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كـتـاب فـتـوح الـبـلـدان للـبـالذري
مصدراً عن تاريخ البصرة
االستار الذكتىر
شاكر مجيذ كاظم
جامعت البصرة  -كليت االداب
المستخلص
ُٗ٦ددل ازددبة زددْػ الجلددلاى للددجالمهٕ هددي الكزددت الجللاً٘ددخ الوِوددخ لوددب ٙددن ثدد٘ي
ك زَ٘ هي هبكح ربهٗق٘خ ّعغوا ٘خ ٥ي الولى ّاالقبل٘ن االٍاله٘خ ّعِدْك الوَدلو٘ي دٖ
زؾِدددب ّرؾوٗوُدددب ٚدددال ٥دددي هدددب عدددبم ٘دددَ هدددي ه٦لْهدددبد هِودددخ رقدددٔ الغْاًدددت
االقزٖبكٗخ ّهٌِب اؽكبم القواط لألها ٖٙاليها٘٥دخ ّٙدوة الٌددْك ّه٦و دخ ال٦دوة
للدوامح ّالكزبثخ.
لدل ارج ٤الجالمهٕ هٌِغبً ٥لو٘بً ٖ ازبثدَ زدْػ الجلدلاى ٗددْم ٥لدٔ اٍدبً
٥ددوٗ االؽددلاس الزبهٗق٘ددخ ثددراضو هددي هّاٗددخ صددن رددوع٘ؼ ثٚ٦ددِب ٥لددٔ اٙفو ّاددنل
اثددلام ههٗددَ الْقٖددٖ ثْددرًِب ّملد ثبٍددزقلام ث٦دد٘ االليددبّ ٟالغود الزددٖ رْدد٘و لددٔ
روع٘ؼ هّاٗخ ٥لٔ هفوٓ ّانل

اٍلْة ًدل الوّاٗخ ّثنل ًغدل اى الدجالمهٕ ادبى

اقوة هدب ٗكدْى لدٔ هدٌِظ الودؤهف٘ي الوؾدلص٘ي دٖ الكزبثدخ الزبهٗق٘دخ ٥لودًب ثرًدَ ادبى
ٖٗددوػ ثوٖددله ه٦لْهبرددَ ّماددو ًٖددْٓ ث٦دد٘ الكزددت الٖددبكهح ٥ددي القليددبم
ّاالهوام ّهي ث ٘٦الْقٖ٘بد االعزوب٘٥خ الجبهىح ٖ الوغزو ٤االٍالهٖ ّهٌِب هدب
ابى ٗقدٔ ردبهٗـ الجٖدوح.لدل رؾدلس الدجالمهٕ دٖ ازبثدَ زدْػ الجلدلاى ٥دي روٖد٘و
الجٖدددوح ّقدددل اّهك الوّاٗدددبد الوقزليدددخ ثْدددرًِب ّع٦لِدددب ّالٗدددخ اٍددداله٘خ م ا دددوك
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لوْ ٣ْٙروٖ٘وُب هي ازبثَ ٕ 53يؾخ ّقل ثله ثبلؾلٗش ٌِ٥دب ثدناو الودلى ّالددوٓ
الوْدِْهح هٌِدب دٖ زدوح هدب قجد االٍدالم ّاى ابًدذ هدزٚدجخ ّلكٌِدب ٍدلٞذ الٚددْم
٥لٔ رل الولى هضد القوٗجخ ّابثلدخ اودب رؾدلس ٥دي هَدبلؼ ال٦غدن ِ٘دب ّاّدبه لدٔ
كّه قددبكح ّى٥وددبم ال٦ددوة ّعِددْكُن ددٖ ّددي الغددبهاد ٥لددٔ لددْ ال٦غددن ّملد قجد
اهٍب الغُْ٘ االٍاله٘خ للجٖوح ابل٦ول٘بد الزٖ ابى ٌِْٗب ٍْٗل ثي قٞجخ الدنُلٖ
ّالوضٌٔ ثدي ؽبهصدخ الْد٘جبًٖ صدن رؾدلس ٥دي كّه ٥زجدخ ثدي ديّاى دٖ ق٘دبكح الغدِ٘
االٍالهٖ ّروٖ٘و الجٖوح ٌٍخ ُ 01غوٗخ.
ّاّدبه الددجالمهٕ لددٔ االٍدٌ ّالدْا٥ددل الزددٖ ّٙدد٦ذ دٖ افز٘ددبه هلٌٗددخ الجٖددوح
ٌ٥ددل ررٍَ٘ددِب اوددب اّهك ا٥ددلاك الدددْاد االٍدداله٘خ الزددٖ ّددبهاذ ددٖ رؾوٗوُددب .اوددب
رٞددوإ لددٔ اٍددجبة رَددو٘زِب ثرٍددن الجٖددوحّ .رؾددلس ٥ددي الوْددكالد الزددٖ ر٦ددبًٖ هٌِددب
الجٖوح ّر٦ل هْكلخ هلْؽخ هبئِب هي ااضو الدٚدبٗب الزدٖ ابًدذ – ّال ىالدذ – رُْدغ
مُددي ٍدددكبًِب ّرْددك عددديماً هددي ُودددْهِن ّهّهك يل٘ددخ الؾلدددْ الزددٖ ارقدددند يًدددنا
لو٦بلغزِب .اوب قدلم ه٦لْهدبد ٥دي ّالح الجٖدوح ّهُدن اال٥ودب الزدٖ قدبهْا ثِدبّ .هدي
فدددال كهاٍدددزٌب لكزدددبة زدددْػ لجلدددلاى ٥ضوًدددب ٘دددَ ٥لدددٔ هدددبكح صوٗدددخ رقدددٔ الغْاًدددت
الؾٚبهٗخ ٖ الجٖوح دل هّهك ه٦لْهبد ٥ي هَدبعل الجٖدوح ّهٌِدب هَدغل الجٖدوح
ّكاه االهبهح ّالوواؽ الزٖ هدو ثِدب ثٌبؤُودب ّملد ؽَدت الوواؽد الزبهٗق٘دخ اودب
هّهك ه٦لْهبد ٥ي اًِبه الجٖوح ّالدٞبئ ٤الزٖ هٌؾذ ِ٘ب لج ٘٦الْقٖ٘بد اودب
قلم ه٦لْهبد ٥دي الؾوبهدبد ّالدلّه ّالدٖدْه الزدٖ ابًدذ دٖ الجٖدوح ّقدل هعوٗدذ
هؽٖبئ٘خ لك هٌِب هي ؽ٘ش اٍدوبؤُب ّهْاقِ٦دب ّهَدبؽزِب اودب قدلم ازدبة زدْػ
الجللاى ه٦لْهبد ٥ي اٍْاإ الجٖوح ّانل ٥ي ٍغٌِب.
ّه ّهك الجالمهٕ ه٦لْهبد رقٔ كّه الودوهح ّهْدبهازِب دٖ رؾوٗدو الجٖدوح ّالدلّه الدنٕ
ل٦جزَ ٖ ّؾن الِون ّرْغ٘ ٤الوعب ٥لٔ الدزب

اوب قدلم ه٦لْهدبد ٥دي الولك٘دخ القبٕدخ

للووهح الجٖوٗخ ّاهزالاِب لللّه ّالؾوبهبد ّاالًِبه ّاالقٞب٥بد.
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AL-Balaathiri's Futooh al-Buladaan as a Source an
the history of Basrah
Prof dr.Shaker Majeed Kadhim
College of arts, university of Basrah
AL-Balaathiri's book Futooh al-Buladaan is deemed as one
of significant sources that deal with countries . this is due to the
historical ,geographical and economic contents that it came to
have about the Islamic towns.
AL-Balaathiri had followed and adopted an academic
procedure in composing this book-based an marrating
and
evaluating the historical events in more than one version.
He talked about the urbanization of al-Basrah –a subject for
which he allotted 25 pages in his book. He started by mentioning
its towns and villages in the pre-Islamic era, such as: al-khuraiba
and al-Ubilla.
He also talked about the efforts made by the Muslim
leaders in liberating al-Basrah ( by Utba ibn Ghazwaan in the
year 14 AH.). He cited information about the bases and
principles followed in building the city and the problem of
saltiness in it. He .as well, talked about its mosques buildings,
palaces and baths. In addition , he talked about the role played by
the women in liberating the city and her right in owning private
properties, houses, baths and rives.
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البالرري ومنهجه في كتابه فتىح البلذان
اؽول ثي ٗؾ٘ٔ ثي عبثو الجالمهٕ ( د  )222-272هؤهؿ ّعغوا دٖ ًَّدبثَ
ُّْ هي هعب الجال ٛال٦جبٍٖ هٌن ِ٥ل الوزْا ؽزٔ الو٦زي ّقدل ٥د٘ي هوث٘دبً الثٌدَ
٥جل اهلل ّ .ابى اؽل الوزوعو٘ي هي اليبهٍ٘خ الٔ ال٦وث٘خ ّهٖبكه ه٦لْهبردَ ر٦زودل
ّددْ٘فَ االهث٦ددخ ددٖ ثغددلاك اثددي اثددٖ ّدد٘جَ ّاث دب ٥ج٘ددل الدبٍددن ثددي ٍددالم ّالوددلائٌٖ
ّهؾول ثي ٍ٦ل ّا ٌٔ ه٦به َ ثبلوؽلخ ال٦لو٘خ دل ىاه هلى الْدبم ّالؾغدبى ّثدالك
بهً ّ كهً ٥لٔ ٗلَٗ ال٦لٗل هي ال٦لوبم هض :ــ ٥جل اهلل ثي الو٦زدي ّهؾودل ثدي
الٌددلٗن ّع٦يددو ثددي قلاهددَ ّّا٘ددّ ٤ازددت الددجالمهٕ ال٦لٗددل هددي الكزددت هٌِددب ازددبة
الجللاى الٖدغ٘و ّازدبة الجلدلاى الكج٘دو ( ّلدن ٗزودَ) ّازدبة ِ٥دل اهكّد٘و روعودَ هدي
اليبهٍدد٘خ الددٔ ال٦وث٘ددخ ّلكددي ازجددَ الزددٖ ٕددٌ٦ذ هغددلٍ ُددٖ ازددبة زددْػ الجلددلاى
ّاًَبة االّواف ّٗ٦ل ازبة زْػ الجللاى ٍغال ّدبهال لليزْؽدبد االٍداله٘خ ام ٖد
َ٘ زْػ ا ثلل ّا هب ٗز٦لق ثَ ًددالً ٥دي اُد الجلدل اًيَدِن ّازدجِن ّاُو٘دخ الكزدبة رِ٢دو
٘وب اّهكٍ هي ه٦لْهبد صدب ٘دخ ّاقزٖدبكٗخ ّاكاهٗدخ ددل ٖد

دٖ هٌدبى الَدلٞبى ّالدجبئد

ال٦وث٘خ ث٦ل اليزؼ ّ ٖ اًْبم الووا ق ال٦بهخ ( . ) 0
ّ٥لدٔ الدو ن هدي ارٖدب الدجالمهٕ ثدبلجال ٛال٦جبٍدٖ درى افجدبهٍ هؾبٗدلٍ ّال
رجز٦ل ٥ي الوْ٘٥ْٙخ ّهزيًخ لدل ٥دبُ الدجالمهٕ دٖ اٌد

اللّلدخ ال٦جبٍد٘خ ّابًدذ

روثٕ َٞالد ّ٥القبد ّص٘دخ ه ٤ث٦د٘ القليدبم ال٦جبٍد٘٘ي هضد الوزْاد ّالوَدز٘٦ي
اال اًَ لن ٗدرد دٖ ازبثدَ لودلهدخ ٗضٌدٖ ِ٘دب ٥لدٔ هدي ّٕدلَ هدي القليدبم ّٗجدبل دٖ هغدلُن
ّ قددبهُن اال اًددَ ّٕد

اللّلددخ ال٦جبٍدد٘خ ثرًِددب ( كّلددخ هجبهاددخ ) ( ٌ٥ّ ) 2ددلهب اددبى

ٗناو القليبم ال٦جبٍد٘٘ي رًدَ ٗدناوُن ثلددت القليدبم ( )5اّ ثلددت اه٘دو الودؤهٌ٘ي ( )1
ّٗزوؽن ٥لِ٘ن (. )3
اوب اًَ لن ٗكي للَٗ هْقيًب ه٦بهًٙب هدي اللّلدخ االهْٗدخ ٥لدٔ الدو ن هدي ٥القبردَ
ال٘ٞجخ ه ٤القليبم ال٦جبٍد٘٘ي لدن ٗددلػ ثِدن اّ َٗدزقلم اليدبً ٟبث٘دخ ثؾدِدن كدبى ٗدناو
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الؾكبم االهْٗ٘ي ثرٍوبئِن الوغوكح هي هٕ لدت ؽ٘ش ماو ه٦بّٗدخ ثدي اثدٖ ٍدي٘بى ()6
ّٗيٗل ثي ه٦بّٗخ (٥ّ )7جل الول ثي هوّاى (ٍّ )2ل٘وبى ثي ٥جدل الولد (ّ )2لكٌدَ
ٌ٥لهب ماو القل٘يخ ٥وو ثي ٥جدل ال٦يٗدي ردوؽن ٥ل٘دَ ددب ( لودب ّلدٖ ٥ودو ثدي ٥جدل
ال٦يٗي ه ٖٙاهلل )01( ) ٌَ٥
ٗددْهك الددجالمهٕ القجددو الْاؽددل اؽ٘بًدبً ددٖ ااضددو هددي هّاٗددخ ّلكددي االفددزالف ثدد٘ي
الوّاٗبد لٌ٘ ثكج٘و ّابى ٗوعؼ ثٚ٦دِب ٥لدٔ اٙفدو ّملد ثبٍدزقلام ث٦د٘ االليدبٟ
هض ( مل اصجذ) (ّ( )00القجو االّ اصجدذ ُدنٍ االفجدبه ) (ّ ( )02االّ إدؼ ) ()05
ّ ( ّإؼ االفجبه اى ّ ( )01( ) ...مل ثب. )03( ) ٝ
ابى الجالمهٕ ٖٗوػ ثوٖدبكه ه٦لْهبردَ دٖ ازبثدَ زدْػ الجلدلاى ّملد هدي فدال
ماو ٍدٌل الوّاٗدخ ( )06اّ الزٖدوٗؼ ثبٍدن الْدقٔ الدنٕ ىّكٍ ثبلو٦لْهدبد ()07
اوددب اى ٝدددوإ ًددد الوّاٗدددخ ابًددذ هقزليدددخ هضدد (ؽدددلصٌب) (( )02ؽدددلصٌٖ) ()02
(افجوًٖ ) (( )21قبلْا) (( )20قب ) (. )22
ّارج ٤الجالمهٕ ٝوٗدخ الغو ٤ث٘ي الوّاٗبد ماد الوٚدوْى الْاؽدل ٍّد٘بقِب ثقجدو
ّاؽل ؽ٘ش ْٗهكُب ثليّ ( ٠اعوْ٦ا عوً٘٦ب اى . )25( ) ...
انل ابى الجالمهٕ ٖ ازبثَ زْػ الجللاى ٗناو ًْٖٓ الكزت ( )21هض الكزدبة
النٕ اهٍلزَ الَ٘لح ٥بئْخ ام الوؤهٌ٘ي الٔ ىٗدبك ثدي اث٘دَ ؽ٘دش ا ززؾزدَ ثدْلِدب :دـ الدٔ
ىٗبك ثي اثٖ ٍي٘بى هي ٥بئْخ ام الوؤهٌ٘ي َدو ثدَ ىٗدبك الًِدب ًَدجزَ الدٔ اثدٖ ٍدي٘بى
ّافن ث٦و٥ َٙلٔ الٌبً ل٘دوهّا ٌْ٥اًَ (. )23
اّٙؼ الجالمهٕ هٖلهٗخ هّاٗبرَ الزٖ اّهكُب ؽ٘ش اّٙدؼ ملد

