٨٦

٨٧  ، ا  :ر    ٨٢/ ١. اب ا ، ءا  ب ،ءب ا ،١ /

  ٦، ح٦٨

  .٢، ب امد ا، ح٨٧/ ١. ا: ار،  ٨٨

  .٢، ب امد ا، ح٨٧/ ١. ا: ار،  ٨٩

  قائمة املصادرو املراجع

   يمف   . ا :  تن  اا   ا ،وا : ر  ا -   

وج اد :  ن ١٩٩٦: ا  

 ر ا)٧١١ت :(ا ل ا ا               ن :ا 

 دار اذ     ،  ا ،  ا    ا  ،  ا   اب،

  .ت  ارف،

  ، دةا ،  ،دوما ا  ا  ،ا  :يز١٩٩٩، ٢ا.   

 ما  :در دقا ا  ،و ا ا() ،١٤٢٧  ،

١.  

 ج ،  ،د واا  ،ت او ا :ما ١ ،

 ،آ ل ا  :اد١إاا   ا ا ،  ، ،ا

  .٢٠٠٣ -ه١٤٢٤
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  ل ا  ا ا  ٧٨٦(ت       ،دا  ح  ادا  :(

وت، ١ ،ا  ،١٩٧٩.  

  اد ا دا :ا ا  وا ا    ،فا ا ،

ا ا() ٢٠٠٩ ،١  .  

  ا) واا ا  ،اوي       ، ا ا ا ،(ا ،ء، ا

 وت١٩٩٠، ١.  

   ،ا  ر: م ا  ا  ا ،ا  ورة، ار واما 

وت ا ٢٠٠٦، ١ .  

 ادياا  ،ب ا ا ا ،واا   ة،  ،ا١٩٩٩ا.  

 أ ا ا      وفا  ا  ما ) ٥٠٢: ا  ( داتا  

 آنا ،ان: ا نم اوديدار، ا ،ار اا ا - وت  د  ،

١٤١٢،  ١   

         ،با ،ا ا ق، اوا ا واا ح اام ، ٢ ،

٢٠٠١ .  

 ه  :يا ا   نن واا ،    اا    

٢٠١٢.  

  :ازيا اق اا اح ا  ب ادار ا ، ا   ، ،

١٤٠٨ - ١٩٨٨ ،١ .   

  اا  ، را  ا ا ا  ،را :ا.  

 ا  ، ا  ،اوا ا :     ولا ا  ، ت  ،.  

   ازي(تا اا  ر ا١٠٥٠      ،رر اا :(   ،ا دار ا

  . ،٤وت، (د.ت)

    دا ا  ح ا:          ي:  دار اا ء ا  ا م 

  ،ا ،ت وارا١٤٣٣ -٢٠١٢.  

 را :ا ،ا  ، را  ا ا ا .  

  لا  ةا :ا ،ا  ،ري اما ر   ،١٤١٧ا.  

   ، ،ةا ب ادار ا ،رة اا  ما ي، اا ا 

٢٠٠٩ ،٣.  
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  ) ا ٧٢٦ا          ا م اا  ،ح ا  ادا  :(

)ا٦٧٢ا  ،( ،ت ١٤٢٦ - ٢٠٠٥ ، وت ،٢.  

      ا ا ما )٨١٦: ا(ب : ت، اا :

 و   ءاف  ا   ا ،دار: ا  ا  وت  ا -

  ن

      ا   ،ا  ،ر ن   ت اان اد ،

اا.  

 ا  ،     دار ،اا ا ات، اال ا   رات ت ا

  .١، ١٠١٤و ا  وا واز وت 

      ا ا ا  ، نة واا  :ردا ا

اا  ،ر.  

           ا م  ،ا وا ا ا  ا ا ،اا  

  . ١٤٣٣  ٢٠١٢ة، دار اب ام ،وت ، 

     ،وا  دار ا ،ف اب اودي: اا ما 

 دار ١٤٣٦ا  ، ،٤ا.  

 . . ،ت  ، ري ا   ،ر اي: اا    

 ا ا ا ،زا ا  ،   ،ا ،ت وارا ٢٠١٢دار ا- 

١٤٣٣  .  

  ،ل اا  ٢/١٢٣ا  .  

 ات ط ،ة واا  واروث اا    ،ريل ا ا ،ل ا

  .٢٠١٤- ١٤٣٦ وا،  ()ا ر اان ،  ا ااد 

 ا  ، را  ا ا ا  ،ل ار : ا.   

  ت ا ا   ا    :اا  م   ء اادي، دار ا

  .   ٢٠٠٧اف

    ب ا ا ا ،وا ا  نا ،ا ط ،  ،ةا

١٩٩٩.  
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  تقييم كفاءة اخلدمات التعليمية يف مدينة العباسية 

  

  

  

  

  
  
  
  

  جامعة الكوفة                –كلیة االداب 
  

  

  
  

  

  ملخص البحث 

 . اط ا وا   ن وواام  و  ا 

و ا ا  ا ا   ات اا  دة 

 ا ه ا ءة  وادارة . و اا وا ، ادر اج ا

  وب و ، وا دور اا   ، ا مة ا

) ١ا. (   

 . وا ل درا  ا  ت اا  ءا  اذ م

 زا ا ان ت وه ا اا زا ا ل او  

 ءة ا  ، و   ن ا ت اه ا ت

 وا اا وزارة ا   ا ا ا  د ا

   ه ات و م ا  ا   ات . 

  املقدمة

 ا    كا و  داءا ة ما وا ،  

ا ا  اا ء ا ده او  با اذن ، ا 

ت ا  ىا ت اما ا  ا  تا ا 

  )  . ٢( ا ى

 االستاذ الدكتور

 علي لفته سعيد

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 

 املدرس الدكتور

 حسن عبداهللا حسن

 جامعة الكوفة –كلية الرتبية 

 املدرس

 اميان عبد احلسني شعالن

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 
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ا  واع    م ، ا  ت اا  ت ا

  ا ، وا ا ت اف طا  و ، ء اا  

) ا   ات اا ٣ . ( 

  و ،  ا  ا ظا    ان 

 ة ا  ل اطض ار  ا   ت اا ا

  و اس ا اي  ات ا ا را . 

  ا  و ت اا ز و  ورة 

 ل إ  ا  دئو ك أو  ض ول اا  و

 ى ون وا   تأو   ا    ز

  ) .  ٤( س ا  امق   ت اىأ

  ات إ أر ا و:و ه 

١-         لطض ار   :لطض ار      و

  ا ) ا  نات ) ٥-٤  .  

٢-   و :اا راا ٦    ا ) ات١١-٦ و (

 ا اول  ادس.

٣-  و :ا راا ٣  ا ) ات١٤-١٢  و (

 . ا و ا ا  

٤ -  ا راا  وا اد ٣: و    ا ) ات١٧-١٥ (

. ما   ديا ا  و 

  اوال : مشكلة البحث : 

 ا  ر  : ا  

   وا از ام ت ا   ا ؟  

ظا ا  ءة ا ا    ؟ 

  :  ثانيا : فرضية البحث

-        وا ا     اذ ت ا ما زا 

 .  ء اا  ا 
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-        ا  رم  راا  ا ءة ا 

 .  ا 

  :  ثالثا : اهمية الدراسة

ت ا ، و ى  ه       ا ارا  وا ا  -

. ا ا  تا   

  :  رابعا : هدف الدراسة

-  : اف اا    ا راه ا   

-  . ء  ودور ه ا ما زا وا  

-    ةا ا   ىوزارة ا  . 

  :  خامسا : منهجية البحث

   ا ا  ا ا ا  د راا  

            ، ا  اا    ، ظا  نا ا

ت اا  ا ا  ا ا    و . ا دا 

       ا ث ات واوا  در اا  رات اا

 . ا  دة ا رةل ز  ةا   ، ا   

  سادسا : موقع ومساحة منطقة الدراسة :

   إ ث ان اا  ا    ا )و ء ا

          ا ا ظا إ  ه ا و (وا وا

      ا   .  ديس ا ورا ارأ ا 

) . أ    ٥)ْ (٣٢.٥٩ -٣٢.١٢ْ)  و دا ض (  ٤٤.٣١-٤٤.٢١طل (

ا              ا ا   ا ا ا   م اا 

)  و   اق  ا و  اب  ا وان  ١٧ب(

)   انو(١٢  (٨) (٦) ا ام اا  (١    أ ،(

   ا) ا ر(٥٤،٠٩ (٧) ٥٤٠.٩٠٠)اي(٢.  
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) ف١ا ا   ا  (  

   ،دارا ا  ، ا اق، اا ر :را

٥٠٠٠٠٠: ١،س ٢٠٠٧

   :اخلدمات التعليمية كفاءة تقييم -١

اا ،   وااء ا  وظ     ا   أن

    ور   وإ  ءة        ان ا  ، ا ا 

  و ا ا  اأ     ل   

) م٨و .( ا ا    ةب اا  هد وا

      ) ف روRobertsا (  ام  ء جا ط أ ا 

  ).٩ا  ط و ء اج ( ا   ل 

           ا ا  ا  ه  ا د   إ و

        رمو  ت ا وزارة ا   ا ا ا 
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)    أن   ١) وا ( ١امت اة  ا   اول(     

    ا إ أو  وو ال ا. ج  م

  ) ١ول (

 ا   ت ا٢٠١٤ا   

  

  

  

  

  

  ار : وزارة ا ،  ا   ا ، مت  رة .

) ١ا(  

 ا   ت اا٢٠١٤   

  ) .١ار : اد  اول ( 

   ت ا ظءة اس ا ات اا 

 ى ،    ا ا ااة .   ا  ان 
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ا ا وان  ذ ا  وز ل ا ام ل 

: ا ا و ت اءة ا ض و . ا ا   

  املعيار املساحي : -

رياض األطفال -ا

 ا ا   ا از  اا  رض         

 ا  دل ، وطا          ةوا د رو د يا ر ا٥٠٠٠ 

) ن وا  ٣٢٥٠م (٢)١٠      رو إ   ا  أن  . (

        ه ا  م    هأ ر إا ى وة ال واأط

. ا  

  التعليم االبتدائي  :  -٢

م  ،  (     ٢٥٠٠ا ر اا واة        د ار 

٦٠٠٠-٥٠٠٠ ٢       )  أن ا  ا  را ا ٤) و ر

) ٤ر ( ن ك   د ا اع اارس ا ( ٨اا) ، ود (

ارس

التعليم الثانوي - 

)  ن يا ا ا  د يا ر اا  د١٠٠٠٠ 

)  إن ا و (١م)ره  ك أي أن ( ر٣ ، (ر

  ه أن ار أا    مارس ا ا    أ

 دةارس ا. 

  املعايري التخطيطية (طالب/ معلم،طالب/صف،طالب/مدرسة): -ب

رياض االطفال -

 إ د اطل    رض اطل، إذ معيار (طفل/معلم  -

، و زاد اّ  ا  د اطل ود ات  ا أو 

    لطد ا) د و . ّا ءة ا ّ١٨-١٦ (

 ،  ط  را ا ءة و )   إذ ،ر٥٢ا (

)   ّ ن د وّر اق ا /١٨ط   ط (

) ّ١٢ تا  بد اا  ت، إذ ( ) ر١٨ا (

 ) دد اا  ت .٦ (  
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 إ د اطل  ، إذ ّ ا  د  

  وا  ل اطا  ّن اا د ال وطا

طد ا زاد و ،ه ا  ّوا ة ااا ا  ل

 إ ءة ا ا    ّ ا  واة 

  ّا ّت اا  (فا) ُا   ا .

ات،    اد ا   اض اطل و د 

ل اطا )   رد اّ .٢٥ -٢٠ ./ا ) ط ءة و

  ر اا )   ا ر ١٠٦اق ا /ط (

) ا و ، دّت ١٠اّ إذ ،ُ ()د ) ٣ا    

  ) ُ.١٣اوض  ار (

 إ د اطل  رو أطل واة، إذ  ):روضة(طفل/معيار   - ج

)  لطد ا  ا ّض ٥-٤د ر إ ات ا (

اطل ا  اطل ودر ات   ادارة واُ وت 

 ن اا  .ىا ا اب واا ل وطا 

 ت اا   ا ،وا ا را و  وا

   د اا    ،در اا  ّا ا دا

د اّل وطا   ّد اا  ا  ا طا ّ

)  ١٠٠ ١٧٠.رو/د  ) ط  م  م  ا  ان و

. ر اا  ا ر اان ا  لطض ار  

  )  ى ات ا   ا و  ا٢ول (
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 ا اف ،  ار ، درا  ار: ر ااق، 

 ق اا درا ، ما ا  ، ذرةا  سا ا

 ، ا ا  ازت وإما ٢٢٠، ص٢٠٠٩و.  

) ٢اا   لطض ا ت اى ا  (   

         

  

  

  

  

  

  

  

  ) .٢ار : اد  اول (

  التعليم االبتدائي : -٢

ر  :(/) إ د ا    ار، و زاد د 

)  ٢٥-١٨ا     ءة ا ا ّ. وُّ د (

  وا  را  و .  ا  دو  إ و

 د ا  د ا إ  د ن م   ،. وي  

ر  :(/) إ د ا  ، إذ ّ ا  د  -ب

ا) ُد ا إ ا  را  ا  يا ّن ا

 ُا   ا ،(اا ا ا    وا ا

   ،ارسء اوإم ا  ّا  ّا ّت اا 

د ا ارس وا   د اا    رد اّ .

)٣٦ -٢٥ ./ ( ء اذ  را ا ن ظد او 

   ا  ) ٥ُ(ا  ا ج  ا  ا ا

  اظ .
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ر (/ر):  إ د ا  ر إا واة، إذ  -ج

ّ)  ا اارس اد ا إ د ا  ا ١٦ - ١٠ (

 و ا وادر ا  ا وات   ادارة 

  ّن اا  .ىا ا اوا اوا ا و

و اءة واا ا  أ را  ا ،وا ا ر

    ،در اا  ّا ا دا ت اا

   ّد اا  ا  ا طا   د اا

)   ّد اّ .٥٢٧ا   ( ّأ .اإ ر  را ا

   م  د اارس. ا ماذ ار اّد و  ء م ق

) ٣ا(  

 ا   اا ت اى ا  

  

        

  

  

  

  

  

  . )٢د  اول (اار :  

   التعليم الثانوي : -٣

ر (ط/رس):  إ د ا  رس، و اوح ه  

)  ذ٢٥-١٨ا  (ن ط  .  ا  ر اا  أ

  ك  رد ا   دو  إ   ،ر اا 

د ا  رسا  ا  ّو ء ا  إ   

ا  ما ا  ة م.   
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ر (ط/):  إ د ا  ، إذ ّ ا  د  -ب

  د ا   د   ا ُد ا إ ا

وا ّت اا   رد اّ .را  ّا ءة ا ّ

)٣٠-٢٩ ./ر  ) طا  ا م  ء  را ا 

 ا ا   و  ظ اا   ا

.   

 ر م واة، إذ  ّر (ط/ر):  إ د ا  -ج

 ردر اوا ا  ا مارس اد ا إ د ا  ا

)   د اوح ُا  ٢٤- ١٨  ،ُ ( ر رما و

ظ ا ا  مارس اد ا  د مو  او   ل

ء.  

) ٣ا(  

 ا   ما ت اى ا   

  

  

  

  

  

  

  

  ) .٢ار : اد  اول (

  املعيار املكاني: -ب

   ء اوا ا    ت اا ان ا 

) ٢ا ن ذ ا  ( ء اا   ا ل او   ف

م     و  
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) ٢(  

ا   ت اا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   زا أط ،ا    ،اق ، وزارة اا ر :را

   ارس اا   ا ٢٠٠٩م.  

  :االستنتاجات  

١-         ذ ى ول اأط رو إ ر اا  ج ا

) ر٣٢٥٠(٢ . مو اارس ا      أم وو  

    وت ات ا  ا   اءة   ءة        -٢

) ا ا (/) ر ، (ر/) ر   

 ،او  ا(رس/ط) ر ، (ر/ط) ر   

)   ءة  و . (يما  (/ط) ر ،  /ط) ر ( ، 



  

       )   ٥٩٦ ....... ( .......................................تقييم كفاءة اخلدمات التعليمية يف مدينة العباسية

/ر (طض )رو   ، لطا(/) ر   

،اا (/ط) ر .(يما    

Abstract 

Education is a legitimate right for every human being and a duty that 

the state must make available to its citizens. In this sense, the educational 

service comes within the range of services under the sovereignty of the 

State. It is under the cloak of this educational service educated cadres 

graduated, to start life activities, on all economic and social axes, which 

respond to the needs of the times .  

As we highlight the educational services of the city of Abbasiyah by 

studying the reality. In addition to the geographical distribution of these 

institutions and whether this distribution contributes to the access of 

services of these institutions to the population of the city smoothly and 

well, the assessment of the efficiency of educational service depending 

on the local standards set by the Iraqi Ministry of Planning and related to 

these services and at the end of the research we reached a number of 

conclusions. 

  

  البحثهوامش 

ح ا ا ،او : درا  اا اد ، ة ارف      -١

را،، ٢٠١، ص٢٠٠١ . 

س  اي ،  و ات ارض،  اة ، اة   -٢

 . ١٨٣، ص  ١٩٨٦،

٣-        ا) ت ا ما زءة ا ،ن ا ظ ضر

         ا  ،رة  راهد وء، أط   (وا وا ا)

 .١٣١، ص٢٠٠٧ر  ،(اد، 

  . ٤٢٣،ص١٩٩١ا ،    ان ،  ا ا ، اة ،  -٤

٥-   وما ا  دwww. Google earth.com.   .  
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٦-  ) ر ا  د١ا. (  

٧-  ، ل ات وااق ، وزارة اا ر ، اما  ا ا

 ، ل ات وأما  ، ا  ا ا ٦٣، ص٢٠٠٩.  

٨-   ا) ت ا ما زءة ا ،ن أ ظ ضر

  .١٣١وا وا   (ء، ر  ،  ص
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١٠-  ، ت اا م و أ ،ا ا  ،١٩٧٧وزارة ا. 

  

  و املراجعصادرقائمة امل

  

  . ٤٢٣،ص١٩٩١ا ،    ان ،  ا ا ، اة ،   -١

٢-   ) ر ا  د١ا. (  

٣-    وما ا  دwww. Google earth.com.   .  

٤-    ا ا ، ل ات وااق ، وزارة اا ر ، اما

 ، ل ات وأما  ، ا  ا ا ٦٣، ص٢٠٠٩.  

٥-         ا) ت ا ما زءة ا ،ن ا ظ ضر

          ا)ا  ،رة  راهد وء، أط   (وا وا

 ،(اد، ر ١٣١، ص٢٠٠٧.  

٦-         ا) ت ا ما زءة ا ،ن أ ظ ضر

  .١٣١وا وا   (ء، ر  ،  ص

ح ا ا ،او : درا  اا اد ، ة ارف       -٧

، ر٢٠١ص ،٢٠٠١،ا .  

س  اي ،  و ات ارض،  اة ، اة    -٨

  . ١٨٣، ص  ١٩٨٦،

٩-   ، ت اا م و أ ،ا ا  ،١٩٧٧وزارة ا.  
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  مرجعيات املنهج األسلوبي يف اخلطاب النقدي املعاصر يف العراق

  

  

  

  

  

  

  

  ملخص البحث

       ت ا  ا  راه ا     يب اا  ا

ا  ااق أن ا    اب  ا"   رة         

ا  ر  ا  ا  اؤ ا، و آ، و أن     

   ر، و ة  او أ ي دا اا ت اا    أن

  ا  إ ا ا  ت   و ، ه ا  اءة أي

اص    أطار ره وا ر و   م إ أ.وا    

       تا دا ؤه دوو إ و د ا ث اا أن   

        ا ي اق ال ا  تا    ، ة رو

       ا ت م إ  ا  ةوا ات ا

مص أى   ا وا وارس وا وا ، ت      

  أو ا أو اض.

  املقدمة 

    ا  ا ا ا ا ا  اوا ا ا 

، أو ا  ا ا أْن  اة اد وار ، وأْن  ان     

            ما ا ا دئ اا ب اد اا ط  دا ا

 اد درا ،  د أ ا ام  و           )) ل درا ا

 الدكتور االستاذ

 حافظ كوزي املنصوري

 فالنجف األشر -الكلية اإلسالمية اجلامعة

 املدرس املساعد

 ميثم حياوي عبد نور احلاجي

 جامعة املثىن
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)((  ا  ا  ، ( دا )   ،  (دا)    ا ١ا (

، و ا  اات  ا ا     أف اب ،          

 (( اوزة اد أو ط  ا        وا ا     ط  

)(( وا ٢)(( ت اما  ))  (٣ (  ن ) و  (

  تا  ا و ، : ي أا  

  أ ا و ( رل  ) را اول .  _١

٢_ ا ا. ( زر  ) ويا ا و د  

٣_ . ( رل ر ) و ( ن نرو )  ا ا  

  ا اظ ورا اول  ( رون ن ) . _٤

 ظ ا  ات ا ا ا  ا ، و اع  

 و   وا ت اوا  ت اا ا ا ا 

  ).٤اة(

       إ و ، دا  يا ت ا  ا 

     ر اا   ل  ،  وا و ا ا ظا

  و دا ا  تا      )ا و ى اا اا ٥    و ، (

  اء ديي اا  وا اق ا )) ط  را ا 

اه ا أو ا ، أو ا ، أو ا ،  ا   اء   

    ، رما  أو ، ا       و ة ادا غ إة اوز دا

امل ، و ا    ارات ا ا مح أو ااف    

)(( ٦ا ا  فاء و اأ إ ا  ا  ا و ، (

  م  ا ام  رو إ  ا ا     إ  ا ، ا 

)ا  ا ا و٧. (  

و و أن     ا ، و امت ا  أْن ق ( دو     

      اا دة اا )) و ا ، ا  ن اا   ( ر

   ا و اف  ام      ظة م  ا اول  

)(( م٨ا      و   وم ر ا  تآ  و ، (
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       )دج ا ا ا  م ءدا   ٍأد   و ٩ ، (

) ، و ( اك )      ا م دي م ج   ( اع     

         ، ت اا  ))  يب اا  ت اا

وو ا ا         دي...ب أذن ،  و ا ا و را ،

)((  أن ا ١٠. (  

             ازا   د و   ر دا ا 

: ا ا  ا  

  ا اي : إذ  ا م ،  ا  . _(( أ

ا ا : اي دي إ إدل      ا        _ب

. ذ و دا ف او ، را رئ ، واوا ،   

  ).١١ا ا اد : و   ا  ارئ ))( _ج

و   ا ا ف ا ا و ف اص ك     

      أم إ . ي ، وا وا ، ا و ا ، ا ا

  ظ ظا اا        ا ا اا   ا

)اا ا  ا ا  ع وأو ط ، د١٢. (  

و اط ا م ا روا  رواد ، إذ ا  ا ، و            

    ، و ر ، و   ا اي  اد ا س ((  

درا ن ت ا ا ا و  ، و  ااء   

   و ... ِه   و ،  و   صم ر  ا

          اا ات ا دمم  و ، و ا ا  تا 

)((١٣  (   ( بو ا ا) ِ١٩٧٧   ( او ا ا ) و ، 

١٩٨٣      ) ِ  ادي طا  ا  يا م إ ، 

    ( تا  ب١٩٨١ا    ( أ  ) و ، ١٩٩٤ و ا ، 

 ،وا ح ِ   ١٩٨٠)  من  ذرِ   (ا و اب 

  ( اءاو إ د با  )١٩٨٢    ( ةا ا أ ) و ، 

١٩٩٤    ( ب اا  دئ اعو ا ا ) ِ  د ي  و ، 
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  ١٩٨٨        تا ث ات ، و اراا  و ،     ا

 را ، و إْن و  ِه ارات  ى    آت      

      إذ ،  و ا ، و ا ، ت ارا ا ا ا ا

         إ  م ن ، و أْن   ا ت واراِه ا ق و

آت  ، (( ور ا  ت ا ا   و و و   

)((   ١٤د     . (  

     ، اث ا د  تراِه ا بأ  ذ  

     ى وا ا وا ا  ن ذات     ب

   ا ا وا ت اا  ))  ، توإ  

           مو ا  اا    اث واا ا  ا و أن

              ب   دئ مو     رة  ب ن

)، و ل  ذ م ( ا )  ام     ١٥ء إ إ  ))(واا

        وا ، طا ز دة ، وا  ت اراا  وظ ا

  ون  طو ا و ا ، و   اد اب .

  ،  د   ا أذن ا      ت اراا  ن 

   ورت وق وم و ا )) ا ت اآ  تا

            ا    و ، ا  ا  و ، ا إ 

)((  دب١٦وا. (  

     اا  دا   اقا و         ، ا ا ت

   إ  ، ا ت ا   آ و ، ا اءاوإ 

) ع و  رج ا وفو ظ ا١٧    ا ا   و . (

 ا ا ا ت مة درا تت ظرا ا   وو 

ا  ا ، و  ، وا   ا ت  أى      

         أ  ت اا  فو ا ، ت ، و ام

ى ا وا  ا ا وا ، و   ِه ارات ( امن   

 ، و ١٩٨٢) ر   اي  ١٨ ا  درا أ )(  ا
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   )(و ا ا  ل ات اإ )١٩      ان ا ر (

١٩٩٣   )( ة ا  يا ا أ  ا  ) و ، ر  ٢٠ (

    ة  ١٩٩٩ا ا واا  ءد واا و ( أ ، 

  )( أ ٢١درا       ما  ع ر (رة   ١٩٩٩ا و درا ، 

      )( ا ا ا  ا ا ) ا   ى٢٢   (

٢٠٠١ا درا  و ، ت اراا  و ،  م ا) ا  

 ت ار ذإ ( د اة ا ت اوا ا ا

ا  اب اي ا  ااق ا   ا  ء آت        

ا ا    )) م رؤ و  ا ا و 

)(( ا  ةا  أْن   ، د ٢٣اا إ د ذ و ، (

ا ن ا ا ب  اا  ا ا ، وات واؤى       

، ا ، وار  ار اي  ، (( و امح   اة   

       ي ... وا ا ي ، وا ت اا  ءا ، ا و

 )(( م  ، ةح اب ، و اما زاو  ات و ٢٤إأ  (

وت م   ءات ا اي ،  ل  آت اص   

ا  ا  ا: ت ام  

١_ . وا اع اما  ص م  

٢_       و  و ا  تص ا   و  ص

. و ل ات ا  

٣_ .  ت ت و  واتا ا  ج ي ص  

٤_    ا  أ   ص ةرة ، و اع ، و او ا ، و ا ،

،  ا     ، واار  ء  اة           

. ا و  

٥_ )و م ص ااءة ا ى    ص٢٥. (  

  م  ()  و  أ ا   دراِ  ِ (( إم  

   ت ام   ، وع درام  أو ،  أو ار  أو ، 
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     ة ،وا ا ا  د أ م  م  ، و ا

) ، ٢٦أدوا    ، ت اة ، و  ل  م اى ))(

ذ ل ا  ء ا ا إ   ا  ت دة      إ

  و ن ي    إ  ل   اى    

)دس ارب ا ةا د اة ا ٢٧   .(  

يا نرسيس األمناط النوعية والتشكيالت *مالمح مرجعيات املنهج األسلوبي ( مرا

: 
ً
  البنائية لقصيدة السرد احلديثة ) حلامت الصكر إمنوذجا

ول ا        يا ا   أْن راِه ا  ا 

     ديا ا و درا ، او ط اءة اات ا ل  ، ا

ا ا ب  اا زاو  لما  ا و ، دس ارب ا 

 ، ا ا زأ   و ، و ا راا إ ا  يا

و اار اروث اري و ا ، و ا و از ، و اا ، و اة ، و 

 و ا ، ذ ا ا ا  ادة       اث و ار

اد و آ ، و   ا   ا ، وِ  ا امل        

ة إ ا ة  اؤ و اب  ، و  ا  ات   

 ا و ا ،  أو ا  ، ا ا  و ، ب ، و أدوما  

   ا را ذإ ، د درو و ،  ا  و ، دم و أ

  ا ا   ))  ا  و ا Types )  ت أي (

اط  ه اؤ ، و     ا  اد  ن ا ، أو ا أو 

)(( ا ا   ٢٨. (  

و و ا ار  ا ا ، و اا ، و ار ، و اي  

، و اي ، و ا أط  ع  ا اي م ، و اي د          

 ا ) ا   ا   و ، ا ا  ( ا ا) ة ) أو

       ا ،   س ، ذج م يا ا

   أ  ،  حما ام ( وس ) م   

أ . س ا ، عا  تمو ا  ، ة     تا
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    ا   بأ و  ا ا  ا ا ا ا

.   

     ات اا  أ   ا  ا ءت درا

) اي أ  أت ة  اد ا  اوي (  زر 

 ا ا وت ا   ص ا  ، و د    

ا ا و أ ، و أن   أ  رة   أ دي ،      

       حام  دي ، و أنا ا  اح ، ا   ط  أو

 ة اى(اا دا   ام ٢٩ . (  

و   ا ا وت ( رون ن ) و ( ل  

     امو   تا    ى ا ها ا ، ( رر

و ، ا ا  إذا أم    و ،       سا ا 

      دو ا ا  ل  إ ا    أي 

. ا  رإط  ىا  

 و رئا   او   دهو أ ا ا  ازإ  ة

 ا دا ت ا ازا  ذ  و ، ا ا  ا  رأ

  ،  تذات د و ِه ا  ارسأو ا ا  ذا ، ِدرا 

)  ز و بو ا ،  ا أن   ا ٣٠و  .(  

    ، ا ت او  أْن رة م  أو   ول ا 

و اة  دراِ ا ات ا ا را ا اد ، ن  

  ، ا ت اا  ذ    ى ا   ا ا

      ا  رة ال إا   م ت اي وا وا

  و ا إ     ( ظا ) ( ن نرو )  ةا ِدرا 

 ح ( ن ) أن  اا ا    اء اي ، ون 

      وا ، ات ا ت أوا  أط ، ا ا  

  طو ا ، ا )  ت   ا ا  و ، ( و ا ،

         ) ا ظوا ، ( ا أم ) ا ظا   ، ا وظ 
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      ا ا   ، ( ا  ) ا ظوا ، ( طا أم

   ، ( أم ) رئو ا ، (أم) ا   ، دا ا   (  ) توا

)٣١     ا  ا  أط  أو ا اِه ا  و .(

  ا ام  ط اب  ا ِ  . ة (    

)أدوم  ي ا  و ( ارئ  ٣٢اا   ح ا ، (

         أْن ،  رئ دونا  ))    ا ا 

اا ، ر  إارا ا ، و   ت اد  ه ،   

        اء ، تا   رة ، وا  و  اويا ا ن

، أو  ااوي و ، أو  ال  اد   اا ا اي  

) رئ  ء   ااءة ا            ٣٣ا  اص))(

   و . و أ ، ت ا و ، ( ا ) دةا و أ ا

و ا ، ى ا    ا      اة ا ا ا

    ،   ا أو   اا  مو  )) ل

     ط ا   ة و آ رة و ، ا   ا

       ،  ر  ع ا  عم و ، ا ا 

        ز ،  عم  ا  و ، ع رام  ا ارا

  ) . ٣٤اوي ))(

      ء اا م ، وط ا  وآ رات ا  إن

           ، ا ت اوا ، ا مت اا   

  ، دا  لو ا ، اد ا  ا ا أن . ت اا

     ا رِه او ، ا ت ، وموا ، ا  و

أر اد اب ا أروا إ  ا ،   ا اي    

ا )) د م ا ام ة اب ط أن  ا         ى

    ذو ا ا ا  و ، ا   إ ، ذ إا   دا

     ث ا  اا ا م       ا

 ، و   ا اي ا ا ا أ .        و ل ى  
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           ل ، ذا   ا  م ا ا  اِه ا

)(( أو م ر   وزه٣٥ . (  

         ور ا ا  ا راان ا أن     

           ا ا و ، و فا  را  و و ا

        ت اراا  اد إا د ا ا   رس

 و    اة و امء ، و درا ِه ا  ط امن 

  ح (امن ام    ى رةا  ي  ٣٦تا .(

. ِدرا  س ا ا  ه ا  

      و ا ، را  ا ت ا  رات اا 

    روسع اا  ذ  ا و ، وا ، ا 

) ارو  و ر ، و ا ، و م    إ أو       ٣٧(

وز  ا  امق درا  م وا ، و م   ال 

       ، ت اطو إ ، را ) ا  ت اا  ادإ

 ن واوا)ة ، واء ا٣٨، و إ. (  

 وا ، ا  ىا ا ا  ت ن اوا

ا ، و  ات  ا ا وا  ا ، و ا ، و       

ت اا أن   ا و ، ا  ت اا     ، أ  ا

  ة  اب اي رة  اب اي ا ، ِه    

   ر   و ا ا ا  ا أ   ت أا

ا أ  وو  اث  دة ات و اطاف 

، واو  ات ا   ا اد ، ج   اي     

         اعإ  ا  و ا ا ا اث ، ورؤوا ة ا

ا ، و   ، و  ا  اب مت ا اا ا مدى 

  رواد        يص ادي ار او ا ، اا  ا ا

          جم  ( ردنن إرو ) رأي  دا  ، ولد اا
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ا و ا ، و    دا إ ا امم اي   ارئ      

 و ا  أْن ا  ، )م ٣٩ .(  

       تا  رةا و درا ِ   ا ا 

أر اردم ا أر إ   ارا ، و  ا    و   

          م  ، ِدرا  ا ى ادر اا    درا

 ِ    اث اا   و ا أ    ( ا د   )

   د   ، ا  :  م )) ا ا أن إ ا   رأ

) . و  ص ا  ذ    ارا و     ٤٠))( ٧٥ا ، ص 

    إ  اا      راا   ِدرا  ي أوردهأي اا

و   ال م   ا اا  ط ات و        

ود ا و ا و إاط ِ او أر ا إ ذ   و      

)اا إ ا ٤١. (  

أ  إ ذ  ،       و   ر  م  ر     

ال م  إن س ِ  ( ر  اب  درا   و ه )        

ل اب (( أ ي إ ّ ا : ا اى ا  رة   

)((..  ٤٢     ) ا   ذ إ ا  ر ا١٨٠) أ ( 

 . ِدرا  

            )) لو راا   ا إ   ي   م و

) ، إذ    ا أو اارس و أر إ ا    ٤٣اارن ))(

      ذ ر إو أ   اراتت و اا إ   و . ا

ص   ات و اارات ا ا  دراِ ارا ، و  د 

  ادر واا ، م   ال م  اار اي أاه          

 )رف ا   د درو ا  ن سل (( ٤٤ ،(

       أ اءا ر وا ا  درو ا     و ،  ء أ  ، 

ف إن  و ار أ و دات و ت د  ، ا اط و  

)(( و ا ٤٥ا.(  
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 ل ذ  ال ن درا ا ة  و  اب    

ا إ ا  اق ، إذا  ي اا       و ر ا

ذا ن ا ول   وآت ا ا ؤ ا ا و أد 

           و  ر إذا أر إ إ   روا دة اا

 ِه ا ا   و .  م    ا ر ا 

          مل ا  ر إا ا    اره ، وو أ ا  ا

    ا ا ت او م ، و ا ،  ىا ا ت ا

 ظ  .(  ا  إل  اا ( ا و ارئ )    ٤٦رئ(

         أ  ة  و  أ د ا ا ح اما 

   ِه ا    ل (( ا ا  د او  و ا

        ة وا ا ا  ادا  ، دص اا  

  ) .٤٧، و إل   ا و ا ))(ا دة 

     طاق واا  ي اب ات ا  أ ِه ا إن

       و اده اأ أ و ا زوا  يم    إذ ، ا

ت  ء ودة  أن ا ا ا   ت و م

.  ذات ط   

  *موجهات املرجعية النقدية للناقد حامت الصكر يف املنهج األسلوبي :

       دا ادر وا د و  ى ا ا ا 

 ا ا ما وا ، ول اا ا  ذ و ا وا  ا

   ا  ي اا ا  ) ةوا  ر  ا ا 

        اد  دابا  إ ا  ( ا ١٩٩٥ا   ا أ ، 

ا ت وارات  اورت ا و ا  ل ، وت ،  

 و ا ،  قوآ        ا  و ا اا ا  دو ، و ، 

         و أ ، أدوم  اءا  تارات و  اراتت و اا

دم ، و  ا  ، ود درو ، و  ااء ، وا ض    

 ا  ا إ ا ت اا   )ِ٤٨درا.(  
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  اخلامتة

   ا  ى ا و ا ا ت ا  م  أ 

       اث و اا   و ،    ع أت وا  

                  أم ذ   ، اًءو أ ا و  

          م  م ا اا  دد و او   روسع اا

  رواء اا    و ، ا طو أ د اة ا 

    ؤه دووإ و د ا ث اا أن راا  و ِدرا 

      تا ل         دا  تا    ، ة رو

  إ  ا  ةوا ، ات ا ا ي اق اا

ت م ا  مص أى   ا و ا ، و    

 أو ا ، ت ، أو ا ، وا رس ، واا   أن راا  ض. و

ات    زت ا ا  اان ، وا وامس      

     عا مو ، ا ا ا ورات ا ا ، ا   

 ااء  ات و ارا ا ا  ج  ا ا اا      

 اان  ا .أن ت ا ا    اات ،         

وت ، وآت   ،  أن ه اد ا   ، و    

  ، دا  اي اب اا    ، ا را  أ

 م         أ ا  تا اءة اا أ  دع ، واا 

          ر  أ  و ا تراا أ مو ، ن ا

   ر  ربا  أدوات و و  ا ءات اا و 

ة زوا  اع وا اط .  

