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 مقدمة

 

 

تسعى األمانة العامة للمكتبة المركزية في جامعة ديالى إلى إعالم السادة المستفيدين    

من خدماتها أوال بأول عن كل ما يجري من أعمال و انجازات معرفية و فكرية تخصهم 

سواء على مستوى الجامعة  أو على مستوى الجامعات العراقية ، ومن هنا تأتي نشرة 

ئل و االطاريح الجامعية المنجزة في كليات جامعة ديالى لتحيط السادة مستخلصات الرسا

الباحثين في الجامعات العراقية علماً لما تم انجازه من رسائل و اطاريح  وفي 

التخصصات العلمية المختلفة علماً ان هذا هو القسم األول من النشرة و يضم الرسائل و 

و لغاية نهاية  7102ثاني من العام الجامعي االطاريح المنجزة من بداية شهر كانون ال

و ستقوم األمانة العامة للمكتبة المركزية بهذا العمل تباعاً و بشكل  7102شهر حزيران 

منتظم لهذا العام و السنوات المقبلة ان شاء هللا و سنحيط الباحثين و الدارسين علماً لكل 

 .     ما ينجز في داخل أسوار جامعتنا العزيزة 
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 الكلية لتخصصا العنوان اسم الباحث

 عمر شهاب احمد -0

 حسين

 

 التفكير االستراتيجي     

 وعالقته بفاعلية   

الذات لدى مدراء     

 المدارس

 ماجستير علم نفس
كلية التربية للعوم 

 االنسانية

 

 

 خلصستالم

 :يهدف البحث الحالي تعرف 

 .مستوى التفكير االستراتيجي لدى مدراء المدارس االبتدائية والثانوية  -

 .اللة الفروق االحصائية في التفكير االستراتيجي تبعاً لمتغير الجنس د -

 .مستوى فاعلية الذات لدى مدراء المدارس االبتدائية والثانوية  -

 .داللة الفروق االحصائية في فاعلية الذات تبعاً لمتغير الجنس  -

 دارسالعالقة االرتباطية بين التفكير االستراتيجي وفاعلية الذات لدى مدراء الم -

فاعلية )في المتغير التابع ( التفكير االستراتيجي)مدى اسهام المتغير المستقل  -

 (. الذات

مدير ومديرة من المدارس االبتدائية والثانوية بواقع ( 011)تكونت عينة الدراسة من 

 .تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ، مديرة ( 711)مدير و( 711)

وتكون المقياس من ، ة لقياس التفكير االستراتيجي ولتحقيق اهداف البحث تم بناء أدا

فقرة وتم التحقق من الصدق الظاهري وصدق البناء لألداة وتم التحقق من الثبات ( 72)

في حين بلغ معامل ثبات االداة ، ( 1،20)بطريقة الفا كرونباخ وبلغ معامل الثبات 

 ( .0,،1)بطريقة اعادة االختبار 

على وفق نظرية ( 7111)د تبنى الباحث مقياس كيم وبارك اما أداة فاعلية الذات فق

وتم استخراج الصدق الظاهري لألداة وتم التحقق من الثبات بطريقة اعادة ، (باندورا)

 ( .0,،1)االختبار وبلغ معامل الثبات 

 

واالختبار التائي لعينتين ، اختبار التائي لعينة واحدة )وباستخدام الوسائل االحصائية 

 (.وتحليل االنحدار، معامل ارتباط بيرسون ،  مستقلتين

- :تم التوصل الى النتائج االتية 

 .يمتلك مدراء المدارس تفكير استراتيجي   -0

 ال توجد فروق ذات داللة احصائية في التفكير االستراتيجي تبعاً لمتغير الجنس   -7
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 .يمتلك مدراء المدارس فاعلية الذات  -0

 في فاعلية الذات تبعاً لمتغير الجنس ال توجد فروق ذات داللة احصائية   -0

 .هناك عالقة ايجابية بين التفكير االستراتيجي وفاعلية الذات 

 

 

 نور  - 7

 طالب توفيق

 الخفاجي

 

 أثر برنامج إرشادي بأسلوب إعادة

 الصياغة في تخفيض خداع الذات

 لدى طالبات المرحلة

 اإلعدادية

ماجستير علم 

 النفس

كلية التربية للعلوم 

 سانيةاالن

 

 المستخلص

 

يهدف هذا البحث التعرف على أثر البرنامج اإلرشادي بأسلوب إعادة الصياغة في          

  -:تخفيض خداع الذات لدى طالبات المرحلة اإلعدادية وذلك من خالل اختبار الفرضيات اآلتية 

بين رتب درجات أفراد ( 1¸1 5)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 .المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس خداع الذات 

 

بين رتب درجات أفراد ( 1¸15)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 . المجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس خداع الذات 

 

بين رتب درجات أفراد ( 1¸15)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 .المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار البعدي على مقياس خداع الذات 

 

ولغرض التعرف على مستوى خداع الذات لدى طالبات المرحلة اإلعدادية ، قامت          

( 7100فرس ،فون هيبل و تري)الباحثة ببناء مقياس على وفق نظرية خداع الذات للمنّظران 

 ، 

(Von Hippel& Trivers)  طالبة من ( 011)، وقد تكّونت عينة بناء المقياس من

فقرة في صيغته ( 05)الصف الرابع والخامس والسادس اإلعدادي ، وتكّون المقياس من 

األولية، وبعد عرضه على مجموعة من الخبراء والمختصين في التربية وعلم النفس وأوصوا 

فقرات منه ، وبعد إعداد تعليمات المقياس وتحديد ( 6)من المقياس وتعديل فقرات ( 0)بحذف 

أوزان الخيارات وطريقة التصحيح والتطبيق االستطالعي للمقياس لمعرفة مدى وضوح 

تعليمات المقياس وحساب الوقت والتحقق من صدق البناء بمؤشرات صدق المقياس التي 
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قياس من خالل الطريقتين أولهما المجموعتين تمثلت بمعامل القوة التميزية لفقرات  الم

المتطرفتين وثانيهما طريقة االتساق الداخلي ؛ تبين أن معامالت االرتباط جميعها ذات داللة 

إحصائية وبذلك تظهر أن جميع فقرات المقياس مميزة ولم تسقط أي فقرة من الفقرات ، 

ادة االختبار إذ بلغ معامل االرتباط طريقة إع: وبعدها تم التأكد من ثبات المقياس بطريقتين 

( 1¸20)، والطريقة الثانية معادلة ألفا كرونباخ وكان معامل االرتباط يساوي (1¸7,)يساوي 

 .فقرة ( 07)وبذلك أصبح المقياس في صورته النهائية يتكون من 

 

ة ؛ ولغرض إعداد البرنامج اإلرشادي بأسلوب إعادة الصياغة وتحديد عينة التجرب         

طالبة ، جرى اختيار الطالبات الالتي ( 025)طبقت الباحثة المقياس على عينة مكونة من 

( 01)حصلن على درجات أعلى من الوسط الفرضي في مقياس خداع الذات إذ بلغ عددهن 

طالبة لكل مجموعة، واستعملت الباحثة المنهج شبه التجريبي وتم إجراء ( 05)طالبة وبواقع 

 .رات عديدة التكافؤ في متغي

 

معامل ارتباط بيرسون، (: SPSS)وعولجت البيانات بوسائل إحصائية من برنامج          

معادلة ألفا كرونباخ لحساب الثبات ، االختبار التائي لعينتين، وعدد من الوسائل األخرى منها 

 .إختبار مربع كاي ، مان وتني ، إختبار سمير نوف ، اختبار ولكوكسن 

 

جلسة إرشادية بواقع جلستين أسبوعًيا، ( 07)لغ عدد جلسات البرنامج اإلرشادي وب         

االختبار )وبعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج اإلرشادي تم تطبيق المقياس على المجموعتين 

 ( .البعدي

 

وأظهرت النتائج أن ألسلوب إعادة الصياغة تأثير في تخفيض خداع الذات لدى طالبات          

وفي ضوء نتائج البحث توصلت الباحثة  إلى عدد من االستنتاجات ، لة اإلعدادية المرح

 .والتوصيات والمقترحات 

 

ايالف واثق  -0

 ابراهيم المعموري

 

تحديات حقوق االنسان في 

العراق بعد التغيير السياسي 

 7110عام 

 

 ماجستير قانون
كلية القانون و 

 العلوم السياسية

 

 المستخلص

ات العقد الثاني من األلفية الثالثة بالعناية الواسعة لمفهوم التغيير بعد الحراك امتازت بداي

وقد ،العربي الذي غطى دول عديدة جاءت انعكاساً لدوافع سياسية واقتصادية وإجتماعية 
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، سبببقها التغييببر السياسببي الببذي حببدث فببي العببراق وتحولببه إلببى دولببة ديمقراطيببة فدراليببة

وما انتج عنبه ، 7110ف على التغيير السياسي في العراق بعد وتأتي هذه الدراسة للوقو

من تكالب للتحديات على التجربة الوليبدة وأخبذها صبور وانبواع عديبدة داخليبة وخارجيبة 

 .كان لها عميق األثر على حقوق االنسان 

حاولنبا فبي ،ولإلحاطة الموضوعية بهذه الدراسة فقد تم تقسبيمها علبى ثبالث فصبول      

ول بيببان دالالت مفهببوم التغييببر وانواعببه بصببورة عامببة والتغييببر السياسببي فببي الفصببل األ

فضبالً عبن بيبان دالالت مفهبوم االحبتالل ومسبارات التغييببر ،العبراق البذي انتجبه األحبتالل 

وفي الفصل الثاني تم تحديد أهم التحديات الداخلية لحقوق اإلنسان على الصعيد . السياسي

وعلبى الصبعيد ، ضعف اإلسبتقرار السياسبي وضبعف األمبنالسياسي من خالل دراسة أثر 

وعلى الصعيد اإلجتماعي ، األقتصادي من خالل بيان إنعكاس ضعف التنمية وتفشي الفساد

وما عكسبه األحبتالل علبى الواقبع اإلجتمباعي والثقبافي العراقبي البذي تبرك تبداعيات علبى 

عالجبة التحبديات الخارجيبة اما الفصل الثالث فقبد جباء لم.حقوق االنسان وحرية المجتمع 

وقد تم التركيز على االحتالل االمريكبي بوصبفه المسببب لمبا حبدث فبي العبراق فضبالً عبن 

كمبا ،كونه انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان من خالل عدم التزامبه بقواعبد القبانون البدولي 

 .تمت مناقشة اإلرهاب الذي كان له أثر بالغ على حقوق االنسان

عكاساً لَِما تمت دراسته رشح الباحث التوصيات التي تسهم في التخلص وفي الخاتمة وان  

      .من هذه التحديات وبناء عراق مستقر

 

نور صباح  - 0

 ياسر

 ضمانات العدالة

 الجنائية

 في التشريعات العراقية

 ماجستير قانون
كلية القانون و 

 العوم السياسية

 

 المستخلص

نات العدالة الجنائية في التشريعات العراقية بشقيها يلقي هذا البحث الضوء على ضما     

الضمانات الموضوعية و الضمانات اإلجرائية ، في ظل التقصير الذي أعترى نصوص 

 .التشريعات العراقية في معالجة الحماية الجنائية والمدنية

المعنية بالعدالة الجنائية  7115أستعرض البحث نصوص الدستور العراقي لسنة      

وص القوانين العراقية المختلفة ذات الصلة بمحل البحث واسنادها بتطبيقات قضائية ونص

من قبل المحاكم العراقية ، كما استند البحث إلى بعض المبادئ واالتفاقيات الدولية التي 

 .أقرت بضمانات العدالة الجنائية

نائية وذلك عن من خالل الفصل األول من هذا البحث بينا ماهية ضمانات العدالة الج    

طريق البحث في مفهوم العدالة الجنائية واألجهزة التي يتكون منها نظام العدالة الجنائية 

، والمعايير التي تحكم العدالة الجنائية ، ومن ثم تعرضنا في الفصل الثاني إلى ضمانات 
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 العدالة الجنائية في الدعوى الجزائية عن طريق بيان اهم الضمانات التي يتمتع بها

أطراف العدالة الجنائية من متهم وضحية خالل مرحلة التحري ، وجمع األدلة والتحقيق 

. االبتدائي والمحاكمة ، وال تقف الى هذا الحد ، بل تستمر لتشمل مرحلة ما بعد المحاكمة

تضمن الفصل الثالث معالجة مسألة تعويض ضحايا العمليات الحربية واالرهابية 

يا ممارسات النظام البائد ، وضحايا أخطاء السلطة القضائية واالخطاء العسكرية و ضحا

من خالل تحليل النصوص التشريعية ، وإقرار مسؤولية الدولة في تعويضهم ، و تسليط 

الضوء على مواطن الضعف والقوة في نصوص القوانين ، مستخلصين نتيجة مفادها حق 

ات المشرعة لصالحهم في اطراف العدالة الجنائية بحماية جنائية تعزز من الضمان

الدعوى الجزائية ، هذا من جانب ، وتنشئ لهم الحق في مطالبة الدولة بالحصول على 

تعويض عادل وسريع ، من جانب آخر ، ألن نظام العدالة الجنائية يرتبط بحماية حقوق 

 .المتهمين والمحكوم عليهم ومساعدة وتعويض الضحايا

أهمها ضرورة وضع استراتيجية عملية لالنتقال  كما خلص البحث بعدة توصيات من     

الى نظام عدالة جنائية الكتروني بتطوير تشريعاته واجهزته و ال سيما ان توجه الدولة 

العراقية نحو إقامة نظام الكتروني في بعض المؤسسات األخرى للدولة فال يوجد مانع من 

ات والشكاوى أو إجراء إقامة نظام عدالة جنائية الكتروني عن طريق تقديم البالغ

التحقيق والمحاكمة الكترونياً و ال سيما في ظل الوضع الذي نعيش فيه إذ ان بعض 

الشهود يكونون عرضة للخطر اذا ما ذهبوا الى المحكمة لألدالء بشهاداتهم ، كما  ندعو 

أهمها  الى تطوير نظام العدالة الجنائية العراقي وفقآ للمعايير والمبادئ المعتمدة دولياً ،

انشاء مركز أبحاث للعدالة الجنائية واالجتماعية يعنى بالدراسات والبحوث في مجال 

 .العدالة الجنائية

مصدق  - 5

 خنجر كريدي

 أثر أنموذج التعلّم التوليدي في

 تنمية مهارات األداء التعبيري

 والتفكير اإلبداعي لدى

 طالب المرحلة

 اإلعدادية

ماجستير 

طرائق تدريس 

 لغة عربية

كلية 

التربية 

 االساسية

 

 

 ستخلصالم

فيرمببي البحببث الحببالي إلببى  أثببر أنمببوذج الببتعلم التوليببدي فببي تنميببة مهببارات  َتَعببر 

األداء التعبيري والتفكير اإلبداعي لدى طبالب المرحلبة اإلعداديبة، وللتحقبق مبن االهبداف 

 :البحث صاغ الباحث الفرضيات الصفرية الرئيسة اآلتية
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بين متوسط درجات االختبار ( 1،15)اللة إحصائية عند مستوى ال يوجد فرق ذو د .0

القبلي والبعدي لطالب المجموعة التجريبية التي درست مهارات التعبير التحريري 

 .بأنموذج التعلم التوليدي

بين متوسط درجات االختبار ( 1،15)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .7

لضابطة التي درست مهارات التعبير التحريبري القبلي والبعدي لطالب المجموعة ا

 .بالطريقة التقليدية المتبعة

بين متوسط درجات االختبار ( 1،15)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .0

القبلي ودرجات االختببارات المتسلسبلة للمجموعبة التجريبيبة التبي درسبت التعبيبر 

 .التحريري على وفق أنموذج التعلم التوليدي

بين متوسط درجات االختبار ( 1،15)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ال  .0

البعبببدي المجموعبببة التجريبيبببة التبببي درسبببت التعبيبببر التحريبببري ببببأنموذج البببتعلم 

التوليدي ومتوسط درجات االختبار البعدي للمجموعة الضابطة التي درست التعبير 

 (.اإللقائية)التحريري بالطريقة التقليدية 

ببين متوسبط درجبات طبالب ( 1،15)د فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ال يوج .5

 المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي في التفكير اإلبداعي

ببين متوسبط درجبات طبالب ( 1،15)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .6

 . يالمجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي في التفكير اإلبداع

ببين متوسبط درجبات طبالب ( 1،15)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .2

المجموعة التجريبية وبين متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختببار 

 . البعدي للتفكير اإلبداعي

واعتمبد الباحبث التصبميم التجريببي ذا الضبببط الجزئبي لمجموعبة البحبث؛ إذ شببمل 

والضابطة علبى االختببار القبلبي والبعبدي لكبل مبن تنميبة مهبارات  المجموعتين التجريبية

 .األداء التعبيري والتفكير اإلبداعي

وأختار الباحث مجتمع محافظة ديالى ليكون عينة بحثه، واختار مبن هبذا المجتمبع 

( 01)طالًببا بواقبع ( 61)إذ بلغ عبدد العينبة من مركز قضاء بعقوبة، ( المعارف)إعدادية 

 .طالًبا في المجموعة الضابطة( 01)لمجموعة التجريبية، وطالًبا في ا

العمببر الزمنببي : )وكافببأ الباحببث بببين مجمببوعتي البحببث فببي بعببض المتغيببرات منهببا 

لطببالب مجموعببة البحببث، ودرجببات اختبببار األداء التعبيببري القبلببي والبعببدي لمجموعببة 

عتمببد الباحببث البحببث، والتحصببيل الدراسببي آلببباء طببالب مجمببوعتي البحببث وأمهبباتهم، وا

 (.أوتس)مقياس التفكير اإلبداعي القبلي والبعدي، واختبار الذكاء 

وصبباغ الباحببث عببدًدا مببن األهببداف السببلوكية للموضببوعات التعبيريببة، وبلببغ عببدد 

 (. 56)والصياغة النهائية ( 60)األهداف السلوكية في الصياغة األولية 
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البحث وشملت إعداد من الخطط ولكل  وأعد الباحث الخطط التدريسية المالئمة لعينة      

 . من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

وكانت أداة البحبث هبي اختببار قبلبيع وبعبديع لمجمبوعتي البحبث فبي األداء التعبيبري       

التببببي أتسببببمت بالصببببدق، والثبببببات، ( 7115الحببببالق، )علببببى وفببببق تصببببحيح  محكببببات 

 .والموضوعية

سبيد )المعبرب مبن قببل ( اختببار تبورنس)تفكير اإلببداعي علبى واعتمد الباحث في ال      

، الببذي يتكببون مببن أربعببة مسببتويات، وتببم تصببحيح االختبببار علببى وفببق (02,0خيببرهللا، 

 .محكات التصحيح الختبار التفكير اإلبداعي

 :وفي نهاية التجربة توصل الباحث إلى نتائج منها

الببتخلص مببن معوقببات التفكيببر  إِنَّ أنمببوذج الببتعلم التوليببدي يسبباعد الطببالب علببى .0

 .كالخجل والخوف

يوسع من خيال الطالب وتفكيبرهم ويسباعد علبى زيبادة أنموذج التعلم التوليدي إِنَّ  .7

 .النشاط العقلي

 :وأوصى الباحث  بما يأتي

ضرورة إيالء درس التعبير عناية مميزة تتناسب ومكانة التعبيبر ببين فبروع اللغبة  .0

ى درس آخر لفرع آخبر مبن فبروع العربيبة أو درس العربية األخر وعدم تحويله إل

 .آخر لمادة أخرى غير اللغة العربية

وخطواتبه وأهميتبه فبي التعلم التوليبدي تعريف مدرسي اللغة العربية ومدرسباتها بب .7

 .التعليم المدرسي

 :واقترح الباحث اآلتي

ي فبب أنمببوذج الببتعلم التوليببدي إجببراء دراسببة مماثلببة للدراسببة الحاليببة ،لتعببرف أثببر .0

 . واالحتفاظ بالمعلومات، والتفكير التأملي، متغيرات تابعة اخر مثل التحصيل

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية تكون غايتها التفكيبر اإلببداعي فبي المراحبل  .7

 (.والمطالعة، واألدب، اإلمالء: )وفي إي فرع من فروع اللغة العربّية، المختلفة 

 

 

 

نصير عبد   -6
 اللطيف عبد هللا

 محمد
 

 

فْتُح المَغلََّقات ألَبياِت 

ْبع الُمَعلَّقات  السَّ

 (ه2,7ت )للفاكهي 

 دراسة لغوّية نحوية

 ماجستير لغة عربية
كلية التربية للعلوم 

 االنسانية
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 ستخلصالم

الحمبببد ل البببذي جعبببل الحمبببد ُمفَتَتًحبببا لبببذكره، وخلبببق األشبببياء ناطقبببة بحمبببده وشبببكره، 

مبببد المشبببتق اسبببمه مبببن اسبببمه المحمبببود، وعلبببى آلبببه والصبببالة والسبببالم علبببى نبيبببه مح

 :الطاهرين وأصحابه أجمعين، وبعد

ُيعبببد  شبببعر المعلَّقبببات مبببن مصبببادر لغبببة العبببرب نحوهبببا وصبببرفها وداللتهبببا، ويمّثبببل ف   

إحبببدى الركبببائز التبببي يتبببزّود منهبببا علمببباء اللغبببة والنحبببو فبببي تقعيبببد القواعبببد وتأصبببيل 

غوامضببببها وفببببي طليعببببتِهم األصببببمعي  األصببببول، وقببببد ُعنببببي العلمبببباء بشببببرحها وفببببك  

ت )، والنحببببباس (ه,07ت )، واببببببن األنبببببباري (ه722ت )، واببببببن كيسبببببان (ه706ت)

، وغيبببببببرهم حتبببببببى كببببببببان (ه517ت )، والتبريبببببببزي (ه0,6ت )، والزوزنبببببببي (ه,00

بببه أفببباد مبببن( ه2,7ت )الفببباكهي  شبببروح السبببابقين لبببه، كمبببا  خاتمبببة الِعْقبببد، وال شبببك أنَّ

ح ببببذلك فبببي مواضبببع بببه وجبببد فيهبببا جانًببببا مبببن  كبببان يصبببر  كثيبببرةن مبببن شبببرحه، غيبببر أنَّ

اح قبلبببه أغفلبببوا طائفبببة مبببن األمبببور التبببي تجعبببل شبببروحهم وافيبببًة  التقصبببير، وأنَّ الشبببرَّ

شبباملًة لسبببد الحاجبببة العلميبببة، ورأى أنَّ بعَضبببها حبببل  للفببظ فبببي الغالبببب، ولبببم يتيسبببر لبببه 

فائبببدة؛ لبببذلك جببباء حبببين الشبببروع نظيبببره، وأنَّ بعبببض الشبببروح مكبببررع تكبببراًرا مبببن غيبببر 

شببرحه موحًيبببا إلبببى ذلبببك الببنقص والقصبببور البببذي رآهُ عنبببد مببن سببببقه مبببن الشبببراح، إذ 

اه  بع الُمعلَّقات)سمَّ  (.فتح الُمغلَّقات ألبياِت السَّ

ى     بببه أعمبببل فكبببره فبببي أكثبببر مبببا يتصبببدَّ بببن سببببقه مبببن الشبببراح إالَّ أنَّ بببه أفببباد ممَّ ومبببع أنَّ

بببببح المختلبببببف فيبببببه واستشبببببهد علببببب ى صبببببحة مبببببا رآه ببببببالقرآن الكبببببريم لشبببببرحه، فوضَّ

ببببه مببببا يمكببببن توجيُهببببه مببببن اعببببراب،  والحببببديث النبببببوي الشببببريف وكببببالم العببببرب، ووجَّ

وأشبببار إلبببى الظبببواهر اللغويبببة البببواردة فبببي األبيبببات كبببالترادف، والمشبببترك، والتضببباد، 

 .كما ُعنَي بالداللة عنايًة فائقًة فذكر مراتبها

بببا الجانبببُب الصبببرفي فكبببان حاضبببًرا فبببي     د فبببي ذكبببر البنيبببة أمَّ عظبببم شبببرحه، فبببال يتبببردَّ

الصببرفية ومببا آل إليببه المعنببى بسببببها، ثببم شببرع بعببد كببل  ذلببك بببذكر مناسبببة القصببيدة، 

والحبببوادث التأريخيبببة المترتببببة عليهبببا وكبببلّ مبببا يتعلَّبببق بالبيبببت مبببن قصبببة، أو مثبببل، أو 

ببببا يببببراه ًيفصببببح عببببن المعنببببى، وكببببان كببببل  ذلببببك سبببببًبا فببببي اختيببببار هببببذ ه غيببببر ذلببببك ممَّ

الدراسبببة، فضبببالً عبببن تشبببجيع أسببباتذتي األفاضبببل وفبببي طليعبببتِِهم المشبببرف علبببى هبببذا 

 .العمل، والدكتور محمد عبد الرسول سلمان، والدكتور إياد سليمان محمد

ولبببم تبببواِجْهنِي صبببعوباتع فبببي كتاببببة هبببذه الرسبببالة سبببوى مبببا يمبببر  ببببه بلبببدنا الجبببريح    

يبببردَّ كيبببده فبببي نحبببره، وأن يكِشبببَف مبببن ظبببروف اإلرهببباب البغبببيض، أسبببأل هللا تعبببالى أن 

دةن، إالَّ  ةن محبببدَّ هبببذه الغمبببَة عبببن بلبببدنا العزيبببز، وضبببيق الوقبببت لكبببوني موظًفبببا ملزًمبببا بمبببدَّ

أننببي تمكنببت مببن اتمببام هببذا العمببل بفضببل هللا علببى الصببورة التببي أرجببو أْن تنببال رضببا 

 .قاِرئها
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وخلبببت الرسبببالُة  وقبببد ارتكبببزت دعبببائم الرسبببالة علبببى أربعبببة فصبببول وتعقُبهبببا خاتمبببةع،   

بببل المحق ببُق القبببول فببي حيببباة الفببباكهي  مببن التمهيبببِد لعببدم الحاجبببة إليببه فيمبببا أرى، إذ فصَّ

 . وكتابه

ثُت فببببي الفصببببِل األوِل عببببن أبببببرِز خصببببائِص منهِجببببه الببببذي اعتمببببَد عليببببه فببببي     تحببببدَّ

 :عرِض المادِة العلمية، وضمَّ ثالثَة مباحث

تحببببدثُت فيببببه : والثببببانِي. المببببادِة العلميببببةاشببببتملَ علببببى طريقتِببببه فببببي عببببرِض : األولُ    

، والثالبببثُ  درسبببُت فيبببه شبببواِهَدهُ التبببي اسبببتنَد إليهبببا فبببي بيببباِن المسبببائِل : مذهَببببُه النحبببوي 

 . الل َغويِة والنحوية

ْصببببُت الفصببببلَ الثببببانَِي للحببببديِث عببببن المسببببائِل اللغويببببِة، قسببببمُته علببببى ثالثببببِة     وخصَّ

مبببن مسبببائلَ صبببوتيةن فبببي شبببرِحه، ودرسبببُت فبببي  مبببا ذكبببَرهُ : تحبببدثُت فبببي األولِ : مباحبببثَ 

المسبببائلَ الصبببرفيِة التبببي ذكرَهبببا فببي شبببرِحه، وختمبببُت الفصبببلَ بمبحبببثن عرضبببُت : الثببانِي

نها الشرُح   .فيه المباحَث الدالليِة التي تضمَّ

ببببا الفصبببببلُ الثالبببببثُ     صبببببُتُه لِدراسببببِة المباحبببببِث النحويبببببِة، تحبببببدثُت فبببببي : وأمَّ فقبببببد خصَّ

موقِفِبببه مبببن العوامبببِل اللفظيبببِة، والمعنويبببِة، وتحبببدثُت فبببي المبحبببِث  المبحبببِث األوِل عبببن

الثبببانِي عبببن عبببوِد الضبببميِر، وختمبببُت الفصبببلَ بمبحبببثن تحبببدثُت فيبببه عبببن بعبببِض مبببا ذكبببَرهُ 

 . من أساليَب نحوية 

ا الفصلُ الرابعُ     يُته : أمَّ مُتُه على خمسِة مباحثَ (التأويلُ النحويُ )فقد سمَّ  .، قسَّ

ضبببمَّ التأويبببلَ بالتضبببميِن، : تملَ علبببى التأويبببِل بالتقبببديِم والتبببأخير، والثبببانياشببب: األولُ    

ْصببببُته للحبببديِث عببببن التأويبببِل بالزيببببادة، والراببببعُ : والثالبببثُ  عالجببببُت فيبببه المسببببائلَ : خصَّ

وختمببببُت المباحببببَث . المتعلقببببِة بالتأويببببِل بالحببببذِف بأنواعببببه اإلسببببِمي والفِعلببببي والحرفِببببي

 .اإلعرابيَة المتعددِة  بمبحثن درسُت فيه األوُجهَ 

بببا كانبببت المبببادة النحويبببة أكثبببَر سبببمًة مبببن المبببادة اللغويبببة، آثبببر الباحبببُث إلبببى أن     ولمَّ

َص فصليِن لها  .ُيخص 

بببا     واختبببار الباحبببث نمببباذج معينبببة للدراسبببة متبًعبببا مبببنهج االنتقببباء ال االستقصببباء ظّنً

والنحبببوي، والمبببنهج البببذي منبببي أنَّ ذلبببك كبببافن إلببببراز طبيعبببة تفكيبببر الفببباكهي الل َغبببوي 

ه في شرح أبيات المعلَّقات  .   اختطَّ

ُثبببمَّ ختمبببُت الفصبببول ببببأبرز مبببا توصبببلت إليبببه مبببن نتبببائج، وأتبعتهبببا بثببببتن للمصبببادر    

ببببًة ترتيًببببا هجائًيبببا، فكانبببت متنوعبببًة  والمراجبببع التبببي اعتمبببدتها فبببي كتاببببة الرسبببالة مرتَّ

شبببرح اببببن األنبببباري، والنحببباس، فشبببملت مبببا تيسبببر ببببين يبببدي مبببن شبببروح للمعلَّقبببات، ك

الدراسبببات النحويبببة فبببي )والزوزنبببي، والتبريبببزي، والدراسبببات التبببي دارت حولهبببا، كببب  

محمببببد ناشببببر )، للباحببببث (شببببرح القصببببائد التسببببع المشببببهورات ألبببببي جعفببببر النحبببباس

، للباحببببث جهبببباد محمببببد إحميببببد (أثببببر المعلَّقببببات العشببببر فببببي النحببببو العربببببي)، و(سببببالم

حويبببببة والصبببببرفية واللغويبببببة فبببببي شبببببرح القصبببببائد العشبببببر القضبببببايا الن)دويكبببببات، و
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للباحبببث مبببريم فبببرح الشببباذلي، فضببباًل عبببن بعبببض دواويبببن الشبببعراء التبببي ( للتبريبببزي

رجعبببت إليهبببا لتخبببريج األبيبببات الشبببعرية كببب دواوين شبببراح المعلّقبببات وغيرهبببا، فضبببالً 

الكتبببباب، والمقتضببببب، واالصببببول، )عببببن المصببببادر النحويببببة القديمببببة، والمتببببأخرة  كبببب  

رح كافيبببببة اببببببن الحاجبببببب، وشبببببروح اببببببن مالبببببك، واببببببن هشبببببام، وأببببببي حيبببببان، وشببببب

معبباني النحببو، وجببامع البببدروس )والسببيوطي، فضبباًل عببن بعببض المراجببع الحديثببة، كبب  

الصبببببحاح، ولسبببببان )، وكانبببببت المعجمبببببات العربيبببببة، كببببب  (العربيبببببة، والنحبببببو البببببوافي

أيبببت فيبببه وغيرهبببا مبببن المصبببادر التبببي رجعبببت إليهبببا فيمبببا ر( العبببرب، وتببباج العبببروس

مببببن غمببببوضن لكلمببببات المعلَّقببببات، ومصببببادر أُخببببرى متنوعببببًة كبببببعض كتببببب التفسببببير، 

بببببق  بببببا أثبتبببببه الُمَحق  واألدب، والبالغبببببة، ومبببببن بببببباب األمانبببببة العلميبببببة فبببببِّنَّي أفبببببْدُت ممَّ

بببدي)البببدكتور ، فبببي قسبببم الدراسبببة واإلحببباالت، وقبببد أشبببرت إلبببى (جبببابر ببببن بشبببير المحمَّ

 .  ذلك في الرسالة ُكالً في موضِعه

ا المنهج الذي اتبعته في الدراسة فيتمثل بما هو آت      :أمَّ

التحليلببببي، فببببي دراسببببة مببببنهج تعامببببل الفبببباكهي مببببع _ اتبعببببت المببببنهج الوصببببفي    

المسببببائل الل غويببببة والنحويببببة فببببي شببببرحه ألبيببببات المعلَّقببببات، إذ كنببببت أبببببدأ بببببذكر قببببول 

بيًنببا أوجببه اخببتالفِهم ومناقًشببا الفبباكهي وأُتبببع ذلببك بمببا قالببه أبببرز الشببراح للمعلَّقببات، م

ومرجًحبببا بعبببض اآلراء قبببدر مبببا اسبببتطعت إلبببى ذلبببك سببببياًل، ثبببم أعضبببد قولبببه ببببأقوال 

 .علماء اللغة والنحو

وقببد اعتمببدت علببى ديببوان الشبباعر وفببتح المغلَّقببات فببي توثيببق الروايببة بغيببة إثببببات    

غويبببة أو الروايبببات المتعبببددة فبببي البيبببت، ومبببا يترتبببب علبببى ذلبببك مبببن إثببببات مسبببألة ل

 .نحوية

م بببببوافر الشببببكر لأُلسببببتاذ المسبببباعد الببببدكتور      وليببببد نهبببباد )وال يسببببعني إالّ أْن أتقببببدَّ

المشببرف األول علببى هببذه الرسببالة، الببذي رعببى هببذا العمببل منببذ أْن كببان فكببرًة ( عببباس

مبببه مبببن وقبببتن فبببي  حتبببى اسبببتوى علبببى عبببوده، وجبببزاه هللا عنبببي خيبببر الجبببزاء لمبببا قدَّ

ة والتوجيببببه السببببديد، واآلراء القيمبببة التببببي لوالهببببا مببببا كانببببت إببببداء الن صببببح والمشببببور

 .الرسالة على الصورة التي هي عليها اآلن

م بالشببببكر والعرفبببان لألُسببببتاذ المسبببباعد البببدكتور     ( حسببببين ابببببراهيم مبببببارك)ثبببمَّ أتقببببدَّ

المشببرف الثبباني الببذي أكمببل مببا انتهببى إليببه الببدكتور وليببد، ورفببدني بمببا رآه يخببدم هببذا 

 .زاه هللا عني خير الجزاءالعمل، فج

محمببببد عبببببد الرسببببول )وال يفببببوتني أن أشببببكر رئببببيس قسببببم اللغببببة العربيببببة الببببدكتور    

ومواكبتبببه لهبببم فبببي مسبببيرتنا لرعايتبببه طلببببة الدراسبببات العليبببا وعنايتبببه بهبببم، ( سبببلمان

منبببذ أن كبببان البحبببث ببببذرة مخببببوءة إلبببى أن اسبببتوى ثمبببرة يانعبببة فجبببزاه هللا عنبببا وعبببن 

وفبببى ولبببه الشبببكر الجزيبببل علبببى مبببا أببببداه مبببن رحاببببة صبببدر وجميبببل البحبببث الجبببزاء األ

إيببباد سبببليمان )، وشبببكري وامتنببباني للبببدكتور صببببر ومبببن علبببم ووقبببت وحسبببن توجيبببه
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لَِمبببا أببببداهُ مبببن مسببباعدة علميبببة ورأي أثبببرى الرسبببالة، ولبببه الفضبببل الكبيبببر فبببي  ( محمبببد

ر البببببذي ال ، فهبببببو الخيببببب(فبببببتح المغلَّقبببببات ألبيبببببات السببببببع المعلَّقبببببات)تزويبببببدي بكتببببباب 

 .َيْنَضب

والشبببببكر موصبببببول للجنبببببة المناقشبببببة رئيًسبببببا وأعضببببباًء لتجشبببببمهم َعنببببباَء قبببببراءة    

الرسبببالة، ولمببببا سببببُيقدمونُه لببببي مببببن مالحظبببات قيمببببة سببببتثري هببببذا العمببببل، أسببببأل هللا 

 .   تعالى أن يبارك مسعاُهم، ويطيل عمرهم خدمًة للعلم وطالبه

ًة أو نصبببيحًة أو توجيًهبببا أو مسببباعدة، والشبببكر مقبببرونع بالبببدعاء لمبببن قبببّدم لبببي مشبببور  

مببه لببي مببن ( حيببدر صبباحب إبببراهيم)وفببي طليعببتهم أخببي وقريبببي وجبباري  علببى مببا قدَّ

مصبببادَر، ولِمبببا أببببده مبببن نصبببحن وتوجيبببهن ودعبببمن معنبببوي، فجبببزاهم هللا عنبببي خيبببر جبببزاء 

 . المحسنين

ا مببببن وفببببي الختببببام، أرجببببو هللا أالّ تكببببون هفببببواتي كثيببببرًة، وسببببقطاتي كبيببببرًة، فمبببب   

 .إنسانن إالّ من طبعهن الخطأُ والن سيان، والحمد ل رب  العالمين

 

 

 

عمر رحمن  - 2 

جواد حزام 

 المسعودي

بِ   َشرَحا الُمقرَّ

( ه  662ت )الْبِن ُعْصفُور 

اِس الَحلَبِي  ت )واْبِن الَنحَّ

 (ه  ,62

ماجستير لغة 

 عربية

كلية التربية 

 االساسية

 

 

 مستخلصال

العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد األمين وعلى أهل الحمد ل رب 

بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين أجمعين ومن تبعهم بِّحسان الى يوم 

 :الدين  وبعد

ال شك أن الموازنة بين كتب العلماء من أدق االمور وأصعبها ألنها تحتاج إلى 

وفي مثل هذه الدراسة يجب أن يكون ، هذه الكتبقراءة متأنية لكل فقرة من فقرات 

الموازن محايداً متأنياً في الحكم على النص أو المسألة بعيًدا عن كل هوى وتعصب إال إذا 

رأى الصواب في ذلك موافًقا لرأيه ورأي السابقين على وفق أحكام اللغة وقواعدها 

اب الذي يبحثون فيه وآخر وقد درج الباحثون بعقد موازنات بين الكت، المتعارف عليها

يماثله في موضوعه، ومن هنا جاءت الفكرة لتقديم دراسة موازنة بين شرحين لعلمين 

وبهاء الدين ابن ( ه 662ت)من أعالم النحاة المشهورين، وهما ابن عصفور اإلشبيلي 

 (.ه ,62ت)النّحاس الحلبي 
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ن الكتب التي ُعرفت فكتاب الُمقرب من المؤلفات المشهورة في النحو العربي وهو م

وقد تلقفه طلبة العلم يحفظونه ويتدارسونه والتفت إِلَيِه العلماء يشرحونه ، لدى النحويين

وقد نال شهرة مدوية وال سيما في القرن السابع وما ، وينقلون عنه، ويتناولون مادته

جعل  وهذا ما، وحسن صياغته، وذلك لغزارة مادته العلمية ولدقة تنظيمه وتبويبه، بعده

 .النحاة يعكفون قروًنا على تدريسه لطالبهم

وكان هذا دافعاً إلى تناول الموضوع مع أسباب أُخَرى حفزتني لدراسة الشرحين 

ً بينهما في مقدمتها ما احتوياه من معلومات وآراء وأقوال مفيدة تخص بناء ، موازنا

ه من ضرورة بيان فضالً عما رأيت، الجملة العربية الرصينة وتقويم اللسان من اللحن

 .التأثر والتأثير في الموضوعات المشتركة في نتاج المؤلفين في لغتنا العربية

وكذلك مما دفعني أيضاً وشجعني على الكتابة في الموضوع ما رأيته من اختالف 

بين الشارَحيِن في تناولهما لمادة هذا الكتاب، فأحدهما قد توسع في شرحه واستطرد، 

تصر، ومنهما من تعّقب أو اعترض عليه، ومنهما من دافع واعتذر واآلخر قد أوجز واخ

عنه، فأردت عقد موازنة بين هذين الشرحين وتحليل مادتهما وبيان مواطن التشابه 

 .واالختالف فيهما

َ الُمقرب البن عصفور : )فجاء عنوان الدراسة وابن النحاس ( ه   662ت)َشرحا

 (._دراسة موازنة_( ه ,62ت)الحلبي 

ضى البحث أن يكون على ثالثة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد وتقفوها خاتمة واقت

ووقع في ( التعريف بسيرة الشارحين ومؤلَّفيهما)أجملت فيها نتائج البحث، فجاء التمهيد 

نبذة موجزة عن سيرة حياة ابن عصفور : األولى مفهوم الموازنة، والثانية: ثالث مسائل

ب، المنهج والش سيرة حياة ابن النّحاس وكتابه التعليقه على : والثالثة، روحوكتابه الُمقرَّ

 .المقرب

أّما الفصل األول الذي كان بعنوان منهج الشارحين ومصادرهما، فشمل ثالثة 

 :وفيه، مباحث

 في منهجية التأليف : المبحث االول

 .طرائقهما في عرض المادة العلمية . أ

أسلوبهما في شرح  فقد تناولت،، في الموازنة بين أسلوبي الشارحين . ب

المتن، وأسلوبهما في االستقصاء والنصح وكذلك االستعانة بلهجات 

 .واالستشهاد والتعليل، العرب

تحدثت فيه عن مصادر الشارحين وطرائقهما في  النقل، وشمل : المبحث الثاني

النقل عن الشيوخ واألعالم، إذ ذكرت ُمسرًدا يوضح شيوخهما : الطريقة األولى، طريقتان
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عالم النحو واللغة الذين اعتمدا عليهم، مع إحصاء عدد مرات األخذ عن كل علم من وأ

 .األعالم

النقل من الكتب، إِْذ وضعت مسرًدا يوضح الكتب النحوية واللغوية : والطريقة الثانية

 .التي اعتمد عليها الشارحان وطرق النقل منها، وكذلك النقل عن كتب الخالف

 .لعلمية للشرحينالقيمة ا: المبحث الثالث

وجعلت الفصل الثاني عرًضا ألدلة الصناعة التي وردت في الشرحين والتي شملت 

مع ذكرالنتائج التي توصلت ( السماع والقياس واإلجماع واستصحاب الحال والتعليل)

 .إِلَيَها في نهاية كل أصل من األصول

ما النحوي وشمل وجاء الفصل الثالث في بيان شخصية الشارَحيِن العلمية وتفكيره

في ذكر طائفة من المسائل : والثاني، في شخصية الشارحين العلمية: األول، أربعة مباحث

أشرُت فيه إلى طائفة من المصطلحات : والثالث، الخالفية التي وردت في كال الشرَحينِ 

 .أهم المآخذ على الشارحين: الواردة في كال الشرَحيِن، والرابع

تائج التي توصلت إليها، ثمَّ بيَّنُت المصادر والمراجع التي وختمت الدراسة بأهم الن

 .اعُتِمَدت في هذه الدراسة ثم وليها ملخص الرسالة باللغة اإلنكليزية

وقد قدمت في التمهيد وفي كل مبحث من مباحث الرسالة وفصولها الحديث عن 

مبيناً ، (مقربالتعليقة على ال)يتلوه الحديث عن شرح ( إيضاح المشكل من المقرب)شرح 

 .مادة كلن منهما وموازناً بينهما في ذلك الموضوع ما وجدت الى ذلك سبيال

وقد اعتمدت في رسالتي كتًبا كثيرًة لنحوييَن متقدمين ومحدثين شملت فروع اللغة 

وكتب ، (ه  0,1ت )وال سيما كتاب سيبويه ، الرئيسة كالصوت والصرف والنحو والداللة

ذلك كتب الخالف النحوي كاالنصاف في مسائل الخالف البي وك، (ه  7,5ت )المبرد 

والتبيين على مذاهب النحويين البصريين والكوفين ، (ه  522ت) البركات األَنَباِري 

فضالً ، وكثير من كتب الشروح والحواشي لما فيها من العلم الكثير، )ه 606)للعكبري 

من ذلك أطروحة ، وازنة النحويةعن ما أفدُت من الدراسات السابقة التي كتبت في الم

للباحثة أزهار (  -دراسة موازنة  –شروح اللمع في العربية البن جني )دكتوراه بعنوان 

المقرب البن عصفور )وكذلك رسالة ماجستير بعنوان ، (رحمها هللا)حسون محمود 

حاس بهاء الدين ابن الن)وأخرى بعنوان ، للباحث حسين إبراهيم التميمي(  دراسة وتحليل

"( ال"في ضوء تعليقه على المقرب مع تحقيق النصف األول منها الذي ينتهي بباب 

 .وكذلك طائفة من البحوث المنشورة، للباحث محمد عبد هللا
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ُد اإلشارة إلى أني قد اعتمدت نسخة شرح  بتحقيق ( إيضاح الُمشكل من الُمقرب)وأوَّ