دٖ ثلاٗدخ ازبثدَ

ثرًَ قل ا فدنُب هدي إدؾبة القجدوح ّال٦لدن ّهعدب الؾدلٗش ّادنل هدي ازدبة الَد٘و
ّاليزْػ ِْ قل اٍزولُب هي إؾبة االفزٖبٓ هدي اُد ال٦لدن ّاللهاٗدخ ّلدن ٌٗدلِدب
هي ٥بهخ الٌدبً اودب اًدَ اّدبه الدٔ عبًدت هِدن ثبًدَ قدبم ثدناو هّاٗدبرِن ّقدل افزٖدو
ثٚ٦ب هٌِب ّثنل

ِْ ٗزؾو ثويدوكٍ هَدؤّل٘خ ملد ال٦ود ّال ٗوهدٖ ثدَ ٥لدٔ ٥دبرق
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االفوٗي ُّنٍ الزيبرخ اوٗوخ هي قج الجالمهٕ رَغ لَ رل ٥لٔ اهبًزدَ ال٦لو٘دخ ّاًدَ
اما ابى ٖ الوّاٗخ ًدٔ اّ ٥لم كقخ بًِب رْ٦ك الَ٘ ّقدبم ثغود ٤الوّاٗدبد الوزْدبثَ
ّ٥و ٥لٔ رٌَ٘دِب ّرٌ٘٢وِب ثٚن ثِٚ٦ب ه ٤ثِٚ٦ب االفدو ّال ّد اى الِدلف هدي
ّهام مل ُْ االثز٦بك ٥ي ماو الوّاٗبد ماد الوٚوْى الْاؽل ّ٥لم ركواهُدب ؽ٘دش
ٗدددْ :ـددـ ( افجوًددٖ عوب٥ددخ هددي اُ د ال٦لددن ثبلؾددلٗش ّالَدد٘وح ّ زددْػ الجلددلاى ٍدددذ
ؽلٗضِن ّافزٖورَ ّهككد هي ث٥ َٚ٦لٔ ث. )26( ) ٘٦
اهب هٖبكه هّاٗدبد الدجالمهٕ دٖ زدْػ الجلدلاى ٥دي الجٖدوح ددل ًدلِدب ٥دي اثدٖ
٥ج٘ددلح ه٦وددو ثددي الوضٌددٔ (٥ّ )27ددي اثددي الكلجددٖ (ّ )22الْاقددلٕ (ّ )22الوددلائٌٖ ()51
ّهؾوددل ثددي ٍدد٦ل (ّ )50الدؾددنهٖ (ّ )52هّػ ثددي ٥جددل الوددؤهي (ٍّ )55دد٘٦ل ثددي
ٍل٘وبى (٥ّ )51جل اهلل ثي ٕبلؼ الودوٕ (٘ ّ )53وُن .
اهددب ددٖ هددب ٗقددٔ الغْاًددت الَ٘بٍدد٘خ ددٖ ازبثددَ زددْػ الجلددلاى ددبى الددجالمهٕ لددن
ٍْٗ ٤الؾلٗش ٌِ٥ب اّ اًَ اثز٦ل ٥ي ماوُب ّمل الى ازبثَ زدْػ الجلدلاى لدن َٗد ٤دٖ
ماو االؽلاس الَ٘بٍ٘خ ّاًوب ماو الولى ّاالقبل٘ن ّاؽْا

زؾِب ّالو٢بُو الؾٚدبهٗخ

الزٖ رٌزْو ِ٘ب الى الجالمهٕ ابى ٥لٔ ّ ٖ٥ربم ثوٌِظ ازبثزَ ّالق ْٛٞال٦بهدخ الزدٖ
َٗ٘و ٖ ُلاُب ٖ ازبثَ زْػ الجللاى الى الغبًت الَ٘بٍدٖ لل٦دبلن االٍدالهٖ قدل ا دوك
لددَ ازبث دبً فبٕ دبً ثددَ اال ُّددْ اّددواف االًَ دبة ّلددنل ًغددل اى الددجالمهٕ اددبى ْٗدد٘و
ثبٗغبى الدٔ الوْاقد

الَ٘بٍد٘خ الزدٖ ّدِلرِب الجٖدوح الزدٖ ادبى ٗدوٓ هدي الٚدوّهٕ

الزٌَْٗ ٌِ٥ب ّلٌ٘ القْٗ ٖ ريبٕ٘لِب (. )56
ً٢واً الُو٘خ هلٌٗخ الجٖوح ٖ الزبهٗـ االٍالهٖ ثْٕيِب اّ هلٌٗدخ ردن ررٍَ٘دِب
ٖ االٍالم فبهط عيٗوح ال٦وة ّابى ال٦به الَ٦كوٕ ّهام ًْررِب ّر٦دل هدي اقدلم
الولى الزٖ ثٌبُب ال٦وة الوَلوْى( )56اّ ُٖ اقلهِب ّال ريا ثبق٘خ الٔ اٙى()57
ّاكد كّهاً هٗبكٗ دبً ددٖ ٍددغ الزددبهٗـ االهددو الددنٕ ك دد ٤الوددؤهف٘ي ّالغغددوا ٘٘ي الددٔ
االُزوددبم ثددناو ريبٕدد٘ اض٘ددوح ٌِ٥ددب ّهددٌِن الددجالمهٕ ؽ٘ددش اّهك الدددْ

ددٖ هٌ٦ددٔ
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الجٖددوح دددب ابًددذ ماد ؽٖددٔ ّؽغددبهح ٍددْك د٘ د اًِددب ثٖددوح ّق٘ د اًِ دن اًوددب
ٍوُْب ثٖوح لوفبّح اهِٙب(. )52
اّبه الجالمهٕ الٔ ٌٍخ روٖ٘و الجٖوح دب اًِدب ابًدذ دٖ ٍدٌخ ُ 01دـ 651 /
م(٥ )52لوبً ثبى ٌُبل هي ٗنُت الٔ الدْ ثبًِب ابًذ ٖ ٌٍخ ُ 07دـ )11( 652 /
ّلكي االهعؼ اًِب ابًذ ٌٍخ ُ 01غوٗخ ّثنل

ِٖ اقلم هي الكْ خ ٖ الزرٌٍ٘ .

اثزله الجالمهٕ ثناو هّاٗبد ٥ي ررٌٍ٘ الجٖوح دب اى القل٘يخ اثب ثكو ّعَ فبلدل
ثي الْل٘ل الٔ الكْ خ الزٖ ابًذ رِْل ث ٘٦ال٦ول٘بد الؾوث٘خ الزٖ ابى ٗدْكُب الوضٌدٔ
ثددي ؽبهصددَ الْدد٘جبًٖ ٙدل اليددوً ( )10وددو فبلددل ثبلجٖددوح ددزوكي هددي ددزؼ القوٗجددخ
ّاالثلخ (ّ )12هّٕ اى ٥زجدخ ثدي ٥ديّاى قدلم الجٖدوح ٍدٌخ ُ 03غوٗدخ ّق٘د

دٖ

هث٘ ٤االّ ٍدٌخ ُ 01غوٗدخ (ّ )15ابًدذ ردل ٔ٥اهٗ الٌِدل ٌدي القوٗجدَ ّابًدذ
٥جبهح ٥ي هٌبى فوثَ ّثِدب هَدبلؼ لل٦غدن روٌد ٤ال٦دوة هدي اال دبهح ٥لدٔ اليدوً
ّٗٞلددق ٥لددٔ القوٗجددَ اٗ ٚدبً الجٖدد٘وح ( )11اما الجٖددوح ابًددذ رَددؤ قج د روٖدد٘وُب
القوٗجَ ّلكْى اٍن القوٗجَ ٗل ٥لٔ القوثَ دال ًَدزج٦ل اى إد الددْ الودرصْه :دـ
(ث٦ل فواة الجٖوح) (ٗ )13وع ٤الٔ مل الليد ٠الدنٕ ٗٞلدق ٥لدٔ الْدٖم ث٦دل دْاد
اّاًَ ّابى دٖ القوٗجدَ ٍدج ٤كٍدباو ّث٦دل اى اٍدزدو ّدِوًا ديا ٥زجدخ االثلدخ ّ زؾِدب
كزددت ٥زجددخ ثددي دديّاى الددٔ القل٘يددخ ٥وددو ٗ٦لوددَ ثددنل ّٗقجددوٍ ( اى االثلددخ وٙددخ
الجؾددوٗي ّ٥وددبى ّالٌِددل ّالٖدد٘ي ) (ّ )16قددل اهٍ د الكزددبة ث٘ددل ًددب  ٤ثددي الؾددبهس
الضديٖ ( ّ )17قل ؽٖ

ِ٘ب الوَلوْى ٥لٔ ٌبئن قَوذ ثٌِ٘ن ( )12صدن ٍدبه ّدوب

الجٖوح ّالزدٔ ه ٤ث ٘٦الددْاد اال٥غو٘دخ دٖ هٌٞددخ الودناه(ّ – )12ل٦لِدب هٌٞددخ
ال٦يٗددو الْاق٦ددخ ددٖ ّددوب الجٖددوح ّالزبث٦ددخ لوؾب ٢ددخ هَ٘ددبى اٙى ِٞ -وُددب هددي
ال٦غن ّؽدق اًزٖبهاً ٥لٔ الدْاد الزٖ ابى ٗدْكُب الووىثبى (. )31
لدل ابًذ ٌُبل

٦بل٘بد َ٥كوٗخ ٖ الجٖوح ٗدْكُب (ٍْٗل ثي قٞجخ الدنُلٖ)

ٙل ال٦غن ّٗدْم ثْي الغبهاد ٥لِ٘ن لوب ٍو ٤القل٘يخ ٥وو ثي القٞبة ثدنل اهٍد
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ٖ ٌٍخ ُ 01غوٗخ ٥زجخ ثي ديّاى دٖ صوبًوبئدخ هدبرد الدٔ الجٖدوح ًّدي القوٗجدخ
الزددٖ ابًددذ ِ٘ددب هَددبلؼ لل٦غددن ( )30هٕ قددْاد َ٥ددكوٗخ ٗؾي٢ددْى الضغددْه هددي ال٦ددلّ
هِوزِن هواقجخ رؾوابد ال٦لّ لئال ٗٞوقِن ٥لٔ يلخ .
ٌّ٥ددل ؽددلٗش الددجالمهٕ ٥ددي الو٦ددبه الزددٖ فبٙددِب الوَددلوْى ٙددل اليددوً ددٖ
الجٖددوح اّددبه الددٔ كّه الوددوهح ددٖ ٍددبؽخ الدزددب ام اددبى لِددب ؽٚددْه ددٖ ّددؾن ُوددن
الوعب ّرْغِ٘٦ن ٥لٔ الدزب ّكْ٥رِن الٔ االٍزجَب اوب ابًذ رؾدنهُن هدي اليدواه
ّرٌنهُن هي ْ٥اقت الِيٗوخ ّاليْ ُّنا هب ابًذ ردْم ثَ ( اىكٍ ثٌذ الؾبهس ثدي
اللح الضديٖ ) ىّعخ ( ٥زجخ ثي يّاى ) ام ابًذ رورغي ّردْ :ــ
اى ِٗيهْان رْلغْا ٌ٘ب هي الغل

(. )32

ماو الجالمهٕ اًَ قلهذ ه٥ ٤زجخ ثدي ديّاى هغدبه٘ ٤هدي قجبئد ٥وث٘دخ هزيوقدخ
ٌي ثِب ٖ كٍباو الجٖوح ( )35الجبل ٥لكُب ٍج ٤كٍباو ّاللٍكوح رٌ٦دٖ الدوٗدخ
اّ الولٌٗخ اّ الوؾلخ (ّ )31ابًذ هْى٥خ ثبلْك اٙرٖ :ــ
اصٌزددبى ثبلقوٗجددَ ّّاؽددلح ثبلياّٗددخ ّاصٌزددبى ددٖ االىك ّاصٌزددبى ددٖ رودد٘ن ٌددي ٥زجددخ
ثبلقوٗجَ ّ وإ إؾبثَ ٖ ثد٘خ الدجبئ ال٦وث٘خ االفوٓ ٖ رل اللٍدباو (ُّ )33دنا
ٗل ٥لٔ رل الدوٓ – اللٍباو – ابًذ هْعْكح قجد ّٕدْ ال٦دوة الوَدلو٘ي الِ٘دب
النٗي ًيلْا ِ٘ب ث٦ل مل ()36
ّاّٙدددؼ الدددجالمهٕ اى الجٖدددوح ارقدددند هَ٦دددكواً الًٞدددالإ ٥ول٘دددبد الغِدددبك
الَ٦ددكوٕ االٍددالهٖ ددٖ اهٗ ال٦ددواإ (ّ )37إددجؾذ الجٖددوح قب٥ددلح رٌٞلددق هٌِددب
الغ٘ددُْ االٍدداله٘خ ليددزؼ ثددالك الوْددوإ االٍددالهٖ ّقددل ّددبه اُدد الجٖددوح ثزلدد
اليزْؽدددبد ام اًِدددن ّدددبهاْا ثيدددزؼ ًِبًّدددل (ّ )32هبٍدددجٌلاى (ّ )32الَددد٘وّاى ()61
ّاللٌْٗه(ّ )60قن ّ االؽْاى(ّ )62إٞقو(ّ )65إجِبى (ّ )61قبّبى(. )63
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تخطيط البصــرة :
لوب روكي ٥زجخ ثي ديّاى هدي روٖد٘و الجٖدوح ٍدٌخ ُ01دـ ( )66افدن ثزقٞدٜ٘
الولٌٗخ لكًِْب قل إجؾذ هدواً للوَلو٘ي كزدت الدٔ القل٘يدخ ٥ودو ثدي القٞدبة ثْدرى
اًْبم هلٌٗخ للودبرل٘ي ؽ٘ش ازت اًَ( الثدل للوَدلو٘ي هدي هٌدي ْٗدزْى ثدَ اما ّدزْا
ّٗكٌْى ثَ اما اًٖو ْا هي يُّن ) ( )67كزدت ال٘دَ (اعود ٤إدؾبث

دٖ هْٙد٤

ّاؽل ّل٘كي قوٗجبً هي الوبم ّالووّٗ )62( )ٔ٥الؽ ٠ررا٘ل القل٘يدخ ٥لدٔ اُو٘دخ عود٤
الودبرل٘ي الوَلو٘ي ٖ هّْ ٤ٙاؽل ّمل ؽزٔ ال ٗزيوقْا ُّدن ؽدلٗضْ الِ٦دل ثبلجٖدوح
ٌُّبل د قددْاد ا٥غو٘ددخ لددٌ٘ ثبلج٘٦ددل ٥ددٌِن ٘قْددٔ اى ٌٗددبلْا هددي الوَددلو٘ي اما اددبًْا
٥زجد دخ ثدددي ددديّاى لٞج٘٦دددخ اهٗ الجٖدددوح