Abstract 
This study deals with the search for the references of the stylistic 

method in the  contemporary critical speech in iraq . The research in the 
speech methods` references reveal the critic`s skills in dealing with the 
relation between the critical vision and its methods especially that the 
creative critical speeches always deal with different eras, so any reading 
must understand this truth to go from the general educational field to the 
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private speech field in a way that help in understanding its development`s 
phases. 

This means that the fundamental educational or cultural event is re-
dealt with and revived within the speeches in different and new forms 
and images with some modification throughout the new critical system 
that affected by the contemporary and heritage references of the critics 
who changes it into textual systems that interacted with other texts to 
reveal, examine, analyze, prove, disprove or exhibit.   
 

  هوامش البحث 

  . ١٠٠) دئ ا و م ادب ، ص ١(

)٢  ) ا ص ) ا ، ( ا وا ا ٣٦ا . 

 . ١٦)  ا ا ، ص ٣(

   ٧٨، و ا  م ، ص     ١٣٤)  :  اب د و إاءا ، ص  ٤(

، و ا ا و  : د.      ٧٩    ٧٨،وا  م ، ص  ٧٩

  ، د ي / ، لص ١٩٨١،  ٢، ع/  ١ ، ١٢٤                                                                                                                             .

)٥  ، ( ، تا ، ) ا دا ا :  (٨١  دا ا و ،

 ، ١٠ا  .  

) ا ا  ء ا ا اة و ات ا درا  ال  ٦(

  . ١٤٦وا ، ص 

)٧ : دا ب واا  :  (   / ر ، عا   ، ا  ١٤٦    ،

  . ١٤٤ ، ص ٢٠٠٠

  . ٣٣) اة ا ، ص ٨(

  . ٥٧)  : ا  م ، ص ٩(

)١٠ /  ، ل  ، درو أ : ب وا١، ع /  ٥) ا   ،ص ١٩٨٤ ، 

٦٢  . 

)١١و  ) با  ( ت ) ،  ص١١٥ .  

 .  ١٢١  ١٢٠)  :  . ن ، ص ١٢(

)١٣          ، أ  : ا ري أب اا  ا ود ا (

 . وت اا 



  

       )   ٦١٢ ....... ( .........................مرجعيات املنهج األسلوبي يف اخلطاب النقدي املعاصر يف العراق

  . ٢٧)   ا ( ا وات ) ، ص ١٤(

)١٥، ا ارس او ا ا ٤١٤ص  ) ا .  

)١٦ . وت اا  ،   ي .ي  : دم  أ ر ا  (  

)١٧            درا ا ا )  ظم  را درا : ا  لا   (

. ( دة اأم  

 . ١٨  ١٧) مت   ا ا ا ، ع / ١٨(

  . ١٢   ١١ ا ، ع / ) مت ١٩(

 . ٦) مت   ا ، ع / ٢٠(

)٢١. ( دب واا  اءات ) ا   رة درا ( 

)٢٢ /  ، ة ، ت   ت٤٠، ع /  ١٠) م . 

)٢٣د اة ا ت اوا ا ا م ا ( ص ، ٦ .  

  . ٦)  . ن ، ص ٢٤(

 . ٧  ٦)  . ن ، ص ٢٥(

  . ٧)  . ن ، ص ٢٦(

 . ٨)  :  . ن ، ص ٢٧(

  . ٩)  . ن ، ص ٢٨(

  . ٤٨) اب وا ، ص ٢٩(

 .  ٣٢، و اب و ا ، ص  ٨٠  ٧٨)  : ا  م ، ص ٣٠(

)٣١  :  ( ت ، صو   ١٠٠ا  ١٠٢ .  

) ل ا  ا  ة اا (( أ وا  اع ، و أ د  و       ٣٢(

            ، ا    أو و أم  ا  ة أم ر إأْن أ

   وأم ، ا ا          تا   ءا 

  .    ٩٢)) ، ص 

  . ٧٨) ا م ا ا وات ا ة اد ا ، ص ٣٣(

 . ١٠١)  . ن ، ص ٣٤(

 . ٣٥) اب وا ، ص ٣٥(

 . ٢٠٠)  : اة ا ، ص ٣٦(

)٣٧د اا  لا   ( ة ، وة ا و ، را اوا ، ا 
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 ١٤٠)  : ا م ا ا وات ا ة اد ا ، ص ٣٨(

 ١٤٩           

  . ١٣)   : م ا ، ص ٣٩(

)٤٠ة ا ت اوا ا ا م ا ( ص ، ٢٥٥د ا .  

 . ٥٢)  :  . ن ، ص ٤١(

  . ١٨٠)  . ن ، ص ٤٢(

 . ١٦٦)  . ن ، ص ٤٣(

، و ( اا ا   ار ) : د درو ،       ١٥٢)  . ن ، ص ٤٤(

   ١١٠، ص  ١٩٩٥، ص  ٣ار    آاه س ن ،  رف ، اس ، ع / 

 )٤٥ا ( ص ، د اة ا ت اوا ا ا م ١٥٢ .  

، و إت ا و ا    ا  ٥٦)  : ا  م ، ص ٤٦(

ض ا :  و ، ر   إ  ا و ادب  

  ، ا ،  ، ريص١٩٩٦ ، ١٣٩                 .  

  . ٥٦) ا  م ، ص ٤٧(

)٤٨.ا  م ا ب  ادر واد ا :(   

  

  قائمة املصادر واملراجع

 : الكتب : 
ً
  أوال

 * ، وت  قدار ا ، ا  : م  ١٩٨٩،  ١ا  .   

*  ا ا : ن  :  ،  ا ، و  اي ، دار ال           

 ، ءار اا  ١٩٨٦،  ١ .   

ة و اا ا ء ا  ا ل و * اا  درا ت ا

 ، ردنا  ا   ، ور  .د : ٢٠١٠،  ١ا.   

           با زو  ر  ،  ح .د : اءاوإ د با  *

   . ١٩٩٢اة ، 

از ، دار اا   : ت و  با  *     ا  ، رات

 ،   ١٩٩١،  ١أ .   

*   ا ا و ات : د.   ي ،  ار  و   

 ، ةا  ز٢٠١٠،  ٢ا .   
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     ا  ، ادت إ و ، مان ادب : د. را وم دئ ا *

   . ١٩٩٩ا  د ،  وات

    ، ا  .د : د اة ا ت اوا ا ا م ا *

 ، وت  زوا ت وارا ا ١٩٩٩،  ١ا .   

 ، اد  ون ادارا ،  ى .د : ة ا٢٠٠٨،  ١* ا .   

          ا ا ، ا  .و د ، ا اد. إ : ا دا ا  *

 ، ةا  وا  ة٢٠١٠،  ١ا .   

* م ا (  م ) : روت  :  ،  ا إ ، ادي  

 ، ة  ا د١٩٩٤،  ١ا .  

 :  و  و  ،  ن : ( ا و ا ا ا  ) ا ا *

 ، زوا   دار ، درو ٢٠٠٠،  ١أ.   

* ا اد ا ( ، ات ، ) : آن ر ،  : إا أون  ،  

اوي ، اا  و ، ةا   ا ٢٠٠٨،  ١ .   

         دار ، ا ا  .د : ا ارس ا و ا ا ا *

 ، م  زو ا  ١٩٩٨،  ١.  

 : الرسائل اجلامعية :  
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  ملخص البحث :

  زا "م ر" مدي اف اا 

  ر ه  ،ل اء زا  م دن و ان  ا

 ل  أيم  درا   ل و اة اة ء 

 و    ا ا  ول ء. و ا

ا او ا ،  ن ا ا ف ا دة "اء  ذا" وا 

 ا  هو  ل درا  ذ  .ل فر و ن

ة ا و "و ا ع" و "اات واا"  وز ا : و 

"ا و ادة"،  وز  ر د "اد  ذا" و "اد 

 ."ا  

 املقدمة : 

        زا "م ر" مدي اف اا 

دن و ان  ا     ر ه  ،ل اء زا  م 

 ل    أيم  درا   ل و اة اة ء   

  و    ا ا  ول ء. و ا

 ف ا ا ا ن ،  او ا ا   او "ذا  ءدة "ا

   ا  هو  ل درا  ذ  .ل فر و ن

ة ا و : وز ا  "اات واع" و "ا و ا" و     

 "ا و ادة"،  وز  ر د "اد  ذا" و "اد    
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ا". و اَ  ا  ا ا و : ا واد  

 ا  ل  وا ا    أياء وو ا ا ه اا

. "اف اا"  فّ    

  ز ا ا ا  ل ا  ا "ا و        

         دا ا  وا   ن ان ا   "ديا

. واي   م اي   ا ن اف         

 ج  ديا ا       ا م   ة و ر

      دت  ىو ."ر" و "" ل" و"   ةا اءو

      شا ة ا د وا  و ة ا ا وا ا

     م ،ا ا ة  ة اا م و .اا   ه

  اا و ة، وا اا و د ا يا ا و

  . ا  

  فينومينولوجيا الفن واالدراك احلسي عند مريلوبونتي

: عالقة الفينومينولوجيا بالفن
ً
  اوال

     او ا ا م م ر   ة ل 

      ،ا م   ت ا  ا ول درا))  ،ا

       ا د ه وا يا ع ا   ،  ا

)((ا  وا  ا  و   رد، وو ا ١ا.(  

 ل  ى رن دي، و اء ا رم   ان ا)) م

           ا ا   ،ا ا  او ا  ة ،ا 

)((مان و ا٢ا.(  

     ،ا ا  و   ا ال ظ ن  ن

اا    ات، وظا ا  ات    ات     

  رؤ    او ا ات اه ا ، او  ت  ا

 او اا و" ة ان"، او ة  ادرا و" ة اوق"، او   

 ، و  اى،  ظت ا   ة ا ،ا 
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 وا دراا ا  دة  ولا ا  م ،ة  او

و ا ار .م اات ا وا ر  ه اات   

 ان ا  و ،    وا  ا   ء ث

  ).٣ع(

ور ا اء  ا وا ،ك م اف ، و ان       

        ا ؤان ا   ،ر د   ا ؤاء   –((ا

  درااو ا اى اا –      و ا ،ر د   و

  ).٤ رؤ  ال، و ا وار))(

        ل    ،و ا ا  ا ز ما ا

        ت  م ،ا ؤوا ا ؤا  ة ت

 ا         زا و ،ه اا  و ا ا 

           ك اأ او ان ا ،"ء ةة اا "  ا م

   ا  ف ا ،ما  دة اوا   

    او ا ء وا    رت اا ة وة اا  

 . ا  اء   ل  ارة ا ا  ت     

      ،   م    م  ا  ء، وا

) س   ء وا   رة٥.(  

    و ،وا ا  ا ا  ىا ك م 

 ل ان ا رأى))  "تا"–  ص ا ح    –و م ان 

       .ا  ير ات او ان ا    

  ا " ا ، ا       وا ان  "اص ا

 ا ا   ان   ا او ا  اا اة    

)((ن ال او اا ط  ،٦.(  

      ا  ل    و ا ه م ا

   ءا  ءن ا ،ءا رؤ  وا  او ا وم ا

 . ا ان   ا وا دان ا ا اي  
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    "  ل  ءان ا ،ةا  ك اا ا  و 

  "ذا    ر ا   ءا  و رة اا  

      ا  ف ؤه او .او ا  او راد

  ).٧"ا" ا  ا او اة ا ف   ا او "اة"(

 و  أذن        ا ن ((ا  ،وا ا 

  .ن واما  ا  ق اام  ظ ا ا  

     ،ا و ا وا  ه يا ان ا" م  و اا

ا     ار".  ن ا       ار  وا

        ا "ا دة اورد او إ  او   ر  ا

       و    ره   أ   ر. اناع اام 

)((٨.(  

     ا ن م ان ذ         ،ل او

 ا اا–   ذ مذ –    او ا اا  ن ا ا و ا

ا ،ن   م ا   ا ا  اة    

  ا ا ء، وا و  ةب ا ه  .

    ا   ا ا  اي ام ،ا  ا

  م ة ة .

 : اخلربة اجلمالية و االدراك احلسي
ً
  ثانيا

 ا  م  ل ا اوا ا   ان 

 ي اوا ،وا ة اا  ن اا م ، " ءا" ه ا

دراك ا ، ان ((اءة م ل ا و ة 

ادراك ا  ، ارادة  ال ا  اة ا، وان 

ارا  ا وز ا ا م ه ارادة  م ، ا

)((ا ات وا    دة اوإ ،٩ا.(  

 دراك اا ر ل درا  ره  اع ااي ان ا

   د اوا   ،ا ن وا    اتا 
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ا  أ   ، امء ا "اات" . و  ان 

  ). ١٠م  رؤ درا  ا م ادة س(

و ذ ن ا ا    ادراك ا، اي ((ام   ان 

ا ا  دا م  ع  س، او  ة او  

 س، وا ا    ةو  ا  ،رك عو

  ا ن ا ورة ان ا  و .ا  ا

  م ك  ،وقا ن وا     يا  ا ا

 و ،م ا رج ا   ا  : نوا ه ا

 ه ا ، رةا   سا  ا ا  م 

ا  م  رة .ا ة او   ان    ءة و

)((ر ر ا  ار و ،ط  ي د١١.(  

 ذ ام  اة  ل ا ا ن ((  اة 

   ة اا  : دو   دراك اا  ا

.ا م  هو ،دراك اا   دراكة او ة ا

  نل اان ا  : ر ره نا  ن ن  ،ا

 ادرا ط ل ان ا  ، ط     ءاتا

ن او .مو راا   ءات او ول ا  ن ا 

 ،ا ل ا  ن هو دراك ان ا ،سا  ط

و ا ا  ادرا   ، مت  ،ن 

 س، .... و ره اا   ل ادراز ا 

  ا م)((ا  درازي ا١٢.(  

و ذ مى ان  م       ا او 

 من ا ا  ا ر ا   ولن ا  )) ا ا

ام ا د ا م ن ء ... و اذاا  را ا   

  ام   ء او     ا ول ا  ن ،ا 

ره  ، و   ا اؤل   اء   ااض 
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ات ار وام ا ر ه ات وان ن  از 

دة   أيد اء   ادة وارة   ار اي

 ،ا  و أي      و ،ج و ءا

  ا ر اوإظ وا ا  را   و ، ا

ا ام. وا  اال  ا ا  ا   أي

ام. و اذا ن ا اال  ال ا ،ن ا  ا ا  ل 

  ا    .ا ا ر    ا ر  

 رة  أياا  ي" و "  يا  .م  ره ا

 ا دة اا  .م  اع  اا ط  " تة د"

  و م دة ا م    س واوا ا وا

ء  ا ذا، و  ا  ،    دة ا إدة

 اوا د، واوا  .ا ر ز   ء دةإ

)((ا   ته ا  ،وا ١٣وا.(  

و   ا ا  ل اء ا   ل وث 

ان ((ا  ،ه ام  او ا     ا  ة

ازاء ع    ، ا اول، ة وث ا  ا ا اي 

 م   ن ا ا  .ا ا    دا 

  ان .  و ا ا دا) ١٤  د ا م (

)((ممة اا   ١٥دورا.(  

  ان ا  أ))  ،لل ا  ا ا   ر ا

 ،  ان ع ا   لى ا  ا ا  ان

  لى ا  ةوث او     ا ا  ان

 أ ا ة ا   و ،"ا  داو"   ا 

)(( ظ أ اا  اد ارن ا  ، ١٦.(  

ا   ي  م  ا ن ا و   ،ر

ز ي  ي  ار ار، وان ا    اء 
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   نوان ا ، دات واوا ا  ها   وا

    ان ر ى  .ا  لام  م وا ا  ر

 اءم     ا  وقوق، اي ان ارئ او ااو ا 

 ا ا    ا ر   ،ع ا  دةإ

  ا وا رك اا  وان ا ، وا  و اي دور

     و   ا ق ا م  ا .ودا

 وم ،د  ر ؤ ى ا م ا  م ،ج اا

ت د ادوات.     ا  ر و  ات 

 نا   عو ،   ا  ع   ا و م

  ).١٧ و و واس  ادة ن   اى(

 رو "   ك ص انا    ل  ىم

  ا ا   وا  ،وا ا ا    "مو

 ول اا   ،ه ام و  ء واوث ا ل  ا

 ا  ،اا  دل واس اا  ا ا  موا ،ا

 ا  درا دراك ال ا  وا ا ا   "م"

.  لم دو  يا  نا  ط   

ن  م اة ا ))  ال    اذ

    ة ا     ن، و و

  ).١٨ال  ذات وع))(

ان  ا))   ا ا دراك ا  أي

 رؤ  واء،    ا  ان او ا  اس 

او ا  ا  ، ا ا    اؤ ذا ، ان 

أم اؤ اا  م ان ا رؤ ا  اؤ   اء

 و ام ،ء ذار ا  ء اوا  حام  ؤ ،ا 

   ا، ا  ل  ت ا  واس، وأ 

ا ا  ام ؤ او دراك اا ،دا   س، و
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 ،ذا ؤا   وزه دون ان  سا ا رك او نم

 م  اعل ا ت اوز ا ان  م عوا

   ،نة او وا اا  دا ا ا ،  م

 ا   رؤ ا ا   ه  و ، نك اا

  ا  ان وز  ه ن ااء ادة اإ و ،ا ا

)((ا ا  ا ا  ا او ،ن واا  ١٩ا.(  

 ل ا ،  اد  و ا  را   ان)) : م

 اش، ا ا . اء ا ا و ا ا اؤ   ء 

ا    اء ا ي ا و  ا ه. ان اؤ  ل 

رؤ ا ء ذاا   وا   ء ا دوجء اما  و ،

ص. ام  أ  ات اة  ا. وا  م دراك 

   ير اوا ،رة اا ى أو . كا و ا

    أ ، ا    ا   ا د : اما 

  ء   و .  ل ا ة، وه ا   ،م ت

)((...  ا ا ٢٠.(  

  دراك او ا ة اا  دراك اا  ا ق ا و

)) ا ن ا ة او ام ،وا دراك اا  دراك ا

  ن اا   ع ادراك ام ، ل ادرا دا ا

 ،دراك اا رات. اوا ا ا   ة  ره اا

  اة ا او ا رات  او، وا ن م ا م

 ، ن دراك اان ا   ، ن دراك ات. واو

دراك ان ن  ،م ن      ا اة 

ك ا  اع ع ارك دا ل ادرا  ،  ان ادرا

)((  يا درال اق ا  و ، ن٢١.(  

)و ا  ٢٢و و ،وا ا ا))   (–  ف

 م–  ن او . رات وم   ام  ا ا ى
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 م  ادراك ام  ا ا ا   ،و  وز

   ن روا ن ا ،نا  او ا ا    او

)((دراك اا ٢٣.(  

 م س وا    ن ا و   م ن 

ا   )) و  ا ان ا  ،  ا ا 

  ا ا دا او ا ،ا اا   لا  

ام ا ا، وا   ام  ص، ورؤ   ى 

  وام .دي اا اة اظ   ،ذ  رده ا ول ا

. و ن ا    –ا    رو    –ال 

  ذ ا ن  م  امن  ورا ال  اة، او 

  م  ا  ا ا و .ب اك  اى ا 

  ).٢٤وال))(

 ء وا )) رأ  م ،ا  أ  م ان  

 ا . ام    ذج دا، و إذ ي  ه ات او 

اا ا ا  ت      اتن  ا و .  ا

 ا ذ ،وام او طم  اا ا ال، ذ و ،دا ا

   اي "  "  د  ول ان   يا ا

)((   م ا  ن  و     ٢٥.(  

  : و و م    ا  ان ،ذ  ل  

  ان اول ا وا، وا    ادراك ا  ل اة 

"اة ا او ا   ،"ن ا ، وا ه   اس  أي

  .اا  او اما  يا ا   ن ا ان   م

     م  م ا   .او ا ا

   او .ت اا   درةة ا ها  ، ت اا

 م و  ا   ا اس وا اا   ء اي 

. ا دا   ا ا ام   ا     
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    ث لا ))  م  ة ان ا و

ا   ي ة ا ا اس، و ع  ان  :

 ،ا م  اي ،دراك اى ا     اة اا

 ا   ،دراك اى ا  ث وقة ا ن 

  وقة ا  ك  .ا م اي ،ا ل ادرا  ا

رات او ر ، ط ان         ن او 

ا ا   از ا او ا، و ن و رة ر 

  ه ا د، ووراء    ا   ا ا  ،

ان م  ا م ء ! و  ان ا وظ  : ة ا 

  ا   ان  وظ و ،   ا    ل

 دراك اا  ءا ا د   ي اا ا  يب اا

– ا  ة ال ا ان  ُ   )((٢٦.(  

 ذ ((ان ان ا   ادراك او ، ام ده  ل 

  ث يل اما ذ  دة م ا وة اا  ا دإ

ال وادراك، و ا واة. و  إاث ا  ار 

س امم  ا  ا ا  ا ات ذات . وه  اا

    ان"–  م ل – )(("    ٢٧.(  

  م ل ا  ت وا   دراكان ا ا ذ  م

ام، و دوم   ا ان ((ظة ا م م اء  اطت و

     و ،ل ادرا  ا م ر وم   ،ن ر أم

 و ،ا   ممة ا ك ا ،أذن .ادرا   لا ا

ة اان ا ا  م ،ا ا   ا  يس اا  

)((ا ا     نمج اام  ٢٨.(  

م  ل  ذ، ان ا ا  م  ع 

 م دو   دراك اوا ة اا  س، وان اا

 م ا  ن دراكوا ة اس اا  ن ا ،ر
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 ع، واات واا  لا م ة اا م  و .ا

 م ،ة اا  رو   ا  ن ا   ،وا

ف ام  ا ا     ة اا م  ،د

   ضأ م و  ا ام  ،ا ع اا  ر

 ،م  سا  دراك اان ا  و .ا وا ا

. ة ادرا  ة ان ا و  

  : اخلامتة

 و ر" و ا ا ما ا  زا ا ا ا 

م" اي او ا  ام ا وا  ،م  اراء و 

: ا   ل  م  ول ان م امه ا   را  

١ – ة ال واا  ان ه ا ادا  ه 

ادي، و ط ا ا   ا  ا اء 

 ا وا ءا . ن اا  ات و ن 

  اا ا او ا ات  ن اع .

٢ – ا ا   د مو  ل    م 

وا ،م از م ا  ا  اه ا "اة اة 

  ء" و ال "ت" .

٣ –   ران دراك اوا ة ان ا ة ادرا ة اا 

. ا  

٤ –  وا  ن ا ا   رو   م  ا

. ا ا  ا رؤ    

٥ –   ،ا  ل  ا م ا  ا و  

  ل  وه ن ا   اس .

Abstract 
The French existential Philosopher "Maurice Merleau-Ponty" is 

regarded one of the significant philosophers in phenomenology before he 
became an existential because he was the prominent reader for Husserl, 
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he adopted his methodology in studying phenomenology through 
describing the direct experience of things meaning through realizing 
things. He attempted to apply the phenomenology concept in his 
philosophy, in general, and his aesthetic philosophy or artistic one, in 
particular. The reason is that method aims to return things to their nature; 
this was the aim and slogan of Husserl. Through his study of the 
phenomenology and affecting it, he went to a basic idea which is 
“overcoming the relation between the self and the subject, the visual and 
invisual and the reason and the material, he also overcame the idea of 
Sartre of dividing the existence into existence for itself and existence in 
itself.                                   

  البحثهوامش  

)١      ، م ر  دا ا ا ،  (١   ا ،

 ، اا ، زوا  ٧١، ص  ٢٠١٤ا .  

)م ، ر ، ظا ادراك ،  ، اد  ،   ،  اء        ٢(

  . ١٣٢ا  ، ن ،   ، ص 

)٣     ، ال اا   درا ة اا ،  ،  :(١   ا ،

  . ٥٦، ص  ١٩٩٢ا رات وا واز ، وت ، 

)٤. م ا ، ر ما(  

  . ٥٨ – ٥٧)ار م ، ص ٥(

  . ٦١)ار م ، ص ٦(

)٧  :(      ص ، م ر  دا ا ا ، 

٨٤ .  

)٨  ، ال ات وة ، ار ، ١)ا   ، م ،  ار ا٢٠٠٩، ا 

  . ٩٥، ص 

  . ٨٣)  ، ا ا اد  ر م ، ص ٩(

)١٠:(  ص ، ال ات وة ، ار ، ٦٠ – ٥٩ا .  

  . ٢١٧ – ٢١٦) ،  ، اة ا درا   ال اا ، ص ١١(

  . ٢١٧)ار م ، ص ١٢(

.  ٨ – ٧)ادي ،  ا ، ر م وا  ، ر ، ص ١٣(
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)ى  ان ا ا  م او ة امم ل : ((ان ا ا  مج    ١٤(

 ن ،مما ره     ا ا ا ا ح ا ان ا أ ه ا

       وان ، ي ف" وانُ" ان ا  ،ر ع "اج "اا

      ن ا ،نما  ان   ان ون. وذه اأ و    –و – 

 اذا ،ا  او  ان       وعا  وا  ف و

          ن ا  م ،ج اما ا ف ان اأ  و ام  ،ا

     ، ) . (( ا و   اءا  د ان  ة 

     ،  ، ا ل وا  ، ر     ،  ١ا    ،

  ) . ٦٠، ص  ٢٠١٠دار ا ، اة ، 

)١٥  ،   ، وق اا   درا ا ا ،  ، ا (

 ، ا ، ١٢٣، ص  ٢٠٠١ا .  

)١٦. م ا ، ر ما(  

)١٧ا ا ،  ، ا :( ، اد ، ا  ،   ، نما  ا 

  . ٩١ – ٨٨، ص  ٢٠٠٨

  . ٢١٨) ،  ، اة ا درا   ال اا ، ص ١٨(

    ( www.arab-ency.comد ،  ، ا ا ، ل ر ،١٩(

)م ، ر ، ا وا ،  ،  اروم ،   ، ة ارف  ٢٠(

 ، ر٤١، ص  ١٩٦٠، ا .  

  .  ٢١٩)  ،  ، اة ا درا   ال اا ، ص ٢١(

 )٢٢) و  (١٩٥٢ – ١٨٦٦        ن ،ا  ف ور : (

              ة اا    ،ا  وأ  أ ،ده

ا ا، ورأى ان ار   ة ات، ام اع    اا اي 

  ار ا اا  ،   ة، ااع ا ي  ت ر

ا، وا  ا، وا  ا  . ان  ا ه اات 

ات اى،   ا  ازن  . ا  ا : "ات  

) ١٩١٢ ال ار" ()، "م ور١٩٠٩)، " ار" ( ١٩٠٢ي" (

       ، ا ا  ، رج ، اام ،  ، الاو : .١   ادار ا ،

  .  ٩٢، ص  ١٩٩٣ وا واز ، وت ، 

  . ٢١٩)  ،  ، اة ا درا   ال اا ، ص ٢٣(

)٢٤ س ، راو (       ، را ، ا دار ا ،   ، ا ا ، ا

   . ٢٢٥، ص  ١٩٨٧
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  .  ٩) م ، ر ، ا وا ، ص ٢٥(

  .  ٢٢٢ – ٢٢١)  ،  ، اة ا درا   ال اا ، ص ٢٦(

ات وات ،  ،   ا (   ،  ا ،  ،  ارة ٢٧(

 ، ٩٠، ص  ٢٠٠٥ا  .  

 ٧٣)   ، ا ا اد  ر م ، ص ٢٨(

  و املراجعصادر قائمة امل

   ٢٠٠٨ا ،  ، ا ا ا  امن ،  ،   ا ، اد ،  - ١

٢ -         ، ا ا  ، رج ، اام ،  ، ال١او     ادار ا ،

  . ١٩٩٣وا واز ، وت ، 

٣ -   ، ال ات وة ، ار ، ١ا  ، م ،  ار ا٢٠٠٩، ا   

٤ -   ، ال اا   درا ة اا ،  ، ١  ا ا ،

  . ١٩٩٢رات وا واز ، وت ، 

٥ -        ا ، ا دار ا ،   ، ا ا ، ا  س ، راو  ، ر

١٩٨٧ .  

٦ -   ،   ، وق اا   درا ا ا ،  ، ا 

 ، ا ، ٢٠٠١ا .  

٧ -  ا ، ا  ،   ، تت وارة اا  ،  ، ا 

 ،٢٠٠٥ .  

  .  ،  www.arab-ency.comل ر ،د ،  ، ا ا - ٨

.  ٨ – ٧ادي ،  ا ، ر م وا  ، ر ، ص    - ٩

www.philosophie-management.com .  

١٠ -     ، م ر  دا ا ا ،  ١   ا ،

 ، اا ، زوا  ٢٠١٤ا .  

م ، ر ، ا وا ،  ،  اروم ،   ، ة ارف   - ١١

 ، ر١٩٦٠، ا .  

١٢ -  ، م     ءا  ،   ،  اد ،  ، دراكا اظ ، ر

.   ، ن  ، ا  

١٣ -    ،  ا   ،  ، ا ل وا  ، ر ، ١  ،

  . ٢٠١٠ دار ا ، اة ، 
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  ملخص البحث:

 ا ا درا د   ات ا  ان  أه 

  ع أم  ول أنو ،(ا ) ء  دع اا  

  ا اا  أ ا  أم ا   و ،د 

  أو ،ورة اا  ا    س، أو أما

  ا  ا، ون      ا اس.

املقدمة

      ى أن  ا  أن ن إة واا 

أى، وذ    آ  و اا اُ ا    ن     

             لا أ  ن وا أن ذوذ . م   أو ،دا

 :أ ،ا    ت اا         وا ، أو ا ا

        . د و  :ا  نم  ا أو .وب اا

ون اي د اء إ ال ه ا ا إ اس، اي ى أن           

   (ووا ،وا ،واما)–     ا  -     :ِدا ن أن  

(إمء، و، ول)، وأن ه  : (آم، وِل، وأال)،  ُ ه        

 ات اَول، وا ول اة ا   س  أ ادات         

  وأ اع.