التعليقة على )ونسخة شرح ، م,711الطبعة األولى ، الدكتور جميل عبد هللا عويضة

 .م7110الطبعة األولى ، بتحقيق الدكتور جميل عبد هللا عويضة أيضاً ، (الُمقرب

وحسبي فيما قدمت أني أبرزت جهد المؤلَفيِن وموقع كتابيهما بين مؤلفات لغتنا 

العربية الكثيرة وكذلك بيان نقاط التشابه واالختالف بينهما في الموضوعات األساسية 

 .سلف ذكرهاالتي 

ل إلثبات ، وأما معوقات البحث التي واجهتني فهي كثيرة وأهمها البحث المطوَّ

بعد ( إيضاح المشكل من المقرب)إلحدى نسخ الشروح وهي شرح ، التسمية األصل

التوصل لمحقق الكتاب واالتصال به ومن ثم الحصول على نسخة للمخطوطة موثقة منه 

، قراءة شرح ابن عصفور بسبب إيجاز عباراته ودقتهاكذلك صعوبة ، تؤكد ما ذهبنا إليه

يقابله إسهاب ابن النحاس في أغلب المسائل التي وردت في شرحه يصل أحياًنا إلى حد 

وكذلك ندرة المصادر والمراجع التي ، الرتابة والملل والخروج عن الموضوع األساسي

، ضاع البلد وما يمر بهفضالً عن أو، (ابن النّحاس الحلبي)تحدثت عن الشارح الثاني 

ولكني وبعد التوكل على هللا تعالى استطعت أن ألم الشتات وأجمع المتفرق لتنهض 

ثم ، الدراسة على وفق ماينبغي لها وما كانت لتنهض هذا النهوض لوال عناية هللا 

، ومؤازرته لي( عالء حسين الخالدي)متابعة أستاذي المشرف األستاذ الدكتور الفاضل 

ا في الوسع لما أبداه من توجيهات ومالحظات وتصويبات جعلت الرسالة على ما وبذله م

هي عليه، إذ رافقني في دراستي ناصحاً وموجهاً، فلم ألمس منه إال كونه أستاذاً ومعلماً 

 .وأباً كريماً فجزاه هللا تعالى عني خير الجزاء

 ...وبعد

وما ، والنسيان سمتان لإلنسانفِّن الزلل ، فِّني ال أزعم أن بحثي قد خال من الهنات

أعضاء ، جاء من ذلك في هذا البحث فِّني أسال هللا أن يوفق أساتذتي األفاضل الكرام

 .لجنة المناقشة إلى إكماله وتقويمه

 : وأخيراً أقول

ً لوجهه الكريم وأن ال يحرمني األجر والثواب ، أسأل هللا ان يجعل عملي هذا خالصا

فذلك من فضل هللا ، فِّن كنت قد أصبت فيما قصدته، نوأن يغفر لي ما زل به اللسا

وآخر دعوانا أن الحمد ل رب ، وإن كانت األخرى فمن نفسي المقصرة والشيطان، وكرمه

 .وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، العالمين
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سهى ياسين  - ,

 زيد رشيد

 

قرائن المعنى في ديوان 

ام في ضوء  الحماسة ألبي تمَّ

 شروحه

دكتوراه لغة 

 عربية

كلية التربية 

 للعوم االنسانية

 

 ستخلصالم

بد الصبادق ، والصالة والسالم على خير خلقه أجمعبين ، الحمد ل رب  العالمين  محمَّ

 .ومن تبعهم بِّحسان إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه الغر  المنتجبين ، األمين 

ا بعد  ...أمَّ

قرائن المعنى في ديوان الحماسة ألبي )ه والموسوم ب فيختص  موضوع أطروحتنا هذ

ام في ضوء شروحه البة علبى المعنبى والبواردة فبي شبروح ديبوان ( تمَّ بدراسة القرائن الدَّ

ام  اح ، ( ه700)الحماسة ألبي تمَّ وأشاروا ، وتعنى بدراسة القرائن التي تنبَّه عليها الشرَّ

 .أ منزلة ً كبيرًة بين دراسات العلماء واألدباءالذي تبوَّ ، إليها في شروحهم لهذا الديوان 

ويعبد  موضبوع القرينبة مبن الموضبوعات المهمبة ؛ لعالقتهبا ببالمعنى بوصبفه مركببز 

زد على ذلك صبلتها األكيبدة بقواعبد اللغبة وقوانينهبا التبي تعبين علبى ، الدراسات اللغوية 

ي تبربط ببين أجبزاء الجملبة وتتبين القرائن في العالقات السياقية التب، معرفة أصول اللغة 

 .التي يتَّخذها المتكلم وسيلة إليصال صورة كالمية في ذهنه

، التي تضبم  قرينبة المطابقبة والصبيغة ، فضاًل عن صلتها األكيدة بالقرائن الصرفية 

ولببم تقببف الباحثبة علببى دراسببة القببرائن ، والقبرائن النحويببة بقسببميها اللفظيبة والمعنويببة 

اح لم يبذكروها إال بِّشبارات يسبيرة الصوتية في دراستها  مثبل إشبارتهم ، هذه ؛ ألنَّ الشرَّ

وهي مبن الموضبوعات الصبوتية ؛ ويعبزى ، وإشارتهم إلى تعريف النبر ، إلى صوت المد

 .سبب قلة ذكرهم لها إلى أنَّ الصوت متصل بالنطق 

د تناولبت فبي التمهيب، فاقتضت طبيعة المادة أن تقسم الدراسة علبى تمهيبد وفصبلين 

، وأنواعبه ، المعنى تعريفه : )كما تناولت فيه ، ( وأنواعها، وأهميتها ، تعريف القرينة )

قت إلى ، ( وعالقته بالقرائن وأنظمة اللغة ومستوياتها بام )ثم تطرَّ ، تعريف حماسة أبي تمَّ

اح الحماسببة بببالمعنى)و، ( أربعببة وأربعببين شببرًحا( 00)وشببروحها البالغببة  ، ( عنايببة شببرَّ

واببن ، أببو عببد هللا النمبري )وهبم ، على َمْن أشار إلى المعنى إشارًة واضبحًة  واقتصرت

 (.والتبريزي، وأبو العالء المعري ، والمرزوقي ، جني 

ن القببرائن اللفظيببة  ل فقببد تضببمَّ ببا الفصببل األوَّ كببان : واشببتمل علببى سببتة مباحببث ، أمَّ

ل بعنوان قرينة المطابقبة  واخبتصَّ الثالبث ، رينبة الصبيغة والثباني بعنبوان ق، المبحث األوَّ

، ( قرينبة البربط)واخبتصَّ الخبامس بب ، ( قرينبة التضبام)والرابع ب ، ( قرينة الرتبة)منها ب 

 (.قرينة العالمة اإلعرابية: )وكان السادس بعنوان 

رت دراسة القرائن النحوية المعنوية إلى الفصل الثالث ؛ ألنَّها تخبرج مبن إطبار  وأخَّ

كبان ، وضبمَّ هبذا الفصبل أربعبة مباحبث أيًضبا ، ها مع القبرائن اللفظيبة المباني مع تضافر
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با الثالبث فدرسبت ، ( قرينة التبعيبة)والثاني في ، ( قرينة اإلسناد)المبحث األول بعنوان  أمَّ

وتناولت فيه قرينة ، ( قرينة التخصيص)واشتمل الرابع على دراسة ، ( قرينة النسبة)فيه 

وقرينبة ، وقرينبة المالبسبة ، وقرينبة الظرفيبة ، وقرينة المعية ، وقرينة الغائية ، التعدية 

 .وقرينة المخالفة، وقرينة اإلخراج ، وقرينة التأكيد ، التفسير 

لت إليه الباحثة مبن نتبائج فبي  نًة أهمَّ ما توصَّ وبعد هذه الدراسة تأتي الخاتمة متضم 

 .دراستها هذه 

وشببرح النمببري ، ( ه7,2)متري شببرح الببدي: كببان المطبببوع مببن شببروح الحماسببة  

وشرح الغنبدجاني ، ( ه070)وشرح المرزوقي ، ( ه027)وشرحان البن جني ، (ه0,5)

وشبرح الفارسبي الفسبوي ، ( ه002)وشرح منسوب إلى أبي العبالء المعبري ، ( ه006)

وشببرح المرصببفي ، ( ه517)وشببرح التبريببزي ، ( ه026)وشبرح الشببنتمري ، ( ه062)

 (.رينمن علماء القرن العش)

، وهنا تجبدر اإلشبارة إلبى أنَّ عبدًدا مبن الشبروح تعبذر علبى الباحثبة الوصبول إليهبا 

، ( ه062)وشرح الفارسي الفسوي ، ( وفاته مجهولة)شرح أبي الندى الغندجاني: )وهي

 (.وشرح منسوب لمحمد سعيد الرافعي

راح وتجبدر اإلشبارة إلبى أنَّ قببرائن المعنبى فبي بعبض الشببروح لبم توفبق بعنايبة الشبب

 .فاستغنوا عن ذكرها

ات الكتب النحوية والصرفية لت المبادة ، واعتمدت في دراستي هذه على أمَّ التبي شبكَّ

، ( ه7,5)والمقتضببببب للمبببببرد ، ( ه0,1)كتبببباب سببببيبويه: ومنهببببا ، األسبببباس للبحببببث 

 (.ه600)وشرح المفصل البن يعيش ، والخصائص البن جني 

 .ًنى عن إضاءاتها الدالليةهذا غير معاجم اللغة التي لم يكن للبحث غ

 .فضاًل عن دواوين للشعراء أنفسهم وبضمنها ديوان الحماسة

، اللغببة العربيبببة معناهببا ومبناهبببا : كببذلك أفببادت الباحثبببة مببن الكتببب الحديثبببة مثببل 

وبعبببض ، فضببباًل عبببن البحبببوث والبببدوريات ، والعالمبببة اإلعرابيبببة ، والخالصبببة النحويبببة 

 .السيما المختصة منها بدراسة القرائنو، األطاريح والرسائل الجامعية 

م جزيل شكرها وامتنانها لمبن أسبهم فبي إنجباز هبذه  ال يسع الباحثة أخيًرا إالَّ أن تقد 

يترأسبهم األسبتاذ ، وسباعدها فبي تقبديم مبا أمكبن ، الدراسة على الشكل الذي خرجت فيه 

، أغنبت الدراسبة ليث أسعد عبد الحميد؛ لما أبداه مبن مالحظبات وتوجيهبات .د.المشرف أ

وغيرهم ممن لم ، والدكتور سيف الدين شاكر ، واألخ الدكتور محمد عبد الرسول سلمان 

كمبا أننبي ال أنسبى فضبل ، فكانوا بحق رفاق البحث الطويبل ، ( زمالء وزميالت)تذكر من 

لت عبء دراستي طول هذه الحقبة  .العائلة التي تحمَّ

م عملي هبذا خالًصبا لوج فسبداده راجبع إلبى عونبه تعبالى ، هبه تعبالى وفي الختام أقد 

 .والتقصير فيه راجع إلى النفس البشرية التي لن تكتمل مهما حاولت، وتوفيقه وكماله 
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حنين وسام  - 2

 جياد عباس

 

المقدمة وعالقتها بالمتن 

 في كتب النقد األدبي

القرن الخامس الهجري 

 مثاالً 

ماجستير لغة 

 عربية

كلية التربية للعوم 

 انيةاالنس

 

 ستخلصالم

وتحل البركات ، الذي بنعمته تتم الصالحات، اآلخر بال انتهاء، الحمد ل األول بال ابتداء 

وأصلي وأسلم ، أحمده جل في عاله على عظيم فضله وجليل نعمائه، وُتنشر الرحمات

محمد بن عبد ، الهادي إلى البصيرة، الداعي إلى الفضيلة، على المبعوث رحمة للعالمين

 صلوات ربي وسالمه عليه وعلى آله الطيبين األبرار وصحبه المنتجبين األخيار ومن هللا

 .وااله تسليماً كثيراً 

 ... إما بعد 

فهو األساس الذي ، فِّن البحث في تراثنا العربي يكشف عن غزارة علمية وافرة      

تي تدل على سعة وما زلنا نفتخر بكل تلك المحتويات الجليلة ال، استندنا عليه وافتخرنا

ونقدنا العربي القديم مثل جانباً ، فضالً عن أصالته وسعة منطلقاته، الفكر العربي وعمقه

مشرقاً من تراثنا على ما فيه من الجدة والموضوعية في طرح القضايا النقدية 

والمحاورات بين االطراف والتنازع حول القضايا إذ كان لهذا النزاع أثره اإليجابي الذي 

فبعد التحاور والتفكر في القضايا التي أُثيرت في ، في خالصة هذه القضايا انعكس

بل يتسع ليشمل قضايا جديدة ، المجتمع النقدي القديم ال يقف الفكر العربي إلى حد

 .وجوانب متعددة تثيرها قضية واحدة أو أكثر 

  عنوان البحث وفكرته : 

كز البحث على موضوع قديم متجدد إال وهو انطالقاً من نقدنا العربي القديم فِّننا سنر     

هذا القرن الذي ُعرف ، المقدمات في الكتب النقدية وتحديداً في القرن الخامس الهجري

وال سيما القرن الرابع ، بمنهجيته في أغلب القضايا التي أُثيرت في القرون السابقة له

ساس أن في هذا القرن الهجري؛ لهذا كان اختيارنا للقرن الخامس الهجري مبنياً على أ

بل إن هذا ، اتضحت أغلب القضايا النقدية التي أخذت شوطاً من الزمن وليس هذا فحسب

القرن يمثل ذروة الن ضجين الفكري والعقلي نحو أهم جوانب التأليف في مختلف مجاالته 

 والنقدية ففيه وصلت الصراعات النقدية عند حدٍّ معين اجمعت عليه، واالدبية، العلمية

، أكثر األطراف المتنازعة بمنظور حكيم يرى القضايا من جانب مغاير عن القرون السابقة

وسبب هذه ، فالغالب على هذا القرن هو المنهجية الواضحة والثقافة السائدة في المؤلفات

وإنما ، الثقافة هو أن المؤلف لم يعد يكتب ويؤلف لجمهور قراء وينتظر أن تنال اعجابهم
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اعية وقارئ حقيقي مما يستدعي المؤلف أن يلم بألفاظ تالئم هذه يكتب لشخصية و

 .   الشخصية المثقفة

  أهمية الموضوع وجدوى دراسته: 

ً يكاد        لعل أهمية هذه الدراسة تبرز في أن اختيارنا للمقدمات بوصفها تمثل جانبا

، لمحيطة بالمتنفاغلبنا يغفل عن أهمية تلك العتبات النصية ا، يكون متجاوزاً عند بعضنا

وال سيما المقدمة ويعدها نصوصاً جمالية تزين محيط الكتاب على الرغم من تلك الوظيفة 

، إاّل أنها في الوقت نفسه تعد محطة تواصلية جمالية في آن واحد، الجمالية التي تؤديها

تنبع من فكر وثقافة مؤلفها وتمثل جانباً مهماً من شخصيته وتبقى وظيفتها فاعلة ال 

وكثيراً ما تّم طرح دراسة المتن بمعزل عن المقدمة وشرحت ، نتهي اال بتمام المتنت

والغالب على ، وبقيت المقدمات بعيدة عن الدراسة، قضاياه ونال جانباً من االهتمام

دراستها كتب وبحوث تنشر في المجالت عرضت شيئاً من المقدمة ثم ينتقل الكاتب الى 

وكثيراً ما وجدنا دراسات تفصل المقدمة ، عد عناية جّمةالمتن الذي فرض سلطته عليه ب

 .عن المتن وال تدرس تلك العالقة األثيرة التي تربط المقدمة بالمتن 

 هدف الدراسة: 

نحاول في دراستنا هذه أن نضيق من شق التباين الذي طغى على المقدمة وعالقتها      

المتن ونجتهد في إدراك الخيوط فمن المقدمة ننطلق نحو ، بالمتن في الزمن الذي مضى

 .الرابطة بينهما 

 

  مادة البحث: 

واعتمدنا في ، اخترنا في بحثنا هذا ثمانية مؤلفات نقدية في القرن الخامس الهجري      

وعلى ما تحمله تلك المؤلفات من أهمية كبيرة إذ تعد ، االختيار على سنة وفاة مؤلفيها

ولم نعمد إلى الفصل بين مقدماتها ، ن في التراثمصادر غنية يعود إليها أكثر الباحثي

 :بل درسنا تلك المقدمات مع المتن في موضوع واحد وهذه المؤلفات هي ، ومتونها

 ( .  ه 000ت)البي حيان التوحيدي: االمتاع والمؤانسة  -0

 ( . ه 070ت)للتوحيدي ومسكويه : الهوامل والشوامل  -7

 ( . ه070ت)للمرزوقي : شرح ديوان الحماسة  -0

 ( . ه 072ت)للثعالبي : يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر -0

 ( . ه000ت)للعميدي : االبانة عن سرقات المتنبي  -5

 ( . ه 050ت)للحصري : زهر اآلداب وثمر االلباب  -6

 ( .ه 056ت)البن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده   -2

 ( .ه 066ت)البن سنان الخفاجي : سر الفصاحة   -,
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  الدراسات السابقة: 

وعالقتها بالمتن وال سيما ، اطلعت الباحثة على دراسات تبحث في موضوع المقدمات    

 :في الكتب التراثية ومن هذه الدراسات 

العالقة بين المقدمة والمتن في كتب النقد األدبي إبان )رسالة ماجستير بعنوان  -0

 . جامعة الموصل ( نهلة صباح العدواني: )ل   ، (القرن الرابع الهجري

المقدمات النقدية القديمة في الشعرية العربية كتاب )رسالة ماجستير بعنوان   -7

 -باتنة  -جامعة الحاج الخضر( نبيلة أعبش: )ل   ، (الشعر والشعراء انموذجاً 

 .الجزائر 

، (المقدمات في كتاب العقد الفريد البن عبد ربه االندلسي)رسالة ماجستير بعنوان  -0

 .السعودية -جامعة ام القرى ( مية بنت عبد الهادي العمريس:)ل    

 ومنها المقدمة ، وهناك دراسات طرحت موضوع العتبات النصية بصورة عامة

 :ومن هذه الدراسات 

العتبات النصية في التراث النقدي العربي الشعر )رسالة ماجستير بعنوان   -0

 . الجزائر –األدب العربي معهد اللغات و( سعيدة تومي:)ل  ، (والشعراء انموذجاً 

 ( .عبد الرزاق بالل: )ل   ، (مدخل الى عتبات النص)كتاب بعنوان  -7

 ( .عبد الفتاح الجحمري: )ل   ، (عتبات النص االدبي)كتاب بعنوان  -0

العالقة بين العتبات النصية والمتن في كتاب )بحث في مجلة جامعة كركوك بعنوان  -0

 ( .ملكة كاظم الحداد): ل   ، (الشعر والشعراء البن قتيبة

وركزت جهدها ، وغيرها من الدراسات األخرى التي قدمت لموضوع العتبات النصية     

 . على الكتب التراثية 

  خطة البحث   : 

أما خطة البحث فقد اقتضت طبيعة الموضوع أن ُيقّسم على تمهيد وثالثة فصول ثم      

 . الخاتمة ثم سرد لمصادر البحث ومراجعه 

ثم الوقوف ، قدمُت فيه أبرز المسارات النقدية في القرن الخامس الهجري: مهيد الت -

فكان من الضروري ، على موضوع العتبات النصية كون المقدمات فرع من هذه العتبات

 .   أن نبحث في هذا الجانب قبل أن نخوض في المقدمات 

جاء هذا الفصل في ( ةفلسفة المقدمة في الرؤية النقدي)وهو بعنوان : الفصل االول  -

 :ثالثة مباحث هي 

تناولت فيه تعريف المقدمة  ( أهمية المقدمة ووظيفتها)بعنوان : المبحث االول  - 

ثم ، (المقدمة)ونشأتها مع اختالف االصطالح في تسميتها حتى استقرارها على مصطلح 

 ُ  .ي نجاح التأليف ثم وظائفها وأثرها الفاعل ف، أهمية المقدمة عند النقاد قديماً وحديثا
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إذ تمَّ تطبيق ، تناولت فيه بناء المقدمة قديماً ( بناء المقدمة)بعنوان : المبحث الثاني  -

 .  آلية هذا البناء على مقدمات القرن الخامس الهجري 

 .تناولت فيه اشكال المقدمات وأنواعها(  أنواع المقدمات)بعنوان : المبحث الثالث  -

تضمن هذا الفصل مدخالً ( التطابق الموضوعي والشكلي)نوان وهو بع: الفصل الثاني  -

 : ُيعّرف بطبيعة العمل ومبحثين 

الجانب النقدي لمؤلفات القرن الخامس الهجري في ضوء )بعنوان : المبحث االول  -

حاولُت في هذا المبحث أن اسلط الضوء على أهمية هذه المؤلفات ( الدراسات الحديثة

 .ه في الساحة النقدية العربية الحديثة ومدى الصدى الذي أحدثت

تناولت فيه ما تطابق من مقدمات ( المقدمات وما تطابق منها)بعنوان : المبحث الثاني  -

 . القرن الخامس الهجري مع المتن 

إذ تضمن هذا الفصل مدخل ( التنافر الموضوعي والشكلي)وهو بعنوان : الفصل الثالث  -

 :ن ُيعرف بطبيعة العمل مع مبحثي

قدمت فيه ما تنافر بين ( المقدمات وما تنافر منها مع المتن)بعنوان : المبحث االول  -

 . المقدمات القرن الخامس الهجري مع المتن 

إذ تناولت ( المقدمات الفرعية الملحقة بالمقدمة األصلية)وهو بعنوان : المبحث الثاني  -

مع النظرة التعليلية ، قدمات األصليةفي هذا المبحث المقدمات الفرعية التي أُلحقت بالم

فقد وجدنا شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ألبي العالء ، إلى خلو الكتب من المقدمات

، خالياً من المقدمة و آثر هذا الخلو في الشرح( معجز أحمد)المعروف ب     ( ه002ت)

 .  وكذلك الخاتمة وعالقتها بالمقدمة 

 وهي التفاوت في الحجم بين الفصول، فالهاوهناك مسألة ال تريد الباحثة اغ ،

والسبب في ذلك هو ، فالفصلين األول والثاني اختلف حجمهما عن الفصل الثالث

أن الفصل األول درسُت فيه فلسفة المقدمة أي المقدمة برؤية شمولية حاولنا فيه 

الً أما الفصل الثاني فقد عرضنا فيه تحلي، أن نلم بالمقدمة في جوانبها المختلفة

وهذا الغالب على المؤلفات ، للترابط والتطابق الوثيق بين المتن والمقدمة

أما الفصل الثالث فكان االقل حجماً والسبب في ذلك ألنه ، المختارة في هذا القرن

وقد وجدنا ذلك قليالً بالقياس إلى التطابق ، اختص بالتنافر بين المقدمات والمتون

      . 

   منهج الدراسة: 

، مع أننا لم نهمل بقية المناهج، ما منهج الدراسة فقد كان المنهج الوصفي التحليليأ     

واختيارنا ، إذ ُيعّد المنهج التحليلي الوصفي مظلة واسعة ومرنة تتضمن عدداً من المناهج

كما يقوم بتحليلها ، ويوضح االرتباط بين اجزائها، له ألنه يقوم بتحديد خصائص الظاهرة

وقد افادنا هذه المنهج في كشف التعالق بين المقدمة والمتن وأهمية ، وكشف أسبابها

 .          وجود المقدمة وخصائصها
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وفي النهاية ال يسعني إال أن اتقدم بجزيل شكري وامتناني عرفاناً لذلك الجهد الكبير      

والصبر الطويل الذي بذله مشرفي الدكتور عالء حسين البدراني في سبيل انجاح هذا 

وما قدمه لي من نصائح وتوجيهات قيمة فاسأل هللا تعالى أن يكتب له ذلك في ، العمل

 .ميزان حسناته أنه على كل شيء قدير

واخيراً البد لكل عمل من نهاية واسأل هللا تعالى أن اكون قد وفقت في دراستي هذه      

، عمل من اخطاءكما اطلب العذر من كل قارئ فال يخلو أي ، ووصلت إلى ما ابتغي منها

فقد اقتضى هللا تعالى وبحكمته أن يجعل لكل انسان زلة وعثرة إال وجهه الكريم وكتابه 

 العظيم النور الذي نستنير به وندفع شبهات الحياة وطوارق الهموم

 

 

هدى كريم  -01

هادي صالح 

 الجبوري

البحث المعجمي في كتب 

اء  معاني القرآن للفرَّ

اج  واألخفش والزجَّ

لغة  ماجستير

 عربية

كلية التربية للعوم 

 االنسانية

 

 ستخلصالم

الحمُد لِ على نعمِه وفضلِه، والشكر له فيما يّسرهُ لي، أحمدهُ جلَّ وعزَّ تعظيماً له سبحانه 

منّزهاً من كل مكروهن، والصالةُ والسالُم على سيد الكائنات محمد   صلّى هللا عليبه وسبلّم   

 :نبّي هللا وحبيبِه وبعد

ن المعلوم أنَّ اللغة العربية هي ظاهرة اجتماعية تنمو وتتطور مع تطبور الزمبان م 

واختالفه، فهي لهذا السبب ليست ثابتبة وإنّمبا متغيبرة، لبذلك رأى جهاببذة العلبم والعربيبة 

أهمية إثبات ألفاظ اللغة العربيبة فبي المعباجم وتفسبيرها إلزالبة إبهامهبا، وكبذلك مبن أجبل 

العربية بمعانيها من التغير بعد  اللغة العربية هوية العرب ولغة القرآن الحفاظ على األلفاظ 

الكريم، وأخذت األلفاظ القرآنية األهمية األكبر من علمائنا األفاضبل فبألفوا المؤلفبات التبي 

اء واألخفبش ( معباني القبرآن وإعراببه)ُتعنى بتفسير ألفاظِه ومن تلك المؤلفبات كتبب  للفبرَّ

اج  .والزجَّ

رت الكثير من األلفاظ من خالل هبذه الكتبب، فتلبك األلفباظ قبد يفهمبا مبن نبزل إْذ فس 

القرآن في زمنِه وبعده بقليل، ولكن ال يفهمهبا غيبرهم ممبن مبرَّ علبى زمنبِه نبزول القبرآن 

الوقت الطويل إالّ من خالل الرجوع إلى المعاجم وكتب معاني القرآن وغيرهبا، فلبوال هبذه 

ِظهببا ومعانِيهببا ولَجهببل فهببم القببرآن ومببرادهُ، فلببذلك جبباءت الكتببب لطمسببت العربيببة بألفا

 .المعاجم وكتب المعاني لتيّسر فهم األلفاظ واالستدالل على عربية األلفاظ
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اج من ألفباظن عربيبة ( معاني القرآن)ونظراً لما حملتُه كتب   اء واألخفش والزجَّ للفرَّ

جعلني أبحبث فبي تلبك المبادة  مفّسرة بمعانيها جعلها مادة معجمية ضخمة في نظري، مما

 . ودراستها

وألهميببة هببذه المببادة أردت أْن أسببلط الضببوء عليهببا وعلببى عببّدها مصببادر معجميببة  

 .بمؤلفيها ال تقل أهمية عن كتب المعاجم األُخرى 

وهدفي في هذا البحث هو التعّرف علبى األلفباظ القرآنيبة ومعانيها،ومعرفبة طرائبق  

باج فبي كتببهم معباني الشرح األساسية والمساعدة الم جَّ ستعملة من الفبّراء واألخفبش والزَّ

القران والتعرف على مظاهر التطور الداللي وطرائق التوظيف المعتمدة في تفسير اللفظة 

 .معجميا ومصادر األستدالل على المعنى في تلك الكتب 

مبن أجبل اتبعُت عّدة طرائق فبي بحثبي هبذا، منهبا المتابعبة والتحليبل والمناقشبة والتعليبق 

الوصول إلى الحقيقة العلمية المطلبوب تحقيقهبا وبأمانبةن وصبدقن فبي النقبل والمتابعبة مبن 

معباني )دون انحياز أو تعّصب لبرأي بعينبه، و تكمبُن الصبعوبات التبي واجهتهبا فبي كتباب 

لألخفش، إذ كنُت أرجُع إلى قراءتِه عدة مرات ؛ لقلة مبا حبواهُ مبن مبادة معجميبة ( القرآن

 .صول الدراسة التي قسمتها في خطتيتوزع على ف

         

اعتمدت على عدة مصادرن منها ، المعجمية واللغوية والتفاسبيرفمن الكتبب المعجميبة      

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، والمصبباح المنيبر فبي غريبب الشبرح : اعتمدت على

 .الكبير

ر العبرب، ودور الكلمبة االضبداد،وغريب القبران فبي شبع: ومن الكتب اللغوية منها  

 .في اللغة وغيرها

جببامع البيببان فببي تأويببل آي القببرآن، وبحببر العلببوم، : وامببا  كتببب التفاسببير فمنهببا 

والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وصفوة التفاسير، وفضالً عن ذلك فقد اعتمدُت 

لفاظ عند اببن داللة األ: على مجموعة من الرسائل واألطاريح  والمجالت والبحوث ومنها

جني من خالل كتابه الخصائص، والداللة المعجمية عند العبرب دراسبة نظريبة وتطبيقيبة، 

والتببرادف والمشببترك اللفظببي عنببد اللغببويين القببدماء والمحببدثين دراسببة تحليليببة دالليببة، 

  .والبحث الداللي عند الراغب األصفهاني من خالل كتابه المفردات في غريب القرآن

تي فببي ثالثببة فصببول، تسبببقها مقدمببة وتمهيببد وخاتمببة ضببمت اهببم وجبباءت دراسبب 

اء  النتببائج التببي تببو صببلت لها،وضببمَّ التمهيببد اإلشببارة إلببى مصببادر البحببث المعجمببي للفببرَّ

اج في كتبهم معاني القرآن  .واألخفش والزجَّ

طرائق الشرح األساسية والمساعدة التبي اعتمبدها )اما الفصل األول فجاء بعنوان  

اج في توصيل المعنى المعجمي من خالل كتبهم الفّراء و ثم ( معاني القرآن)األخفش والزجَّ

قسمُت هذا الفصل على ثالثبة مباحبث، تضبمن المبحبث األول الحبديث عبن طرائبق الشبرح 

 (.معاني القرآن)األساسية والمساعدة المعتمدة من الفّراء في كتابه 
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ساسية والمساعدة المعتمدة من وضمَّ المبحث الثاني الحديث عن طرائق الشرح األ 

 (.معاني القرآن)األخفش في كتابه

وضمَّ المبحث الثالث الحديث عن طرائق الشرح األساسية والمساعدة المعتمدة من  

اج في كتابه   (.معاني القرآن وإعرابه)الزجَّ

مظاهر التطور الداللي وطرائق التوظيف المعتمبدة فبي )وجاء الفصل الثاني بعنوان 

اجتفسير ا اء واألخفش والزجَّ  (.للفظة معجمياً في كتب معاني القرآن للفرَّ

م هذا الفصل على ثالثة مباحث أيضاً ، ضمَّ المبحث األول الحديث عن مظباهر   وقس 

معباني )التطور الداللي، وطرائق التوظيف المعتمدة فبي تفسبير اللفظبة معجميباً فبي كتباب 

اء( القرآن  .للفرَّ

الحديث عن مظاهر التطور الداللي وطرائق التوظيف المعتمدة  وضمَّ المبحث الثاني 

 .لألخفش( معاني القرآن)في تفسير اللفظة معجمياً في كتاب 

وتضببمن المبحببث الثالببث الحببديث عببن مظبباهر التطببور الببداللي وطرائببق التوظيببف  

اج( معاني القرآن وإعرابه)المعتمدة في تفسير اللفظة معجمياً في كتاب   . للزجَّ

 

االستدالل على تفسير اللفظة فبي كتبب معباني القبرآن )جاء الفصل الثالث بعنوان و 

اء واألخفش والزّجاج  (.للفرَّ

م هذا الفصبل علبى ثالثبة مباحبث، فضبمَّ المبحبث األول الحبديث عبن االسبتدالل   وقس 

اء( معاني القرآن)على تفسير اللفظة في كتاب   .للفرَّ

معباني )السبتدالل علبى تفسبير اللفظبِة فبي كتباب وضمَّ المبحث الثاني الحديث عن ا 

 .لألخفش( القرآن

معباني القببرآن )وضبمَّ المبحبث الثالبث عبن االسبتدالل علبى تفسبير اللفظبِة فبي كتباب 

اج( وإعرابه  .للزجَّ

بم كبل مبحبث فبي هبذا الفصبل علبى أرببع فقبرات، ضبمت مصبادر االسبتدالل   وقبد قس 

دا المبحببث الخبباص باالسبببتدالل فببي كتببباب السببماع والقيبباس واإلجمببباع والتعليببل، مببا عببب

 .   األخفش، إذ قسمتُه على ثالثة مصادر، فمبحثه لم يضم االستدالل بالتعليل

واخيراًاتقدم بخالص الشكر واإلمتنان والعرفان ألُستاذي الفاضل الدكتور ابراهيم رحمن 

خالل ماقدمه  حميد  األركي الذي علّمني العلم والمعرفة وإنهما عطاء اليعرف الحدود من

لي من نصائح نابعة من اب للغة خاف عليها من عثرات الزمان ومايصاحبها من لحن 

وتطور ثم ارتباك وعدم معرفة بشؤونها وقوانينها واساليبها فجزاه هللا وحفظه للغة ولنا 

أُستاذا فاضالً أميناً ،واتقدم بالشكر الى لجنة المناقشة المتمثلة برئيسهاواعضائها 

 .  نالمحترمي
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سجى باسم  -00
 محمد
 

دراسة الخصائص التركيبة 

والبصرية لبلورات منماة بتقنية 

 االنماء من المحلول

 كلية العلوم ماجستيرفيزياء

 

 ستخلصالم

في ثالث مجموعات  (CSP)تم انماء بلورات منفردة من كبريتات النحاس المائية 

تضمنت المجموعة االولى انماء . مختلفة بتقنية التبخير البطيء في درجة حرارة الغرفة

، M ،125 M ،0 M 1275) البلورات باستخدام الماء المقطر مرتين كمذيب بموالرية 

025 M،025 M- 52 ˚C،7 M- 72 ˚C،7 M- 51 ˚C and 725 M-01 ˚C )

، (0× ,0220 ×7026)، (022× 0125 ×00215)، 0× 07 ×02) )[وبأبع  اد 

(02207× 0520 ×525) ،(7526× 70206 ×2) ،(01× 0227 ×622,) ،

(05256× 71200 ×622,) ،(702,× 7120 ×5250) [ mm0 أما . على التوال   ي

على انم اء الب     لورات   H7SO0المجموعة الثانية فتضمنت دراس ة تأثير حامض

 [وب أبع اد ( M ،120 M ،126 M ،12, M and 0 M 127)بموالري   ة 

(0022×7120×6250) ،(5126,×7020×,.0) ،(0220×0226×622) ،

(70200×05×222) ،(0025×00200×0720) [ mm0 أذ وجد ان . على التوال    ي

أما . (CSP)نسبة انماء كل الوجوه البلورية تتناقص مع تناقص موالري  ة محل   ول 

المجموعة الث الثة فتض منت دراس ة تأثير الماء الممغنط على انم اء الب لورات بموالري ة 

(1275 M  ،125 M ،0 M ،025 M and 7 M ) 0 × 7122) )[وب أبع  اد, × 

722، (0,20 × 0620 × 026)، (0720  × 72206 × 225) ،(7226,× 70220 

×220)، (71×2×220) [ mm0 وج  د ان الماء الممغنط لم يحسن . على التوال  ي

نمت بثالث تم تحليل البنية البلورية للبلورات التي . (CSP)المورفولوجيا لبلورات 

ان نظام البلورات ثالثي الميل  XRDيبين فحص . دفعات بتقنية حيود األشعة السينية

triclinic) ) وان قيم معلمات الشبيكة البلورية تتفق مع بطاقة((ICDD . تمت دراسة

 H7SO0وجد ان الحامض . FTIRاالنماط االهتزازية للبلورات المنماة أجريت بمطياف 

وقد لوحظ ان ، الى زيادة شدة االمتصاصية مقارنة بالماء المقطروالماء الممغنط أدى 

ظهر عند البلورات المنماة باستخدام الماء المقطر كمذيب  Cu27 Cu-O-Hايون 

كمذيب مع ظهوره بشدة  H7SO0وانعدام ظهوره في البلورات المنماة باستخدام حامض 

 UV-Visibleدرس طيف  .اقل في البلورات المنماة باستخدام الماء الممغنط كمذيب

وجد ان الحامض قد ادى الى نقصان قيم ، لحساب معامل االمتصاص وفجوة الطاقة

، كذلك. ولوحظ ان الماء الممغنط ادى الى نقصان في قيم النفاذية لكن بقيم اقل، النفاذية

أظهرت النتائج ان زيادة الموالرية تؤدي الى زيادة النفاذية للبلورات المنماة باستخدام 

وجد ان نقصان الموالرية يؤدي الى زيادة ، كذلك. الماء المقطر والماء الممغنط كمذيبات
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معامل االمتصاص للبلورات . كمذيب H7SO0النفاذية للبلورات المنماة باستخدام حامض 

بينما يزداد ، المنماة باستخدام المذيبين الماء المقطر والماء الممغنط يقل بزيادة الموالرية

كما وجد ان ، H7SO0والرية في البلورات المنماة باستخدام المذيب حامض بزيادة الم

الحامض يؤدي الى زيادة قيم معامل االمتصاص بالمقارنة مع الماء المقطر والماء 

كما لوحظ ان فجوة الطاقة تزداد بزيادة الموالرية للبلورات المنماة باستخدام . الممغنط

لكنها تقل بزيادة الموالرية للبلورات المنماة ، نطالمذيبين الماء المقطر والماء الممغ

فجوة الطاقة تقل في البلورات المنماة باستخدام . H7SO0باستخدام المذيب الحامض 

عن البلورات المنماة باستخدام المذيبين الماء المقطر والماء  H7SO0المذيب حامض 

تفق   د كل جزئي ات  (CSP)أوض ح تحلي  ل الم جهر الم ست  قطب ان بل  ورة . الممغنط

 .C˚ 051))الم اء عند درج  ة ح    رارة 

 

 

 

ايمان صفاء -07

 نوري

دراسة تأثير أشعة كاما على بعض 

الخصائص الفيزيائية  ألغشية 

أوكسيد الكادميوم الرقيقة المحضرة 

 كيميائيا

 كلية العلوم ماجستير فيزياء

 

 مستخلصال

على قواعد ساخنة من ( (CdOكادميوم تم في هذا البحث تحضير أغشية اوكسيد ال

( 511nm)و 011nm))و( 011nm)وبسمك (270K)الزجاج بدرجة حرارة 

باستخدام طريقة التحلل الكيميائي الحراري وكانت موالرية كافة المحاليل المستعملة في 

 ألغشية المحضرةللقد تم دراسة الخصائص التركيبية والبصرية  .(120M)التحضير هي

 .عد تعريضها لجرعة من أشعة كاماكافة قبل وب

لقد تم تشخيص طبيعة التركيب البلوري لألغشية المحضرة من خالل دراسة نمط حيود   

حيث بينت النتائج أن جميع األغشية المحضرة ذات تركيب متعدد التبلور ، األشعة السينية

م اباستخدقبل التشعيع  لجميع األغشية ودرست طوبوغرافية السطح.  ومن النوع المكعب

أن التشعيع قد  (511nm,011nm)لقد وجد عند السمك ، AFM))القوة الذرية مجهر 

 . الى نقصان درجة التبلور من ثمأدى إلى زيادة العيوب التركيبية في هذه األغشية و

 0,1-211)النفاذية لألغشية المحضرة لمدى األطوال الموجية           سجل طيف      

nm) ،كما ، المتصاص وفجوة الطاقة لالنتقال المباشر المسموحتم حساب معامل ا

ثابت ، معامل الخمود، حساب معامل االنكسار)وتضمنت حساب الثوابت البصرية البصرية 
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بوصفها دوال لطاقة ( العزل الكهربائي بجزئيه الحقيقي والخيالي والتوصيلية البصرية

 .الفوتون

ثر أقد  ولمدة اسبوعين002 -السيزيوم رلقد تبين أن التشعيع بأشعة كاما من مصد    

كذلك التشعيع أدى إلى نقصان فجوة الطاقة لكافة األغشية  ،هذه الثوابت كافة في

 . المحضرة وزيادة طاقة ذيول اورباخ

 

رؤى  -00

 جاسم محمد

 

دراسة الخصائص التركيبية والبصرية و 

  الكهربائية ألغشية

(CuSe7/CdS/ITO) الرقيقة المرسبة

تقنية التبخير الحراري لتطبيقات بواسطة 

 الخاليا الشمسيه

 كلية العلوم ماجستير فيزياء

 

 ستخلصالم

 Copper)في هذه الدراسه  تم  أوال  تحضير سبيكة سيلينايد النحاس      

Selenide  )بعدها تم تحضير أغشية سيلينايد . بواسطة تقنية التبريد المفاجىء

( Cadmium Sulfide)يد الكادميوم وكبريت(  (Copper Selenideالنحاس 

وقد تم أنماء األغشية الرقيقة على  قواعد . الرقيقة باستخدام تقنية التبخير الحراري

تم دراسة تأثير التلدين على الخصائص التركيبية (. ITO)الزجاج النظيف و زجاج 

 .      البصرية و الكهربائيه لهذه األغشية،

أن سبيكة سيلينايد النحاس كانت ذات تركيب  ، لسينيهأظهرت نتائج حيود االشعه ا     

من النوع المكعب و   CuSe7كان الطور المهيمن هو ، متعدد التبلور مع عدة أطوار

كانت ذات تركيب بلوري واحد، من   أغشية كبريتيد الكادميوم(. 770)باألتجاه السائد 

أغشية سيلينايد النحاس . لألغشيه المرسبه والملدنه ( 000)النوع المكعب باألتجاه 

من  Cu0Se7أظهرت تركيب متعدد التبلور لألغشيه المرسبه والملدنه وكان الطور 

هو الطور المهيمن في الغشاء المرسب (  (010النوع رباعي الزوايا وباألتجاه المفضل

هو المهيمن في الغشاء  (770)من النوع المكعب و باألتجاه  CuSe7بينما كان الطور 

أظهرت  نتائج مجهر . وجد أن حجم البلوريات يزداد بعد التلدين لكلي الغشائينالملدن، و

أما نتائج . زيادة في خشونة السطح لكلي الغشائين الملدنين  (AFM)القوه الذريه 

فقد بينت أن مسحوق سيلينايد النحاس يمتلك  (SEM)  المجهر األلكتروني الماسح

 . تركيب متراص متشكل من نوع واحد

نانومتر للتحقق من ( 0011-011)سجلت منحنيات االمتصاص والنفاذية في نطاق       

بينت النتائج أن أغشية كبريتيد الكادميوم و أغشية سيلينايد النحاس . الخصائص البصرية

تم حساب معامل . لديها نفاذية جيدة في المنطقة المرئيه و تحت الحمراء القريبة 
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تم تقدير فجوة الطاقة لإلنتقال اإللكتروني المباشرة . األمتصاص و معامل األنكسار أيضا

( eV 7205)وكانت فجوة الطاقة  تنخفض من  (. (Taucالمسموح باستخدام نموذج 

لغشاء كبريتيد الكادميوم عند التلدين، و تزداد لغشاء سيلينايد النحاس    (  eV 7200)إلى 