هزيدددوق٘ي ّقدددل اّهك الدددجالمهٕ ّٕد د

ّهْقِ٦ب ٖ ازبة اهٍدلَ الدٔ القل٘يدخ ٥ودو ثدي القٞدبة ( اًدٖ ّعدلد اهٙدبً اض٘دوح
الدٖت ٖ ٝوف الجو الٔ الوٗ

ّكًِّدب هٌدبق ٤هدبم ِ٘دب قٖدجبم ) لودب قدوه الكزدبة

قب :ــ ( ُنٍ اهٗ ًٚوح قوٗجخ هي الوْبهة ّالووا٥دٖ ّالوؾزٞدت ) ٌ٦دلُب ازدت
الٔ ٥زجخ :ـدـ ( اى اًيلِدب الٌدبً ) دبًيلِن اٗبُدب ّثٌدْا هٌدبىلِن هدي الدٖدت ()62
ّٗالؽ ٠اًَ هوب ّهك ٖ اٍجبة افز٘به اًْبم هلٌٗخ الجٖدوح اًِدب ردد ٤دٖ ٝدوف الجدو
ُّددنٍ ًبث٦ددخ هددي اُو٘ددخ اى ال ٗكددْى ٌُبل د

بٕ د اّ ؽددبعي اٌِددو اّ ٍلَددلخ عجددب

ٗيٖ ثٌِ٘ب ّث٘ي هواي اللّلخ االٍاله٘خ ٖ الولٌٗخ الوٌْهح ّاًوب ُدٖ اهزدلاك ٝج٘٦دٖ
الهٗ الغيٗوح ّمل لَِْلخ اٖٗدب الودبرلدخ ّالودلك هدي هوادي اللّلدخ الدٔ الولٌٗدخ
الغلٗلح الزٖ ردن اًْدبؤ ُب اما هدب اؽزبعدذ الدٔ ك٥دن ّر٦يٗدي َ٥دكوٕ هدي الَدلٞخ
الووايٗددخ  .بلجٖددوح ابًددذ ٥لددٔ ٍدد٘

الٖددؾوام ِّ١وُددب الددٔ الجبكٗددخ رَددزول هٌِددب

الوددلك الوجبّددو ّرزددْفٔ ثوْقِ٦ددب عبًددت الؾددنه ّلددن رجددله ددٖ الزْ د كافد االهاٙددٖ
اليها٘٥خ اال ث٦ل هوّه هلح ىهٌ٘خ لٌ٘ ثبلدٖ٘وح ()71
اهددب ثْددرى رقٞددّ٘ ٜثٌددبم هَددغل الجٖددوح ّكاه االهددبهح ٌغددل اى الددجالمهٕ قددل
ازت ٥ي الوواؽ الزٖ هود ثِب ّاّٙؼ الزغ٘واد ّالزٍْ٦بد الزدٖ عدود ٥لِ٘ودب
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ّابًذ ٌُبل لؾ٢زبى ٖ روٖ٘و الجٖوح اّبه الِ٘وب الجالمهٕ االّلدٔ اقبهدخ هؤقزدخ
ٌٍخ ُ 01ـ يِ٘ب رْلٔ ٥زجخ ثي يّاى ثٌيََ رق ٜ٘ٞهَغل الجٖدوح (ّ )70ق٘د ثد
ف َٞٞافوّى ٌُّبلد افدزالف دٖ ر٘٦د٘ي إ هدٌِن د٘د اًدَ ( هؾغدو ثدي االكه) ٣
هي ثٌٖ ٍُل٘ن ّق٘ اًَ ادبى ( ًدب  ٤الؾدبهس ثدي الدلٍ ) الضديدٖ ّق٘د اًدَ االٍدْك ثدي
ٍددوٗ ٤الزو٘وددٖ ( ُّددْ اّ هددي قٚددٔ ٘ددَ ) (ّ )72قددل رددن ثٌددبم الوَددغل الجٖددوح هددي
الدٖت ّانل ثٌٔ كاه االهبهح ّ ِ٘ب الَغي ّالدلْٗاى كّى الوَدغل هٕ اى كاه االهدبهح ردد٤

عٌْة الوَغل ٖ الوؽجخ الزٖ ابى ٗدب لِب هؽجخ ثٌٖ ُبّن كبًْا اما يّا ًيْ٥ا مل
الدٖت ّّ ٍْ٦ٙإما هعْ٦ا ا٥بكّا ثٌبمٍ(. )75
اهددب اللؾ٢ددخ الضبً٘ددخ الزددٖ ماوُددب الددجالمهٕ ثْددرى روٖدد٘و الجٖددوح ِددٖ االقبهددخ
اللائو٘خ هٖؾْثخ ثبلزقّ ٜ٘ٞالجٌبم ّمل ث٦ل ٍدٌخ ُ 06غوٗدخ ٌ٥دلهب قدبم اثدْ هٍْدٔ
االّ٦وٕ النٕ رْلٔ ّالٗخ الجٖوح ثجٌبم الوَغل ّكاه االهدبهح ثدبللجي ّالٞد٘ي ٍّدديِب
ثبلْ٦ت ّىاك دٖ هَدبؽخ الوَدغل ّادبى االهدبم اما عدبم للٖدالح ثبلٌدبً رقٞدبُن الدٔ
الدجلخ (. )71
ّلوددب اٍددز٦و ه٦بّٗددخ ثددي اثددٖ ٍددي٘بى ىٗددبك ثددي اث٘ددَ قددبم ثزؾْٗد قٖددو االهددبهح
ثبرغددبٍ قجلددخ الوَددغل ّابًددذ قجد ملد رددد ٤ددٖ الوؽجددخ عٌددْة هَددغل الغددبهّ ٤ؽددْ
هٌجددوٍ الددٔ ٕددلهٍ اددبعوام اهٌددٖ ّقددبم ثيددزؼ ثددبة هددي الدٖددو ٌٗيددن الددٔ الوَددغل كددبى
ٗقوط هٌَ ّثنل

رًَ ابى ٗزؾبّدٔ الدلفْ اهدبم الٌدبً اّ الودوّه ثِدن ّقدبم ثيٗدبكح

هَددبؽخ الوَددغل ّثٌبئ دَ ثددبٙعو ّالغددٔ ٍّددديَ ثبلَددبط (ّ )62ع ٦د ٕدديزَ الودلهددخ
فوٌ ٍْاهٕ – ا٥ولح ّ -ثٌٔ هٌبهرَ ثبلؾغبهح ُّْ اّ هي ٥و الودْٖهح (. )76
ّاّهك الجالمهٕ ه٦لْهبد ثْرى الغْالد الزيدلٗخ الزٖ ابى ٗدْم ثِب ىٗبك ثي اثَ٘
اصٌبم ثٌبئَ لوَغل الجٖوح ّكاه االهبهح ؽ٘ش ابى ٗزغْ
الجٌبم ّابى ٖٗٞؾت هّ َ٦عٍْ اُ الجٖوح

ِ٘وب ٌّٗ٢و الٔ هواؽ

ّ ٖ اؽلٓ عْالرَ قب

لِن :ـ

اروّى فلالً ٘دْلْى هب ً٦لن اؽكن هٌَ دب ثلٔ ُنٍ االٍب٘ٝي الزٖ ٥لٔ ا ّاؽل
هٌِب اهث٦خ ٥دْك لْ ابًذ ا ل ٠هي ٍبئو االٍب٘ٝي (ّ )77هوب ُْ علٗو الناو اى
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ىٗبك ٝلت اٍب٘ٝي ٍّْاهٕ هَغل الجٖوح هي عج االؽْاى ّابى النٕ رْلٔ اهوُب
ّقِ٦ٞب الؾغبط ثي ٥ز٘ الضديٖ ّاثٌَ ّقل عٌْا هي مل اهثبؽبً ٝبئلخ ( )72د٘
ؽجنا االهبهح ّلْ ٥لٔ الؾغبه نُجذ هضالً (ّ )72ابًذ رل االٍب٘ٝي ( ا٥ولح
الوَغل) رٌدو ّرضدت صن رؾْٔ ثبلوٕبٓ ّالؾلٗل ّقل ثل اهريب ٣ا اٍْٞاًخ 51
مها٥بً (. )21
ّقل ههٓ ىٗبك ثي اثَ٘ اى الٌبً ابًْا ٌٗيْٚى اٗلِٗن اما روثذ ُّن دٖ الٖدالح
ثوَغل الجٖوح رهو ثغو ٤الؾٖٔ ّهلدبئَ ٖ الوَغل (. )20
ّاددبى الغبًددت الْددوبلٖ لوَددغل الجٖددوح هٌيّٗ دًب الًددَ ابًددذ ٌُددب كاه ًددب  ٤ثددي
الؾبهس ثي اللٍ ّقل ه ٘ اثٌبم ًب  ٤ثِ٘٦ب لوب ردْلٔ ٥ج٘دل اهلل ثدي ىٗدبك الجٖدوح دٖ
ِ٥ل ه٦بّٗخ ثي اثٖ ٍي٘بى درهو ثزِدلٗن ملد الغديم هدي الدلاه ًّدد االًددبٗ لزوث٘د٤
الوَغل ّقل ا ٔٞ٥الثي ًب  ٤رْٚٗ٦بً ٥ي مل ثك مها ٣فوَخ امه ّ ٣دزؼ لدَ دٖ
ؽبئ ٜكاهٍ الوالٕدخ لوَغل الجٖوح فْفَ – زؾَ – الَ٘ (. )22
ابى لوَغل الجٖوح صوبً٘خ ْ٥و ثبثبً هٌِب ثبة ثٌٖ عؾله ّثدبة ٥ضودبى ّثدبة
الوؽجخ ّر٦دل هٌبهردَ اّ هٌدبهح دٖ االٍدالم ّاًِدب ثٌ٘دذ ٥دبم ُ13دـ 663 /م اهدب
هٌجوٍ كبى ٖ هدلهخ الوَغل ّاّزو اٗٚبً ٥لٔ ه٘ٚرح ر٦دوف ثَٞدذ الوَدغل اّ
الوِٞوح ّابًذ ٥جبهح ٥ي ثواخ هِٖوعخ هٞل٘خ ثبلدبه ()25
ّلوب قلم الؾغبط ثدي ٍْٗد

الضديدٖ ّال٘دبً ٥لدٔ ال٦دواإ افجدو اى ىٗدبكاً ثٌدٔ كاه

االهبهح ثبلجٖوح بهاك اى ٗيٗ اٍوَ ٌِ٥ب ِن ثجٌبئِب ثبلغٔ ّاٙعو د٘ لَ  :اًودب
ريٗل اٍوَ ِ٘ب صجبربً ّرْا٘دلاً ٌ٦دلُب اهدو ثزِدلٗوِب لدن ركدي ثبلجٖدوح كاه اهدبهح ؽزدٔ
ّلٖ ٍل٘وبى ثي ٥جل الول الؾكن ٖ اللّلخ االهْٗخ رهو ثجٌبئِب ثبٙعو ّالغٔ ٥لدٔ
االٌٍ الدلٗوخ لِب (. )21
ّلوددب رددْلٔ القل٘يددخ ٥وددو ثددي ٥جددل ال٦يٗددي الؾكددن ددٖ اللّلددخ االهْٗددخ ّلددٔ ٥لددٔ
الجٖددوح ٥ددلٕ ثددي ههٝددرح الي دياهٕ الددنٕ اهاك اى ٗجٌددٖ ٝبثد دًب صبً٘ دبً ٥لددٔ كاه االهددبهح
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كزت الَ٘ ٥وو ثي ٥جل ال٦يٗي ( ُجلز اه ٗب اثدي ام ٥دلٕ اٗ٦غدي ٌ٥د هٌدي ٍّد٤
ىٗبك ّي ىٗبك ) زو الجٌبم( . )23
ّاّٙؼ الجالمهٕ اًَ ٌ٥لهب قبهذ اللّلخ ال٦جبٍ٘خ اٌٍل اثْ ال٦جدبً الَديبػ ّالٗدخ
الجٖوح الٔ ٍل٘وبى ثي ٥لٖ ثي ٥جل اهلل ثي ال٦جبً النٕ ٥و ٥لٔ اؽ٘بم كدوح ٥دلٕ
ثي ههٝرح دبم ثجٌبم الٞبثق الضبًٖ ٥لٔ قٖو االهبهح ثبلجٖوح (. )26
ّقب الدجالمهٕ اًدَ لدن ردي القْفدَ ثد٘ي كاه ًدب  ٤ثدي الؾدبهس ثدي الدلٍ ّهَدغل
الجٖوح ؽزدٔ ىاك القل٘يدخ ال٦جبٍدٖ الوِدلٕ دٖ هَدبؽخ هَدغل الجٖدوح ؽ٘دش اّدزوٓ
كاه ًب  ٤ثي الؾبهس ثي اللٍ الضديٖ ّكاه ٥ج٘دل اهلل ثدي اثدٖ ثكدو ّكاه هث٘٦دخ ثدي الدلٍ
الضديٖ ّكاه ٥ووّ ثي ُّت الضديٖ ّكاه ام عو٘ الِالل٘خ ّكّهاً ٘وُب ( )27صن ث٦دل
مل اكفلذ ٖ هَغل الجٖوح كاه االهبهح ّمل

ٖ فال خ ُبهّى الوّد٘ل ؽ٘دش اهدو

ّالددٖ الجٖددوح َ٘٥ددٔ ثددي ع٦يددو ثددي الوٌٖددْه ثددنل (ُّ )22كددنا إددجؼ اًددَ لددٌ٘
لالهوام ثبلجٖوح كاه اهبهح(. )22
ٗالؽد ٠هوددب رددلم اًددَ ددٖ اّ ًْدْم الجٖددوح ابًدذ الددلّه قددل ثٌ٘دذ ثبلدٖددت صددن
رلهط الجٌبم ّرْٞه ث٦ل اى اٍدزدو الٌدبً ّاىكُدود الؾ٘دبح االقزٖدبكٗخ رٕدجؼ الجٌدبم
ثبل٘ٞي ّاللجي .
اوددب اّهك الددجالمهٕ اٍددوبم ث٦دد٘ الوَددبعل الزددٖ ابًددذ ددٖ الجٖددوح هض د هَددغل
٥بٕددن الددنٕ ٌَٗددت الددٔ ٥بٕددن اؽددل ثٌددٖ هث٘٦ددخ ثددي ادالة ثددي هث٘٦ددخ ثددي ٥ددبهو ثددي
ٕ٦ٖ٦خ (ّ )21هَغل ثٌٖ ٥جبك ًَجخ الٔ ثٌٖ ٥جبك ثي هٙدبم ثدي ّددوح الزو٘ودٖ ()20
ّهَدغل الؾدبهوح ٌَٗدت الدٔ قدْم قدلهْا هددي ال٘وبهدخ الدٔ الجٖدوح ٥لدٔ ؽو٘دو رقددبهْا
ثؾٚوح ُنا الوَغل ّق٘د ثد اًِدن قدبهْا ثجٌبئدَ ( ّ . )22دٖ هّاٗدخ الثدي اليد٘دَ قدب
ثٌددٔ ىٗددبك ثددي اث٘ددَ ٍددج٦خ هَددبعل هٌِددب :ـددـ هَددغل االٍددبّهح ّهَددغل ثٌددٖ ٥ددلٕ
ّهَغل ثٌدٖ هغبّدّ ٤هَدغل ؽدلاى ّاٙدبف قدبئالً اى اد هَدغل ثبلجٖدوح ابًدذ
هؽجزَ هَزلٗوح رًَ هي ثٌبم ىٗبك (. )25
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انهـار البصــرة :
ازددت الددجالمهٕ ثبلزيٖدد٘ ٥ددي اًِددبه الجٖددوح الزددٖ ؽيددود ّقوددذ ثغددوكا لِددب
ْعلد اًَ قل ماو ( )22اصٌ٘ي ّصوبً٘ي ًِواً ّقدلم ه٦لْهدبد هيٖدلخ ٌِ٥دب هدي ؽ٘دش
اٍوبؤُب ّهْاق ِ٦ب ّْٝلِب ٍّجت رَدو٘زِب ّقدل الؽ٢دذ هدي فدال كهاٍدزٖ لكزدبة
زْػ الجللاى اى ا لت اٍوبم رل االًِبه ٍو٘ذ ثبٍوبم االّقبٓ النٗي رْلْا ؽيوُب
اّ اًِب ردٙ ٤وي االهاّ ٖٙالودب٦ٝبد الزٖ ٗولكًِْب اّ ثبٍدوبم ث٦د٘ الْقٖد٘بد
ًِو ه٦د (ًِّ )21دو كثدٌ٘ ()23