 ا اب، ود ا  د     و إذا  أ ات اُ ت

   ل     ذا إ ا اد،     ع       

 االستاذ الدكتور

 عبد علي حسن ناعور

 الباحث

 حيدر حممد علي حسني

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 
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 أم ء إوا ا  و ،أ  سا   أ ا  دا

  ا  أو ورة اا  عا      و ،

.ا  

           ت اا  ر طا إ  م يا ،ا ا ة  ه

   ،ا أ  ن  :  س، وا  ع  ت

      وردت ا ت اا  د ء، ودروا  ُِ و 

.وا ا  

  الفقرة األوىل: ما كان على أبنية التكسري:

 :وانِي
َ
 األ

           ٍِ ِْ ٍَِمِ َْ ُفَُو) :َ ُْ َوَرَد ََِْو ،َِء آِممِ ِِا َُْا

ِْه َ أوان ،َل اّاُء: (َوامُء ، َوِ َُُْ ْ اْ َو)١(َوأاٍب َم ْارَا)

(واِما ُِوا)٢( ََُا ِا ِأ لْ ِ  َِوَذ .–  ِِ َُمَُْ ِّ ََُو-:  

   ُِْ ْإ ُُِ ٌََ   

  

  وانأ ِ ََو ٍَِْ)٣(  

   َِّو       ٌِوا ُمأ ُِْ ُدُ َْم َ ِءمِ وَمَُ واِمُل اِْْا ْأ ِِ َُمَُْ

    (َْا واِمأ ِْ ٌءإم :ِاَوا) :هَِ ْا لْ ،)٤(    َُْا) عُّ لَْو ،

 ِمَ ِذ ِ (َِِا(ا واِمأ ِْ ٌءَوإم) :(ْا))٥( ِ ٌِ ًَْ اََو ،

   مُْر ََُْ ،ِْا َ اّا (َِ) َََُْو َُُُْد َوَُا َُْ ْنأ لِْْا

ُل اْ َُِْو ،ٌَُُْد َوَُ ُمأ ّ:ِّ  

 َِ ٌْْرَض َرا نأ ََ ْأ  

  

     ِِ ِْ َُ مَُِْ َْ)٦(  

          ِا ِ َِرَُِء اْا ََْ َِأ َ َنََُْ ُْمأ َُِا ََِو

   ٍء َوأَِو ،وانٍء َوأإم :َُْم ،ََْوا واعٍء َوأَوو ،ق)َل:  )٧ يِا ََو ،

      مْأ َُُْ ِا َِِْوِه اَِ ُِْ ٌءو ُمأ ِِِْذ ِ َن ِطَا َْ ِ (ُواِطأ)

.َِأ َ  

  
ُ
مائِل

َ
ج

ْ
 ال

 َِْ الأ ََْرأ ِ َُِا:ُِْ َوُلا َا  
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١. ِْْ َِأ ِ ٍُْدَر ُْا اَ إ َََذ َِْو .ََ َُْ م٨(أ( يَََْوا ،)٩( ،

      ْأ ِْْ َِأ ِ ِا ُْ ا َُْ١٠(َو(ِديوزاَُْوا ،)١١( َُووا ،

ِِار ََْوأ ،١٢(ي(. 

٢.         ،ٌَُِل َوِ :اَل: (َو ،ََِِْ اَ إ َََذ َْ ُلوَوأ .لِ َُْ مأ

(َِما ِ َََِو لِ َِِْ مِ َِ َ وُ)١٣(    :َِْ ََُ َِْو ،

  ٍُْدَر ُْا  َا ِِْ ِ)١٤(  ِاا ٍَِ َُوأ ،)١٥(  رَُْ َُوأ ،

يَْز١٦(ا(ِرا َِ َُوأ ،)١٧(هَِ َُْوا ،)١٨(يَََْوا ،)١٩( ََُْو ،

يَ ُْ ِ٢٠(ا(       ِِْ ِ ِا ُْ ا ََُْو ، َا)٢١(  ََِ َُْوا ،)٢٢( ،

 ِِا ُْ٢٣(َوا(  رُْ َُْوا ،)٢٤(   ِذياَْا ا َِوَر ،)٢٥(  َُوأ ،

َِْمَن اَّ)٢٦(    ََُْوا َِِا َُْا ِ َوَرَد  َِْ ََُْ ْنأ َُُِْو .

ِ٢٧(ا(. 

٣. مأ       ،ََُْو َرةَوا ُُا ََُ  ُءّا ُِْ ٌَْ َِ ِا ٍِ َُْ 

   ِمُْا ِا َُْ اَ إ َََذ َِْو .ْأ َْا َْ ِْ ُنَ)إذ )٢٨ ،

َِ َ ٍِ ََْ َََ       ََْ نِ ،(ِِا َ ِةَْا لِ عُو) ِ ِْ َ

   ِا نأ َ َِا نأ إ َََوَذ ،َِِْ َ ِ َدا  َُُْ  ُهَِْ ِةَْا

   ا ِ ِءَّوا ِِِ َُْ ِِا َ لَُ      ِءَّوا ِِِ ُؤوا) :َل ،ِتِ

    ِِا َِ َُُْ َن ِِ ِ َن ْ ،َِِ اََُو ،ِِا َُ َُ يِا

َدة  اُن َمََِ ض َوْاِ ْن َِْ َُْ، َواَ ِْ َُِْمِ ا 

            إم عَُْا اَ ََ َنْطَ َِْ ُْمأ َ ََِا ِِاا َِ اََو ،(...

         ِا َِ ُدِه اََِو ،ٍََُْ عُُ إ  ََُِِْد اا وَن إَْ

َُِ ْنَن أََْْ           ،ةَْ ُُِ (لِ) َ َِْ َءِ نأ ََ ِ ُءَّوا ُِا 

   َْن َذأ ََْ ِا ُْ ا َُْ َلَو .ضََا ََم َِْ اطأ  َِِ ُثَُْ

   َ :ََِو) :ََ َُْ ََِا نأ      ٍ ،ََ َُْ َِو ،ٍِ ُْ

(ََِوَر)٢٩((َُْا ََُو) :َل ُ ،)٣٠(. 

٤.         َُُِن اَ ،َْ َْا َُِِْ َِِْا َِ ُءّا َْم ِا ٍِ َُْ مأ

        ُم " :َ ُْ ّ) :(َْا) ِ َء .َِْ  َْا ْ َْ اَ َ
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" ٌُ ٌتِ)٣١(  َُ       ِ ُلُ َِْو ،ُِاَد اَُ ْنأ ْ ِْ ُدا ُُْا

    (ٌَُِت َوِ ََُْوا ،ِ ِْ ٍِط)٣٢(    ِا نأ ِاا ََُُو ،

        ِِ َُُْء َوّا َُِْ ُ َُُم (ُلِا) َِ     :ُلَ ،لِا َِ ِا

   .ْأ ََ ََْ ُلَِن ا َوإْن ،لِا َْ ِ ٍِ َُْ َُِ)

(ِ َِِْا َْ ٌُ ٌَْ م َمَُ ِ)٣٣(.  

ا الا َأ نأ ََوا  ِ َِّا َ ُل َوإْنوُل اْا َُ لُِ َولا َِ

:ِا رَْ ْ َُِْ َلْ وَمُ ،ُهَُُ َْا نِ ِِب، َذََا   

  )٣٤(ى ُمُ َوَِْإ اُْ ِْ     َوْ أَْ َْ ِْر أَ ى  

  ََِ ٌَْ ََِا نأ َْ ُِْ ََُ َْ قا ََ ََِا ِِ َََْْا َِو

اِ َِِ   أن اقِِّ ٌَْ ؟ َوَ ُِْا ُُِْ أْن ِ َُ أَ اِْْلَِ ِه           

    ِِذي ا َِْ ِ َِْا ِِِ وِفَُْا ِِا َْم ِأ لْ إ ْاْم ،ْا

:َُِِْوِب اُا َ َْا َْ َِد َ َُُْْ ِِ ََُْْ يِا  

  ق اََْ ََِ َوِ َْرْ  

  

   َُا ِْوراأ نِْ َْ َبَ)٣٥(  

، َوَا اُْب َِْ اََ     )٣٦(إْذ َل َِِْ ِ: (َوُُل: َُِ َوٌِل)      

 ِ َرََ اَ َُِْو .ِ َِْ َِِه اَِ نأ ِِ ُْ:َُِْا لْ ِ ِا ْا  

    ُِْ ِِْأ ِْ ٌأَْ َ  

  

  َِْ َِا َا َ ْتدُ)٣٧(  

إنَُ ِء َُا َ اِ َِمَِْ         .)٣٨(إْذ َل: (َواَُِ: اُِل)  

 لِا      ْوأ َم  ِ اََو ،قا َِ ٌءُْ َُِه َوُُِ يِا َْا إ ََُِِْ

.ُِْ َدةَُ َدةَُ ََِو َْ َنَُْ َِا ََا َِ ِْ ِْإ نِْطِ  

ا ََ َْ ََِْ        َِْ َُُْ َِ نأ َِذ ،ََِو َ ََْ ِءِا ِ ُِ

 اِ ا َُ اَُُد، َوَا َْ ،ٌَِ أمُ َوَرَد َ ُمَْرٍة َُْ اِ اَُدِ    

ِي ََ اُْل ِِ، َوْ ِ ََِ َ َْ َْلَْ ،َِْ     اََِ َ َْ، ا

:ْزَدقَا  

  َوٌَِ َِْ َْ َوأَتْ 

  

  )٣٩(إ رَْ ِِمَُِ ِ هْ   

  ََِدم َ ِما َْ٤٠(َو(ََِر َ ْا ََْو ،)٤١( ، ُِْ َُ ْنأ َُُِْو

  ََِ َ ٍََ َُْ)٤٢(  ٍٍِة، َوُ ََُْو ،)٤٣( ٍٍَة، َوََو ،)٤٤( ،ٍَو ،

.ََُ َو ،ََِو ،َََِو ،َِاََو ،َََِو ،َِاَ َ  
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ِه اَِ َنْ ََُْ ُ اَ.ِ اْأ ََِ َْ َِِ  

 :
ُّ
ساقِي

َ
األ

َ
ساقِي و

َ
 األ

اُء: وٌء ِِء َوا َُما َُِوَمَِ ُ اَُُْ ،ِِ اِِ أَِْ، َوَوَرَد      

ِن اٍِ َُْ َِْ، َوأن اِِ     َِ أق، َوْ أََْ اُْ اُْ ِ إْذ ََح

، َوأََْ اُْوزاِدي إْذ ِ ََْْ َُِء، َوأََْ اِِي إِذ      )٤٥(َْ ٍَُْة

ِا ِْ ىَ٤٦(ا(.  

 ِْْا ِ َْ َ إذا َُْوَم         َِْم َْو ،َِِْا َََْو ََْ ْ َِْم ْ ل

        َْا اجْإ إ وعُُم ِْ ُِْم ِ  َْ ِءِا اَ َ ِءا َْ إ ِدا

      ِ ِ ِ ُُِم  ََُو ،َِْن إَُمَ ُْم َِْ      َْ ِْ ْتُ ِِت اِا َ

:َ َِ َِأ لْ إ ْاْم ،ُِْو أأ ُُِؤُه أِ ِّ َْا  

  ََب اُْ َوأْْا ُرا

  )٤٧(َوَوا أِ ِا

 ُُِ ِةَِْ َِا َُْ  ةَْا َِم ْ إْذ ،ةَِ َنَ ْنوَرِة أُِ َْ مأ

ُْءاِْ  َدَْ َْْ ِ َوِ ِْ. َوَ ُِْا ُْل ََْةْ  اِِ (ت        

َْ٢٥َم:(  

  )٤٨(داوى ٌَِّت ََُِوِ ا    َوِ   أِ ا ْْمََُدوا   

     ِ ِءِا اَ َ ََُِْْ ،ْا ِاَِ َِْا ََُِْ ََْا َُِوَم

:ِِْ ،ْزُنَا ََُُ  ََِِ ََآ ِ َِا َََُِْْو  

 ُّت اِطّا وْتأَ ُت إذاِد      ُُا َُ ْ ٍَِِْ)٤٩(  

:َِِْو  

  َا َاّ ََِْ  

  

   َِْ قأ ِ ِ)٥٠(  

  :ِّا لْ ِ  َِأ َ ُُِْ ْا ِ ًء اُدُ َْو  

  َ َْ وُحَُ ِوُُ ِ    ٍِد َورا  يوَُ ٌءِم  

  ََْ َنََْو داْرأ ََُ    ِِء اِِ َْْ ِ٥١(أ(  
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 :سامِي
َ
 األ

َو َِِء اَ َُُْ ُْ أٍْء َُُْ  اَ ُْ أٍْء، َواَ ُْ أٍْه، 

ُْ٥٢(ا(:ِّا لْ ِ  أ َ َُْ َِ َْو ،  

   مَِْ َُِ  أ َو      امَ َِ ََْ ٌَِ٥٣(َو(  

      َو ،ِْ َُآ ٌَْ إ َِ  َِِه اَِ نأ اِّ ٌِا َنَ ْنأ ََُُْْ

        َ َََِْو ِْْأ ََِ راَدأ َُِّن اَ ْنِ ،داَُ ُ ِءِا اَ ُرِْا

 ،َِْا َْ ِْ ُهَُُ  ُ ًَْ َُِء، َوْا َِ ُُِْ  م َّ ْ   اٌءََو

          ِْ ِْ َْ ََُُْْ َِِه اَِ ن َِ ْ ْأ َِْا اَ ِ ُْا اَ َ

 ُدون أْدمْ قََْ  َوََْ (اِْء).

ُا لْ ِ ِْا ََ ِْْا َِذ ُِْ َُمُْ َِّو:يُْ  

   َُِْر َِْ ِْ َُْر َوزاَد     ِأ ِْ ُْ ََْ َُْا ن٥٤(أ(  

         ُُُ ٌَْو ،ٌَِ ٌْا ُ) :ُلَُو .ِِْا (َِ) َََُْو َ ُْوَرَدإْذ أ

(ِا)٥٥(َُْ (ِا ُُُ) ،      ،ََِِِ ٌَْ ََِْا ِ ،(ْا َِ)

.َْا ََ َُِْد َواَُا ََ ُدَُا َُِْْا ُمأ َِْ  

  
َ
 ظافِ األ

ُ
  ر

َ
 و

َ
 ظافِ األ

ُ
 :ري

َمِ ْ ََُْ ُِ اَْ، َمََْ ُِ اَِْ ََُْْْ ََْْ اظر  َمُد 

:ِا ٍَُْز ِأ لْ إ ْاْم  

ِ ُِظأ مِْ َِْ ا      إذاََْد أَْأ ََِْْ ِ َتَْ٥٦(َرأى ا(  

:صَْا ْ ِفَْ لَْو  

  َُ َْو مَُ      ْهُِظَوأ ُُْمأ ََُ)٥٧(  

:َُِا ُِا ٍِ ْ ِِ لَْو  

  )٥٨(ُاٌِ أَُْت اْْ ِمْاسُ       َُْ اَُْ ٌََِِب أظُِهُ   

 َ يَْ َ ِ ُ ِأ ْ َُْز لٍْة:َو  

  )٥٩(ِْ َوأْوَّ         َُ ََُْ ْ ِ ِ إذا ََْ أو أظِِه

:َِْا لَْو  

   ارْأ إ َْواْم     ِْظا َ َأ ِ)٦٠(  
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َِِه َوأِ ُُِْ  ْ إ أْن ََن َان اَْنََ  اظرٍَِْ  واٍَِة،     

 ِ ْ ،ا إ َِظَف اأ ٍَُْز َُوأ ،ْزنَى اِ  ِ قْ ِْ ََُْ ََْو

َْ؟ َوِْ ؟       اِْإ َِْ َن َِّا نأ َُْْن َمأ ُُِْ ِاْمأ ِ ٌفِْا ََْ

 ََُِن ا إذا ُمأ ِِه اَِ ِْ ِ وُفََُْوا ،ٍِوا ِ َْ ُثَََ  ََِو

ظأ ِْ َدَُا ن نإْم َْ  ََُْر اظأ ّأ ،ُِْْدوَن ر ََِْ ُرظأ َِ ِه إمر

ْ َمِْ أَا َذَ أْو أْوَ إَِ ِ ِْه اَِم اَُ ِلَ ِ  اِة َوِة              

ِة َ اَِ. َوََْ ْ َُِ َْ (َ اظِ)    اِْ أْو َ اِْ َوِ اَْر

 :ِمْا َِِّا لْ ِ (رظا ُِ)ا َوَ َِْا لْ ِ  

  ُْمأ َ  َْ ََُو  

  

     رظا ُِ َْ كُ٦١(آ(  

  ََ        َِ ٍِط َْ ُثَََ َِِّا َََْو ٍِوا َُر َْ ُثَََ ََِْل اْ نأ

          َ الّا َُِا ِْا َِ َذَُا لَُا َْا َََُْْه اُِا َمَِ ،لا

  : (ُِ)؟  أظُُِْ  أْن َمََُْ ْ َِ.اِ ِ اََِث إْذ َل

َوْ َوَرَدِت اظُر َواظِ ِ ُِق واْ ِ ٍِلَِ يْ  اع اِِ (ت     

 ْاَ٩٥:َا َِْ ْ ََُ حَْ ِ (  

   اِ َر َدَو َْ      ُِا َُْوَم َِْ ُسأا َُ  

  ُْْ ُسأَر َواظا ُُ اُم     ُِظَح اط سأُن اَ ْ٦٢(َو(  

َاٌء ِ اَْ َوإْن َ  ْا اُِْْل ُُد ُِْ أْان: اوُل أن اظَِ َواظَر 

        نأ ِمَّوا ،َِ َْ ََُُن أَ ْنِد أارا ْ ِْ نِء، َوأِا ِ اًءَ مَ

َوا َِظا نى أَ يَِل اْا َ إذا م ،(ُا) َُ َ َُِوا   ْ إْن َِظ

  َا َََْْا ِ ُم ُِّا اَ ُنَ ،ٌرظأ َُِوا ن َْ ََْ مَ

 ٌْأ ََُو ،ٍِوا ٍَْ ِ ٍِوا ًَِْ ُ ََْر اظُه   -َواَُِم َْم ْوَز أ َوإْن

 َدةوار-        ٍِّت، َوْو َدَرأ ََدَر ْى اَُِْ ُلََْو ،وَرةُا ِْإ ُُِ ِّ َُ

               ،ِِ َِروا ِْ َُ ٍةَِ ِ َء ُما أَ يَِ لْ ِْ اَ ََُِْْم ََْ

َ ِ ََ ُُل: إمُ)َو     (يَِ َِْ ُِْْمأ أ :ِِِْ ُلَ ََِْن اَو ،ٍَ

سَّا ُُل أَ  َْ)ٌَو٦٣ .(اْم ْ َ ُْ   إْطِ  لاَو) :أ ِظُ ا َُِ َِ ْ 

اَِْف اِِ يأ ول ظ ،ُِ َدَرَو اظُر َِ ْا  ، ن اَ َْ  َء َ ِْ 
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 ظ ِاْ ُْ  ََْ َر ن أ ا َ ُ ََأ ،)ِْ)(٦٤اََ ْأَو ََْأُ ا َن إْنَو

َْ َْ َْ، َوأم ْ   ِ َِ َْ ُظراَو ْ اَِْ ِا ّظِاَو

    َا اَ نأ ِْإ ََُْد ْ ُما، َوأَِ وَنَُُْ اُم ُْمأ َ َُ أ ُ ؟َِِِ  َْ

ُد أَُا ِ َََُ ْنأ َُِْ ٍةََِْ َُِا ِ.؟ْ  

        َْ َِظا نَوأ ،ٍِوا ًَِْ ُ َِظَوا َِظَر َواظا نِ َْ ذا

    َ ٌتَِّْ َِ ُمَوأ ،ِظا َِ راَُ َْ َِظا نَوأ ،رظِ َْ

ي    اِا ِديِْا َِِْ ََ ََِوأ َِأ َ ُا َُِ ذاِ :َلْْن َمأ ََِ ،

ََو ،لأ ا َر ذاِمَ ِْ َِْْوا ةَُْ ََأ نَْا ا؟َْ  

 ُءَد اْ إ َِْز ََد ِ أن اَُْ ََ ي َِا نأ َم

ِف داُْ ُِ اُ ٌَِْمَ) ُأَ ي ُِاَِِ ا ُهْإ َ َنَِ ََّ ُْأُ َنََُاَو

ِ ْتَُِ ،ِءُاِ اْمُِ ََ ِ ََْ َ اا َْوِء ،ِِ ََََا ِ َُْْ  ِ

اَْو ،رِء اََََِ ِِ َ اَ َواََِِْو ،ََِن َِ ْ اْن 

ِ)(٦٥ ،(ُْ ِِْْْا ِ اَ َنَُْ  َنُِ    ِ َنَُ َْ ،ِتِِه اَِ

   ِ َِا َِء، َوْا َِ  ََا َِ ِبَا َ ْا َ َرِةْا َ

ةَ  ا   اْاِء، َوِة اِْ َوَمْ َذِ، َوُُِْ أْن َََُْ َذِِْ ِ: (اْرَ   

         ُِْ يْظ َ ) :ََا ِ ِِْْ ا ََ َا مَْذ َوإم ،(َوا

، َ  ِا َذْ ِ َمِ ِ َِْ ِْ اَ ِِْْْا، َوِْ      )٦٦(ظي)

ا ُُ) :َِِْ        يِا َِ (ا ُِ)ِه، َوَِْ ذًىأ ُِْ ُرَُْ  َِْ (

َِِِ َََِْ ْنأ ََُِْ)٦٧(:َِْا ُْ ََل ط ،  

  ََ ِْ ٌِدا ٌِ      ْا  َو َْا َُْر٦٨(أ(  

  ُُْه:َوَل 

   َو ِِ َْو َْ ُْ َْ       ُِظأ ِْْ ُوَُ َِْ)٦٩(  

         ،َْ ُركظأ َْد :ْيأ ،ُركظْت أَأ :ُ ِِِ ْ َِْ ُِ ُلُ)َو

(َِا ََِا ةا ََِو)٧٠(.  
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      َ َِِِْ َِِْ َِْ َِوُ إ ََُْد َْا اَِ ِْمْذأ ِ اُن اِ

 ،يزََوا َِِا َََْْا ََْ لِْْا ِ ٌْ ْثَُْ ْ َِْو ،َْءِا ََْ

 ََِِ َْ.َِ َََْْا ِ ََُُْْ َُِ َا َِْا  

 :
ُ
كاوِيب

َ
 األ

:َ لْ ِ ُوَء ا ْاٍب، َوأ َ َُُْ ُبا  

 ََْْو ْما ِ ُا ُُُْ     ا ْزاَم ُُِل ازَُو)٧١(  

    (َْا َُْ :ُواٌب، َوأٌب َوأ) :َِِْ ِ ٍَِ ُْ َُُ َل)٧٢( ،

           َا نِ َُِِْا ََي َوِا ا آنْا َِ َْا اَ ََأ اَ نأ ََوا

، َوأمِ ُْ (ُُف ِ َِْْمٍِ ِْ ٍَ       )٧٣(ََْ َوأاٌب ََُْ)(ُُ ٌِر 

، (َُف َْْ واٌن َُُوَن ِاٍب َوأرَ َوس    )٧٤(َوأاٍب َم ْارا)

(َِ ِْ)٧٥(َِذ َْوَم ،)٧٦(  َ ْ ،       َِو ،َِِِه اَِ ْ إ َِْ ٌَ ْ

   .َِأ  َْ ِبِ ََِْ ْنِ َْ َلَِْ ْنأ ُه إَأ انا ُ َِْزَن َواَا

  ):١٢٥َوَ ُِْا ُْل اَِِّ اِْم (ت

 ُْرواأ َُِ  َُِْ إذا ِْ        ِوا َْ ِ َغُ َّ)٧٧(  

  
َ
 واطِ األ

ُ
 :ب

اُطَِ :ُء اَ ، ٍبْوطٍب َوأطَوو ٍأْوط َ َُُْ٧٨(َو( َََُ َْو ،

:ِِْ ِ َواِطأ َ ُِاّا  

ِواِطا ِ ِْ ُُْ)٧٩(  

َو       َُِ َََذ َْو ،ِاّا اَ َْ ِءِا اَ َ َطَا َََ اَأ نأ َم

  مأ ََ َِْ َُْد اََواْم ،ََِِْ ِْ ًءَْ ٍْوطأ َُْ مأ إ َِِه اَِ ََذ َْ  

  ُُِْ أْن ََن اَ ِ َْ ُِث ُمٍ:، َو)٨٠(َُْ أْوطٍب

      َْا َِْ َِْ ِِ َِْم ْ ا اَ ِ َْا إ مْإذا َم مأ :وا

ن اّا ََِِ   َِ َذُوُه َِا اَُْعِْ  َدٍت، أَِِ ِْ ّ اََِد     

 َ ٍَد ِْ وُهَُذ  ُ ََََ ْنأ ُُِْ  ٌِ ٌدََ ََُو ،ِ مِ ُحَُ

اَِْة أو اَُِ، َوأّ اَ  اِ َواَِت َْ َْ أ إَرٍة     
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نأ إ       َُِِْوِب اُا َ ا ِّء، َوأِا اَ ِْ ْإ َِْ َِاّا

.ْأ  َِرا ِِ َْ  

      ِ لْا َُُِ َ ُْ َُ َنَ ْنأ ََِْ َن ِدََا اَ َِذ نأ :َِمَّوا    ُم

             ،ِْمْذأ َْ اَ ِبِ ِْ َََْ ْنِء أَْا َ ِْ ََو ،َْا َْ

َوَازِه َ أْمرْ ِْ ِْ أْن َُِْث َِ َْ َُِِْْمِ، َوأيَْ ٍء أَُْح  

َوَْ َِْظُ اََِد َِِْ ِ اَُِْت  َوأْد إ اْمِِه َ ِْا؟ 

       َ عُُا َِِْأ َْ َِِ ِْْ ِ ُِْ ُدواأ ْ ،ََِْْ َْ 

    َْوأ (ٍتُر) نِ ِءدا َرد ِ َُُْْ ُِْ َدَوأ ،ِِا  َْ ِْ 

، َوْ )٨١(ا ،َْاِ اِي َردُه (َ :ُِِْْث ُرٍت)   

 -ِْ   -اََْي اِي ََ َر) :ِِِْ َُمَ َُْن: َُث ُرٍت        

ِ، َواَ إ اَََِة إمُ ُف إ أْدمَ -      َن: َُث ُرٍت 

، َوََِ ْ اِي َل ِ َردِه: (َو َْن  ا   )٨٢(اََِد  إِ ِه)

َ ،  ِِا َوَمُُْه ُي ََِْ اُْ ِِّ َوا      )٨٣( َز َُث ُرٍت)

َْْ، َوَُِ َِ ِ اة أْمََِْْ ََُْن َِ َْ ََ ِْ ِِه  

ِِا َ لَُ اداْأ عُُ٨٤(ا(.  

ط ٌ أْوطٌ، َوأن َواَِّ: أنَ ِمَ اََِد َُ (ٍِ)لَ  أن واَِ اواِطِ وَ    

        َْو ،ِواِطَوا ِطَا ََْ ُْا ََِِْه اَِ إ َُْ َْ ْ َِاّا

َن ْ َمَ إَُ ْ أْن ََُ اَََد؛ ن اْوطَِْ َِ َُْ َ اُِء،  

ََُْو            ْأ مَُ ُهَُِن وا اٌءَ ُِما ُُُ ِءُا َِْ يِا ِا

اَُ)٨٥(      ٍِِ َُِ  َِ ِ َِِْه اَِ ِْ ُهَُْو ََِِْ َدأ َْو ،

 :َُْم ،ِا عُُ ِْ ٍءَو  ََِِْ أىَ ،(ٍتٍِت، َوُُاٍت، َوُُ)

     ٍََ َِْ َِمَُِء اْا َِ ٍءَو ٍِِ َُِ  َ ٌلَُْ اَ نأ

، َوَََ ااَََ ِ    )٨٦(ْرض َوِْْ ِ ِ: (أَرٌت، َوَِاٌت) 

 ِء  إَّوا ِِِ ََُ) َمَُ َْم ّ َِع اُُ نا أَِ َغَُا نأ

 (ُمَُا َُُْ )٨٧(  َ ،-    ِهَم ِ-      َِ ِتمَُا َ َُْ

     ََِ ُْا ََُو ،ََِا َ ٨٨(ا(  ُْ .-    ىَ -     َْ َِْ ْ
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 ُ ْنأ ََ َُْو ،َُِْ مأ ا إََُذ ِا عُُا ِ ُِما ُِرْمأ

          َُِ  ِ ٌَأ ُ ُنَ ِء وَّوا ِِِ َُِ  ِ ٌَأ ُ ُنَ اَ نأ 

.َِ ََْ  

    َِن َذَ ْنأ ّ ،ِطَا َْ ِ ِءِا اَ ِءِِ ِدا ِاِّ ََِْن َمأ َْ

  ا ِِّه اَِ نَِ ِهرإ َْ اَِْ َنَ ْنأ ّْزُن، َوإَا ُْه إَوَرٍة أَُ ََْ  ِ

َِ َََُاَرِة ا ،َ َوإْن َمِ ِ ِ ِْب اْاِد، إ أم َِْ ُن         

أْوطِْ ُْ  مٍ واٍَِة َِ َة، َوَ َِ اِْب َواِْاز، َوَ ُِْا            

ا وأ َِْء.اِا اَ ِِْ مُْب أََا َُْ َُُ رُ  

  اة ام   : واء:

 :
ُ
نِحات

ْ
ج

َ
 األ

        َُِ (ِةَِْ ِِّا نْا لر ِْ) يََا َّز ُْ ُروُن َِ ُأ ََْمأ

َْ َِ ِْ :ا ِ  

   م ٌتٌت آزِْأ ُ     ُِاا يِا ََْماِذُر أَ)٨٩(  

  ) أن اّاَء أْمََ:٣٢٨َوَمَ أُْ َ ُ اْمري (ت

 ن-  َََُْإذا ا– ِِِْأ      يُِ ْ اِذُرَُِا٩٠(َم(  

  َِذ ِ ََُِْو ،ََْ  َ ِِاْم ِ ا َِِْ ٌَْو ََْْا ِ ِ

ِاِذر اَْ ِ أْاًء مَِة، َو َمى ِِِ َواِّء ِْ ِ َوِظِ  ِ ٍى           

.ْزنَا  

  
ُ
وبات

ُ
ن
ُّ
 الذ

        ِِْب، َوأُما ََ ،ُِذُم  ِْا ُُل: اُو) :يرْما ٍَْز َُل أ

(َِ)٩١(      َ َ ،ِتا َُِِ َء ِبُمِ ِءَّوا َِِق اإ نو أَُْ .

        ِِه اَِ ِْ َُم (ُبُما) َِ َْ ،َْا ِ ِبُما َ ََُِْ  اَ

   َوِظ قا اَ ِ ْتدأ ِِت    اُمِ َِْ َُِن ا َوإذا ،َِ ِ

            ،ََِ ْ ِ ُ َِذ ََُْ ٌقْ ِِه َوَِ ََْ َن َِا وأ ةََِب اُما

 أ َُُْم  مِ :رُأ ََِِ ُ مَْذ َِو  ََْ قْ َْا ِ ْ ََُْ ن

إن اََْ  -اُُِت َواُُِت أْو ََْ ال َواِت، َونْ ِْ  اَِف   
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 قَْد اُِب ُدو -ُوُما َِ عَْم َ َءُهُد َُْا ََُ ْنأ     َُِ ََُْ ْنِ ،ِهْ َن

        ِ ِ ٌِْء أا َِ ِ َْل اِْْا نَِو ،ُِدوَن ا ةَُِب اُما ُ

َِِ ِْ َََِو ِاز ِْ َز نْا َْ ِ َُ ْنأ ُُِْ. 

 :
ُ
رابِيالت

َّ
 الس

   ُْ ِ ِ ََِ َ إم  

  

    ِِاَ ِ َّ ِ)٩٢(  

  (َِ   ْوْرُع، أا وأ ،ُِا :ِْ ،ُلْا)٩٣(َو(   ِِ ُا ،  :انْأ

       ،ٌَْ َِ  ٌَْ ُُِ ُِ ُِْ ِِت اِاا نأ ِاا َِ نُل أوا

ِِاا نأ ََُوا٤٦٨(ت ي (- ِةَوا َُا َِ ََُو)٩٤( -     َِِْ ِ َحَ

لِْ َُْ) ُمِ()٩٥(        َْْ َْو ، (َِاَ) ا إَ ِ ََم ُمِ ُُْد َمَوَم ،

 إ اِِ َواِّء َ أمْ  أْ إ اَِْ َِِ أْى.