 . بعد التلدين(  (eV 7207إلى  (eV 7272)من 

ت الخصائص الكهربائية كل من التوصيليه الكهربائيه المستمره و قياسات تأثير شمل    

من قياسات التوصيليه الكهربائيه . للخليه الشمسية( فولطيه –التيار )هول ومنحني   

وجد أن التوصيليه الكهربائيه  لغشاء كبريتيد الكادميوم تزداد  بعد التلدين بينما تنخفض 

كل األغشية لديها ميكانيكيتي أنتقال للحامالت الحره . بعد التلدين  لغشاء سيلينايد النحاس

أظهرت نتائج قياسات  تأثير هول أن . وهناك طاقتي تنشيط لألغشيه المرسبة والملدنة

كانت من النوع السالب بينما أغشية سيلينايد النحاس من   أغشية كبريتيد الكادميوم

وتيار الدائره  Vocلطية الدائره المفتوحه من ناحية أخرى تم قياس فو. النوع الموجب

والكفاءه للخلية   F.Fو Rshومقاومة التوازي  Rsومقاومة التوالي  Iscالقصيرة 

-تيار)تم الحصول على معلمات الخليه الشمسية باستخدام  قياس            . الشمسية

 .تحت األضاءة( فولطيه

 ITO  /cadmium sulfide / copperأظهرت النتائج أنه ال توجد كفاءة لخلية  

selenide 

 

احمد  -00

ابراهيم 

اسماعيل 

 البياتي

تأثير بعض الخصائص الفيزيائية 

والكيميائية لمياه بعض المفاقس 

الواقعة على نهري دجلة والفرات في 

نسبة البقاء ألجنة أسماك     الكارب 

 ((.Cyprinus carpio Lالشائع 

ماجستير زراعة 

 انتاج حيواني/
 الزراعةكلية 

 

 صستخلالم

آذار  0أُجريت هذه الدراسة في المنطقة الوسطى في محافظتي واسط وبابل، للمدة من 

، خالل موسم التكاثر ألسماك الكارب الشائع؛ بهدف دراسة 7106 ايار 0ولغاية  7106

تأثير بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه بعض المفاقس على نهري دجلة 

 Cyprinus carpio)يرها في نسبة البقاء ألجنة أسماك الكارب الشائع والفرات وتأث

L. .) 

تم أختيار ثالثة مفاقس لألسماك بمواقع مختلفة على نهر دجلة في محافظة واسط      

وثالثة مفاقس بمواقع مختلفة على نهر الفرات في محافظة بابل وقيست بعض الخصائص 

ة تأثيراتها في نسب وأنواع بعض التشوهات في يرقات الفيزيائية والكيميائية للمياه لمعرف

تم تحليل البيانات إحصائًيا وأظهرت النتائج وجود فروقات عالية . أسماك الكارب الشائع
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ما بين مياه المفاقس على نهري دجلة والفرات في المعدل العام ( P ≤ 1210)المعنوية 

ية ومعدل تركيز الملوحة والمواد لقيم المتطلب الحيوي لألوكسجين والتوصيلية الكهربائ

الصلبة الذائبة الكلية وأيونات البوتاسيوم والعسرة الكلية وأيونات الكالسيوم 

ما بين (  P ≤ 1215)والبيكاربونات والكادميوم والزنك، في حين كانت الفروقات معنوية 

نت الدراسة النهرين في المعدل العام لتركيز األوكسجين المذاب وأيونات المغنيسيوم، وبي

 القاعدية الخواص الى تميل النهرين لمياه المفاقس وعلى ان قيم االس الهيدروجيني

الضعيفة، وأن مياه المفاقس على نهر دجلة تعاني من ارتفاع قيم المتطلب الحيوي 

لتر، فضاًل عن /ملغم 0216لتر، أما نهر الفرات فبلغ /ملغم ,522لألوكسجين والذي بلغ 

رة الكلية لمياه نهر الفرات والتي تعد ضمن الحدود المجهدة لتربية ارتفاع معدل العس

 7,0256لتر، أما نهر دجلة فبلغ معدل العسرة الكلية /ملغم 000262األسماك إذ بلغت 

لتر، كذلك بينت النتائج ارتفاع معدل تركيز الكادميوم في كال النهرين إذ بلغ معدل /ملغم

وفيما يتعلق . لتر/ملغم 1216لتر ولنهر الفرات /غممل 1210تركيز الكادميوم لنهر دجلة 

بالتشوهات، أظهرت نتائج التحليل االحصائي عدم وجود فروقات معنوية في نسب 

تشوهات العمود الفقري والتواء الذيل وتشوه كيس المح واستسقاء القلب )التشوهات 

ب الشائع وفي في يرقات أسماك الكار( وتقزم الجسم وتشوه الجمجمة والتشوهات الكلية

جميع المفاقس التي شملتها الدراسة وعلى كال النهرين، أما نسبة البقاء لليرقات فكانت 

في كل من مفقس أسماك الصويرة ومفقس ومزرعة أسماك %   05-71تتراوح ما بين 

الجنائن المعلقة ومفقس ومزرعة أسماك هادي هنداس على نهر دجلة وشركة أسماك 

 .وسط ومزارع حسين وصباح عجيمي على نهر الفراتالفرات وشركة الشرق األ

 

 عبد اللطيف    -05     فهد 

 صادق الشمري           

 تأثير إِضافة طلع النخيل في

 العليقة على 

 االداء االنتاجي وبعض الصفات 

 الفسلجية لدجاج

 البيض لوهمان البني

ماجستير 

 زراعة

كلية 

 الزراعة

 

 ستخلصالم

اسببتهالك البببيض قبببل أن يعببرف تببدجين الطيببور البريببة وعببّده مببن أهببم قببام اإلنسببان ب      

لما يحويه من عناصرن معدنيةن و قيمة غذائيبة ، (  ,7111أبراهيم)المصادر الرئيسية لقوته 

عالية السيما البروتين واالحماض االمينية فهو مصدر مهم للدهون والفيتامينات التي تساهم 

 .( Fisher,0221)في تغذية االنسان وديمومته 

وألهمية البيض في حياة االنسان كمصدرن غذائي سعت اغلبُب االبحباث والدراسبات فبي       

كيفيبة تحسبينه وآليبات إنتاجبه عبن طبرق تبوفير البيئبة المناسببة و االهتمبام برعايبة الطيبور 
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الداجنة و بسبب هذا االسبتخدام المكثبف كبان الببد مبن االهتمبام بالناحيبة الصبحية للببيض و 

اّدى ذلك الى استخدام مكثف للمضادات الحيوية التي ّتببين الحقبا ، ليل إمراضيته لإلنسان تق

بانها مصدر من مصادر اإلصابة بالسرطان لتراكمها بجسبم اإلنسبان لبذلك لجبأت العديبد مبن 

الدول الى حضرة و االبتعاد عن استخدام االدوية والبحبث عبن العالجبات البديلبة التبي تبدعم 

اثببات مبدى جبدواها وفائبدتها فبي ،ة للطيور ومنها النباتات واألعشاب الطبيبة الحالة الصحي

عالج االمراض من ناحية وتحسين القدرة االنتاجية من البيض او اللحوم مبن ناحيبة اخبرى 

(Stadelman  وCotterill 022,,   . ) 

ئل والمصبادر ُتعّد النباتات واألعشاب الطبية والعطرية وبعض ثمار االشبجار احبدى الببدا    

ويبه مبن مبواد طبيعيبة ذات تلمبا تح المهمة في تحسين ودعم الحالة الصحية للطيور الداجنة

أهميبببة كبيبببرة فبببي تأثيرهبببا الفسبببيولوجي والعالجبببي لإلنسبببان والحيبببوان علبببى حبببد ،فائبببدة 

السبببيما محتواهبببا مبببن المركببببات ، (,,02المنظمبببة العربيبببة للتنميبببة الزراعيبببة، )سبببواء

فضببع عببن كونهببا مصببدراً جيببداً ، (Broadhurts , 0222)اروتينببات الفالفونيديببة والك

الفيتامينات وااللياف الغذائية واالحماض الدهنية واالنزيمات ، للبروتين واالحماض االمينية 

 (Alferez,7111)والهرمونات والمعادن 

لفترة تناول العديد من سكان الشرق االوسط السيما بالد مصر حبوب طلع النخيل في ا       

العتقادهم بأنهبا يعمبل كمبادة مضبادة للتسبمم التبي يمكبن إن يتعبرض لبه الجسبم ، الصباحية 

فبي  كما إنه يمنع تبأثير المركببات السبامة، ( 7110وأخرون،  ALQarawi)خالل اليوم  

، ( 7110وأخبرون، ALQarawi) CCL0على الكبد مثبل راببع كلوريبد الكباربون الفئران

وجبدوا أَن حببوب طلبع النخيبل يبؤدي البى ( 7100)ي واخبرون وفي دراسة اجراها الصبالح

خفبببض مسبببتوى الببببدهون فبببي مصببببل دم األرانبببب البيضببباء البالغببببة السبببيما الكولسببببترول 

والكلسريدات الثالثية و الدهون واطئة الكثافة عنبد المعاملبة بحببوب طلبع النخيبل، ولكبن لبم 

األرانببب البيضبباء البالغببة  يكببن لببه تببأثير علببى مسببتوى الببدهون عاليببة الكثافببة فببي مصببل دم

طبببب االعشببباب منبببذ وقبببت طويبببل  ،حببببوب طلبببع النخيبببل اسبببتخدمت فبببي الطبببب التقليبببدي ،

(Stanley  وLinkens،0220 ) ،  وعببببّدها المصببببريون القببببدماء رمببببزا للخصببببوبة

(Bahmanpour ، 7116وأخرون. ) 

سبكروز، تتكون حببوب طلبع النخيبل مبن العديبد مبن المركببات ، اذ تحتبوي علبى سبكر ال     

كمبا يحتبوي علبى ، فضال عن احتوائها على مواد بروتينيبة تفبوق نسببة وجودهبا فبي اللحبم 

و  A  ،B ،C ،Dالفسفور والحديد و الفيتامينات ، بعض العناصر المختلفة مثل الكالسيوم 

E(  و  ,,02،خلف هللاAhmed  ، 711وأخرون,.) 

تها من مقاومة اإلِلتهاب و زيادة وتمتلك حبوب طلع النخيل الصفات التي مكن           

وتتضمن في تركيبها األَحماض األَمينية ، ( 7100وأخرون ، AL-Elberry)المناعة  

ولذلك استخدمها المصريون القدماء ، ( Hazem  ،7100)االساسية وغير االساسية 

الى احتواء حبوب طلع AL shagrawi (022, )وفي ضوء ذلك اشار ،كغذاءن ثابت 
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 Estrogein )ى العديد من المركبات التي اهمها المواد االستروجينية النخيل عل

substancs ) مثل االسترون (Estron  ) ، الستيرول(Sterols ) والكولسترول (

Cholesterol  ) فضال عن احتوائه الفالفونيدات(Flavonoids )  مثلamirin–β 

والتي ، ( Frei  ،7116و Lotito)والتي تفعل فعل مضادات االكسدة  sitoterol-βو 

كما ذكر ، ( 7110واخرون، Aydilek)تحمي الخصية والحيمن وترتبط بنوعية المني  

Bahmanpour  أَن لمستخلص حبوب طلع النخيل الحاوي على ( 7116)وأخرون

 .  Gonadsالمواد االستروجينية دوراً كبيراً في تحفيز االعضاء الجنسية 

هدفت ،  دام حبوب طلع النخيل في عليقة الطيور الداجنةولقلة الدراسات حول تأثير استخ

دراستنا الى معرفة تأثير اضافة طلع النخيل في العليقة على االداء االنتاجي وبعض الصفات 

 .الفسلجية لدجاج البيض 

 

ميسررياض  -06

 زمان العقابي

دراسة واقع حال متنزه 

مابين الجسرين في مدينة 

بعقوبة واعداد مقترح 

 لتطويرهتصميمي 

 كلية الزراعة ماجستير زراعة

 

 

 ستخلصالم

تعد المتنزهات الحضرية إحدى استعماالت األرض الُمهمة ضمن النسيج 

للمدينة، حتى اصبحت من مكوناتها األساسية وزادت حاجة السكان لها كونها الحضري 

عن فوائدها من المساحات التي تجمع بين فعاليات الراحة النفسية والمتعة الجمالية فضالً 

البيئية واالجتماعية والصحية، وألجل رفع كفاءة استخدام هذه المساحات ينبغي دراسة 

واقع حال الفضاءات الخارجية والمتنزهات الحضرية حتى تتمكن من أداء وظائفها 

 .وبالشكل الذي صممت من اجله

 والهمية ما سبق دعت الضرورة ألجراء دراسة تحليلية عن واقع متنزه ما بين

هدف دراسة واقع تصميم وتخطيط وهذا المتنزه والوقوف ب. الجسرين في مدينة بعقوبة

على أهم المشاكل والمعوقات التي يعاني منها من حيث مكوناته الطبيعية والصناعية 

والفعاليات الترفيهية الواجب توافرها فيه ، ومن ثم تقديم الحلول والمعالجات الخاصة 

عن توفير الدراسات لتي يمكن إستثمارها في التصاميم بتصميم المتنزهات ، فضال 

 .المستقبلية للمتنزهات لرفع كفاءتها وتحقيق اهدافها التي صممت الجلها

ولتحقيق أهداف هذا البحث استوجب دراسة نظرية بدءا بمفهوم الفضاءات 

الخارجية والمتنزهات وتصميمها وتصنيفها وحركة تطورها مرورا بأهمية المتنزهات 

كما عمد  .حضرية ومعاييرتخطيطها، وصوال إلى المدينة الخضراء المستدامة وأهدافهاال
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البحث إلى اسلوب الدراسة الميدانية،لتحليل واقع حال المتنزه عن طريق تحليل مخطط 

الموقع والمالحظات والمقابالت الشخصية واالستبيان، وقد توصل البحث إلى عدة 

قلة توفيرالغطاء النباتي : من مشاكل وظيفية كثيرة منهايعاني المتنزه : استنتاجات اهمها

واماكن اللعب الخاصة باألطفال وارتفاع مستوى الضوضاء داخله وأن اغلب الزوار أكدوا 

يعاني من قلة الخدمات والكادر الفني  أن المتنزه ال يلبي احتياجاتهم الترفيهية، كما

ومن خالل ترجمة نتائج . التقليدية واإليدي العاملة فيه، إضافة إلى اتباع نظم الري

واستنتاجات هذا البحث تمكن من اعداد مقترح تصميمي للمتنزه يعالج المشاكل 

التصميمية مثل عزل مناطق الفعاليات النشطة عن مناطق الفعاليات الهادئة واعادة تنظيم 

التي وتوزيع االلعاب المختلفة و مقاعد الجلوس وكذلك زيادة اشكال الماء المختلفة 

تسببت في خفض مستوى اداءه و ابداء بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن األخذ 

بها في التصاميم المستقبلية لحدائق ومتنزهات محافظة ديالى بصورة عامة ومدينة 

 .  بعقوبة خاصة

 

 

 

 

محمد عباس  -02

 حميد العبيدي

 

تأثير طريقة التربية والرش 

 ببعض المغذيات في نمو شتالت

 L.  ( Vitis)ب    العن

viniferaصنف حلواني 

 كلية الزراعة ماجستير زراعة

 

 ستخلصالم

محافظة ديالى للموسمين /اجريت هذه الدراسة في أحد البساتين الخاصة في بني سعد

لدراسة تأثير طريقة التربية والرش ببعض المغذيات في نمو شتالت  7105-7106

، T1))بدون تقليم )ويات من التقليم الصيفي العنب صنف حلواني اذ استخدمت ثالثة مست

والتربية ( T0)التربية على ساق واحدة مع ازالة التفرعات الجانبية اسفل السلك االول 

مع اربعة ( ( T7)على ساق واحدة بدون ازالة التفرعات الجانبية  اسفل السلك االول 

 011لحديد ، ا051بدون رش، الرش بالبرولين )مستويات من الرش الورقي وهي 

 01×01تم تهيئة التربة من حراثة وتنعيم  وحفر جور بابعاد . 0-لتر.ملغم( 51والزنك 

نصبت االسالك بصورة موازية . م7×7سم، و زرعت الشتالت على خطوط وعلى بابعاد 

م  بينها،  و 0×0لخطوط الزراعة بعد تثبيت دعائم خشبية لربط االسالك عليها بابعاد 

 01سم من سطح التربة والثاني على ارتفاع  1,الول على ارتفاع نصبت ثالثة اسالك ا

سم عن السلك الثاني  لغرض اجراء التربية  01سم عن السلك االول والثالث على ارتفاع 

 .الكردونية
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كتجربة (  R.C.B.D)نفذت الدراسة باتباع تصميم القطاعات العشوائية الكاملة        

معاملة  07ذيات وطريقة التربية اذ تضمنت التجربة بعاملين هما  الرش بالمغ عاملية

وبثالث مكررات وبثالثة شتالت للوحدة التجريبية وزعت عشوائياً ضمن  القطاع الواحد 

 .لمقارنة المتوسطات 1215واستخدم اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

ما اجري التقليم الشتوي اجري التقليم الصيفي للمعامالت خالل موسم النمو االول ك    

عين فقط، اما شتالت  7مع ترك  T1للشتالت في الموسم الثاني اذ قرطت شتالت المعاملة 

. سم 0211فقد قرطت على االرتفاع الذي يكون فيه سمك الساق  T7,T0المعامالت 

 وكانت النتائج كاالتي

 .معامالت ادارة المجموع الخضري - أ

ياً في  زيادة مساحة الورقة الواحدة ومحتوى معنو( T1)اثرت معاملة بدون تقليم 

االوراق من النيتروجين والبرولين للموسم الثاني فقط واعطت،  واثرت معنوياً في 

زيادة محتوى االوراق من الكلوروفيل والبوتاسيوم والزنك لكال موسمي الدراسة 

ً في زيادة( T0)مقارنة بالمعامالت االخرى، اما معاملة  متوسط  فقد اثرت معنويا

ارتفاع الساق ومحتوى االوراق من الكلوروفيل والبرولين للموسم االول فقط، في 

معنوياً في زيادة محتوى االوراق من الفوسفور في ( T7)حين اثرت المعاملة 

ً في زيادة متوسط مساحة الورقة الواحدة  الموسم االول فقط، كما اثرت معنويا

زيادة  متوسط طول الساق وقطره في كال  للموسم الثاني فقط ،واث رت معنوياً في

 .موسمي الدراسة 

 .معامالت الرش بالمغذي -ب

ادى الرش بالحديد الى زيادة معنوية في  جميع الصفات المدروسة ولكال     

الموسمين عدا محتوى االوراق من البرولين مقارنُة بمعاملة بدون رش، اما 

توسط طول الساق ومساحة الورقة الرش بالزنك فقد ادى الى زيادة معنوية في م

الواحدة ومحتوى االوراق من الكلوروفيل والحديد في الموسم الثاني فقط كما 

اثرت معنوياً في متوسط قطر الساق ومحتوى االوراق من النيتروجين البوتاسيوم 

اثر الرش بالبرولين ، والزنك لكال موسمي الدراسة مقارنة بمعاملة عدم الرش

ى االوراق من الفسفور والبرولين  في الموسم االول فقط، كما معنوياً في محتو

اثر معنوياً في زيادة طول الساق و محتوى االوراق من الكلوروفيل والحديد في 

الموسم الثاني فقط واثر معنوياً في زيادة متوسط قطر الساق ومساحة الورقة 

 موسمي الدراسة الواحدة ومحتوى االوراق والنيتروجين والبوتاسيوم والزنك لكال

 .مقارنة بمعاملة بدون رش
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أحمد علي  -,0

 أحمد حسين

أستخدام معامالت كيمياوية 

مختلفة لتحسين القيمة الغذائية 

ومعامل الهضم لبعض المواد 

العلفية الخشنة المنخفضة 

 النوعية

 كلية الزراعة ماجستير زراعة

 

 ستخلصالم

م معامالت كيميائية مختلفة لبعض أجريت هذه التجربة لغرض دراسة تأثير استخدا

األعالف الخشنة المنخفضة النوعية والمختلفة في القيمة الغذائية بفترات حضن مختلفة ، 

أستخدمت ثالث مواد علفية وهي كوالح الذرة الصفراء والقصب البري وتبن الشعير 

روكسيد والتي عوملت كيمياوياً بثالث معامالت كيميائية وهي المعاملة باليوريا وهيد

يوم  01االمونيوم وهيدروكسيد الصوديوم لهذه المواد العلفية وعلى فترتي حضن األولى 

يوم ، وبعد انقضاء الفترات اجريت التحاليل المختبرية ، أظهرت النتائج عند  05والثانية 

لمعاملة  (p<1210)أختالف نوع المعاملة الكيميائية نالحظ تفوقاً عالي المعنوية 

ومعامل هضم المادة %( ,,0020)صوديوم في معامل هضم المادة الجافة هيدروكسيد ال

والمستخلص الخالي من %( 012222)ونسبة األلياف الخام %( 512000)العضوية 

مقارنة ببقية المعامالت ، بينما كان هنالك تفوقاً عالي %(  5221,1) النتروجين 

%( ,00250)الخام لمعاملة اليوريا في نسبة البروتين  (p<1210)المعنوية 

عند أختالف فترة الحضن فأن .على المعامالت االخرى%(  72702)ومستخلص األيثر 

ً ( يوم 05)الفترة الثانية  ) في معامل هضم المادة الجافة   (p<1210)تفوقت معنويا

ونسبة األلياف الخام %( 0027,0)ومعامل هضم المادة العضوية % (  022521

والمستخلص الخالي من النتروجين %(  22560) الخام  ونسبة البروتين%( 072102)

أظهرت نتائج التداخل بين نوع المادة العلفية ونوع .على الفترة االولى %( 572725)

لتبن الشعير المعامل بهيدروكسيد   (p<1210)المعاملة الكيميائية تفوقاً عالي المعنوية 

امل هضم المادة العضوية ومع%( 572551)الصوديوم في معامل هضم المادة الجافة 

والمستخلص الخالي من النتروجين %(  012075)ونسبة األلياف الخام %( 502101)

مقارنة ببقية المعامالت ، ونالحظ تفوق معاملة القصب البري باليوريا في %( 6122,2)

على المعامالت %( 02,00)وفي مستخلص األيثر %( 0520,1)نسبة البروتين 

التداخل بين نوع المعاملة الكيميائية ونوع فترة الحضن فنالحظ تفوقاً أما  تأثير . االخرى

للفترة الثانية في معاملة هيدروكسيد الصوديوم في معامل  (p<1210)عالي المعنوية 

ونسبة %( 502201)ومعامل هضم المادة العضوية %( 052021)هضم المادة الجافة 

، كما %( 522206)ن النتروجين و المستخلص الخالي م%(  1,,722)األلياف الخام 

في نسبة  (p<1210)  تفوقاً عاِل المعنوية الفترة الثانية من معاملة اليورياأظهرت 
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دلت نتائج التداخل بين نوع المادة  .البروتين على الفترات االولى للمعامالت االخرى

انية للفترة الث (p<1210)على وجود تفوق عالي المعنوية العلفية ونوع فترة الحضن 

ومعامل هضم المادة العضوية %( 062575)في التبن لكل من معامل هضم المادة الجافة 

ونالحظ تفوق عاِل %( 552662)الخالي من النتروجين وفي المستخلص %( ,0,272)

للفترة الثانية في معاملة القصب البري لصفة نسبة البروتين   (p<1210)المعنوية 

بينت نتائج التداخل بين نوع .عامالت األخرى على جميع الفترات للم%( 072227)

المادة العلفية ونوع المعاملة الكيميائية ونوع فترة الحضن وجود تفوق عالي المعنوية 

(p<1210)  للفترة الثانية في معاملة تبن الشعير بهيدروكسيد الصوديوم في معامل هضم

ونسبة األلياف %( 5525,5)ومعامل هضم المادة العضوية %( 50221)المادة الجافة 

ونالحظ تفوقاً %( 602710)وفي المستخلص الخاِل من النتروجين %( 7,2225)الخام 

عالي المعنوية في نسبة البروتين للفترة الثانية في معاملة القصب البري باليوريا 

على جميع %( ,0220)والفترة االولى في معاملة القصب البري باليوريا %( 062015)

اختيرت أفضل معاملة . ت التي اجريت على المواد العلفية االخرىالفترات للمعامال

كيميائية مختبرية في صفة معامل هضم المادة الجافة والمادة العضوية واجري عليها 

 05لمدة % 0إذ تمت معاملة تبن الشعير بهيدروكسيد الصوديوم تجربة الهضم في الحقل 

عد ذلك اجريت التحاليل الخاصة بهذه يوم وتم اعطائها لألغنام العواسية المحلية وب

بينت نتائج تفوق معاملة تبن الشعير بهيدروكسيد الصوديوم في التجربة . التجربة 

للمعاملة في معامل هضم المادة الجافة  (p<1215)الحقلية  إذ لوحظ  تأثير معنوي 

ومعامل هضم األلياف الخام %( 212000)ومعامل هضم المادة العضوية %( 662200)

ومعامل هضم المستخلص %( 212,20)ومعامل هضم البروتين الخام %( 252211)

 .على معاملة تبن الشعير غير المعامل %( 222,00)الخالي من النتروجين 

 

مهيمن  -02

 خليفة قهار

تأثير مكافحة االدغال والرش 

بحامض االسكوربك وبعض 

المغذيات في كمية حاصل الرمان 

 صنف سليمي ونوعيته

 كلية الزراعة زراعةماجستير 

 

 ستخلصالم

في أحد البساتين الخاصة في محافظة ديالى  7105نفذت الدراسة خالل موسم النمو      

قرية ضباب لمعرفة أثر عملية مكافحة االدغال والرش بمحفزات / قضاء المقدادية / 

شقق النمو في صفات حاصل أشجار الرمان الفيزيائية والكيميائية ودرجة حدوث ظاهرة ت

ثمار الرمان صنف سليمي والتي كانت بعمر عشر سنوات متجانسة من حيث الحجم 

. م 025×  025والنمو قدر االمكان ومرباة على ثالثة سيقان رئيسة ومزروعة بأبعاد 
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طبقت تجربة عاملية وفق نظام القطع المنشقة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة، 

تضمنت التجربة دراسة أثر . للوحدة التجريبية وبثالثة مكررات بواقع شجرة واحدة

صفر ) glyphosateالرش بمستويين من مبيد االدغال : عاملين هما

الماء فقط وكبريتات )والرش بمحفزات النمو التي تضمنت ( 0-دونم.غم0711و

ومستخلص األعشاب  0-لتر.ملغم 511وحامض االسكوربك  0-لتر.ملغم711الخارصين 

، (من الكالسيوم% 0وكلوريد الكالسيوم % 0و% 7لهيومك وحامض ا% 7البحرية 

وقورنت المتوسطات باستعمال اختبار  SASحللت النتائج احصائيا باستعمال برنامج 

 :، وكانت النتائج على النحو االتي%5دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

ى زيادة ال 0-دونم.غم glyphosate 0711أدت عملية مكافحة االدغال بمبيد  -*

عن معاملة المقارنة، في % 05220معنوية في محتوى األوراق من الكلوروفيل بنسبة 

حين أدت المكافحة الى انخفاض معنوي في النسبة المئوية لتساقط الثمار ونسبة االصابة 

بدودة ثمار الرمان وتشققها عن معاملة المقارنة، وادت الى زيادة معنوية في كمية 

يزيائية للثمرة، اذ ازداد الحاصل وعدد الثمار ووزن الثمرة بنسب الحاصل والصفات الف

على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة، وازداد % 76272و% 7,220و% 61260

عن معاملة المقارنة، كما ازدادت %  00210متوسط وزن الحبات في الثمرة بنسبة 

بة وزن العصير الى نسبة وزن الحبات في الثمرة، نسبة وزن العصير في الثمرة، نس

ولم تختلف المعامالت عن  الحبات في الثمرة، رطوبة القشرة وسمك القشرة للثمرة

 .بعضها فيما يتعلق بالوزن الرطب لقشرة الثمرة بصورة معنوية

أثرت عملية مكافحة االدغال بصورة معنوية عند معاملة المكافحة فيما يخص الصفات  -*

ونسبة المواد  (TSS)سبة المواد الصلبة الذائبة الكلية الكيميائية للثمرة والمتمثلة بن

الصلبة الذائبة الكلية الى الحموضة الكلية ومحتوى عصير الثمرة من االنثوسيانين، وأدت 

 .للعصير( TA)الى انخفاض معنوي في نسبة الحموضة الكلية 

الحاصل  أدى الرش بمحفزات النمو الى زيادة محتوى االوراق من الكلوروفيل وكمية -*

الى زيادة معنوية في محتوى %  0ونوعيته، حقق الرش بحامض الهيومك بتركيز 

عن معاملة المقارنة، في حين أدى الى خفض % 06275األوراق من الكلوروفيل بنسبة 

معنوي في نسبة الثمار المتساقطة ونسبة الثمار المتشققة عن معاملة المقارنة، في حين 

دة ثمار الرمان معنويا وازدادت كمية حاصل الشجرة وعدد لم تتأثر نسبة اإلصابة بدو

عن معاملة المقارنة % 7,226و% 0,202و% ,622,الثمار ووزن الثمرة بنسبة 

على التوالي، وازداد متوسط وزن الحبات في الثمرة ونسبة وزن الحب في الثمرة ونسبة 

ورطوبة القشرة حجم العصير في الثمرة ونسبة حجم العصير الى الحبات في الثمرة 

، في حين انخفضت نسبة وزن وسمك القشرة للثمرة بصورة معنوية عن معاملة المقارنة

 .عند الرش به عن معاملة المقارنة% 02200القشرة الطري الى 
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في الصفات الكيميائية للثمرة، والمتمثلة بنسبة % 0الرش بحامض الهيومك  أثر -*

سبة المواد الصلبة الذائبة الكلية الى الحموضة ون (TSS)المواد الصلبة الذائبة الكلية 

% 00261الكلية ومحتوى عصير الثمرة من االنثوسيانين، التي ازدادت بنسب 

عن معاملة المقارنة على التوالي، وأدت الى انخفاض معنوي % 02201و% ,0725و

 .عن معاملة المقارنة% 0206للعصير بنسبة  TAفي نسبة الحموضة الكلية 

والرش  0-دونم.غم0711لتداخل بين مكافحة االدغال بمبيد الكاليفوسيت أعطى ا -*

تأثير معنوي في معظم الصفات % 0بالمحفزات والسيما حامض الهيومك بتركيز 

 المدروسة

غسان  -71

 جعفر حمدي

تأثير البيراليت في تقليل اإلجهاد 

المائي لثالثة تراكيب وراثية من 

 الطماطة

 عةكلية الزرا ماجستير زراعة

 

 ستخلصالم

في محطة أبحاث قسم  7106أُجريت تجربة حقلية خالل الموسم الزراعي الربيعي 

كلية الزراعة جامعة ديالى لدراسة تأثير البيراليت في تقليل  -البستنة وهندسة الحدائق 

اإلجهاد المائي لثالثة تراكيب وراثية من الطماطة وشملت الدراسة ثالثة عوامل؛ األول 

 Hadeerو Finenss (V7 )و Bobcat (V0 )لوراثية للطماطة وهي التراكيب ا

(V0 ) 011، والعامل الثاني مستويين من الري وهما الري الكامل ( %0I ) 51و  %

ة ، والعامل الثالث ثالثة مستويات من البيراليت، وهي معاملة المقارن(I7)من الري الكامل 

من حجم التربة، تضمنت الدراسة  (P7% ) 01و( P0% ) 5و( P1)بدون اضافة للتربة 

الشريطية ضمن  -ثمان عشرة معاملة، وطبقت تجربة عاملية بنظام األلواح المنشقة 

حللت النتائج احصائياً . وبثالثة مكررات  (R.C.B.D)تصميم القطاعات العشوائية الكامل

د متعدد الحدو Duncanوقورنت النتائج باستخدام اختبار . (SAS)باستخدام برنامج 

 :وأظهرت النتائج ما يلي. 1215وعلى مستوى احتمال 

( أقل طول)أعلى ألقيم في صفات طول الجذر  Bobcatأعطى التركيب الوراثي  -0

ومتوسط وزن الثمرة ووزن أكبر ثمرة وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلي ونسبة 

سم  57216 ذ بلغت وعلى الترتيبإالمواد الصلبة الذائبة الكلية في عصير الثمار 

 6276و 0-طن هكتار 005200و 0-كغم نبات 52122غم و 001216غم و ,0222و

أعلى القيم في طول النبات وعدد األوراق وعدد  Finenss، أعطى التركيب %

األزهار في النورة والتبكير بالنضج وعدد الثمار في النبات ونسبة الحموضة الكلية 

ورقة  2,202سم و 0102,6وعلى الترتيب  ذ بلغتإالقابلة للتسحيح في عصير الثمار 

، % 12262و 0-ثمرة نبات 01205يوماً و ,6522و 0-زهرة نورة 5222و 0-نبات

أعلى القيم في نسبة المادة الجافة في المجموع  Hadeerبينما أعطى التركيب 
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على %  50270و%  ,7020ذ بلغت إالخضري والنسبة المئوية للعقد في األزهار 

 .التوالي

وقت النباتات المروية بمستوى الري الكامل في أقل تركيز من البرولين وأقل طول تف -7

-ملغم غم 72000ذ بلغت إللجذر وأكبر وزن جاف للجذر وأكبر عدد لألزهار في النورة 

على التوالي، بينما تفوقت النباتات  0-زهرة نورة 5260غم و 07255سم و 57255و 0

من %  51دد األوراق وتفتح أول زهرة في في ع (I7)المروية بنصف كمية الري 

ذ بلغت وعلى إأزهار النبات والتبكير بالنضج واالس الهيدروجيني لعصير الثمار 

ولم تكن هناك . 02520يوماً و 62200يوماً و 70256و 0-ورقة نبات 60205الترتيب 

فروق معنوية بين مستويي الري في معظم الصفات األخرى وهذا مؤشر إيجابي يشير 

 .لى أن خفض الري إلى النصف لم يؤثر سلباً في تلك الصفاتإ

في عدد األوراق في النبات %  01تفوقت النباتات المزروعة في مستوى البيراليت  -0

ذ بلغت وعلى إوالمساحة الورقية الكلية وأقل تركيز من البرولين ووزن أكبر ثمرة 

 ,72022و 0-ملغم غم ,7212 0-نبات 7دسم 0,5200و 0-ورقة نبات 652,2الترتيب 

في صالبة الثمار %  5، وتفوقت النباتات المزروعة في مستوى البيراليت 0-غم ثمرة

 7-كغم سم 2210ذ بلغت وعلى التوالي إفي الثمار      ونسبة الحموضة الكلية 

وبدون  P7و P0بينما أدت إضافة البيراليت للتربة   بكال المستويين %.  ,1222و

ً بمعاملة المقارنة  في صفات طول النبات وقطر فارق بينهما إلى تف وقهما معنويا قياسا

الساق وعدد األفرع الكلية ونسبة المادة الجافة في المجموع الخضري ونسبة 

الكلوروفيل وأقل طول للجذر والوزن الجاف للجذر وعدد األزهار في النورة والنسبة 

ثمرة وحاصل النبات والحاصل المئوية للعقد وعدد الثمار في النبات ومتوسط وزن ال

ً بمعاملة المقارنة، من %  5وهذا مؤشر جيد على ان استعمال المستوى  الكلي قياسا

 .البيراليت  يفي بالغرض لزيادة هذه الصفات

كان للتداخل الثالثي بين التركيب الوراثي ومستويات البيراليت ومستويات الري تأثير  -0

( Hadeerو Finenssو Bobcat)الثالثة  ذ تفوقت تداخالت التراكيبإ{معنوي 

بمعظم الصفات  P7و P0المزروعة في مستويي البيراليت  I7و I0مع مستويي الري 

بأفضل طول للنبات وعدد  V7I7P7وتميز منها نباتات معاملة التداخل  }المدروسة

غت ذ بلإ Cاألفرع وعدد األوراق وعدد الثمار للنبات الواحد ومحتوى الثمار من فيتامين 

 0,200 0-ورقة نبات 25262و 0-فرع نبات 05200سم و 000271وعلى التوالي 

بأفضل  V7I0P7، بينما تفوقت نباتات المعاملة 0-مل 011ملغم  71202و 0-ثمرة نبات

سم  02,1قطر للساق ومساحة الورقية وأقل تركيز للبرولين بلغ وعلى الترتيب 

بنسبة  V7I0P0زت نباتات المعاملة ، وتمي0-ملغم غم ,0251و 0-نبات 7دسم 7122,6و

%  752,2ذ بلغت إالمادة الجافة في المجموع الخضري وعدد األزهار في النورة 

بأفضل محتوى نسبي  V0I7P0، بينما تميزت نباتات المعاملة 0-زهرة نورة 62,5و
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 202,0سباد وأفضل كفاءة الستعمال الماء بلغت  67255الكلوروفيل في الألوراق بلغ 

بأقل طول للجذر والوزن الجاف للجذر  V0I0P7وتفوقت نباتات المعاملة . 0-كغم م

 05266سم و 05200ومتوسط وزن الثمرة وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلي بلغ 

على التوالي،  0-طن هكتار 067201و 0-كغم نبات 62122و 0-غم ثمرة 71226غم و

رة ونسبة الحموضة الكلية القابلة بوزن أكبر ثم V0I7P7بينما تميزت نباتات المعاملة 

على التوالي، وتميزت نباتات %  ,,,12و 0-غم ثمرة 00,262ذ بلغت إللتسحيح 

في صالبة الثمار ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية          في  V0I0P0المعاملة 

وتميزت نباتات المعاملتين        %.  6220و 7-كغم سم 2262ذ بلغت إعصير الثمار 

V0I7P0 وV0I0P0  52226بأفضل نسبة للعقد في األزهار بلغت وعلى التوالي 

 %. 5,220و

 

 

زي د حس ن  -70

 عل ي

تأثير غرز ثيران الهولشتاين 

بهرمون الميالتونين في نوعية 

السائل المنوي الطازج والمحفوظ 

 بالتجميد

 كلية الزراعة ماجستير زراعة

 

 مستخلصال

هرمون الميالتونين في مستوى هرمون  تأثير غرز اجريت هذه الدراسة بهدف بيان

التستستيرون وصفات السائل المنوي الطازج والمحفوظ بالتبريد والتجميدلثيران 

نفذتهذه الدراسة في قسم التلقيح االصطناعي التابع لدائرة الثروة الحيوانية .  الهولشتاين

 2/07/7105دة من للم(كم غرب بغداد (75 وزارة الزراعة في منطقة أبي غريب / 

سنوات   0-5ثور هولشتاين تتراوح اعمارها بين  07باستعمال0/6/7106ولغاية 

وزعت الثيران عشوائيا إلى ثالث مجاميع متساوية .ثور/ كغم 251-511وأوزانها بين

تركت المجموعة  األولى بدون معاملة وعدت بمثابة مجموعة سيطرة ،(مجموعة/ثور 0)

(T0 .)فيه المجموعتين الثانية  في الوقت الذيغرزت(T7 ) والثالثة(T0) بهرمون

ملغم على التوالي،وأَعيد غرز  27و 50الميالتونين تحت جلد قاعدة االذن اليسرى بمقدار

تم سحب عينات الدم من الوريد الوداجي .الهرمون للثيران بعد شهر من الغرزة األولى

لدراسة ( اسابيع من المعاملة ,و 0قبل الجرعة األولى وبعد) ولثالث مدد من التجربة  

كما تم جمع السائل المنوي من الثيران بواسطة المهبل .مستوى هرمون التستستيرون

لدراسة تأثير غرز هرمون الميالتونينفيصفات  (اسبوعياً /ثور/ قذفة 0)األصطناعي 

. ساعة و اسبوع من الحفظ بالتجميد ,0السائل المنوي الطازجوالمحفوظ بالتبريد و بعد 

مستوى هرمون  أظهرت النتائج عدم وجود تأثيرات معنوية بين المعامالتفي
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لم يكن للمعامالت ومدد الحفظ  واالسابيع اي تاثير معنوي في الحركة .التستستيرون 

تاثير معنويا    T0من ناحيةن اخرى، أظهرت المعاملة. الجماعية للنطف وحجم القذفة

(P<1215) مقارنة مع المعاملتين في المعدل العام لتركيز النطفT0وT7 . كما تفوقت

الحركة الفردية  والعدد الكلي للنطف المتحركة  والنسبة المئوية للنطف الحية معنويا 

(P<1215 ) لدى المعاملتينT7وT0 مقارنة مع المعاملة T0 للمعدل العام وبعد اسبوع

والعدد الكلي للنطف ارتفعت النسبة المئوية لسالمة الغشاء البالزمي .من الحفظ بالتجميد

ساعة  ,0بعد ) T7لدى المعاملتين ( P<1215)معنويا  ( 016)السليمة الغشاء البالزمي

 ,0للسائل المنوي الطازج والتبريد و) T0و ( واسبوع من الحفظ بالتجميد وللمعدل العام

في  T0تفوقت المعاملة . T0مقارنة مع المعاملة ( ساعة واسبوع من الحفظ بالتجميد

( P<1215)معنويا( 016)والعدد الكلي لسالمة االكروسوم)%( االكروسوم  سالمة

انخفضت نسبة . في المعدل العام لدى السائل المنوي الطازج  T0مقارنة مع المعاملة 

للمعدل العام وبعد اسبوع من الحفظ )T7لدى المعاملتين (P<1215)التشوهات معنوياً 

ساعة من الحفظ  ,0المنوي الطازج والتبريد  وللمعدل العام ولدى السائل )T0( بالتجميد

 ,0للمعدل العام و)انخفضت نسبة تشوهات رأس النطف.T0مقارنة مع المعاملة(بالتجميد

والقطعة الوسطية والقطع الرئيسية والنهائية لذيل (ساعة من الحفظ بالتجميد

مقارنة مع T0وT7لدى المعاملتين ( P<1215)معنويا  (  للمعدل العام)النطف

ازداد العدد الكلي للنطف الطبيعة لدى المعاملتين .  وفياألوقات نفسها، T0المعاملة

T7وT0 ولدى اغلب مدد التجربة مقارنة مع المعاملةT0  . يمكن االستنتاج ان الغرز

بهرمون الميالتونين كان له دور ايجابي في تحسين نوعية السائل المنوي لدى ثيران 

وزيادة انتاجية مراكز التلقيح ،تحسين االداء التناسلي الهولشتاين مما ينعكس هذا في

 .االصطناعي و العائد المادي لمربي االبقار

 

 

نبراس  -77

مهدي صالح 

 البياتي

 

 

االكثار الدقيق لنبات 

الكينوكاربس 

Conocarpus 

erectus  في الوسط

الزرعي ودور بعض 

المركبات في اكسدة المواد 

 الفينولية

 الزراعةكلية  ماجستير زراعة
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 ستخلصالم

أجريت هذه الدراسة في مختبر زراعة الخاليا واالنسجة النباتية التابع لقسم علوم         

ولغايببة  0/2/7105الحيبباة فببي كليببة التربيببة للعلببوم الصببرفة، بجامعببة ديببالى للفتببرة مببن 

بهبببببدف التوصبببببل البببببى افضببببببل الظبببببروف ألكثبببببار نببببببات الكونوكبببببباربس  5/6/7106

Conocarpus erectus   باستعمال تقنية الزراعة النسبيجية وذلبك مبن خبالل تنفيبذ

 .عدة تجارب خالل مراحل االكثار المختلفة وكما يأتي

تم خاللهبا اختببار تبأثير معبامالت التعقبيم فبي معبدل بقباء وتلبوث : مرحلة التعقيم: أوال

لقاصبر ا)األجزاء النباتية المستخدمة في الزراعة، باستعمال هبايبوكلورات الصبوديوم 

دقيقببة، كببذلك اسببتعمل محلببول الكحببول  05ولمببدة % 51،71،01بببالتراكيز( التجبباري

 71هببايبوكلورات الصببوديوم بببالتركيزين2 دقيقبة( 7،0)ولمببدة% 21االثيلبي بببالتركيز

 01،05ولمدة % 120، 125دقيقة واستعمال كلوريد الزئبق بتركيز 01لمدة % 51و

يد الزئبق كان األفضل في الحد من التلوث أظهرت من النتائج ان استخدام كلور. دقيقة

 .دقيقة 05ولمدة % 125عن التركيز % 725إذ أعطى اقل نسبة تلوث، وبلغت 

أجريببت عببدة تجببارب للحببد مببن تببأثير المببواد الفينوليببة، إذ : االفببرازات الفينوليببة: ثانيبا

 011تضبمنت الدراسببة اسبتعمال مضببادات االكسبدة مثببل حامضبي االسببكوربيك بتركيببز

 Poly vinyl pyrolidonومبادة  0-لتبر.ملغبم 051و السبتريك بتركيبز 0-لتبر.ملغبم

(PVP ) أظهبرت النتبائج ان . كل على انفراد والتداخل فيمبا بينهبا 0-لتر. غم 0بتركيز

معاملببة التببداخل الثالثببي هببي األفضببل فببي معالجببة ظبباهرة االسببمرار إذ بلغببت نسبببتها 

 011ل حبامض االسبكوربيك بتركيبز، وذلك عنبد غمبر األجبزاء النباتيبة بمحلبو%صفر

لمدة ساعة قبل اجراء عملية التعقبيم ثبم  0-لتر.ملغم 051حامض الستريك02-لتر.ملغم

Poly vinyl pyrolidon (PVP )زراعتها علبى الوسبط الغبذائي  المبدعم بمبادة 

% . 21، أعطت هبذه المعاملبة افضبل اسبتجابة لألجبزاء الحيبة بلغبت0-لتر.غم0بتركيز

 .التداخل الثنائي وتلتها معامالت

 

 االكثار الدقيق: ثالثا

 Furfurl amino purine-6وBenzyl adenine (BA  )-6تبأثير إضبافة : أ

(Kin ) البى وسبطMurashige and Skoog MS))0267  فبي نشبوء وتضباعف

 العقد المفردة 

تم خاللها اختبار مدى استجابة العقد المفردة للنمبو عنبد زراعتهبا : مرحلة النشوء -0

 721،  025، 021،  125، 121بببالتراكيز  BAوالمجهببز ببب ( MS)وسبباط علببى أ

كل على انفراد، وبعد  0-لتر.ملغم 021،721،021، 121بالتراكيز Kinو 0-لتر.ملغم

أظهببرت النتببائج ان اعلببى نسبببة اسببتجابة لألجببزاء . أسببابيع مببن الزراعببة 0مببرور

 . BAن م 0-لتر.ملغم 721المدعم بتركيز  MSعلى وسط % 61الحية بلغت 
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 BAمن  0-لتر.ملغم 721بينت النتائج الفرق المعنوي للتركيز : مرحلة التضاعف  -7

متفوقبا علبى 0-جبزء نبباتي. فبرع 0255في متوسبط عبدد االفبرع الكلبي، إذ سبجلت 

جميع المعامالت و معاملة المقارنة التي لم تبد أي استجابة، وسجلت اعلى متوسط 

، وتفبببوق  0-لتببر.ملغببم 025و 021 سببم عنببد التركيبببزين 7251لطببول الفببرع بلبببغ 

معنويا في إعطاء اعلبى متوسبط لعبدد لبألوراق بلبغ  BA 0-لتر.ملغم 021المعاملة 

 .0-لتر.ملغم  025، ولم تختلف معنويا عن المعاملة 0-فرع.ورقة 0021

 Furfurl amino-6مبببع ( (Benzyl adenine BA-6تبببأثير تبببداخل : ب

purine(Kin ) المضافة الى وسط((MS  نشوء وتضاعف العقد المفردةعلى. 