الجبهىح ٖ الجٖوح ّهي اثوى رل االًِبه

ًِّوؽوة(ًِّ )26دو ٗيٗدلاى (ًِّ )27دو هكؾدْ (ًِّ)22دو ٍد٘ؾبى( ًِّ )22دو
االه٘و(ًِّ )011و اثي ٥وو (ًِّ )010دو قز٘جدبى (٘ ّ )012وُب.اودب ّعدلد اى
اٍوبم رل االًِبه لن رٌؾٖو ثبٍوبم الوعب

د ٜث ابى ث ٘٦هٌِب قل ٍوٖ ثبٍدوبم

ًَبم هض ًِو ام ؽج٘ت ًَجخ الدٔ ام ؽج٘دت ثٌدذ ىٗدبك ثدي اث٘دَ (ًِّ )015دو ام ٥جدل
اهلل ًَجخ الٔ ام ٥جل اهلل ثي ٥بهو ثي اوٗي (ًِّ )011و ف٘وردبى ًَدجخ لق٘دوح ثٌدذ
ٙددووح الدْدد٘وٗخ اهددوهح الوِلددت ثددي اثددٖ ٕدديوح ( )013اوددب ٍددو٘ذ ث٦دد٘ اًِددبه
الجٖددوح ثبٍددوبم عوب٥ددبد هضدد ًِددو االٍددبّهح الًِددن رْلددْا ؽيددوٍ (ّ )016ث٦دد٘
االًِبه ٍو٘ذ ثبٍوبم هْالٖ هض ًِو اثٖ القٖ٘ت ًَجخ الٔ اثدٖ القٖد٘ت هدوىّإ
هْلٔ القل٘يخ اثْ ع٦يو الوٌْٖه (ًِّ )017دو ٘دوّى ًَدجخ الدٔ ٘دوّى ثدي ؽٖد٘ي
هددْلٔ هث٘٦ددخ ثددي الددلٍ الضديددٖ (ّ )012قددل ماددو اًددَ اددبى ددٖ الجٖددوح فددال الؾكددن
االهْٕ هبئخ ّْ٥وّى ال

ًِو ٗزٖ ثٚ٦دِب ثدجّ ٘٦رغدوٕ ِ٘دب الديّاهإ ّلكد

ًِو اٍن ٌَٗت ثَ الٔ ٕبؽجَ النٕ ؽيوٍ اّ الدٔ الٌبؽ٘دخ الزدٖ ٖٗدت ِ٘دب ًّ٦زددل اى
ُنا الوقن هي االًِبه هجبل

َ٘ ّال ٌٗؾٖو ٖ االًِبه الكج٘وح ددّ ٜاًودب ْٗدو اد

الزوّ ٣الدٌْاد الٖغ٘وح اٗٚبً ّ لكي ثال ّ

رًِب رْ٘و الٔ اضوح االًِبه ِ٘ب الزدٖ

اٍزل٥ذ هض ُنٍ الوجبلغخ لنا اُزوْا ثبليها٥خ ّفبٕخ اليْاادَ ّىها٥دخ الٌق٘د الزدٖ
ابًذ الٌق٘ روزل ًؾْ فوَ٘ي وٍقبً هزٖالً (. )012
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ّرٞوإ الجالمهٕ الدٔ مادو اٍدجبة ؽيدو اًِدبه الجٖدوح ّقدل رجد٘ي لٌدب هدي فدال
كهاٍددزٌب للوْٙددْ ٣اى ث٦دد٘ رل د االًِددبه اددبى الِددلف هددي ؽيددوٍ ُددْ اٖٗددب الو٘ددبٍ
ال٦نثخ الٔ اُبلٖ الجٖوح هي الج٘ٞؾخ ( )001اّ الٖٗب الو٘بٍ الٔ الجَبر٘ي ّالٚد٘ب٣
لَدٖ الوؾبٕ٘ اليها٘٥خ اٌِو اثدي ٥و٘دوح الدنٕ ٌَٗدت الدٔ ٥جدل اهلل ثدي ٥و٘دو ثدي ٥ودوّ

الل٘ضٖ لَددٖ هؾبٕد٘ اهٙدَ اليها٘٥دخ ّالجبلغدخ صوبً٘دخ االف عوٗدت (ًِّ )000دو ثْدبه
ًَددجخً الددٔ ثْددبه ثددي ٥وددوّ الجددبُلٖ الددنٕ قددبم ثؾيددوٍ ّملد لزددْ ٘و الو٘ددبٍ الددٔ اهٙددَ
اليها٘٥خ ّالجبلغخ ٍج٦وبئخ عوٗت ّق٘ اهث٦وبئخ عوٗت(ّ )002انل قبم ال٦دالم ثدي
ّوٗ الِنلٖ ثؾيو ًِو ال٦الم ٖ هدب٦ٝزَ الزٖ قله هَبؽزِب ثوبئخ عوٗدت ()005
الٖٗب الو٘بٍ اله َٙاليها٘٥خ ّابى ل٦ج٘ل اهلل ثي اثٖ ثكوح هدب٦ٝخ ىها٘٥خ ؾيدو
ِ٘ب ٗيٗل ثي الوٞلت ًِدواً ٌَدت ال٘دَ كدبى ٗ٦دوف ثٌِدو ٗيٗدل(ّ )001ملد لؾبعدخ
هدب٦ٝخ ٥ج٘ل اهلل الٔ الو٘بٍ لَدٖ الويهّ٥بد ِ٘ب .
ّاّبه الجالمهٕ الٔ هْكلخ هلْؽخ الو٘بٍ ٖ الجٖوح الى ه٢٦دن اهٙدِب ٍدجقخ
ّال رٖلؼ لليها٥خ اال ث٦ل اٍزٖالؽِب ّريزدو الٔ الو٘بٍ ال٦نثخ للْدوة لدنا درى ؽيدو
االًِبه ر٦ل فْٞح اج٘وح الٍزٖالػ االهاّ ٖٙاىكُبه الؾ٘بح َّٗدِ ّٕدْ الو٘دبٍ
ال٦نثخ الٔ ٍكبى الجٖوح االهو النٕ ك٥بُن الدٔ رْدك٘ ّ دل هدٌِن ّالدنُبة الدٔ هددو
القال خ ثبلولٌٗخ الوٌْهح ّابى هي ثٌِ٘ن االؽٌ
ثي القٞبة ْكْا الَ٘ هلْؽخ هدبم الجٖدوح

ثي قٌ٘ الزو٘وٖ ّقبثد القل٘يدخ ٥ودو
ّّٕد

لدَ ؽدب الٌدبً ِ٘دب ّهدبهًدخ

ؽ٘برِن ثؾ٘بح افْاًِن هي ال٦وة النٗي ًيلْا اهٖبهاً افوٓ ث٘ي الو٘بٍ الغبهٗخ ّالغٌدبى

الولزيخ رهو ّالٖ الجٖوح اثب هٍْٔ االّ٦وٕ ثؾيو ًِو لِن ُّْ النٕ ٗ٦دوف ثبٍدن ًِدو
االثلخ -االعبًخ ّ -ث ْٞصالس واٍـ (ّ )003ه ٤هوّه الديهي اًٞدن قَدن هٌدَ ددبم
ّالددٖ الجٖددوح ىٗددبك ثددي اث٘ددَ ثؾيددو مل د الغدديم الوٌددلصو ّاٖٗددبلَ الددٔ الجٖددوح ُّددْ
الو٦وّف ثبٍن ًِو ه٦د ّرْ٦ك ٍجت رَو٘زَ الٔ اى ىٗبكاً لوب ارن اًغبى ؽيوٍ اهٍد
الٔ ه٦د ثي َٗبه الوبىًٖ ال ززبؽَ رجوابً ثَ الًدَ هدي إدؾبة هٍدْ اهلل ٕدلٔ اهلل
٥لَ٘ ّيلَ ٍّلن لدنل ًَدت ال٘دَ ددبلْا ًِدو ه٦دد

ؽزدٔ اى ىٗدبكاً اٞ٥دٔ لوعد الد
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كهُن ّقب لَ اثل كعلدخ ٍّد ٥دي ٕدبؽت ُدنا الٌِدو ّإ هعد ٗددْ لد اًدَ ًِدو
ىٗبك ا َٞ٥الوب
ه٦د

نُت صن ٥بك دب هب لد٘ذ اؽلاً ٗدْ ًِو ىٗبك ّالك ٗدْ اًَ ًِدو

دب ىٗبك  :مل

ٚد اهلل ٗؤر٘دَ هدي ْٗدبم(ُّ )006دنا ٗدل ٥لدٔ اُزودبم ىٗدبك

ثؾيو االًِبه ّاٖٗبلِب الدٔ قدوة الولٌٗدخ ُّدنا َٗدب٥ل دٖ رٞدْٗو الؾ٘دبح االقزٖدبكٗخ
ّاالعزوب٘٥خ للولٌٗخ الٌبّئخ اوب اًدَ ٗؾزود اى ٗكدْى دٖ ًيَدَ ُدلف يفدو ُدْ رقل٘دل
اٍوَ ثقلْك الٌِو .
ّادنل ر٦دوٗ الدجالمهٕ الددٔ اهٍدب اُد الجٖدوح ّ ددلاً هدٌِن الدٔ (٥جدل اهلل ثددي
٥وددو ثددي ٥جددل ال٦يٗددي) ددٖ ّاٍددٌ٥ ٜددلهب ٥دد٘ي ٥ددبهالً ٥لددٔ ال٦ددواإ ؽ٘ددش ّددكْا ال٘ددَ
هلْؽخ ه٘بٍ الجٖوح اٗٚر رهو ثؾيو ًِو لِن الٖٗدب الو٘دبٍ ال٦نثدخ هدي الج٘ٞؾدخ الدٔ
الجٖوح ُّْ النٕ ٗ٦وف ثبٍن ًِو اثي ٥وو (. )007
ّاددنل قددبم اُ د الجٖددوح ثو٦بلغددخ هلْؽددخ الو٘ددبٍ ٌ٥ددلُن ثجٌددبم الٖددِبهٗظ ثِددلف
رغو٘ ٤ه٘بٍ االهٞبه ِ٘ب ّهي اِّو النٗي قبهْا ثجٌبئِدب ىٗدبك ثدي اث٘دَ ّ٥ج٘دل اهلل ثدي
ىٗبك ّ٥جدل اهلل ثدي ٥دبهو ثدي اوٗدي ؽ٘دش ادبًْا ٗج٘ؾًِْدب للٌدبً (ِ )002دنا ٗدل
٥لٔ اى إؾبثِب قل ع٦لُْب هي اع القلهخ ل٦بهخ الٌبً ٖ الجٖوح .
اهب ْائل ُنٍ االًِبه ج٦ل اى ابًذ الجٖوح اهٙبً هْاربً اًْ٦زِب ُنٍ االًِدبه ددل
ٍب٥لد ٥لٔ اليها٥خ ؽزٔ ابى ٥لٔ عبًجٖ ًِو االثلدخ ثَدبر٘ي هزٖدلخ ارًِدب ثَدزبى
ّاؽل ّهي ًبؽ٘خ افوٓ اى ُنٍ االًِبه ابًذ هزْ٦جخ هي اثوىُب ًِو االثلخ ٗزْد٦ت
الٔ اًِبه اض٘وح ؽزٔ اما عبم هل الجؾو كف الوبم الٔ ا هي ُنٍ االًِبه ٘لف الدٔ كافد

الجَبر٘ي ٘وِّٗب كّى اى ٗجن هٕ ٌ٥بم هي قج إدؾبثِب درما رواعد ٤الجؾدو اًَدؾت الودبم
هي الجَبر٘ي

ٚدال ٥دي ملد اى ُدنٍ االًِدبه ابًدذ رَدز٦و للٌدد ؽزدٔ االًِدبه الٖدغ٘وح

ابًْا َٗزي٘لّى هٌِب الًِب ابًذ هزٖلخ ه ٤ثِٚ٦ب زكْى ّجكخ هي االًِو (. )002
ّهددي الدٚددبٗب الزددٖ اّهكُددب الددجالمهٕ ددٖ ازبثددَ زددْػ الجلددلاى ٥ددي الجٖددوح ُددٖ
االقٞب٥ددبد ُّددٖ االهاٙدددٖ ؽٖدد ٥لِ٘دددب ث٦دد٘ الْقٖددد٘بد اِجددبد اّ ُدددلاٗب اّ
هكب ئبد ّقل ثل ٥دلك رلد االقٞب٥دبد ( )22صودبًٖ ّْ٥دوٗي اقٞب٥دبً ّهضجزدخ اىامُدب
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اٍوبم إدؾبثِب الدنٗي ؽٖدلْا ٥لِ٘دب ّهَدبؽخ اد اقٞدب ٣هٌِدب ّادنل رٞدوإ الدٔ
اٍجبة هٌؼ رل االقٞب٥بد (. )021
اوددب اّهك الددجالمهٕ ه٦لْهددبد ٥ددي اّائ د الددلّه الزددٖ رددن ثٌبؤُددب ث٦ددل روٖدد٘و
الجٖوح ّقل مادو هٌِدب ( )01اهث٦دخ ْ٥دو كاهاً(ّ )020ادبى اّ كاه ثٌ٘دذ ثبلجٖدوح
ُٖ كاه ًب  ٤ثي الؾبهس صن كاه ه٦د ثي َٗبه الوبىًٖ (ّ )022هي ث٘ي الدلّه الزدٖ
ماوُب كاه رْ٦ك هلك٘زِب الٔ اهوهح ُّٖ كاه لجبثخ ثٌذ اثٖ ال٦بٕدٖ ( )025اى ٥دلك
اللّه الزٖ ماوُب الجالمهٕ قل٘لخ علاً ّالثل اى ٌُدب كّهاً افدوٓ ًْدرد دٖ الجٖدوح
ًز٘غخ اٍزدواه الٌبً ِ٘ب ّرْٞه الؾ٘بح االعزوب٘٥خ ّاالقزٖبكٗخ .
اوددب رٞددوإ الددجالمهٕ الددٔ ماددو قٖددْه الجٖددوح ّقددلم ه٦لْهددبد ٌِ٥ددب ّماددو
إؾبثِب ّقل اّهك (ْ٥ )01دوح قٖدْه ابًدذ ثبلجٖدوح ()021هٌِدب قٖدو اًدٌ ثدي
هبل فبكم الوٍْ هؾودل ٕدلٔ اهلل ٥ل٘دَ ّيلدَ ٍّدلن (ّ )023قٖدو االؽودو ل٦ودوّ
ثي ٥زجخ ثي اثٖ ٍي٘بى (ّ )026قٖو الٌْاُق ُّْ قٖدو ىٗدبك ثدي اث٘دَ ( )027اودب
ْٗعل ٖ الجٖوح قٖو الج٘ٚبم ُّْ قٖو ٥ج٘ل اهلل ثي ىٗبك ثي اثَ٘ (ٗ )022دد ٤دٖ
االٝواف الْوبل٘خ هي الجٖوح (ّ )022قٖو الوَ٘وٗي ادبى ل٦جدل الدوؽوي ثدي ىٗدبك
ثي اثَ٘ ّرْ٦ك ٍجت رَو٘زَ ثبلوَ٘وٗي الى الؾغبط ثدي ٍْٗد