 رِبات
ْ
ش

َ
 األ

  َْ َنُِْت ُذْا  اُء   إذاِا احّا ِِ ُ)٩٦(  

:ََُل آَو  

  )٩٧(َِ َْ اَْغ اَْدِ     َِ َْ َْ ْ اْتِ    

     َْ َُ اَاِب، َواُع اْمأ ِْ َِو ََْْا ََْ ِ ِتِْ ُدَُا

       َِ َُِْاُع اْما ُِْ َُُو ِِ َُُ ُُ َِْ َُْا اَ ،َُُْ (َِْا)

           َْو َِْدوا َِ ُبَُْ َو را ََِو ََْوا َََوا َِء َوا اِبا

 َُو ،َِذ             ِ ِِاَوا ،ا اعْمأ َ َِِد ِ َِِطا ُِْ ِِه اَِ ِ َ

  رَوا ،َِِا اعْمأ َ ِِ٩٨(َد(     ،َا اعْمأ َ َِد ِ اِتََوا

      اعْمأ َ َِِد ِ ُروعَوا       ََا اعْمأ َ َِِد ِ لَْوا ،ْرع٩٩(ا( ،

لَا َِْ َُ يِا ا اعْمأ َ َِِد ِ ل١٠٠(َوا(  ِ ِاا َُِْو ،

 َ َِِد ِ ََِِْوا ،َِِا اعْمأ َ َِِد   َِِد ِ ََِِْوا ،حا اعْمأ

َ أْماع اَع، َوْ َذَِ .ِِه اَِ َِا اِ َ  َْ إ اِِ َواِّء،    

َِ رإ َْ واَُُ ْنراُدوا أاُء أَِء اَُ ُنَ ْ َِْو   ََُ َِِْء َوِْه اِ
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       َِو ،َِذ ََُِْْم  مأ ًَء، َواَو ِأ َِْ قِ َِذ ََ ُِْم ِ

 ِ ُهََ ِِمَِ َِا َِ ٌءَْ  َََ َْو ،ِِ ُْو   َمأ ص ًَْ َدِة َء 

. َد َََ   

 :
ُ
رِعات

ْ
ي
َ
ك

ُ
 األ

       (نْما َِ َُِدوَن ا َو ،ِاّا َِ ُِْدوَن ا ) :اُع١٠١(ا( ،

      عُأ َ ََُُْو ،َُْأ ُِمََو ،ُمََُو َُُ    ََِِْ ُهَ ُعرَع، َوارَوأ

       ِِْ ِ ََِْ  ْ َ َِِا عُُا َِ)١٠٢(    َ ُعُِت اَُ َْو ،

:ِاّا لْ ِ ٌءَو ٌِأ ِ َِْوأ ،عْأ  

 َِْ ِْ َيَْ إ ْأ  

  

  َْ ِْأ َِْ ِ  

           نْا َُو ،ِاّا ا ُ ِتِْ َدَُا نأ اِّ ِاا ََِو

            ََِْ َْا عُو ِْ) َلِْْا اَ ٍِ ُْا َََ اَِ ،ٌَْ َُ 

(َُّا)١٠٣( ُ َْ   ََُو ،ََْدَُْ ُْ ُم َّ ِءَّوا ِِِ َوْزم ِ

  ااُب.

 :
ُ
كِالبات

ْ
 ال

:ِاَّل ا ٍْب، َوَِو ٍأ َ َُُْ ُا  

  أِ ِ ٍ َِت اّسْ 

  

  )١٠٤(إ َمُ ْ أ اَّسْ  

َوِِ اُِت َْ ِ ََُِْ ٍء َ اِِب م َُل: (ِ ِِب          

         ُِْ ٍ َُْ ٌتَِو) :ِِْ ِ َِْ ُْا اَِ َحَ َْو ،(سّا

َ اِي َدَ  ، َوَُْو أن ُوَُح َِِه اَِِة ُ     )١٠٥(ُُِت اََِب)  

ِِ َْ َِِِه اَِ َ إ ِمََا َُْ ََْوا ِديوزاُْ١٠٦(ا(.  

 اخلامتة

 ع اا    ىع أ ته ا أن   

م لوأن ا ،ا  ذ  وأن ا ،دا إ ا    

  با ا أن أ دات، وا   سا ا  أم إ ان ا

   فا  ف و ،ا  فارد ا  ردا  ا
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إ  يع، وا م  ا إ  ي ،د إ س اا 

  أن  م أم أ ا ا م  نو .ا   م 

 و ،ا إ  يا ا  ع ا   ا ما 

 ا ن ذ  ،   دون أن و ،ا  داع  ا 

  وا أو  أ  ا .ورة ازن

  

Abstract 
This research presents semantic study for a group of words that the 

grammarians consider them as they call it (the plural of plural). It 
attempts to prove that these plurals do not differ from the normal plurals 
in its significance. All about it is that they are formulated in formulas 
bigger than the formulas that Analogy needs, or it is annexed with the 
sign of the safe plural for poetic necessity, or because of the suitability in 
prose, therefore putting it in two parts was for this basis. 

  هوامش البحث

  

  .١٥رة امن: ) ١(

)٢ ( :اا ا ا  : ،ة   تاء وا ودص واا

١٨. 

دان أ ا ا ح ا ا ااي،  و م  ء        )٣(

 .٢/١٠٧٤طََِْ  و : ار  روق اّع: 

)٤ ( :٣/٢٠٠ا. 

)٥ ( :ا ٥٠٨ا.  

)٦ ( :ان ا٦٦د. 

)٧ (    ،وا َْ أم  وات اَِس:   ُذا ا  وسج ا :

٤٠/٢١٥ :ا ٥/٧٨٤، و.  

)٨ ( :ة ا :١/٤٩١.  
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: (َوَل ١/٤٧٨، وء  ارف اب  ن اب   ٤/١٦٦١: اح: ) ٩(

 َُْ َُِ :يََْا ٍِ ٍ َرَوَِ َو) : حا وم ،(اَُْ  ٌلِ

  ).ٌَُِِت َوأٌْل َوَو

)١٠ :وا ا   ا : (١/٢٩٨ِ) :ل ،َ َََْ ُ.(  

  . :٢٨/٢٣١ج اوس  ا اس: ) ١١(

)١٢ ( :ا  :١/٥٧١. 

 .٦١٩-٣/٦١٨اب: ) ١٣(

)١٤ ( :ة ا :١/٥٨٧.  

)١٥ ( : : ب ح٤/٣٥٩. 

)١٦ ( :ا  :١/٤١٢.  

)١٧ ( :٤٦١ا :اء ا ٣٦٨-٣/٣٦٧، وا. 

)١٨ ( :ا :٤/٢٧٢ ا  ء٧/٤٤٨، و    ،ٌٌُْل، َوٌِل، َوْأ ََُْوا) :

 ِرُل اْ اَ ،ََُِو ،َِو.زه اُ أظ   و ،(َََِِْو 

)١٩ ( :ا   ا :ٌت،    ١٧١ٌت، َورَِو َُِ) :  ذ َُ ،

.  ح ا و ،(لِ)    ُت وا أر ٌت)؛ إذ ذَِو  

  . :٥٥٨ح ا اح: ) ٢٠(

  .٢١/١٠٩: ا   ا: ج) ٢١(

)٢٢ ( :ح ا :٣/٣٣٠.  

)٢٣ ( :ا   ا :٥٥   ُ   (ِ)   أم  ذ َُ ،

 ا : ،(َ)٤٤. ح ا و ، 

)٢٤ ( :ا  ح :٢/٥٤٤. 

)٢٥ ( ح : :ا ا ٢/٢١٠. 

  .١/٤٧٨: ارف اب  ن اب: ) ٢٦(
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)٢٧ ( :ا ا :١٣٦ :ا ٤/٥٤٣، وا. 

)٢٨ ( :ح ا  ٢/٩٢٦ا.  

)٢٩ ( :وا ا   ١/٢٩٨ا.  

)٣٠ (.ر اا  

  .٣٣رة ات: ) ٣١(

)٣٢ ( :٦/١٤١ا.  

)٣٣ ( : ب ح٤/١٥٨. 

 .٣٤٤دان   ر ا ، و: ار   ار: ) ٣٤(

)٣٥ ( :ان ذي ا١/٥٦٦د.  

)٣٦ ( :ان ذي اد :١/٥٦٦. 

)٣٧ (  :ان ا١٣١د       ََُِوا ،نَِْ :ٌَُِو ٌأَْ) :  ل او ، :

.(َْ اََُِ ْا َِ وْي: َردُل، أِا  

)٣٨ (.ر اا  

، واْء:   د ، و: (أت) و أم      ١/٤١٥ح دان ازدق: ) ٣٩(

    (َْت).

)٤٠ ( ا  ء٢/٤٣  ،ََِدم ْ ِْ ٌَدِم ٌَُر) :       ،(ٌَ َو ُ   يِا ُْا ََُو

          رة ام  ه أن  ط  و ،(ا) ل  (َْا) و

، ٢/٥٠ا اوي أ ،: ا ، و: ار  ا اوي:   

ا  :  م  و :ح: ٢/٢٢٤٣/١٢٠٩، وا.  

)٤١ (   ا وا ا  ء١/٤٣٧       ،ِا ِ عا ِأ ََ :َُِوا) :

  َوٌَْ َُ مِدٌر).

)٤٢ ( ا  ء٣/٢٣٨    ِْ ُجَُْ ْوٍب، َوأ  ِْ قِ ََُِْ ٌَْ :َََوا) :

َ       :ِْ ِِاِ ُلُ َو ،َِِِ ََا اََُ َوُر ... َ  ِْ َِْو ،ٍِوا ِْ

.(َِ َو ََِ 
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)٤٣ (           وا ا .(ََِْرَوأ َْ ُِ َزْت إذا َِا ِ َُُْ ِا ّا)  

 :٢/٤٧٥ا.  

)٤٤ ( :ا وا ا : .ةا ١/٩٤.  

)٤٥ ( :ح اإ :٣٧٥.  

  . :٣٨/٩١ج اوس  ا اس: ) ٤٦(

  .١٤٩ات واادر: ) ٤٧(

  ، وادوا: وا  اْ. ٦٢ة  ا، ار  اري: ) ٤٨(

  .١/٨٧ ا  ز اي: ) ٤٩(

)٥٠ ( :ر اة،     ١/٢٢٩اَِ  :ِر، واْا و ،ُُْ  :وا ،

. ُ يء اما و 

)٥١ (  :س اء          ١/٤٩٦أما و ،ْا  :ءوا ،ا  ا :وا ،

   يء   ا  :ءِوا ،ح اا و ،ر  :دروا ،ْا 

.ا ا ة واا و ،و  

، ورة  ١٨٠، ٧١، ورة ااف:   ٣٣،   ٣١ ا :رة اة:      ) ٥٢(

 :٤٠.  

)٥٣ ( :ا وا ٤/١٠٠ا ق، و :وف ، ون ا ه؛ا  

    أن و  وم ،(َ َُُْو َََ) :ل ،ا    يأن ا

. ا إ   

  .٣٦دان اي: ) ٥٤(

)٥٥ ( :س ا١/٥٢٤أ.  

)٥٦ ( :ا ز أ ٧٤ ،(أظ) ل (ط) و ، ) ل (رأي ا)و

)، واوا ا أ وردت   ادر ا، و: اا  م ت     

 ،(: ار   ا:      ٣٢٨اس، أ    ا امري (ت

١/٦٠٧.  



  

       )   ٦٤٦ ....... ( ...............................................................مجع اجلمع بني القياس والداللة

  

  . ٣٤ف  اص،   ار: ) ٥٧(

)٥٨ ( ح أ  :ر اي أن       ١/٤٤٣ا اس ذوم ،وا :ت اَْوأ ،

  ه (َُْ ٌَِ اِ) ول: (ُذو ُْأٍة)، ووى (ِْس) و(َّس) ل ماس.

ح دان ز  أ ،ُ : ا أ اس أ   اوف            ) ٥٩(

 :٢٤٤.  

)٦٠ ( :يا ز  ا ١/٢٣٢.  

)٦١ ( :ما ان ا٥٦د.  

دان  ي  اع ا ، أ اس أ ،  : ار        ) ٦٢(

 :ا   روا ،دي ا ري٢٠٠م.  

)٦٣ ( :ر ا١٩٧ا.  

)٦٤ (  :اا  ح  اا  ن   ٣/٣٣٢  بف اار :و ،

،   ل: (مُ)، و      ٣/٤٧٢، وا   اا:    ١/٤٦٨اب: 

.ذ طا أ  

  .٨/٣٣٥ااز اول: ) ٦٥(

 .٢/٣١٨ ال: ) ٦٦(

)٦٧ ( :ا وا ا :١٠/١٧.  

)٦٨ ( ،ا  ان طل:     دا و ،ا ُدر : ،يا ح ا

٦٨.  

)٦٩ ( :ا وا د.١/٤١٦ا  م ؛ ء، وا  (ُ) و ،  

)٧٠ ( :ا  ادرة.٤٠٣اة: اوا ،  

)٧١ ( : ان١/٣٥٠د.  

)٧٢ (.ر اا  

)٧٣ (رة ا :١٤-١٣. 
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  .١٥رة امن: ) ٧٤(

)٧٥ ( :ارة ا١٨-١٧.  

  . :٧١رة اف: ) ٧٦(

، ث  زق ا ا إذا  ُد راُِ ، ٧٤دان م  ن: ) ٧٧(

.ا   ُّ ن  ا راب اا   وا و  

)٧٨ (:  :سا ا  وسج ا٣٤٧-٤/٣٤٦.  

 ، و أم  أْوط.٣/٣٢٩، وح ا: ٣/٦١٨اب: ) ٧٩(

 .   :٣٣٠ اب: ) ٨٠(

)٨١ (    : ا ح أ وا ا ت ٥/١٣٧٣  ه و ،

  ب اح ا  ٣٩٨-٣٠٢، ١٦٠-٤/١٤٣ا.  

 . ٥٣٦ ا  ن  ادب   زات اب: ) ٨٢(

)٨٣ ( :ح ا٣/٢٥٨. 

)٨٤ ( :ا :ا   ٣/١٤٧ :٣/١٢٢٠، وا.  

 ،( و  و :       ٣٦١: ا وام، ا اَْي ا (ت     ) ٨٥(

  .٦٨أ  ا ي: ار 

  .٣/٦١٩: اب: ) ٨٦(

)٨٧ ( : ب ح٤/٣٥٩. ٌء ا () : و ، 

)٨٨ ( :ح ا :٣/٣٣١. 

ات واادر، أ  رون  ز اي، درا و: ار د   ) ٨٩(

وازت: ات أو ا ّ إ ، وااِذر:   ، ٢١٨ ا ادي:  

واَْ َذر، و مع ذج  س اأة  ،  ل ا ر  : (َوُْ ٌَُد 

اُِِ ُ َُ     (َُ) :  اَْأةْ ْ ِْ ُُِ ِ  َوٍَْ )، وا  ا   

   أ ر أم وذ ،َُُو ُ   ب أوا  ُ  أم  َُُ إذ (ُِِ ُ)و

           ي أن أا وذ ،(َدر) ُبَُ أم ما  ا وذ ،(َذر) أو (َذر)
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ُُم ي َُُ ِمُؤم  اة، واي ُُِه         ا  ، وا ُ   -(در) 

        أم ا  يزا وم ،را  (َدر) : ل يا ،ِ اما أةا

 ،ر ُ أم  ،(َُِ ِفَط إ َرَوا ةأَْا ِِ ََ ٌبَْ)    ن ا

        : .رزة اءأ ر اذر اه ا وام أ   ا 

 :ب: ١١/٣٣٤ان اول: ٤/٢٢٢٠، واز ا٨/١٦٢، وا     ا  وسج او ،

  (ِِل   ، و ن اب وج اوس  ()ل (ََ  ١٥١-١٢/١٥٠اس: 

    ُ  وآ ،(َُ) :    و ،()  م أ ي، وزا

.(ا)  د  ا ي إزا ي مل اأن ا   

)٩٠ ( : ا   : ،موا ١/٣٣٩ا.  

)٩١ ( :ا  ادر٥٤٧ا.  

، ووى (َاوِ)   ١/٤٠٦دان أ ا ا ح ا ا ااي:     ) ٩٢(

             ا  ا أن أ  ياا م  واه ا أ و ،(ِِاَ) ل

 :ر اا : . ت١/٤٠٩.  

  .٢٩/١٩٦ج اوس  ا اس: ) ٩٣(

 . :٤/١٦٦٠ ادء: ) ٩٤(

  .١/٤٠٩دان أ ا ا ح ا ا ااي: ) ٩٥(

  .٥٩ح دان ن   امري: ) ٩٦(

)٩٧ ( :ا   ،٢/٢٩٣ا .  

 د     واه ة  َرَ ورب، أ إذا دم واه ا  ف ) ٩٨(

.اأم  

)٩٩ ( ا وا ا  لَرْدَت  ١/٤٨٤إذا أ َِوَذ) : ع  أن ذ 

.(َُاْمأ  

ا  ر   ال، و د  ج اوس ا ا، و أن د    ) ١٠٠(

  : (١/١٩٢ دام  ٢٨٣ل ا او (ت

   ا َِ ُهََْْا   َُِْْ       اِبِْت َواَْوا ل  
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)١٠١ ( :س ا٢/١٣٠أ.  

  .٣/٦١٦: اب: ) ١٠٢(

)١٠٣ ( :ح ا١/١١٢.  

)١٠٤ ( :ا وا ٧/٤١ا.  

  .  ٣٢٩ اب: ) ١٠٥(

  . ٤/١٦١ا اس:  ، وج اوس٣/٤٧: ااز اول: ) ١٠٦(

  املصادر واملراجعقائمة 

 .آن اا  

 ،( وح  ٧٤٥ارف اَب  ن اب، أ ن ام (ت    .١

 .١٩٩٨، ١ودرا: ار ر ن  ، ا، اة، 

  : ،(     ٥٣٨أس ا، اي، ر ا د   (ت      .٢

 .١٩٩٨، ١ن اد، دار ا ا ،وت، 

 ،(ح و: أ  ، و ا   ٢٤٤إح ا، ا ا (ت .٣

 . ٤رون، دار ارف، اة، 

 )، دار ا ا ،وت.٣٥٦ (تا، أ  ا .٤

)، اء ام (ا اول)،  ٦٠٦ا   ا ، ا  ا (ت .٥

 ،ا   را :ودرا١٤٢١، ١. 

)،  ١٢٠٥ج اوس  ا اس، ا   ا اي (ت      .٦

  ،ة، اا   او ،ا  ٢٠٠١-١٩٦٥. 

: ار ز  ا      )،   ٤٧٦ ا، ا اي (ت   .٧

 .١٩٩٢، ١دار اون ا ا،  ،ن

 و:  ات واادر، أ  اَي ( رل ان ا ة)، درا .٨

 .١٩٨٠دار ا ،  ار د  ا ادي،

 . : ،(١٩٨١ظ  ن، اد، ٣٧٧ا، أ  ار (ت .٩
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   ،( ٣٧٠ ا، أ ر   أ ازي (ت .١٠

 .١٩٦٧-١٩٦٤، اة، ا، وا   اة

١١.  ،ا    أ ،در ا ،ة ا ،  ير را :

 .١٩٨٧، ١دار ا ، وت، 

١٢. أ ،اء اّ ا  ،را  دار ، و ، ر ا :

 ،اث، د نا١٩٨٤، ١. 

 .٢٠٠٢، ٣دان ا او ،ح: أََ  ، دار ا ا ،وت،  .١٣

 دان أ ا ا ح ا ا ااي،   أ ااي .١٤

 .١٩٩٤: ار  روق اّع، دار ار ،وت، )، ٤٦٨(ت

 دان اي، دار در، وت. .١٥

 ،(: ار من  أ ط، دار  ٢٤٥ح    (ت دان .١٦

 ، رف١٩٦٩ا. 

١٧.   ،ط أ  نر ما : ،ا ح او وا ان اد

 ،ةا ،١٩٨٧، ١ا. 

١٨. ) أوس ا   ، أ ،ان ا٢٣١د(،  ا  را :

 ، دار ا ، ١٩٨٠أ. 

١٩.  ظ ة أ ،را   را :و  ،ر ا  َُْ اند

 ،ظ اث، أوا ٢٠١٠، ١. 

اوس : ار  )، ٢٣١دان ذي ا ،ح ا أ م ا (ت .٢٠

 ،د  ا ا  ، أ١٩٧٢، ١. 

دان َِ ّي  اع ا ،: ار مري دي ا، وار  .٢١

 ،اا ا ا ،ا  ١٩٨٧. 

٢٢.  و ،ا ُدر : ،يا ح ا ،ا  ان طل، دا

٢٠٠٠، ٢. 

 .١٩٣٢، ١دان م  ن، دار ا ا، اة،  .٢٣

٢٤.  ، ،رفدار ا ،اإ ا أ  : ،ما ان اد٢ ،

١٩٨٥. 
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 ،(: ٣٢٨اا  م ت اس، امري، أ    ا (ت .٢٥

 را  ، دار ا ،ا ١٩٧٩. 

٢٦. ،ا   ا  ا  وفا   ن ل ا

 .١٩٩٥، ، ١)، درا و : أ ان٦٤٦(ت

٢٧. أ ،ر اح أ ي (تا اج، ٢٧٥ّ ر أّا  : ،(

  د :ة، راا ،ودار ا  ،١٩٦٥. 

٢٨.  ،ح اوي ا  روا ،ا ا  را : ، 

 .١٩٩٠، ١ان،   وا واز وان، 

)، درا و: ار م ٧٤٩ح  اا و ا، اادي (ت .٢٩

  ،د ،ا  دار ،٢٠٠٨، ١. 

 ،(: ار  أ ٦٦٩ح  ا، ا ر ا (ت .٣٠

 ،اا را  ون اف واوح، وزارة ا١٩٨٢. 

٣١.  ،ا ا  :ان وا  ،ريما   نّ انح د

موت، دار ا ،١٩٨٠. 

٣٢.   وفا   س أا أ : ، أ  ان زح د

 .١٩٦٤)، اار ا  وا، اة، ٢٩١(ت

٣٣.  مب اوي، دار اا إ :وأ وو م  ،زدقان اح د

 .١٩٨٣، ١ ار ،وت،  -

 مر ا، و:  ح  ا ا، ر ا ااذي،  .٣٤

 .١٩٧٥ااف، و  ا  ا، دار ا ا ،وت، 

 اَ  ّي،  و: ار   درو،  ،ح ا اح .٣٥

 .١٩٨٥ ا ا  اة، 

٣٦. أ ، ب ح ت) اا ٣٦٨ و ،  أ : ،(

 .٢٠٠٨،  ١، دار ا ا ،وت، 

٣٧. ح ات، ا)  ٦٤٣ ر إا :رو ا وو   ،(

 .٢٠٠١،  ١ب، دار ا ا ،وت، 
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٣٨. ز أ   ،رفا  ،دي ا رير ما :و  ،ا

 .١٩٦٧اد، 

 .َْ ١٩٧٣ة  اِ، ار  اري، دار ا ،اد،  .٣٩

٤٠.  ،د ،زوا وا  ز ،را  ،صا  فَْ ١ ،

٢٠١١. 

 و: ار داود  ، ام ، ا  ز اي،  .٤١

 .١٩٦٩اد، 

 ،(: أ  ار ر، ٣٩٣اح، إ  د اي (ت .٤٢

 .١٩٩٠، ٤دار ا ، وت، 

 : ،( آل ا ء ااث، ١١٢٠ااز اول، ا  ام (ت .٤٣

 -  ،١٤٢٦، ١ - ١٤٣٥. 

ار  أ:  )، ٢٨٥ا، اد، أ اس    (ت .٤٤

 .١٩٩٧، ٣اا ، ا ،وت، 

٤٥. ،ب ا ياا، اأ   ١٧٥(ت ،وي ا را : ،(

،اا ار إوا  ، ١٩٨٥-١٩٨٠ دار ا. 

٤٦.   ا  :حو  ،  ن  و ِ أ ، ب ،با

 .١٩٨٨، ٣رون،  ا، اة، 

 : ،( ا  ا، و أ  ٧١١ن اب، ا ر (ت .٤٧

 ا، و  اذ، دار ارف، اة.

   اب، ا  أ ،  : أ  ار ر، دار  .٤٨

 ،ا  ،وت ، ا١٩٧٩، ٢. 

 .١٩٥٨ر  اة، وت، )، دا١٩٥٣ ا، أ ر (ت .٤٩

 ،( وّ و ا و ٥١٨ ال، أ ا اام (ت .٥٠

 ا  : ا  ا، دار ا ،وت.

 ،(: ار  ا اوي، دار ٤٥٨ا وا ا، ا ه (ت .٥١

 .٢٠٠٠، ١، ا ا ،وت
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ا، ا ه،  : ا  دار إء ااث ا، دار إء  .٥٢

 .١٩٩٦، ١ااث ا، و ار ا ،وت، 

٥٣.  ،موا ري (تااما ة، ٣٢٨ا ، ا   : ،(

١٩٨١. 

ار أ  ا ي،  :)، ٣٦١ا وام، ا اَْي (ت .٥٤

 .١٩٨٣، ١ ا  اة، ودار ا  اض، 

 ،( و: ار ٧٦٩ا   اا ،ء ا   (ت .٥٥

 .١٩٨٤،   ١ت، 

٥٦. دا ت) وي ات ا ،س، دار ٦٢٦ء نر إا : ،(

 .١٩٩٣، ١اب ا ،وت، 

 ا اُِ ،ه    ا ا  اة. .٥٧

 .٢٠٠٤، ٤ا ا ،  اوق او، اة،  .٥٨

، ١وت،  -)، ا ا ،ا ٥٣٨ا   ا، اي (ت .٥٩

٢٠٠٦. 

٦٠.   ا   ر أا : ،ما ا  ،ح ا  ا

 ،دا ا ا ،وا اإ٢٠٠٧، ١. 

٦١.  ، ا   : ،دا    سا أ  ،ا

ة، ا١٩٩٤، ٣. 

٦٢.  ا ا  : ،ة   تاء وا ودص واا

 .١٩٨٦، ٣اا، دار ارف، اة، 

٦٣. وا ا   اوي،  ،اا أ ط : ،ا  ا 

 ،اث اء ادار إ ،ا  دوت، و١٩٦٣. 

 ،( ودرا: ار   ادر ٢١٥اادر  ا، أ ز امري (ت .٦٤

 .١٩٨١، ١اة،  - أ، دار اوق، وت 
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٦٥. ،اا  ح  اا  ل ا طا ،ا  أ : ،

  .١٩٩٨، ١دار ا ا ،وت، 
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  امللخص 

ان  َ اّات ا  ّة ا و  ا امن   إن 

وش   اا  ان. م ض ان ادب  أ  ارة 

ا ّ اة ا. و أ ء ا رم ون إ  ل 

 .ّص وا رأ  انا اا  اء اا  

 ،رز  رةا ة إد ا ،حة اا ا ا ا 

رأ  طا ق وا وط ّأة؛ ا ه رس ا اا 

 إء   ي اا -ا ا  ة اة   ان

 م ّا اي ا ا   مّ أس   و ا  ان

ّ انم اا و إ ل م ََو ا اره ه انا مو  

 ا و  ا ا .ّ و ه إ رأن ا  ،ا

ا  ز دن اا نا  ّل  ح ود ا رأ  ا م

وا واع اووف و اوا ّت أ   ةا   .

 ازرق ان ة يم . وا ا  ل يا ا  ام وان

الا  ام  اا ا ا  .ءي ا دي  ا 

يا ل  لو. ا ن أا ا  ار ا  يم اا  

 ةا  .  
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الت ايّ : نا -  ّم  - حد ا  - ةيا.  

مة  
ّ
   املقد

ا  نإن ا و ا  ت ام  ّم ندون ا ر اّ 

 م ،ا  أ ممة اا  انا ا ّن .ا  ءا 

ا وا ا  ن .ذاّا أو  ءا إ ُ   .

   ََْ  . أد  ءدو ا     سا ى اأن م

  .ا     انن ا  أو  أي  ،نا 

ان ااع اأم   سأ ا و ا ء ى. ا ء ادا 

  ا  ان أ اءا   اا م  وون ا

طس ام  نا  . 

 ا  نر ا أو  ر ن   ه   أن  

و ا  را    ا .ا   نا  ةم أ 

 و اذواق   ا  ارئ  و  اع ادو  أ ارئ

اات و ال ت وس ا).١ ( م ،نما م   نأن ا 

   أن  ن .ّان اا  رز إا وم ا نإم ّ

 ن  أن  .د    لن ذ  أو د مإم ا

 أو   أو ذا  ن . و  نان  كو أ د انأ

 ك  . إذن ر  ا أو ان  و ؛ ه 

 صت ا   ة تدرا م  انء ا  

  ا  را يا و ا ا ا   و  

 ا  سأ ار نا ا ص يا . ف أنم 

 ا را ا  ه راا ا  رة وا  ةا 

وأر و ه و  ه  .ء ا  رةا ا

:ه ا أ   أن راا 

 اا   دت اان ام   د اح؟ و  ان أ .١

    اة؟ وذا؟ 
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٢.   ة وا       ان؟ا را   

  خلفية البحث  

 ق إ ت اا  نع ا إن اتا  ا  

 اص اا   ّل نأن ا  .روا دب اا  ةا

 أ و ا     م  رهن وآا  ة ت .نما

 س مأ  نا ن درا . تس مأ  هودر  

و ردب اا  ك  اماء اا  عا ا ت در

  در م و   وغ  گ"  رد م روان  رن

 ي ر ر "اد و پاور    مجلھ متن شناسي  ا

 در گرن و   ان "روام   ١٣٨٩، تابستان ٢ادب فارسي، سال دوم، رقم 

 رم ا ) سا روام گرن   "(ا   :

 .١٣و  ١٢أرقام  – ١٣٨٥ز تابستان و پا يادب يپژوھشھا

   دب ا  ك  " ام دب اا   روان 

 ر در گرندة ا نا  سا م ي    "  

  " ان  ي  اذ  دن   يگر

 ا ر و   ا " إم س طو ط 

 و ار ا     و. ش. ١٣٩٣   ا زادة

 ه ا. و ا   أره و  ظ  ا   وف

ك ر  ام "روام  گرن  د دران ر  د و 

 ة و يأ  "   ي م ي اپ  ياز ي هر

 ا ا   ا يآد  ب ا و يآد  ب

اام  ا و آدا  ١٣٩٥ .ش .و  وق  ا عا 

  ا  دبا ا و  ا و ا    ا 

ا- ا يا  ءا   انو ا     

رة د و وا  ا.  

  امن   هان   ا و   



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٥٨ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

ان  من و   ا و اا . ام د 

  .نما  ا اان وا درا  ء واا  

   يا ى ا ن اا   د ء ا

و وأو ا  و  ةوح اوا او و   

ء أن اان ا من  رة ة  م ون  ل 

ا ا إ  ي  ا    ااض اُ ف 

 .ّا اض ا   ور   ا ت ا ىان إ

 إن ا  ا ا  انا  يا موا ا ا  

 . ى ذ»   ا ان أن ت اراا أ  ا و

    و   ن  ن، إذمزه ان وما   

 .ا و اأن ا ر ،اناب اا إ ر أوا ، د 

إ بأ  ، ا، ر، ذو د و،    لإ 

ء ا  ) وك ق  مة ٢.»(ا ه   اا ا دور

.ء ا ةن وم 

  س لوشركنظرية ما  

»" و    ا  " ١٩٢٣ ا. إم زل     ن

) ا ار   ٣(» م وأذا   ا   زل.

 ن١٩٤٠ا  ل  ا  أن  ، ط   ا

    ء . ا    ا  ان اا

  .رود اا   ذات أ م أ   ءا  

ر" و "دا  "ل   ا "اج ا وا وا اى. 

ا"اق واض كن وأدا م  ل  "" و ر ا  "مم

 ار م٤  ( ل ارات اوا وا را ا ار. (

:  

 ت م ،ا ا أ   ان وأ م  

اان: (ازرق، ا، ا، ا، ا، ا، ادي و اد). 



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٥٩ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

 إن ص د ن  م ر أن ا   .ا ظ  ب

اّ  ا   ن رة  أو ن  أو ن أي ء ّ أن 

 ر  .ذ  ء ان ا ا   أن  .نا ا ن

 .مان اه ا  ى وأ  ةان واا ّ  .ه ن اا

 و ا ادة ا ول د   انر ا .را ا ر

ّ  ا أن ا  .م ة   ه ا  ران ا

 .ا راا ه ا  ر. إنا  ّ ا   ن

  م أر   . ومد ا    ار. و

ا:  

٥١٤٣٢٦٧٠  

٤٣٧١٥٠٢٦  

دا      مول واا دا  وا ا  مول و اا

  (+) واد ا واا  اد ا ا ام. وم

   ادس (×) واوا ا دا  دسو ا ا دو ا

وا ا دا اًوأ (=)   ا  وا ا دا  

)  نّ و ما- .( ج إ ّ .ت أر   ا

     وا (+)  ولد اا    

) و- و ا  و ص ا م ّ .( ّطا

وا) .١٨(  

:ذج اا  ته ا ل   

)٥+١×) (٤×٣=) (٢=٦) (٧-٠-+) (٥-٠(+  

)٤+٣×) (٧×١=) (٥=٠) (-٢-٦+) (٤-٦(+  

  دي أنا ا      ان ان ا

ت اا  م .راأول اث ذ  ؛ وإذاا  ّل ا ،

 أو   دو  وا ن أ انه ا ُ  

) .ا ٥(  



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٦٠ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

  ّان اإن ا (ا ،ا ،زرق، اا) :  

 ا ا  ن أو ان ا؛ وا يا ا) : ةاا

) زرق، او ا ا   ،(دوا وا ن اا  

ادي (اي   ن    أي   ، اب) و اد 

  )) .(٦(اي  اان 

  سعاد الصباح و سريتها الذاتية  

د ا" ةا  "ح .ا  و دب اء ا  

 ا   ٢٢  ١٩٤٢  حرك اا ا  ا  و .

١٥  ة ١٩٦٠ا   دس ار   حد ا إن .