اظهببرت النتببائج ان افضببل اسببتجابة حصببلت للعقببد المفببردة بلغببت : مرحلببة النشببوء -0

 0-لتببر.ملغببم 2120 0-لتببر.ملغببم 7،1بتركيببز BAعنببد معاملببة التببداخل بببين % 1,

Kin بعد أربعة أسابيع من الزراعة. 

من زراعة تم الحصول على اعلى متوسط لعدد االفرع الناتجة : مرحلة التضاعف  -7

واكثببر عببدد مببن األوراق وبلغببت  0-جببزء نببباتي. فببرع 0211العقببد المفببردة والبببالغ 

-لتببر.ملغببم 0BA2120-لتببر.ملغببم 021عنببد التركيببز0-جببزء نببباتي. ورقببة 02251

0Kin سبم، سبجل علبى الوسبط  7211، في حبين كبان اعلبى متوسبط لطبول الفبرع

 .0Kin-لتر.ملغم 0BA2125-لتر. ملغم 021المدعم ب تركيز

بكامببل قببوة االمببالح فببي صببفة  MSبينببت النتببائج تفببوق الوسببط : مرحلببة التجببذير  -0

سم  ,025متوسط طول الجذر ومتوسط ارتفاع النمو الخضري، و سجلت القيمتان 

حصببول  0-لتببر.ملغببم 125بتركيببز IBAسببم علببى التببوالي، وأدى اسببتخدام  7200و

 0-فببرع. اجببذر 7267وبمتوسببط عببدد جببذور بلببغ % 25اعلببى نسبببة تجببذير بلغببت 

سبم، وتشبير نتبائج التبداخل الثنبائي ان اعلبى نسببة  ,027ومتوسط طول جذر بلغ 

بكامببل قببوة االمببالح مببع المعببامالت  MSمببن تببداخل الوسببط % 25تجببذير بلغببت 

 7225، واعلى متوسط لعدد الجذور بلغ IBA 0-لتر.ملغم 025،021،125بالتراكيز

-لتر.ملغم 025مع المعاملة بنصف قوة االمالح  MSجذرا سجل من تداخل الوسط 

0 IBA  سبم، وسبجل مبن تبداخل الوسبط  5210، واعلى متوسط لطبول الجبذر بلبغ

MS 0-لتببر.ملغبم 025بكامبل قبوة االمبالح عنببد التركيبزIBA  واعلبى متوسبط فببي ،

فبي وسبط  0IBA-لتبر.ملغم 125سم عند التركيز 7251ارتفاع النمو الخضري بلغ 

MS بكامل قوة االمالح. 

نجحببت عمليببة اقلمببة االفببرع المجببذرة  بالبقبباء علببى قيببد الحيبباة : قلمببة مرحلببة اال  -0

 .عند الزراعة على وسط زراعي يتكون من البتموس% 21والنمو بنسبة 
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ورقاء  -70

 خليل ابراهيم

 

استحداث التضاعف 

الكروموسومي والتقييم المبكر 

للبادرات واثره في حاصل 

ونوعية صنفين من 

 Dianthusالقرنفل

caryophyllus L. 

 كلية الزراعة ماجستير زراعة

 

 ستخلصالم

 -الزراعبة كليبة  الحبدائق وهندسبة البسبتنة قسبم تجارب حقل في الدراسة هذه اجريت   

 Dianthus القرنفل نباتات على 7100 حزيران الى 7100 ايلول من ، ديالى جامعة

caryophyllus   صنفي Chabaud  و Gigante ، عاملةالم تأثير دراسة بهدف 

 -0لتبر. ملغبم 1 ,511 ,251 ,0111 هبي مسبتويات ببأربع الكولشيسين المطفرة بالمادة

 ، االزهبار وحاصبل النمبو صبفات فبي , سباعة( 07و (6 همبا لفتبرتين النقبع مبع متداخال

 Randomizedالكاملبة العشبوائية القطاعات تصميم باستخدام العاملية التجربة نفذت

Complete Block Design التجريبيبة للوحبدة نباتبات وثمباني مكبررات ببثالث ، 

  : االتي الى عليها الحصول تم التي النتائج اشارت وقد

 الشباذة النباتبات نسببة للصبفات القبيم اكببر لتكبوين Gigante  الصنف تميز .0

 ووزن -0 حارسة خلية.كلوروبالست ,,002 الكلوروبالست وعدد  , 02004

 حقبق بينمبا غبم02215 الزهبري للسباق الجباف والبوزن غبم 02652 االزهار

         02,04, فنسبببة االنبببات للصببفات القببيم اكبببر Chabaud الصببنف

 مبايكرون ملبي 0200 الثغبر وطبول يومبا 01202 التفبرع لحبين االيبام وعبدد

            017207 التزهيبر لحبين االيبام وعبدد  -7ملبم.ثغبر 22,0 الثغبور وعبدد

وعبدد االزهبار للنببات            ( -0نببات.فرع 77.50 (الواحد للنبات االفرع يوماً وعدد

 ( -0نبات. زهرة ) ,,702الواحد 

 فبي معنوية زيادة الى -0لتر. ملغم 0111 بتركيز بالكولشيسين المعاملة ادت  .7

 7251 الثغر وطول 012004 الشاذة النباتات كنسبة المدروسة الصفات اغلب

 ى االوراق من الكلوروفيلومحتو -7ملم.ثغر2211 الثغور وعدد مايكرون ملي

2627 SPAD وقطبر -0 نببات.فبرع7,266 الواحبد  للنببات االفبرع وعبدد 

 الواحبد الزهبرة في البذور وعدد غم72705 االزهار ووزن سم5260 االزهار

 الزهري للساق والجاف والوزنين الرطب سم  1262 الساق وقطر غم ,202

 702,0ات الواحبد وعبدد االزهبار للنبب التبوالي علبى غبم ,,726و 52005

 .اً يوم 07271 المزهري العمرو( -0نبات. زهرة )
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 فبي معنويبة   زيبادة البى سباعة 07 لمبدة الكولشيسبين بتراكيبز المعاملبة ادت .0

 وعبدد مبايكرون ملبي,020 الثغبر وطبول % 0200 الشباذة النباتبات نسببة

 الزهبري السباق وقطبر-7 حارسبة خليبة.كلوروبالسبت  00206 الكلوروبالست

وعبدد االزهبار للنببات الواحبد  غبم ,1222 لبه الجباف والبوزن سبم 1205

 .(-0نبات. زهرة ) 77222

 موضبوع ببالتطفير للمعبامالت اسبتجابتها في اختلفت االصناف ان القول يمكن .0

 07 لمبدة -0لتبر.ملغبم 0111 بتركيز بالكولشيسين المعاملة ادت اذ ، الدراسة

 ثغبور لطبول معنويبةال القبيم افضبل علبى Chabaud الصبنف لنباتبات ساعة

 وقطبر سبباد 006 الكلوروفيبل ومحتبوى االوراق مبن مبايكرون ملبي 7221

 ذاتبه ببالتركيز المعامبل Gigante الصبنف امبا ، سبم 1220 الزهبري الساق

 % 002,2 الشباذة النباتبات لنسببة المعنوية القيم اكبر سجل فقد النقع ولمدة

 77262 الكلوروبالسببت وعببدد-7 ملببم.ثغببر 0720 الثغببور وعببدد

 ووزن وقطبر -0نبات. فرع ,7225 االفرع وعدد -7حارسة خلية.كلوروبالست

 الزهبري للسباق والجباف الرطبب ينوالبوزن غبم 72202و سبم 5221 الزهبرة

وعببدد االزهببار للنبببات الواحببد  وكببذلك التببوالي علببى غببم02102 و62070

 . يوم 00200 المزهري العمر و( -0نبات. زهرة ) 76255

 

مريم حبيب  -70

 اد مشاريعن

تأثير الصنف واالصل 

والرش باالرجنين في بعض 

صفات النمو لنوعين من 

 الحمضيات

 كلية الزراعة ماجستير زراعة

 

 ستخلصالم

 –أجريت هذه الدراسة في محطة االبحاث التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق       

لدراسة تأثير  05/6/7106الى  02/07/7100جامعة ديالى للمدة  من / كلية الزراعة 

الرش بحامض االرجنين ونوع االصل في بعض صفات النمو الخضري ألربعة اصناف من 

 RCBDنفذت التجربة على وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  .الحمضيات

مستويات الحامض االميني : وهي ، تضمنت دراسة ثالثة عوامل، لتجربة عاملية

النارنج والليمون فولكامريانا و )وأصول الحمضيات  ،( 0-ملغم لتر 751، 1)االرجنين 

البرتقال ابو سرة والبرتقال المحلي والاللنكي )وأصناف الحمضيات ، (التروير سترانج 

حللت النتائج بِّستعمال جدول تحليل التباين . بثالثة مكررات( المحلي والاللنكي كليمنتاين

ورنت الفروقات بين المتوسطات وق، SAS (7110)بِّستعمال البرنامج االحصائي ال  
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وكانت النتائج ،  1215عند مستوى احتمال  LSRبحسب إختبار دنكن متعدد الحدود 

 :كاالتي

تفوق صنف البرتقال ابو سرة معنوياً على بقية االصناف في الزيادة في قطر  -0

االصل و الطعم و متوسط مساحة الورقة الواحدة والنسبة المئوية للكربوهيدرات 

والكلي  bو  aراق و محتوى االوراق من البوتاسيوم و الكلوروفيل في االو

في حين تفوق صنف الاللنكي كليمنتاين على بقية ، ومحتوى االوراق من االرجنين

 .االصناف في مقدار الزيادة في طول النبات والزيادة في عدد االفرع

من  تفوق اصل الليمون فولكامريانا على بقية االصول في محتوى االوراق -7

و تفوق اصل الترويرسترينج على بقية االصول ، والكلي aالفسفور و الكلوروفيل 

 .aفي مقدار الزيادة في طول النبات ومحتوى االوراق من الكلوروفيل 

ادى الرش باالرجنين الى تحسين الزيادة في طول النبات وعدد االوراق و قطر  -0

قية الكلية ونسبة الطعم االصل ومساحة الورقة الواحدة والمساحة الور

الكربوهيدرات في االوراق ومحتوى االوراق من النتروجين والفسفور 

والكلي ومحتوى االوراق من  bو  aوالبوتاسيوم والبروتين والكلوروفيل 

 .االرجنين

أعطت شتالت البرتقال ابو سرة المطعمة على اصل الترويرسترينج اعلى زيادة  -0

للكربوهيدرات، بينما المطعمة على اصل لقطر االصل والطعم والنسبة المئوية 

الفولكاماريانا أعطت اعلى محتوى لألوراق من الفسفور واالرجنين، بينما أعطت 

شتالت البرتقال المحلي المطعمةعلى اصل الترويرسترينج اعلى القيم للنباتات 

والكلي، كما اعطت شتالت الاللنكي كليمنتاين المطعمة على  bو  aللكلوروفيل 

نارنج اعلى محتوى للنتروجين والبروتين، في حين اعطت شتالت الاللنكي اصل ال

 .C/Nالمحلي المطعمة على اصل الترويرسترينج اعلى نسبة ل 

أدى التداخل بين الرش باالرجنين واالصناف الى تفوق البرتقال ابو سرة المعامل  -5

حدة بالحامض في مقدار الزيادة في قطر الطعم واالصل ومساحة الورقة الوا

واالرجنين، في حين تفوقت  a ومحتوى االوراق من الكاربوهيدرات وكلوروفيل 

شتالت الاللنكي المحلي المعاملة باألرجنين في الزيادة  بعدد االفرع و قطر الطعم 

 C/Nومحتوى االوراق من النتروجين و البروتين و نسبة 

رويرسترينج على أدى التداخل بين االصول واالرجنين الى تفوق معاملة اصل الت -6

بقية المعامالت في الزيادة في طول النبات والمساحة الورقية الكلية ومحتوى 

في حين تفوق أصل الفولكاماريانا المعامل ، a  ،bاالوراق من الكلوروفيل

 aباألرجنين في عدد االفرع ومحتوى االوراق من الفسفور والكلوروفيل 

 .واالرجنين
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ل الدراسة الى تفوق شتالت الاللنكي المحلي أدى التداخل الثالثي بين عوام -2

المطعمة على اصل النارنج والمعاملة باألرجنين في الزيادة في عدد االفرع 

ومحتوى االوراق من النتروجين وعند تطعيمها على أصل الفولكاماريانا المعاملة 

 بينما تفوقت شتالت البرتقال ابوسرة، باألرجنين في محتوى االوراق من البروتين

المطعمة على اصل الترويرسترينج والمعاملة باألرجنين في الزيادة في قطر الطعم 

واالصل والنسبة المئوية للكربوهيدرات وعند تطعيمها على أصل الفولكاماريانا 

والمعاملة باألرجنين في الزيادة في مساحة الورقة الواحدة ومحتوى االوراق من 

حين تفوقت شتالت البرتقال المحلي  واالرجنين، في aالفسفور و الكلوروفيل 

المطعمة على اصل الترويرسترينج والمعاملة باألرجنين في محتوى االوراق من 

 .والكلي bو aالكلوروفيل 

 

سالم  -75

 موسى شكر

 أثر إستراتي ج ية

" التعلّم النش ط باألسلوب التعاوني وفقا

للنمذجة الصورية في تعلم بعض 

 لسلةالمهارات األس اسية بُكرة ا

 لطالب الصف األول متوسط

ماجستير التربية 

 الرياضية

كلية التربية 

 االساسية

 

 ستخلصالم

 :اشتملت الرسالة على خمسة أبواب

 :التعريف بالبحث: الباب األول 

احتببوى هببذا الببباب علببى مقدمببة البحببث وأهميتببه، ومشببكلته، وأهدافببه، وفروضببه، 

 عنوانه،ومجاالته، وتحديد أهم المصطلحات الواردة في 

وتطرق إلى إستراتيجية التعلم النشط بأنهبا إسبتراتيجية حديثبة وفعالبة فبي العمليبة     

التربويببة والتعليميببة، إذ تعطببي هببذه الطريقببة التعليميببة دوًرا مهًمببا للمببتعلم فببي المشبباركة 

الفاعلببة فببي النشببط، بحيببث تأخببذهم هببذه المشبباركة إلببى مببا هببو أبعببد مببن دور الشببخص 

 .الذي يقوم باالستمتاع أو تدوين المعلومات بالدرجة األساسالمستمع السلبي 

وتطرق الباحبث أيًضبا إلبى النمذجبة الصبورية والتبي تنقسبم ببدورها علبى النمذجبة      

 ، (الفيديو)والمتحركة ( الصور)الصورية الثابتة 

أما مشكلة البحث فقد تبلورت مشبكلة البحبث مبن خبالل مالحظبة الباحبث واطالعبه 

ات السببابقة والمقببابالت الشخصببية التببي أجراهببا مببع المدرسببين والخبببراء علببى الدراسبب

والمختصببين واإلفببادة مببن خبببرة السببادة المشببرفين الحببظ أَنَّ هنبباك ضببعًفا فببي المهببارات 

األساسية بُكرة السلة ويعزوه إلى استخدام غالبية المدرسين األساليب التقليدية باالعتمباد 
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الفرصة للطالب بالمشاركة بشكل فعال في أثنباء تعلبم الكامل على المدرس من غير إتاحة 

 .المهارات المختلفة

 : أما أهداف البحث فتلخصت في ما يأتي

 .تصنيف الطالب على وفق النمذجة الصورية .0

 .إعداد منهج تعليمي إلستراتيجية التعلم النشط على وفق النمذجة الصورية .7

ف تببأثير إسببتراتيجية الببتعلّم النشببط وفقببا .0 لنمذجببة الصببورية فببي تعلّببم بعببض ا" َتَعببر 

 .المهارات األساسّية بُكرة السلة لطالب األَّول المتوسط

ف الفروق بين إستراتيجية التعلّم النشط واألسلوب المتبع .0  .َتَعر 

 :فرضيتا البحث

إلستراتيجية التعلّم النشط وفقاً للنمذجة الصورية تأثير إِيجابي فبي تعلّبم المهبارات  .0

 .سلة لطالب األَّول المتوسطاألساسّية بُكرة ال

إلستراتيجية التعلّم النشط وفقاً للنمذجة الصورية أفضلية عن األسلوب المتببع فبي  .7

تعلّببم بعببض المهببارات األساسببّية بُكببرة السببلة لطببالب األَّول المتوسببط فببي االختبببار 

 .البعدي

 

 

 : الباب الثاني 

التي لها صلة بموضبوع تطرق الباحث فيه إلى اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 البحث 

 :الباب الثالث

 :منهجية البحث وإجراءاته الميدانية 

تضمن هبذا البباب توضبيًحا للمبنهج المسبتخدم فبي البحبث وهبو المبنهج التجريببي،     

ووسببائل جمببع المعلومببات واألجهببزة واألدوات المسببتخدمة، ومقيبباس النمذجببة الحسببية، 

رف عينة البحث المختارة والمتمثلة بطلبة واختبارات المهارات األساسية بكرة ا لسلة، وَتعَّ

ثم " طالبا( 01)الصف األول المتوسط، مدرسة الخطيب البغدادي، وتمثلت عينة البحث ب  

(  ,0)ومجموعة ضابطة بواقع " طالبا(  07)تقسيم العينة على مجموعة تجريبية بواقع 

. لمستخدم إلستراتيجية التعلم النشبط، واشتمل هذا الباب تفاصيل للمنهج التعليمي ا"طالبا

 .وتم معالجة النتائج بالوسائل اإلحصائية المناسبة

 :الباب الرابع 

 : عرض نتائج االختبارات وتحليلها ومناقشتها

احتوى هذا الباب علبى عبرض نتبائج اختببارات المجموعبة التجريبيبة والمجموعبة      

ل وأشبكال توضبيحية، ومبن ثبم تحليببل الضبابطة فبي االختببارين القبلبي والبعبدي فببي جبداو

 .النتائج ومناقشتها باألسلوب العلمي باالعتماد على المصادر العلمية
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 الباب الخامس

 :احتوى على االستنتاجات والتوصيات من هذه الّدراسة

 :االستنتاجات

للنمذجبة الصببورية زاد مبن دافعيببة " أن اسبتخدام اسبتراتيجية الببتعلم النشبط وفقببا .0

 الهارات االساسية بكرة السلة  الطلبة لتعلم 

 : يوصي الباحث ب     : التوصيات 

استخدام إستراتيجية التعلم النشط بأسلوب التعلم التعاوني  في تدريس مهارات  .0

 .االساسية بكرة السلة كونه أسلوب ناجحة ومؤثرة وبنسب متفاوتة 

تيبار طريقبة التأكيد على التعرف على االنضمة التمثيلية لدى الطلبة مبن اجبل  اخ .7

 .    التدريس المناسبة في عملية التعلم 

 

محمد سالم  -76

 محمد

تأثير تمرينات مهارية  بأسلوبي 

التنافس الذاتي والمقارن في مركز 

التحكم وتعلم الوثب الثالثي لطالب 

كلية التربية / المرحلة الثانية 

 البدنية وعلوم الرياضة

ماجستير 

تربية بدنية 

و علوم 

 رياضية

التربية  كلية

البدنية و علوم 

 الرياضة

 

 ستخلصالم

   : اشتملت الرسالة على خمسة أبواب 

 :التعريف بالبحث : الباب األول 

 :المقدمة وأهمية البحث     

لقد شهد العالم اليوم تطوراً كبيراً في المجاالت كافة السيما المجال الرياضي الذي لم     

م الوسائل العلمية الحديثة في التخطيط والتعلم يكن وليد الصدفة وإنما نتيجة استخدا

المتواصلين واستخدام االساليب التي تساعد في تعلم الطالب على اسس علمية صحيحة 

وهنا تكمن أهمية البحث في اعداد ، شراك الطالب في العملية التعليميةوتسهم في إ

م وتعلم الوثب الثالثي في مركز التحك تمرينات مهارية بأسلوبي التنافس الذاتي والمقارن

 .لطالب المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

ومن خالل خبرة الباحث المتواضعة واستشارة الخبراء واالطالع : أما مشكلة البحث   

على المصادر والدراسات السابقة الحظ ضرورة مواكبة التقدم والتطور لفعالية الوثب 

ك ان هناك اهمية لمركز التحكم عند االداء واستخدام اساليب تتناسب الثالثي يضاف الى ذل

مع كثرة أعداد الطالب في العملية التعليمية من حيث المتابعة وتصحيح األخطاء التي 

تصاحب األداء للمراحل الفنية لذا ارتأى الباحث الى دراسة تأثير استخدام تمرينات مهارية 
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في مركز التحكم وتعلم فعالية الوثب الثالثي بألعاب  بأسلوبي التنافس الذاتي والمقارن

 .القوى

 

 

 : أما أهداف البحث هي 

إعداد تمرينات مهارية بأسلوبي التنافس الذاتي والمقارن في مركز التحكم وتعلم  -0

 . الوثب الثالثي لطالب المرحلة الثانية

التحكم وتعلم  في مركز معرفة تأثير التمرينات بأسلوبي التنافس الذاتي  والمقارن  -7

 .الوثب الثالثي لطالب المرحلة الثانية

معرفة أفضلية االسلوبين التنافسيين التنافس الذاتي والمقارن في   مركز التحكم  –0

 .وتعلم الوثب الثالثي لطالب المرحلة الثانية

 : فروض البحث 

ار البعدي هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبار القبلي ونتائج االختب – 0

ولصالح االختبار البعدي لمجموعة التنافس الذاتي في مركز التحكم وتعلم الوثب الثالثي 

 .لطالب المرحلة الثانية

هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبار القبلي ونتائج االختبار البعدي  - 7

وتعلم الوثب الثالثي ولصالح االختبار البعدي لمجموعة التنافس المقارن في مركز التحكم 

 .لطالب المرحلة الثانية

هناك فروق ذات داللة معنوية في نتائج االختبار البعدي بين مجموعتي التنافس  - 0

 .الذاتي والمقارن في مركز التحكم وتعلم الوثب الثالثي لطالب المرحلة الثانية

 :مجاالت البحث 

جامعة / بية البدنية وعلوم الرياضة طالب المرحلة الثانية لكلية التر: المجال البشري   -0

 .                       ديالى

 (.   7106/,/72) ولغاية (  7105/,/06) الم دة من : المجال الزماني   -7

جامعة / ملعب الساحة والميدان بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة : المجال المكاني  -0

 .ديالى 

 :راسات السابقة الدراسات النظرية والد: الباب الثاني 

من هذا الباب الدراسات النظرية والسابقة  . تضَّ

 :منهج البحث وإجراءاته الميدانية  : الباب الثالث 

المجمبوعتين ) ذو التصميم التجريبي   استخدم الباحث في هذا الباب المنهج التجريبي    

والبالغ ( ب  -أ) عب أما عينة البحث فتمثلت بطالب المرحلة الثانية من الش، (التجريبيتين 

مببن المجتمببع ، % (0226) طالببباً اذ بلغببت النسبببة المئويببة للعينببة       (  77) عببددهم 
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وحبدة ( 7)وحدة تعليميبة بواقبع ( 06)وتضمنت التجربة الرئيسة طالباً  ( 075) والبالغ 

(  00/7105/,) االحد الموافق  أسابيع وتم العمل بها في يوم ( 01)في األسبوع ولمدة 

علمبباً أن زمببن الوحببدة  ( 00/0/7106) يببوم االربعبباء الموافببق    واالنتهبباء منهببا فببي

وضبمَّ هبذا البباب األجهبزة واألدوات المسباعدة ووسبائل جمببع ، دقيقبة( 21)التعليميبة هبو 

المعلومات والتجارب االستطالعية واالختبارات المستخدمة في البحث واالختبارات القبلية 

 .حصائيةوالبعدية والوسائل اإل

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : الباب الرابع 

أهتم الباحث في هذا البباب بعبرض النتبائج التبي توصبل إليهبا فبي االختببارات القبليبة      

والبعدية وإيجاد دالله الفروق، وذلك بعرضها على شكل جداول ثم قام بتحليل تلك الجداول 

 . ة ومناقشتها معززتاً ذلك بالمصادر العلمي

 :االستنتاجات والتوصيات : الباب الخامس 

 :في هذا الباب استعرض الباحث اهم االستنتاجات والتي تلخصت باآلتي

 .للتمرينات المهارية تأثير كبير في تعلم الوثب الثالثي لطالب المرحلة الثانية -0

ني إنَّ اسلوبي التنافس الذاتي والمقارن اسلوبان فعاالن في رفع مستوى االداء الف -7

 .للفعالية قيد البحث وبنسب مختلفة

 : ومن التوصيات 

ضبرورة اعتمبباد التمرينببات المهاريببة المعبدة مببن قبببل الباحببث فبي تعلببم فعاليببة الوثببب   -0

 . الثالثي لطالب المرحلة الثانية

ضببرورة التنببوع باسببتخدام االسبباليب التعليميببة وخاصببة التنافسببية التببي تسبباعد فببي   -7

 لدرس بشكل افضل واالبتعاد عن االساليب التقليديةتحقيق االهداف التعليمية ل

زينب عبد  -72

 الرحيم اسماعيل

 

إستخدام جهاز ألكتروني مصمم 

مع بعض التمرينات لتطوير بعض 

المتغيرات البيوكينماتيكية لمرحلة 

 الرمي وإنجاز رمي القرص للشب  اب

ماجستير 

تربية بدنية و 

 علوم رياضية

كلية التربية 

لوم البدنية و الع

 الرياضية

 

 ستخلصالم

 :اشتملت الرسالة على خمسة ابواب

  :الباب األول يتضمن المقدمة وأهمية البحث

 

تعد فعالية رمي القرص واحدة من فعاليات الساحة والميدان المتميزة في الصعوبة من   

 ناحية األداء والتدريب فهي تعتمد على كثير من المتغيرات الميكانيكية والبدنية والتي

تهدف الى تطوير االنجاز الرياضي لهذه الفعالية مما يتطلب ذلك دراسة دقيقة حول 
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االداء الحركي وما يترتب عليه من شروط وقوانين ميكانيكية من أجل الوصول إلى 

أما . الوضع الفني المرتبط بالوضع الميكانيكي الصحيح ومن أجل تحقيق أفضل انجاز

دات التدريبية باالعتماد على الوسائل التقنية التي مشكلة البحث هي تتحدد في خلو الوح

يعمل من خاللها المدرب على مراقبة التدريب واألداء الفني لالعب واالعتماد بشكل كامل 

على قدرة المدرب في التحليل والمتابعة والتي قد ال تكون كاملة في توفير المعلومات 

ى تطوير اإلنجاز فضالً عن أن الدقيقة والمفيدة لألداء والتي يعمل من خاللها عل

التدريبات المستخدمة لم تأخذ بنظر االعتبار الزوايا في التدريب إذ اعتمدت التدريبات 

الحالية على تطوير القدرات البدنية والشروط الميكانيكية المصاحبة لها وهي تدريبات 

يكية مؤثرة لحدود معينة إال انه يمكن أن يضيف التدريب باستخدام مؤشرات ميكان

باالعتماد على زوايا كل جزء من اجزاء الجسم على وفق القوانين الميكانيكية المرتبطة 

بهذه المتغيرات التي اعتمدت قياس هذه المتغيرات بالتطور باالجهزة التقنية التي رافقت 

العملية التقويمية وما ينتج عنها لغرض تعديل التدريب على اساسها ولهذا فان التأكيد 

تكمن أهمية البحث ام الجديد والمبتكر من هذه االجهزة ُيعد حاجة اساسية، وعلى استخد

في تصميم واستخدام جهاز يقيس ويراقب التغير في زوايا مفاصل الجسم خالل االداء 

المهاري وتحديدا لفعالية رمي القرص من اجل التصحيح الفوري واآلني لمراحل االداء 

يجعل التدريب اكثر فاعلية واكثر كفاءة من خالل توفر الفنية المرتبطة بهذه الزوايا وهذا 

المعلومات اآلنية عن األداء وبذلك يمكن أن تكون النتائج المستخلصة من هذه الدراسة 

تساهم في وضع بعض الحلول العلمية والبدنية والميكانيكية لالعبي القرص الشباب في 

 .العراق

      -:و شملت أهداف البحث

وني مقترح يمكن أن يستخدم كوسيلة تدريبية جديدة تساعد في تصميم جهاز الكتر .0

 .تحديد بعض زوايا األداء لتطويرها في اثناء األداء

التعرف على تأثير التدريب وفق الزوايا المحددة في الجهاز لتطوير اوضاع اجزاء  .7

 .الجسم واالنجاز لمجموعة التجريبية

 :اما فروض البحث فكانت

صائية بين االختبارين القبلي والبعدي في الزوايا توجد فروق ذات داللة اح .0

 .الخاصة لبعض اوضاع الجسم لمجموعتي البحث

توجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي والبعدي للمستوى الرقمي  .7

 .لمجموعتي البحث

توجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات البعدية لمجموعتي الضابطة   .0

 .لبعض المتغيرات الكينماتيكية واالنجازوالتجريبية 
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وقد تطرقت الدراسات النظرية الى شرح مفردات العنوان واهمها شرح المهارة من 

الناحية البايوميكانيكية واألسس الميكانيكية التي تعتمد عليها وكذلك شرح الجهاز، وفي 

ادة منها من ناحية الدراسات المشابهة تطرقت الباحثة الى أوجه التشابه واالختالف واإلف

المنهجية وعدد العينة ونوعها والمتغيرات المحسوبة لكي يكون مختلفاً عما سبق ومكمال 

 .له

وتم اما في الباب الثالث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة المشكلة  

وطني العبين من المركز ال( 01) اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والبالغ عددهم

لرعاية المواهب الرياضية في بغداد ومن فئة الشباب واالدوات المستخدمة المتمثلة بنوع 

الكاميرا وابعادها و برنامج التحليل الحركي وكذلك وصف التجربة االستطالعية التي 

استخدمت في تعديل االختبار الخاص بالالعبين الشباب، وتم تعريف المتغيرات التي بلغ 

رات وكذلك الوسائل االحصائية، ومن خالل هذه الوسائل تم وصف متغي( 2)عددها 

جداول شملت قيما لالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ( 5)متغيرات البحث ب 

 .الخطأ وقيمة ت لمجموعتي البحث في االختبارات القبلية والبعدية

 

 :ومن خالل هذه النتائج وضعت االستنتاجات وكانت اهمها

م استخدام الجهاز االلكتروني المصمم في تطور إيجابي بالمتغيرات ساه. 0

 . قيد البحث ألفراد المجموعة التجريبية البيوكينماتيكية وانجاز الرمي

هناك فروق معنوية بين المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي للمتغيرات . 7

زوايا الميل واالتجاه )المتغيرات  ولصالح المجموعة التجريبية ماعداالبيوكينماتيكية 

 .واالنجاز كانت غير معنوية( وسرعة االنطالق وارتفاع نقطة االنطالق

 :ومنها جاءت التوصيات واهمها

التأكيد على استخدام الجهاز االلكتروني المصمم في تطوير االداء الحركي وخاصة . 0

الل تصحيح االخطاء الخاصة زوايا الجسم لرماة القرص للوصول الى االداء المثالي من خ

 .بالزوايا والتقليل منها

استخدام الجهاز االلكتروني المصمم في اجراء عملية التحليل الحركي لرماة القرص . 7

 . للمتغيرات الكينماتيكية الخاصة باألداء الحركي

 .   اجراء دراسات مشابهة على فعاليات الرمي. 0
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ابراهيم  -,7

 ذياب خليل

 

 

ة العصف الذهني في أثر طريق

التحصيل والتفكير اإلبداعي في 

مادة اإلِدارة والتنظيم لدى طلبة  

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

 

ماجستير تربية 

 رياضية

كلية التربية 

 االساسية

 

 ستخلصالم

 :اشتملت الرسالة على خمسة أَبواب وكما يلي

 :الباب األول 

- :المقدّمة وأهمية البحث 

ببببب  د التقبببببدم العلمبببببي والتكنولبببببوجي و الحضببببباري البببببذي نعيشبببببه اليبببببوم ثمبببببرة ُيعَّ

لجهبببود مضبببنية للعديبببد مبببن المفكبببرين والمتخصصبببين ، وأنَّ العمبببل علبببى اسبببتمرار هبببذا 

التقبببدم مرهببببون بببببِّطالق المزيببببد مببببن الطاقبببات اإلبداعيببببة الكامنببببة لببببدى اإلفببببراد ، وأن 

بببد هبببدفاً أساسبببياً مبببن أهببب داف المؤسسبببات التربويبببة ، وفبببي االهتمبببام بتطبببوير التعلبببيم ُيعَّ

خضبببم التطبببور التقنبببي والتغيبببرات المتسبببارعة التبببي أصببببحت أحبببد المالمبببح الرئيسببببة 

لأللفيبببة الثالثبببة ، إذ تتجبببه األنظبببار نحبببو البببنظم التربويبببة ممثلبببة بمؤسسببباتها المختلفبببة 

لتبببنهض بمسبببؤوليتها تجببباه المبببتعلم وفبببق منظبببور ترببببوي يسبببند إلبببى تطبببوير المبببتعلم 

وتبرزأهميببببة البحببببث أنببببه يعببببد إسببببهاما متواضببببعا علببببى ه اإلبداعيببببة وتحريببببر طاقاتبببب

ألهميببة هببذه المرحلبببة ،مسببتوى الببتعلم الجببامعي فببي اسببتعمال طريقبببة العصببف الببذهني 

ورفببببده بطاقببببات مبدعببببة أذ إّن طلبببببة كليببببة ، التعليميببببة فببببي تشببببكيل مسببببتقبل المجتمببببع 

لبببك فِانبببه ُيعطبببي  التربيبببة البدنيبببة وعلبببوم الرياضبببة هبببم مدرسبببو المسبببتقبل فضبببال عبببن ذ

مؤشبببرات ودالالت للبببباحثين فبببي مجبببال االدارة فبببي التربيبببة البدنيبببة وعلبببوم الرياضبببة 

 .على المستوى المعرفي والتفكير االبداعي لطلبتهم في مادة االدارة والتنظيم

 :أما مشكلة البحث

تعببد طريقببة  العصببف الببذهني مببن االسبباليب الحديثببة فببي تنميببة وتطببوير مهببارات 

فهبل يسباعد هبذا االسبلوب فبي تنميبة . ا ارتأى الباحث دراسته هذا االسبلوب لذ.التدريس 

وتطوير مهارة التحصبيل واالببداع الفكبري فبي مبادة االدارة والتنظبيم لطلببة كليبة التربيبة 

بببدل االسبباليب . والببذي يسبباعد علببى التفكيببر وتنشببيط الببذاكرة ، البدنيببة وعلببوم الرياضببة 

 .المتبعة في التدريس 

 

 

 اشتمل على الدراسات النظرية و الدراسات السابقة:اب الثانيأما الب
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التعبببببرف إلبببببى  مفهبببببوم العصبببببف البببببذهني ، وتبببببم التطبببببرق فبببببي هبببببذا الفصبببببل 

والمببببببادئ االساسبببببية لجلسبببببة العصبببببف البببببذهني وايضبببببا خطواتبببببه ومزايبببببا العصبببببف 

الببببذهني والمعوقببببات وعناصببببر النجبببباح واالهببببداف وأيضببببا التفكيببببر االبببببداعي معنبببباه 

وناتببببه ونظريببببات االبببببداع واالدارة بمفهومهببببا العببببام واالدارة التربويببببة ومراحلببببة ومك

واالدارة المدرسبببببية وادارة الصبببببف وأيضبببببا تنببببباول البحبببببث الدراسبببببات السبببببابقة مبببببن 

االجنبيبببة والعربيبببة والعراقيبببة وأوجبببه التشبببابه واالخبببتالف بينهمبببا ومقارنبببة بالدراسبببة 

 .الحالية 

 :يدانيةوالباب الثالث منهجيةالبحثوإجراءاته الم

أذ اسبببتخدم الباحبببث المبببنهج التجريببببي فبببي انجبببراءات البحبببث مبببن أجبببل تحقيبببق هبببدف 

حيببث تببم تحديببد مجتمببع الدراسببة مببن طببالب كليببة ، والتحقببق منهببا، البحببث وفرضببياته 

التربيبببة البدنيبببة وعلبببوم الرياضبببة المرحلبببة الرابعبببة فبببي مبببادة االندارة والتنظبببيم حيبببث 

شبببعب بطريقبببة عشبببوائية وكانبببت المجموعبببة  (5)اختبببار الباحبببث شبببعبتين مبببن مجمبببوع 

طالبببب واسبببتعمل التفكيبببر  71طالبببب والمجموعبببة الثانيبببة مبببن 71االَولبببى مكونبببة مبببن 

االببببببداعي ودرجبببببة تحصبببببيل لتحقيبببببق أهبببببداف البحبببببث واسبببببتخدم الباحبببببث الوسبببببائل 

ومعامبببببل  T-testالوسبببببط الحسبببببابي واالنحبببببراف المعيببببباري واختببببببار ) االحصبببببائيّة 

 .االرتباط البسيط 

 :اب الرابع الب

 :عرض وتحليل النتائج ومناقشتها 

يتضببببمن هببببذاالباب عببببرض وتفسببببيرالنتائج التببببي توصببببل اليهببببا الباحببببث فببببي ضببببوء 

وفرضبببببياتها لتيبببببت موضبببببعها و كبببببذلك النتبببببائج التبببببي توصبببببل اليهبببببا ،اهبببببداف البحبببببث

 .الباحث

 :أما الباب الخامس

 . أَهم االستنتاجات التي توصالليها الباحث ما يلي 

وعبببة التجريبيبببة علبببى المجموعبببة الضبببابطة التبببي درسبببت بطريقبببة تفبببوق المجم -

العصببببف الببببذهني والتفكيببببر االبببببداعي والتحصببببيل الدراسببببي فببببي مببببادة االدارة 

 .والتنظيم

باعتبارهبببببا ،والتحصبببببيل ،ال توجبببببد عالقبببببة ارتباطيبببببة ببببببين التفكيبببببر االببببببداعي  -

 .متغيرات تابعة للبحث 
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وميض  -72

 طارق ستار

قترح على وفق تأثير منهج تدريبي م

النظام المختلط  في بعض المؤشرات 

الفسيولوجية والمهارات الخططية 

 للمالكمين الشباب

دكتوراه تربية 

 رياضية

كلية التربية 

 االساسية

 

 ستخلصالم

 

أن رياضة المالكمة واحدة من األلعاب الرياضية الفردية والتي يكون أنتاج الطاقة  

طلب تطوير أنظمة الطاقة بما يتناسب مع زمنها وشدة فيها ضمن النظام المختلط ، لذا يت

أدائها العالية وقدرة الالعب على األداء باستخدام اللكمات االنفجارية وسرعة االستجابة 

المركبة وتحمل ارتفاع مستوى حامض الالكتيك في العضالت و الدم  والقدرة على 

إن ، ي باستعمال األوكسجين االستمرار في األداء بفعالية دون هبوط في المستوى البدن

فعالية األداء للعبة يعتمد بصورة خاصة على أداء حركات مهارية سريعة مصحوبة بقوة 

ألجل التغلب على حركات المنافس الدفاعية والهجومية ولطول فترة النزال ، فالواجبات 

نافسه الخططية التي يكلف بها الالعب خالل المباراة تتطلب منه تركيزا ذهنيا عاليا لم

ومراقبة عالية لكل التحركات التي يؤديها الخصم، يقابلها اإلصرار في محاولة لكم الخصم 

 .والتخلص من لكماته لتحقيق النتيجة المرجوة من المنافسة

وتكمن أهمية البحث من خالل دراسة الواقع الجديد لهذه المتطلبات بأساليب علمية 

مقترح على وفق النظام المختلط لمواكبة  وتدريبية حديثة، من خالل وضع منهج تدريبي

التطور الحاصل في هذه اللعبة لتطوير بعض المؤشرات الفسيولوجية والمهارات 

الخططية للمالكمين الشباب ، وذلك ليتبين للباحث معرفه مدى تأثيره في تحقيق األهداف 

 .   قيد الدراسة

ة و متابعته وتحكيمه ومن خالل خبرة الباحث الميدانية في مجال لعبة المالكم 

للعديد من البطوالت المحلية والدولية والسيما فئة الشباب الحظ ان انخفاض المستوى 

البدني لالعبين يبدأ في فترات نهاية الجولة األولى ومنتصف الجولة الثانية الى نهايتها 

هاري االمر وبداية الجولة الثالثة الى نهايتها مما يسبب األخطاء الفنية بمستوى األداء الم

وهذه احدى ، الذي يؤثر سلباً في األداء الخططي وإمكانية اتخاذ القرارات المناسبة 

المشاكل الرئيسة لتدني مستوى المالكمين وهو ما دفع الباحث الى البحث في هذه 

المشكلة و وضع منهج تدريبي مقترح على وفق النظام المختلط لتطوير بعض المؤشرات 

ات الخططية للمالكمين الشباب والوصول بالمالكم الى المستوى الفسيولوجية والمهار

 . البدني والمهاري والخططي الجيد لدخول فترة المنافسات

 :وقد هدفت الدراسة إلى 
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اعببداد مببنهج تببدريبي مقتببرح علببى وفببق النظببام المخببتلط فببي بعببض المؤشببرات  -0