الضديدٖ ٍد٘و ٘٥دب هدي

اّزو ثضْهح ٥جل الوؽوي ثي هؾول ثي االّ٦ش الكٌلٕ ٙدلٍ ؾجَدِن ٘دَ ّٗجدلّ لدٖ
هددي ّٕ د

الددجالمهٕ لِددنا الدٖددو ثبًددَ اددبى ٥جددبهح ٥ددي اثٌ٘ددخ هزلافلددخ ثٚ٦ددِب هدد٤

الدج ٘٦االفدو ام ٖٗديَ ثبًدَ ادبى ( قٖدو دٖ عدْف قٖدو ) (ّٗ )051جدلّ لددٖ اى
٥لك الدْٖه ثبلجٖوح ابى ااضو هوب ماورَ الوٖبكه ّاًِب ثٌ٘ذ هٌن ررٌٍ٘ الجٖوح.
ّهي الو٢بُو الزٖ اُزن ثناوُب الجالمهٕ ُٖ ؽوبهدبد الجٖدوح (ّ )050هودب
ُْ علٗو ثبلناو اى الؾبعخ الٔ الؾوبهبد ٖ الولٌٗخ االٍداله٘خ رقزلد

٥ودب ُدٖ دٖ

الوددلى الوّهبً٘ددخ ثوٌ٦ددٔ اى لِددب ّ٘١يددخ هقزليددخ ّهددي صددن ددرى لِددب ّددكالً ثٌبئ٘ دبً هقزلي دبً
ؾوبهدددبد الوّهدددبى ابًدددذ للٌيُدددخ ّال٦ٞدددبم ّروٚددد٘خ الْقدددذ ِ٘دددب ثبلوز٦دددخ ّالقودددو

( ال٦لك القبٓ ثبلوؤروو ال٦لوٖ الواث ٤لكل٘خ اٙكاة لٌَخ ) 2102
( ) 44

لسنت 2012

مجلت آداب البصرة  /العذد (  ) 33مج ( ) 1

ْ٘١يزِدب اعزوب٘٥دخ اهدب الؾود بم دٖ االٍدالم ِدْ ؽبعدخ كٌٗ٘دخ ٕدؾ٘خ للزِٞدو الدلائن
ّللٌ٢ب دخ الوٞلْثدخ ّاالُودب اهددو ّدوّ ٖ٥الْدك الزكددٌْٖٗ الجٌدبئٖ للؾودبم الوّهددبًٖ
النٕ ابى ٗؾْٕ ثو الَجبؽخ ّالٖبالد ال ٗوا ٖ٥هدب ٗوا٘٥دَ الؾودبم االٍدالهٖ هدي
الَددزو ّهددي ٖدد الٌَددبم ٥ددي الوعددب
ّاال زَددب

ّهددي اقزٖددبه ال٦ودد

٘ددَ ٥لددٔ الغَدد

ّاما ماددوّا اى ُددنا الؾوددبم ُددْ ه٘ددواس ٥ددي الزدبل٘ددل الوّهبً٘ددخ ددٌؾي ال

ً٦زدل اى ؽٚبهح ال٘وي ال٦وٗدخ قل عِلزَ

ّال ٥وة الْدبم ّالؾ٘دوح قجد االٍدالم

ّقل ؽش االٍالم ٥لٔ الٌ٢ب خ ّالِٞدبهح ّاى اهلل ٗؾدت الِٞدو ّالوزِٞدوٗي ددل اكٓ
مل الٔ ِْ١ه الغِخ الزٖ رؾدق مل الزِٞو ٖ الولى الوَلوخ ُّكنا ِ١و الؾودبم
هجكواً ث٘ي ف ٜٞالولٌٗخ االٍاله٘خ (ّ )052قل اّهك الدجالمهٕ ٥دي ؽوبهدبد الجٖدوح
ه٦لْهبد ٌ٘خ ددل رؾدلس ٥دي ربهٗقِدب هدي ؽ٘دش الددلم دٖ ردبهٗـ ثٌبئِدب اّ هلك٘زِدب
ٚددال ٥ددي رؾلٗددل هْاقِ٦ددب الغغوا ٘ددخ ٥لو دًب اى ثٌددبم الؾوبهددبد ابًددذ ال رددزن اال ث٦ددل
هْا دددخ ّالددٖ الجٖددوح ٥لددٔ ثٌبئِددب ( )055اوددب اّٙددؼ الددجالمهٕ اُزوددبم اُ د
الجٖوح ثبًْبم الؾوبهبد ّمل

لكضوح هوكّكارِب االقزٖبكٗخ ؽ٘ش ؽدق ؽوبم ( هَدلن

ثي اثٖ ثكوٍ ) اهثبؽبً ٝبئلخ قلهُب ثبل

كهُدن ْٗه٘دبً ّ٦ٝبهدبً اض٘دوا (ُّ )051دنا الدوقن

قل ٗل ٥لٔ الوجبلغخ ّلكٌَ ْٗ٘و الٔ اضوح االهثبػ الزٖ ٗؾٖ ٥لِ٘ب ٕدبؽت الؾودبم
ّقل اريق اى هَلوبً هوٗ ِّ٥ل الٔ اف٘دَ ٥جدل الدوؽوي ثؾوبهدَ لودب ٥دوف هددلاه
هب ٗؾٖ ٥لَ٘ هي اهثبػ ر ْٔ مل

ٖ الجٖوح صن اٍدزرمى ٥ج٘دل اهلل افدبٍ دٖ ؽودبم

يفو رمى لَ ّاٍزرمى ٍ٘بٍ االٍْاهٕ ّالؾٖ٘ي ثدي اثدٖ الؾدو ّهٗٞدَ ثٌدذ ىٗدبك
رمى لِن اوب ؽٖلذ لجبثَ ثٌذ اّ ٔ الغوّٖ الوْا دخ ٖ ثٌبم ؽوبه٘ي اؽلُوب دٖ
إؾبة الجدبم

ّاٙفو ٖ ثٌدٖ ٍد٦ل ّؽودبم الوٌغدبة لٖدبؽجَ الوٌغدبة ثدي هاّدل

الٚجٖ ّؽوبم ثلدظ ٌَٗدت الدٔ ثلدظ ثدي ًْدجخ الَد٦لٕ (ٖ )053دبه دٖ الجٖدوح اّاٍدٜ
الدوى االّ الِغوٕ اصٌٖ ْ٥دو ؽوبهدبً (ّ )056اّدزِو هٌِدب ؽودبم ٘د ّالدنٕ مادو
ٖ الْ٦و ال٦وثٖ ادْلِن :ـ
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ل٦وو اث٘ هب ؽوبم اَوٓ

لسنت 2012

٥لٔ الضلض٘ي هي ؽوبم ٘ ()057

ٚال ٥ي ؽوبم االهوام (ّ )052هي فال كهاٍزٖ للوْ ٣ْٙثْبى اضوح الؾوبهبد
ددٖ الجٖددوح بًِددب رددل ٥لددٔ اهريددب ٣الددْ ٖ٥الٖددؾٖ ثدد٘ي اُلِددب ُّددنا هؤّددو اٗغددبثٖ
َٗغ لِن هدبهًخً ه ٤اقواًِن ٖ ثبقٖ الوٌبٝق االفوٓ يًنا .
اّلٔ الجالمهٕ ٌ٥بٗ ًخ اج٘وح ثدناو الؾ٘دبح االعزوب٘٥دخ دٖ الجٖدوح ّهدي ه٢دبُو
اُزوبهددَ اًددَ رٞددوإ الددٔ ماددو ٥ددلك ٍددكبى الجٖددوح ددٖ الووؽلددخ االّلددٔ ه دي رددبهٗـ
ررٍَِ٘ب ّمل هي فال االّبهح الٔ ٥لك الودبرل٘ي ّ٥لك ا واك ْ٥ائلِن ؽ٘ش قدب اى
٥لك هدبرلٖ الجٖوح الوَغل٘ي ٖ ٍغ كْٗاى الغٌل فدال ّالٗدخ ىٗدبك ثدي اث٘دَ ادبًْا
صوبً٘ي اليبً ّ٥لك ٘٥بلِن هبئخ ال

ّْ٥وّى

ٖ ؽ٘ي ابى ٥لك هدبرلخ عٌل الكْ دخ

ٍز٘ي اليبً ّ٘٥بلِن ابًْا صوبً٘ي اليبً (ُّ )052نا ٗ ٌٖ٦اى ٥لك ٍدكبى الجٖدوح ادبًْا
ااضو هي ٥لك ٍكبى الكْ خ .
ّهي ه٢بُو اُزوبم الدجالمهٕ ثبلغْاًدت االعزوب٘٥دخ دٖ الجٖدوح ق٘بهدَ ثزدلّٗي
ه٦لْهددبد ٥ددي اليئددبد االعزوب٘٥ددخ الزددٖ ابًددذ ٍددبئلح ددٖ الوغزودد ٤الجٖددوٕ ّهددٌِن
الوددْالٖ ؽ٘ددش ٗددْهك ه٦لْهددبد ٥ددي إددْلِن ّاؽددْالِن ّالزؾددبقِن ثبلدجبئ د ال٦وث٘ددخ
ٌ٦لهب ماو ؽوواى ثي اثبى قب اًَ هْلٔ للقل٘يخ ٥ضوبى ثي ٥يبى ّاًَ ادبى هدي ٍدجٖ
٘٥ي الزوو (. )011
ٌّ٥لهب رٞوإ للؾلٗش ٥ي الؾَي الجٖوٕ قب ابى اثدٍْ ّ٥ودَ ٍد٘٦ل ثدي َٗدبه
هي ٍجٖ هَ٘دبى ٖدبه ّالدل الؾَدي الجٖدوٕ بهدوهح هدي االًٖدبه ٗددب لِدب (الوث٘د٤
ثٌذ الٌٚو) ُّٖ ٥وخ اًٌ ثي هبل

ّ ٖ هّاٗخ افوٓ قب اى اٍوِب (عو٘لخ) هدي

ثٌٖ ٍلوخ ُّٖ اهوهح اًٌ ثي هبل (. )010
ٌّ٥لهب رٞوإ الٔ ماو (هوح ثي اثٖ ٥ضوبى) قب اًَ هْلٔ ٥جل الدوؽوي ثدي اثدٖ
ثكوٍ(. )012
ّ ددٖ ؽددلٗش الددجالمهٕ ٥ددي ًِددو ٘ددوّى ثبلجٖددوح قددب ٍددوٖ ثبٍددن ٘ددوّى هددْلٔ
هث٘٦خ ثي اللٍ الضديٖ (. )015
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ّهي الوْالٖ الدنٗي ٍدكٌْا ثبلجٖدوح ّ اّهك لِدن مادو الدجالمهٕ دٖ ازبثدَ زدْػ
الجلاى ُن االٍبّهح ُّن قْح َ٥كوٗخ بهٍ٘خ ابًذ ردبر

دبهً

الوَدلو٘ي هد ٤هلد

ٗيكعوك لوب اًِيم اليوً بّٙدْا اثدب هٍْدٔ االّد٦وٕ ٥لدٔ الدلفْ ثبالٍدالم لددبم
هددٌؾِن ث٦دد٘ االهز٘ددبىاد ددٖ الٞ٦ددبم ّاالقبهددخ رعددبثِن ٌّ٥ددلُب رْعِددْا ٕددْة
الجٖوح إجؾْا ٘وب ث٦ل هي هْالٖ رو٘ن ِ٘ب(. )011
ّاّددبه الددجالمهٕ الددٔ الوْاقد

الَ٘بٍدد٘خ الزدٖ ارقددنُب االٍددبّهح هددي االؽددلاس

الزددٖ ّددِلرِب الجٖددوح دددب اًِددن لددن ْٗددزواْا ددٖ ؽددوة الغو د ّاددنل اّٙددؼ ٥ددلم
اّزوااِن ٖ ؽوة ٕي٘ي اٗٚبً ّلكٌِن اّزواْا ٖ الضدْهح الزدٖ قبكُدب ٥جدل الدوؽوي
ثي هؾول ثي االّد٦ش الكٌدلٕ ٙدل الؾغدبط ثدي ٍْٗد

الضديدٖ ٍدٌخ ُ20دـ الدنٕ ارقدن

اعواماد رَ٦ي٘خ ثؾدِن ام اهو ثِلم كّهُن ّهٌ ٤الٞ٦بم ٌِ٥ن ّاعلٔ ثٚ٦ب هٌِن(.)013
ّازدددت الدددجالمهٕ ٥دددي االٕدددجِبً٘٘ي ددددب اًِدددن ادددبًْا هددد ٤االٍدددبّهح بٍدددلوْا
ُّددبعوّا الددٔ الجٖددوح ّماددو اؽددل ى٥وددبئِن ُّددْ ٥جددل اهلل ثددي االٕددجِبًٖ ّاددبى
ٕبؽت صوّح اج٘وح ؽ٘ش ابى للَٗ اهث٦وبئخ هولْ ّلَ كاه اثي االٕجِبًٖ ثبلجٖدوح
ُّنا ٗل ٥لٔ الدلهح االقزٖبكٗخ ال٦بل٘خ الزٖ ادبى ٗوزلكِدب ٚدال ٥دي هكبًزدَ ّكّهٍ
دٖ الغبًددت الَ٘بٍدٖ دددل ّقد

الدٔ عبًددت هٖدد٦ت ثدي اليث٘ددو الددنٕ ادبى ّال٘دبً ٥لددٔ
ٖ الؾوة الزٖ ٌِّب هٖد٦ت ٥لدٔ الوقزدبه

الجٖوح ٙل الوقزبه الضديٖ ؽ٘ش ّبه
ّابى ٥لٔ ه٘وٌخ عِ٘ هٖ٦ت (. )016

ّهددي ئددبد الوددْالٖ الددنٗي ٍددكٌْا الجٖددوح :ـددـ االًددل به ُّددن اقددْام إددلِن هددي
الٌَل ّقل ر٦وْٙا للَجٖ ٥لٔ ٗل اليوً صن إجؾْا هي عٌدلُن ٌّ٥دلهب ُديم اليدوً
اٍلوْا بًيلِن ّالٖ الجٖدوح اثدْ هٍْدٔ االّد٦وٕ دٖ الجٖدوح ّادبى ملد