 راهد واا   ري رد ١٩٨١ .  أيا   

 أة واوا وا ت ادو ا وا ن وامق او 

ر    ات ا ا وا و أ دار د اح 

 واز. إم رت   اا  وا ا ا ارك 

ادوا ي وااع اا  ٧. ( ح (  

 واوه ا د   تو :) ةي ( )١٩٦١  ،١٩٦٣(  ،

) ١٩٧١أ( إ ، ) يو أة ( )١٩٨٢ا  ،ء  )١٩٨٥ا  ،ما م 

،   )١٩٩٠( ، ت  إ وط )١٩٨٩، ارارد وادق ( )١٩٨٨(

 ) وط أن أ  نف ( )١٩٩٠ا ١٩٩٢، آ( )   ،١٩٩٢(  ،

) ا  أة١٩٩٤ا) ود ا إ م ،(١٩٩٧(  موا ة أما ،

 ).٢٠٠٦، ر  ا ا ( )٢٠٠٥( ، ارود ف ا )١٩٩٩ة (

  لغتها و أسلوبها  

ا إن ا   و ا  و   ةى ا 

  اط  أر رب ا وا  ذوأمر  .ر و

د ارودي   ات اط و   ا  م اي 

.اأرض ا  ل اا و  ا  أت حد ا ة

 ت رو .د ت » بل ووا اا  ج ةإن ا



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٦١ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

ا ا  ارةا ط  ةى ا رةا ّو  رئا ة إ

   ّول ا .ا    رو   ا  

ّ اة ال     ا اا. وا  اة أب 

 ةطا إّ ة ا ةا     .ا   ة ة

 م  ا ّ ة  ر  ة .عا   

اق اي   .ر م اء ا    إ  ارئ و

. ٨( »و( 

  اللون يف شعر سعاد الصباح  

  ة واأة اا ذ     ن وا إن ا

ا واأة.  مق وا؛  ان اا ظة ان  أر 

وا ق  اأة  ان  أر ن اأة   م ور د 

) .  أةا  ا و ا ا اا إ ى ٩ا .(

 اغ أة وا ا  ا ا  أن   ا  .

 وا ا كا ا  اء   مع  ا و ا و

دي إ أن  أة   إ  ا واب   ا .ن 

 اأة م و ا و  اان و ا     ان 

 و أن  .( أن د اح ة وّم١٠ ر) .رة   أ

 ةا ن   نا و   ة أنا  ،

أم  اة أم  م   «أر .ل د  ا ال: 

 ط إ ا   اذ ن ذ إ مأ ف أّم  .نا 

 )١١( »ان.

  دالالت األلوان يف شعر سعاد الصباح  

  اللون األسود 

 ز دن اإن ا ام وا   د حا  همة ٣٢ و 

  دواو . ذج :  



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٦٢ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

  َِْوُدَُ  ُ اَة ٌَل  

  

  ) .ْا ْمُِ مَْ ُدا ١٢و(  

  و   يس ان و ان ا ،دن اة اا 

ا  ياد اا    د  دن ا .و ا رر ا

 مه ا  أ   ا ص اة ا . ة وا ا

.ا دم  ورود إ  ة ما   

  َ اَد ار َق اَبْ   

  

     َفْا ُْوْب   )١٣(  

 أرت إ اة  ا ا .ّم و دت اد، ن اف   

اة   ر اي  أ أو أ ،ادا مى  امح  ل 

 ق اب.   رة  اء ّل  ا وم  ل ه 

ارة، أّن ا ا و اة، ّل  ود اف رت ان 

. ا ا إ مق أذ  دا  

 ي:  

ِ َُأ أم ْ  

  و اوار..

و اْء..  

     ام

ه ا أَت إذاة داْءْ١٤... ( ا(  

ل دا  ا ا  وال و او ا ا . ةا 

 داء و   د أنا ل  ت نو ا ا ا 

  .ر  أن  ن  اءة ه اة ا  ر 

  .  حام أماع  ذج أ ا. اداء

    

  ف

َث ُ ٍ  

مُُ اَقا    



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٦٣ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

مَُ اَءا َ و  

  كوُ َ ُد

  ةأن َُْا 

مُ اِد   )١٥( 

  إّن اة  أن ا ا أ  ا ا ف 

 أة أنا  و ّو   إّم .ا ا أي   و   ن

 .را    و ا  د ّ  آوى أو ذ 

 وإزا    إّم .أة ااع ا  .ا  با  م

  أن ز   ّ  ة   ا ول " ف 

ّ د   و ك   دن اة، اا اإن ا ."م أن

  أن   ا ا ن ح ا اات   .  ّل

  و  أن ا ا  ن م أن  .  

  :  

ََ ُ  أةإن ا" ْداَوا  

...َ  و    

...ْر اثُ   ا  

  وِ١٦(  أ(  

م دة  و  و ان داء، أ  ل اأة 

اب  ا أن ا أة واد م   .م داء وا 

 أ ر لة أن را    ، با  لا   

أة ذات ان ا  دن ا .داءن ال  لا.  

"ِْ"  ُا  

  أُد.. أْد

ا  َنوا  

أ  َنك ) .١٧أ(  



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٦٤ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

 مى أن د و ا     وامح   ا ال 

 ا ا ا   د    ا  ؛ا

 دة ن ا ّن ف ا   ة؛ وان أ ى  

  ر ّل  ان.  ء ن ال   ى 

 ِذَ هِ  َِد َا ادَِ  

 )ِ١٨ق اُْب َ اَِ اد ااْد (

ا ه ا   ،ةا  ان ؛ وو ا ءأ أ 

.  اب و ا ا ه و  اد  ن ي. اب أق

. وا اء إ   و  دت  د أن    .اد

  .اة   حام  ل  اد  ن

    اللون األخضر 

»  ز مد" اء" و"اا " و "ات "اأ 

    آ  ، ذ ك إ ر ود  او

.ا  ا در  ن ي ا٣٢( »ا أ (  ن اا

ا أورد  د رأ  ما مة. ٢٣ 

ط ِْ ُبا ْ   

..ا وا  

اء ْو  

  واْ أري ااْء..

   أمِ ِْ ُ  اْر..

  )١٩و أمِ  ُ  اْء (

ا  ةإن ا ،ر ا ار ا .ل ةب أن اا 

أ   وا و ر" ااء اا " ل ر  

  . اور و اة  ّل ا ن. ور و  ود اة أاح

م ن أن يو أا ا ل  ن أ يأ:  

 اْرأما ار اا ة  



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٦٥ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

وْسَر و اا   

  )٢٠و زة ا و اُْس(

  ن ال ا    .  د م دو  زع

ا ن اا د وء وار، اة ار، اا   .وا 

م م  .وا اطا   ،اء ،ة ،دا  

    ن ن ا..ن ا ءا   

  )٢١ اي م) . م ا و

 اوا وا ور واا  ّل ،ن ا ءا  ن

.ة اوا وا  

   زرق اللون األ  

 أورد  د رأ  ا ا  ز زرقن اة  ١٩إن ا

 وأ ذا دت   اة.

  ُ ى ُِ؟.

  أن اَّء ََ ْل زرْء ؟.

وِث اا ز  وأم  

وا..ي  

..ِوا  

) .ْء؟؟أ أن م ٢٢(  

 اوء   أم م د،   ا ا  اة ان 

  . وا اء اء،  ر و اء  اط  واء

  ا ى ال وا ع إوا ،ا  را ا .  

  أم اَُْ اي ازرْق

  َ اي 

) ...ْاا َ ٢٣(  



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٦٦ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

 ا ا  زرقن اإن ا  ل ن با ؛ و ء 

 م أو (سوا وا) اأ   م وا ؤة ام إ ام

).ا ط  زرقن ا٢٤(  

و   ل  ر ره  أن  اء وا   ن 

 و  تّود أ  ا اا  أن   ةّن ا .ر

  ء أنا و ر ال.ة اه ا أ   

  وُت   ذا

) ..زرقا َ٢٥(  

  وت ةا   ءه   ل اأزرق و ،ن ا إن

  .ء   ة ا    و ا  ُزَُْ يا 

 .  ا ا د أ ى  و ا ا  وت ّ  

 أ م ارم إن ا ه  "زرقا ا"   ا ا 

  ار   ا وادات وا ا ا  أمس ه 

.ّرة و اا  اا  با  

 ود اط  ا   

  )٢٦أر  ا ازرق. (

ن اا ا  ل آ وأ زرق  د:  

   ذُ إ" ن ا"ذا 

 يأ مَْا ِوا   

   اِت ا..و

َْ دُ ا  

  َزَْ اْء..

  )٢٧وَ اْ ارْء؟ (

ا  ءرا أن ا  د إن  .ىا ا إ  ا 

أم  أن    ا ،ي  او    ا .ن 

ا ارء   ا. ور  اة  ا ا، او. 



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٦٧ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

 ا  بن ا امء ورن ان ا بن أ ءرن اا

ا  ن ه  زو  ة أنا  .اوةوا ّوا ب وا

) .وص ا٢٨ا(  

  اللون األمحر  

ا ن اإن ا رر  ١١أ  انر ا  اا ا  ة، و

و ا ت ا ن ح واد ا ا إم . ي وا 

وأ ا  ة و ة و او ا ارة ا  ّلم ل  

ا .  ل ّل  ر اي وارت اأ ة إن ا 

ا . ذج : 

  مُ  ،ُا..ْءَ   

 ُُاْء..اا  

  وازُر..

  واُت..

  )٢٩( واُ اي ُ أن رَق اْن..

 و  ن إما و ا  ا إن ا ن

  را   ّم ن اا رؤ   ة .مرو

  واة.

و  ..  

ُذ ...ا ر  

 ِظا  اُِّ َِ..  

...ْا  ُ  ا  

أ را َو اءا  

  )) ...٣٠ق أار ذا

ا  ّل ،اء ةا و ا ا ا رة ا  

ا  ر أة؛ا ط   ا ه ا  د أن  .أةا م



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٦٨ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

 إ  اءا رة واا إ  ن ا .أةا  اأ  ة

ا  ة وا.  

ُأ  ذا   

 ٌّ وأم  

ما َُا ُّ   

  )٣١ر ا ا؟... (

ّة ذاا  ا ّ أن   ّن  .ا  

ا  رع ان و أن و  اءا  ن   ا 

ة. ا ّ أن   و  ه. إن  اة   ه ا اا

ة ة.   أن  ة   وة ااا ّل  ة ا ا

      ام   ل  ات ا أن ز اة واو

 أن.   

    اللون البنفسجي  

ة   ان ا ا ا  أر د و مى ذج ا

 دواو  ماه ّل  اره  ات  ٦ ك  اا و 

 ط و ا  اا ع و اا  را .ذج كو 

  م ا ا ل  ا ا م و ا   ا ل

ت  قمد و اه و ا دة.اا    م ات 

 أن مودي اُب َن  

  ار ا و ااء

و   ،..ء دون ووُب ا ْ )٣٢(  

 ة أنا   ءي أ أن  م ،ار ا د ن

  و م  طن ا ّم .طا ا ا و أن روا وط

إرا  م   م . إّم  ق ف رن  اوب. 

  ا  دع اط  دا  ا  .ط  



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٦٩ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

ا ُُا أ   

ََْ َب َ ..با َْ َ  

..و ابأ     

  ّي أ ..وَدْع 

َ و  َِِت ا ُ ْد  

 ةُّ ِأطُف   رُ ) رضا ِذ٣٣(  

ا ا  ا إن و  "ا"  .ت    "ة "اا

   ءا   ير ا    ب ذ ّ ّم رض إا  

.ا  ّل   .اّ و   

 ِْْ   أةن ا  

... ُن د   

) ..ََ٣٤(  

  أةة أن اا   اتو  ذات م  

ل  ذات اس ق أ ال وإذا و  ان ا ف 

  أ  ةا  ن ال ا . و ن د 

 نأن ا  . أة اا  أن   وء وا  ا

  ت ا ء آ   و ، إذا أة ا ،وا

  با  أن  م ةت اا   .ا  

. ن اا  يل اا     .و  

 ن الرمادي اللو  

 أرّ ات و ان ادي  ا اد  رات اة وذ

ن واا  ّل ّم .ة رة  د مّن ا .ءس واب وا

  د: أر  يإ اء و اوال. ه ذج  د ان اد

ُ مُ  

..ِْت ا  

ْن كودا  



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٧٠ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

.ْ ء  

  ..وأاُم

.ْا إ ِاا را ان )٣٥(  

ان ادي  ن ن اب  ان ا ف. ب ن 

 إ   .زرقن اا    يدي ان اا إ مء أن اا

.ء ا ّ و و ان اا إ دي ون اا   

  ن ... ور اطر ادي اي 

.ا  ل وأدا   جرت أن أّ )٣٦(  

 ى يا  ا إنرا او ك  ، ؛ ر ّ ن

،  اة ا كب   ارَُ ؛ و أن اموع 

ا و اطر، دي. ن ان ادي  اص   اس 

وا.وا ب و ا  

... َءا ِأ ُ  

 ّمُْ ن...  

 ّم...ُ ن  

   اَْه...

ا ِراوام...ْا ِمُْه... وَ  

...ُأ ُ  

 ّم.ْدا ء مُ ن )٣٧(  

إن اء   اء    اب و ا  اء ذات ن 

 ء ا  ّم ءا   ءا  ة أمل ا .دير 

ردة و  دا  ءةه ا  ما  ةا ّ يء اا 

.ء وا  

  اللون األصفر 

 اة ان ا  ر ا     وءت ذج 

وا  ا ان و  ل  اس واوال.   ان ا  ار 
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       )   ٦٧١ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

ا ا    .  ا  لموا   

 ن  ا أ    ات ا .ن ان ا ،وان 

 م   .  

 أِتا     

  َ و ْر

..ُا ورٌق أ  

  ورٌق أ..ُا 

 ٌ ا ورٌق) ...ْرّ٣٨(  

ن ا اي  ا ، ا ّل  ال و اء؛ ّت 

 ا  ءا رؤ  دوو   يس اا    ةا ّ

ا ا لّ  ن ا  ،نا ا .ةة اوا ا س إ  

  اللون البني  

  ن اإن اة و رة ةر اأ  دا ندات  ك

  ة اا   طا  ن   ة ور اأ 

  ةب او  ى أن  ى أن أم ّ  إ  و

.اأ  

 ١-٣ ما ا :حد ا رأ  انار ا  

     

  انا ر إن :  :ره ا  .ن، ر  

 ٦، ا  ٥، ا ٤ ، ا  ٣ا   ، ٢، ا١، ازرق  ٠ادي 

 ٧اد    ،

ه ا  ح إمد ا دواو  ان اا م  و   .

   :ول اا   ءإ   م .  

  ول وة اان وم   د اح
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 رار األلوان يف شعر سعاد الصباح كالرسم البياني لت 

 الشاعرةاختيارات األلوان يف شعر  

 أم  م أن  اة ، و مر أن م  أن ر اان 

 ةوا    ، تن ا انا .  و رم

 ر ة وا  رةا:ا ا   ،  

٧٢١٣٥٠٤٦  

٧٢١٣٥٠٤٦  

  ت و  ان إا :   

    )٧+٢×) (١×٣=) (٥= ٠)(-٤- ٦+)(٧-٦(+  

) وا ٧+٢ا:(+  

ا :ا ا أي م أو رادع س    .ه  -اد «

 .مموا ا  ا    او ا٣٩( »و(  

 م اما ا د ى أنم .أ و   ّر  كأ  ذج

  اة ّل  ا:

...رة ..رة  

   أ   أظي

دا ف أ  

..ْا أ أ  

...ِْ أو .. )٤٠(  

» ٧و إّم   ةوف اى ا :+  ّ ء أن ي   ؛ و

.«  )٤١(  

  ت واوا ه ا    د ن :  

  إن ادِت مٌع  ٌ اُ ُِْ اد :   َْن

 ا وإنَِْا ُُ   .!!ِْم يِ َْ  

وأ  .... ّ   ّ  

  ... َر  اََأرُ أو
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ََا  َ و  

ْا ِّ  ِأ وأ  

... َدا ُف أنوأ  

... َواا وأن  

  )٤٢(  وأّم أم اْ...   وأُف أم زاْن

»٢ار و   :+ .ا و وف اا ر   

.دار و اا ل إ دات أوت واا   أن «   )٤٣(  

  م أي  ف و    ح أمد ا ةا رأ م

  ار  ا  . إ ا رة رزة و    أ

 رأأم م   ا اا ا  و  و م و 

 وأن  أةا ا أن  لا  با  .ور وا  ا

   ف  إظر  ل:

أ ت ا لأ  

أ  ت او  

أ""  

 عا  لأ  

ه ا  

وا  

ا وا  

ا""  

ّ ا  م  

ا   

كو ا ْا  

وُ .(ْطا  )   )٤٤(  

 موف ان ا .ا دة وا ا دا    

ا اي  إ   ا مى  أر أم  ال وال د 

:ا   ة  



  

ة ماكس لوشر
ّ
 لنظري

ً
       )   ٦٧٤ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

وَََْ أن ُأر       

-  ا   و–    

اع اأم  م.!!اا  )٤٥(  

) ما ١×٣ا(×  

أ : ا  ار  را  اع ادة. ج إ  -أزرق«

   ة.ترا  ة س ا٤٦( »ا(  

 وء و   ا ات ادة.  أن  وء ×: ١«

.ا    وا ٤٧( »ا(  

»٣ :× .مه ا ره رأ  ا   .« )٤٨(  

  وُلأ  

  َن اَأة..أن أ

تَاو ا ا ّ  

 ُأ اأ إ ُْ   

..َدَ َُ  و  

..  

ُ ُْن أْروُل أوأ  

َ..اري ا  ُ  

..  

َع وطْوُل أْن أوأ  

..ةَ ََ مُِ   

أ م   .. /   )٤٩(  

) ا ٥= ٠ا :(=»- ا   :دير  م طت ا

.« )٥٠(  

   ََْ َوْ اء،

ُْح اأ  

ا  َرَاْزِد  ْا  ةَ و ،  
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       )   ٦٧٥ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

َْ و ََْم ،ََر أ  و .  

 م َْ إ َْ ؤىا  

 ن) ..َْام سا َِ  ،َأ ٥١(  

»٥   ته ا .ط س و .ا  ،  :=

.ا أ  أ « )٥٢(  

 .    أن و أ ات وااءات := اون وار ٠«

.٥٣( » ا(  

 ا  ة أنا  س ء اا  ل أم :  

...ا أم  

ظ ُُ ا  

 أن أ ...ْ َُن ا  

...ْ ُوا  

...ْ وا  

ْا َ ُوُ وا  

  اْقوراِت 

ََ ُنأ  ََل اواِ ْشِْا  

...ِْا ِطُُْن ا٥٤(  و(  

..ِْي اا ُأ ..و  

 ي اا ُأ ..و  

..ُْء ا  

 ..اأ ُ ..ْا ِذ )٥٥(  

 ء.  أّم   ر ي     اة و م أدر

ة ووا   ،ا  م ا ا  ّم .  م

 أةا  ع أن و أة اا  ا ا  أن   دا

. َ ا  

) اا ٤-٦ا-(  
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       )   ٦٧٦ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

» أ- ذ .ة داوا   .اأ اا اا   :  ّم

  ة  ات اد  ا  ط   ا  ار 

ن  إ ا .  أن   م. إّن امال  ه ا أ

  أن  م  ..ةا و اا « )٥٦(  

ُ أٍةا أ  جو  

 ُد وأم !!!ْ٥٧( ا(  

 ا   رواج ا اك و  ان وا م  

 :  ،ة اا  

 ْ . ْ  

  )٥٨(  أَ اأةْ ؟

 ر ل ا   مك    و  ط  ا 

 :   م   

ا أ ُْر ا  

ُأ أم ْ   

  وُُ َ ري

 و.. َت  

ْ و  

َ     

 َْ ِء كا  َُُْ  

َ و  ا  

و..أم ْ  

ُر  ...ِءَا   )٥٩(  

 ر د ا   ك  : أ  قا   

   أ اُ اي  ى  ادة..

..ّ أن ّ   

.. أن    
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       )   ٦٧٧ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

 إ ٍإ    أو .. ذيُ  ..  

..ا ُفأ إم  

   ُ اءْ ...أم أ

  أوأِب ا  )٦٠(  

»٤-ا إ  لا   :  سإ ج إ .ا  فو ا

  دد .رها  ون وأنا  أن  .سا  دوا ا

 أن  ؤا ؤه ا؛ وا  را و    ن

 . و أي ؛ و« )٦١(  

 ي دوا ي أ َ ُ  

و..أم َ  

أن أ  َُأر ن  َِ  

   ّ أ  اََاء

 ا  ُأن أد ُوأر ..ا  أظ   )٦٢(  

»٦-  و ا    ا او .ا  ق  :

  أن  أن  أ ار وا    إاده طت اة.

  ا ا  . أن ور     ا. و أن 

.   ف« )٦٣(  

ب و زاد ا   ،  آل د    ت ن وا

 .ا  و و ان ا   ى أ و ا  ف 

ا  .دد  ار و ام  .ه ار، أن   اة. 

 ا إ   أ م ّ ،حد ا ةإن ا  

ورة وو و و   ى أّمم ّ داء وا مو ط

   . أن  أ ار و أن ن دواو م ا ت أر

  .ا ا ا أن  و   وفا   

   ّ .ّ أرء ارض

... أم ا     )٦٤(  
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ل   :  

  ط ااءُ أم أ اّاُء 

  . و أ ا اُء

  ارَض كوأُْ ُب اي ََر

  )٦٥و  ْ ظ اْمُء.. (

) ا ٧-٦ا(+  

   . ا : ا أن  اون و  -أد «

 ج أن م .رزةا  دوارا  أن. ٦٦(»ا  (    

م     ل:  

  ؟ ذا 

   اه  

    ذا و ء؟٦٧(   ا(  

  النتائج

 ا ا إ و  أ  و:ا ا إ أن م   

 د اح و ل  ة   ٣٢رأ أن ان اد اي ورد  .١

وا اد وان واا  ل مأ أم ا ف وأب وا

ّل  أر د     ة،  ٢٣ال. وإّن ان ا اي ذ

 ماه ّل  اور اج وامش واة اة وا وال 

ح وار واء واا إ  و .اوا وا د واّق وا

ة وأ ّل  اء   ١٧ أر وال وا. و ان ازرق ُذ

 رأه  إ ا واط واء وارة و  ا وا من 

 طا ا  تّ ا ن اء؛ و إن ارا  ر١١ 

و  أةن وامى ا ّرا ّوا طا  ات، دّلت  كد

 ٦ اة ا ا  إ ا وارة. ون ا اي ذ

  ن ا  ةا   ا ا ا  ن ات عا

   دي وردن ا؛ و إن اأ  ٤ ا  ل ات و 
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       )   ٦٧٩ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

  ةا   راان ظا أ أ ن ا؛ و ان واوا

 و رأ   اوا ذ ىم لذ   يس اا   

ر وإن اوأوراق ا اا  و ن ا ذ رأ  م ىا م

  ح ا ان  أر اة. 

   ان اى   د اح و ن أإن ان اد  .٢

 ا و    ةا و ا وف واا   ا

 ا  و وا  زوا ط  وب اا وأ وا

 ا وف اه، ا  .أة اه ا  ن ا  

٣.  ل مإ   انة ار ال واى ا   

إ و ، ل م  ةا و   اردا ا :  

٤. وا اه ا  و امح اد ا ا  و وا  

    ع اأة و . اوف   و ه 

 وا أة اا  ا ا  ات اا  وفا

  وف أن    . ل و اا   . 

 أّم  أن  ط  أن  ا  وأن   اد.

 .م أي  ف و  ح  تا   

ج د إ ة ة  ارت و ات   ا اي ق  .٥

أة واا  أةا إ  س وا  ا  و  و  

 .  أن ا ا   

    خ  وإم  أن ار  ا  و .٦

ن   ر .ا   واة.  اأة  ا اي 

  ط  .ا  

 وو ات    ا اي  ّ؛ إم  اون وار .٧

و ا  ف  آ    .را  
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Abstract 
The color is one of the key indicators in the lives of human beings 

which they have deployed all over their lives so closely since the 
beginning up to now. We find that it has influenced the field of literature 
and poets have used it in their poetry since the pre-Islamic era until now 
by which they expressed their feelings and intentions. Color has become 
one of the technical imagination elements in Arabic poetry which 
beautifies the poem delighting the audiences. The color has made 
psychologists study it to achieve analysis of the people and their 
personalities. Among the poets who we find color in their poetry, we can 
refer to the poetess Su'ad Al-Sabah, the Kuwaiti princess, all filled with 

patriotism ،love poems, and demanding freedom for women. She was 

faced several conflicts in her environment in which she lives complaining 
about the prevailing circumstances in Arabic community. This article is 
considering color analysis in the poetry of poetess on the basis of the 
theory of Max Lüscher, the psychologist who founded a theory to explain 
the colors and reached conclusions about their traits corresponding to the 

examinee's personalities and congenital features .This article is studying 

the extent of the use of eight colors in her poetry works based on the 
descriptive - statistical approach until it reaches the conclusions about the 
poetess. A conclusion of this study is that the black color has obtained 
the first position among other colors in the poetry of Su'ad Al-Sabah 
indicating the grief, pain and depression after the death of her loved ones. 
The second frequent color is green which means the power of life and 

hope ،then blue meaning purity. The fourth position is red then gray, 

violet, and then yellow which implies wilting. Utterly, brown stands on 
the last position not being deployed directly in the poetry of Su'ad Al-

Sabah. 

Keywords : color ; the theory of Max Lüscher ; Su'ad Al - Sabah ; 
Personality.   

  هوامش البحث

١( ظ: ط، إم، س زاده، ط) .١٣٩٣ .ش .(»   ا 

ر و   ا« ث . ا ا و آدا )م   

. تا ا  ند. إ١٠ ا،  )٣٣-٤٨ .(  
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ً
       )   ٦٨١ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

٢(  :ظ، د) .٢٠١٣ ،ان دورا .(، ،در ر و 

د و ا.، : د .ا وا .وت . ا ا 

  .١٠ ص. از و ا و رات

٣( ظ: وا ة ،د ة .)١٣٩٣ .ش .(»ر  م از ي  روان 

 « .پژ يو م أد  و   )  .(

 ).١٩٣-٢١٦ ). (١٧(١د

٤( ظ:  روام گرناد  :صيپ، ا . رات .ان٢٨. ط. 

  ا ام. اه.  ا). ا وان. ١٩٩٧ظ: ، أ ر. ( )٥

 .١٨٨و از. ص 

٦(  ،) .٢٩ش). ص ١٣٧١. 

٧( د ا :ظ،  ا) .  ا .ب ااء ا ا  .(

اع ا  د ا ة  .م٤٣٦ ص. يا. 

٨(  ) .ا  ،ؤو١٩٩٥ظ: أرما  أ  ح رد ا .( ا .

 .وت .وا   .را ٦٣-٦٤. 

٩( ) .ط ،ا  :ز٢٠١١ظم .ا ي اا ا  (ك ا 

 .ردنا .وا ذج، ا ا ح ومد اوا   ا 

  .ز٩٧ – ٩٦و ا. 

١٠(  ،ر م١٣٢-١٣٣ظ: ا. 

١١( ظ: ا) .اب ،ح ذا٢٠١٥د ا ،( ة. ا جا ة ا

  .واص .زو ا  حد ا ٩١، دار. 

. دار اض. دار . ا)، أ. ا ا ة٢٠١٠ظ: اح، د. (  )١٢

 .٢٧د اح. ص

١٣(   ،ر م٣١ظ: ا. 

. دار د ). اأة  ا، ا او. ا١٩٩٤ظ: اح، د. ( )١٤

 .٩٢اح دار در. ص

 .١٣١ظ: ار م، ص  )١٥

 .٧٠ص. دار د.   .(، ا ا. ا٢٠٠٥ظ: اح، د. ( )١٦

 .٢١. دار د. ص .(م إ ود ا. ا٢٠٠٥ظ: اح، د. ( )١٧
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ً
       )   ٦٨٢ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا

 .١٧). ص ٢٠١٠ظ. اح، د. ( )١٨

 .٨٦). اأة  ا، ١٩٩٤ظ: اح، د. ( )١٩

  مد  .( . اأة.  إ ام١٩٩٥ظ: اح، د. ( )٢٠

 .٧٣. دار در. ص   :ن. وت

٢١(  ،ر م١٣٤ظ: ا. 

 .٨٧). اأة  ا، ص ١٩٩٤ظ: اح، د. ( )٢٢

 .٧٧، ١٩٩٥ظ: اح،   )٢٣

٢٤( ) . ا ان، أ :٢٠٠٨ظ  .مار ام   انت اد .(

 :افإ ،طح اا  و  ،دة  .م .١٣٠ص. ا. 

 د دار. ). وارود ف ا. ا ام. ا٢٠٠٦ظ: اح، د. ( )٢٥

 .١٩٤ ص. اح

٢٦( ) . ا ان، أ :٢٠٠٨ظ ،(١٩٨. 

 .٥٢)،  ، ص ٢٠٠٥اح، د. ( )٢٧

. » اويد اان ٢٠١٢ .(»  . ( رل ،يظ: آد،  و و )٢٨

 ) ءات مإ) .د اا ،ما ا ،(٢٧) ص ٩-٣٢ . 

 .٢٤). اأة  ا، ص ١٩٩٤ظ: اح، د. ( )٢٩

 . .(٤٧م إ ود ا، ٢٠٠٥ظ: اح، د. ( )٣٠

 .٥١ظ: ار م، ص  )٣١

. ا اا. دار د  و  .(ت  إ وط١٩٩٤ظ: اح، د. ( )٣٢

 .٢٣از .وت، دار در. ص

 .١٠٧). وارود ف ا، ٢٠٠٦ظ: اح، د. ( )٣٣

م ام. ا ا ، ،وت. دار د  .( اء ١٩٩٤ظ: اح، د. ( )٣٤

 .٨٨ و از. دار در. ص 

 .٣٩)،  ، ٢٠٠٥ظ: اح، د. ( )٣٥

  .(ن  أن أ وط. ا ا .وت. ١٩٩٧ظ: اح، د. ( )٣٦

 .٢٢٩دار در. دار د. ص

 .١٦٧). وارود ف ا، ٢٠٠٦ظ: اح، د. ( )٣٧

 .٣٧م ام .( ، اء ١٩٩٤ظ: اح، د. ( )٣٨
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٣٩(  ، :ظ) .٥٨ش). ١٣٧١ 

 . .(٩٠م إ ود ا، ص ٢٠٠٥اح، د. (ظ:  )٤٠

٤١( ) ، :٥٧ش)، ١٣٧١ظ. 

 .٢٢-٢٣). ١٩٩٥ظ: اح، ( )٤٢

٤٣(  ، :ظ) .١٤٤ش)، ١٣٧١. 

 .١١٨م ام .( ، اء ١٩٩٤ظ: اح، د. ( )٤٤

٤٥(  ،ر م٩٢ا. 

٤٦(  ، :ظ) .١٦٣ش)، ص ١٣٧١. 

 .١٦٢ظ: ار م، ص  )٤٧

 .١٦ر م، ص ظ: ا )٤٨

 .٣١). وارود ف ا، ص ٢٠٠٦ظ: اح، د. ( )٤٩

٥٠(  ، :ظ) .١٨٧ش)، ١٣٧١. 

 .٤٥)، ص ٢٠١٠ظ. اح، د. ( )٥١

٥٢(  ، :ظ) .١٨٧ش)، ص ١٣٧١. 

 .١٧٧ظ: ار م، ص  )٥٣

 .٧٩)، ص ١٩٩٥ظ: اح، ( )٥٤

 .١٥٧ص   .(م إ ود ا،٢٠٠٥ظ: اح، د. ( )٥٥

٥٦(  ، :ظ) .٢١٩ش)، ص ١٣٧١. 

 . .(٥٢م إ ود ا، ص ٢٠٠٥ظ: اح، د. ( )٥٧

 .٥٧ظ: ار م، ص  )٥٨

 . .(٧٧م إ ود ا، ٢٠٠٥ظ: اح، د. ( )٥٩

 .١٣٥). ص ٢٠٠٦ظ: اح، د. ( )٦٠

٦١(  ، :ظ) .٢١٤ش)، ص ١٣٧١. 

 .٣٠٦ ). ص٢٠٠٦ظ: اح، د. ( )٦٢

٦٣(  ، :ظ) .٢٢٦ش)، ص ١٣٧١.. 

 . .(٦٠م إ ود ا، ص ٢٠٠٥ظ: اح، د. ( )٦٤

 .١٨)، ص ٢٠١٠اح، د، ( )٦٥

٦٦(  ، :ظ) .٢٦٠ش)، ص١٣٧١. 
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ً
       )   ٦٨٤ .... ( ...............................توظيف اللون يف شعر سعاد الصباح وفقا
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 ريم والتأخيم التقديركاحلال ومواضع اخلروج عنها يف القرآن ال يات مقتضيمجال
ً
   إمنوذجا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  امللخص: 

   لا  ا ا   اا ا يا  

ا اا  ،ا ا م  ا  ،  ر سا 

    ا  ل  ا ، ان ا اا  ود

  اج    ال  ؛ ان ن  دور   ا ال

ظ ا    وان ،   ما  وج   ا  

  ا ج ، اذن   ام  ا  ا   ال

ا ادي  ولي وو ا    تا  م 

وج ا  ا   ع ودورا ا ظ  ه ا  ور 

 م ا ال   ا وج  درا ع ل ال ا

درا ت ع ا اي ا وا  آنا ا وان ن ا  

ا و   ال وراس وا   ا    

  .ال  اس

ات ا  :آنا ا – ا ت-   وجا لا  - 

ا وا.  