 .الفسيولوجية والمهارات الخططية للشباب بالمالكمة

دى تأثير المنهج التبدريبي المقتبرح علبى وفبق النظبام المخبتلط فبي التعرف على م -7

 . بعض المؤشرات الفسيولوجية للمالكمين الشباب

التعرف على مدى تأثير المنهج التبدريبي المقتبرح علبى وفبق النظبام المخبتلط فبي  -0

 .بعض المهارات الخططية للمالكمين الشباب

المنهج التدريبي )ت في الفصل االول وقد تألف الباب الثاني على ثالثة فصول تناول 

، امبا الفصبل الثباني فقبد تنباول المؤشبرات الفسبيولوجية التبي اشبتملت ( والنظام المخبتلط

نسبة االوكسجين في الدم نسبة السكر في البدم واللياقبة العضبلية العصببية والقبدرة )على 

علبى المهبارات  واشتمل الفصل الثالث، ( والقدرة الهوائية( ATP, CP,LA)الالهوائية 

الخططية للمالكمين واهميتها فبي رياضبة المالكمبة وعالقتهبا بباألداء المهباري للمالكمبين 

 .الشباب

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية

، إذ قام ( الضابطة والتجريبية)استعمل الباحث تصميم المجموعتين المتكافئتين 

وقد بلغت ، رطة الرياضي الباحث باختيار مجتمع البحث بصورة عمدية من نادي الش

( 6)مالكمين عينة تجريبية و ( 6)العبا وعن طريق القرعة تم تسمية ( 07)عينة البحث 

 .مالكمين عينة ضابطة اختيروا بصورة عشوائية 

وفي الباب الرابع تم عرض وتحليل نتائج األوساط الحسابية ونسبة التطور 

رات المؤشرات الفسيولوجية والمهارات ختباال (t-test)واالنحرافات المعيارية واختبار 

الخططية لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية ، و عرض 

 (t-test)وتحليل ومناقشة نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

تجريبية الختبارات المؤشرات الفسيولوجية والمهارات الخططية البعدية للمجموعتين ال

 .ومناقشتها والضابطة

وبعد جمع البيانات ومعالجتها باستعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة توصل الباحث إلى 

 :االستنتاجات اآلتية 

 .كانت جميع نتائج البحث الفسيولوجية ضمن الحدود الطبيعية -0

إن استعمال المنهج التدريبي المقترح على وفق النظام المختلط كان له األثر   -7

نسبة االوكسجين في الدم نسبة السكر في الدم واللياقة )االيجابي في تطوير مستوى 

 (والقدرة الهوائية( ATP, CP,LA)العضلية العصبية والقدرة الالهوائية 

إن استعمال المنهج التدريبي المقترح على وفق النظام المختلط كان له األثر   -0

 .القدرة الهوائية االيجابي في تطوير مستوى
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إن استعمال المالكمة التدريبية المشابهة لحاالت المنافسة في تطبيق تمرينات   -0

 .المهارات الخططية كان له األثر الكبير في تطوير هذه المهارات

 :إما أهم التوصيات فهي 

استعمال المنهج التدريبي المقترح على وفق النظام المختلط كجزء لتدريب   -0

 .واللخططيةوتطوير للجوانب البدنية والمهارية 

استعمال تمرينات المالكمة التدريبية لتدريب كافة الفئات العمرية لتأثيرها في   -7

 .تطوير الجوانب البدنية والمهارية والخططية الخاصة بالمالكمين

استعمال تمرينات المالكمة التدريبية المشابهة لحاالت المنافسة في تطوير   -0

 .الشباب وضمن الزمن المناسب لهذه القدراتالقدرات الهوائية  والالهوائية للمالكمين 

 

 

قحطان  -72

فاضل محمد 

 العزاوي

تقييم المعرفة القانونية والشخصية 

القيادية واللياقة البدنية باستخدام 

مؤشراً ( SHUTTLE RUN)ال 

 الختيار حكام كرة اليد في العراق

 

دكتوراه تربية 

بدنية و علوم 

 رياضية

كلية التربية 

البدنية و 

 الرياضة علوم

 

 ستخلصالم

 :تضمنت الرسالة خمسة ابواب وهي

تضمن مقدمة البحث وأهميته التطورات التي شهدتها جميع مجاالت الحياة ومن         

ضمنها مجال الرياضة وعن دور االختبار والقياس في عملية التقويم ، وتطرق الباحث 

الى تطور لعبة كرة اليد والتغيرات التي حدثت في قانون اللعبة ، وان هذا التطور يوجب 

ليد بحسب مواصفات التي يمتاز بها الحكم الجيد، ومن هذه علينا اختيار حكم كرة ا

المواصفات المعرفة القانونية والشخصية القيادية والجانب البدني، وتكمن أهمية البحث 

في وضع الية علمية صحيحة الختيار حكم كرة اليد على االختبار والقياس بشكل 

 .موضوعي بدالً من الذاتية في االختيار

البحث والتي تتمثل في عدم وجود معايير دقيقة لعملية اختيار الحكم الجدد اما مشكلة      

، وكذلك اتسمت مشكلة البحث في ان طالب كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

يمتلكون مقومات الحكم الناجح وال يتم االستفادة منهم بالصورة العلمية ، مما دعى 

ايجاد حل لها من خالل درجات ومستويات الباحث الى محاولة دراسة هذه المشكلة و

 shuttle)  )معيارية للمعرفة القانونية والشخصية القيادية واللياقة البدنية باستخدام ال 

run لطالب كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة مؤشرا الختيار الحكام الجدد بكرة اليد
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طالب كليات التربية البدنية وعلى ضوء ذلك هداف البحث بناء مقياس الشخصية القيادية ل

التعرف على مستوى المعرفة القانونية والشخصية القيادية واللياقة  وعلوم الرياضة و

 لطالب كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة و( (shuttle runالبدنية باستخدام ال 

البدنية  ايجاد درجات ومستويات معيارية للمعرفة القانونية والشخصية القيادية واللياقة

مؤشرا  لطالب كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة (shuttle run)باستخدام ال 

 .الختيار الحكام الجدد بكرة اليد

اما منهجية البحث وإجراءاته الميدانية، إذ استخدم الباحث المنهج الوصفي        

أما مجتمع  باألسلوب المسحي والدراسات المعيارية لمالءمته طبيعة البحث وأهدافه،

البحث فتمثل بطالب كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعات العراق للموسم 

طالباً حسب احصائية وزارة التعليم ( 0025)والبالغ عددها  7106-7102الدراسي 

وأما عينة البحث لبناء مقياس  قسم االحصاء والمعلوماتية/ العالي والبحث العلمي

، واسط، القادسية، كربالء، ديالى،االنبار ، بغداد)ثلت بجامعات الشخصية القيادية فتم

، ثم (ديالى، المستنصرية، الكوفة، صالح الدين، البصرة)،اما عينة المعايير فتمثلت(بابل

قام الباحث بالخطوات العلمية لبناء مقياس الشخصية القيادية  ، وأجرى الباحث عدة 

 .دها تم أستخراج االسس العلمية لالختباراتوبع تجارب استطالعية للمقياس وللمعايير

وتم عرض وتحليل ومناقشة النتائج التي توصل إليها الباحث من خالل الجداول، ومن  

 :خالل النتائج تم التوصل الى االستنتاجات التالية

التوصل إلى بناء أداة قياس لمفهوم الشخصية القيادية لطالب كليات التربية البدنية  .0

 .عوامل ( ,)فقرة موزعة على( 02)في العراق والمتضمن من  وعلوم الرياضة

تحديبببد البببدرجات والمسبببتويات المعياريبببة  لطبببالب كليبببات التربيبببة البدنيبببة وعلبببوم  .7

 .الرياضة في المتغيرات المبحوثة مؤشراً الختيار الحكام الجدد بكرة اليد

 :ومن خالل االستنتاجات السابقة يوصي الباحث ب    

خصببية القياديببة علببى طببالب كليببات التربيببة وعلببوم الرياضببة تطبيببق مقيبباس الش .0

 .للتعرف على مستوى الشخصية القيادية 

امكانية االستفادة من المقياس من لدن  الباحثين والمختصبين ، اذ يمكبن اسبتخدام  .7

 .المقياس لعملية االنتقاء في جميع االلعاب الرياضية

لكبرة اليبد ولجنبة الحكبام حتبى  تعميم نتبائج البحبث علبى االتحباد العراقبي المركبزي .0

 .يمكن اعتماده مؤشر الختيار الحكام الجدد بكرة اليد

 

ناديه  -01

ماجد حميد 

 التميميّ 

استعماالت األرض الزراعية في 

 ريف مركز قضاء المقدادية

ماجستير 

 جغرافية

كلية التربية 

 للعلوم االنسانية
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 ستخلصالم

 

اقع الجغرافي الستعماالت األرض الزراعية تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن الو     

، وهي إحدى الوحدات اإلدارية (  7105) وتحليله في ريف مركز قضاء المقدادية لعام 

التابعة لقضاء المقدادية ، التي تقع في الجزء الشرقي من محافظة ديالى والبالغة 

ن أهمية وبيا. مقاطعة زراعية (  75) دونماً متكونة من  ( 770016)   مساحتها

المتغيرات الطبيعية والبشرية التي لها أثر في رسم صورة الستعماالت األرض الزراعية ، 

مع إبراز المشاكل والمعوقات التي تحد من تنمية هذه االستعماالت وتطويرها ، ومحاولة 

 : معالجتها للوصول إلى االستغالل األمثل لألرض وانطالقاً من 

  في رسم صورة التوزيع  ٌكبير ٌدورلها ( عية والبشرية الطبي) إن المتغيرات البيئية

ريف مركز قضاء المقدادية ، إذ ترتب  الحالي ألنماط استعماالت األرض الزراعية في

 .بين المقاطعات الزراعية  ٌمكاني ٌعليها تباين

  للمشكالت الزراعية أثر في استعماالت األرض الزراعية في ريف مركز قضاء المقدادية

. 

المتغيرات الطبيعية والبشرية وظهر أن السطح يتميز في  ذ تناولت هذه الدراسةإ     

بعض مناطقه باالرتفاع والمتمثلة بسلسلة تالل حمرين وقد أثرت على االستغالل الزراعي 

فيها لكن صفة االنبساط هي الغالبة مما أدى إلى تنوع الغالت الزراعية في منطقة 

أنواع من الترب السائدة فيها وقد اتصف المناخ بصفة الدراسة ، وتمتلك المنطقة عدة 

ً وانخفاضها شتاًء ومدى حراري كبير الجفاف الذي  يتميز بارتفاع درجات الحرارة صيفا

وتعتمد منطقة الدراسة بالدرجة الرئيسة على المياه السطحية المتمثلة .  بين الليل والنهار

المقدادية ومشروع الروز وجدول بأيسر نهر ديالى ومشروع الصدر المشترك ومشروع 

 .مهروت وجدول سارية وتفرعاتهم

نسمة حسب (  20272) فقد بلغ عدد سكان منطقة الدراسة أما المتغيرات البشرية 

في العملية الزراعية ، بعد أن حددت نوع  ٌكبير ٌولها دور(   7100) تقديرات عام 

يع السكان هو تمركزهم بنمط خطي وإن النمط الغالب لتوزالكثافة السكانية  الزراعية ، 

مع امتداد المشاريع االروائية المنتشرة في منطقة الدراسة  ما ساعد على سيادة نمط 

زراعة البستنة فيها ، في حين سبب قلة تركز السكان في الجهات البعيدة عن المجاري 

وانب أما السياسة الزراعية فقد تضمنت بعض ج. المائية تركز نمط الزراعة الحقلية 

اإلصالح الزراعي والتسليف الزراعي والسياسة السعرية وبيان مدى تأثيرها على 

في حين شملت العوامل التقنية المكننة الزراعية واألسمدة واألمراض . العملية الزراعية

الزراعية وطرق مكافحتها والدورة الزراعية ، إذ تم الخوض في تفاصيل هذه العوامل 

بينما النقل والتسويق . يجابية وسلبية خاصة بالعملية الزراعية التي تمخض عنها نتائج إ
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من العوامل االقتصادية التي تترك آثارها على استعماالت األرض الزراعية السيما أن 

بعض المقاطعات تعاني من مشاكل عديدة منها قلة الطرق المعبدة وبعدها عن مراكز 

رض الزراعية فقد أظهرت الدراسة قلة وأما الواقع الجغرافي الستعماالت األ. التسويق 

تنوع المحاصيل الزراعية وسيطرة محاصيل قليلة على الجزء األكبر من مساحة األراضي 

اتسمت بسعة مساحاتها  إذإذ احتلت محاصيل البستنة المرتبة األولى  الزراعية ،

 من جملة المساحة المزروعة، في حين حين شغلت% ( 55) المزروعة إذ شغلت نسبة 

% 1،2) ، أما محاصيل الخضروات  فقد شغلت نسبة% ( 00) محاصيل الحبوب نسبة 

، وقد جاءت الزراعة المحمية % ( 1،0) ، في حين جاءت محاصيل العلف بنسبة ( 

، كما أظهرت الدراسة انعدام زراعة من جملة المساحة المزروعة % ( 1،0) بنسبة 

 .المحاصيل الصناعية 

انفردت أعداد األغنام بنسبة يواني فجاءت الماشية بالمرتبة األولى إذ وأما اإلنتاج الح     

في حين جاءت أعداد الماعز ،  % (07) بنسبة بينما جاءت تربية األبقار  ،% ( 06) 

،  من جملة أعداد الماشية% ( 5) أعداد الجاموس بنسبة  وقد جاءت، % ( 02) بنسبة 

حقول ، وأما احواض تربية األسماك فقد (  6 )بلغ عدد الحقول  فقد أما تربية الدواجن

نحاالً (  07) عدد النحالين  ، أما تربية نحل العسل فقد بلغأحواض (  2) بلغ عددها

وكما تناولت المشاكل التي تواجه هذه االستعماالت ، خلية نحل (  750) ويمتلكون 

في هذه المنطقة ووضع الحلول المالئمة لها التي من شأنها النهوض بالنشاط الزراعي 

فيما لو طبقت بشكل صحيح وقد ختمت الرسالة بجملة من االستنتاجات والمقترحات إذ 

وملخصين باللغتين العربية واالنكليزية واإلطار تضمنت هذه الرسالة خمسة فصول 

المتغيرات الطبيعية وأثرها في استعماالت  الفصل األولالنظري وقائمة المصادر،و تضمن 

الفصل الثاني المتغيرات ، بينما تضمن ة في ريف مركز قضاء المقدادية األرض الزراعي

البشرية وأثرها في استعماالت األرض الزراعية في ريف مركز قضاء المقدادية ، في 

الواقع الجغرافي إلستعماالت األرض الزراعية المستثمرة  حين تضمن الفصل الثالث

صل الخامس فتناول المشاكل والحلول الف، أما  لإلنتاج النباتي في منطقة الدراسة

 . والتوجهات المستقبلية الستعماالت األرض الزراعية في ريف مركز قضاء المقدادية 

 

علي إسماعيل  -00

 زيدان الجبوري

الحياة النيابية في تركيا 

ومراحل تطورها للمدة 

02,0-0225 

 ماجستير تاريخ
كلية التربية 

 للعوم االنسانية

 

 مستخلصال

منهج حكم يسيطر على   ديمقراطية هي الشرعية التي ال بديل عنها بعّدهاتعد ال

مصادر الصراع واسبابه، وتتم هذه السيطرة نتيجة لضمان حق المشاركة السياسية لكل 
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افراد الشعب في اتخاذ القرارات المهمة على وفق الشرعية الدستورية التي تحمي حقوق 

اد وحرياتهم سمات عامة يتميز بها نظم الحكم االفراد وحرياتهم ، فحماية حقوق االفر

 . الديمقراطي 

ان دساتير دول العالم الثالث لم تؤد تلقائيا الى بناء مؤسسات ديمقراطية خلفا 

للمؤسسات السلطوية ، هذا يوضح ان االنتخابات بدورها لم تؤد الى القضاء التام على 

مؤمنة بالديمقراطية وحقوق االنسان النخب الفاسدة تماما او الى تقديم حكومات منفتحة و

وحق الشعوب في الحياة برخاء وكرامة ، اذ شهدت مرحلة التحول الديمقراطي  في تركيا 

ازمات سياسية نظرا لقصورها عن مواجهة االزمات االقتصادية المتصاعدة الى جانب 

 .عجزها عن حماية حقوق االنسان وتحقيق السلم واالمن 

ركي يميل ألن يتخذ شكل دولة تأخذ بالنظام الدستوري ، إن النظام السياسي الت

مؤثرة بذلك المصالح االجتماعية التركية التي ، وتكون الهيمنة فيها للقانون والدستور

 تدعم التوجه الرأسمالي في تركيا بشكل خاص ، ويأتي ضمن هذا االتجاه تبني النظام

نسجمة مع متطلبات المساواة والعدالة القائم للديمقراطية القائمة على الحرية الفردية الم

 . االجتماعية كأسلوب يتم من خالله ممارسة السلطة في تركيا 

الميزة االخرى للنظام السياسي التركي االخذ بمبدأ فصل السلطات الذي يشبه 

االنظمة الغربية التي تقسم عموما الى جهاز تشريعي وتنفيذي و قضائي ، اذ تبنت تركيا 

بعد سنوات من الحكم العسكري ،  02,7اطية بعد تطبيق دستور عام الحياة الديمقر

ويشكل المجلس الوطني التركي الكبير الجهاز التشريعي وأعلى سلطة سياسية في البالد 

سلطة رئيس الدولة بعّده رئيس السلطة التنفيذية للدولة والذي يتم انتخابه كل سبع 

بِّعادة انتخابه مرة ثانية بحسب  سنوات من قبل المجلس الوطني الكبير وال يسمح

الدستور ، ويوكل رئيس الدولة رئيس الحزب الفائز باالنتخابات النيابية مهمة تشكيل 

 .الحكومة 

اولهما (   0225 – 02,0) حددت المدة الزمنية للرسالة بحدثين مهمين  

النقالب تشريع قانون االحزاب السياسية وقانون االنتخابات واجراء اول انتخابات بعد ا

بهدف العودة الى الحياة المدنية الديمقراطية ، والثانية هي  02,1العسكري لعام 

وبروز التيار االسالمي وفوزه في االنتخابات األمر الذي يشكل   0225انتخابات عام 

صاعقة نزلت على العلمانيين في تركيا وبدأ مسلسل من التآمر على حزب الرفاه وزعيمه 

 .نجم الدين اربكان  

استندت الرسالة في منهجها التاريخي الى فرضية قائمة على االسئلة اآلتية هل 

كانت األوضاع السياسية التركية تؤثر على االنتخابات العامة والبلدية ؟ ما تأثير تردي 

الوضع االقتصادي على الناخب التركي ؟ ما انعكاس األزمات الداخلية واالقليمية على 

هل احدثت االنتخابات النيابية ثقافة ديمقراطية ألوساط الرأي العام االنتخابات النيابية ؟ 



62 

 

التركي ؟ هل شهدت االنتخابات النيابية خطاً متصاعداً للعمل الديمقراطي وتقبل اآلخر؟ هل 

 .كانت حقوق االقليات محترمة؟

تألفت الرسالة من اربعة فصول ومقدمة وخاتمة ومجموعة مالحق، تناول الفصل 

،  02,0االوضاع السياسية واالقتصادية التركية على االنتخابات النيابية لعام  االول تأثير

وقد استعرض فيها الباحث تأثير االوضاع السياسية واالقتصادية على االنتخابات خالل 

بما في ذلك قانون االحزاب وقانون االنتخابات التركي ، (  02,0 – 02,1)المدة  

نقالب والسماح لها بالترشح لالنتخابات وبرامجها وتأسيس االحزاب السياسية بعد اال

السياسية ، وتطرق الى سير االنتخابات العامة واحوالها ونتائج االنتخابات وتشكيل 

الحكومة وبرنامجها ، وجاء المبحث االخير ليسلط الضوء على االنتخابات البلدية لعام 

 .وقانونها وسيرها ونتائجها    02,0

ض الباحث االوضاع السياسية واالقتصادية في تركيا اما الفصل الثاني عر

، اذ بينت االوضاع السياسية واالقتصادية  02,2وتأثيرها على االنتخابات النيابية لعام 

الممهدة لالنتخابات وتأثيرها واالحزاب السياسية المشاركة وبرامجها االنتخابية وسير 

 02,2حكومي ، وانتخابات عام االنتخابات ونتائجها وتشكيل الحكومة وبرنامجها ال

 .البلدية وسيرها ونتائجها 

ركز الفصل الثالث على المتغيرات الداخلية واالقليمية وتاثيرها على االنتخابات 

، اذ تطرق الى وضع البلد السياسي واالقتصادي قبيل االنتخابات ،  0220النيابية لعام 

ب الطريق الصحيح وتاثير حرب وكيفية تراجع سمعة حزب الوطن االم وبروز منافسه حز

الخليج الثانية على الوضع االقتصادي في تركيا ، واالحزاب السياسية التركية المشاركة 

في االنتخابات وطبيعة برامجها ، والدعاية والسباق االنتخابي ، وسير االنتخابات 

حيح ونتائجها وتراجع هيبة حزب الوطن االم وتشكيل الحكومة من قبل حزب الطريق الص

البلدية وبروز التيار االسالمي وحصوله  0220وطبيعة البرنامج الحكومي وانتخابات عام

 .بلدية  ,7على 

أكد الفصل الرابع على استمرارية األزمات السياسية واالقتصادية وتأثيرها على 

طبيعة االوضاع السياسية واالقتصادية في تركيا قبيل ،  0225االنتخابات البلدية لعام

ابات ال سيما بعد تدهور الوضع االقتصادي التركي اثر الحصار على العراق، االنتخ

واالحزاب السياسية المشاركة وبرامجها وطروحاتها االنتخابية والدعاية وسير االنتخابات 

والنتائج وال سيما انها اتت مفاجأة كبيرة بالنسبة لتركيا والعالم اثر فوز حزب الرفاه في 

ر هذا الفوز على تشكيل الحكومة من قبل حزب الطريق الصحيح االنتخابات ومدى تأثي

والوطن األم في سبيل منع حزب الرفاه من الصعود ، لكن هذا التفاهم لم يستمر طويال ،إذ 

 . انفرط عقد االتفاق بينهم 

اعتمد الباحث في رسالته على مصادر ومراجع متنوعة يأتي في مقدمتها الوثائق 

( مركز البحوث والمعلومات ) تقارير وزارة الخارجية العراقية غير المنشورة ال سيما 
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مما له اثر في اغناء الرسالة بالمعلومات القيمة ومنها التقارير التي اعدتها وزارة 

الحكومة ) ، و (  02,0 – 02,1) الخارجية العراقية حول قضايا دولية متعددة 

تركيا ) ، و ( ة تحت حراسة العسكرالخامسة واالربعون من الحزب الواحد الى الديمقراطي

الحكومة المدنية في تركيا واختيارات المرحلة )  و ( بين مشاكل الماضي والحاضر

 ( .االنتخابات المحلية التركية )  و ( المقبلة 

وشكلت الوثائق التركية والتي تمثل برامج االحزاب السياسية التركية والتي حصل 

 Anavatan)التركية العنصر االساسي للرسالة ومنهاعليها الباحث من مقرات االحزاب 

PartIsI Sccm Beyanna MesI 02,0   برنامج حزب الوطن األم لعام

برنامج حزب   Rafah PartIsI Sesim Beyanna Mesi 0225) و(02,0

، إذ ركزت هذه الوثائق على برامج االحزاب السياسية وطروحاتها ( 0225الرفاه لعام 

، وكذلك تقرير رئاسة الوزراء التركية عن االحصائيات االنتخابية  اثناء االنتخابات

 . بالنسبة لكل بلدية 

وتعد الكتب العربية والمعربة محورا لما تحتويه من معلوماتها ويأتي في مقدمتها 

تركيا بين الموروث )  و ( النظام السياسي في تركيا ) مؤلفات احمد نوري النعيمي 

تركيا بين العلمانية واالسالم في ) ،وكتاب وليد رضوان   ( مانياالسالمي واالتجاه العل

رواء  –وكتاب وصال نجيب عارف ( 7111 – 0251الصنف الثاني من القرن العشرين 

تاريخ تركيا ) و اريك زوركر ( تركيا دراسة في السياسة واالقتصاد ) زكي يونس  

 ( .الحديث

ت قيمة لم تكن تناولتها المصادر وقد رفدت المؤلفات التركية الرسالة بمعلوما

الشرق  –انقرة  –غازي ) العربية والتي حصل عليها الباحث من الجامعات التركية 

    Turk Siyasi Tarihi 0271 – 7101  , Huseyin Fidanومنها ( االوسط 

طارق ظافر  ،   -  Tarik Zafer  7101 – 0271التاريخ السياسي التركي  

Turkiyed Sisasal Parter     ،  االحزاب السياسية التركيةHasan Buraw  

   Sedat Lasinانظمة االنتخابات  ،   Sisim Sistemlerحسن بوران  ،  

 .توركت اوزال    Turcut Ozalسيدات اغتا   ، 

واضافت الرسائل واالطاريح الجامعية معلومات جيدة ويأتي في مقدمتها اطروحة 

واطروحة سعد (   7117 – 02,0الحزبية في تركيا  الحياة ) جمال كمال اسماعيل  

،  (  0220 – 02,0التطورات السياسية الداخلية في تركيا ) عبد العزيز مسلط 

التطورات الدستورية في تركيا واثرها في السياسة ) واطروحة هزبر حسن شالوخ 

كي النظام السياسي التر) ،  واطروحة كوثر طه ياسين (  02,0 – 0202الداخلية 

 ( .وتوجهاته نحو العراق  

شكلت االبحاث والدراسات المنشورة معلومات تعزيزية للرسالة ومنها بحوث حنا 

،  و محمود حسين ( موقع رئيس الجمهورية في صنع القرار في تركيا ) عزو بهنان 



64 

 

، منال محمد (  02,1 – 0270التطور التاريخي للنظام السياسي في تركيا ) علي 

 (. ن مفكرا اقتصاديا  اربكا) صالح 

وتعد الصحف العراقية والعربية واالجنبية من اهم ما اعتمدها الباحث في رسالته ، 

ال سيما العراقية وهي الجمهورية ، الثورة، بابل ، العراق ، القادسية ، اما العربية فهي 

ربي ، الدستور وتصدر في االردن ، و الصحف الكويتية الراي العام ، القبس ، الوطن الع

من المصادر المهمة والغنية ألنها    Rismi  Gzeteوتعد الجريدة الرسمية التركية 

 . تصدر عن الحكومة واغلب القوانين الحكومية تنشر عن طريقها 

وختاماً اضع جهدي المتواضع هذا بين أيدي اساتذتي رئيس لجنة المناقشة واعضائها 

اهم وقبولهم شاكرهم سلفاً على كل متضرعاً الى هللا سبحانه وتعالى أن ينال رض

 .ومن هللا التوفيق...... مالحظاتهم ومداخالتهم العلمية الرصينة 

 

 

صبا محمد  -07

 داّود مشعل العبيدي

 

الُبيوع وأنواعها في 

اإلسالم من خالل كتاب 

المدونة الكبرى لمالك بن 

 –( ه 022ت )أنس 

 دراسة تاريخية

 ماجستير تاريخ
م كلية التربية للعلو

 االنسانية

 

 لمستخلصا

 

الحمد ل رب العالمين، والصالة والسالم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا 

 ....محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

ً كامالً         فقد شرع هللا جل وعال الدين اإلسالمي الحنيف، الذي ارتضاه دينا خاتِما

َم ٱلَيوَم أَ  {: للبشر، وقال في حقه كَملُت لَُكم ِديَنُكم َوأَتَممُت َعلَيُكم نِعَمتِي َوَرِضيُت لَُكمُ ٱإلِساَلا

 .(0)}ِدينا 

فجاء اإلسالم اكمل . وال يكون الدين كامال، اال اذا اتسعت جوانبه للدنيا واالخرة معا       

م األديان وشملت شريعته جميع نواحي الحياة، فلم تقتصر على الجوانب العبادية من صو

وصالة وحج وغيرها من الفرائض التي يؤديها المسلم بل شملت جميع نواحي الحياة 

األخرى ومنها النشاط االقتصادي، فقد عد االقتصاد عبر العصور التاريخية ابرز واهم 

محرك للحياة فهو شريانها النابض، وبه تستمر الحياة وتدوم، وقد ادرك العرب المسلمين 

لجانب فأولوا العلماء والفقهاء تنظيم الجوانب المالية عبر تاريخهم أهمية ذلك ا

واالقتصادية شأناً كبيراً، ويتضح ذلك من خالل كتب االقتصاد التي ُكتبت وُصرف لها 

الجهد والوقت في تقصي الروايات والحوادث التاريخية، ووضعوا له األسس والمبادئ لو 
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ي حياتهم وعاشوا في دنياهم سار الناس عليها إلِستقروا في معيشتهم، واطمأنوا ف

 .متآلفين

فظهور الدين اإلسالمي وتوسعه وتوسع الفتوحات فرَض واقعاً جديداً غير الواقع الذي    

عرفته شبه الجزيرة العربية في عصورها األولى، وهكذا كانت المدونات التاريخية تأخذ 

ً في ذلك الجانب االقتصادي فكانت كتب الفقهاء  طريقها في التخصص وظهر جليا

المسلمين تعالج الحاالت التي ظهرت نتيجًة لتعقد الحياة، ومنها عمليات البيع والشراء 

التي تعد من أهم ما يحتاج اليه االنسان في حياته، فال يكاد يمر عليه يوم دون أَْن يكون 

ً بالغاً، ووض ً او مشترياً، ومن اجل ذلك أولى اإلسالم البيع والشراء اهتماما ع فيه بائعا

األَحكام والشروط لت نظيم هذه العملية وجاءت هذه االحكام والشروط ضمن مص ادر 

الت ش ري ع اإلسالمي المتمثلة بالقران الكريم والسنة النبوية الشريفة وما تضمنته من 

وما سار عليه الصحابة والعلماء والفقهاء من ( صلى هللا عليه وسلم)أَحاديث الرسول 

 .احكام واجتهادات

فقد ظهرت المدارس الفقهية التي أستندت الى تفسير القرآن الكريم واالحاديث       

النبوية والحوادث التاريخية فزخرت المكتبة اإلسالمية بعشرات ان لم تكن مئات المدونات 

 .التي مهدت لظهور ما عرف باالقتصاد اإلسالمي فيما بعد

رق التعامل بيعاً وشراًء وتنظيم وكان الغرض من كل ذلك هو تنظيم حياة الناس وط      

 .األحكام وضبط أمور الحياة حتى تنتظم أمور الناس وتصبح العدالة جوهر التعامل

وللبيوع احكام أَقَدَم على تفصيلها اإلِئمة األَعالم والفُقهاء وافردوا لها التآليف       

ب المدونة الكبرى العظيمة التي توضح للبائع والمشتري أَسلم الطرق، ومن هذه الكتب كتا

الذي يعد من كتب الفقه المهمة والشاملة ألنه ( م225/ه 022ت)لإلمام مالك بن انس

تضمن عدد من المسائل الفقهية والتي بلغ عددها ست وثالثون ألف مسألة فقهية كان من 

ضمنها مسائل البيوع التي تناولناها في دراستنا هذه حيث قمنا في هذه الدراسة بذكر 

 .التي تشير الى موضوع البيع التي ذكرها اإلِمام مالك ورأيه فيهاالمسألة 

كما اصبح لزاماً علينا ان نبحث عن التطبيقات الفعلية والتعامالت بتلك البيوع في        

العهود اإلسالمية األولى وما سبقها من عهد الجاهلية بعد ايراد الجانب النظري من كتب 

ي المدونة الكبرى مدعوماً ومعززاً باآليات القرآنية الفقه مع التركيز على ما جاء ف

( صلى هللا عليه وسلم)الكثيرة واالحاديث النبوية الشريفة وسيرة الرسول الكريم 

 .وتعامالت الصحابة والخلفاء والتابعين، ملتزمين في البحث العلمي التام

الجوانب االقتصادية  أَما الدوافع التي حفزتنا الى دراسة هذا الموضوع فهو أهمية       

وفي مقدمتها البيع والشراء النهما يعدان من اهم مقومات الحياة كما كان لألستاذ 

إضافة . األثر األكبر في اختياري لهذا الموضوع( سماهر محيي موسى)المشرفة الدكتورة 

الى ان الدراسات االقتصادية من الدراسات التي ال تزال المكتبة اإلسالمية تحتاج الى 

 .غنائها من خالل المؤلفات واألبحاث والدراساتا
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وبطبيعة الحال فان الدخول في مثل هكذا موضوعات ال بد ان يصاحبها صعوبات        

تأتي في مقدمتها صعوبة الموضوع نفسه وتشعبه وانسيابه في كتب الحديث والفقه، فهو 

ينا اضافًة الى ان كتب موضوع يحتاج الى سعة اطالع وفهم للمسألة الفقهية التي بين أيد

الفقه عند قراءتها ربما ال تفهم من المرة األولى حالها حال كتب التاريخ او الكتب 

 .األخرى

اقتضت الدراسة تقسيم الرسالة الى ثالثة فصول تسبقها مقدمة ويأتي بعدها تمهيد        

ها خاتمة للتعريف عن حياة االمام مالك بن انس ودراسة كتابه المدونة الكبرى ويلي

 .وقائمة بالمصادر والمراجع وملخص باللغة اإلنكليزية

: جاء الفصل األول تحت عنوان البيوع أنواعها واحكامها الذي قسم الى مبحثين      

تضمن المبحث األول التعريف بمفردة البيع لغة واصطالحا وما أورده االمام مالك عن 

رده االمام مالك من بيوع صحيحة شروط وأركان البيع، وحوى المبحث الثاني ما أو

 .متمثلة ببيع الخيار وبيع السلف وبيع المرابحة

وخصص الفصل الثاني لدراسة ما أورده االمام مالك عن البيوع الفاسدة        

بيع المالمسة )، وقد قسم أيضا الى مبحثين، أولها ضم بيع الغرر وانواعه (المحظورة)

بيع  -بيع الصبرة -بيع المزابنة -بيع الحصاة -المصراةبيع  -بيع حبلة الحبلى -والمنابذة

، وركز المبحث الثاني على الطرق المنهي (بيع الغائب -بيع الشروط -بيع العربان -النجس

البيع  -بيعتين في بيعة واحدة -بيع العرايا -بيع الثمار قبل بدو صالحها)عنها في البيع 

البيع والشراء في ارض  -ولدها في البيعالتفريق بين االم و -والشراء في يوم الجمعة

، كما شمل بيوع ثارت حولها التساؤالت كبيع الماء وبيع المصحف وبيع كتب العلم (العدو

. 

وُكرَس الفصل الثالث لدراسة متعلقات البيوع في المدونة الكبرى، وقسم الى        

 :مبحثين

َهن، وضم المبحث الثان با والرَّ ِركُة والقرض ومدى ضم المبحث األَول الر  ي الصرف والشَّ

 .مشروعيتها في االسالم

اما المنهج المتبع في الدراسة فتمثل باستقراء المادة التاريخية من خالل المدونة       

 .الكبرى واللجوء الى المصادر األخرى لسد النقص في المادة

 :عرض المصادر والمراجع-

المصادر المتنوعة القتضاء البحث في مثل  اعتمدنا في هذه الرسالة على كثير من       

 :هكذا موضوع تنوع المصادر، منها 

 

 :كتب التفسير -:اوالً 

لتوضيح مضمون اآليات القرآنية الكريمة اعتمدنا على كتب التفاسير ومن أهمها        

وهو من كتب ( م/277ه 001ت)للطبري( جامع البيان في تأويل اّي القران)كتاب 
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ثور يقع في ثالثين جزءاً ومن اجل التفاسير واعظمها لما حواه من روايات التفسير بالمأ

كثيرة عن معنى كل آية بما يرويه مستندا الى الصحابة او التابعين من التفسير بالمأثور 

عنهم، الذي يتضمن أحيانا كثيرة سبب نزول اآلية الذي يقرنها في حادثة تاريخية لسبب 

والن او اكثر يعرض كل ما قيل فيها واحيانا تأول في تفسير النزول واذا كان في اآلية  ق

البن كثير ( تفسير القران الكريم)سبب نزول اآلية مع بيان أسباب ذلك ، وكتاب 

الذي يذكر الروايات عند تفسير اآلية وقد يرجح في بعض المواضع، ( م0027/ه 220)

 (.م0002/ه 22,ت)للحنبلي ( التقرير والتحبير)وكتاب 

 

 :كتب الحديث -:اً ثاني

اعتمدنا على كتب حديث عديدة سواء كانت صحاح ام سنن، وكانت ذات فائدة كبيرة        

( صحيح البخاري)في دعم الرسالة وتقوية صحة الحديث ومن ابرزها 

الذي يعد من اشهر كتب الحديث وأَصحها ، واقتصر على ذكر ( م62,/ه 756ت)للبخاري

نا عليه في تخريج االحاديث الواردة في المدونة الكبرى ، االحاديث الصحيحة وقد اعتمد

الذي اقتصر أيضا على ذكر ( م20,/ه 760ت)لإلمام مسلم ( صحيح مسلم)ويليه كتاب 

الذي ال تقتصر ( م27,/ه 722ت)للترمذي( السنن)االحاديث الصحيحة فقط ، وكتاب 

ر علينا معرفة فائدته الى المتبحر العالم بل تصل فائدته الى كل احد من الن اس وكذلك يسَّ

 .سند الحديث واعتمدنا عليه في معظم فصول الرسالة

 

 :كتب الفقه -:ثالثاً 

تميزت كتب الفقه بانها كانت ذات مادة غزيرة واساسية لدراستنا اذ ال يمكن للباحث        

يمه ان يتخطى أهميتها في مجال دراسة تاريخ االقتصاد اإلسالمي فقد امدتنا بمعلومات ق

الذي ( م225/ه 022ت)لإلمام مالك( المدونة الكبرى)حول موضوعنا وفي مقدمتها كتاب 

شمل على الكثير من المسائل الفقهية، وأجاب عنها مالك بحسب ما توفر لديه من الكتاب 

لإلمام ( االم)والسنة ومن ثم بّين رأيه في مسائل البيوع وما يتعلق بها، وكتاب 

هو من الكتب المهمة والقيمة في مجال الفقه الن الشافعي و( م02,/ه 710ت)الشافعي

في آراءه الفقهية كان يجمع بين فقه أهل الحديث وفقه اهل الرأي بشكل متوازن وهو 

الفقيه الذي ضبط الرأي ووضع موازين القياس وقد تميز مصنفه االم بعرض آراءه 

استشهد بالحوادث الخاصة بالجوانب االقتصادية وناقض آراء الفقهاء االخرين و

النهاية في )التاريخية لتدعيم آراءه، وقد استخدمناه في جميع فصول الرسالة، وكتاب 

فقد اتحف الرسالة بمعلومات قيمه ( م,016/ه 061ت)للطوسي( مجرد الفقه والفتاوي

اغنت الدراسة في جوانب عديدة سيما وان الشيخ الطوسي تبع كثيرا منهج المقارنة مع 

للمرغياني ( الهداية)فأفادتنا معلوماته في جميع مفاصل الرسالة، وكتاب  آراء الفقهاء

وهو من كتب المذهب الحنفي فأرفدنا بآراء االمام ابي حنيفة حول ( م0026/ ه 520ت)
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، (م0770/ه 671ت)البن قدامه( المغني في فقه االمام احمد بن حنبل)البيوع، اما كتاب 

ا عليه في معظم فصول الرسالة، فهو باإلضافة الى فكان من الكتب المهمة والذي اعتمدن

فهو يذكر اراء العلماء ( م55,/ه 700ت)ما يذكره من اراء االمام احمد بن حنبل

االخرين، وفي مقدمتها اراء االمام احمد فكانت فائدته في جميع فصول الرسالة، وكتاب 

 .فيوهو من كتب المذهب الحن( م0061 /ه 267ت)للزيلعي ( نصب الراية)

 

 :كتب التراجم -:رابعاً 

ان كتب التراجم تميزت بالكثرة والتنوع في هذه الرسالة فهي من الكتب التي ال        

يمكن االستغناء عنها نظرا لكثرة الشخصيات الواردة في الرسالة ابتداًء من االمام مالك 

بوي وسلسلة وشيوخه وتالميذه، أِضف الى ذلك طبيعة الروايات الواردة في الحديث الن

سنده، كل تلك الشخصيات احتاجت الى ترجمتها فكثرت وتنوعت كتب التراجم والطبقات 

الذي ذكر تفاصيل ( م00,/ه 701ت)البن سعد( الطبقات الكبرى)وفي مقدمتها كتاب 

( ترتيب المدارك)مهمة عن حياة بعض الشخصيات الواردة في هذه الرسالة، وكتاب 

الذي امدنا بمعلومات وافيه عن حياة االمام مالك  (م0102/ ه 500ت)للقاضي عياض

( م07,7/ ه 6,0ت)البن خلكان( وفيات االعيان وانباء أبناء الزمان)وسيرته، وكتاب 

ويعد من اشهر كتب التراجم العامة لما يحتويه من معلومات دقيقة ومتنوعه كانت ذات 

ه  ,20ت)للذهبي ( الءسير اعالم النب)فائدة كبيرة في معظم فصول الرسالة ، وكتاب 

صلى هللا )الذي يعد موسوعة التراجم، اذ انه بدأ تراجمه منذ عصر الرسول ( م0002/

، ثم ذكر الصحابة واالتباع والمحدثين والفقهاء، واالدباء، واالمراء، (عليه وسلم

والخلفاء وغيرهم والذي يعطي معلومات كاملة عن كل شخصية وكان مرتكز من 

للرسالة، وال يمكن ان يستغني عنه باحث في كثير من الموضوعات، المرتكزات المهمة 

البن حجر ( تهذيب التهذيب)، (وتقريب التهذيب)، ( اإلصابة في تمييز الصحابة)وكتاب 

فهو ( م0515/ه 200)للسيوطي( اسعاف المبطأ)، كتاب (م,000/ه 57,ت)العسقالني

تراجم وافية بأسطر محدودة حول  من كتب التراجم المهمة التي اعتمدنا عليها فهو يعطي

 .الشخصية

 

 :كتب التاريخ -:خامساً 

ان كتب التاريخ كانت مما ال يمكن االستغناء عنها في هذه الرسالة اذ أوردت لنا     

الشواهد االقتصادية التي كانت متداوله في المدة التي تناولنا فيها الدراسة، ومنها كتاب 

الذي اعطانا صورة عن البيوع التي كانت ( م07,/ه ,70ت)البن هشام( السيرة النبوية)

وال يقل كتاب ( م0,,/ه 721ت)سائدة في عصر الرسالة، وكتاب فتوح البلدان للبالذري

أهمية بما قدمه من معلومات اكدت ( م0707/ه 601ت)البن االثير( الكامل في التاريخ)

 .ما أورده سابقيه
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 : كتب المعاجم اللغوية -:سادساً 

تطلب البحث معرفة اصل العديد من الكلمات ومعناها وتعريف المصطلحات الفقهية         

سيما وان صفحات البحث قد تخللها العديد من الكلمات الغريبة والتي لم تكن مألوفة، 

الذي ( م0117/ه 020ت)للجوهري( الصحاح)واهم مصادر اللغة التي اعتمدناها كتاب 

( مختار الصحاح)الفقهية، وكتاب  ضم العديد من الكلمات والمصطلحات

الذي تميز باالختصار مقارنة مع كتب اللغة األخرى، وكتاب ( م0762/ه 666ت)للرازي

الذي توسع في المادة، فكان فيه ( م0000/ ه 200ت)البن منظور ( لسان العرب)

اسهاب للوصول الى التعريف المتقن للكلمة، كذلك كان يورد اراء واقوال وروايات 

ء فكان من الكتب التي ال يستغنى عنها في جميع فصول الدراسة وقد اخذت منه في العلما

تعريف العديد من المصطلحات االقتصادية كالبيع، والخيار والسلف والُشركة والصرف ، 

 .والعرايا وغيرها

 