دٖ ىهدي

القل٘يخ ٥ضوبى ثي ٥يبى (. )017
ّاّدبه الدجالمهٕ الدٔ ق٘دبم ٥ج٘دل اهلل ثدي ىٗدبك ثَدجٖ قدْم هدي اُد ثقدبهٓ بٍددكٌِن

الجٖوح ّلوب ثٌٔ الؾغبط ثي ٍْٗ الضديٖ هلٌٗخ ّاًٍ ٜد اض٘واً هٌِن الِ٘ب (. )012

( ال٦لك القبٓ ثبلوؤروو ال٦لوٖ الواث ٤لكل٘خ اٙكاة لٌَخ ) 2102
( ) 55

مجلت آداب البصرة  /العذد (  ) 33مج ( ) 1

لسنت 2012

رؾلس الجالمهٕ ٥ي ث ٘٦الدٚدبٗب االعزوب٘٥دخ القبٕدخ ثولٌٗدخ الجٖدوح ددل
هّٓ اى ٥جل الوؽوي ثي اثٖ ثكوٍ ابى اّ هْلْك ٖ االٍدالم ّلدل ثبلجٖدوح

ٌؾدو

اثٍْ عيّهاً ّا٦ٝن هٌِب اُ الجٖوح (٥ )012لوبً اى اثب ثكدوٍ ادبى اّ هدي دوً
الٌق هي الوَلو٘ي ٖ الجٖوح (. )031
اّهك الجالمهٕ ث٦د٘ الو٦لْهدبد ٥دي الِدلاٗب الزدٖ قدلهِب ث٦د٘ الجٖدوٗ٘ي الدٔ
الدْالح ّالقليددبم ؽ٘ددش قدب اى ثْددبه ثددي هَدلن الجددبُلٖ اُددلٓ الدٔ الؾغددبط ثددي ٍْٗد
الضديٖ وٍبً وك ٥لَ٘ ثبى اقٍ َ٦ٞج٦وبئخ عوٗت ّق٘ اهثوبئخ عوٗت ٖ الجٖوح(.)030
ّقلم ال٦الم ثي ّوٗ الِنلٖ ُلٗخ الٔ ٥جل الولد ثدي هدوّاى ّلكدي الدجالمهٕ
لن ٗناو عٌَِب بق َ٦ٞهبئخ عوٗت ٖ الجٖوح (. )032
اوب اّبه الجالمهٕ الٔ ث ٘٦الْقٖ٘بد الزٖ رْ ٘ذ ٖ الجٖدوح ّهدٌِن ٍدلن
ثي ىٗبك ثي اثَ٘ ٖ ِ٥ل ٥جل الول ثي هوّاى ٌ٥لهب ابى الؾغبط ّال٘بً ٥لٔ ال٦دواإ ّهدي
الْقٖ٘بد الزٖ ك ٌذ ثبلجٖوح الؾَي الجٖوٕ ُّْ اثي رَّ ٤صوبًْى (. )035
اوددب ماددو اى ٍددغبػ ثٌددذ اًّ ثددي اٍددبهخ ثددي الٌ٦جددو ثددي ٗوثددْ ٣الزو٘و٘ددخ ّ ددٖ
ه ّاٗخ افوٓ اًِب ٍغبػ ثٌذ الؾبهس ثي ٥يدبى ثدي ٍدْٗل الزدٖ ركٌِدذ ّريّعدذ هدي
هَ٘لوخ الكناة لوب قز هَ٘لوخ اٍلوذ ّٗدب اًِب ُبعود الٔ الجٖوح ّهبرذ ِ٘دب
ّقل ٕلٔ ٥لِ٘ب ٍووٍ ثي عٌلة الي ياهٕ ُّدْ ّالدٖ الجٖدوح قجد قدلّم ٥ج٘دل اهلل ثدي
ىٗبك هي فواٍبى ّّالٗزَ للجٖوح (. )031
ّرٞوإ الجالمهٕ الٔ ٥وٗ ريبٕ٘ الد٘ٚخ ثد٘ي الوغ٘دوح ثدي ّد٦جخ ّام عو٘د
ّقددل اّهك اٍددوِب دددب اًِددب ثٌددذ هؾغددي ثددي اال دددن ثددي ّدد٘٦ضخ ثددي الِدديى ّاًِددب ابًددذ
هزيّعخ هي الؾغبط ثي ٥ز٘ الضديٖ ّاّهك اٍوبم الِْْك االهث٦خ ُّدن اثدْ ثكدوٍ ثدي
هَددوّػ هددْلٔ الٌجددٖ هؾوددل ٕددلٔ اهلل ٥ل٘ددَ ّيلددَ ٍّددلن ّّددج ثددي ه٦جددل ًّددب  ٤ثددي
الؾبهس ثي اللٍ الضديٖ ّىٗبك ثي اثَ٘ النٗي ِّلّا ىًٔ الوغ٘وح ثرم عو٘ ّمُبثِن
الكام الِْبكح اهبم القل٘يخ ٥وو ثي القٞبة ِْل صالصخ هٌِن ّرلغلظ ىٗدبك ثدي اث٘دَ ثبلْدِبكح
( رهو ٥وو ثبلضالصخ غللّا دب ّج ارغلل ِّْك الؾق ّرج ٞالؾل ) (. )033
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اوددب اّددبه الددجالمهٕ الددٔ ث٦دد٘ الوِددي ّالؾددوف الزددٖ اددبى ْٗددزغ ثِددب اُ د
الجٖوح ناو هٌِن ع٦يو هْلٔ ٍلن ثي ىٗبك ثي اثَ٘ اًَ ابى فواع٘بً ( )036هٕ ٗدْم
ثغو ٤القواط ّاى ٥جل الوؽوي ثدي ٥جدبً ثدي هث٘٦دخ ادبى ٗددْم ثزدوّٗ٘ الجغدب ()037
ّاى ّ٘جبى ثي ٥جل اهلل ٕبؽت الودجوح الو٦وّ خ ثبلجٖوح هدجوح ّ٘جبى (. )032

اسىاق البصرة :
اّهكد الوٖبكه ث٦د٘ الو٦لْهدبد ٥دي اٍدْاإ الجٖدوح ؽ٘دش مادو اًدَ ادبى
ٖ الجٖوح ٍْإ ٗد ٤ثبلدوة هي الوَغل الغبهّ )032( ٤اى ٥جل اهلل ثي ٥دبهو ثدي
اوٗي اصٌبم ّالٗزَ ٥لٔ الجٖوح هي ٌٍخ ُ 56-23غوٗخ قبم ثؾيو ًِوٗي دٖ الجٖدوح
اؽدلُوب ٗ٦ددوف ثٌِدو ام ٥جددل اهلل (ًَ )061دجخً الددٔ اهددَ ُّدٖ كعبعددخ ثٌدذ اٍددوبم ثددي
الٖلذ الَلوٖ ( ُّْ )060الٌِو النٕ ٗزيو ٣هدي ًِدو د٘٘ اّ ّد ٜال٦دوة هزغِدبً
الٔ كاف هلٌٗخ الجٖوح (ّ )062ثبكه ٥جل اهلل الدٔ ّدوام الدلّه الْاق٦دخ ثدبلدوة هدي
ًِو ّاللرَ صن ُلهِب ّثٌٔ ٖ هكبًِب ٍْإ (. )065
ّقب الجالمهٕ اًَ لوب ٘٥ي (ثدال ثدي اثدٖ ثوكح)ّال٘دبً ٥لدٔ الجٖدوح قدبم ثؾيدو
ًِو ثال صن اهو ثزؾْٗ ٍْإ ام ٥جدل اهلل هدي هْق٦دَ الدٔ ًِدو ثدال ّاٍدٌل ملد الدٔ
ٗيٗددل ثددي فبلددل الدَددوٕ ّاقددبم ٥لددٔ عددبًجٖ ُددنا الٌِددو الٌب ددن الددٔ الجٖددوح الؾْاً٘ددذ
ّٕبه ٍْقبً هِوبً ٖ الجٖوح (ّ )061ه ٌٔ٦اى ُنا الَْإ ؽد هؾد الَدْإ االّ
النٕ ٌ٥ل الوَغل الغبه٥ )063( ٤لوبً ثرًَ ْٗعل ٖ الجٖوح اٍدْاإ افدوٓ هْدِْهح
هض د ٍددْإ الووثددل ٍّددْإ الكددال ّهددب اددبى ددٖ ا د هٌِوددب هددي ثْ٘٥ددبد لوٌزْعددبد
الٖؾوام (ّ )066هي االٍْاإ ٖ الجٖوح الزٖ ابًدذ هْعدْكح دٖ االىهٌدخ االّلدٔ
كّى اى ٗؾددلك هْقِ٦ددب هض د ٍددْإ الٞ٦ددبهٗي ٍّددْإ ال٦ٞددبم ٍّددْإ الغددٌن ()067
ٍّْإ اللثب ٘ي ٍّْإ االث

ٍّْإ الٞؾبً٘ي ٍّْإ الْىاً٘ي(. )062

اوددب اُددزن الددجالمهٕ ثددناو الوٌبى٥ددبد ّالقال ددبد الزددٖ ابًددذ رؾددلس ثدد٘ي ٍددكبى
الج ٖوح ّاى ث ٘٦هٌِب ابى ٗؤكٕ الدٔ كهعدخ الد٦٘ٞدخ ثد٘ي الوزقبٕدو٘ي ثد اى ملد
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االهو ْٗهصَ اٙثبم الٔ االثٌبم ٌ٦ل ؽلٗضَ ٥ي ًِو ه٦د رٞوإ الٔ ماو القالف ثد٘ي
ىٗبك ثي اثَ٘ ّث٘ي ٥جل اهلل ثي ٥بهو ثي اوٗي ثْدبى ؽيدوٍ ام ادبى االف٘دو ٗوبٝد

دٖ

ؽيوٍ بٍدزغ ىٗدبك مُدبة ٥جدل اهلل الدٔ دزؼ ث٦د٘ الوٌدبٝق دٖ فواٍدبى ّقدبم ثؾيدو
الٌِو لوب ٥بك ّعل الٌِو هؾيْهاً غٚدت ٥لدٔ ىٗدبك ّؽدلصذ الد٦٘ٞدخ ث٘دٌِن ّاًزدلدذ
االؽدبك ّالد٦٘ٞخ ث٦ل مل ث٘ي االٍور٘ي (. )062
ّماو الجالمهٕ اى اّ قبٗ ٘٥ي ٖ الجٖوح ابى اثب هوٗن اٗبً ثي ٕدج٘ؼ
ىهي القل٘يخ ٥وو ثي القٞبة (ّ )071هي قٚبح الجٖوح النٗي مادوُن اٗٚدبً فبلدل
ثي ٝل٘ق ثي هؾول القيا. )070( ٖ٥
ّهددي الدٚددبٗب الزددٖ إددله الدٚددبم ددٖ الجٖددوح ؽكو دبً ِ٘ددب هددب اّهكٍ الددجالمهٕ
ثْبى االهٗ الزٖ ٗوزلكِب ي ٍي٘بى ثي ه٦بّٗخ ثي ٗيٗل ثدي الوِلدت ّالجدبل هَدبؽزِب
ال

ّفوَوبئخ عوٗت .

ّاك٥ددٔ ي الوغ٘ددوح ثددي الوِلددت ثددبى رل د االهٗ لِددن ّقددل ٥وٙددْا قٚدد٘زِن ٥لددٔ
الدٚبم ّث٦ل اى رن االٍزوب ٣الٔ اال الوزقبٕو٘ي رن إلاه ؽكدن قٚدبئٖ لٖدبلؼ ي
ٍي٘بى ثي ه٦بّٗخ ثي ٗيٗل ثي الوِلت (. )072
اوب اّهك الجالمهٕ ريبٕ٘ ق٘ٚخ االهٗ الو٦وّ خ ثبٍن اٍْدغبى الزدٖ اك٥دٔ اد

هي اثٖ ثكوٍ ّافَ٘ ًب  )075(٤اثٌٖ هَوّإ– هَوّػ– الضديٖ( )071ثولك٘زِب(. )073
ّاّددبه الددجالمهٕ الددٔ ٍددغي الجٖددوح دددب اًددَ اددبى ِ٘ددب هٌددن ىهددي ٥زجددخ ثددي
يّاى ّؽلك هْ َ٦ٙاًَ ابى ٖ هؽجخ ثٌٖ ُبّن ( ٖ ّ )076هْ ٤ٙيفو مادو اى
ٍل٘وبى ثي ٥لٖ قبم ثجٌبم ٍغي ثبلجٖوح ؽ٘ش اّدزوٓ كاه ٥ج٘دل اهلل ثدي ىٗدبك ثدي اث٘دَ
هي هبلَ غ٦لَ ٍغٌبً (. )077
اوب اّهك الجالمهٕ هّاٗخ ِ٘ب الزرا٘ل ٥لٔ ٍالهخ اللغخ ال٦وث٘خ هدي اللؾدي ؽ٘دش
قب ( اى ابرجبً الثٖ هٍْٔ االّ٦وٕ ازت الٔ ٥وو ثي القٞبة هي اثْ هٍْٔ كزدت
الَ٘ ٥وو اما ارب ازبثٖ ُنا بٙوة ابرج ٍْٝبً ّا٥يلَ ٥ي ٥ول ) (ّ )072ملد
ثَجت اى الكبرت قل لؾي ٖ ازبثخ الوٍبلخ الى ؽدوف (هدي) رغدو هدب ث٦دلُب كدبى ٥ل٘دَ
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اى ٗكزت (هي اثٖ هٍْٔ االّ٦وٕ) ّلٌ٘ اوب ازت (هي اثْ هٍْٔ االّ٦وٕ) ُّنا ٗدل
٥لٔ الؾوٓ الْلٗل ٥لٔ قْا٥دل اللغدخ ال٦وث٘دخ ّؽوبٗزِدب ّٕد٘بًزِب هدي اللؾدي اودب ٘دَ
اّبهح الٔ اى هي ٗزْلٔ الْ١بئ

ٖ اللّلخ االٍداله٘خ ٗغدت اى ٗكدْى هلودبً ثدْا٥دل اللغدخ
ّ٘١يخ الكبرت .