 األستاذ املساعد الدكتور 

 نیا رسول یرحسینام

 األستاذ املشارك الدكتور
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       )   ٦٨٦ .... ( .............................مجاليات مقتضي احلال ومواضع اخلروج عنها يف القرآن الكريم 

  املقدمة :  .١

دب اا  ور وا   آنول ام  و ا   

 و او ب  كآمآ   ، وواز  و ن  او

ول ع  تو رت   أدم دون ، وا ادب ل ادات

وذ ر اظ  دب وات ا  آن وا ا ا ظ 

 كآما   أم ت  ا؛ و وا ؛ ا  اده از

  ه  نا ا و  اامو ااز  اج آم در

  ا امن،   ا  اد را و و اات

و ات ا ذوي ا ام  و ن   ، ا  رازد ا ا

 اب ب اوي  ، ا اا اآن  ة ا ام

اداء و اة ا، اا ا وادت ار ا وز ؛وا 

و م ز، ان اذروة ا ن ومرة ا ود عب اا  

 اا ا دو و و  فا ا  ذم ان ا 

، ان  ا اان  ء  ء  ال ا  ا   اوج

ا ا اب ا اما  أم ان ل  واد وا 

ا  اوج ا ا   ، او  ا   

  م ر و  ن وما م  اب و ام 

  ل، وا ا  و   د اا را ا ا   ؛

وذ  ؤه اآن وز اا   انا  نج ا  ج  

ال ادة واا و ام   ا ي ان ا و  

رةو عا   ا لا را عم  وج ا اعاما   

ا مل وات آن اا  و  م  رات عا .  

أن :ا  لا ا    يال اا وا ذا  دب ا و

ا وا  انا ا  إي ات وج ا   

  ا ا م اا ا  ال ا يي أ وا ال؟

  ؟ا اان



  

       )   ٦٨٧ .... ( .............................مجاليات مقتضي احلال ومواضع اخلروج عنها يف القرآن الكريم 

 تدرا  ن اا  ا   صا  امإر اط 

ا ا ايأد و ا زات ا  رات ة  ا درا 

 ا  ر ا ، ا ا سا ا و و ة ا 

 ات درا  ا ارات  ا  ا ا ا ر،

 ا إن إ ا   و  وا  وم  اد امج

 هز وج وامول ا ا  ا ا  )،٩ ،٢٠٠٣ر (  

و ن ام   ا ا ا امح وجوا  

 ا  لا و ا ا  ا ولوا  

   اد ص ا وا ا   ا، اس

 ولا  اا ا   وا ا و رةا ا 

 ا  ا وا واء  ا ،  ا  ا 

ا ،ا ت وا و را و ا  ة زوا وت 

 ، ا ، دات، ،اا ،ت ارة ، اا ا و ، 

 و ر انا ا  سي ا  درا ا او  

ار و داتا ا ت وط ة  رة ، وو يا  

رات دراا    لرة وطا وتم  ا  ، 

ا وا، ا و وا تا رات ا ، اذن  ا ا 

 ر ا  ل درا ت آت ا آن ا ا وا 

ا وج ا   لا ، و     عا ا قم 

اا ا ،  ر ا وا دوا ت آنا و  

را و وج ا   ا  لات ون ، ن أ 

 ا ا  ت وج ا   لوا ا  

    وج اأ ر ا اآن  وا ا ت

ا  لا ووج ا ل  ثا   و ،  

 لوا ا ا وا  ل » ماح و ءا  رة 

 ،ارز)   ادب وا ا نر مظ « اا ار



  

       )   ٦٨٨ .... ( .............................مجاليات مقتضي احلال ومواضع اخلروج عنها يف القرآن الكريم 

ا ،ا ا وا ١٣٩٣ .( لو»  رة  ولر اآ)س(« 

م  يا و روزي ام   ) _ ، آم درا_ أد، 

وا اا، ا ،ا ا١٣٩٢ (،   ا  اب را 

 «وأ ا ام :    ا اام دو  و واة رة   اول

از  ءا اآن اا   «  ري   نط  ةو

ا    ع ا ا وآدا  كارا  )   _ 

،درا  آم_ اد، ا وا، ا ،ما  ١٣٩٢ ( ا لا 

 نا را ولا ء اا   وا   وا اما 

ا   أي ،دو   هل  در  ي اا   

ل ، ا ر ا » ا وا ا  اءا اا ة 

 آنا ا «  ار    ن نو ، و  

ا را و ت موذ ء ا ر ل وا ا  أ   

 را ا وا ره   ت وج ا   

  . و ال

 ا ل  و  را  أي م  ،و  ذ

وا ا رد ي وج ا ،  إذن  ورة ا ا 

  ا وج ت  وا ع ا  م و ث

 لا و دا و   ره ات وا  

اا ا اوج ا ت أن ا اا  ،   لا  

    اس اا ا   ت  ع  

ا وا ،     و  ودرا  ره ا آنا وا 

 دا ظ  اذن ؛  ا  سا حن ا   اءأي إ  

و  آنا ا  أن ا اراد ا  ا  أ ادت ا ان ث 

ا واا  ا م  و    ع ما   وجا

 لا  .  



  

       )   ٦٨٩ .... ( .............................مجاليات مقتضي احلال ومواضع اخلروج عنها يف القرآن الكريم 

       ن ا اس  : احلال ي. مقتض١_١

وا  او  وا ا  ا  ،ا   نوا 

ا   ا ان   ،إء ا  وا ا ه ار و

ا يوا  ا ا او ان  وا ا اوه  

  ).۴٨ ،١٣٩٣ ،   )ا او ا ا ات ارإ

ا ن ا ا  ا ،ا ا ، اا ؛ ا ا 

  ري.  ام

 رام او   ن اط  ا و  ا و اب ان 

 ا  ا   أدوات دون ا ا  ا ا ا اا

  ان ي طا  د او  ل ا  ان م 

دوات ا ا  ا  طا ا م ااري  ان ن 

طا ا  ج ا ا     ا )اام ، ١٩٩۶، 

١٧٩ -١٧٨/ ١.(  

ا وا أ  انا  ان او  ا ء ا لو ا ا 

 او وا آن ، اوا م م أ _ د د   د 

ا ا  لة ااو ا  نص و بأ و ط  

 ارا،   لا ك ط   اج ا ا اا و 

  ء  ا ۴۶  رة ا  :M ! " # $ %& L.  

       ددا ط ا يوا ا ج ا ا وا م ا 

ا  ا   ء  آ ١٨  رة ابا  :M K L M    N O 

P    Q  R  S TU V W X Y Z [ L و لا  ط 

ا  يوا   ان ا م     ا .  

 ا  يرا واء  : احلال ي. اخلروج عن مقتض٢_١

 درا  وا ا  ا اوع  ياواء ال ورة 

 ءاتا اا ا  ا و  ا ن ان ات ام



  

       )   ٦٩٠ .... ( .............................مجاليات مقتضي احلال ومواضع اخلروج عنها يف القرآن الكريم 

ا : أر  اا ،طا ،  ؛ ا  و  ه  وا 

ا  اي  تم  مات      اا وا 

  ،  فوا ات ا  أ ي م  ات ا ، 

طا ، ات ،ا وا   ي ا  )ي ،١٣٨٩ رو، 

٣۶۵- ٣۶٩(، ه درا تا  اي م آن وا    وفظ

  هما ا   ا  )،ن ١٣٩۴، ٩.(  

ا و  ان  ا  ف  لا ،  ا مض 

ا ا ا    ال  م ي  ا ٣٧  رة دا  

 :M Ü  Ý Þ ß àá â    ã ä  L  ا ا ا    ا 

  اط ان يم ا ،  ا  و ت ااب ان ا و

  ا  ؟ و ق أ  » ن و »أم  

طا ا  »؛ وا »إن  ا    ) ا ، 

 رة ١۵   ا ا  رام    ا ) ادد

  اا  ا ا و M ¬ ®  ¯ °  ± ² L: ان

  ١٢  رة ام «:  ط ام ر  م ام اد سا يط« 

 ه ا ث يم رات   :إن ، ار  ا ا ، وأم إّم 

ا  )ط، ١٣/ ٩ ،١٣٧٨.(  

ات   ري وذ  اع اما نم  ا ا ذ

 ت او () ،  ل ان ا  ا ا » ام ام ر « مو 

 ا  ا وا رام   و ،   ا ر ت ع

ا ا١٣٣۶، ۵ /۴۵۴ (،   ،م  )ر م    ر زا ام

و م ه ا  ا  () م    ر وام  ر 

ور ا و ا سا ا ا ان ء   ا   ف  

 رام  ذه     ا ود ()   ا وان ال

  .ريام   ا وء



  

       )   ٦٩١ .... ( .............................مجاليات مقتضي احلال ومواضع اخلروج عنها يف القرآن الكريم 

وج ا ت ما   م   لا    

ما    ج ا   ء و ا  ه يام  

ا وجا   لا ،   ا  ل  رة   

 و  و ه .... ُ  ا وج ا   لا   ؛

 وان ه ا وج و ا   ةا  سا  ق ا ، 

  ل .ا   م  ا وج ا أن و ال  اذن

 وا ال   ا وج ت ا يا: ريوالتأخ مي. التقد٢

  ا وا ا  راتا ا دل  رة  ، 

 م ا وا ا ع  نا و و ا  ا دا

ة  وا  ا   و اا  ،  

 ا نوا اء  ه، ووا ا ع ا ول ي اوأ

 ا   ، هذ  وا ا ع  ادا او ا وا

  لان ا  درا ما  ع وا ا ا   اول 

 أذ و ا ا  وا ما  را   ه .  

 إذن وا م ة    اا اوأو  ان 

ام ا ع ا وا م يا ات  و ما ف 

 و ا ة وا ا. ال   ا و ا اال

 ا  رة د   واو    له ا ،

ا  ق ياا ا ء  ةما ما  و   ما

  ا  م ك وا ا ،  ا رات ا اي 

ك   ا  ا و ا   ا ارق اا ا   

اات ا  ا  )ر، ٢ ،١٣٩٢.(  

م يو ا  ه ا  آنا ا  آن ان يما ا 

  كادرا و ام وارات  ااارق   ا ض اب

 ل ويا ا و   ان ا ه ا  د و ، 

 ا  ا ان    و ت امد ا    



  

       )   ٦٩٢ .... ( .............................مجاليات مقتضي احلال ومواضع اخلروج عنها يف القرآن الكريم 

ا او  نمل ا آت انا ،  م آ  ر ا 

ا   ا وا ا ا ا :  

  ):االسنادي(  انيكامل ريوالتأخ مي. التقد١_٢

يم  ا ا ا  انو  داتا  ء و   ا 

و دص اا    ر ه ات لو وا ماح 

  ۴۶   ،)۶۵ ،١٣٩۵ ،ير(  ا  او ال   واوج

  M Æ        Çرة ان :  ١١٧ ا او M Ä   Å  Æ Ç           L:   ا ره

È  É  L ء اذ  آ   ا و  هم  ان  ا 

 دون ا  ه ا  من ا ا  ل ان وام :»إن 

 دون ان   ت ا  ن ؛»ُِنَِ ا إن« و »ََْ اََر

   ،ت ذا  ا   ءا وا ت  ار 

ا او دي ا  ةو م(  اا، از ، ٨٨ ،١٣٨١١٣١٧ ،يا، 

١٢٣.(  

ا  ه اة ،  ان  ا دة ا ،  

 ه ن ،) ٣٧   :M ¹     º   »      ¼ ½ L  )،ا ه   ال

ا :ان م ) دة  ، ١٢ ،١٣١٧۶، وا، ١٣٨۵، ۶٧، 

ا  ما، ١٣۴او). ٢٣ ،١  ا ١ M >   ? @ A B 

C D EF L دة « ل اا«  »  سا«   ا 

وا ا و ا ما  م  ا وا ا  تدة اا 

 ا و ا ا دةص اا م()   ١٣۴٣ ،ي(ز، 

١/٣١٨، ، ١٢،  ١٣١٧۶وا ،، ١٣٨۵، ۶٧(،  ا ان  دة 

ا ا   سوا ا دة لا ()  ا   ا 

 ن دا  وةة و اا  ار ا و ا   صا 



  

       )   ٦٩٣ .... ( .............................مجاليات مقتضي احلال ومواضع اخلروج عنها يف القرآن الكريم 

ا ، ما اي  ديءو  ا ا ن ام ن م ا 

 ) سا ر١۴١/ ١ ،١٣٨٧،ياز.(  

ا ن  ان ن ا  وا   ا وا 

وا  ذ ا   ا  ا د   ا ١١  

( [   :M ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â ÃÄ Lو م ا ل ء ا رة

 ا رثا   [  ا او د دن ا ا  ن؛(

ا أداء ان أو   ا و   ا  م ام

نوم   ف ا .ا )ط، ١٩٧۵، ٣/۴۴.(  

و  ي انا ل ل ه ا :  ا ّ  : ن

  اث  ا م  : ؟ا    وا ا 

  و ظو را    ان إ ،ض   ذة م

أدا إ  ّن م ف ا ،  ن أداؤ ، أم ،

 و ،ا  اإ إ روا و   ا   

 ).  و۵٠٨/ ١، ١٣۴٣ ،ي( اء  (أو)    اب 

 ض ا وا  رد اط و   ا  رةا 

و   ا ، و ا بار اوا ا يا عا  ا 

وا ،  لان ا  ب » نا   نا  ٢۵ 

  ا ع.ا  

  ):املعنوي( الزمني ريوالتأخ مي. التقد٢_٢

ا  ادوا وا ي أو اا أم ام  آنا ا رة  

  ا و تا  ا وذ  أآن ما ا ان يم  

ان  اثا ا و  ر ز   ث  رجا ، 

و ام   ا اا ون راتا   أا و   

ي ما ادي ، و م ا و  ظم او  لا 

م    ه راتا ا وا وان  و    



  

       )   ٦٩٤ .... ( .............................مجاليات مقتضي احلال ومواضع اخلروج عنها يف القرآن الكريم 

و ا  مذة ، و و اا ا  اعمه ا  و  

وا ان ا    و  ا  ام ن  م ا 

وا .  

و  ام   فا  ان وا د ت 

 ¬ »   Mا رة  ٢و١ ا ) ۶٨_١٣٩۵ يار(  ا اآن

®  ̄ ° ± ² ³     ́µ ¶ ̧¹  º L   ا وا ان  

ا   ا م وا رة و ووم   :»  َلَأم ِهَِ 

اَب  َو  َ ُ َِ«  )از٧۶ ،١۴١٣ ،يا، ط، ١۴٢٩، ۴۴۶ (و 

ون  »« ا  ل  »ب« ر   ل وام  

  د اذن ، اج   ك ام ا  ان  ، واا اا ات

 ل وا اس، ا »ِعَوجا  َ ُ َو « ا ء ارة ا ه

   ه ا»   َوَ ُ َِ«  ه ا  لا م   

ااث  ا ا ي أاع اام  عع اوما   ر، أي إم

ا و روا  ا اب ويا     ر(   مي، 

١٣٩۵، ۶٩.(  

ا  يو ا   ن  يا ،طا 

  ازياواا ا أيو او  ان  ا  ا  آنا ا 

ن ا ا » َو  َ ُ َِ«  انا ا   وان ا » 

«    ان انا  ادا و ا وا ان و  ال 

اا  ا ا  )طا، ١۴٢٣ ،١٧۴، از٧۶ ،١۴١٣ ،يا.(  

ا  ي م  رةَو « ا  َ ُ َِ«   ا  

 اوت « با«    »  « ام ن »َباَِ ِه  أمََل «

ا ة ا  لا ل وا او   ، اذن   لان م

  َ ُ َو «:  ا هو وف  »اء«  ل » « ن 

َِ ََُ «  ه و ا ن ا  ج ما و تان ا 



  

       )   ٦٩٥ .... ( .............................مجاليات مقتضي احلال ومواضع اخلروج عنها يف القرآن الكريم 

ا   وار ۶١٢ ،١۴٣٠ ،ي( ا، ا۵٢٣ ،١۴٢٢ ،ي، ، 

١۴١۶، ١۴٠ .(  

ا  لا ا  ل اا ٧٣و ٧٢  رة ةاذ ا ل م 

و :M N  O P Q RS T U V W         X Y  Z [ \] ̂    

_ ` a b  c d e f L و  اءل ا ه ا  :

 ٢٠۵ / ١ ،١٣۴٣ ،ا ي( ااء ا ؛ }ة ءت وان ا  ا ه{

  ا .(  

 ذ  م ا ل اف ان «: ا ه   ااي لو

    M t  uم  ل ا م و ءت ة  او اة

v w x yz L  ن انف ا ان   م ةا ان 

 ا و و م فأ ا ا  ا  : M N  O P 

Q RS  L  ا  و   : M t  u v w x yz L  )

ايا،  ، ٢ -٢٣٣۴۵ .(  

ن       :، ون  أن  «:اي ل ا

 م  ل: وإذا وأن ، ا  ةا  بوا ا ذ ّ

    ّ   : ؟ هة وا ااذ :  ّدارأ

ا   و  ا ّ إ اإ  دّ و ،  ت، و

 م وإن ا  ع   ةوا  ن نو .ت اا 

 ل وا إ رك ااء وا   و ، 

 و ّا ا    موا .ذ  وإ .ا ا  

  م     م ا ذ  ةا  ا  

ا   ضا ة، ووا«.  



  

       )   ٦٩٦ .... ( .............................مجاليات مقتضي احلال ومواضع اخلروج عنها يف القرآن الكريم 

  :ياخر آية يف هريتأخ ومت ةيآ يف همي. ما مت تقد٣_٢

ا  عا ا ان وا    ا وا و 

 أ ا أ ا م ارة ةوا  دراإ  )،ن ون ، ١١٧ 

 (   ١۵١ ا رة ما : M ² ³ ́ µ ¶   ¸¹ º 

» ¼½ L  وا ٣١  رة اءا M ² ³ ́ µ ¶   ¸¹ º 

» ¼½ L.  

 ن ا  لن ا  : ا وا    ا  

طا و   ا اوا ا  ن ، م طا   :ل م اءا

 أرزاق  أرزا إذن أرزا أ  أرزاق أ«     إق «

  ن »اق   :» م ل  ءا ط ام  ، و اأ

  ء   و أرزاق ات ا نزو م ، أرزا  ء

  ء ا أو . وا )، ١٣٨۵، ۶٨.(  

 M t u v«:  ان رة  ٨٣ ا  و م ل وا

w x y z { L و ا ۶٨  رة ا  :»  ما ُو  و ؤمآ  

ُ« .  أق ان م ا ان  رة نا    مل اا 

اذ أ    عا و  ، و  رة ا   لا ما  

ا فوا  م أذ      ء و  ا عا : 

M[ \      ] ̂ _ ̀ L  وأ۶٧( ا (  ء   ا ٨٢  

.  : M[ \      ] ̂ _ ̀ Lو م ل  ان رة

  ام  نرة ا   وان  ام رة ا  اب، ا

  وآن   ابوان ا ،  ا ا  نذا  ا 

و    ا م   اان  )ا، ١٢٩ ،١٣١٧(  
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ا  او ٢٣  رة ا ل م و : M ! " #  $     % 

& ' ( ) * + ,  - L وا ٧  رة ةا  :M - . / 0 1 
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 ل ات ا ا  لن ا ا ٢٣  رة ا  

 ا  ا ةرة ا  ا   ذ ن ر ا ن  

 ا   ء وا()  وا ا ون ار  ا 

ا ن ا سن ا ا ()  و و  رة اا  وا ،

  امن ذ ن ا () وم   و ا ن 

 ا سا  ا ا م ا  ا وا ن   

ا ا ا ،  ا سء ا   ا   ا  )

ا ار٧٨/ ٢۵ ،١٣٨١ ،ي.(  

  .النتائج:٣

ب يات ا ا  )وج ا  (ا   

 ءا ا  ا  وا ه اام  ا و وا 

يا ا ذ .  

ان ا وا  ا دور و  و  م  انا ا 

و ا  ما مآن ا وذ  ما  رات 

ا   ا ؛  ان ا ان اا  ة  اءأ ا 

دي   وا ا  ا  ا و اريء ا ا ا يدوأ

ا    ،سا   اع ما او اه ا   

  د ارق  وا   اات ا  ا  .

ا  ه اا و   ، زا دان واا   م

ت ه ذجوج(  ا ا   ا ( ه ن ا دا 

   ا وج ا اذن ؛ ا ا  ما  او اا ه

  تا ا ج اد ته ااه، و    ا 
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وان  ا  ما  وا ، ا تف،اوا ، 

ا،ار  رفب ، اا ا وا ا ت ا وا 

  .  هو

وج ا ا   را لا ا  وا    

وا  انا ا وا  ذ   ذه ن  ا و  

 ل   او و د ا ة ار ه د ا ال

و  ا م و .  

Abstract 
Among issues mentioned in writings on rhetoric, fulfilling 

requirements of condition is not only a critical necessity for eloquence of 
any discourse but also a fundamental and basic term in all rhetorical 
issues in a way that observing it in any rhetorical technique makes 
discourse more eloquent.  Condition requirement means that no discourse 
might be open to any interpretation except whatever the surface structure 
of the discourse denotes. Laying down “condition requirement” is not 
limited to semantics or use of stress in discourse. Thus, when the 
discourse deviates from norm of its outside from, the adherence to 
“condition requirement” can be investigated.      

Considering this condition and its role in text comprehension, the 
current research has investigated violation of condition requirement in 
discourse and aesthetics of adherence to it in holy Quran, on top of that in 
transpositions.    

Keywords : Aesthetics , Holy Quran , Transposition , Violating 
Condition Requirement 

  قائمة املصادر واملراجع

 وا  ىءم آنا  ) اذ  ا اور)پا 

  ا ما ا، را، حا   ما و ان و ا، ا 

ا ،ة          ١٣٤١. 

 ما، ،ا ز، دة، ا١٣٨١ ا   ١٩٦١ . 

 ا،  اا، ا ،ان، ا ، ١٣٧٦ اول، پاچ. 

 ازيا، ا     ا، م از  درا ،زا  دابا 

وا ،ة   ١٣١٧. 
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 ازيا،  ا   ،درا ذجأ   و أ أ  ا يأ 

ا،  : ا  اا ودر ،يا،ض دار  ا، ١٤١٣.  

  ،ر، ا و  و ، اردن(  إر(، داراي  و 

 .٢٠٠٣ ،از

 ر،  ا، ) و   در  ء آن آ (،  ر 

،د ارا را ر ر، اهگدام ن و ن،چ ١٣٩٢ يد.  

 را، ر ا   ،ا نا   ،آنه، ادار ا ا، 

١٤٢٧. 

 يا، اد ا  ،  ا،ف ،دار وت ،ا ا ،ا 

١٤٣٠. 

 د ،يا  ، اف   ا ا، ا ا ا، 

١٣٤٣. 

 ي  ،  ،رو نآن ز روش و   ،آن ، پژاهگو 

 ر،چ ،ا ي ام و گ اهگوپژ ان، اه،گدام و زه

 . ١٣٨٩ امرات، زن

 ا، أ ،ب ح ،ا ا دا ،ة ١٣١٧. 

 اط، ل ا، نا   ،آنا ،وت  ،١٤٢٩ا. 

 اط، ل ا، نا   ،آنا   اأ اا، ا 

ا ا ،ب ١٩٧٥.  

 زد، ،ي ز اي،  ) اظ ي  ره  و د ي 

آن ي  ر  (،  - پژو » ت  آن و 

«  )ا اهگدامل ،)»س« ا ،د ره ن ،٤١٣٩٥ ز  . 

 ،ن د ا، ارأ ا و ا   آنا ا، ،هدار ا 

 . ،  اا

 ، ،د ولا  ابآن اا  و  و،م  ١٦ و ١٥، ،دار د 

ا، ا ،١٤١٦ ا. 

 طا،   ، اان   ،آنا ١٣، ،وت  ا 

 .١٤١٧ ت،
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 ط،   ا، اط ان   ،آنان، ا ،پاچ ا ،١٣٧٨ دو . 

 اي، ا  ا  ءاأ، ان  ابآن، اا ، دار ا، ١٤٢٢. 

 اء ايا ا، أ  ا،  ا،   ا ، ،ةا 

١٣٤٣. 

 وا، ل ا ا ا    ا ا  ،ا ا،ح 

    ،ة ق ١٣٨٥  ١٩٦٦ . 

 ا اري، م ا ا    ا، ا آنو ا ر 

  ق ١٣٨١،ا ا   اه، ض، ة اا  ان،

١٩٦٣ . 

 م،   ،ا   دا  اا ا، ،ان ب و  

 ، ١٣٣٦ . 

 ري، ،  م، )  ز  آن   م ر 

 وپژ - (،  ر ره: ومپژ رد م ي يرگ

 . ١٣٩٥ ر ،٦٥ اول، ره ر،چ ل ،»آم-اد ي وپژ«

  رياز، ،م زگه  ،م  ) اول(،  و  :ا  

، دارا   ا، پاچ ، ١٣٨٧. 

 اام،  ا ، ا ا و أ  و ،م ،دار د ،ا 

 .١٩٩٦ ر،چ پاچ

 ، ، ر سگمز ،يام ا، ز  با  آن در )

ر ردء ده ي م آن(،  - پژو »پژو ي اد-

 .١٣٩٣ زن ،٤٨ ر،چ ره دو ،ل ،»آم

 ايا،   ا     أ ،ا ا  ا،  ار 

ا ا  ة ر٢٨٢ ،  . 

 ،ن ،   ا  ر در  » « ،آن  

- پژو  »پژو ي اد -آم«، ل ، ره ، ١٣٩٤ ،٩ .  
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 دراسة العصبيات املذهبية والطائفية يف شعر بشارة اخلوري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  امللخص

   ة  ا  ن أ   وا ت اا م

     ر و  رت  ن و،رما  إ دو ا

ااء واب  ذاك ا وأم اا ن وا   اة وادة 

 و ،و رأ    ريرة ا رة إا  اءء ا 

         ن ال يوا  ز      

م ن ن  ة  وط ر  أي  وط  . ول ا            

    أ  ريرة ا راءر واا  ريل اا  ا س ا– 

ا واي  ا   ات ا، ا، ا، ادة 

        واد واا  ودرا    و دة واا ،ة وا

 ن ريرة ا ن دا ا   ت ارات اأظ و .ا 

       ول  .ا ا  ن و   ون ادا 

أ أن ارس  ر اس   وا ا  ات    

           م  ما  دة و   ه ا    ا
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م ن   ا ما ن ات ا        وأدم ، أ

 وا روح ا  ء ن م  ل نو  ا سا

     اوةق واور ا ز طا روأ ا  سا  دةوا

.  

ت ااري، ارة ا :.ةا ،ا ،ا ،ا ،  

  . املقدمة ١

   ي اا وا  ا د وا ،ا   ا

 ظة   اة وا (ا) و  داة ا واف       

      ا  دوات اوا وا ا  و (دا)   ةدر اوا 

 ،ي) أ ج ،١١٠: ١٩.(  

         وب اا اط ن ودد ا    د ا ن

           رأ  أت  اتاوا وا ا   ن 

ود ه اا  ت  ام  ة وأي  اان ا، وأن  

         ت ا ءا  و ه ا  ا  م و ا

       )   ءا ا  و د م  .ن  ب١٨٤٩ 

  ور ا ا  أ  و  د)  و  ا ا

    اط  ط   أرو دو أ  ا   و .ا

    اا    م وروا   ه او م 

ا  ن ن  ة ا واء ط   ن وإرة         

   ت اا      وا ا  آ   نأي إم  ن

ون   م ا  وا  اال وارواح وااض       

  ).٥٤:١٩٤٨(اش،

  ا ق إ  س وة ا  ا  دب وا   زال 

أ  ريرة ا و وآ آ         م أ  ماء اا 

       ول د و  امم ر وا وا ت اوا  ا

           ول درا ري أنل اا  .ةه ا ن ا أو  ه
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 ا ا  ريرة ا–  ا  وأن ا   م  رأ 

.  أن  و وا ت اد اوط  

  . أسبقية البحث١-١

    ه أ  ريرة ا ك »اني   دب او  »وا» 

ا  ا« )   ولان اا م  ١٩٥٣     مان اد ) وا

)  ١٩٦١   ا اف ا (د» « و» أ«   .

ان   أ ا. و«        ا وا  «و» ا ا  «أن اان 

 رة إا  ا أ »   ةاا « اث «وا   وا«   وا

    و  ت اذ   ب»    دبا  ة    »وام  يا

  ).١٨٠:١٤١١(ا« ،ق«ت    ات اة ة 

       و  درا   ،باء اا أ  أم إ  ر اإن أ

        ب "اا  ،دا ا تووأط  رت  ر  

       ا "وأد  ه   «اا «     وات وأن أط  

    ت ا حوا راا–    ري (ارة ا   ا

     لأ      د    ا ( ا

اط    و .ل         و أي    م  ا ن وا 

ول درا ات ا وا  أر رة اري و ن ا          

.ذا   ا   أن م ا  

ف ا ا إ درا ات ا وا  أر رة  

  ي    ف ا  ا ا   ا:اري وا

   أت أر رة اري   أر اس وا؟

      ند دةة ا  ري أنرة ا رأ ا  ي أي إ

  ر اس؟.

  . نظرة قصرية إيل حياة بشارة اخلوري٢-١

         ) ار  را   تأ وت و  إ١٨٨٠ ،(

)١٨٨٥) ،(١٨٩٠  .دو   (»أ«       ريرة ا ل
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  ه وزا ا إمد ار   ٤٥د):  ن  أب  ٢٠٠٠(

).  ا ا أر    ٢٤: (أ ، »و    وا  ث

  ك  فو را ه إأ» ود « ان«و » ،)١٦:١٩٥٤ .(

 »ق «م  ا أ زال ن     ، ة           

     أول  اا«    ق«و ل ن : "أ ة 

   وح اا أ  وم   وأن أ وا  ا

 أت  ا طا ا   سر ا«  ،)١٤٨:١٩٨٢ .(

)  ا  ا     ١٩١٦أو ا راطا  ون ابن ا (

   ا             ن ف ن  و .ذا  وط   ن

       ،) ا ا   ر   ره٢٣:١٩٩١أ   أ  .(

           هأ  لا  اء ا وأن  و اة ا تا

)١٩٦١ ا أ  ه ( د  دب ا اءا ر أ م اء و

 » أ «     : أ  ي «وب   اوا«   »  اا

 »اأة واة وات  «  »وااح  ااح«  »اط»  »وات 

ه، و.... (أء     ٢٦:١٩٩٨را   ريرة ا  .(  ) ل از  ٣١ا (

د )  ١٩٦٨)  ( ٢د) و د   ا اا ل (    ١٩٦٨(

  ).٤٥:١٩٩١(اري،

 أن م ن  ااب ا   طا  ن  واة   

     د و ص وأم ن ي     اان ا وا       

أاب وطا ود ل واح    أن رع ه ااب    

) ا       اپوا  ،ا  :ا  ٥٢و (

        م ن وا   وب ط وث    وره ا

  ريرة ا رد.أا ا  ا  

  دراسة  العصبيات املذهبية والطائفية يف أشعار بشارة اخلوري -٢

  مذمة العصبيات - ١-٢

  وا ا  أأ آ وا ت ان ا م ا ن ا

 ن. و    ن م  مت وات  اال و زال      
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         ا ا  رك ن أم دة. ووا ا أ ما   ن

  ن          قا إ  نن ودوا اا  ةو  ا أن

 وذا طن ا      ن ا ةه ا  ء .وا

  و  اء واك.

»    ن ةوا أ   س وأنء ا  ا  ن  ن

ة   اق إ آ وأ وأن   ه و            د و وا

ه،: »و٨٧:١، ج١٩٩٨(أ.(  

)   وا ا  و وا ١٩١١وإ      (د

   ا  و»ا     «       :نا ا ل و

 م             ء ا  م  أن أم   ةة واوأ

اط  أس ا واا ور ات ا  ات وادن     

 ت ا و وأن م  و   ق ان م اوا

و اء أا   و  :أ  أي د     

   ا  ا    

  

   ا امن  إمن     

    إ ا ة وإ 

  

  وا    ما      

  إا ا وأا د ا  

  

  ا ر  إان     

  )٣٣: ٥، ج١٩٩٨(اري،   

اا  ا وا    م  ا ن وط ااع 

         و ا  دا    نا ام نا   وأم

        ن  وب اا  م اات اوا ي اأ 

 و ادث اه ا   ا   م     ور   

     وروت اا  ا   و م  واةا

    نأي أم  ن ادث طو و  م ه او ا

.ا  ا  
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ون امس ه اادث  ل ن  وا واي ن  ت   

   ة. اوا »اما  أ«     رة را عا ا ر

                   وط و    م  و

 اط   دو و  أو ا ن اس  إرة           

 إم : وا ات اا   وا ي ا  س ن

  وامج:

 ا    ان   

  

   م ن م س  

   ل ل  أرض ن     

  

  أزال ف اام؟    

    ء أد ا و  

  

    ام  ن و  

    رض ءرع ا  إن  

  

     اما  سا أ  

  )٢٢:١٤٢٩(اري،   

 ا   ن ادة  أء اط، أ  وط  اق          

وا   وإن  إدارة ه اد  ا   ن          

 د  ة.  ال ن اا وا ا   أن ل       

        ر واا دوء وء ام ن ودا  دةا  و إ

   اة، ا واوء.