 :كتب الخراج واألموال -:سابعاً 

لوصول الى نتائج مرضية وهي من الكتب المهمة في دراستنا وتسهل على الباحث ا       

الذي يعد من اقدم ( م,22/ه 0,7ت)البي يوسف( الخراج)ومن ابرز هذه المصادر كتاب 

كتب الخراج وقد اعتمد أبو يوسف في معظم ما اورده من هذا الكتاب على احاديث 

واقوال بعض الخلفاء وعدد من الصحابة والتابعين وابدى ( صلى هللا عليه وسلم)الرسول 

كثير من القضايا االقتصادية ال سيما فيما يتعلق بموضوع البيوع وانواعها، رأيه في 

اذ يعد هذا الكتاب من افضل الكتب التي ( م,0,/ه  770ت)البي عبيد( األموال)وكتاب 

بحثت في النظام المالي اإلسالمي وقد اعتمد المؤلف في مصنفه على االحاديث النبوية 

فكان يورد الروايات ويقارن ويوازن بينها واحيانا ينقد الشريفة وآراء العلماء والفقهاء 

 .الرواية ثم يبدي رأيه في ترجيح ما يراه راجحاً وقد امدنا بمعلومات فيما يتعلق بدراستنا 

 

 :كتب الجغرافية -:ثامناً 

ت  معلومات مهمة  في موضوع دراستنا ومن أهمها كتاب         األزمنة )هي كتب حوَّ

الذي يعطي فيه مؤلفة في بعض األماكن ( م0101/ه 070ت)قيللمرزو( واالمكنة

( معجم البلدان)معلومات عن المكان واسواقه وما كان متداوال فيه من البيوع، وكتاب 

الذي يعد من المعاجم الجغرافية المهمة التي اغنت ( م,077/ه  676ت)لياقوت الحموي 

 .الرسالة بمعلومات قيمه ومهمة عن المدن والبلدان

 

 :كتب االنساب -:اسعاً ت
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البن حزم ( جمهرة انساب العرب) كان استخدامنا لكتب االنساب محدوداً ومنها كتاب       

الذي استخدمناه في تبيان نسب ام االمام مالك في التمهيد ( م0160/ه 056)االندلسي

للسمعاني الذي افاد موضوع الدراسة فهو كتاب عظيم في هذا الفن ( االنساب)وكتاب 

تمامه، يكون في ثمان مجلدات ، والباحث المدقق ال يسعه اال اللجوء اليه لكثرة االسامي و

 .واالعالم المذكورين فيه

 

 

 :المراجع الحديثة -:عاشرا 

كانت ذات أهمية في توضيح أمور كثيرة وردت في هذه الرسالة وكثيرا ما كنا         

، ومن المراجع الحديثة التي اغنت نرجع الى المراجع الحديثة لفهم المسألة الفقهية

( الفقه المقارن)لسيد سابق، وكتاب ( فقه السنة)الرسالة في معظم فصولها، كتاب 

في )للدكتور عبد الحفيظ القرني، وكتاب ( البيوع في اإلسالم)للدكتور هاشم جميل، وكتاب 

الذي تطرق  للدكتور حمدان الكبيسي( الفكر االقتصادي اإلسالمي حقائق وافاق ومعالجات

( االعالم)فيه الى أنواع البيوع وغيرها من المواضيع التي لها صلة بالرسالة ، وكتاب 

للزركلي الذي استفدنا منه في ترجمة العديد من الشخصيات فقد اخذنا منها في جميع 

 . فصول الدراسة

 

 :الرسائل واالطاريح الجامعية  -:الحادي عشر 

الصيرفة )ض الرسائل واالطاريح ومنها أطروحة استفدنا في هذا البحث من بع    

للدكتورة امل السعدي ورسالة ( والجهبذة في العراق من القرن الثاني الى الرابع الهجري

من خالل ( م225/ه 022ت)الجوانب المالية واالقتصادية عند االمام مالك بن انس )

االقتصادية والمالية في  للطالب امجد هادي كاظم، ورسالة الجوانب( كتابه المدونة الكبرى

لالمام الشافعي للطالب مقتدى حمدان الكبيسي واطروحة اقتصاد السوق في ( األُم)كتاب 

 .للدكتورة سماهر محي موسى( م0000/ ه 200ت)معجم لسان العرب البن منظور 

 وفي الختام فان هذه الرسالة هي جهدع وفقنا اليه هللا سبحانه وتعالى فما جاء بها من      

 .صواب فبتوفيق منه وان اخطأنا فمن انفسنا

 

 

صالح حسن  -00

 خلف الكرخي

 التحك  يم عند الع  رب

في وسط شبه الجزيرة 

 العربية قبل االسالم

 ماجستير تاريخ
كلية التربية 

 للعلوم االنسانية
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 ستخلصالم

االسالم قليلة ال تزال الدراسات التي تهتم بتاريخ األنظمة والقوانين عند العرب قبل       

جداً إذا ما قورنت بدراسات الجوانب األُخرى على الرغم من األهمية الكبيرة التي تحتلها 

األنظمة، والقوانين، والتحكيم في التاريخ العربي قبل االسالم وفي ظله، السيما وأن 

ا دراسة تأريخ التحكيم والُمقاضاة عند العرب قبل االسالم تمثل القاعدة التي تقوم عليه

دراسة التأريخ العربي ومدى تطور القوانين عند العرب منذ أقدم العصور، فبدون التحكيم 

ال يمكن أن تكون هناك حياة دائمة ومستقرة، ولجور القوي على الضعيف، وانتهاك 

 .الحرمات واألعراض وانعدام الحياة المستقرة

مستوى األفراد، والجماعات،  لذا ُعّد القضاء من األمور التي تدعو اليها الحاجة على      

وانزله الى األرض، وأصبحت ( )منذ أن خلق سيدنا آدم  والشعوب، السيما ان هللا 

ُمستقراً له، تولدت عند البشر الغيرة، والحقد، والُكره، واالنتقام، فكان من الطبيعي أن 

اسائتهم،  تكون هناك بعض القوانين والعقوبات من أجل ردع المسيئيين ومنعهم من تكرار

وأخذ الُحقوق للضعفاء والمظلومين لتحقيق المساواة، فبرزت العديد من القوانين التي 

 .تنظم العالقة بين األفراد في المجتمع منذ أقدم الُعصور

وعليه تولدت لدينا دوافع الخوض في غمار الكتابة األكاديمية والبحث في هذا       

ورفد المكتبة العربية ولحاجتها لمثل هكذا الموضوع، وألدراكنا بأهميته في إغناء 

مواضيع جديرة بِّبراز البدايات األولى في تعاطي العرب قبل االسالم لنظم القضاء 

والتحكيم عندهم، لما لهما من أهمية في مساس حياة األفراد والمجتمع العربي، وليكون 

 .القضاء والتحكيم هما الفيصل في حياة اجتماعية مستقرة من عدمه

 

 :  طاق البحثن .0

التحكيم عند العرب في وسط شبه : ) لذا بدأنا بالولوج موضوع دراستنا الموسوم      

، وإلظهار أهمية هذا الموضوع، ولمعرفة آلية التحكيم التي (الجزيرة العربية قبل االسالم 

كانت معمول بها قبل االسالم، فضالً عن التعرف على كيفية فض المنازعات والمراسيم 

تماعية التي كان يسير المجتمع العربي قبل االسالم في هذا المجال، وال سيما فيما االج

يخص فض المنازعات الشخصية، ومنازعات القبائل وما يدخل ضمن هذا االطار، وال 

سيما انني لْم أجد من خالل دراستي في ادراج الرسائل واألطاريح أي دراسة أكاديمية 

 .ة عند العرب قبل االسالم في شبه الجزيرة العربيةتناولت موضوع التحكيم والمقاضا

و عليه يمكن القول بأن أي جهد علمي سواء قبل الخوض في غمار الكتابة أو         

اثناءها واجه الباحث جملة من الصعوبات قد تعوق مجهوده نوعاً ما أو صعوبات مهمة 

الى صعوبات عامة : وباتتواجه البحث، أو التقصي، أو الكتابة، ويمكن تصنيف تلك الصع

تواجه أي باحث عقب انهاءه لسنته التحضيرية وانتقاله الى كتابة رسالته العلمية، سواء 

أكانت ارباك اختيار موضوع البحث الذي يالمس طموحاته في الولوج الى أغوار البحث 
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والكتابة فيه، أو بروز معوق آخر ال يقل أهمية عن سابقه اال وهو وجود صعوبات 

قات خاصة بموضوع البحث سواء في قلة المعلومات التي تتحدث عن التحكيم ومعو

والمقاضاة، إذ لْم تتطرق أغلب الكتب بصورة صريحة عن التحكيم والقضاء عند العرب 

قبل االسالم، مما حتم علينا االستعانة والتنويع في المصادر المختلفة بالعلوم االنسانية 

عاجم اللغة، والُبلدانيات، والمراجع الثانوية وغيرها، ككتب الفقه، واألدب، والشعر، وم

الى جانب المصادر التاريخية البحتة التي كان االعتماد عليها في هذه الرسالة التي ما بدأ 

فيها الباحث تعمقاً حتى جادت وأخرجت ألليء، ودرر، وُجمان ِحسان، كفيلة بِّغناء أي 

اديمية قريبة من موضوع بحثنا هذا كما أننا لْم نعثر على دراسات أك. جهد علمي

النظام القضائي في العهد الراشدي :) لالستعانة بها سوى رسالة الماجستير الموسومة ب 

م، والتي 0221-جامعة بغداد -من كلية التربية ابن رشد -، للطالب كمال ناصر ذهب(

 .تناولت حقبة تاريخية مختلفة عن موضوع بحثنا

تنا تقسيمها الى تمهيداً، وثالثة فصول، إذ تناول التمهيد وقد تطلبت طبيعة دراس      

الخلفية التاريخية والجغرافية للتحكيم والمقاضاة، والقانون والشرائع لغًة واصطالحاً، 

 .وخلفية تاريخية للتحكيم، وخلفية جغرافية لشبه الجزيرة العربية

السالم، الذي تناول المبحث فتناول النظم االجتماعية للعرب قبل ا: أما الفصل األول      

القبيلة وعالقتها بالمجتمع، متضمناً القبيلة، صفات وواجبات سيد القبيلة، مجلس : األول

فقد : أما المبحث الثاني. القبيلة، العصبية القبلية، طبقات المجتمع القبلي قبل االسالم

وتناول المبحث . تضمن القيم االجتماعية التحكيمية ومنها االستجارة، والدية، والثأر

الصعاليك وعالقتهم بالتحكيم، متضمناً الصعاليك لغًة واصطالحاً، طوائف : الثالث

 .الصعاليك، ومسمياتهم

فقد ُخصص لدراسة األحالف العربية، وأيام العرب قبل االسالم : أما الفصل الثاني      

الثة مباحث، تناول وقد قسم الى ث. وعالقتها بالتحكيم والُمقاضاة في انهائها أو ابرامها

األحالف العربية قبل االسالم، أما المبحث الثاني، فقد تناولنا فيه أيام : المبحث األول

أما المبحث الثالث،فقد كان عن أيام . القحطانيين فيما بينهم، وأيامهم مع العدنانيين

 .العدنانيين فيما بينهم

مينُخصص الفصل الثالث لدراسة لدراسة أماكن التحكيم        الذي . العامة، وأبرز الُمَحك 

أما المبحث . أماكن التحكيم العامة: قسم بدوره الى ثالثة مباحث، تضمن المبحث األول

وتناول . ُمَحك مي الطبقة االجتماعية: أما المبحث الثالث. ُمَحك مي الطبقة الدينية: الثاني

 .العقوبات والُسجون لدى العرب قبل االسالم: المبحث الرابع

 :تحليل المصادر والمراجع .7

اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع التي أغنتنا بالمعلومات       

التاريخية القيمة، والتي أسهمت في انجازها بالصورة التي بين أيدينا، ومن أهم هذه 

 :المصادر
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صل الرسالة، كان االستعانة بآين من الذكر الحكيم جلي وبّين في كل مفا: القرآن الكريم -

ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلفِِه َتْنِزيلع اَل َيأْتِيِه اْلَباِطلُ  : كيف ال وهو كالم رِب العالمين الذي

في تدعيم وتوثيق المعلومات  ،07 (: س    ورة فصلت، اآلية. ) ِمْن َحِكيمن َحِميدن 

 .التاريخية التي قامت  وبنيت عليها الدراسة

 :د أفاد الباحث من العديد من كتب التفسير، ومن أبرزهالق      

، الذي أفاد (ه001ت)للطبري ( جامع البيان في تأويل القرآن ) كتاب تفسير الطبري 

 .الباحث في الفصل الثاني في أيام العرب، والفصل الثالث في ُمَحك مي الطبقة الدينية

، الذي أفاد الباحث في (ه051ت)ي للماورد( النكت والُعيون ) وكتاب تفسير الماوردي 

 .الفصل الثالث في العقوبات

، الذي أفاد الباحث في (ه620ت)للقرطبي ( جامع أحكام القرآن ) كتاب تفسير القرطبي 

 .الفصل الثالث في العقوبات

 :لقد افاد الباحث من العديد من كتب الحديث النبوي الشريف واالسانيد، ومن أبرزها      

، الذي أفاد الباحث في الفصل (ه756ت)الصحيح المختصر، للبخاري كتاب الجامع 

 .الثاني، األحالف

، الذي أفاد الباحث في الفصل الثالث، أبرز (ه720ت)كتاب سنن ابن ماجة، البن ماجة 

مي المجتمع  .ُمحك 

، الذي أفاد الباحث منه في الفصل الثالث، أبرز (ه722ت)كتاب ُسنن الترِمذي، للترِمذي 

 .مي المجتعُمحك  

 :لقد أفاد الباحث من العديد من كتب السيرة النبوية، ومن أبرزها      

، الذي أفاد الباحث في جميع أركان (ه700ت)البن هشام ( السيرة النبوية ) كتاب 

 .الدراسة في مجلس القبيلة، وفي حلف المطيبين، وأبرز ُمَحك مي المجتمع

، الذي أفاد الباحث في (ه5,0ت)للسهيلي  (الروض اآلنف في غريب السير ) كتاب 

 .الفصل الثاني في حلف الفضول، والفصل الثالث في ُمَحك مي الطبقة الدينية

، الذي أفاد الباحث في الفصل الثالث في (ه220ت)البن كثير ( السيرة النبوية ) كتاب 

 .أبرز ُمَحك مي المجتمع

 :جم والطبقات، ومن أبرزهالقد أفاد الباحث من العديد من كتب الترا      

، الذي أفاد الباحث في جميع فصول (ه701ت)البن سعد ( الطبقات الكبرى ) كتاب 

 .الرسالة في تراجم الشخصيات

، الذي أفاد الباحث منه في الفصل (ه707ت)للجمحي ( طبقات فحول الشعراء ) كتاب 

 .الثاني في أيام العرب، والفصل الثالث في السجون
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، رغم أن عنوانه يوحي الى تواريخ (ه520ت)البن عساكر ( خ دمشق تاري) كتاب 

المدن؛ اال أنه كتاب طبقات وتراجم، الذي افاد الباحث في جميع الفصول في تعريف تراجم 

مين  .الشخصيات، و في أبرز الُمَحك 

 :لقد أفاد الباحث من العديد من المعاجم اللغوية، وكان من أبرزها      

، الذي أفاد الباحث منه في جميع (ه025ت)البن فارس ( اييس اللغة معجم مق) كتاب 

فصول الرسالة، فقد أفاد الباحث في تعريف التحكيم، والفصل الثاني في أيام العرب، 

 .والفصل الثالث في العقوبات

، الذي أفاد الباحث في جميع الفصول، فقد (ه620ت)البن األثير ( غريب الحديث ) كتاب 

في الفصل األول في تعريف الثأر، والفصل الثاني في األحالف، والفصل أفاد الباحث 

 .الثالث في العقوبات

، الذي أفاد الباحث في جميع الفصول، فقد (ه200ت)البن منظور ( لسان العرب ) كتاب 

أفاد الباحث في التمهيد في تعريف القضاء، وفي الفصل الثاني في األحالف، وفي الفصل 

 .ماكن التحكيمالثالث في أبرز أ

 :لقد أفاد الباحث من العديد من المصادر الجغرافية، ومن أبرزها      

، الذي أفاد (ه0,2ت)للبكري ( معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواقع ) كتاب 

 .الباحث في الفصل الثاني في أيام العرب، والفصل الثالث في أبرز أماكن التحكيم

، الذي أفاد الباحث في جميع فصول (ه676ت)وت الحموي لياق( معجم البلدان ) كتاب 

الرسالة فقد أفاد الباحث في التمهيد، وفي الفصل األول، في الصعاليك، وفي الفصل 

 .الثاني، أيام العرب، وفي الفصل الثالث أبرز أماكن التحكيم

ذي ، ال(ه202ت)البن عبد الحق ( مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع ) كتاب 

 .أفاد الباحث في الفصل الثاني في أيام العرب

 :لقد أفاد الباحث في العديد من المصادر التاريخية، ومن ابرزها      

، الذي أفاد الباحث في جميع أركان الدراسة، فقد (ه705ت)البن حبيب ( الُمَحّبر ) كتاب 

حالف العربية، استفدت منه في الفصل األول في مسألة الجوار، والفصل الثاني في األ

 .والفصل الثالث في أبر ُمَحكَّمي سوق عكاظ

، الذي أفاد الباحث في الفصل األول في صفات سيد (ه727ت( )تاريخ اليعقوبي ) كتاب 

مين  .القبيلة، والفصل الثالث في أبرز الُمَحك 

، الذي أفاد الباحث في جميع فصول (ه001ت)للطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) كتاب 

سالة، وقد استفدت منه في الفصل األول في مسألة الدية، والفصل الثاني في األحالف، الر

 .والفصل الثالث في أبرز أماكن التحكيم

 :لقد أفاد الباحث في العديد من المصادر األدبية، ومن أبرزها       
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، ، الذي أفاد الباحث منه في جميع الفصول(ه755ت)للجاحظ ( البيان والتبيين ) كتاب 

فقد أفاد الباحث في الفصل األول في صفات رئيس القبيلة، والفصل الثاني في أيام العرب، 

 .والفصل الثالث في ُمَحك مي الطبقة الدينية

، الذي أفاد الباحث في جميع الفصول، فقد (ه,07ت)البن عبد ربه ( العقد الفريد ) كتاب 

ني في أيام العرب، والفصل الثالث في أفاد الباحث في الفصل األول في الدية، والفصل الثا

مي الطبقة الدينية  .ُمَحك 

، الذي أفاد الباحث في جميع فصول (ه056ت)ألبو الفرج األصفهاني ( األغاني ) كتاب 

الرسالة، فقد أفاد منه الباحث في الفصل األول في واجبات رئيس القبيلة، والفصل الثاني 

 .ُمَحك مي المجتمع في أيام العرب، والفصل الثالث في أبرز

 :لقد أفاد الباحث في العديد من كتب المراجع الحديثة، ومن أبرزها      

لجواد علي، الذي أفاد الباحث في جميع ( المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم ) كتاب 

فصول الرسالة، فقد أفاد الباحث في الفصل األول في الصعاليك، والفصل الثاني في أيام 

 لفصل الثالث في العقوباتالعرب، وا

لمحمود شكري اآللوسي، الذي أفاد الباحث في ( بلوغ األرب في أحوال العرب ) كتاب 

 .الفصل الثالث في أبرز ُمَحك مي المجتمع

لعامر سليمان، الذي أفاد الباحث في الخلفية التاريخية ( القانون في العراق القديم ) كتاب 

 .لنظام التحكيم

 

حسين عبد  -00

 .لجليل ابراهيما

 

عريب بن سعيد القرطبي 

 (ه062ت)

 وآثاره العلمية والفكرية

 ماجستير تاريخ
كلية التربية للعلوم 

 االنسانية

 

 ستخلصالم

الحمد ل رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملئ السموات وملئ       

ْحَمُن } : ى االرض وملئ ما بينهما ما من شيء قبله وما من شيء بعده قال تعال الرَّ

، ( 0-0اآلية ، سورة الرحمن .) { ، َعلََّم اْلقُْرآََن ، َخلََق اإْلِْنَساَن ، َعلََّمُه اْلَبَياَن 

والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد وعلى اله الطيبين وصحبه ومن تبعهم 

 .بأحسان الى يوم الدين 

حاظناً ومحافظاً يظم  كانت بالد االندلس ارض خصبة وبالًد رحبه وموطنا

العلماء االفذاذ البارعين المنتجين في مختلف صنوف العلم التي استطاعوا الوصول 

ولم يغفل عنهم احد ممن قرا وعمل في المجال االكاديمي . اليها وتطويرها 

فقد كانت هناك دراسات عديدة اقيمت  احتفاًء بهم وبتاريخهم ، االنساني والعلمي

في مختلف انواع الفنون ، وبعضها كانت دراسات اكاديمية وبما قدموه من علم 



76 

 

هدفت التعريف بمنهج البعض منهم في التاليف وفي كتابة التاريخ ومن خالل ذلك 

ايضا تم بيان اغلب ما توصلوا اليه في مجال تطوير البالد والعباد علميا وفكريا 

غطت واعطت حق مع ذلك ال يمكن ان تكون تلك الدراسات قد ، واداريا وسياسيا 

كل عالم في االندلس فقد كان البعض منهم قد مال عليه اثر النسيان واالهمال 

نتيجة شحة المصادر التي كان من الممكن ان يذكر فيها، وهنا ربما ياتي دور 

الباحث في تسجيل نتاج مثل هوالء العلماء وما قدموه من خدمات للعلم والفكر 

بين ابرز هؤالء العلماء الذين كان لهم الباع  وقد كان من، قياسا بالوقت الحاضر

الطويل في خدمة بالد االندلس خاصة والعالم االسالمي عامة من خالل تاليفه 

فقد جاء موضوع بحثنا ، (ه 062ت)المختلفة أال وهو عريب بن سعيد القرطبي 

( واثره العلمي والفكري ( ه 062)عريب بن سعيد القرطبي ) حوله موسوما ب  

د عريب  بن سعيد القرطبي من رجاالت االندلس وعلماؤها البارعين، ظهر فقد ع

وقد عد هذا العصر ذروة ما توصلت ، العاشر الميالدي/ في القرن الرابع الهجري 

اليه بالد االندلس من القوة واالزدهار كيف ال وقد لبست فيه بالد االندلس وشاح 

عريب فيه معاصرا للخليفة عبد  ه  ، فقد برز006الخالفة االموية من جديد سنة 

 – 061) وابنه الحليفة الحكم المستنصر ( ه 051 -011) الرحمن الناصر

، فقد ( ه 027-066)ثم بعد ذلك الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر ( ه 066

 : كان عريب مقربا من الطبقة الحاكمة كثيرا وعاش بجوارهم فقال 

 شملهم  رعى هللا احبابا تألفت              

 بقرطبة بين الرصافة والقصر                                    

كانت البيئة العلمية التي عمل على ايجادها الخليفة عبد الرحمن الناصر وابنه 

الحكم المستنصر الى جانب االستقرار السياسي قد هيأت مواهب كثير من العلماء 

طرية المتعددة لتفجر براعته في ومنهم عريب الذي كان قد استجابت مواهبه الف

علم الطب وعلم الفلك وعلم التاريخ وقد سجلها في مؤلفاته التي استمرت متواصلة 

بيد الدارسين عبر مر العصور ال لشيء وانما لما فيها من معلومات غنية دلت على 

هذا الى جانب ان عريب لم ، قدرة عريب ومكانته العلمية في العلوم التي تناولها

طبيبا وفلكيا وعالم باالخبار فحسب وانما قد ترجم ذلك وأطره بجانب اداري يكن 

محنك متميز احتفظ به على الرغم من تغير الحكام الذين عاصرهم كان متواصال 

في تولي المناصب وهذ ان دل فانما يدل على ان لديه مقدرة ادارية بارعة دليل ذلك 

تغير من يعملون تحت يده وهذا  كثير ممن يتولى السلطة او الخالفة يعمد الى

معروف في التاريخ كثير، لكن ما حصل مع عريب انه مع كل تغير للخليفة او 

الحاجب في عصر كانت له مكانة ومنصب قد حجز له وهذا االمر لم ينكره احد 

لحنكته في ادرة الناصب التي تعهد له وهي مثل منصب والي مدينة في عهد عبد 

لكاتب في عهد الحكم المستنصر ومنصب خازن السالح الرحمن الناصر ومنصب ا
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في عهد الحاجب المنصور بن ابي عامر، وجميع من ذكروا كانوا ال يولون احد 

لكن بالرغم . منصبا اال من وثقوا به وبعلمه وقدرته في ادارة االعمال وتصريفها

حتى  من سعة مواهب عريب وشهرة مؤلفاته اال انه لم ينل حظا وافر من البحث او

الترجمة الوافية من كتب المصادر التي اختصت بتراجم علماء بالد االندلس 

والسبب مجهول  وربما هذا ما كان عائقا امامنا لعدم دراسة بعض جوانب هذه 

الشخصية مثل الجانب السياسي له لعدم وجود مادة حول هذا الجانب، ونتيجة لم 

سة هذه الشخصية وال ننكر عامل تقدم فقد كانت هذه عوامل دفعتنا وشجعتنا لدرا

الفضول الذي احاطنا نحو  معرفة عريب ودراسة ابرز مؤلفاته  التي كان لها االثر 

الفعال في المجتمع االندلسي وخصوصا انها كانت قد المست حاجات الناس في ذلك 

 .العصر اقصد هنا مجال الطب واالنواء فضال عن علم التاريخ 

ي تتعلق في الموضوع وما واجهته من عناء اما في جانب الصعوبات الت

ومشكالت ذاتيه فهي يمكن ان تعد غير حقيقية في االغلب صعوبات متعارف عليها 

لكن على سبيل المثال ما يمكن عده ، اكاديميا  قد تواجه اي باحث في علم التاريخ 

صعوبة او مشكلة هو ان ترجمة عريب تكاد تكون معدومة في كتب التراجم على 

وكذلك صعوبة فهم سبب عدم ، غم من كثرتها في ما يخص علماء بالد االندلس الر

اهتمام اصحاب كتب التراجم لعدم ذكره علما ان بعضهم كان معاصره، كما اننا لم 

 .نجد دراسات اكاديمية قد تكون قريبة الى موضوع بحثنا 

مة كانت هذه الرسالة قد تضمنت على ثالث فصول سبقتها مقدمة وتلتها خات

قد جاء بعنوان عريب بن : كان الفصل االول، ثم قائمة بأسماء المصادر والمراجع 

وقد قسم الى ثالث مطاليب كان المطلب ، سيرته وعصره ( ه 062)سعيد القرطبي

وقد تم من خالله بيان اهم ما يتعلق ، تناول سيرة عريب بن سعيد القرطبي : االول

وصل اليه الباحث حول حياة عريب بعريب على المستوى الشخصي اي كل ما ت

فقد كان بعنوان الحياة السياسية لعصر عريب بن : اما المطلب الثاني ، الشخصية 

، وقد كان هذا المطلب يتحدث عن العصر السياسي ( ه 062-011)سعيد القرطبي 

لعريب من خالل من عاصرهم من حكام االندلس في عهده على مستوى السياسة 

: اما المطلب الثالث. ة واهم االحداث التي وقعت طول هذه الحقبةالداخلية والخارجي

 (.ه 062-011)كان بعنوان الحياة العلمية لعصر عريب بن سعيد القرطبي 

فقد ، اما الفصل الثاني فقد تخصص بدراسة منهج وموارد عريب في مولفاته 

في كتابه  بعنوان منهج وموارد عريب: كان المطاب االول ، قسم الى ثالث مطاليب 

وقد تم من خالله بيان منهجية عريب في هذا الكتاب ، صلة تاريخ الطبري 

التاريخي واهم الموارد التي اعتمد عليها كما تم من خالله الكشف عن االضافات 

التي تمت في الكتاب وهي ليس من قول عريب وانما اضيفت من كتب مصادر 

، ارد عريب في كتابه تقويم قرطبةبعنوان منهج ومو: وكان المطلب الثاني . اخرى 
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وايضا كان هذا المبحث قد فسر منهجية عريب وموارده في هذا الكتاب الذي يعد 

اما المطلب ، تقويما سنويا له طريقته الخاصة في تاليفه والموارد التي اعتمدها 

الثالث فقد اهتم بدارسة منهج وموارد عريب في كتابه الطبي خلق الجنين وتدبير 

 .ى والمولودينالحبال

االثر العلمي والفكري لعريب : باالنتقال الى الفصل الثالث الذي كان بعنوان 

االثر : وقد قسم ايضا الى مطالب اربعة اولها كان بعنوان ، بن سعيد القرطبي 

اذ تم فيه تعريف علم ، العلمي لعريب في علم النبات والفالحة في بالد االندلس 

لمحاصيل التي اهتم عريب بدراستها وبيان اوقات زراعتها النبات وبيان اهم انواع ا

وطرق العناية بها فقد قسمت الى محاصيل حبوب ومحاصيل اشجار ومحاصيل 

كان يتحدث عن ، االثر العلمي لعريب بن : اما المطلب الثاني ، نباتات وخضر 

نواء وفيه بيان لتعريف علم الهيئة واال، سعيد القرطبي في علم الهيئة واالنواء

وايضا شرح لبعض المواضيع التي تتعلق بحياة الناس اليومية مثل اوقات سقوط 

االمطار توقيتات الليل والنهار ثم موضوع مخصص الالمطار والرياح وبيان 

تقسيمها حسب اشهر السنة فقد المست هذه المواضيع التي تناولها عريب حياة 

فصول الرسالة الممتعة البسيطة الناس اليومية وبشدة ولذلك فقد كان هذ ربما من 

ال شك ، هو االثر العلمي لعريب بن سعيد في علم الطب: اما المطلب الثالث . الفهم 

في ان هذا المطلب قد تناول بيان تخصص عريب في الطب وهو طب االطفال 

وفيه بيان لما توصل اليه عريب عن هذا العلم من خبرة علمية  فقد تناول ، تحديدا

ذكر اهم المراحل التي يمر بها الطفل واهم ما في هذه المراحل من هذا المبحث 

مواضيع تخدم نمو الطفل بصورة صحيحة بعيدا عن االمراض التي قد تصيبه 

مع بيان اهم الوصفات العالجية لبعض االمراض التي تصيب الطفل ، وتؤثر فيه

ق فهو يحتص ب  فقد كان بعيدا قليال عما سب: اما الطلب الرابع . وطريقة العالج 

االثر الفكري لعريب ، وهنا بيان االثر عريب الفكري لكن بصورة موجزة جدا 

اقتصرت على اثره الفكري من خالل ما قاله من ابيات شعرية وايضا تضمن 

االشارة الى اهم مؤلفاته وتضمينها في هذا المطلب كونها لها دور في اثره الفكري 

 .بال شك 

 .عرض المصادر والمراجع 

اعتمدت في اتمام هذه الرسالة على مجموعة  من كتب المصادر والمراجع 

التي اغنت هذه الرسالة بالمعلومات التاريخية في جوانب مختلفة ساهمت في 

 :االخير في انجازها ومنها 

كان كالم هللا سبحانه وتعالى حاضرا مهيمنا فوق كل قول ، فقد :   القران الكريم 

االيات من الذكر الحكيم استشهادا بها  وتبركا بكالم هللا تضمنت الرسالة على بعض 

لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من } تعالى الذي قال فيه 
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 70االية:سورة الحشر){ خشية هللا  وتلك االمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 

.) 

 :م ومن ابرزها لقد افاد الباحث من العديد من كتب التاريخ العا: اوال 

وقد كان من الضروري ( ه 001) للطبري( تاريخ الرسل والملوك )   كتاب  0

االستعانة به ألرتباط كتاب عريب به  ولذك فقد تم االستعانة من اجل فهم وتوضيح 

بعض المسائل وتحديدا في الفصل الثاني عند دراسة منهج وموارد عريب في كتابه 

 .صلة تاريخ الطبري 

، وهو من الكتب التي كانت ( ه 207ت)البن عذاري( البيان المغرب )    كتاب 7

تزخر بنصيب جيد من المعلومات الدقيقة حول بالد االندلس وتحديدا في القسم 

الثاني من الكتاب ، فقد استفدت منه في الفصل االول في دراسة الحياة السياسية 

 . لعصر عريب وايضا في الفصل الثالث في معلومات متفرقة

وبال شك ( ه 0100ت)للمقري( نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب )   كتاب  0

فن هذا الكتاب يعد من افضل المصادر التي استطاعت تصوير الحياة السياسية 

واالجتماعية واالدبية لبالد االندلس وقد ساعد في ذلك الطابع الموسوعي الذي 

صل االول في دراسة الحياة العلمية اتخذه المقري في كتابة وقد استفدت منه في الف

 .لعصر عريب بن سعيد 

 :لقد افاد الباحث من العديد من كتب الجغرافية والتي ابرزها : ثانيا 

، وهو من (ه 651ت)للشريف االدريسي ( نزهة المشتاق في اختراق االفاق )    0

حقيقة  الكتب التي الفه االدريسي تنفيذا لرغبة احد ملوك صقلية في الوقوف على

لكن االدريسي اضاف اليه احوال ، العالم لكن بكتاب مطابق للخريطة المصورة له 

فقد قسم كتابه الى ، البالد واالرض في خلقه وبقاعها واماكنها وحدودها وبحارها 

ولغزارة ما جاء في هذا الكتاب من معلومات فقد كانت ، سبعة ابواب قبلها مقدمة 

قة من الرسالة ابرزها في الفصل الثالث المطلب االستفادة منه في جوانب متفر

االول في اثر عريب في علم النبات والفالحة ، باالضافة الى االستفادة منه في 

 .تعريف العديدة من اسماء المدن واسماء بعض كور بالد االندلس

، وهو ايضا من الكتب ( ه 676ت)لياقوت الحموي ( معجم البلدان )   كتاب   7

لتي الفها ياقوت الحموي في اسماء البلدان والجبال واالودية والقرى الجغرافية ا

والمحال واالوطان ، فقد قسمه الى خمسة ابواب تتحدث عن صورة االرض 

واالقاليم وتفسير بعض المصطلحات الجغرافية مثل الميل الكورة الفرسخ وحتى في 

ف اسماء المدن بيان حكم االراضي المفتوحة ، وقد كان استفادتي منه في تعري

 .وبيان اهميتها في العديد من صفحات الرسالة

ت )لمؤلفه البغدادي( مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع )   كتاب  0

وهذا الكتاب كان عبارة عن تلخيص لمعجم ياقوت الحموي فقد قام ، ( ه 202
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ن خطا ثم البغدادي باصالح بعض ما فات ياقوت الحموي وتصحيح لما في الكتاب م

ترتيب مادة الكتاب حسب حروف الهجاء فاصبح للقارئ  سهولة االطالع على ما 

يبحث في الكتاب من اسم مكان او مدينة ، وبال شك فقد كانت االستفادة متحققة من 

 .هذا الكتاب في تعريف ما يعرض في متن الرسالة من اسماء مدن  ونواحي 

 :التراجم والطبقات ومن ابرزها افاد الباحث من العديد من كتب : ثالثا 

، وهو من كتب (ه 010ت)البن الفرضي( تاريخ علماء االندلس )   كتاب  0

التراجم التي الفها ابن الفرضي حسب حروف الهجاء من االلف الى الياء وقد 

استفدت منه في ترجمة اسماء بعض االعالم والشخصيات التي وردت في متن 

 .الرسالة 

وهو من المصادر التي ، (ه  ,65)البن االبار( لكتاب الصلة  التكملة)   كتاب 7

وقد الفه ابن ، تكاد تكون الوحيدة التي افردت لعريب بن سعيد ترجمة مستقلة 

) او ( فيمن اسمه احمد ) االبار على طريقة االسماء دون حروف الهجاء مثل 

الجزء  ولذلك فقد استخلصنا منه اسم عريب بن سعيد في( فيمن اسمه هارون 

، هذا باالصافة الى استفادتي منه ايضا في تراجم بعض  05الرابع صفحة 

 .الشخصيات 

، وهذا الكتاب قام الذهبي (ه ,20ت)للذهبي ( سير اعالم النبالء )   كتاب  0

باستخراجه من ضمن كتابه الضخم الشهير تاريخ االسالم فقام باسقاط الحوادث 

طبقة من  05وسع في بعض التراجم ورتبها على وقد ت، مكتفيا بالتراجم والوفيات 

ه  ، 201ه  الى سنة 211ه  ثم الحقه بذيل من سنة 211بدأ االسالم حتى سنة 

سنة ومرة  ,7ولم يكن الذهبي يلتزم في مفهوم الطبقة مدة محددة مرة يجعلها 

 .وقد استفدت منه في تراجم بعض العلماء في اغلب صفحات الرسالة ، سنة  01

 :ومن ابرزها، افاد الباحث من العديد من كتب اللغة :رابعا 

وهو اقدم كتب ، (ه 770)البي عبيد القاسم بن سالم (غريب الحديث )   كتاب  0

اللغة واثمنها ومن اجل مؤلفات ابو عبيد القاسم بن سالم وقد الفه على طريقة كتب 

، سنة في تاليفه  اسناد الحديث فقد كان يستشهد باالحاديث النبوية ، وانفق اربعين

وتمت االستفادة منه في التعريف ببعض المصطلحات اللغوية التي كانت ترد في 

 .متن الرسالة 

، وقد استفدت منه ايضا في (ه 200ت)البن منظور( معجم لسان العرب )   كتاب 7

 .الفصل الثالث الذي اختص نوعا ما بذكر المحاصيل الزراعية لبالد االندلس

، وقد كان هذا ( ه 72,ت)للفيروز ابادي ( وس المحيط القام)   كتاب 0

الفيروزابادي قد الف كتابه على شكل ابواب باغ عددها بقدر حروف الهجاء بحيث 

كل باب بجرف ، وقد استفدت منه في تفسير المصطلحات اللغوية الكثيرة الواردة 
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بات على لسان عريب في الفصل الثالث وتحديدا في اثره العلمي في علم الن

 .والفالحة وايضا اثره العلمي في علم الطب 

 :افاد الباحث من العديد من كتب االدب، ومن ابرزها: خامسا 

وقد الفه ابن عبد ربه في ، (ه ,07ت)البن عبد ربه ( العقد الفريد )   كتاب  0

اوج قوة قرطبة وازدهارها ويمكن ان يستنتج انه كان معاصرا لعريب وقد كان 

ف الكتاب قد اضاف للكتاب شهرة واسعه فقد انتشر وتداول الكتاب منهجه في تالي

على مر العصور فقد ضمنه نوادر االدب مع دقة السلك وحسن النظم وقد استفدت 

 .منه في الفصل االول عندما كان الكالم حول الحياة العلمية لعصر عريب بن سعيد

هر كتب الثعالبي الفه وهو من اش، (ه  072ت)للثعالبي ( يتيمة الدهر )   كتاب 7

على اساس تقسيم الشعراء حسب االقاليم كل اقليم على حدى مثل شعراء فارس 

ه  ثم رجع واضاف اليه 0,0وغيره ، وكان تاليفه على ثالث مراحل االولى سنة 

ه  وبعد عشرين عام الحق به ذيال بمثابة سجل لمستجدات الشعراء ، 010سنة 

 .ه المصدر الوحيد الذي حفظ اشعار عريب وقد تمثلت استفادتي منه في كون

 : لقد افاد الباحث من العديد من كتب الفالحة ، ومن ابرزها: سادسا 

، وهو من المصادر المهمة (ه ,00ت)البن وحشية ( الفالحة النبطية )   كتاب  0

التي قدمت لنا معلومات مهم في الفصل الثالث في موضع المحاصيل الزراعية الذي 

 .مطلب عريب واثره العلمي في علم النبات والفالحةيقع ضمن  

، وهو من المصادر المهمة (ه 000ت)البن حجاج االشبيلي ( الفالحة )   كتاب  7

التي كان لها اثر واضح في علم الفالحة وقد استفدت منه في الفصل الثالث في 

 .تفسير بعض المصطلحات في مجال الزراعة 

وقد استفدت منه ايضا في الفصل ، (ه 022ت) البن بصال( الفالحة ) كتاب  0

الثالث ، في بيان اهم المعلومات عن بعض محاصيل الحبوب واالشجار المثمرة 

 .التي تضمنها المطلب االول من الفصل

 :لقد افاد الباحث من العديد من كتب العلوم الطبية، وابرزها: سابعا 

وقد استفدت منه في الفصل ، (ه 000)للرازي ( الحاوي في الطب )   كتاب  0

الثالث ، في االثر العلمي لعريب في علم الطب وفي تريف بعض انواع االعشاب 

 .واالدوية

، وهو من (من رجال القرن الرابع الهجري )للبلدي ( تدبير الحبالى )   كتاب  7

المصادر المهمة التي كانت سندا لنا في الفصل الثالث في موضوع اثر عريب في 

 .والذي تناولنا من خالله اهم ما توصل اليه عريب  في مجال الطب علم الطب

، وقد استفدت منه في الفصل (ه ,07ت)البن سينا ( القانون في الطب )   كتاب  0

 .الثالث ايضا في موضوع االثر العلمي لعريب في موضوع الطب

 :لقد افاد الباحث من العديد من كتب المراجع ، وابرزها: ثامنا 
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لصاحبه انجل بالنثيا ، وقد استفدة منه في ( تاريخ الفكر االندلسي ) ب   كتا 0

 .الفصل االول في موضوع سيرة عريب وترجمته 

، وقد كان لصاحبه احمد فكري ، استفدت (قرطبة في العصور الوسطى )   كتاب  7

منه بشكل واضخ في الفصل الثاني من الكتاب في موضوع  الحياة السياسية لعصر 

 .وايضا في موضوع الحياة العلمية لعصر عريب  عريب ،

وكان لعبد هللا عنان ، وقد تمت االستفادة ( دولة االسالم في االندلس )   كتاب  0

منه في اغلب فصول الرسالة في الفصل االول كان حاضرا في موضوع الحياة 

السياسية ، وفي الفصل الثاني كان حاضر في تعريف بعض مدن االندلس ، وفي 

 .فصل الثالث كان كذلك ايضاال

 

غانم إسماعيل  -05

 كنعان

جرير بن حازم 

 (ه 021ت)األزدي 

 ومروياته التاريخية

 ماجستير تاريخ
كلية التربية للعلوم 

 االنسانية

 

 ستخلصالم

الحمد ل حمداً وشكراً على ما هدى وألهم وعلم وأنعم وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا     

تص برحمته من يشاء الى سبيل الرشاد فبعث الرسل وبين السبل هللا فهو الهادي فأخ

وختم أنبيائه بأحبهم إليه محمد المصطفى عليه أفضل الصالة وأتم التسليم وعلى آله 

 : أما بعد .. وأصحابه ومن سار بهديه الى يوم الدين 

ثة األولى ، إن السيرة العطرة كانت على الدوام محل اهتمام األمة السيما القرون الثال    

ألن صاحب السيرة قمة البشرية محل اهتمام األمة الى يوم الدين ومحور مسيرتها ، وقد 

وحين توفاه هللا شعروا كأن الدنيا أظلمت عليهم فعاشوا  تعلق الصحابة بالرسول 

النموذج األسمى فيه عليه أفضل الصالة والسالم حياتهم ، إذ كان لكل واحد منهم موقف 

انوا قوامين على الدين حفظاً وتبليغاً وإرشاداً ، فكانوا خير قدوة للناس بل مواقف وك

ومثالً علياً في إصابة الحق وتأييده ، فكان تدوين اللحظات المضيئة من السيرة العطرة 

ما يستهوي القلوب للصحابة وغيرهم ، فكان اآلباء يشجعون أبنائهم على  للرسول 

اية بتلك السيرة العطرة ، فهذا جابر بن عبد هللا الحفظ والرواية ويسألون من له در

 ُيسأل عن أيام ومواقف في حياة الرسول  األنصاري وكان له صحبة مع رسول هللا 

كنا نحفظ مغازي : يقول  فيكتبونها ، وكان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

وتناقلت األمة تلك  كما نحفظ السور من القرآن الكريم ، فتطورت األحداث رسول هللا 

األحداث من جيل آلخر بفضل أولئك األوائل وتناقلت تلك الروايات ، وكان المحدثين هم 

حفظاً وتدويناً ، فكانت السيرة جزءاً من الحديث  الذين اهتموا برواية ما أثر عن النبي 

 .وجزءاً من التاريخ 
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لدراسات اإلسالمية والتاريخية ، وكانت هدفاً للدراسة من قبل الكثير من الباحثين من ا    

ومن هنا برز لنا اسم من هؤالء المحدثين والرواة الذين اهتموا بنقل الروايات المتعلقة 