ال٦وث٘خ ّٗررٖ ٖ هدلهخ رل الْ١بئ

اّهك الدجالمهٕ ث٦د٘ الو٦لْهددبد ٥دي الددْالح الدنٗي رْلددْا اكاهح الجٖدوح كددبى
اّلِن ٥زجخ ثدي ديّاى ّالدنٕ اٍدزوو هدي ٍدٌخ ُ 06- 01غوٗدخ

ّادبى ٥زجدخ قدل

اٍددزرمى القل٘يددخ ٥وددو ثددي القٞددبة ثبلْددقْٓ ال٘ددَ ّاكام هٌبٍدد الؾددظ ()072
بٍزقل

٥زجخ ٥لٔ الجٖوح هغبّد ٤ثدي هَدْ٦ك الَدلوٖ ددب القل٘يدخ ٥ودو ل٦زجدخ  :ـ

ال هدي اُد الدْثو ٥لدٔ هعد هدي اُد الودله ( )021دٌالؽ ٠رؾيد٥ ٠ودو
ارْلٖ هعد ً
٥لٔ رْل٘خ هغبّ ُّْ ٤هع هي اُ الجبكٗدخ – الدْثو – ّلدن ٗدْ الوغ٘دوح ثدي ّد٦جخ
ُّْ هع هي اُ الؾٚدو – الودله –الًدَ هدي اُد الٞدبئ

ُّدٖ هلٌٗدخ ّملد الى

اُ الجبكٗدخ ٗيزددلّى الدٔ القجدوح ّالزغوثدخ االكاهٗدخ دٖ اكاهح الودلى ّاالقدبل٘ن لكدًِْن
ْْٗ٘٦ى ٖ ث٘ئدخ ال رؾزدبط الدٔ هضد رلد القجدوح اودب اى ٍدج ال٦دِ٘ ّالز٦بهد كافد
الولٌٗخ ٗقزل

٥وب ُْ هْعْك ٖ الجبكٗخ ُّنا عو٘٦دَ لدَ هدوكّكاد دٖ اكاهح االقلد٘ن

ال ٍ٘وب ّاى الجٖوح ؽلٗضخ ِ٥ل ثبلزؾوٗو

لوب ٍو٥ ٤زجخ ثي يّاى ملد هدي ٥ودو

ثي القٞبة ٝلت هٌَ ا٥يبمٍ ٥ي ّالٗخ الجٖدوح ّلكدي ٥ودو ه د٘ ٝلجدَ ٦دبك الدٔ
الجٖوح لكٌَ رْ ٖ اصٌبم ْ٥كرَ ٌٍخ ُ 06غوٗخ()020اهب اثي ٍد٦ل ددل مادو اى ٥زجدخ
ثدي دديّاى ّ دٖ ٝوٗددق ْ٥كردَ هددوٗ ودبد ٌ٥ددل هْٙدٗ ٤دددب لدَ ه٦ددلى ثٌدٖ ٍددل٘ن
ّمل

ٖ ٌٍخ ُ07ـ ٥ي ٥وو ٌٗبُي الَجّ ٤القوَد٘ي ٍدٌخ (٥ )022لودبً ثدرى القل٘يدخ

٥وو ثي القٞبة ابى ٗو ت ثب٥يبم ٥زجخ ثي يّاى ٥ي ّالٗدخ الجٖدوح ام ازدت الدٔ
ال٦ددالم ثددي الؾٚددوهٖ ّالددٖ الجؾددوٗي ل٘زْعددَ الددٔ الجٖددوح ّٗؾ د هؾ د ٥زجددخ ّلكددي
ال٦الم هبد ّلن ٖٗ الٔ الجٖوح ّملد

دٖ ٍدٌخ ُ01دـ اّ ٍدٌخ ُ 03دـ ( )025لودب

هبد ٥زجخ ثدي ديّاى ٌ٦دلُب ازدت ٥ودو ثدي القٞدبة الدٔ الوغ٘دوح ثدي ّد٦جخ ثِ٦دلٍ
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٥لٔ الجٖوح ّث٦ش ثَ الَ٘ بقبم الوغ٘وح ّال٘بً ٥لِ٘ب ؽزٔ عوٓ ثٌَ٘ ّث٘ي ام عو٘ هدب
عوٓ (٥ّ . )021لٔ اصو مل رن ٥ي

الوغ٘وح ثي ّ٦جخ ٥ي ّالٗخ الجٖدوح ّاٍدٌبك

ّالٗزِب الٔ اثٖ هٍْٔ االّ٦وٕ ّملد

دٖ ٍدٌخ ٍدذ ْ٥دوح ُغوٗدخ ّٗددب ٍدٌخ ٍدج٤

ْ٥وح ّاالّلٔ اصجذ (ّ )023انل اّبه الجالمهٕ الٔ ّالٗخ ٥جدل اهلل ثدي ٥دبهو ثدي اوٗدي
٥لٔ الجٖوح ( )026صن ىٗبك ثي اثَ٘ (ّ )027ث٦لٍ ٥ج٘دل اهلل ثدي ىٗدبك (ّ )022ادنل اّدبه

الٔ ّالٗخ ؽويح ثي ٥جل اهلل ثي اليث٘و ٥لٔ الجٖوح (ّ )022الٔ اكاهح الؾغدبط للجٖدوح
ثْٕيِب عيماً هي اكاهرَ ال٦بهخ لل٦واإ (. )021

الخـاتمت :
هي فال كهاٍزٌب لكزبة زْػ الجللاى للجالمهٕ ارٚؼ لٌدب اًدَ ٗ٦دل ّاؽدلاً هدي
اُن الوٖبكه الزٖ رٌبّلذ ربهٗـ هلٌٗخ الجٖوح هٌن ررٍَِ٘ب ّؽزٔ الٖ٦دو ال٦جبٍدٖ
ّمل لوب رٚوٌَ هي ه٦لْهبد ّاٙؾخ ّّا ٘خ ّهب اهزبىد ثدَ هدي كقدخ دٖ هٖدلهٗخ
الوّاٗبد ّاالفجبه الزٖ هّاُب ٥ي الجٖوح اوب اّبه الدجالمهٕ الدٔ اُدن الوْدكالد
الزٖ ابى ٗ٦بًٖ هٌِب اُدبلٖ

الجٖدوح ّ دٖ هددلهزِب هلْؽدخ هبئِدب ّعِدْك اُلِدب دٖ

ٍج٘ الزغلت ٥لٔ ُنٍ الوْكلخ .
اوب ماو الدجالمهٕ اٍدوبم اًِدبه الجٖدوح الزدٖ ابًدذ هٌزْدوح ِ٘دب ّالزدٖ اًدلهً
ه٢٦وِب ّقل اؽزي ٠ازبة زْػ الجللاى ثبٍوبئِب ام لْالٍ لوب اٌب ًَز ٤٘ٞاى ًز٦وف ٥لِ٘ب
اودب اّهك الدجالمهٕ قبئوددخ ثبٍدوبم الودب٦ٝدبد ّالددلّه ّالدٖدْه ّالؾوبهدبد ددٖ
الجٖوح .
ٚددال ٥ددي ماددوٍ لو٦لْهددبد ٥ددي اليئددبد االعزوب٘٥ددخ الزددٖ ابًددذ رَددكي الجٖددوح
ّرٞوإ الٔ ث٘دبى اؽْالِدب الَ٘بٍد٘خ ّاالقزٖدبكٗخ ّاُدن الدجبئد ال٦وث٘دخ الزدٖ اهرجٞدذ
هِ٦ب ثواثٞخ الْالم .
ّثددنل

ددبى ازددبة زددْػ الجلددلاى ال ٗوكددي بٕ ثبؽددش ددٖ الزددبهٗـ االٍددالهٖ اى

ٗغ٘ الٞوف  ٌَ٥لكًَْ اؽل االهابى الوئَ٘٘خ ٖ الوكزجخ ال٦وث٘خ االٍاله٘خ .
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قائمت الهىامش
 -0اثددي الٌدددلٗن اليِوٍددذ ٗدددبقْد الؾودددْٕ ه٦غددن االكثدددبم ّ 012-22/3دددباو
هٖٞئ الزبهٗـ ال٦وثٖ ّالوؤهفْى  215/0اليهالٖ اال٥الم 267/0
 -2الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ . 200

 -5م  .ى ٓ . 515 200
 -1م  .ى ٓ . 562 561 021
 -3م  .ى ٓ . 515 205 006
 -6م  .ى
 -7م  .ى
 -2م .ى
 -2م  .ى

ٓ . 522
ٓ . 562
ٓ . 026 062
ٓ . 511

 -01م  .ى ٓ . 511
 -00م  .ى ٓ . 522 562 560 561 213 062
 -02م.ى ٓ . 226
 -05م .ى ٓ 232
 -01م  .ى ٓ 501
 -03م .ى ٓ 226
 -06م.ى ٓ 510 557
 -07م.ى ٓ 22
 -02م.ى ٓ 12 15 57 55
 -02م.ى ٓ 065 000 10 27 26 22
 -21م.ى ٓ 17 07
 -20م.ى ٓ 073 065 012 12
 -22م.ى ٓ 001 21 35 50
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 -25م.ى ٓ 21
 -21م.ى ٓ 526 516 511 510
 -23م.ى ٓ 533
 -26م.ى ٓ 07
 -27م.ى ٓ 515
 -22م.ى516 ٓ .
 -22م.ى556 ٓ .
 -51م.ى ٓ 536 531 557
 -50م.ى ٓ 532
 -52م.ى ٓ 531 531 512 517
 -55م.ى ٓ 552 561
 -51م.ى ٓ 513
 -53م.ى ٓ 557
 -56للزيٖ٘ هاع ٤م.ى ٓ 563 561 531
ّ -57باو هٖٞئ الولى ٖ االٍدالم ٥ 022/0جدل الغجدبه ًدبعٖ كهاٍدبد دٖ
ربهٗـ الولى ال٦وث٘خ ٓ022

هٖٞئ ٥جبً الوٍْْٕ الْ٦اه الزبهٗق٘دخ لٌْدرح

ّرْٞه الولى ال٦وث٘خ االٍاله٘خ ٓ62
 -52الدجالمهٕ

زددْػ الجلدلاى ٓ ّ 556اً٢ددو اددنل اثدي ٍدد٦ل الٞجدددبد 3/7

ٗدبقْد الؾوددْٕ ه٦غدن الجلددلاى  -52 151/ 0الدجالمهٕ

زددْػ الجلددلاى ٓ 510

ّاً٢و انل الٞجوٕ ربهٗـ الٞجوٕ 321/5
 -11ال٘٦دْثٖ ازبة الجللاى ٓ  21اثي اليدَ٘ هقزٖو ازبة الجللاى ٓ 071

 -10الدددجالمهٕ زدددْػ الجلدددلاى ٓ ّ 212اً٢دددو ادددنل عبٍدددن ٕدددكجبى ٥لدددٖ
كهاٍبد ٖ الزبهٗـ ال٦وثٖ ٓ22
 –12الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ 215
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ّ – 15باو هٖدٞئ الودلى دٖ االٍدالم  521/0هٖدٞئ ٥جدبً الوٍْدْٕ
الْ٦اه الزبهٗق٘خ لٌْرح ّرْٞه الولى ال٦وث٘خ ٓ62
ٗ -11بقْد الؾوْٕ ه٦غن الجللاى 151/0
 – 13لٌْٗ هبٌٍْ٘٘ى ف ٜٞالجٖوح ّثغلاك ٓ53-51
 -16الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ 557

 -17م.ى ٓ 557
 -12م.ى ٓ 557
 -12م.ى ٓ 215
 -31م.ى ٓ 231
 -30م.ى ٓ ّ215اً٢دددو ادددنل اثدددي اليد٘دددَ هقزٖدددو ازدددبة الجلدددلاى ٓ 071
ٗبقْد الؾوْٕ ه٦غن الجللاى 152/0
 -32الدددجالمهٕ

زدددْػ الجلدددلاى ٓ ّ 522اً٢دددو ادددنل ٗدددبقْد الؾودددْٕ ه٦غدددن

الجللاى ٥ 152/0جل هٌِب ه٦غن الٌَبم الْب٥واد ٓ 05
 -35الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ556

- 31هبٌٍْ٘٘ى ف ٜٞالجٖوح ّثغلاك ٓ 23
-33الجالمهٕ

زْػ الجللاى ّٓ 556اً٢و ادنل ٗدبقْد الؾودْٕ ه٦غدن الجلدلاى

150/0
ُْ -36بم ع ٜ٘٦الكْ خ ٓ 122-127
 - 37زْػ الجللاى ٓ 236
-32م ى ٓ 511
 -32م.ى ٓ511
 -61م.ى ٓ511
-60م.ى ٓ515
 -62م.ى ٓ571
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 – 65م.ى ٓ522-520
 -61م.ى ٓ511
 -63م.ى ٓ501
66م.ى ٓ510
 -67م.ى ٓ510
 -62م.ى ٓ 510
-62م.ى ٓ ّ 510اً٢و انل ٗبقْد الؾوْٕ ه٦غن الجللاى 155/0
ّ-71باو هٖٞئ الولى ٖ االٍالم 521/0
-70الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ 510

-72م.ى ٓ 510
 -75م.ى ّٓ 512-510اً٢و اثي اليدَ٘ هقزٖو ازبة الجللاى ٓ071
 -71م.ى ٓ 512
 -73م.ى ٓ ّ 515-512اً٢دو ادنل ههيٗدخ ٥جدل الُْدبة الق٘دوّ اكاهح ال٦دواإ
ٖ ٕله االٍالم ٓ025
-76م.ى ٓ 515-512
 -77م.ى ٓ ّ 512اً٢و انل ٗبقْد الؾوْٕ ه٦غن الجللاى 155/0
-72م.ى ٓ ّ515اً٢و انل ٗبقْد الؾوْٕ ه٦غن الجللاى 151/0
-72الوي ٚالٚجٖ اليبفو ٖ االهضب

ٓ051

٥-21جل الغجبه ًبعٖ كهاٍبد ٖ ربهٗـ الولى ال٦وث٘خ االٍاله٘خ
-20الجالمهٕ

ٓ056

زْػ الجللاى ٓ515

-22م.ى ٓ 515
٥-25جل الغجبه ًبعٖ كهاٍبد ٖ ربهٗـ الولى ال٦وث٘خ االٍاله٘خ ٓ057
-21الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ 511

-23م.ى ٓ 511
( ال٦لك القبٓ ثبلوؤروو ال٦لوٖ الواث ٤لكل٘خ اٙكاة لٌَخ ) 2102
( ) 45

مجلت آداب البصرة  /العذد (  ) 33مج ( ) 1

لسنت 2012

-26م.ى ٓ 511
-27م.ى ٓ 511
-22م.ى ٓ 515
-22م.ى ٓ 511
-21م.ى ٓ 517
-20م.ى ٓ 531
-22م.ى ٓ 563
-25هقزٖو ازبة الجللاى ٓ076
21ـ زْػ الجللاى ٓ530
-23م.ى ٓ 535
-26م.ى ٓ 535
-27م.ى ٓ 535
-22م.ى ٓ 536
-22م.ى ٓ 537
 -011م.ى ٓ536
-010م.ى ٓ 565
-012م.ى ٓ  537للزيٖدد٘ ٥ددي اًِددبه الجٖددوح ٍّددجت رَددو٘زِب الزددٖ ّهكد ددٖ
ازددبة زددْػ الجلددلاى للددجالمهٕ هاع٦ددَ هددي ٓ ّ 565-530اً٢ددو اددنل ٗددبقْد
الؾوْٕ ه٦غن الجللاى 156-153/0
-015م.ى ٓ 535
-011م.ى ٓ 531
-013م.ى ٓ 536
-016م.ى ٓ ّ 566اً٢ددو اددنل ههيٗددخ ٥جددل الُْددبة الق٘ددوّ اكاهح ال٦ددواإ ددٖ
ٕله االٍالم ٓ 11
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-017م.ى ٓ 536
-012م.ى ٓ 533
-012ههيٗخ ٥جل الُْبة الق٘وّ اكاهح ال٦واإ ٖ ٕله االٍالم ٓ057
 -001زْػ الجللاى ٓ ّ 565اً٢و انل