     إ أ  ه ط د  « ول ا اع  ة 

.ا وط وه وأن ل اا  را س إا  

 ل   احوا وأن ا ،ح واا إ  مه ا س: إن

ط ن أ ؛ ا أن م أاح أء  ا و اء      

       ءات إوا ا اوات إل ا ت وأنء واا  

واات اة و  ات، م  ق  اط  ه ار    

  اان:

      ّأ / ةز ّ؟/ أ دتذا أ .أ  ا  /   

    ءاء واا /ما  إ ظ /ا س إه ا ظ /ط م
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  ا  ا إ ي ماب اوا /و  ءء واا /ج   و

   وا ،ق ول اُ أن م ،ر اا  طا /م  ن

  ).٣٧٢: ٣، ج١٩٩٨ (أه،

  . اإلشادة باملودة و احملبة٢-٢

   و وا ا  ةورة ا  ريرة ا  ال

وا ا إ ت اا          دو   حا ا ن او 

ن. أ  ا ا ن  اس   اة وادة  و  ك      

أ ت   وأن  ب ه ارض م  إ د  واة        

    وا ع اة وأن دوا  ن إ امو       رف م

وا  .ن ف ا م م م ه ا  ام إ اب         

و اة وا  أن ا  ه ار ما  ن ن ا    

:ب ا ل ا ن ،م     أ ا  

  مأ ا  أد  

  

    أ أم  أ  

       د وط  

  

    و  إم :  

   ،)٩٠:١٩٩٣(  

ن ا    ون  م   ه ا ن م ون      

 أم إ اة اط و امه إ ات ا وا واب       

  دو؛  ن  إ أن ا   أن ن  دة            

  أن ن وة   ب و اء ون ل       وا  ااط

:ي ا  ردا  

 ي  اا ط  

  

  و   ا  

     دد ا ن إن  

  

     دد ا أو   

     ود ر  ا وط  

  

     ا و طل ا  

  )٢٨٣: ٥، ج١٩٩٨(اري،   
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 ا  اأم  وا ن ا ريرة ا  ن-  م

إ    يا ا-   فو ب اا    ا ا

 اط إ ا      »و ا ار» ه ا   .ة 

 ر        ط مو ل ا ا  م  ا

         طء اأ   وأن ا   م وا ن ا وأن

مت اط م   ا  .رة اري را اط ا         

  ة واد وا وط ا:

 ان اي / و ا اي  / و ان اي          أ

       / ا و ن  أن  / و  ن  أن  /

  ) ٣٦٩: ٣، ج١٩٩٨أن  م إ     (أه،

  أي ن را ا ا ف ا  ، و ا ي   

را ن   أره  إمن  «      ه را »ط  ة 

ه. ن ا ن را ن ن   مة ام و  ا د       

 وأن    إ ز   ام اء ما  ا أو  ا       

     ا إ وإراد  ر و اه ا ظ  ةوا ا  

  ا: »إ أ  ه ط د«ة 

  اطا را/ وأرم اا  ر/ وأ رزغ اأن أ  

  /أ   أ /أ   /ه  ذا  را/ و با 

  ه،«وأأ) أ ن أ ،أ  ٣٧٢: ٣، ج١٩٩٨أ (  

     وا ا د  و  ريرة ا ي  إنا ا 

 ا ا    ءأ  ا ا   ي ا ا

ا را     إمد ا ا  ن إمن  روح    

   ا ح ا  .ه ا اطا  ق واة واا

ده ذ ي() :ا  

          تا  ا /ا   ي ا أ  ا

  ر و و ا و أز  ا /ات ل ت ،تن ا
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ر/ ا ر م اب ، وم و، وم  رة          

  )٣٨٣:٣، ج١٩٩٨(أه،

       ا ح ا    ا   ن ()    » إن

 اي  ا ا ن        (): إن ا ا«   ا ر  ال 

    ا  د وا ة واأة اا إ وو وا  

ن ا م ة اوا  إ  ا ا   ة و

  ا ا رة.

       ن ن   رء اا أ ن و ريرة ا 

 مرك   «   م أره وأن  ادة  اس و ن ل:   

ا امإ إ اا  ا ا و وا  ن اطا  ن أ 

ا ا ط و أ ن  ا ا  ا  ار        

 ا  ه، »وأن٣٦٧: ٣، ج١٩٩٨(أ.(  

  . حث الشباب علي التنحي عن التفرقة٣-٢

  :با ري إرة ا ل ن     ا  دةا ا  اءا

    ن. و  تة وا  واو  وا و ا

اب  ات ا ن رس  اد ة أ ي ا؛    

 وأم     ن ا وارف ا  إ  وا ا وا    

أ ن  .ن رة اري ا م  ك  ه ات   

         س ا  ورة او  وا ة او إ

: با ط ن .وا د واا  دو   

    ة اا أمم  

  

  ا  أن  ذات  

  أم ا وا ا    

  

      أ  ون    

  وامو اا وا وااض     

  

   ان واوا  

  وأا ق اة ودوا   

  

   اما اء ام  
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    ا      

  

    ي واوا وا  

 )١٥: ٥، ج١٩٩٨(اري،   

ن ا  إ أن   و ن و ر  اة واون 

  أ   ا وا   أن م   وا ا 

 ا: إم ود اط  .»   «       ط اب  ة    

  ،رؤوس      وأ  اوا م اهد واا ،ل اا ا

          وإ وا ار ا طا   ا  ا وا ا

            ون أم و ن ا ةو   ء ن

.ا  

ب:  أردم أن من أ        م«   ف ا » ل  ة 

و  ا    ،د  ل رم    اد  وأن      

  ،اءن ا ءأ م  . يوم أن م  ،ا  م

  وأم  أم :ل دو   م ن م   ن م قوأن م

        وأن م  ا إ اي ا  ا  وأن اب وا  

   ي ا اط ذوات  رع  ا  ةات اه ا  ن

    وأن م ا ا   ا ن ا وأن م ا  وا  

:   

    ذن واا    و  

  

  اس إ  و؟   

    ا ؤماب آا ا   

  

    رض ما    ر  

    أّي م ، أّي م  

  

      أ ،ع  

  ُ أُ ات أن  اا   

  

      و م ا  ت  

  )٤٩٧: ٥ج ، ١٩٩٨(اري،    

إدة ه اث وا ا «     أ»ول ا  ة 

  ا ا  ع  وأم ت اا ا اط  وردت 
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        و  ن و أي  ا ر  م تن ا ن  أم و

و     اع و  نم و    اوا ا ر

  دا  ه اة اة:

              امإ  ة اا  ه ل /أ  ا  و  م

    ّو /إا ه ا اجا ذ وأم /، ابا ا أزل /-  إن

/ و ، و ا و»«      »أ»–أ أن 

  )٣٧٢: ٣، ج١٩٩٨ا؟/   اة   وور؟ (اري، 

  . متجيد و اإلشادة بالكبار٤-٢ 

     إ ا   تا  ا ر إا ا 

   دةوا      ما اا  ةا  

  ا  ءا  ن ف رن ا  و طه ا طا 

اط وادارة ا ا  أن ا ه اات إ اة واق     

ن وا   ا وأن موا. ار  

  : »إس س  ا ا » ل  رء 

   در   

  

     و ُا »داا«  

   ا ر    

  

  وع ل ه دي     

   فا  عا دا      مآ     

  )١٣٣:١٤٢٩(اري،   

ن و    »إس س    «ل  » د«اري    رة 

  وا ا  دةا   ا ن لا إ و أدت 

        ن   و  ء ا نا»    س سإ« 

    ن رة سر ا   م        ر و  ر م

.ا م   اط  ا إموأ   دة   

  . مذمة التفرقة  ٥-٢

      ا   أي  ل ادئ واا أ  ق اا 

        اوا اد ا ا ذا ن ن أن و ،     وا   ال
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      ة وارا واأ أ   ،رل اط  تزت وا

      ل ور ه او    ا  ه  دأن و 

         و ا دراك واا   س وار ال وأ  ا

     ن ي وا ن يري ارة ا م د. وأنا 

ن …   ذا  ن و أو  أي  و  اد وا و

  اس  ا  و ن ل : 

   إن   ن  

  

  ة وا  ك ُأ  

   أإم  اء   

  

      ًءإ و    

         با أ  

  

     ا     

  )٢٩٦:١٤٢٩(اري،   

إن ا  ن  ي ن اس  ا ن   و  اة         

           ن وا ا  ط سر ا أن  دةاب  وا 

   و د واا  و و  ا   ن و

    دء اأر  اع وااب  «اا «      ا   ن

 ن ن ا  ا  ات ا، ا وا واء            

 و          أ اأ  و مء أوط وا  ن

أم  و ن   «و    وإرادة م  . ن ل: 

       وأم   ي وأ ن أم ا ا  ءا 

 ا  ءأ  ن  ا   وا ن ام 

  « ،ه٣٣٩: ٣، ج١٩٩٨(أ.(  

  /......ا   ا  ط أم  /؟أم أ ،طا أي را

  ا /روز را /را ذر /را  /ات ااه ا 

إ إ را اط ،     /     را /ارم را/ وأا 

      ٍترا ا ر/ إنا م وب/ أما م  /، 

  )٣٦٩: ٣، ج١٩٩٨د/ وإن ط را  / ه اا (اري، 
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    و ا    وروم رو ا ا       م 

را اط  اع اد و  ا «          ه اا » ة 

  ا  ة و ات ءن أ  ت ظ  ط ا وا

    ، ارما ،روز، اا ،ذورا  ن  اب اا 

ا   ن  طد اة وا ار  ا طا را و 

وأن ا   أن ا  م اط م إ   اار ا   

  ا وات.

  . مذمة الكبار٦-٢

ود ا ن   ا ا   ا وات  ن    

      دة اا  ن ا يأ  و   اوا ا

    إ  ام ا   اظ ن ن   م  وا

رة  ة،  ل أن وا   ا واوء  ا ،ما         

  د      ن ريرة ا  ن .راف اأ  اعوا ا

          ا  ا   ة ن أن   وا اا

   ظ ن  ا اا  أن اا   .ارن وا ةو

ا وات ا و أم ن         وة ا ا وأن ل دون مء 

 آر ام  و ا أن   اه وة اط وأن   وع ن    

.وا ت ااا    

    و ا  ن   ء وأيا ا  ن إن ا

رة ااق وإر      أ ا  ن ا  ل نء ووا

  وأ اواة واة :

 و  ا أ  

  

  أ أ   أن  

         ا أ

  

    إ و و    

  و  وإء   

  

    م  واةو  

  )١٧ :٥، ج١٩٩٨(اري،   
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ن ل ا إ زء ا اء ا ن  ذوات اس روح       

   أروا  نو   س إء ا   م ا ا

       ون  و  ن اء ووا  ا   ا 

: رة دةا  

     أز ا    

  

     وا د  

  أء أ وا أ ما     

  

   وأم  حأ  

    ا أ أو ا ا  

  

   و ا   ي  

  ،)٨٩:١٩٩٣(  

  إم ن  و   اء ا وا ا ما ن      

           ن ا  ان آ با  خ نس وا  ا 

         ا وا ء اا  وا أ  وأن ،طا ا

              ءا ء ووا ور ا س ي ا  

ط ، أ ان  ا وا ، أو أن ا     م أد و 

.أ ا  ةة ووا ا أم أو طا   ة   

      ز /ا   ا ه ل /اه ا و ، ءم

  ا  ا  رأ /ظ  ر ام أم أ / 

           م   / و ا   / أو  ا طا

 أ/ اح  ن ون    اي  مم ؟/    

          ا  /؟طا  ي راا  ط  ن أن ا

   ،أ ط         ،رين (ا  إن   ام  /أم  

  ) ٣٧٢: ٥، ج١٩٩٨

 ا اا ا «   أ» ارة اري  ة 

        إم :إ  سا  ا  إدارة  رةا    ن

 اد وأن ا  ب اط         ل أن ا  ا واة 

م ار اة   أ ور اق وا و  ر ر ن 
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           وأن ا اة ا ا  أ إ  أي وا  سأم إ

  وا ون  إ ا  او اود.

إ ه ا   ا وا  و إم   أء        

.أ ووا ا  وا د  

أم و ة ق  أد ا»        ل رة اري ا اد:     

  د إا و اوا ا ة وإزاة واا إ وا    ت اآ

      وا ر ا   سأن أ  ب او ه،  »ا١، ج١٩٩٨(أ :

١٨٩.(  

  النتيجة

١-    و  ة ن ريرة ا   ن يا إن ا اا 

ا أت اوب ا  ن ا م م»   ر ن. 

 إم   وب اا    و م ور   مو

  ا  سوب ا و   اطوب ا  م

مر ا ا  د م ن وا « ،)وأن ٢٤:١٤١٦ (

 ا وط ن يري ارة ا رس سر ا و  نو

  م   ا وا  أره  أر اس 

. ا  وراء  ب اأ  ا او  

٢  طأ  أن أم  م ا ا سره امأ  ول ا :

وا ا  ه  ن ن سأم  ءا ا و 

 ان ا  رة ا  ن يس وا ا وا اا

 أو س وا  ت اا  اأ  ء إن   ،ا

 د اأن ا   تت وااا   د اا 

ا و أن اد ا  ا  ا وأن ء  ازوا ا 

 وا ا  إ ا ا ا   أي وا   ا

   لا  و  ق دت و    
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ن وا    و را ا  وأن ا ود ا

.    

  ٣ ا  عا  رة ووا ا ب إا ا  :

 ا   نأن م  إ  ال و وا ت اا

طا  ن م ا وا  ا و ق واة واا 

 ا  رة ات ةوا     ،ا  وا

   يوا دول ا  ا و    طا  وا

  أء وط  ا  واوء.

 ام م  ن إ : ط رة اري ا وأب اا٤

اي  ا ر اس ر  و ر ا إ  اب 

  وا  طا وا ا  ات  ن م ا ا 

.  دةا روح ا ل أن قاوة واور ا سا    

Abstract 
Religious and tribe prejudices were a fatal poison that make Lebanon 

sick severely at interval of time, and drew it up to interruption. These 
events became the main apprehension of the most poets and writers at 
that time and they could aid to create unity and friendship by their 
writings and poems. Among them, Bashar Al Khori's could be 
mentioned. The poet who made himself attendant to national reflection 
naked from any prejudice and tribe bias from begining of his youngness 

to his oldness, although he was Christian. Present article have been 

making Bashar Al Khori's thoughts and opinions clear, about subjects 
such as blaming religious-tribe prejudices, praising unity, unaimity, 
freindship and kindness, based on analytic descriptive methode, and 
study and criticize that from different aspects.  

The result of studying shows that the poet respect all religious, and is 
willing to act negligently in religion. He tried to illuminate people to 
disasters that made by religious prejudices to create friendship and 
kindness between Lebanon's from every religions and tribes by this way. 
He also criticized people who issued diversity of opinions for political 
portion, and said they had destroyed the soul of unaimity and friendship 
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among people by these false thoughts and planted the seed of enmity and 
hypocrisy.                                                                                            
Key words : Bashar Al Khori , Blame prejudice , tribe biass , Adoration 

of the Union  

  اجعقائمة املصادر واملر

  الف) الكتب

  العربية 

  ) ، ،هاع       ١٩٩٨أ وت: ا ،وأد  ا ا ،(

  اي.

 ) ،سإ ، أ   .ا  ا  :وت ،ا ،(  

  ) ، ،ب    ١٩٩٣وت: دارا ،بي واا  ا أ ،(

.ا  

    ) ،ن  ،ري١٩٩١        ا ا  اءا  ،(٢٠٠٢ ،

  وت: دار اب.

 ) ،رة ،ري١٤٢٩ا.وت: دارا ،اءا أ ا ق)، أ  

  ) ،رة ،رياع      ١٩٩٨ا وت: ا ،وأد  ا ا ،(

 ،ي٥ا.  

  ،) ،ه.١٩٨٢ق اوت: دار ا ،هو  ا ا ،(  

 ) ، ،١٤١١ا.وت: دارا ،ونب ااء ا ،(ق  

 ) ، ،ق.١٩٩١ن: دارا ،ا ا ،(  

 ) ، ،ش١٩٤٨ا.وت: دارا ،ن ،ا دب اا ،(  

 ) ،ح ،ق.١٩٥٤وت: دارا ،ن  درات اا ،(  

 ) ،  ،ق.١٤١٦وت: دارا ،ب وا ق)، أز  

  الفارسية

 ) ؛ ،ي  ،(  .را : ،رآ  
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  ب) االت 

 پ) ،ي ،ا  ،(» ن و ز ن«  ، ، ره ،ا

  .٥١-  ،٥٤پل  و 
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   يالنيكال بيلنج ))ربيخ أبواب يعل((  ةيروا يف اتهميونفس هوديخالق الأب فيالتعر

  

  

  

  

  

  

  
  اخلالصة

 ك  وا ا أن   اا و   اا 

و  ا   ط ا و ا رتو  هإ   

ما وو  وااج ا تو وراء ا ت  إ 

وار ام  ات دا ا ا  ه ا  أول 

   ا ةا ع ان وأ؛ واروا  ت ا ا 

 اع أ و  ا ا  ا ا ا   ا

وارا  ا  اد .وط  ا ا ول اءة ا واا 

وا  م و  أن ر ح ي ا  ا  

 و  ا وع ا اوا و ارئ  ا  و ار

ي  اع و از اا   را  مما وا و ا 

و ان ا ا ع اا را   واا ا .  

ات ا :  ام - واا ا -  ابأ - 

ا ا.   

  املدخل 

 دبأّن ا اا عي ي إمط اطا ن وامةيا 

و  ك ه  ا أ وّن يا اطا  ام ا ء ا و 

 الدكتور األستاذ املشارك 

 یخحممد الش

 إيران -قسم اللغة العربیة و آدابها جبامعة سیستان وبلوشستان 

sheikh_m20@yahoo.com 

  یدوزاییعبدالرمحن الع

 إيران -ماجسیرت فی قسم اللغة العربیة و آدابها جبامعة سیستان وبلوشستان 
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 تو ا  ردود ا  اا اء يأ ا هو ا 

د اا ا  ا ة  ه ا  وا  

ار و   افأ ّ. 

ه ا  و إن  تا دا  وا و اا   

 اأم  ا  ار و و  ت كاوا و  

 أن ا  دام يل واما اه إ ا  ا  و اا

 ا ا ات و  وا  لا إ اأ ا و  ا 

 ا ا  أ د ا وا رو و  لا  

ا روام واا ا وا ا وع ةا واا.  

  ه ا ا    ه أداء ر  ونء ادا

ا  و وا  ام  ا  ا لو ا ا   ا 

 لا أم م  ا ا وا   اإ ل واات 

اا   ع أن  وو إ د ر ري  ة  واات 

  .ا ا  اة

  سابقة البحث و ضرورته١

ر اإن آم ّروا و م ع ثأ   ا ا  

،درا ام، و و م ا   وروا.  

 أن     :  

١. وا ا  ما اة  ب »ا ا« تّا 

اا دا ا   ، ا  ا   انط 

 .اّة

٢.   ب»ا ا و دأ »يأ  هّن  نإ.  

٣. وا ا م  ام  واا ت ا ،ةا ّا 

 زود رم. 

 ا    ا  واات و  ةاج اوإ 

ام دةا ا را ا قا دو ا اتاو اأ  
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ا وا  و أن أ اا ه يوأ اما  روات 

ام.  

  أسئلة البحث:

١.   ا أن  ا ا ر واا وا ا اء؟ّا  

٢.   ر اا ور ا  ه واات؟  

٣.  ا  أن  اءأ  مت اد و ا   

اا  ا  ؟ ا  

  :اتيالفرض٢-١

١.و ان ا   م ا ا ا رئا  ط اغإ  

  ذة  د  و ا   اة اوا

  .ا اوا ات  م  ر

٢.و ان ا   ازور إا ا ر ا  اة 

ا  م ات يوأ  ها ا تم وا ا 

ا  ات.  

٣.و ر أنا ا ن ي  ا  ه اجو ا ج م

وة إا رات أد و .  

 ٢ا  ةم:و روا   

  اتهيوروا يالنيكال بيجن   ١-٢

 ام  وروا وف ي ر اا  ١٩٣١ /١٣۵ق٠  

   ةا  را .  

  دة د  ذ  وا ط  ةا  دة ا 

وا  ا   

 ا   ١٩۶٠  وّج ا دة  درا ااع ان 

وا  و ا واا وا  ة ا يا  ل  

ا و   ا ّو   ١٩۶٧   با  ب 
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اا   ١٩٧١ .ك  ا دا   ر ا كو و ا 

 رس  و   اا و٢۴  د   دة

١٩٩۵،   

 ام  ط اب ا   ة تما دا 

و و ّ٧٠ ج ادام  واا ،ا،ا،ّا ا وا .  

   ةيللروا ةيالعرب ةياهلو عن والبحث يالنيكال بي:جن٣

   ا وا ا  أن  تت وازدم ا واأن ا

  ن اا    وا ا   ن أ دي وإنا

 واا ه ا ا واأن ا ذ   أم اا  الا

  ا  تإر  وااء ا   ا  ؛ مو 

وا روا ا ا  

ر  وا  وار اآ  واا  ا   توا 

ا ا   أول  ما روا   واا  ؛روا 

ر ءات إ إ ا دم  ما  ا«.  

 منو" خيرب أبواب علي" اريأسباب إخت
َ
 للدراسة ذجا

 ا  ا أند اع ا واع ،ي   

د وا إ ءةو يوا  و اّ  و ات واا أم ّ 

ء  اه ا و ا آما ّا اوة و اد ا  

ا و   رئ ذب ا  را ا  با 

 زود اوا رف  ال وك   ا ا وق  ياد

.ه و  ت  

ه اات  ّا واا و ا و ارم   ع 

 وا .  
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  »على أبواب خيرب«التعريف برواية 

 أن ا أ ا  ا ارة ت اد  ا ن از 

  ا و ات ا و  اوا  ب اد  ه 

ا و أ ار ا ا   ة  ط ااات 

وا رت اا  ي ورات اا  و اد و ا ر

.ا   ءي و اا ا م   دا د  

 ا (  ا ر) ا أ  زو ا  م 

   ا ا دا ا ام   اء ا 

  ر ون ادا   و ا و م ا  

دا ا و  وب  أره و ى أ   أ اي   ر 

  و ت ور و اا م  زو  دت ار ا 

 ا ه ا   ى  و  ا اار اد  ار و 

  إ ا  اد وا ا  ع و  ر و اا م

 مر و اا ط  ا  ق و      و أ

د  أ ا ا ا و ازت   إ  ااب ى ا

    اب وا  و ازت ا  ا  ا ا

  ر     ون وو ا أ ا   و ا 

 دء ارؤ أ. دار ددي  اا ا و د ا  

   ا دا ت اا  دح وا ا ا 

 أ  ذ   د اا      أت و  ا

ا    زو ز    و ة اا    ا ا

ا      ز  ب  دا ر اام   ا  م

  ءا ا   و ا       رو ا ا

 ا و  و دم م  ا  غ  دا 

  يد اه ا ا اأ  ةا     ن

 إ      اات و ن  أن  م ن و 
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   ء  ه ات اة و    ()ل ال 

و     إل  اة      ن ب ا

   دا  قاودات ا ى ا ا  و ن ا  

ا ا ر أ   اد  ا ءإلا ود    دا  

  ذ   ظ   ا    و م و ورات

 إرادة   ا ة إأ ز و ذ  آ  ا  ا

 اء   إ أدت   إل  اار ك  ع ا

 اي  ء     و ا  ر ذ  و اي

ام  أن رأ  ا   م ذ    ة ت 

   .اء اارث   م ا رون

  :  هوديال اةيح يف ةيالسمات السلب 

  ءام   إ إ د دا ة  ا ات مء إن ر

ا ا ا    ه ح ا دةوإ ازن إا  

دت ا  الا وا و  ا يوا  ردودا 

ا ه ةد ماء وا أدت إ  تا ا رو  

م و ذ م ات ا ي وا  طأو و 

 أم   أن   ر  و ا  وا ن

ا  ماء ا و  وا  و ر اد ا إ 

 اا رة إ اة دا و ياد واا ا ار ا إادا

ا افوا زا وام  ا ل   واا أم  تا 

ا ا  اد  عا ا ا وا ات:  

  اجلبانة عتهميوطب هوديال 

ا ا د و ذ    قا  وا ذ   ةا

ا  اة و ا ا ه و ا ما   ضا  د 

و ا اا  ن  يا  ا اذا ا ان ا  ونا:  
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ل ح حا  ا عا"اّم ون ان ار و  ن 

 ّم   ن و اوب ال  ن  ذ  و اب

، ونا نر و ن و ا اد ن حرو ا ا ) "

  )٢٣:  ١٩٩٨اي،

و ا   ا ما ا  روا و  راّن ي اد د 

 را ز ش ا و  ا   ا   و 

  :ا اع   ما اّم   ا ا كا رأوا

» د ا د   و ام كار  وا وأ ن  

آرا  و ة و ا اح ،بم اتل اء و رل و مطا  

د ا      دا ش.  ومن : دة أا 

 إ أ ا   :  اء و  ار     ا و اف

  )١٣: ٢٠٠١،ما.«)ء إ ود... و ف

ا و واد ا  ه ا اّم  وا  لا راا 

ا و ا  ا  وا انب او ا  رأ ا  

 إ او ا ّ از اتا ا  إ  ا ا 

ا ا واط   ارب اه ا ا و رادع أّي دون م.  

  املوهوم واد هوديال

إّن اد ّأ  ةي ا    و    سا 

ّ  عا ا  و   ه تا   د  

 سو ا ا   ّم   ز  رة ا و  ة 

 ا .  

 ا ن ا  اد ان   بس رو ا  

 إ ا  زا  ّ دا   ا ا و    ااطر

  أوا    اة ا   ط ةا 

ا م د  و ّ ح و ا ا   ن  م

ا ح  ا ا  ادي:  
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» أ ّح  ا  ا ، د  م أن ا يم ا 

ا   ف دم ورة إّم    و ا و ا 

  )۴ :٢٠٠١،ما( »...و

  الياالغت ةميجرو هوديال

اد اّول  ّ  ماء وال ا ا ا ح  و 

  افد و اا .م ر  ر ا و ا اّول و  

اود  ة ا ا و   وا اة ت ووة امم ر 

اد ارس از رأا و  ز ي  رث  ل ا و  

  :ذا ر  ا ي اوا  نم و ال ل ان  ارت

  ة   أو ا  ط ن ز م و أم و «

  ا    رضا  .ّ ن« :۵١(ا(  

  والنفاق هوديال

إّن اد رة  ار و ا اا  اتا  اة د وي  

 ا  ن دا اا كار   ةا  و اة اات

م   و غ وا إ اا ا ق اد او و  ي

  راتاا  ا   ا  ا إ  اتاا 

ا و ا و ا  ؛ال اام :»ا  را اد  أ 

   و  اءا و  ذا     اق ال

ا   و  دا  قّدة و او ا و ّس  لا 

   ا « ).اام،۵١:١٩٩٢(  

اّن يو م ا ادي  ا ءا ج ام بق اا  

و ا  اة اه او  د   نز:  

 »  را  ا ،و ام و   أن  ام و م 

  ان ،ا  لم إ ،س - س أ   ذ 

ان    أ-  ت او م و أ ا   م نا 

  )،۵٩:٢٠٠١ما.« )ا  ا    و
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 و ا   دا وذرا  ع دو ل اق اداة 

ق اا د اد ت وم  ات ت و ّ  سا 

 ل اق و ةا  ا ا   و ا اة اف

اام:  

 »ض اد ان ا  ا  دا د  و ا 

 ا ن و أ واة  ان   ا ازت  ال  ل

د  اّ  لا   ر ا ا  أ  ل  

 نا  ع«  )اام،٨٩:١٩٩٢(  

 و«:ا و دا  واورات اءات ا ن  ن  اواو م

ن ءا   »   «  ا ا  ءد ا  ءز 

 ناو و ا ون   رأس و     ّ ا 

ا  و  أن ا ه  أو ذ ه  و رام ا 

 :ا ع ا و ا   . ل م ر وا م  و :م

ا  ا  م إ ، ّ.   ا)م،۴۵:٢٠٠١(  

 قد او و   ا اد  ب و اّذ و اات ا

اد  ره وا و ا  ا ا وا انو    ا ارو ا 

ا ر و اراتا ا و ات ا و  ت ّد .  

  نيالدف وحقدها هوديال 

ا  اعإن اد  ا ز ّ ا  سا ا   

 و وال م ا  اع   د و  

  ء ه ا .ل حا يا:  

» ااع اا   ت أو  اّم و ا طي اأ ا  

آد ()و ا ا و  ا   س و اا زون ّا إ 

ّو ا ّا إ طو ا ن ج أو وا  اد ا و  ار« 

)٨٧:١٩٩٨،يا    (  
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 إّن اد  ان  ا   سا ف ي و ا ول ء 

  كا اّول  اون د م  ة اس  امم ح

  ا رةف ا اد وع انا ا  ز    و 

ات ّدي إ  و مما و تّ  صا ا د وا 

  ا   ا ه اّن فن  دوا  اب اول ا ن و

ن ظ  وا و اا   ا ف اوا  ع ذا:  

 ادة ّل ان ذ   نا إ م أّم و ا  ا «

إ د او إ إ  ون  و  ا أن م  ّا –  

 – و  م إ آم  . . . ذ زوال  و م و امر م  

  )،۴٠:٢٠٠١ما«)م زا  و را

ا  وال سا ا و د وا    و 

دة ا ه ا ّ و  سا ّ و  ه ا ا  

ات وات ا دة اط اد ه  ا:  

» ةّه ا  اّن ن  و   ةّ ه اّول ن  

اد م وق  و   ءا ا ول يا ّ ان   

 ر أا ر دون ّ رأس أ  و ا   ف ا ار

أ و  إ ه أسا ا.« )۴١:ا(  

ل »ن ر و كدرا ي«    )يا ام : (اّن ا 

اد ا ة و اا  ا يا ا و اد ه ا 

اد  وردت  راةا ّّن ا صراة ما  و و  و 

 ا اد  ا )،٢٠٠۶  :٢۶ .(  

  وحب املال هوديال 

إن اد   لا و ازه و  وز ا ا  دا   

 إ د ل ا ا و اط ا و اا اص  ّإ  و اس

 ا و اق   و ز   اب ّي و ط أي  ا

  .اوة كا   ة  إ دا  امم
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 و يم اد  ا ط ا ا و ار د وا ّو ا 

  ا  ّ     «:ا ه   اوا  نم

 ت ا  م   ام ا   ا؛ ّ   

ا ا  ان ف ا ا  .ام   ا ل اط 

 ذا ز و ا أط  ا ان ا  م ب وم إ أي 

ن.« )ام،٣٨:٢٠٠١(  

وا  عا اد ان   د اا  و كا 

ا ظ  وات ا ا اد  ب ست ا ة 

 ادت و اا ا و ه ا وةاداة ا  ا ادي ي  

  و ا اطت ر ّ  و او اق  ا وءات

 ت اع وراء ا ا ف عا  ا اد ظ وا 

  و   ه  بو ا   ا.ل د. 

: اد أّن اة  سل و اا  ّ إ ا:  

»  ءول : اا    و ا    ل وا 

   م   راءو ا ار ...ما :اة ا و 

ا  و ا  ب أّن رأواأ ط ة  دةد و اا ا  

 لّي ا و م ض و رةا، و اق: اه ا أ  و 

  ) ٧۶:  ١٩٩٩،( »ارة ح و ات

  واستغالل املرأة هوديال

ن اا  أ  ود  ر ا ا   ا  

 إ  س   ا ا ط دا ا  اأة

اأ :M p q r s t u    v w x  y z 
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  ا ا د  ود اءا دت اّ م  الو ا 

  ن ال و ااء اداة ا  ا و  مم اار

 مما و   ام اما و اة ا  و و 

.  

  و  ا ادي ام  ذ  ب » ا ام«:  

اّن ا ا رةا   اد   ا ا ق 

ا  ا،د ت اّنم اما اء   و  أو  أةو ا 

رة أ  أن ّ يا  ا  ونوأّن ا  تّا  

  ا  ا ه م  س و  و د ح ات ه

و اد  إ ذ   اد   )،اتّ٩٠: ٢٠٠١(  

ت اود ق أنا   ابوا  ا   م 

وظ اا  ا ا أ   ه  ا  وإن 

م   ب قا وا :  

» تّ نآه... ا    أن ،   ةا ا،   

 تا ... اّم أ  من  أظ ّ ...أم  أب أو 

 أ      و ي  إ  م أ  م، أع

 ا دّت و ظ أطت وا  ر   ا  اف

اي ا  با  . ا   ان  ل  و ... اّ

  اا ة ااا  نن اا  .«)ام،۶۶:٢٠٠١(  

ا ا  و   ّرت افز ا   ان  ام  

   ذ  امر  ا اطاّ  د و ار  ن

 وا     و ا ر ا ا و   

 و   ا  لّ اد اتا ا و و ت اوا 

وا و ا اطت و اا إ  و م  زم ة ا 

ّ    أةا  اة وا ه ا تم ادا اة را  

ه وا ا ر   اة ا و م ا .  
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  ةيالعشوائ ةيوالتبع رةكاملا ادةيالق نيب هوديال

  أ ا   اد و م ا ا ا  

و  را ا  دة اد ام  ه اقا ا  

   و ا ون  ا  ق دّ م و دّ آ  

 ما وال اه إ ل ا ا وراء اء و اس ال اار

ن   وا ر و ا  و  ّا . م

س اا  ت رواو ا ا ا ن ا و 

ا  ا يا  ا ا م ذا ل ا ادي:  

 ذا ا  ا ا  م ّ  ت  :لد ر اة «

 ،را اا ا ل و ما  روو  م  ا  ّ ت

 و ر ا ا   و ا،ر تا ت اظ  

ي ّ »  ا  و  »و ام    ا  

«:٢٨.(ا(  

  ن  رؤوس ا د ه رو ا  ا ا :  

  وا  م ذا و رس...  اذن؟ مم ا واره  ء 

 . م  ة  .رس؟م اّم    .  درا ن  

  ام، ن ّ  ا اداا  و  اط   ب او 

ن م ف را ان  ا إ د وا و  د ءو ا 

  )٢٩:ا«).ا ا  ا. ااد

 اه ا   وء اد  مد  دس إا  ضا  

إّن «:    و  اس و ّ ش ة  ا اة

ا ا      ّوا  ات و ااظ د  رة  

  و د رو   امم  و  يا ّ ااق و اّة

 ت  ار ا و م  ّد ا  م رأي  ير إّم و  رة

  )٣١:ا «).ا ن  ّوم ة و   مّ ّ ة و
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  نياملنافق مع حتالفها و هوديال

  ا ا  قا ي  أ ت و اظ   ا 

ا ي اا    د و ة و   اة اا  ط 

ا وراء ق اّل و اّ ا س  ا ّا  او ا و 

اد   ط  ا  ا يوم  واا دة أن اد 

 اأ را  روا وة :  

 ااع إّن  را و كم  ا  ،ا ا ا ا«

ّاا  ّ    ء إوءة و اا ...خ ِما إّم!! أم ل ر 

  ذ    و ا  ك    ةا و اأ

...«).۵٠:ا(  

ا ا    قا   ا  ذ رطا ا  ّ 

و م  ا ة  ا ّا  ن ءب و اام إ 

 ت ار  ا ا وا و   ق و ذ واّار 

  و  ا ت اط  ء  اّن ا و ا ا 

 ت و ا اان  طاز  أو  ت  ا و ا ا

 دات  ا   و ةي ةياط ي  ا و 

 با ت ةياديال وو يف ط  تو م  

 دا   و ا ا     ط و ةط و ت

 ه ا و ا   ا ّا  م ا  ات و 

مات.  