سواًء بالسيرة النبوية أو ما قبلها أو ما بعدها في العهود التالية مما شكل تاريخ متواصل 

ر بن حازم األزدي له من األهمية التي تستحق البحث والتقصي ، وهذا االسم هو جري

الذي لم تسلط عليه األضواء على مستوى الحديث الشريف أو الفقه أو التاريخ ، فكان 

هل لجرير بن حازم األزدي اهتمام بكتابة التاريخ : الذي يهمنا التاريخ ، وكان السؤال 

ومروياته؟ ، وهذا ما يتطلب إجابة عليه من خالل البحث في مختلف المصادر والمراجع 

ً لنا فضالً عن تشجيع بمخت لف أصنافها واهتماماتها ، فكان عنوان الموضوع مشجعا

أساتذتي وعلى رأسهم مشرفي الذي كان له أثر كبير دفعني الى الخوض في غماره الذي 

وجدته يحمل من األهمية التي تستحق الدراسة والبحث ، إذ تكشف مرويات جرير بن 

يخية ابتداًء من عصر ما قبل اإلسالم مروراً حازم األزدي معلومات مهمة عن أحداث تار

 .فالعصر الراشدي فالعصر األموي  بسيرة النبي 

ولم تخلو الدراسة من صعوبات السيما أن المعلومات لم تكن مباشرة بل تناثرت في     

بطون الكثير من الكتب والذي تطلب جهداً استثنائياً وفقني هللا والحمد له بالتغلب على 

 . لوقوف على تلك المرويات بالصيغة التي تم عرضها بالرسالة الصعاب وا

اشتملت الرسالة على أربعة فصول وخاتمة وثبت بالمصادر والمراجع ، فضالً عن     

 . المقدمة وملخص الرسالة باللغة االنكليزية 

االسم : حياة جرير بن حازم االزدي وسيرته العلمية من حيث : تناول الفصل األول     

لنسب والكنية والوالدة والنشأة واألسرة ، فضالً عن أخالقه وحياته العلمية من حيث وا

شيوخه وتالميذه ورحالته وعلومه ومعارفه وأقوال العلماء فيه وثناءهم عليه ومن ثم 

 . ختمت الفصل بوفاته 

فقد خصص للمرويات التاريخية لجرير بن حازم حتى نهاية العصر : أما الفصل الثاني     

 . حتى نهايته  النبوي ، إذ تناول المرويات التاريخية لما قبل اإلسالم وعصر الرسول 

فقد تناولنا فيه المرويات التاريخية لجرير بن حازم األزدي في : أما الفصل الثالث     

 . العصر الراشدي واألموي 

يث خصص لدراسة أهمية مرويات جرير بن حازم األزدي من ح: والفصل الرابع     

دراسة أسانيدها والنقوالت التي أوردت مروياته ، والموارد السندية التي اعتمدها جرير 

بن حازم في عرض الرواية التاريخية ، ومنهجه وأسلوبه في عرض الرواية وقيمة 

 . مروياته التاريخية 

ن والبد بعد هذا من أن ننوه الى أن فصول الرسالة لم تكن بالحجم الواحد أو المتواز    

لضرورات أملتها طبيعة البحث في المرويات التاريخية ، فقد جاء الفصلين الثاني والثالث 

 . أكثر حجماً بعدد صفحاتهما من الفصلين األول والرابع ومن هللا التوفيق
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 :عرض المصادر والمراجع 

ة اعتمدت الرسالة على عدد كبير من المصادر والمراجع ارتأينا أن نعطي نظرة تحليلي    

ألهم تلك المصادر والمراجع التي تعطي فكرة مهمة عن تلك المصادر في بناء الرسالة 

 :وبالشكل اآلتي 

 :  كتب التفسير . أوالً 

وهي تعنى بتفسير القرآن الكريم ومعرفة أسباب نزوله ، وقد أمدتنا هذه الكتب     

تي اشتهر بها جرير بن بمرويات تاريخية لجرير بن ح ازم وافدنا منها في معرفة العلوم ال

لمحمد بن جرير ( جامع البيان في تفسير آي القرآن)حازم ، ومن أهم هذه الكتب كتاب 

للثعلبي ( الكشف والبيان في تفسير القرآن)، وكتاب ( م277/ه 001ت)الطبري 

 . ، وغيرها من الكتب ( م0105/ه 072ت)

 :  كتب الحديث .  ثانياً 

راً في الرسالة السيما الفصل الثاني ، فقد احتوت على أخذت كتب الحديث حيزاً كبي    

مسند احمد بن )مرويات كثيرة لجرير بن حازم األزدي ، ومن أبرز هذه الكتب كتاب 

لمحمد بن إسماعيل ( ، وكتاب صحيح البخاري( م55,/ه 700ت)البن حنبل ( حنبل

لمسلم بن الحجاج ( صحيح مسلم)، وكتاب ( م62,/ه 756ت)البخاري 

، ( م6,,/ه 720ت)لمحمد بن يزيد ( سنن ابن ماجه)، وكتاب ( م20,/ه 760ت)

المعجم الكبير )، وكتابي ( م202/ه 012ت)ألبي يعلى الموصلي ( مسند أبي يعلى)وكتاب 

( المستدرك على الصحيحين)، وكتاب ( م221/ه 061ت)للطبراني ( والمعجم األوسط

من القول أن للمحدثين دور كبير ، ومما سبق ( م0100/ه 015ت)للحاكم النيسابوري 

في تدوين السيرة النبوية وتتبع أحداثها في ضوء المنهج العام للمحدثين الذي يعتمد 

اإلسناد في المقام األول مما جعل هذه الروايات تحضى بمصداقية عالية ولها أهمية في 

 .تدوين التاريخ اإلسالمي 

 :  كتب التراجم والطبقات .  ثالثاً 

الدراسة على عدد كبير من كتب التراجم والطبقات ، فهي لها على اختالف  اعتمدت    

أنواعها ومناهجها أهمية كبيرة لما تتميز به من الغنى بالمعلومات الشخصية والسياسية 

واإلدارية واالقتصادية ، وتأتي أهمية هذه الكتب من تأثرها بالشروط التي وضعها علماء 

لتعديل ، ومن هنا فقد أمدتنا هذه الكتب بالمعلومات الحديث السيما علماء الجرح وا

الكثيرة في جوانب عديدة من هذه الرسالة بداًء من الفصل األول الذي تناولنا فيه شخصية 

جرير بن حازم وترجمة شيوخه وتالميذه مروراً بسلسلة اإلسناد لمروياته التاريخية ، 

ن إسماعيل البخاري لمحمد ب( التاريخ الكبير)فمن بين هذه الكتب كتاب 

الهداية )، وكتاب ( م20,/ه 760ت)للعجلي ( تاريخ الثقات)، وكتاب ( م62,/ه 756ت)

البن منجويه ( صحيح مسلم)، وكتاب ( م0112/ه ,02ت)للكالباذي ( واإلرشاد
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تذكرة الحفاظ ، سير )وهي ( ه ,20ت)، فضالً عن مؤلفات الذهبي ( م0106/ه ,07ت)

 . من المؤلفات وغير ها ( أعالم النبالء

أما كتب الطبقات والتي ال يمكن ألي باحث من االستغناء عنها ، فكان من بينها كتاب     

، إذ قدم لنا معلومات تاريخية مهمة ( م00,/ه 701ت)البن سعد ( الطبقات الكبرى)

فضالً عما يحتويه من تراجم ألغلب شخوص الرسالة التي اعتمد عليها جرير بن حازم 

 .   في مروياته

 

 :  كتب األنساب .  رابعاً 

حضيت كتب األنساب بمكانة متميزة في صفحات الرسالة ، ومن بين تلك الكتب كتاب     

للسمعاني ( األنساب)، وكتاب ( م,2,/ه 7,5ت)للمبرد ( نسب عدنان وقحطان)

البن األثير ( اللباب في تهذيب األنساب)، وكتاب ( م0066/ه 567ت)

ب أخرى ذات قيمة كبيرة في معرفة أنساب الكثير من التراجم ، وكت( م0707/ه 601ت)

 .التي وردت على صفحات الرسالة 

 :  كتب المعاجم اللغوية .  خامساً 

كانت كتب المعاجم اللغوية خير معين لنا في معرفة ما ورد في الرسالة من مفردات     

فردات ليسهل على غامضة في متون الروايات التاريخية لتوضيح المقاصد من تلك الم

لمحمد بن بكر الرازي ( مختار الصحاح)القارئ فهمها ، ومن أبرز تلك الكتب كتاب 

، وكتاب ( م0000/ه 200ت)البن منظور ( لسان العرب)، وكتاب ( م0762/ه 666ت)

 .، وغيرها من الكتب ( م0000/ه 02,ت)للفيروز آبادي ( القاموس المحيط)

  : كتب التاريخ العام .  سادساً 

تضمنت كتب التاريخ العام مادة تاريخية عن األحداث منذ بدء الخليقة وحتى السنة     

ً ، وقد  التي يتوقف بها المؤلف عن الكتابة ، ورتبت فيها األحداث ترتيباً موضوعيا

للطبري ( تاريخ الرسل والملوك)استخدمنا جملة من هذه الكتب ككتاب 

، وكتاب ( م0711/ه 522ت)الجوزي  البن( المنتظم)، وكتاب ( م277/ه 001ت)

البن كثير ( البداية والنهاية)، وكتاب ( م0707/ه 601)البن األثير ( الكامل في التاريخ)

 . وغيرها من الكتب ( م0027/ه 220ت)

 ً  :  كتب البلدان والجغرافية التاريخية .  سابعا

ة ، وهذه المصادر ال وهي تلك الكتب التي جمعت بين المعلومات الجغرافية والتاريخي    

غنى عنها والتي زودتنا بشرح وافن عن موقع المدينة أو القرية ، وكانت حاجتنا إليها 

لشرح المفردات والمصطلحات التي تخص هذا الجانب ، والتي باعتقادنا أضافت الى 

لياقوت ( معجم البلدان)الرسالة طابعاً علمياً ، ومن بين تلك المصادر وأشهرها كتاب 

، ويعد هذا الكتاب موسوعة جغرافية نظراً لوفرة المادة ( م,077/ه 676ت)ي الحمو

التي أوردها وتحدث فيها عن البلدان واألقاليم والمدن والجبال واألنهار وغيرها ، وهو 
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مرتب حسب الحروف الهجائية ، وتعين الباحث في التاريخ والجغرافية واألدب بمعلومات 

مراصد االطالع على أسماء األمكنة )صول الرسالة ، وكتاب وفيرة ، وقد أفادنا في جميع ف

 .  ، وكتب أخرى ال تقل أهمية عما ذكرنا ( م,000/ه 202ت)البن عبد الحق ( والبقاع

 :  كتب السير والمغازي .  ثامناً 

( السيرة النبوية)شكلت كتب السير والمغازي جزءاً في بناء الرسالة ، السيما كتاب     

الذي كان له أهمية كبيرة في موضوع مقارنة ( م,7,/ه 700ت)هشام  لعبد الملك بن

، السيما وإن جرير بن حازم ( م,26/ه 050ت)الروايات التي وردت عن ابن إسحاق 

هو أحد تالميذ ابن إسحاق ، وهناك من الروايات التي ترد في سيرة ابن هشام مما كان 

العلمية في السير والمعازي بين لهذا أهمية في معرفة مكانة جرير بن حازم األزدي 

 . مؤلفيها 

 ً  :  الكتب الحديثة والمراجع .  تاسعا

كانت للمراجع الحديثة أهمية كبيرة حيث أمدت الرسالة بمعلومات وافية البد من األخذ     

منها ، وك ان الرجوع إليها ضروري بين الحين واآلخر وعلى الرغم من ذلك فقد أخذنا 

تاريخ الحضارة )إلبراهيم االبياري ، وكتاب ( تاريخ القراءات)نها بعض المراجع ومن بي

 . لعبد المنعم ماجد ، وغيرها من المراجع ( اإلسالمية في العصور الوسطى

 

 

جليل  -06

 جاسم عباس

ولة  لَيحيَّة بالدَّ ولة الص  عالقات الدَّ

 الفاِطميَّة

جالت  من خالل كتاب الس 

 الُمسَتنصريَّة

 ماجستير تاريخ
لية التربية ك

 للعلوم االنسانية

 

 ستخلصالم

الحمد ل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا 

 : محمد الصادق األمين وعلى آله الطيبين الطاه رين وصحبه الكرام الميامين، وبعد

السالمي أوالً ثم بعد بعد أن تمكن الفاِطمي ون من تأسيس دولتهم في بالد المغرب ا     

ذلك في مصر مستغلين عهود الضعف والتجزئة التي مرت بها الدولة العباسية مستفيدين 

 . أيضاً من الظروف التي كانت سائدة آنذاك في اليمن والمغرب االسالمي

ولما كان هدف الفاِطمي ين السيطرة على العالم االسالمي فقد اتجهت انظارهم إلى      

سالمية النائية وكانوا يعملون على تحقيق ذلك الهدف ببلوغ أوج الزعامة في األقطار اال

 . العالم االسالمي

كانت بالد اليمن محط أنظارهم وربما أراد الفاِطمي ون من قيام دولتهم في تلك البالد       

لذين ولكنهم، اتجهوا إلى بالد المغرب العربي إال أن جهود الدعاة الفاِطمي ين في اليمن، ا
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اتخذوا المذهب االسماعيلي، تكلل بتكوين دولة هناك على الرغم مما اعترضتها من 

لَيحيَّة في اليمن وهي من ثمرات الحركة  صعوبات كبيرة، كما كان لظهور الدولة الص 

االسماعيلية قدرت على ان تكتسح من امامه ا كل الدويالت القائمة في اليمن آنذاك، ومنذ 

د اليمن موالية للفاطميين ولم تنقطع دعوته م فيها حتى وصلت إلى تلك العهود ظلت بال

لَيحّي مؤسس الدولة  لَيحيَّة، وبجه ود علي بن محمد الص  ذروتها في عه د الدولة الص 

لَيحيَّة الذي أعلن عن قيامه ا ثم توحيد اليمن تحت حكمهم وامتد نفوذهم من  الص 

وكان والء هذه الدولة للخالفة الفاِطمي ة في  حضرموت جنوباً إلى بالد الحجاز شماالً،

لَيحيَّة والتأثير المتبادل بينهما  مصر والعالقة القائمة بين الخالفة الفاِطمي ة والدولة الص 

كان جديراً بالدراسة وااله تمام لما احدثته تلك العالقات من دور بارز كان له األثر البالغ 

أثير تلك العالقات لتشمل شبه الجزيرة العربية ليس في بالد اليمن فحسب بل امتد ت

والحجاز ومكة والمدينة وعمان والبحرين واله ند، ولما كانت الوثائق تشكل العمود 

سجالت وتوقيعات وكتب )الفقري لكل من يعود اليها فقد عدت السجالت المستنصرية 

ى دعاة اليمن وغيره م لموالنا االمام المستنصر بال أمير المؤمنين صلوات هللا عليه، إل

من أه م المصادر وأثمن الوثائق في تاريخ الدولة ( قدس هللا أرواح جميع المؤمنين

لَيحيَّة وعالقته ا بالخالفة الفاِطمي ة في مصر، وجد الباحث في هذه المجموعة من  الص 

لَيحيَّ   السجالت التي وجهها الخليفة المستنصر بال وأسرته إلى علي بن محمد الص 

وأسرته في اليمن أه مية بالغة تكمن بِّلقاء األضواء على هذه الوثائق التي ُتبين عمق 

العالقة بين الدولتين، إذ تعد تلك العالقات واحدة من أهم فترات التاريخ الفاِطمي  وأفضلها 

بما اشتملت عليه من تطورات مهمة إلى جانب ما كانت تشكله من أه مية بالغة في تاريخ 

لَيحيَّة في اليمن ، مما غرس في نفسي ميالً لدراسة تلك العالقة ، وقد كان الدولة  الص 

ار)ألستاذتي الدكتورة  يَّ د الطَّ األثر البالغ في إرشادي الختيار موضوع ( هيفاء عاِصم ُمَحمَّ

ذلك الكتاب الذي أبرز الكثير من العالقات ( السجالت المستنصرية)الدراسة ، فكان كتاب 

 . ين ووثق كثيراً من النصوص واألخبار بين الدولت

لقد اقتضت دراستي تقسيمها إلى ثالثة فصول سبقتها مقدمة وتمهيد وتلته ا خاتمة       

ومالحق فضالً عن ثبت بالمصادر والمراجع التي تم اعتماده ا في ه ذه الرسالة وأخيراً 

 . ملخصاً باللغة االنكليزية

( م1,,/ه 762)الدولة االسماعيلية األولى سنة  وقد جاء التمهيد ليوضح قيام      

لَيحيَّة في اليمن وأثر ذلك في مسرح األحداث التاريخية  . والدولة الص 

لَيحيَّة )جاء الفصل األول بعنوان        خطة الكتاب والجانب العقائدي بين الدولة الص 

ة الكتاب السجالت ، وقد تضمن خط( والدولة الفاِطمي ة من خالل السجالت المستنصرية

المستنصرية والتعريف بها وخطة الكتاب التي تتضمن أهمية الكتاب وعنوان الكتاب 

ونسبته ونسخ الكتاب المخطوطة والمطبوعة والهدف من تأليفه وزمن كتابته ، أما 

محتوى الكتاب فقد تضمن مقدمة الكتاب ومتنه وموارد الكتاب ومنهجه ، ومقدمة في 
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ة وأهم الفرق التي ظهرت في ذلك الوقت والتي عاصرت الفرقة العقائد االسماعيلي

االسماعيلية، ثم تطرقت إلى عقيدتهم في التوحيد من خالل السجالت المستنصرية وكيف 

أنهم ينزهون هللا عن كل الصفات مخالفين بذلك االمامية، كذلك إلى عدالة هللا سبحانه 

سجالت، وأوضحت عقيدة االسماعيلية في وتعالى والى عقيدتهم في النبوة من خالل تلك ال

وكيف أنهم يعدون أنفسهم االمتداد الطبيعي ( صلى هللا عليه وآله وسلم)نبوة النبي محمد 

وأنه جدهم وأنهم مأمورون بحمل أعباء تبليغ ( صلى هللا عليه وآله وسلم)للرسول 

وأوضحت معنى  الرسالة من بعده، ثم تناولت عقيدتهم في االمامة من خالل تلك السجالت

االمامة لغة واصطالحاً وإن االمامة امتداد للرسالة بدون وحي وإن كل انسان له إمام 

زمان، وأن من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وان االمامة محفوظة في االمام 

وذريته، وتنتقل االمامة من االمام االب إلى االبن االكبر وال ( )علي بن أبي طالب 

 (. )اجها من ذرية االمام علي يحق اخر

لَيحيَّة والفاِطمي ة )أما الفصل الثاني فقد تناول       العالقات السياسية بين الدوليتين الص 

كان األول منها يتضمن : واحتوى على ثالثة جوانب ( من خالل السجالت المستنصرية

لَيحيَّة والدولة الفاِطمي ة في الي من، وتطرقنا إلى مكانة الملوك العالقات بين الدولة الص 

لَيحيَّين عند االئمة الفاِطمي ين وكيف أن الخلفاء الفاِطمي ين يشاركون معهم الملوك  الص 

لَيحيَّين جميع الحوادث واألحداث المهمة، التي كانت تتعرض له ا الدولة الفاِطمي ة،  الص 

ا أن يؤثروا السلطة في أسرة الداخلية والخارجية، وكيف أن األئمة الفاِطمي ين أرادو

لَيحيَّ لوالية العهد البنه األكبر وبعد وفاته أقر  ، إذ استجاب إلى طلب علي الص  لَيحيَّ الص 

، وبين أيضاً النفوذ الروحي لإلمام ( المكرم)الخليفة ابنه الثاني أحمد لوالية العهد ولقبه ب 

لَيحيَّين إذ ا ستطاع أن يحل النزاع بين الملكة أروى المستنصر بال عند ملوك وأمراء الص 

واألمير أبو ِحمَير سبأ وجعل عبد المستنصر بال على اليمن، وكذلك أَمَر الملكة أروى 

الي . بالزواج من األمير أبي حمير كذلك تناولنا الدور الكبير الذي قام به الوزير بدر الَجمَّ

لمستنصر بال بذكر أسم الوزير بدر في اعادة هيبة الخالفة الفاِطمي ة إذ أمر الخليفة ا

الي في الخطبة بعد أسم الخليفة في اليمن وسائر البالد الواقعة تحت نفوذ الفاِطمي ين  . الَجمَّ

أما الجانب الثاني من العالقات السياسية بين الدولتين فقد تبين سعي الفاِطمي ين إلى مد     

لم االسالمي آنذاك أن من يملك الحرمين نفوذهم إلى مكة والمدينة وذلك ألن نظرة العا

الشريفين هو الخليفة الشرعي للمسلمين وكذلك كانت أرض الحجاز لها قدسية عند 

التي ينتسب ( عليها السالم)الفاِطمي ين لكونها دفنت فيها السيدة فاطمة الزهراء 

لَيحيَّين في اقامة الخطبة إلى. الفاِطمي ون إليها األئمة الفاِطمي ين في  وأوردنا فيه دور الص 

لَيحيَّ حمل األموال والغالل إلى أهالي الحجاز  الحرمين الشريفين وكيف أن علي الص 

وأعاد األمن واالستقرار إلى الحجاز، ورخصت األسعار، وأوضحنا دور أمراء مكة في 

إقامة الخطبة الفاِطمي ة وكيف كان بعض األمراء متلونين يستغلون منصبهم في جمع 

 . موال من الفاِطمي ين والعباسييناأل
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لَيحيَّين في دعم السياسة      وجاء الجانب الثالث من تلك العالقات السياسية في بيان الص 

الخارجية في الدولة الفاِطمي ة في شبه الجزيرة العربية وبالد الهند من خالل السجالت 

لَيحيَّين في اعادة األ من واالستقرار إلى هذه المناطق، المستنصرية وأوضحنا فيه دور الص 

لَيحيَّ   . وبقى أمر تعيين الدعاة فيها بأمر من الخليفة المستنصر بال منوطاً إلى أحمد الص 

لَيحيَّة والدولة )وجاء الفصل الثالث بعنوان        العالقات االجتماعية بين الدولة الص 

ب عدة ، شكلت األلقاب الجانب وضم جوان( : الفاِطمي ة من خالل السجالت المستنصرية

المميز منها والتي ذكرتها السجالت، إذ ذكر فيه ألقاب الخلفاء، ومنهم الخليفة المستنصر 

بال والخليفة المستعلي بال ولقب أخت الخليفة المستنصر بال ولقب أم المستعلي بال ، 

الي وابنه األفضل وذكرت ألقاب ملوك الدولة  واشتمل أيضاً ألقاب الوزراء مثل بدر الَجمَّ

لَيحيَّة والقاب الدعاة وبعض الموظفين من خالل السجالت المستنصرية  . الص 

أما الجانب اآلخر فقد جاء متضمناً لسجالت التعزية ، إذ كان الخليفة المستنصر بال     

لَيحيَّين عند فقدهم أحد أفراد عائلته م، فقد عزى  الخليفة يبعث بالتعزية إلى ملوك الص 

لَيحيَّ بوفاة ابنه االكبر محمد وبعث بتعزية إلى أحمد المكرم  المستنصر بال علي الص 

، وبعث بتعزية إلى الملك عبد المستنصر يعزيه بوفاة  لَيحيَّ يعزيه فيها بوفاة أبيه علي الص 

ها أبيه المكرم، كذلك عزى الملكة أروى بوفاة زوجها، وكذلك عزى الملكة أروى بوفاة ابن

 . الملك عبد المستنصر بال وأخوه عبد اإلمام

وتناول الجانب الثالث من العالقات االجتماعية واحدة من أهم المظاهر االجتماعية في     

الدولة الفاطمية أال وهو التهنئة باألعياد ، فقد أشارت السجالت التي كانت تحمل بشارة 

الفاطمي ، فقد هنأ الخليفة المستنصر  بحلول عيد الفطر أو عيد األضحى من قبل الخليفة

لَيحيَّين بحلول عيد الفطر أو األضحى، وكان يصف غبطته وفرحته بأن  بال الملوك الص 

هللا قد أعانه على اعمال شهر رمضان وكيف كان يخرج إلى مصاله بصحبته وزيره بدر 

األضحى  الجمالي ويحيط به حاشيته وغلمانه كذلك تصف كيف تنحر الذبائح في عيد

وتوزيع الطعام والحلوى على العامة والخاصة وإقامة الموائد في الفطور والسحور وعيد 

 . األضحى

وتناول أيضاً التهنئة في المواليد فقد كان الخليفة المستنصر بال يبعث بالسجالت التي     

نصر تحمل التهنئة إلى الملك المكرم والملكة أروى عندما رزقوا بمولودهم عبد المست

 . وكان يبعث لهم تهنئة عندما يرزقه هللا بمولود ذكر ويبلغهم اعالن الخبر

لَيحيَّ هدايا ثمينة جداً      واشتمل على ما كان يبعث من هدايا وخلع ، فقد أرسل علي الص 

إلى الخليفة المستنصر بال ليعبر بذلك عن والئه إلى الخليفة المستنصر بال وقد كان 

لَيحيَّين للبركة ألنها المست الخليفة يبعث ب الخلع وهي مالبسه الخاصة إلى ملوك الص 

لَيحيَّين يفتخرون بذلك  . جسد االمام المستنصر بال ، فقد كان الملوك الص 

والبد من التنويه بأني لم أفرد فصال لألحوال االقتصادية ألن المادة العلمية التي      

الجانب لم تكن وافية بالشكل الذي يعطي رؤية  احتوتها السجالت المستنصرية عن هذا
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متكاملة عن االحوال االقتصادية، لذا فقد توزعت المادة على الفصول وفقا لما تقتضيه 

ضرورة عرض المعلومات المتعلقة في الجانب االقتصادي ومدى عالقتها بالجوانب 

 . األخرى في موضوع البحث

 تحليل المصادر 

الكثير من المصادر والمراجع الحديثة المبينة في قائمة  اعتمدت الرسالة على      

سجالت وتوقيعات )المصادر والمراجع ويأتي في مقدمتها كتاب السجالت المستنصرية 

وكتب لموالنا االمام المستنصر بال امير المؤمنين صلوت هللا عليه إلى دعاة اليمن 

دراسة حولها وتعد بالدرجة والتي تدور ال( وغيرهم قدس هللا ارواح جميع المؤمنين

لَيحيَّة والدولة الفاِطمي ة  األولى مصدراً أصيال في توضيح طبيعة العالقات بين الدولة الص 

في مصر ، وقد غطى الكتاب جميع فصول الدراسة فهو محورها األساس ، وقد اسهمت 

 :كما يلي المصادر والمراجع في اغناء جانب أو أكثر بالمعلومات القيمة ، وسيتم عرضها

 :كتب الفاِطمي ين  –أوالً 

كان لهذه الكتب أهمية بالغة في بيان الكثير من المعلومات التي أغنت الرسالة وفي     

للقاضي النعمان أبي حنيفة النعمان بن ( رسالة افتتاح الدعوة)جوانب متعددة ومنها كتاب 

الدعوة  ، فقد أوضح فيها المؤرخ مراحل( م220/ه 060ت)محمد بن منصور 

االسماعيلية والظروف السياسية واالجتماعية التي مرت بها الدعوة االسماعيلية في 

( السيرة المؤيدية)اليمن، وأغنى الرسالة في الفصل األول في موضوع العقائد ، أما كتاب 

فهو من أهم المصادر التي ذكرت نشاط ( م0122/ه 021ت)للداعي المؤيد الشيرازي 

جي، وكان لهذا الكتاب الدور المهم في اغناء الرسالة في جميع فصوله ا الفاِطمي ين الخار

البن الصيرفي ( االشارة إلى من نال الوزارة)بكثير من المعلومات المتنوعة ، وكتاب 

إذ يعد أهم الكتب التاريخية في تاريخ الدولة الفاِطمي ة ألن مؤلفه ( م,000/ه 507ت)

ين ويحتوي على جميع أسماء الوزراء الذين عملوا في وزيراً من الفاِطمي  ( 05)يترجم ل 

ديوان االنشاء وتم االستفادة منه في الفصل االول والثالث في موضوع االلقاب ، أما كتاب 

فهو يأتي ( م0000/ه 05,ت)للمقريزي ( اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاِطمي ين الخلفا)

ن ه ناك فصل من فصول الدراسة اال وكان في مقدمة المؤلفات التي أفدت منه ا إذ لم يك

مادة علمية غزيرة عن العصر ( اتعاظ الحنفا)للكتاب مشاركة فيه إذ وجدت في كتاب 

الفاِطمي  ومصدرا عن التاريخ الفاِطمي  الذي يؤرخ فيه اخبارهم من قيام الدولة الفاِطمي ة 

، وكتاب ( م0020/ه 562)حتى سقوطها في مصر ( م212/ه 722)في المغرب سنة 

إذ تعد أهمية هذا ( م0062/ه 27,ت)للداعي عماد الدين ( عيون االخبار وفنون االثار)

الكتاب الى أن مؤلفه استقى معلوماته بروايات من أصول معاصرة للحدث التي تناولها 

عن األئمة الفاِطمي ين، واطلع على سجالت األئمة الفاِطمي ين التي ارسلوها إلى ملوك 

لَيحيَّين وقد افادت منه الرسالة بمعلومات قيمة أثرت مجمل فصول الرسالةاليمن ا  . لص 

 : كتب الفرق  –ثانياً 
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إذ يهتم مؤلفه ( م277/ه 001)للنوبختي ( فرق الشيعة)ويأتي في مقدمتها كتاب     

بذكر جميع الفرق الشيعية ومنها االسماعيلية ، ويعد هذا الكتاب من الكتب المعاصرة في 

يات الدولة الفاِطمي ة وقد أغنى الرسالة بمعلومات قيمة في الفصل االول وفي موضوع بدا

مقاالت االسالميين )العقائد وتعريف أهم الفرق التي عاصرت الفرقة االسماعيلية ، وكتاب 

إذ سلك المؤلف سبيالً بعيداً عن ( م205/ه 070ت)لألشعري ( واختالف المصلين

وترك التشنيع على المخالفين ولعنهم وأفاد الرسالة في  التعصب والتحيز إلى فئة ما

للبغدادي ( الفرق بين الفرق)الفصل األول في موضوع التوحيد ، وكتاب 

إذ ذكر فيه اآلراء االسماعيلية وقد أغنى الرسالة بمعلومات ثرة في ( م0172/ه 072ت)

 . الفصل االول في موضوع النبوة واالمامة

 :عاجم اللغوية كتب اللغة والم –ثالثاً 

تعد كتب اللغة من المصادر المهمة في أية دراسة كونها تحتاج إلى توضيح العديد من     

( مختار الصحاح)المصطلحات اللغوية، ومن هذه الكتب التي تم االعتماد عليها كتاب 

وقد بين فيه المؤلف تعاريف العديد من المفردات التي ( م0762/ه 661ت)للرازي 

ارئ معرفتها احياناً، ويمتاز هذا المصدر بمادة علمية على الرغم من يصعب على الق

صغر الكتاب وقلة عرض المفردات اللغوية اال انه وفر لنا معلومات مهمة افتقرت لها 

البن ( لسان العرب)الكثير من مصادر اللغة ، وقد استفدت منه في الفصل االول ، وكتاب 

المهمة الذي يمتاز بسعة مادته وساعد  وهو من المصادر( م0000/ه 200ت)منظور 

هذا المصدر الباحث كثيرا على توضيح بعض الكلمات المبهمة أو غير الشائعة وتبسيط 

معناها لغرض معرفة المراد منها، وقد اغنى الرسالة بمعلومات في الفصل الثالث ، 

اللغوية إذ يعد من المصادر ( م0000/ه 02,ت)للفيروزآبادي ( القاموس المحيط)وكتاب 

التي عرف منها الباحث الكثير من المفردات اللغوية وخاصة في الفصل األول من 

 .الدراسة 

 : كتب التاريخ العام  –رابعاً 

القسم الخاص بالفاِطمي ين ( كتاب اخبار الدولة المنقطعة)وهي كثيرة ومتنوعة ومنها     

ن الكتب المهمة في إذ يعد م( م0706/ه 600ت)ألبي الحسن علي بن ظافر األزدي 

مراتب تسلسل الفاِطمي ين وأفاد الدراسة في موضوع األلقاب واألعياد في الفصل الثالث 

وهو من المصادر ( م0707/ه 601)البن االثير ( كتاب الكامل في التاريخ)منها ، وكتاب 

الحولية التي أثرت الرسالة بمعلومات في غاية األهمية وأعطى صورة موضوعية لدرجة 

يرة عد دور الفاِطمي ين واثر سياستهم مع الحجاز واليمن، وقد أغنى الرسالة بمعلومات كب

لَيحيَّة  قيمة في الفصل الثاني والثالث، فقد أفاد الفصل الثاني بموضوع العالقات الص 

( كتاب اخبار مصر)والفاِطمي ة في اليمن وفي موضوع عالقات الفاِطمي ين بالحجاز ، أما و

فهو من المصادر التي تناول تاريخ الفاِطمي ين ويعد ( م,072/ه 622ت) البن ميسر

مصدراً اصيالً في دراسة تاريخ الفاِطمي ين وترجع أهمية هذا الكتاب الى انه استقى 
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أما . معلوماته من مصادر تعد بحكم المفقودة، وأفاد الدراسة في الفصلين الثاني والثالث

قات الفاِطمي ة ببالد اليمن وفي موضوع عالقاتهم ببالد الفصل الثاني فقد أفاد في العال

فهو  امتاز ه ذا الكتاب ( م0016/ه ,1,ت)البن خلدون ( كتاب العبر)الحجاز ، وكتاب 

باالطناب وقسم الكتاب إلى عدة أبواب وخصص لكل باب دولة من الدول االسالمية، وقد 

أما الفصل الثاني فقد أفاد في . الثأمد الرسالة بمعلومات قيمة في الفصلين الثاني والث

لَيحيَّين في اليمن وكذلك عالقة الفاِطمي ين في بالد الحجاز ،  عالقات الفاِطمي ين مع الص 

البن تغري بردي ( النجوم الزاه رة في ملوك مصر والقاه رة)وكتاب 

ري والذي يعد من الموسوعات التاريخية الكبيرة وأرخ فيه  ابن تغ( م0021/ه 20,ت)

بردي تاريخ مصر من الفتح االسالمي وكتب في التاريخ الفاِطمي  وتوسع فيه  وقد أفادني 

لَيحيَّة في اليمن  . في الفصل الثاني في موضوع العالقات الفاِطمي ة والص 

 :كتب الموسوعات  –خامساً 

 هي مؤلفات تميزت بالكثرة والتنوع في معلوماتها وقد أفادت الدراسة من هذه     

كتاب نه اية األرب في )الموسوعات العلمية في مواطن كثيرة ومن تلك الموسوعات كتاب 

ويعد هذا الكتاب دائرة معارف هامة في ( م0007/ه 200ت)للنويري ( فنون األدب

العصر الفاِطمي  وقد رفدت الفصل الثالث منها بمعلومات قيمة في موضوع األعياد ، 

ويعد من ( م0070/ه 70,ت)للقلقشندي ( عة االنشاكتاب صبح األعشى في صنا)وكتاب 

الكتب الموسوعية التي اتحفت الرسالة بمعلومات في جميع فصولها ألنه موسوعة علمية 

المواعظ واالعتبار بذكر )تناولت حياة الفاِطمي ين السياسية واالجتماعية ، وكذلك كتاب 

إذ يعد هذا الكتاب ( م0000/ه 05,ت)للمقريزي (( المعروف بالخطط)الخطط واالثار 

موسوعة غنية بالمعلومات الدقيقة عن ديار مصر وهذا المصنف بديع اذ تعرض فيه 

وأمد الرسالة . للمجتمع الفاِطمي  بثيابه الزاهية ولم نجد ذلك في أي مصنف آخر

 . بمعلومات في الفصل الثالث في موضوع األلقاب واألعياد

 : كتب تواريخ المدن  –سادساً 

هي من المؤلفات التي صورت معلومات ذات أه مية كبيرة ساعدت الباحث في و    

لَيحيَّة بصورة خاصة واليمن  العرف واالطالع على معلومات مهمة في تاريخ الدولة الص 

( م0020/ه 562ت( )تاريخ اليمن لعمارة اليمني)بصورة عامة، ومن هذه الكتب كتاب 

لَيحيَّة وأكثرها ويعد هذا الكتاب من أهم المصادر التار يخية التي تناولت تاريخ الدولة الص 

فائدة كونها على صلة وثيقة باألحداث لذا فان مادته ثمينة بحيث انه يعد أساساً لمعظم 

المعلومات التاريخية التي ذكرها غيره من المتأخرين وقد أفاد الفصل الثاني في جميع 

البن الديبع ( لميمونقرة العيون في اخبار اليمن ا)مواضيعه ، وكتاب 

إذ يعد من المصادر المهمة في تاريخ اليمن اذ تناول الوضع ( م0502/ه 200ت)

م الذي تعرض إلى 0502/ه 270السياسي لليمن منذ بداية العه د االسالمي إلى سنة 
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لَيحيَّة في اليمن، وقد أغنى الفصل  ذكر الدعوة الفاِطمي ة في اليمن خاصة ايام الدولة الص 

 .ني في تعريف الكثير من المصطلحات والمناطق والمدنالثا

 :كتب التراجم والطبقات  –سابعاً 

إذ ( م07,0/ه 6,0ت)البن خلكان ( وفيات األعيان وانباء ابناء الزمان)منها كتاب     

تكمن أهمية هذا المصدر لما تحويه هذه التراجم على أه م شخصيات العالم االسالمي 

رجمة الكثير من الشخصيات، وقد أفاد الرسالة في التمهيد والفصلين واعتمدت عليه في  ت

 .الثاني والثالث في التعريف ببعض الشخصيات

 : كتب الرحالة  –ثامناً  

الذي وضح الكثير من ( م,,01/ه 0,0ت)لناصر خسرو ( سفرنامة)منها كتاب     

يرة العربية في رحلته مشاهداته للمدن التي مر بها في فلسطين ولبنان ومصر وشبه الجز

وقد أشار إلى طبيعة ( م0157/ه 000)وانتهت سنة ( م0105/ه 002)التي بدأت سنة 

أرض هذه المدن، وتطرق إلى ذكر الحياة االجتماعية فيها، وقد افادنا في رحلته هذه عند 

اشارته بظروف الحج وكسوة الكعبة في الفصل االول في موضوع العالقات الفاِطمي ة في 

 . د الحجازبال

 : كتب الجغرافيا والبلدان  –تاسعاً 

وهي مؤلفات لها أهمية كبيرة تميزت بالتنوع في معلوماته ا فه ي باإلضافة إلى      

ذكره ا مواقع المدن والقرى التي كانت تضم العديد من المعلومات والتي تنوعت وتعددت 

( ه 260/ه 000ت) مداني لله( صفة جزيرة العرب)ألهميتها في الدراسة ومنها كتاب 

وقد تضمن هذا الكتاب معلومات مفصلة عن اليمن وأعطى خارطة جغرافية متكاملة عن 

مناطقها وقبائلها وجبالها ووديانها وسهولها وحصونها كما تضمن معلومات تاريخية عن 

اليمن ، وافدت من هذا الكتاب في تعريف الكثير في مناطق بالد اليمن في التمهيد والفصل 

وهو مصدر ثري ( م,077/ه 676ت)لياقوت الحموي ( معجم البلدان)الثاني ، وكتاب 

تكمن أهميته في ذكره ألهم المدن والقصبات وتحديد مواقعها والمسافة التي يقطعها 

المسافر بين مدينة وأخرى وال تخلو أغلب هذه المدن التي ذكرها اثناء تطرقه إلى الكثير 

بشكل موجز وأفاد الرسالة في جميع فصولها بمعلومات من االحداث التاريخية ولكن 

 . كثيرة

 : المراجع الحديثة  –عاشراً 

من أهم المراجع الحديثة التي اعتمدت عليها الدراسة وسنذكرها حسب أهميتها     

الصليحيون )للرسالة وهي كثير ومتنوعة تنوعت بمعلوماتها واستنتاجاتها ومنها كتاب 

للهمداني إذ كان لهذا الكتاب أهمية كبيرة ألنه يدرس ( اليمنوالحركة الفاطمية في 

لَيحيَّين في اليمن والفاطميين في مصر، وفي هذا الكتاب معلومات  العالقات بين الص 

غزيرة استقاها المؤلف من المخطوطات التي لم يتيسر االطالع عليها وقد أفاد الرسالة 

لماجد عبد ( الفاطمية وسقوطها في مصرظهور الخالفة )في جميع فصولها ، وأما كتاب 
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المنعم فهو من المعاجم المهمة التي تناولت عالقات الدولة الفاطمية الخارجية وقد أفاد 

تاريخ االسالم السياسي والديني )الرسالة في الفصل الثاني وفي جميع مواضيعه ، وكتاب 

ة تخص الدولة لحسن ابراهيم حسن إذ أورد فيه جوانب مهم( والثقافي واالجتماعي

لَيحيَّة والدولة الفاطمية وأمدَّ الرسالة بمعلومات في الفصل الثاني  العالقات مع اليمن )الص 

لسلطان ، عبد المنعم ( كتاب الحياة االجتماعية في العصر الفاطمي)، وكتاب ( والحجاز

ت مه مة عبد الحميد وقد تطرق فيه إلى أعياد الدولة الفاطمية وقد أفاد الرسالة بمعلوما

 . في الفصل الثالث في موضوع األعياد

 :الرسائل واألطاريح  -الحادي عشر 

الحياة السياسية في الحجاز خالل العصر )ومنها أطروحة الدكتوراه الموسومة ب     

ألمين، وسن سمين محمد وقد أفادت الرسالة (( م0020-,26/ه 562-,05)الفاطمي 

في الحجاز ، وكذلك اطروحة الدكتوراه الموسومة في الفصل الثاني في موضوع العالقات 

دراسة في ( م0020-م,26/ه 562-,05)مدينة القاهرة خالل عهد الخالفة الفاطمية )ب 

للطيار، هيفاء عاصم محمد إذ أمدت الرسالة في ( النظم السياسية والمعالم الحضارية

االسماعيلية بين )مة ب الفصل األول في تعريف العالم النسفي ، ورسالة الماجستير الموسو

للخزاعي ، حوراء حسون شاكر والتي ( الدعوة والدولة من عهد الحاكم بأمر هللا الفاطمي

 .أفادت الرسالة في الفصل األول في موضوع العقائد 

  

وختاماً أعود فأقول الحمد ل على ما وهبني من قوة، ورزقني من عزيمة كانت     

ال      ة، وأتمنى من هللا عز وجل أن ال تكون عثراتي عمادي وعدتي في انجاز هذه الرس

فيها فوق ما قدرت وأسأله سبحانه أن يوفقنا جميعاً لما فيه  خير البالد والعباد، قال تعالى 

 :  ُ
لَِك َيْضِرُب هللاَّ

ا
ا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث فِي اأْلَْرِض َكَذ َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّ ا الزَّ  َفأَمَّ

 . (0)اأْلَْمَثالَ 

 

 

أفراح احمد  -02

 جالل محمد علي

 الجوانب المالية في كتاب

صبح األعشى في صناعة اإلنشا 

 (ه 70,ت)للقلقشندي 

دراسة في التاريخ االقتصادي 

 اإلسالمي

 دكتوراه تاريخ
كلية التربية للعلوم 

 االنسانية
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 ستخلصالم

سالم على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد بن الحمد ل رب العالمين ، والصالة وال    

 .عبد هللا وعلى آله وصحبه الطاهرين 

 

تعد دراسة الجوانب المالية في أية دولة وأي عصر من الدراسات المهمة إذ .. أما بعد    

تعد النظم المالية جزء مهم من النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي للبلد ، الذي البد 

 .صوصية في نظمه وأن تكون له خ

تعتمببد الببنظم الماليببة اإلسببالمية علببى مبببادئ وقواعببد كليببة مصببدرها القببرآن الكببريم     

والسببيرة النبويببة المطهببرة ، وهببذه القواعببد الكليببة جبباءت مجملببة ، بمعنببى إن النصببوص 

الشرعية متناهية والحوادث مستجدة غيبر متناهيبة ، وان مرونبة البدين اإلسبالمي سبهلت 