ٖ الوٖله ًيََ ٓ 531 530

-000م.ى ٓ 531
-002م.ى ٓ 533
-005م.ى ٓ 533
-001م.ى ٓ 532
-003م.ى ٓ ّ530اً٢ددو اددنل اثددي اليد٘ددَ هقزٖددو ازددبة الجلددلاى ٓ -071
 073ههيٗخ ٥جل الُْبة الق٘وّ اكاهح ال٦واإ ٖ ٕله االٍالم ٓ57
-006الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ 532- 530

-007م.ى ٓ 565
-002م.ى ٓ 565
 -002ههيٗخ ٥جل الُْبة الق٘وّ اكاهح ال٦واإ ٖ ٕله االٍالم ٓ057
 -021الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ562-535

 -020م.ى ٓ 532 531 531

516-517

-022م.ى ٓ ّ 516اً٢و انل اثي اليدَ٘ هقزٖو ازبة الجللاى ٓ 071
-025الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ 517

.021ى ٓ 531-512
-023م.ى ٓ ّ 512اً٢و انل اثي اليدَ٘ هقزٖو ازبة الجللاى ٓ071
-026الجالمهٕ زْػ الجللاى ٓ 531
-027م.ى ٓ 531
ٗ-022بقْد الؾوْٕ ه٦غن الجللاى ( 351/0ث٘ٚبم)
ٕ-022بلؼ اؽول ال٦لٖ ف ٜٞالجٖوح ٓ 35
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زْػ الجللاى ٓ ّ 531اً٢و انل اثي قز٘جخ الو٦بهف ٓ 561

زْػ الجللاى ٓ 512 -512

ّ-052باو هٖٞئ الولى ٖ االٍالم 633/2
زْػ الجللاى ٓ ّ 512اً٢و ادنل الدجالمهٕ اًَدبة االّدواف

-055الجالمهٕ
012 / 2
-051م.ى ٓ ّ 512اً٢و انل ٕبلؼ اؽول ال٦لٖ ف ٜٞالجٖوح ٓ 052
-053الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ ّ 512اً٢دو ادنل اثدي اليد٘دَ هقزٖدو ازدبة

الجللاى ٓٗ 071بقْد الؾوْٕ ه٦غن الجللاى 153/0
-056الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ 512-512

-057م.ى ٓ512
ٗ-052بقْد الؾوْٕ ه٦غن الجللاى 152/0
-052الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ513-511

 -011م.ى ٓ ّ 562اً٢و انل اثي ٍ٦ل الٞجدبد 76/7
 -010الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ 552

-012م.ى ٓ 533
 -015م.ى ٓ 533
 -011م.ى ٓ ّ 566اً٢ددو اددنل الٞجددوٕ رددبهٗـ الٞجددوٕ  21-22/1فبلددل
عبٍن الغٌدبثٖ رٌ٘٢ودبد الغدِ٘ ال٦وثدٖ االٍدالهٖ دٖ الٖ٦دو االهدْٕ ٓ -17
ٍ 12بهٖ عْكٍ ث٘٦دل رغدبّىاد الَدلٞخ دٖ دوٗ ّرٌي٘دن ال٦دْثدبد ٓ023
عوب عْكٍ االّٙب ٣االعزوب٘٥خ ّاالقزٖبكٗخ للوْالٖ ٖ ٕله االٍالم ٓ21
 -013الددجالمهٕ

زددْػ الجلددلاى ٓ ّ 567اً٢ددو اددنل ٥جددل الْاؽددل مًددْى ٝددَ

ال٦ددواإ ددٖ ِ٥ددل الؾغددبط ثددي ٍْٗ د

الضديددٖ ٓ  22-21عددبثو هىاإ ددبىٕ

ٍ٘بٍددخ الٌيددٖ ّالزِغ٘ددو ددٖ اللّلددخ ال٦وث٘ددخ االٍدداله٘خ ٓ 031هؾوددْك الودددلاك
الوْالٖ ًّ٢بم الْالم هي الغبُل٘خ الٔ اّافو الٖ٦و االهْٕ ٓ211
( ال٦لك القبٓ ثبلوؤروو ال٦لوٖ الواث ٤لكل٘خ اٙكاة لٌَخ ) 2102
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 -016الجالمهٕ

لسنت 2012

زْػ الجللاى ٓ 532

 -017م.ى ٓ 561
 -012م.ى ٓ 562
 - 012الجالمهٕ م.ى ٓ ّ 512اً٢و انل اثي ٍ٦ل الٞجدبد  22/7اثدي
اليدَ٘ هقزٖو ازبة الجللاى ٓ 071-075
 -031اثددي اليد٘ددَ هقزٖددو ازددبة الجلددلاى ٓ 071هٖددٞئ ٥جددبً الوٍْددْٕ
الْ٦اه الزبهٗق٘خ لٌْرح ّرْٞه الولى ال٦وث٘خ ٓ75
 -030زْػ الجللاى ٓ 533
 -032م.ى ٓ 533
-035م.ى ٓ 111 552
 -031م.ى ٓ 012
 -033للزيٖ٘ هاع ٤م.ى ٓ111-522
 -036زْػ الجللاى ٓ 561
 -037م.ى ٓ 531
 - 032م.ى ٓ ّ 533اً٢و انل اثي اليدَ٘ هقزٖو ازبة الجللاى ٓ076
ٕ – 032بلؼ اؽول ال٦لٖ فٞد ٜالجٖدوح ٓ 027هٖدٞئ ٥جدبً الوٍْدْٕ
الْ٦اه الزبهٗق٘خ لٌْرح ّرْٞه الولى ال٦وث٘خ االٍاله٘خ ٓ67
061ـ  -اثي قز٘جخ الو٦بهف ٓ520
 – 060الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ531

062ـ ٥جل الغجبه ًبعٖ كهاٍبد ٖ ربهٗـ الولى ال٦وث٘خ االٍاله٘خ

ٓ 010

٥ – 065جل الغجبه ًبعٖ م.ى ٓ010
 –061الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ532

ٕ – 063بلؼ اؽول ال٦لٖ ف ٜٞالجٖوح ٓ022-022
ٕ – 066بلؼ اؽول ال٦لٖ ف ٜٞالجٖوح ٓ051

( ال٦لك القبٓ ثبلوؤروو ال٦لوٖ الواث ٤لكل٘خ اٙكاة لٌَخ ) 2102
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ٕ – 067بلؼ اؽول ال٦لٖ ف ٜٞالجٖوح ٓ051-022
٥ – 062جل الغجبه ًبعٖ كهاٍبد ٖ ربهٗـ الولى ال٦وث٘خ االٍاله٘خ ٓ012
 -062الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ 530

-071الددجالمهٕ
ٓ 075
 -070الجالمهٕ

زددْػ الجلددلاى ٓ ّ 010اً٢ددو اددنل ّا٘دد ٤افجددبه الدٚددبح
زْػ الجللاى ٓ 531

 -072م.ى ٓ 560-561
 -075م.ى ٓ 560
 -071اثي ٍ٦ل الٞجدبد 01/7
 -073الجالمهٕ زْػ الجللاى ٓ 560
 -076م.ى ٓ 512
 -077م.ى ٓ 561
 -072زْػ الجللاى ٓ 510
 -072م.ى ٓ 552
 -021م.ى ٓ ّ 552اً٢و انل ٗبقْد الؾوْٕ ه٦غن الجللاى 155/0
 -020الجالمهٕ

زْػ الجللاى ٓ 513 552

 - 022م.ى ٓ 511-552
 – 025اثي ٍ٦ل

الٞجدبد 6/7

021ـ ٥ -جل الغجبه ًبعٖ كهاٍبد ٖ ربهٗـ الولى ال٦وث٘خ االٍاله٘خ
 -023الجالمهٕ

ٓ052

زْػ الجللاى ٓ510 -511

 -026م.ى ٓ 552
 -027م.ى ٓ 512
 -022م.ى ٓ 515
 -022م.ى ٓ 576
 -021م.ى ٓ 511
( ال٦لك القبٓ ثبلوؤروو ال٦لوٖ الواث ٤لكل٘خ اٙكاة لٌَخ ) 2102
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قائمت المصادر والمراجع
 الجالمهٕ :ــ اؽول ثي ٗؾ٘ٔ عبثو د ُ 272ـ
 -0اًَبة االّواف رؾد٘ق ٍِ٘ ىابه  0ٛكاه اليكو ث٘وّد 0226
 -2زْػ الجللاى كاه الكزت ال٦لو٘خ ث٘وّد 0272
 ع: ٜ٘٦ــ ُْبم
 -5الكْ خ  0ٛالكْٗذ 0226
 عْكٍ :ــ عوب
 -1االّٙب ٣االعزوب٘٥خ ّاالقزٖبكٗخ للوْالٖ ٖ ٕله االٍدالم كاه الجْد٘و
٥وبى 0222
 الغٌبثٖ :ــ فبلل عبٍن
 -3رٌ٘٢وبد الغِ٘ ال٦وثٖ االٍالهٖ ٖ الٖ٦و االهْٕ كاه الؾوٗدخ ثغدلاك
0221
 الق٘وّ :ــ ههيٗخ ٥جل الُْبة
 -6اكاهح ال٦واإ ٖ ٕله االٍالم كاه الؾوٗخ ثغلاك 0272
 اثي ٍ٦ل :ــ هؾول ثي ٍ٦ل ثي هزج ٤د ُ 251ـ
 -7الٞجدددبد الكجددوٓ

ا٥ددل ِبهٍددِب ٥جددل اهلل ٥جددل الِددبكٕ  0ٛكاه اؽ٘ددبم

الزواس ال٦وثٖ ث٘وّد 0226
 اليهالٖ :ــ ف٘و اللٗي
 -2اال٥الم  06ٛكاه ال٦لن للوالٗ٘ي ث٘وّد 2113
 اليٗلٕ :ــ ٍبهٖ عْكٍ ث٘٦ل
 -2رغبّىاد الَلٞخ ٖ وٗ ّرٌي٘ن ال٦دْثبد دٖ اللّلدخ ال٦وث٘دخ االٍداله٘خ
اٝوّؽخ كازْهاٍ ٘و هٌْْهح عبه٦خ الجٖوح 2102
 الٞجوٕ :ــ هؾول ثي عوٗو د ُ501ـ
( ال٦لك القبٓ ثبلوؤروو ال٦لوٖ الواث ٤لكل٘خ اٙكاة لٌَخ ) 2102
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-01ربهٗـ الوٍ ّالولْ (ربهٗـ الٞجوٕ ) رؾد٘ق هؾودل اثدْ اليٚد اثدواُ٘ن
ث٘وّد 0267
 : َٝ ـ ٥جل الْاؽل مًْى
-00ال٦واإ ٖ ِ٥ل الؾغبط ثدي ٍْٗد
0223
٥ جل :ــ هٌِب

الضديدٖ  0ٛهٞج٦دخ عبه٦دخ الوْٕد

-02ه٦غن الٌَبم الْب٥واد
٥ لٖ :ــ عبٍن ٕكجبى
-05كهاٍدبد دٖ الزدبهٗـ ال٦وثددٖ هدي فال دخ اثدٖ ثكددو ؽزدٔ ٍددْ ٛاللّلدخ االهْٗددخ
هٞج٦خ عبه٦خ الجٖوح 0223
 ال٦لٖ :ــ ٕبلؼ اؽول
-01ف ٜٞالجٖوح  0ٛهٞج٦خ الوغو ٤ال٦لوٖ ال٦واقٖ ثغلاك 0226


بىٕ:ــ عبثو هىاإ

ٍ٘-03بٍخ الٌيٖ ّالزِغ٘و ٖ اللّلخ ال٦وث٘خ االٍداله٘خ ؽزدٔ ًِبٗدخ الٖ٦دو االهدْٕ
اٝوّؽخ اللازْهاٍ ٘و هٌْْهح عبه٦خ الكْ خ 2113
 اثي اليدَ٘ :ــ اثٖ ثكو اؽول ثي هؾول الِولاًٖ
-06هقزٖو ازبة الجللاى  0ٛكاه اؽ٘بم الزواس ال٦وثٖ ث٘وّد 0222
 اثي قز٘جَ :ــ اثٖ هؾول ٥جل اهلل ثي هَلن د ُ 276ـ  222/م
-07الو٦بهف رؾد٘ق صوّد ٥كبّخ  0ٛهٞج٦خ اه٘و قن اٗواى ُ 0103ـ
 هبٌٍْ٘٘ى :ــ لٌْٗ
-02فٞدد ٜالجٖددوح ّ ثغددلاك روعوددخ اثددواُ٘ن الَددبهوائٖ  0ٛالوؤٍَددخ ال٦وث٘ددخ
لللهاٍبد ّالٌْو ث٘وّد 0220
 الوي ٚد الٚددجٖ  :ـددـ اثددْ ٝبلددت الوي ٚد ثددي ٍددلوخ ثددي ٥بٕددن الكددْ ٖ د
ُ 220ـ  215/م
( ال٦لك القبٓ ثبلوؤروو ال٦لوٖ الواث ٤لكل٘خ اٙكاة لٌَخ ) 2102
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رؾد٘ق قٖٖ الؾَ٘ي  0ٛكاه ّهكزجخ الِال

-02اليبفو ٖ االهضب
2115
 الودلاك :ــ هؾوْك

لسنت 2012

ث٘دوّد

-21الوْالٖ ًّ٢بم الْالم هي الغبُل٘خ الٔ اّافو الٖ٦دو االهدْٕ  0ٛكاه اليكدو
كهْق 0222
 هٖٞئ :ــ ّباو
-20الزبهٗـ ال٦وثٖ ّالوؤهفْى  5ٛكاه ال٦لن للوالٗ٘ي ث٘وّد 0225
-22الولى ٖ االٍالم ؽزٔ الٖ٦و ال٦ضوبًٖ  0ٛهٞج٦خ ماد الَالٍد
0222
 الوٍْْٕ :ــ هٖٞئ ٥جبً

الكْٗدذ

-25الْ٦اه الزبهٗق٘خ لٌْرح الولى ال٦وث٘خ االٍاله٘خ كاه الوّ٘ل ثغلاك 0222
ً بعٖ :ــ ٥جل الغجبه
-21كهاٍبد ٖ ربهٗـ الولى ال٦وث٘خ االٍاله٘خ هٞج٦خ عبه٦خ الجٖوح 0226
 اثي الٌلٗن :ــ هؾول ثي اٍؾبإ د ُ 523ـ
 -23اليِوٍذ هٞج٦خ الوؽوبً٘خ هٖو 0222
ّ ا٘: ٤ــ هؾول ثي فل

ثي ؽ٘بى د ُ516ـ

-26افجبه الدٚبح هواع٦خ ٍ٘٦ل هؾول اللؾبم  0ٛكاه الكزت ث٘وّد 2110
ٗ بقْد الؾوْٕ :ــ ِّبة اللٗي اثٖ ٥جل اهلل د ُ 626ـ
-27ه٦غن االكثبم ًْو هو لْ٘س  2ٛكاه الوْوإ ث٘وّد
-22ه٦غن الجللاى كاه اؽ٘بم الزواس ال٦وثٖ ث٘وّد 0272
 ال٘٦دْثٖ :ــ اؽول ثي اثٖ ٗ٦دْة ثي ّاٙؼ الكبرت د ُ221ـ
-22ازبة الجللاى  0ٛكاه اؽ٘بم الزواس ال٦وثٖ ث٘وّد 02221
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