  ةيحيحتالفها مع املس و هوديال

 اء    ار و ار  ذ أ ّدن او  ا أن 

  و ا   و ءم  و   اه  اا ه امم

 آنا م  ه اا  ء ا وو اّ و  لا 

 دا  ا ه و دا ّ امم ا  و دا ات

 اوةا ا  ا إ  ء  ه أ اوةا او  عأ 
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 دان   دو ر اا  ه و واةا اا 

 ا د اد  لا  ات  ا ّ ا  و 

ا د  ا ا ا  سا     ر  

 ن  اوا    مأ و ا ظر إن دا ا  م  ا و

ادا ام ن  د   ريا ا  ا 

و   ا:  

» ت  و  وت او ا  أ  ر  د و  

، إّن    ه اة ،داءا  ة، ة   رأّن ك 

ا ده  ام    ء    ّ و د   

 اّة  اون د و   و  ّا ن اا إ ،ا ارض

  )۵۴.(ا: ».ان و ال   ر و ا و

  ةيإلبادةاجلماعا يف ريكهودوالتفيال

ب ا  ةداة اد ه ا    ّأ  دةا 

ا ان و   ا ون   ذ و وغ و  

أت ا اد  ا  ا  ه ا و  ة ان 

 ط  ا فا ّ ا ن م  و    و   عاا

 ا  ا    واا:  

»   دل و اح و اا م  ا و   

 و ّم د  رأس ّ و  «).۵۵:ا(  

ا ور  ود ا ا ا ا  م  ا و   ا 

  و  ر  اا  ا ا  و ااد    د

ار  اد ا  ا ب ه ا اد ارخ ا  ه 

ات.  

   تما و م و ر خ  دء أّن ي ا دو 

  ااء و   م ي ا ّ  كآما   ح و ل
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    ا :»أّن   أن  م  د أن و   

ام  ل ح و ات ول و ار  اء إن ،يد  خ 

  )  ۵٩.(ا.«:ا أ و ر ا إذا إ دا دا ن  ... ر

ا  د ا    أ ا  دوارا  و  

ع   ّ  ّأ   و  أ  أ  ّ  و

ا  ة وا ا ا ا   ا أو، اع  و 

اد   ت ة و ا ة.  

  تهايليافكيوم هوديال

  ا  ادئ وا دا اّن    ادات اآم

اد  ء ا  د اا اة   ّ  د إ  

 إ د طا   ت و   و  ا 

 ن أ د ضاا ا  سم ا:د»ماء ام ن  و 

،ن ةا اة  أن  رض، وا ا ّإ ،ا أم  فأ 

 ت او ا  ك  ،   د و   ، أّم م 

  )٢٣:ا.(».ا  د مص

 ا  ر  ا م  دا اق  ام ا  حو 

  ا .   ّاد و ا، ا، ا ا؛

د   ا م وا لء ال و واطو اون  أ 

»ات ر ا«    ا ا  

 ا دف و  ، ب    دئ  و  

   ا    ان اع و ا ا اذن  ر

ر   أم  أن  ا ا ات اااّن ام ا  

ّ  ر اد  اع و اّم  د ن رؤي   

 و ا و اا و ا ا اّن و  و ن و امم

 و اّي اف  و ورا ي  و أف أا أم ادي

اّي .  
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   و    اوا ا  ا و  ل اء او

 اوا ا م و اوا ا    ة ما  اب ان

 ادة أا ا اءأ ة ء  ا ا  وب و  ا 

ا.  

    ل واا  أن ا    اد  وز 

ا مما  ا ا  دان دم يو اما  و اد  ذ 

ا ا   و أم  ا     اعأدوار ا   را

أ ا  رت   ا ذ أا ا  ق وع ا وراء 

دة ا ادا و ن اات ل و  واأة او ا ط 

داة اف و  ز    ذ .  

 و اء اممأ ت  اء إء  اوا  إن ا ار

 ط اا  و ا د و و   افأ اد  و اا

ا و    ا و  دي  ا  ا  ر  

ا  إ و .ا  و  واا  زا  

 أن ا ف  ل روا   ر   ه 

اف و ا  أ  واا .  

 ا أواأن ا   أن  دورا   ا  

 دوا ءم    ت ا  ا  ا ا 

  .  

Abstract 
Najib kilani is a writer of Novel, the features of it's novel follow 

Islam he play his novel based on the value of the Islamic role to open the 
sitan life and work and take is less important than before. 

He could show that face between Judaisms and muslims historically 
from the previous evil plan to reduce the power of Islam. 

And show their faulty not to pay attention to the world. 
The perscuatation of Islam with it omoting features to follow human 

to stant then if they want to qoin what they wish and they face on today's 
life and the day after today life. 
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The worse problems that muslim faced are that they lost their way 
from the past up to today. 

Today with the largest plane and activity of our enemeuy , they want 
to hunt Islam. 

Keyboard : Najib kilani - Islamic narratives - On the doors of 
Khaybar - The top concepts . 

  املراجعقائمة املصادر و

١.       ا وات اة ، ، اا ا وات اا ،ا را 

 ،را ،ا ة، دار ا١٩٨٢ا  

٢.   .ات دّ ؛ ا  ام و  أ ا ؛  قدارا ا ؛  ة؛ا 

ا وا ٢٠٠١ . 

٣. ح ؛ اا ح يا اد  ل ،آنا ،دارا ،د  ا 

وا ١۴١٩  ١٩٩٨ .  

۴. د يا. ات  ا ا ا؛ ،  رفت ا  

۵. ام د.  ابأ ؛ دارا وا،؛اط وا٢٠٠١ .  

۶.    ،  ، آم   اعا   ا،د  ،دارا ،د  ا وا 

١٩٩٩ .  

٧. اام ا     د     را؛     ا ،د ،؛ دارا

 د١٩٩٢ا .  

٨. روق ا د ؛ وا دارا  و ،؛ اط ا وا ٢٠٠۶ .  
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  ة يف أشعار علي حممود طهيعيالرموز الطب
  

  

  

  

  

  
  

  امللخص

ا ا     ر  وا أن ا و ا 

 ا   د ط ا ح ا  وا  اا ر و

 مي وب ا رأس ا  ا وا ا و ا  

  ه ا   و مما   أد  موا م 

 ،ةات ا  ا ، ةة ر ش وا ،اطو  ن

  رهأ  و و ا و  را  اءا 

  وار وا  ا ت ي اد وم  كاو وذل 

و وا جا  ي اا ت رد و ا ا   ور

ل واوا ح واواا  توا ة .ِو      

و ا ت و  ة وا  صا ّ أّن ا ا 

ن وطم  م  إ  اح ا  وس وء ا وات

ة اة. ا  وا ن ا  امن أن  او و

 ا ا  ّا-.  

ات اا :، ،ا ،وا د ط . 

 الدكتور األستاذ املشارك 

  (الكاتب املسؤول) نعيم عموري

 إيران  – قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة شهيد چمران أهواز

 naim_amouri@yahoo.com 

 عطار موحدیان یفهالدكتورة عف

جية مرحلة الدكتوراه جامعة 
ِّ
 إيران - شهيد چمران أهواز  خر

 afifehmovahadian@gmail.com 
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  املقدمة

إ ا ا ز« دراا ا  أد ط  ر« أ و ، ر

 و ،ا ا  باء اا  وأ ،ا  مور اا أ

 مما   أد   مووان ا .ا أ ر ءأ

 اا  را ا ا و ،اطو   ه ا   و

،د او  ا   وا ا ووا    أم 

 أ ون اّ نوا ،  وِاط اء ا ا 

إ   ة ،م  نو  م ، وه  ،ا ا

  ء ووا ا ا و ت ام   رات ا  ا 

ت  أورو  اة   أوا ان ا  ادي وأوا ان ا د

  را نما  ج لل، واا  وا مووان أداة ا 

  اه د ط ء  ا ا ،امب  ا ادي، وا 

  د اوإم.وا ن واما أ  

    از ا ود    د ط.ال  :هدف البحث

  ؟يا او ا    ا   :سؤال البحث

 ن ا ضم :ا   ا ار   ت 

اةو . ره ا زه ور   راه ا  فا ض و رة 

و وا م  ي ا ا   ا ا ص ورة إا 

اإ د   ا و . ول ا ا  ا يا يا  أ 

و اا و ا  و ا ا و ا ا و ا 

ا ه ا   ا.  

 د ط» :ب  رت ة درات   اق ا  :خلفية البحث

   ا « د ط ، وه«مر ااوي و  »ا وامن

 ض  »اح ا» ران، و «  د طاح ا   «و 
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 تم   د ا١٩٣٤،  ٥٢ا امد ط  و ، وت و  

 ة، وأ ال ا  و ع  م  ا تة درا  

ا  ط راتإ ا ا   ذل و ك  »ا  دبا 

ا« درو  ا ال ١( يا  و ( بض ال  ام أ 

ا  و دب اا  دبا ا    ل اّ ره ا   

ا ا و اع  » ب ع  ادب ا و ادب ا  ا و  

ا ا )ا،ب زك م و ا(«   ال  رة وي درس اي ا

رة اا  ،طأ و أ رةوظ و ا   عو ا و ا 

ا دا  . ع وا  ق  و او أم طو أ  عا 

ا و  ذج  زا ء ي اءو ا   اإ    و

إ إ ك ذل رة ا إ ت اا : ،»ا ا   

 و ا ا درات  ة  «   م و ب ا  ر

د آداا ا  ، )٢٠١٣م (ان ي ا   ا  

ا يا   را م ا و ت و اذ ا  و ا  و 

ا  ا ام ا ءات ا  او ا ة او ة .

 »رة ارة و او ا ا  ران آ« دار مون و اآ 

   نا ا )ث  دبا ا) (   ،اا ا ،(

 و   ان ر ، وا  -ي ١٣٩١اد ا ،ء 

 وق رات ءوا و  ا ا و ر ان   اا 

 رةع اان ي  ع إما ا ول  م   ،

 يم  و  ا ،ها ا  با ي او ا  

ا امف ا      و   ز اد ا ن د 

ط  ،ا  ما  ا ا  ر واا ج واوا أن و م 
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 ا و ،ا ا ا ر   م ث ن ا ا ا ي

 ّ  قا إ رة إ .ة  

  علي حممود طه يف سطور:

  ُو ١٩٠١إّم ، رةا  ١٩٤٩ و  ا ، ةة ر ش و

 ،ةات ا  ن  ،وروان اا  ًدا زار  ،را 

 ا  و ،امض و و ،ا آ  ا وا   م

 ،ن ات اأر ،طر ا ،ر ا ًّ ن ،ر ا

   ال، و    ا، و   اد إ ة  ال 

ا   و ا  وياو ذ ،  ولا امور د 

»ح اا«   ما مواء ا اه ا   يا

  و .رذ  ا  ر ،ح«دواوب«و  أرواح وأق و« 

   .و  »زة و«و 

 ا  طا موه اا ز أأ د ط  ا و

  إمً  ا رومً ، «ل  اد:  ا ا، ل 

  و مة وات ا   ه  ،ا ا أ  ا

 وإ ، ذات رم ظء، وأو و ر  ول أن وإن 

  و ،  عّ ىا  أن    م

و ،مرو   ا اموا وا ،«. )٢(  

ة ا  ا ِإن ه ا ا ا  :»د   ل و 

  ا ِ  د  َو ،أرض  ةْ ل أوُ ٍء، ورب 

  ،رو و ط  ه ا ُ رح  ةُد اُن ا

   اًداآة؛ إَِء ا َ  ،و َر   ا  ُْا

َُ  ْر ا ي   إ َد ا ، إ ة أى، و ال 

  ) ٣. (»اة اِةاْ واء،  َ ء اع َْ ة 
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  الرمز

ت ام » ن أواا ا  رّد   وام مو ا و ،

 تا أوا ن اا  ما و ا،  تا  

 يأ و أرو «) .٤ (  

 ا  ا   ول اا .»  ت و   ظ 

ا ا دت ا   ا ا  نا ا  ردا  

 د اا ا   يا  رن و ا ن وما .وا 

  را د او  اه و دا ر إ  ره  و 

 ض أن ا أن ر ك ا ء را اظ و إ  و 

 ال أن  ت ارا ون أ ال إا  ا   «) .٥(  

ا و ان ا ا   ر  ا  و إ ا و 

ا مرو  و   ا  ،ة »و ا   ا 

  ا    سا   و  ص و

  )٦. (» اق ا ا  م

أ أ   ا  ا يا  أ ل إ ،   

    اد   و إذا ا أن و م     أن

أٌ أن ا ْ أ  ْنُُ  اُِ، و أن ه  و   أا إ ق

أ إ ْ ما  ًراك    ةا  ةدا س، و أما  ٌ

  ُُ ا ر   ِ او و ، ِ  و أم ،–  إذ م

 –  و و أو م   ة، وا  اً ً ْ.  وي 

  »أن را ا  ن اءا ن حا  

 م و ا إ د، ن ا أ  د أن ل و ك 

 ما   ك ذل ءات ا و ا«) .٧ (  

 قا و أ دا ا يو ا  أن دا ا »    

 :رة يا ا ا   ، و ت يا ا 
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ا  إ ه رةا ا.«)٨ا ا ي) و أ   

  .از و ار  ا  ار  ا م ا ار

 م اود و اود م    ارة و ارة  ا  و ه 

    أن دون   أ   اًِ مه ا ُ و إ

 دُ ، و ِو أدا ، و ِ ِ ض  ُا ُ  ا ا

ا إ ا ، و ِ  كِ إدرا ًا   ا إ ار ، و

 ا ا  ، ازا إ ا ْ–  ارهأ إ ا م  و

 اره اوأ ،و  –ا ة إا   ُ ا ر  ج  م

 ا اْ    ا إ ال ا اول، اي أع ه ارة، و إ

ُ  ى وُ  يا ،ا »   ن اظ أو   ، ...، 

   أو    إ، ل و  أ    ل ء 

م«) .٩ (  

 و إ ا إ رةا ا    را ا   

ا  رة إ ا  »إ ذاتء ، و  إز و  ١٠( »وا (

 ا ة  أو ة  » ن ارة ا ت أن ي اور

ا أو  را ا ا     «) .١١ (  

آ  م  أن  « ا ا تا و ا أ  ا و 

ا و ١٢( »يوراء ا ( إ اءح ا   دو اا و 

   و  ، ا   ء أ ط«و   اط و امم

 ض و ا،ء ر و   در وا«) .١٣ (  

  ةيالرمز عةيالطب

 ا  ا رة اا  أ    وز رؤ ه ا 

و ا إذ   ا  ان ارب ا  أم ن و اد   ال

 زهر  ا    اط  ال ت ر   

و  ت «. اا ر ا  ا  دات اا ان و ت
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  نك    ا   ل  ت  لا، إذ ان ر ك ذل  

ا ت ا ف ا ا  اء ه  اء«) .١٤(  

ا و إن ا »  و ا ا  ع  فا 

ا  ا ا  ا  و  ك ذل   ل   أن مء أ  و

 ك  إن    أو  ع أن  و   ا و  ر

ا ا ل و او ا ا   ا  رةو ا ا 

ا١٥. (»ي(  

 ذل  رة،  أو   ا أ أو ارة ا»ن ا و إذا  

ن  ي ، ا  ا ي م أن   رة يار أن ا  ك

 ا ا  ذل إذا   ك  ن ا  و ،ا دا ار 

اق م  دي إ سرة إو ا   و   ا د يا 

«) .١٦ (  

إ ا   و ط ذا  ا و   ه  و

 دة ا ا  نمر ا دارد اا ا ض ا موا

ا ا  و ذا   غ دي، ون اا  ا 

  ة د إا   و ،ا    ل، وا    .دا

 و ا  ويل ااا    ه و ل ا أو 

  اطات ي. وم ا  ر واوا  ج واوا 

  ي اا ا ا ت ود ر م   ا :  

  و النور: الفجر ةيرمز

 ا ا  حا و  ر دو  و  ر وازد  

  .ا و ا ا  ءا    و   ن ا 

 ط د   و ا و اح  . ح مُ ا  د

  :ّ ات ام و ا و اح

 حك   اٍد ر  َا  
 

  ِِت مر  ال َو 
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  يف مرا ران َمِ ر

 
 

 و ِه ُء ٌا  

 
   ا َراَ اِء  

 
 

َا َُن وي  ءا   

 
  واُ ار ُق اءِ 

 
 

َ و َا ََوأ ٌ  

 
    َوة ١٧( َرواُح و (

 
 

  و ،ٌ َنحََ َ َن  

 
   ا و  د ا  ال ن و ا و و ا 

ء و ا ء راو م  ا ح ا ال  ك و ز دو  ا

  و  ن ه و ا  را رم و   ك  رة ما . و

رة و ا ء را ل ر ن وو ا ا ور ر ر وا ا ...

   اء ،   مت  إ   از ه    ا و. 

أ  رؤ، ت م م ةم ط ك إدرا و  وف ا يا 

 ، و  » ء  عا  «) .١٨إ  ،( ذا 

ز و اا ا ي درة أم  ضه ا أف و   ره. و

 ،ا   ف  أم د ط   ا   أول ا

و ته ا و وي اا م ا  اها مة، وا را

  (د ا) ه أن أو  م اه زة؛ه ا  ا 

دث    ارض، و اء، وق أر ا، وداد  ار 

دى ا .راو م اإ :اءوب ا و ،  ق و  ا

و ام  رضا نو ا...  

  ال واِء  
 

 ٌََ ِءو ا رضا ي  

 ا َ َِ راِءَا  

 
 

 ٌَُ ُا،َن و ٌِ  

 
ٍت  وِ اِّء   

 
 

  و َمََ ارَض ز

 
  َ، ٍةَو َِ ِء)١٩(  

  
 

 َروض  ،ول  ةر  

 
و ا اح ب  اح ا  اق ن   ال  ا د و 

ا ج و ا ا  ل و ا و ز ،  ول و ا 
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ا   و  ا اش و ةز امأ  ر) و ا ةو ر ( 

ن  و  ال  ا و ءا و ار   و م و ا ة

 اح) و او ا ور و او ا  ر  و ال ...ن  

  : ليالل ةيرمز

     الو  ن ا  را م  ون اء

ما وم ذا ون إ   ،  ام ون ار، و

  ؛ا   لت ال وآا   ن ا أ  واا 

  ط  را     ا اما إ م  أن   ار

   م  إزاء ا  ا     .و   ةا 

  إ  ا  دت   ودة   ف أ

 ا ا واط وا  إ ا ا واا، و 

 اا  ذاة از  وء وا  ر وا    ن. و

اا ا ا  ا ا  ي ا .  و ،ا ا  

ر ا   ياد او ا ا    ا  .ا ل و

ا ا ط ا  و .ا  ي ءء   او ا و  م

  كا   و   :را  ٌ دن ا  

  ُ َا  ٍفُو  

 
 

 ََو ُءا   ِء ر  

 
ّ  ُ  اجَق أ   

 
 

 ُ و  ٍءو ال  

 
 ِ َ ٌت  

 
 

  ِن ا َُ َُو  

 
َ َء َََر وا رَيو 

 
 

  ا ِاء  ك ذل يوأر

 
  )٢٠( يو اَن  ير و

 
 

  ح  َا اء  

   قو ا ا ءا )د ء و) اا ا  ءا ا و و ا 

يا   

  . م ر   ل و ا ا  . و ء ر  ا و 
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و ا د    ق لو ا   و ا  ط 

ا  د دا.  

 ،ن، ن و  
 

 يو  زورق   

 ري َا و٢٢( وا (

 
 

 ن اَ  ر   

 
 و أن و ا ل و اول و اظ و  اف و اوه ا و

ز اا اح وا ح ا ا ا  ل و ا و 

ا  دةه ا وو ء ر ال  ن و ر ا و ان .ا  

  .ا   ا و ان ه از أ ر  رة و ا ا از

ََو ،ُّا أر  َض  
 

   ٍ ِ أرو  ،آِه  

) َا ا ِ َ َ٢٣َوَر( 
 

    ِرو  ِ ا ََم  

 
ا   و  ا م ين ا ا ي ا ل  أن إ و ا 

ز ار  يا  ار ار ا.  

ُِ و  رام ٢٤(كر( 
 

 و ا  ُي   

 ل اء ظا ااق ر ة وو ا و ا ا ن و ي 

 ا   ل ا  و  ء ا  ةز  ع و 

  )٢٥. (» أد   َ«: ا  إ  ا

 ر َز ُل و ن ٢٦( ك(  
 

  اُ   ال ا أ

و أن ا و  ر   ا ا ا ن وو ا  اءو ا  

.  

َم َِي  ا َا  
 

  اّا واط  ُحا ّأ  

) َّا َواً طّا ٢٧و(  

 
 

  ٍَ  ِ نِف اَ  

 
ا  و أ  ظ ا  ة حا ،ا ط ح اا ا ر

ا ي  و ا رب ت و ا ن ا  ن أن ام
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ف  ا ا ) ا (أن و ا   و   أن و ا ر 

  و ا    ا  و ر  ن وا.  

   و و  أّوَل   
 

إّم ،َِ ا َوَدع  

 و دوا ، ّ   

 
 

    رآ ِ ُو اَ ف  

 
   ا ِ  ّ  

 
 

  ِ ِّ رُض امه ا  

 
    اُ أن  ِا    

 
 

    أو َ ُا اط   

 
  ُر ذاُل، واا َأ  

 
 

 ط  يا ُا ُإم  

 
  )٢٨اُ َِ اداِ   )  َوراء 

 
 

 َََف اُ  ََِ  

 
 دع ا ا ا  رو ام  ف آتو ر    و

ى و ا و   ال و ر اة  ا ا و از 

ن و اطن و و ا  وء و س  ات اة  ات اوان

 و ا ا  ر ا أن م إ أن  ال  و ا 

  و ن ا ُوظ  عأو اة ا    و  

  . اة ا ج  ا و  ر ءو اط أ

 ِ ك  عا نك أ  
 

َ  ُا  ك  و    

         
 ، و  َ ِ ان٢٩( ك أ(  

 
 

 ِدَُوراَء ا   ا         كّا

      
 ا  ع ون  مم  .ة  و رأ ا  ك  

ا ن ا   وط .  

  و املوج: البحر ةيرمز

  ا ا  و ،ط ا ة ا   ّا  

 دا أم ي ،را     و  و  

 ّ  رت « .اا وو و ،ا ا ا ا  اء

ل اع اب    ه، روا  ه اا ا، و اش 

  ار  . و  أز ه ار ا ، ا  ال 
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   وحا   ا ا  ة م    ةو و ،ا

 ) و ا  ااء  ا اي ا٣٠. (»أ ت م و ا ء

ل وار ا   ن ا    ا ا  ن رأم   م

  و . اق وكا ا ا ا  ا ا  اءا 

و٣١... .(ا(  

   إذا ،و ا ض و اف و او ا  ن اا  و

  ا و ا ن و او ا ّو ا ّا يا  اط ّ 

 رؤ و ا  ل ا ا ظ     ا ، اق

 و اف و ا م   ُ   و اء  –  – ل اء،

ّن ا نما –  –    ،ل اف ا  ل ا  

و  .كا و   ا اي   م امن اوف و  ّل 

 ا  رة ا ر ة و ض، و او ا    

ا ذ ا   تا  ال  ة، و انت ا ا ت  نة 

  :ا و ا    ه  ذ و  ط د    ار

  َواراُه ا ََا أن َِ  
 

  ُ  ًَ ي اا  

  ) َام ّدورِة ا  ٣٢و(  

 
 

َ   ىً ِتأو َ   

 
 ا و ا  )ا  اجا طا    ت) وا 

  از ت ا و ا  ن  ا.  

وا ً َا َوا )٣٣(  
 

   ًمأ َا َ

  أ ا و ا و ن ا من أن ا  ا و 

ا را.  

  َوام  ّا     م   اً  

    ُِب ا أو ،ََِو  

 

  وُحا  ،ََ  

 
    )  ِّت ا  ا٣٤وام(  

 

  أَّ اُء، ّا واطا  
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  دا ا ز جو اأن ا ة ز تا ا أو ا) 

   و ا ( اراة و او ا ا  ب و  اء و او ا

 ر اام ا.  

ا ُة ا ِ٣٥( ا(   ك   ُءا ام       

 ام    ءا م  ري    ادثن اا  و 

  اب ان  ا و ا    اب  ر  ةا ه

اة  ز ا .  

  ُو ُحا را     اجا ر     

 
ذا اة  ٣٦( ا(  

 

ت إَم قا ُُم       

   
 ان  اج و ن ار.   أق و ح  ةا ان ا ا 

ث ء   ول  ه  .  

  النتائج:

م  و فا ّ إ ا ا:  

 زر د ط ت د   و ذا  ا و إ 

   .إ از  از ه ت     ت إ رة

ا  وا ا زار  ل ارإ اة و ا .  دا 

ا ه زو ا ا  اط ا و  ض ا  

او إ دور  ا اي  أم ه ر ات م ا دة 

 ابإ و ا  اراإ ا و م . ا و اا  

و  يا ا و  و  ل و ا و ا .و   

 نور  ط ا  حو ا ا از اا  و . 

اي ا إ  ا  ه ر و او ا ا : و ج و اا.  

ز اه ا ءت ن ت ود  م إ أ:  

١-  د ا  ال   ن قا  ا حو ا  ا  

 اش و ا  و  ا  و ا  ول( ا ل و



  

       )   ٧٥٠ .... ( ....................................................الرموز الطبيعية يف أشعار علي حممود طه

 و ءا و ار   و م و ا ة  رة و أام زة

ا  ال  و ا  نح) و او ا ور و او ا  ر 

 ال و ا  حو ا ن... و ا   د ط  ّ ات

 ام و ا و اح.

٢-  ءء و اا    و ا  مك   و    ٌ دن ا

 ر . و اياء را اق و اة و ا و ا  ار. و ظل

  و و ا ا ة دا ان و ا و  ا و ل

ر   ا ا ا ن وو ا  اءو ا   . 

٣- ا  ح ريا  و ا رب تا . 

٤ -  و ا اجا طا    تا . ا و ا  

 .ا  ن  ا و ت ا از   و

. و ا  ر ءو ا ر  ا ا. و اط -٥

 ج ا ةا. 

    أو ا ا او اج ر ة ات و ادث  -٦

ا  دا ا ز جا .أن ا ة ز تأو( ا ا 

ا    و ا ( ا  ط اراة و او ا ا 

 ء و اب و ار و اام ا  ا. 

Abstract 

Ali Mahmood Taha is considered one of the pioneer in using the 

symbol with awareness and intention and a numerous of symbols were 

accumulated in his long poetic journey. He is called al-Mallah al-taih and 

refers to us in a symbolic way. Our poet is at the top of the list in 

contemporary Arab poetry, we also know romance as a literary school 

that cares about Human and the character of this self feelings and 

emotions, He lived without effort and enjoyed the pleasures of life. He 

was traveling very much And loves nature and uses it in poetry like all 
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other Roman poets and the most prominent of these symbol were the 

creatures of the Nature such as the Morning, light, night, sea, and wave, 

they are codification for Happiness, Darkness, Difficulties and problems 

in life.  Among our findings in our research the poet is hunting 

opportunities to live and harmonize with the voice and whisper of nature. 

In the face of difficulties he is calmly, we do not see the same. He wants 

to convert challenge into opportunity. The methodology of this research 

is descriptive and analytical 

Key words : Nature , symbol , romance , Ali Mahmood Taha . 

  

  البحث هوامش

١ -  رة ارة و او ا ون، او آ مدار اةي   ران،  آ ١٣٩١ 

 .- :٣٩ي

2-  ٥٥٢ https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=  

3- http://aboufehr.com 

 ١١٢: ص٢٠١١، اب ي ةيازاق ا، اا ادب -٤

٥- ني رج و يسيا ايط، او ا ،١٩٨٦ ا: ١٩٥ص  

٦-  ي  ي، ع ف و ايا ب ايا ص ٢٠٠٣، ثيا :٥٨.   

: ١٩٩٧، دره  و أل  و   و  يط يادب ا ف،يض يق -٧

  .٨٧ص

٨- و ا ا ،ح أ يف ةي ا ا ،ص١٩٨٤، ٣ :٢٠٢. 

٩- ا ا ،دة م طي  فةيا ،ص١٩٨٣، ٣ :١١١. 

١٠- ي ،رة مدبا اةي ،ص١٩٨١، ٢ :١٥٧. 

١١- ي س،يادون ا ز ،دة، دار اروت،يب ا ١٩٧٨ ،٢ :١٦٠ص . 

١٢- ي و و  بت اا  ،سا يف ةي دب و اا ،٢ ،

 .٢٦١: ص١٩٨٤

١٣- هي ، ي رةا ص١٩٩٦، ةيا :١١٦. 
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 ی��يحي  يو د ف ةيعيا از ،ي ني و يرل و -١٤

 .٣ه: ص١٤٣٦ في، صياو

١٥-  ي  ي، ع و ايف ا ب ايا ٥٦ص ث،يا   .    

١٦- اع نيل،يا ب ايا ،ه ااو ظ  اهي  و ةيا  ة،يا 

 .١٩٨: ص١٩٧٢

١٧-   د ،ص٢٠١٢، وانيد ط ،١٩-١٨. 

١٨- ب ااياتي،  ء أ  م  اهج،  لي      ،اءا ١٩٨٨ ،

 .٧٥ص

 .١٩ر م، ص -١٩

  .٢٠ر م، ص -٢٠

٢١- .ر م 

  .٣٠م، ص -٢٢

 .٢٦م ، ص -٢٣

٢٤- .م 

  .٣٢م، ص -٢٥

 .٣٠م، ص -٢٦

٢٧ - .م 

٢٨-  ،٣٢م. 

٢٩- .م 

٣٠- ني           ا ا  ا ا  و ا ا ان، وي 

ا ا ،ما ص١٩٨٢، ٢ ،٥. 

 .٦م، ص -٣١

٣٢- د ي ،٣٠، صوانيد ط. 

 .٣١م، ص -٣٣

 .٣٠م، ص -٣٤
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 .٤٨م، ص -٣٥

٣٦- .م  

  املصادر واملراجعقائمة 

١.  و ا ح، ا  ،أ   ا ،رف، دار اا  ،ة٣ا ،

١٩٨٤. 

 .١٩٧٨ ،٢ وت، ادة، دار ا، ز ا،  ،ادوم .٢

٣. ا ، ا، ا ا ،ه ااو ظ ه ا و ا، دار 

 .١٩٧٢ وت، ادة،

٤.  دا ازاق،  اا ،ا   ب،  يد  اال ا   ،بب ا  ر، 

٢٠١١. 

٥.  ،ام،،دار،مأ ،،»رةاواا رآ 

)، ا اا   ،) (ا ادب  ث( ا ان «، ان

 .٥٥-٣٨ -، ي١٣٩١ ،اماااد ا، ار

، »ياو      د و از ا، » ،ي، رل و يو .٦

ا ا  و ،آدا د ،١١ ا٢ا،  ه،١٤٣٦ ٢٠٩-١٨٥. 

٧. ا، ،با  ء اهأ  م ،ج  اء، اا  ا ا 

  ،ةب، ا١٩٨٨. 

٨.  ،،  رةا ا، د ر  ،ةا  :راه١٩٩٦. 

٩. ا ا ،ط ،دة مي  ا، دار ،ما ،وت ١٩٨٣، ٣. 

١٠. ، ، دا ا ط و  ل ودره، و أ رف، دارا 

 .١٩٩٧ اة،

١١.  ،ان، و و ا ا  ا ا     ا ا  ا 

ا ،مدار ا ،وت، ا ١٩٨٢ ،٢. 



  

       )   ٧٥٤ .... ( ....................................................الرموز الطبيعية يف أشعار علي حممود طه

١٢. ا، ن و اط، ،رج او ا ،وزارة ا ا  را 

 .١٩٨٦ د، ،ار

١٣.  ي،  ،  عو ا ا ا ا ا، ال دار ب ا 

 .٢٠٠٣ وت، اة،

١٤.  ،د ط، د،ان اويا  و ،ا ، ٢٠١٢. 

١٥.  ،م، درة اا، دار ،ما ١٩٨١ ،٢. 

16. http://aboufehr.com 

17. https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=552 
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