استنباط ما يصبلح لظبروفهم وأحبوالهم التبي يعيشبونها ، وقبد وضبع اإلسبالم على العلماء 

األصول العامة للسياسة المالية ، فرسم طرق تحصيل الموارد التي تؤدى البى بيبت المبال 

والموازنبببة العامبببة وحبببدد الخطبببوط العريضبببة ألوجبببه صبببرف هبببذه المبببوارد فبببي طرقهبببا 

جتهاد بعد ذلك على وفق ما رسمه المشروعة ، وترك ألصحاب الشأن حرية التصرف واال

 . بما يتفق مع الصالح العام 

وقد وصلنا موروث ضخم من المؤلفات التي فّصلت وحوت معلومات قيمة في كتابتهبا     

من لدن األقدمين ، وتعد كنوزاً  نفيسة على الباحثين االنتفاع منها واقتباس ما يصلح لحل 

 . مشكالت العصر 

األكاديمية في الجوانب المالية واالقتصادية اهتمامباً كبيبراً مبن لبدن ولم تنل الدراسات     

الببباحثين ولببم يخببتص بهببا الكثيببر ، بببل انصببب االهتمببام ببباألمور السياسببية واالجتماعيببة 

واإلدارية ، وقد يكون السبب في ذلك أن المصادر األولية لم تتنباول الموضبوعات الماليبة 

ة واالجتماعيببة ، فأغلبهببا تناولتهببا ضببمن سببياق بشببكل منفببرد كمببا فببي الجوانببب السياسببي

موضوعات أخرى ، لذلك على الباحث الذي يبروم دراسبة مثبل هب ذه الموضبوعات البحبث 

 .بين السطور عن المعلومة ، وفي هذا األمر تكمن الصعوبات 

 

وقبببد وقبببع اختيببباري علبببى واحبببد مبببن الموضبببوعات الخاصبببة بالجوانبببب الماليبببة لقلبببة     

المجال من جهة ، ورغبًة في التعرف على االقتصاد اإلسالمي ومميزاته  الدراسات في هذا

للقلقشببندي ( صبببح األعشببى فببي صببناعة االنشببا)مببن جهببة أخببرى ، وتببم اختيببار كتبباب 

، فهبو موسبوعة علميبة مهمبة ويعبد مبن كتبب اإلدارة إال أن مؤلفبه ( م,000/ه 70,ت)

، والتباريخ والجغرافيبة واألنسباب ، ضمنه العلوم الدينيبة ، وعلبوم اللغبة العربيبة وآدابهبا 

، كمبا ( إذا صبح التعبيبر)ويعود ذلك الى شخصية مؤلفه الذي يعد من موسبوعيي عصبره 

أنه من الكّتاب المميزين في الديار المصرية في العصر المملوكي ، وقد شغل منصب كاتب 

ثقافته ألواناً  اإلنشاء ، وكان علماً من أعالمها الذين لم يختصوا في لون واحد ، بل شملت
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خبباً حافظبباً وفقيهبباً ومفتيبباً وأديببباً وعالمبباً بالنسببب ، فكانببت  متعببددة مببن العلببوم ، فُعببد مؤر 

موسببوعته صبببح األعشببى مصببدراً مببن المصببادر التببي ال غنببى عنهببا ألي باحببث يتصببدى 

لدراسة الحقبة الزمنية التي سبقت عصره ، وعلى الرغم من هذه المميزات التي تميز بها 

لم يحظى باهتمام وعناية من عاصره من المبؤرخين ، فلبم نجبد عبن ( القلقشندي) أن ، إال

حياته وسيرته الشخصية ونشأته إال بعض سطور كتبها عنه من عاصره ، لذا فِّن حياتبه 

الشخصية ونشأته تفتقر البى الكثيبر مبن المعلومبات ، فمبن ينظبر فبي المصبادر والمراجبع 

سبعة علمبه وعظبم مبا لبه مبن ديبن علبى األدب العرببي  يجدها تخلو أو تكاد من ذكره على

موسوعة ضبخمة ( صبح األعشى في صناعة االنشا)والثقافة العربية ، ويعد أهم مؤلفاته 

وسجالً للحياة االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية فبي مصبر ومبا جاورهبا طيلبة 

مببا كبان تحببت يببده مببن العصبور اإلسببالمية الببى عصبره ، بمببا تضببمنه مببن علبم ومعرفببة وب

وثائق ورسائل وسجالت مكنته من تقديم قدر ضخم من المعلومات المتنوعبة التبي ال نجبد 

شبيهاً لها في أي مرجع معاصر ، وقد ساعده فبي ذلبك مركبزه ككاتبب فبي ديبوان االنشباء 

 . المملوكي 

يببة ومببن الصببعوبات التببي واجهببت الدراسببة تنبباثر المعلومببات الخاصببة بالجوانببب المال    

وتعدد المصطلحات غير الشائعة رغبم وجبود مراجبع تناولتهبا بالشبرح ، إال أن أكثرهبا لبم 

تكن مفهومة مما اضطر الباحثبة البى الرجبوع البى الكثيبر مبن المعباجم المختصبة بالعصبر 

المملوكي لتفسيرها ، ومما يجب ذكره إن المعلومات التي حواها كتاب صبح األعشى فبي 

ب المالية شملت أغلب الحقب والمدن التابعة للديار المصرية في صناعة االنشا عن الجوان

السياسببة أو التجببارة أو االقتصبباد ، ولكببن القلقشببندي فصببل وأكببد علببى العصببر المملببوكي 

 .تفصيالً دقيق اً على خالف العصور السابقة إذ ذكر عنها أموراً يسيرة 

يزهببا بالوثببائق المتمثلببة وقببد اتصببفت معلوماتببه عببن العصببر المملببوكي بِّسببنادها وتعز    

بنسببخ التواقيبببع والمراسبببيم السبببلطانية التبببي ميبببزت كتابببه عبببن بقيبببة الكتبببب التبببي ألفهبببا 

 .معاصروه

وقد انتظمت هذه الدراسة في أربعة فصول سبقتها المقدمة وتحليل المصادر والمراجع     

لدراسبة ، وانتهت بخاتمة وقائمة ألهم المصادر والمراجع المستخدمة ومالحق وملخص ا

 . باللغة االنكليزية 

عصر المؤلف وحياته تناول مقدمة مختصرة عن عصبر القلقشبندي ، : فالفصل األول     

وتعريفاً بحياته متضمناً اسبمه ، ونسببه ، ولقببه ، وكنيتبه ، ونشبأته ، ومكانتبه العلميبة ، 

راسببات ومؤلفاتببه ، وأخيببراً وفاتببه ، ولببم تتعمببق الدراسببة فببي حياتببه ومنهجيتببه لوجببود د

فصلت هذا األمر ووضحته ، وتم التأكيد في هذا الفصل علبى آراء العلمباء بالقلقشبندي إذ 

 . أن الدراسات السابقة لم تتناولها 

وتعنببي المببوارد الماليببة ، وتببم اسببتخدام ( المببوارد)فحمببل عنببوان : أمببا الفصببل الثبباني     

التبي ( فبي صبناعة االنشباصببح االعشبى )التقسيم ذاته الذي سار عليه المؤلف في كتاببه 
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شملت الموارد الشبرعية كبالخراج ، ومبا يستحصبل ممبا يسبتخرج مبن المعبادن ، والزكباة 

وما يؤخذ من تجار األجانب الواصلين في البحر الى الديار المصرية ، ( الجزية)والجوالي 

والمواريث الحشرية ، وما يتحصل مبن دور الضبرب ، واألوقباف ، والمبوارد الزراعيبة ، 

فيقصد بها : أما الموارد غير الشرعية . لموارد التجارية ، والموارد الصناعية وغيرها وا

 . المكوس المفروضة على المتاجر والضرائب والسيما التوابل 

الخلفاء والسالطين : ، وتضمن نفقات كل من ( النفقات)حمل عنوان : والفصل الثالث     

، والرواتبب ، وكسبوة الكعببة ، والمبدارس ، واألمراء ، واالصطبالت ، والرسبل والوفبود 

 .  والزراعية ، والبريد ، والبيمارستانات 

، ويشبمل دور الضبرب ومتابعتهبا ، ( النظام النقبدي)فحمل عنوان : أما الفصل الرابع     

وأهميتهببا ، وأماكنهببا ، والعبباملين عليهببا ، وأصببناف المعببادن المسببتخدمة فببي النقببود ، 

 .، والمعامالت بالنقود ( دراهم ، الدنانير ، الفلوسال: )وأنواع النقود 

 

 : عرض المصادر 

اعتمدت الدراسة في بيان مضامين المادة على العديد من المصادر المتنوعة التي كان     

لها األثر الكبير في إغنائها بالمادة العلمية من خالل المعلومات القيمة المتناثرة في ثناياها 

موضوعات الدراسبة فقبد اعتمبدت علبى أعبداد كبيبرة ومتنوعبة مبن ، ونتيجة لسعة حدود 

 : المصادر من أهمها 

 : كتب التاريخ العام . 0

( م0027/هبب ,,5ت)البببن المببأمون البطببائحي ( نصببوص مببن أخبببار مصببر)كتبباب  - أ

والذي أفاد الدراسة كثيبراً فبي موضبوع المواكبب السبلطانية واالسبمطة وموضبوع 

كتاب بمعلومات عن العصر الفاطمي وتناول األحبداث الميزانية ، وقد اختص هذا ال

ومببا بعببدها وفصببل فببي مببدة حكببم األمببر بأحكببام هللا ( م0012/هبب 510)مببن عببام 

والرخببباء البببذي حصبببل فبببي عهبببده ، ( م0072-0010/هببب 570-025)الفببباطمي 

ومقببدار اإلنفبباق حينببذاك ، إذ أن المببأمون البطببائحي كببان وزيببره ومقرببباً منببه وقببد 

الطببوير والببذي اعتمببد عليببه القلقشببندي فببي موضببوع المواكببب  اعتمببد عليببه ابببن

 .  السلطانية والمطبخ السلطاني وميزانية الدولة في العصر الفاطمي 

البببن الطببوير ( نزهببة المقلتببين فببي أخبببار الببدولتين الفاطميببة والصببالحية)كتبباب  - ب

، فقببد كببان شبباهد عيببان علببى األحببداث فببي العصببر الفبباطمي ( م0702/هبب 600ت)

، ومن نقل عنه القلقشندي في موسوعته ( ديوان الرواتب)وظفي الدواوين وأحد م

المواعظ واالعتبار فبي )، والمقريزي في كتابه ( صبح االعشى في صناعة االنشا)

، وقد عقد فيه مقارنة بين رسوم كل مبن ( الخطط)المشهور ب ( ذكر الخطط واآلثار

النفقبات علبى قصبور السبالطين الفاطميين واأليوبيين ، وأفباد الدراسبة فبي معرفبة 

والمواكببب السببلطانية والمطبببخ السببلطاني مقببدار ميزانيببة الدولببة ومبببالغ النفقببات 
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لجميبع مفاصبل الحيباة فبي الدولبة الفاطميببة ، إذ أنبه أعطبى وصبفاً دقيقباً للميزانيببة 

 .  السنوية آنذاك 

عديد ، تولى ال( م0000/ه 05,ت)للمقريزي ( السلوك لمعرفة دول الملوك)كتاب  - ت

مببن المناصببب فببي دولببة الماليببة البرجيببة منهببا وظيفببة التوقيببع بببديوان االنشبباء ، 

ووظيفبببة الحسببببة فبببي القببباهرة والوجبببه البحبببري ، وامتبببازت كتببببه بتنبببوع المبببادة 

الطريقبة الحوليبة ، ( السبلوك لمعرفبة دول الملبوك)التاريخية فيها ، اتبع في كتباب 

مملوكية ، ودّون الحبوادث التاريخيبة بشبكل وتناول فيه تاريخ الدولتين األيوبية وال

مفصل ومستقل وختم الحوادث بذكر الوفيات والترجمة ألصحابها ، وقد رافقنا هذا 

الكتبباب مببن بدايببة الدراسببة الببى نهايتهببا ، كونببه يعببد مببن المعاصببرين للقلقشببندي ، 

واشببترك االثنببان فببي انتقبباء بعببض المعلومببات مببن المصببادر نفسببها ، فمببثالً عببن 

ع اإلنفاق والهدايا والخلع والمطببخ السبلطاني أخبذا مبن اببن الطبوير إال أن موضو

القلقشببندي عنببد ذكببره المعلومببة لببم يببذكر المبببالغ ، فببي حببين إن المقريببزي ذكرهببا 

بالتفصيل مما سهل لنا معرفة أمر المبالغ المصروفة وكمياتها ، كما اسبتفدت منبه 

لمتمثلبببة بببالخراج والجزيبببة فببي الحصبببول علببى معلومبببات كثيببرة عبببن اإليببرادات ا

 .والمكوس فضالً عن األمور المتعلقة بالنقود 

النجبوم الزاهببرة فببي ملببوك مصببر القبباهرة ألبببي المحاسببن جمببال الببدين يوسببف بببن  - ث

، وقبد أتاحبت الظبروف ألببي المحاسبن التعبرف ( م0062/هب 20,ت)تغري بردي 

البده البذي كبان على النواحي اإلدارية والسياسية في العصر المملوكي مبن خبالل و

اتابكاً للعسكر في مصر ، وطريقتبه تبتلخص فبي أنبه خصبص لكبل عهبد مبن عهبود 

الملوك والسالطين ، فصالً قائماً بذاته ، وذكر السنين وحوادثها دون أن يجعل لهبا 

عنوانات مستقلة ، وعند وفاة السلطان يعود الى كتابة ترجمة كاملبة لبه ، واعتمبد 

يببزي وابببن حجببر والعينببي ، وكتابببه مببن المصببادر فببي كثيببر مببن مادتببه علببى المقر

المهمة والتي أفادت الدراسبة فبي الفصبول الثباني والثالبث والراببع ، وببذلك تكبون 

 .الفائدة منه في غالبية فصول الدراسة 

 : كتب اإلدارة . 7

وهببي مؤلفببات تناولببت التعببابير والتقسبببيمات اإلداريببة والماليببة والمراسببيم والصبببيغ     

 :لة والمراسالت الرسمية ، وأهمها الى جانب الكتاب موضوع الدراسة المتداو

، ويعبد هبذا الكتباب مبن ( م0712/ه 616ت)البن مماتي ( قوانين الدواوين)كتاب  -أ 

الكتببب المهمببة التببي أفببادت الدراسببة علببى الببرغم مببن أن مؤلفببه اسببتخدم أسببلوباً 

ء الدراسة بالمعلومات عن مختصراً في إيراد المعلومة ، إال أنه كان مفيداً في إغنا

اإليرادات والنفقات والنقود ، فضالُ عن كل ذلك فِّنه كان شاهد عيان ، إذ كان مبن 

موظفي الدولة األيوبية وأحد المشرفين على المتجبر السبلطاني ، ومبن المعلومبات 

 . التي زودنا بها وكان شاهد عيان فيها موارد المعادن وكيفية استخراجها 
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، ( م,000/ه 202ت)البن فضل هللا العمري ( المصطلح الشريفالتعريف ب)كتاب  -ب 

ويقصد بالمصطلح الشريف مجموع الرسوم واإلجراءات التي تتبعها دولة المماليك 

فببي تنظببيم عالقاتهببا الخارجيببة وعقببد المعاهببدات وتحريببر المكاتبببات ، وقببد أفبباد 

 . الدراسة في التعرف على الوصايا الخاصة باألمور المالية 

 : كتب التراجم . 0

 :كان لهذه الكتب فائدة في ترجمة العديد من الشخصيات التاريخية ومنها 

الببببببن حجبببببر العسبببببقالني ( البببببدرر الكامنبببببة فبببببي أعيبببببان المئبببببة الثامنبببببة)كتببببباب  - أ

، جمببع فيببه تببراجم مببن كببان فببي المائببة الثامنببة مببن الهجببرة ( م,000/هبب 57,ت)

ان والعلمباء والملببوك مبن األعيب( م0022-0010/هب 11,-210)ابتبداء مبن عبام 

واألدباء واألمراء والوزراء والكّتاب ، وغالب مبا أورده فيبه شباهده ، أو أخبذ مبن 

اببن الفبرات : الذين رجع إلبيهم ، أو وجبده بخبط مبن يثبق بهبم مبن مشبايخه أمثبال 

الذي رتبه علبى ( أنباء الغمر بأبناء العمر)وابن دقماق والمقريزي ، وكتابه اآلخر 

( م00,0/هب 220)فيه أحداث عصره وابتدأ فيبه مبن حبوادث عبام السنين وتناول 

ويقع في أربعبة مجلبدات ، وأفباد الدراسبة فبي ( م0006/ه 51,)الى حوادث عام 

 . التعريف ببعض الشخصيات التي وردت فيها

لشهاب الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمبد ( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع) - ب

وهبو مبن ( م0026/هب 217ت)لمعبروف بالسبخاوي بن عببد البرحمن ببن عثمبان ا

أشهر تالميذ ابن حجر العسقالني ، الزمه صغيراً فحبب إليبه الدراسبة فبي الحبديث 

والتراجم ، وبرع في الفقه والعربية والقراءات ، وكتابه أعاله ُيعد استكماالً لكتاب 

والرجال ،  الدرر الكامنة ، إذ ترجم فيه لمشاهير القرن التاسع الهجري من النساء

ويعد من أهم مؤلفاته وقد أفادنبا فبي التعريبف بببعض الشخصبيات التبي وردت فبي 

 .الدراسة 

 : كتب الجغرافيين والبلدانيين وكتب الخطط . 0

، وقببد ذكببر الكثيببر مببن ( م0702/هبب 600ت)البببن جبيببر ( رحلببة ابببن جبيببر)كتبباب  - أ

المتبادلبة ، وتكلبم المعلومات الخاصبة ببالنظم الماليبة وأنبواع المزروعبات والسبلع 

 .  عن المياه وطرق استغاللها 

لشببببببهاب الببببببدين عبببببببد هللا بببببببن يبببببباقوت الحمببببببوي ( معجببببببم البلببببببدان)كتبببببباب  - ب

، ويعد من أهم المعاجم الجغرافية ، إذ أن المادة التبي قبدمها ( م,077/ه 676ت)

شاملة تقبدم صبوراً جغرافيبة شبتى عبن المواقبع التبي يعبرف بهبا ، ولديبه إضبافات 

مواقببع وقببرى لببم تببرد عنببد غيببره ، كمببا حببوى الكثيببر مببن المعلومببات وتعريفببات ل

التاريخية ، وقد أفادنا في التعريف بالمواقع فضالً عن بعض المعلومبات التاريخيبة 

 .التي أفادت الدراسة 
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، لشهاب البدين أببي العبباس احمبد ببن ( مسالك األبصار في ممالك األمصار)كتاب  - ت

، كاتبب موسبوعي تبولى منصبب ( م,000/هب 202ت)يحيى بن فضل هللا العمبري 

القضاء ، ثم منصب ديوان االنشاء ، وكانت الفائدة من هذا المصدر كبيرة اشتملت 

الكثير من الموضوعات التبي تضبمنها البحبث ، وذلبك ألن القلقشبندي اعتمبد عليبه 

اعتماداً مباشراً ، إذ أن أكثر نصوص هذا الكتاب وردت في كتاب صببح األعشبى ، 

ا عنبببد نقبببل النصبببوص بأمانبببة حتبببى إن كتببباب صببببح األعشبببى يتضبببمن ويشببير لهببب

 .تقسيمات كتاب مسالك اإلبصار ذاتها ، ولكنه أكثر تفصيالً 

ألببي عببد ( تحفة النظار في غرائب األمصبار وعجائبب األسبفار)رحلة ابن بطوطة  - ث

، كانت لها فائدة ( م0022/ه 222ت)هللا بن محمد بن عبد هللا بن إبراهيم اللواتي 

بيببرة فببي التعريببف بببالكثير مببن المنبباطق وكببذلك النفقببات علببى المببدارس وعببن ك

 .المؤانىء وأهميتها والضرائب 

للمقريببزي ( الخطبط)المعببروف بب ( المبواعظ واالعتببار بببذكر الخطبط واآلثبار)كتباب  - ج

من الكتب المهمة التي أفبادت الدراسبة وأغنتهبا والسبيما إن ( م0000/ه 05,ت)

قاً كبان معاصبراً للقلقشبندي ، ولبذلك عملبت علبى مقارنبة المقريزي كما ذكرنبا سباب

النصوص التي أوردها القلقشندي مع ما ذكره المقريزي ، وهذا قد رافق الدراسبة 

في أغلب فصولها لذكره الكثير من المعلومات المتعلقة سواًء باإليرادات أو النفقات 

المقريبزي أفبادت  أو النقود وحتى فبي الفصبل األول ، والببد مبن القبول إن مؤلفبات

 .الدراسة وأغنتها بالمعلومات 

 : كتب األدب والموسوعات . 5

لشهاب الدين بن عبد الوهاب المعروف بالنويري ( نهاية األرب في فنون األدب)كتاب     

، وهو موسوعة ضخمة جمعت المواد والمعارف األدبية والتاريخية ( م0007/ه 200ت)

د كتاب في األدب العربي ، وهي من أولبى الموسبوعات التي لم يجمعها من قبل وال من بع

التي اقترنت بالعصر المملوكي ، وتكمن أهميتها في المعلومات الواردة فيها نظراً العتماد 

مؤلفها على الوثبائق التاريخيبة المملوكيبة ، إذ كبان المبؤرخ علبى عالقبة جيبدة بالسبلطان 

م اإلداريبة ، كمبا باشبر وظيفبة نظبر الناصر محمد بن قالوون الذي أوكل إليه بعبض المهبا

الجيش في طرابلس ، وولي كتابة االنشاء ، وقد أفاد الدراسة في فصل اإليبرادات السبيما 

 .موضوع الخراج والري والنفقات الزراعية 

 : المعاجم اللغوية . 6

 : كان لها دور كبير في توضيح الكثير من المصطلحات التي تخص الدراسة 

 ( . م0762/ه 666ت)للرازي ( احمختار الصح)كتاب   - أ

 ( . م0000/ه 200ت)البن منظور ( لسان العرب)كتاب  - ب

 ( .م0000/ه 02,ت)للفيروز آبادي ( القاموس المحيط)كتاب  - ت

 : المراجع الحديثة . 2
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كانببت لهببا فائببدة كبيببرة فببي إيضبباح الكثيببر مببن المصببطلحات الغريبببة التببي وردت فببي     

- :موسوعة صبح األعشى ومنها 

لمحمد قنديل البقلي ، ويعد هذا الكتاب ( التعريف بمصطلحات صبح األعشى)ب كتا - أ

من أهم المراجع التي أفادت الدراسة ، وذلبك ألنبه سباهم فبي التعريبف ببالكثير مبن 

المصبطلحات غيبر الشبائعة التببي مبن الصبعوبة التعببرف عليهبا لبواله ، فصببحيح أن 

ممبا اضبطرني البى البحبث  هناك الكثير من المصطلحات احتاجبت البى تعريبف أكثبر

مصطلح خاصة ( 7511)عن معاجم أخرى ، إال أنه كان مرجع مهم إذ حوى على 

 .  بالعصر المملوكي 

لنخبة من الباحثين ، إذ كانبت ( أبو العباس القلقشندي وكتاب صبح االعشى)كتاب  - ب

 .السيما العالقات بين مصر والفرنج ( الموارد)الفائدة منه في الفصل الثاني 

النقبود العربيبة )النستاس مباري الكرملبي ، و( النقود العربية وعلم النميات)بي كتا - ت

لعببد الببرحمن فهمببي ، وكانبت الفائببدة منببه فبي الفصببل الرابببع ( ماضبيها وحاضببرها

 .النظام النقدي االسالمي 

لسعيد عبد الفتباح عاشبور ، وكانبت فائدتبه فبي الفصبلين ( العصر المماليكي)كتاب  - ث

 .يرادات والنفقات الثاني والثالث اال

النطبوان خليبل ضبومط ، كانبت فائدتبه فبي اغلبب فصبول ( الدولبة المملوكيبة)كتاب  - ج

 .الدراسة 

لعبد المبنعم ماجبد ، كانبت ( نظم دولة سالطين المماليك ورسومهم في مصر)كتاب  - ح

السيما نفقات السالطين على القصور السلطانية ( النفقات)فائدته في الفصل الثالث 

 .وغيرها 

لحسبان حبالق وعبباس الصبباغ ، يعبد مبن المعباجم المهمبة ( المعجم الجامع)اب كت - خ

 .التي استطعنا من خالله التعرف على الكثير من المصطلحات المبهمة 

لرأفت النبراوي ( النقود اإلسالمية في مصر عصر دولة المماليك الجراكسة)كتاب  - د

 ( .النظام النقدي)، كانت فائدته في الفصل الرابع 

 

سمر طاهر  -,0

 عصفور القريشي

النصوص التاريخية في 

( المفقود)تاريخ نيسابور 

للحاكم النيسابوري 

 جمع وتعليق( ه 015ت)

 دكتوراه تاريخ
كلية التربية 

 للعلوم االنسانية

 

 ستخلصالم

الحمد ل على نعمه المقيمات الوابث ، والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء 

 : آله وصحبه وسلم ، وبعد  والمرسلين وعلى
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تعّدً مدينة نيسابور من المراكز العلمية المهمة في البالد االسالمية ، فقد زخرت هذه     

المدينة بكثرة علمائها من الفقهاء والمحدثين والمفسرين وغيرهم ، وقد ساهمت عوامل 

في مهم ، فقد كثيرة في دفع الحركة العلمية فيها ولما كانت نيسابور تتمتع بموقع جغرا

كان لهذا أثر من خالل حركة التجارة وكثرة القوافل التجارية التي تمر بها ، وكان 

الوافدين إليها ينقلون الى بلدانهم مشاهداتهم ولقاءاتهم مع العلماء ، وهذا كان له أثر في 

ت التشجيع على الرحلة الى هذه المدينة العلمية وازدياد الحراك العلمي الذي أنتج مؤسسا

علمية وتعليمية على مر الزمن ، ومما يؤكد كثرة العلماء ما روته كتب التراجم لألعداد 

الكبيرة من العلماء والمفكرين وفي كافة االختصاصات ، فكان من بين هذه الكتب ما 

فهو سفر حافل بتراجم ( تاريخ نيسابور)صنفه الحاكم النيسابوري ، ونخص بالذكر كتابه 

والتابعين وأتباع التابعين وعلماء نيسابور والعلماء الوافدين من  الرجال من الصحابة 

خارجها والذين استقروا فيها ، فضالً عمن دخل نيسابور واستقر بها بشكل مؤقت 

وغادرها الى مكان آخر أو مدينة أخرى ، ولما كان تاريخ نيسابور بهذه األهمية فقد كان 

ً يغري الباحثين في معرفة  ما يحتويه هذا الكتاب الذي ذاع صيته على مدعاًة أو سببا

صفحات كتب أخرى سواء أكان ذلك ممن عاصروا الحاكم أو جاءوا بعده ، ولما كان هذا 

الكتاب من الكتب المفقودة أصبحت الرغبة أكثر في معرفة المزيد عنه ، وهذا ما دعانا 

ً لدراستنا من أجل محاولة جمعه وتقصي محتواه ق در اإلمكان من الى أن يكون عنوانا

الكتب والمصادر التي تحدثت عن مروياته في تفصيل أو نتف من األخبار والتراجم ، 

فضالً عن محاولة استحضار اإلطار العام للكتاب ، وكان مختصر تاريخ نيسابور لخليفة 

الحاكم محمد بن الحسين معيناً لنا على ذلك ، ولكن صفة االختصار واالقتضاب الشديد 

عائقاً في كثير من األحيان في عرض الصورة المتكاملة ، السيما وأن خليفة  للكتاب كانت

الحاكم محمد بن الحسين اكتفى بذكر أسماء المترجم لهم مجردة من االسانيد ، وكان هذا 

يستدعي استحضار ذلك اعتماداً على ما ورد من معلومات في المصادر المختلفة ، 

الطبقة )كتاب طبقة شيوخ الحاكم : اريخها ، مثل والسيما تلك التي اهتمت بنيسابور وت

ألبي معاوية البيروني ، وكتاب الروض الباسم لتراجم شيوخ الحاكم ألبي الطيب ( السابعة

 . وهو يتناول شيوخ الحاكم من الطبقة السابعة أيضاً 

نا إن الهدف العام من هذه الدراسة هو المساهمة الجادة في إعادة ما فقد من تراث أمت    

العربية اإلسالمية من خالل التنقيب والتقصي في المصادر والكتب التاريخية وكتب 

التراجم وغيرها من النصوص الضائعة لكتاب تاريخ نيسابور ، والتي أوردتها هذه الكتب 

بشكل متناثر وحسب إفادة مؤلفيها منه ، وال نجزم إن كل ما جمعه الحاكم النيسابوري في 

ه بأكمله فهذا من المحال ، ولكن نظن أن مساهمتنا في استحضار كتابه هذا قد وجدنا

نصوص هذا الكتاب فيما تناثر في المصادر األخرى قد أعطى الصفة المقبولة والتي ربما 

 . ستكتمل ببحوث أو دراسات أخرى إذ ال زال الباب مفتوحاً بذلك 
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لينا أن ندقق بجميع لم تخلُ الدراسة من صعوبات أملتها طبيعة البحث ، إذ كان ع    

الكتب والمصادر التي عاصرت الحاكم والتي جاءت من بعده ، وأخذت من كتابه والى 

فترات بعيدة عندما كان الكتاب متداوالً بين األيدي ، فكان العمل مضنياً في مالحقة هذه 

 الرواية أو ذلك النص أو تلك الترجمة من خالل بعض العبارات الدالة على أن المؤلف هذا

هذا ما ذكره الحاكم النيسابوري في ]أو ذاك أخذ من تاريخ نيسابور للحاكم ، كعبارة 

 .، وهذا بطبيعة الحال قد أخذ كثيراً من الجهد والوقت [ تاريخ نيسابور

أما منهجية البحث فقد حاولنا قدر اإلمكان تصور ما كان عليه تاريخ نيسابور للحاكم ،     

تآليف ومصنفات للكتب ، وعرضنا بنفس الطريقة الشائعة وما كان شائعاً في عصره من 

 . ، إذ رتبنا التراجم بحسب الحروف الهجائية ، فضالً عن باب الكنى وباب النساء 

أما الروايات التاريخية فنعتقد إننا اجتهدنا في عرضها ، إذ قسمناها بحسب الحقبة     

 . بالعصر العباسي  وانتهاءً  والعصور التاريخية ابتداًء من عصر الرسول 

اشتملت األطروحة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وثبت بأسماء المصادر     

 .والمراجع وملخصاً باللغة االنكليزية فضالً عن المالحق 

عنوان عصر الحاكم النيسابوري وسيرته فقد درس عصرهُ من : حمل الفصل األول     

وتم التعرف فيه على حياة الحاكم وأسرته ،  النواحي السياسية واالقتصادية والفكرية ،

فضالً عن حياته العلمية ممثلة بِّنتاجه الفكري من المؤلفات والمصنفات وشيوخه 

 . وتالميذه ورحالته العلمية 

فقد خصصناه للكتاب ، أي كتاب تاريخ نيسابور وطابعه العام ، : أما الفصل الثاني     

كل ذيول ، فضالً عن إلقاء الضوء على ما سبق وما ألف من بعده استكماالً له على ش

 .الحاكم من تآليف حول مدينة نيسابور وما تاله أيضاً 

أختص بعرض التراجم الواردة في كتاب تاريخ نيسابور ، وكانت : والفصل الثالث     

بثالثمائة وخمس وثمانين من الرجاالت والنساء ، وقد تم ترتيبها بحسب الحروف 

 . عن باب الكنى وباب النساء  الهجائية ، فضالً 

المرويات التاريخية التي وردت في كتاب الحاكم ، وتم عرضها : وتناول الفصل الرابع     

ومروراً بالعصر الراشدي  مرتبة بحسب العصور التاريخية ابتداًء بعصر الرسول 

لها مبحث  فاألموي وانتهاًء بالعصر العباسي ، فضالً عن الروايات المتفرقة التي خصصنا

 . خاص بها 

 .أما الخاتمة فقد لخصنا فيها أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة     

والبد بعد هذا من أن ننوه الى أن فصول الرسالة لم تكن بالحجم الواحد أو المتوازن     

لضرورات أملتها طبيعة البحث في المرويات التاريخية ، فقد جاء الفصل الثالث أكثر 

 .ماً بعدد صفحاته من الفصل األول والثاني والرابع ومن هللا التوفيقحج

 :تحليل المصادر والمراجع . 7
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تعددت مصادر الدراسة وتنوعت مجباالت بحثهبا فهبي كثيبرة اتخبذت مسبارات مختلفبة     

بحسب اختصاصها ومجال بحثها ما بين كتب التراجم والطبقات ، فضالً عن كتبب الحبديث 

يخ والجغرافية واللغة ، ومن أهمها وأكثرها شمولية واحتواًء للمادة العلمية والفقه والتار

للخليفببببة النيسببببابوري الببببذي كببببان حيبببباً الببببى سببببنة ( تلخببببيص تبببباريخ نيسببببابور)كتبببباب 

، فلقد قدم لنا معلومات مفيدة وقيمة عن كتاب تاريخ نيسبابور للحباكم ( م0002/ه 202)

ى صورة مقاربة للكتاب األصلي الذي لم تَرهُ أعيننا النيسابوري أبو عبد هللا ، إذ اطلعنا عل

. 

إن طبيعة البحث التي اعتمدت على التفتيش والتقصي عن النصوص الضبائعة للحباكم     

النيسابوري في تاريخه اقتضت الخوض فيما رأيناه مناسبباً فبي مصبادر مختلفبة ، ارتأينبا 

 :عرض أهمها من حيث الفائدة للبحث وكاالتي 

 : در األولية المصا. أ 

 : كتب التراجم والطبقات . أوالً 

تعد كتب التراجم والطبقات مبن المصبادر األساسبية التبي وقبع عليهبا الثقبل األكببر فبي     

إتمام هذه األطروحة من حيث الترجمبة للشخصبيات التبي تبم ذكرهبا ، وكبان مبن ببين أهبم 

ختلبف فبي األسبماء والكنبى في رفع االرتيباب عبن المؤتلبف والماإلكمال )هذه الكتب كتاب 

، فهبو ( م01,7/ه 025ت)ألبي نصر علي بن هبة هللا المعروف بابن ماكوال ( واألنساب

عارف وحافظ ونحوي ومجود وشاعر ، طلب الحديث منذ نعومة أظفاره ، رحل البى مبدن 

كثيرة وصنف الكثير ، وعليه كان لهذا الكتاب حضور متميز على صفحات الدراسة ، فقبد 

اً لنا في معرفة ما يشتبه عليه من األسبماء واألنسباب واأللقباب ، فضبالً عبن أنبه كان عون

في نهاية كل ترجمة من تراجمه يلتفت الى إعطاء آراء العلمباء السبيما فبي مجبال الجبرح 

والتعببديل ، فضببالً عببن هببذا فقببد أفببدنا مببن هببذا الكتبباب فببي تحديببد مببنهج ومببوارد الحبباكم 

 .دراسة النيسابوري في كتابه موضوع ال

( إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال)ومن الكتب التي أغنت األطروحة كتاب    

، إذ قدم لنا موسوعة علمية  (م0061/ه 267ت)للعالمة مغلطاي بن فليج البكجري 

ضخمة تحتوي على خمسة آالف ترجمة في علم تراجم الحديث الشريف رتبها بحسب 

، احتوى على ذكر تراجم لعلماء نيسابور في  الحروف الهجائية في اثني عشر مجلداً 

 .مجال الحديث النبوي الشريف وغيره 

أما كتب الطبقات فقد أردفت األطروحة بمعلومات قيمة ، فكانت حاجتنا ماسة إليها في     

 . معرفة آراء العلماء في من ترجم لهم من حيث الثقة والقوة والضعف أم كانوا غير ذلك 

ألبي عبد الرحمن احمد بن شعيب ( الضعفاء والمتروكين)لكتب كتاب ومن أهم هذه ا    

، فقد رتب كتابه بحسب الحروف الهجائية ابتداًء من الهمزة ( م205/ه 010ت)النسائي 

الى حرف الهاء ، وعلى الرغم من أن النسائي في كتابه هذا يكتفي في أحيان كثيرة بذكر 

وياً أو ضعيفاً ، إال إن مثل هذه اإلشارات كانت اسم المترجم له مع اإلشارة الى أنه كان ق
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مهمة جداً إذ أغنتنا في التعرف على كثير من أحوال أهل التراجم من حيث القوة والضعف 

     . 

 : كتب الحديث والفقه . ثانياً 

تعد كتب الحديث ذات أهمية كبيرة في دراستنا لتاريخ نيسابور للحاكم ، فقد أفادتنا في     

كثير من األحاديث الواردة في النصوص التي عرضها الحاكم في كتابه ، ومن تخريج ال

لمحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ( صحيح البخاري)أهم هذه الكتب كتاب 

لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى ( سنن الترمذي)، وكذلك كتاب ( م62,/ه 756ت)

ع الفقهية ابتداًء من باب ، الذي قسم كتابه بحسب المواضي( م27,/ه 722ت)الترمذي 

 .الطهارة وانتهاًء بباب العلل 

 :كتب التاريخ . ثالثاً 

اعتمدت الدراسة على مجموعة كبيرة من كتب التاريخ بتصانيفها المختلفة سواًء     

كانت في التاريخ العام أو غيرها والسيما في موضوع عصر الحاكم الذي عاصر دولتين 

-205/ه 002-000)والبويهية ( م,22-20,/ه 0,2-760)مهمتين هما السامانية 

، فضالً عن هذا فقد اعتمدنا على هذه الكتب في التحقق من صحة الروايات ( م0155

والنصوص التي وردت عند الحاكم بعد إجراء الموازنة والمقارنة بينها ، ويعد كتاب 

من الكتب ( م0707/ه 601ت)البن أثير أبو الحسن علي بن الكرم ( الكامل في التاريخ)

التاريخية التي حظيت بهذه األهمية ، إذ امتازت مادته بالشمولية للحوادث المتعلقة 

بالمشرق خاصة وان نظام الحوليات التي اتبعها في ترتيب كتابه كان لنا معيناً على 

الوصول الى معلومات مهمة تتعلق باألعيان والفضالء فهو يذكرهم في نهاية كل سنة من 

 .يعرضها السنين التي 

البداية )ومن الكتب التي اعتمدت عليها الدراسة وباالخص الفصل االول هو كتاب     

ألبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي البصري الدمشقي ( والنهاية

، فهو حافظ ومؤرخ وفقيه ، ولد في قرية من أعمال بصرى بالشام ( م0027/ه 220ت)

 . ا بمثل ما أفادنا ابن األثير ورحل في طلب العلم ، فقد أفادن

 :كتب اللغة والمعاجم . رابعاً 

لقد استعنت بالعديد من كتب المعاجم اللغوية لتفسير وتوضيح العديد من المعاني     

الصحاح تاج اللغة )اللغوية التي وردت في مواضع مختلفة من األطروحة ، أهمها كتاب 

، إذ رحل ( م0117/ه 020ت)لجوهري ألبي نصر إسماعيل بن حماد ا( وصحاح العربية

في طلب العلم الى العراق والحجاز وخراسان ، ومن أشهر مصنفاته الصحاح وهو أول 

 .من وضع معجماً عربياً لغوياً مرتب بحسب الحروف الهجائية وبمجلدين 

لمحمد بن مكرم بن علي ( لسان العرب)ومن الكتب ذات األهمية في هذا الباب كتاب     

، وهو ال يقل أهمية ( م0000/ه 200ت)ل جمال الدين األنصاري ابن منظور أبي الفض

عن سواه ، فضالً عن أفادتنا منه بمعلومات توضيحية عن كثير من األلفاظ والمعاني ، 
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فقد أمدنا في بعض األحيان بمعلومات تاريخية تخص الدراسة ، وهذا نابع من أن معاجم 

أللفاظ فحسب وإنما تعدتها الى تفصيالت مهمة تدور اللغة لم تكن لتقتصر على المعاني وا

في معنى الكلمة أو اللفظ وتذكر كثيراً من المعلومات التاريخية عرضاً أو بشكل غير 

 .مباشر 

 : الكتب الجامعة لمصطلحات الحديث . خامساً 

استخدمت في هذه األطروحة الكثير من المصادر الجامعة لمصطلحات الحديث ، حيث     

لى روايات الحاكم النيسابوري أبو عبد هللا مصطلحات الحديث ، فكان لزاماً علينا غلبت ع

الخوض في محتوى هذه الكتب للوصول الى المعنى الحقيقي للمصطلح ، وكان من بين 

إلبراهيم بن موسى ابن أيوب ( الشذا الفياح من علوم ابن الصالح)هذه الكتب كتاب 

بناس وانتقل الى القاهرة وكان فقيهاً عالماً محدثاً ، ولد با( م0022/ه 17,ت)االبناسي 

 ( . آييا)وقاضياً توفي بمدينة 

النكت على )ومن الكتب التي أمدتنا بمعلومات قيمة فيما يتعلق بمصطلح الحديث كتاب     

، ( م,000/ه 57,ت)الحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني ( كتاب ابن الصالح

ريخ أصله من عسقالن بفلسطين ومولده بالقاهرة ، وكتابه شامل وهو من أئمة العلم والتا

 .ال يمكن للباحث في هذا المجال االستغناء عنه 

 

 :كتب الجغرافيين والبلدانيين . سادساً 

قدمت هذه المجموعة من الكتب معلومات قيمة من الناجية الجغرافية لموضوع     

مدن ومواضعها وما يتعلق بها ، فضالً األطروحة من خالل التعريف بالكثير من مواقع ال

عن المعلومات التاريخية الوافية التي احتوتها وما له عالقة ببعض الشخصيات التي 

 .أوردها الحاكم النيسابوري في كتابه موضوع البحث 

لشهاب الدين ياقوت الحموي ( معجم البلدان)وكان في مقدمة هذه الكتب كتاب     

ا الكتاب موسوعة جغرافية نظراً لوفرة المادة التي أوردها ، ويعد هذ( م,077/ه 676ت)

وتحدث فيها عن أغلب البلدان واألقاليم والمدن والجبال واألنهار وغير ذلك ، والكتاب 

مرتب بحسب الحروف الهجائية ، ويغني الباحث في التاريخ والجغرافية واألدب وتاريخ 

 .يع فصول األطروحة البلدان ، وقد افدنا منه بمعلومات وفيرة في جم

 

 : المراجع الحديثة والدوريات والرسائل . ب 

 : المراجع الحديثة . أوالً 

هناك مراجع حديثة أمدت األطروحة بمعلومات وافيه يؤخذ منها الترجيح والرأي     

والتوضيح ، وكان الرجوع إليها ضرورياً بين الحين واآلخر ، وإذا أردنا اإلشارة الى مثل 

الديل سليمان كان ( الحركة العلمية في مدينة نيسابور)جع يمكن القول أن كتاب هذه المرا

من الكتب المهمة فقد دلنا في أحيان كثيرة الى بعض األسماء والتراجم الضرورية للبحث 
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، فضالً عن أنه هدانا في بعض األحيان الى مصادر مهمة ذات صلة وثيقة بموضوع 

 .األطروحة 

الدول المستقلة في )همية السيما في موضوع عصر الحاكم ومن الكتب ذات األ    

تاريخ )لعصام الدين عبد الرؤوف ، كما أفادت الدراسة من كتاب ( المشرق االسالمي

 .لفؤاد سزكين ، إذ ذكر العديد من مؤلفات الحاكم ( التراث العربي

 : الدوريات . ثانياً 

المجالت العلمية منها بحث  كما أفادت الدراسة من بعض البحوث المنشورة في    

سؤاالت مسعود بن علي السجزي )منشور للدكتور موفق بن عبد هللا بن عبد القادر 

 ( .للحاكم النيسابوري دراسة نقدية

 : الرسائل واالطاريح . ثالثاً 

كما أفادت الدراسة من بعض الرسائل واالطاريح التي تناولت مدينة نيسابور منها     

المعيشية واالقتصادية لعلماء خراسان في القرنين الثالث والرابع لحياة ا)أطروحة بعنوان 

مدينة نيسابور دراسة في الجغرافية )لوفاء حمود راضي ، ورسالة بعنوان ( للهجرة

 .لظفار قحطان عبد الستار ( التاريخية

 

 

 


