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 لىاعذ انُشش يف اجملهت
 

 ضًٍ االخخصبصبث انخً حعىن  بهب اجملهت انبحث اٌ ٌكىٌ ٌشرتط 

  ٌشرتط عهى انببحث االنخضاو ببدلىضىعٍت و ادلُهج انعهًً يف انبحث و

انخحهٍم و اٌ ٌهخضو بششوط انبحث انعهًً يٍ حٍث انخبىٌب و اعخعًبل 

شٌمت يُهجٍت و احذة و يف اذلىايش و االشبسة اىل ادلصبدس و ادلشاجع وفك ط

 آخش انبحث

  ٌشرتط عهى انببحث يشاعبة اجلىاَب انشكهٍت و االهخًبو بغاليت نغت

 انبحث يٍ االخطبء انهغىٌت و ادلطبعٍت

  مذو انبحث اىل اجملهت ببنغت انعشبٍت او االَكهٍضٌت بُغخخني عهى وسق
ً
ٌA4 

 ٌضٌذ عذد كهًبحه  ٌشفك يف بذاٌت انبحث يهخصًب ببنهغت االَكهٍضٌت عهى اٌ ال

 كهًت  751عهى 

 ٌشرتط  انبحث اٌ ال ٌكىٌ لذ َشش او لبم نهُشش يف اي دوسٌت عهًٍت

 انعشاق او خبسجه

داخم

 

  ٍصفحت  15ٌشرتط عهى انببحث اٌ ال حخجبوص عذد صفحبث حبثه ع 

 ٌشرتط يف انبحث اٌ حكىٌ ادلشبهذ و االشكبل انفٍُت ادلشفمت فٍه عبنٍت اجلىدة 

 ث ادلمذيت اىل اجملهت ال حشد او حغرتجع عىاء َششث او مل حُششاصىل انبح 

  حعخًذ اجملهت يبذأ انخًىٌم انزاحً وحتذد اجىس انُشش يف ضىء االععبس

 انغبئذة
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 غسبْ ِرداْ حدً إٌدبّريَ.  941-991
األصبٌخ واٌتأثٍر فً فٓ اٌسخرفخ إٌجبتٍخ ثٍٓ اٌعراق وِصر 

 دراسخ ٌّٕبرج ِٕتخجخ اٌمذٌّخ

 عجذ هللا أٍِٓ أغب 994-911
دراسخ تحٍٍٍٍخ ورؤٌخ  (لصخ )ِعدسح( إٌجً ٌىٔس )

 عصرٌخ فً أِبوٓ وزِٓ وِسبر أحذاثهب؟!

 



 



 أ
 

 نعي

 الشهيد الدكتور عادل عارف فتحي المعاضيدي

4791 – 6142 

 

     

 

 

 

 

 

 

           

اٌذوزٛس ػبدي  ثبسزشٙبدخ االصبس ثغبِؼخ اٌّٛصً ، فغؼذ االسشح اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ و١ٍ             

ػبسف اصٕبء ػ١ٍّبد رحش٠ش ِذ٠ٕخ اٌّٛصً ِٓ داػش . ٚلصخ اسزشٙبدٖ رض١ش ػٕذ اٌّشء االسٝ 

صبسٚخب سمظ ػٍٝ ث١ذ لش٠ت ِٓ ِسىُٕٙ ثحٟ اٌحذثبء ثأ٠سش  ٚاٌحضْ ٚاالٌُ ، ٍِٚخصٙب اْ

فأٔسً  6106اٌّٛصً ، فٟ اٌسبػخ اٌخبِسخ ِٓ فغش اٌضبٌش ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ شٙش رشش٠ٓ اٌضبٟٔ 

ٌٚٚذ٠ٓ ، ٚلجً اْ ٠صً ِٓ صٚعخ  اٌّىٛٔخػبدي ِٓ فشاشٗ ، دْٚ اْ ٠ؼشف ثٗ احذ ِٓ ػبئٍزٗ 

بْ ، ٚشجذ إٌبس فٟ رٌه اٌج١ذ ، صُ سمظ اٌضبٌش، ِىبْ سمٛط اٌصبسٚخ ، سمظ اٌضبٟٔ ثٕفس اٌّى

فأصبثذ شظ١خ ِٕٗ فٟ سبلٗ ٚلغؼذ ٚس٠ذٖ ، ٚفمذ ٚػ١ٗ فٟ اٌحبي ، فحبٌٚذ صٚعزٗ اٌغج١جخ 

 اسؼبفٗ ِٚبٟ٘ اال دلبئك ٚفبسق اٌح١بح . ٚدفٓ ػصش رٌه ا١ٌَٛ فٟ ِمجشح ػبئٍزٗ فٟ اٌّٛصً . 

رس١ً ػ١ٍٗ اٌؼ١ْٛ ، ٚرزصبػذ أفبط لصخ اسزشٙبد ػبدي ف١ٙب ِشٙذ ِأسبٚٞ ِحضْ      

اٌشغْٛ ، ٠ٚصبة وً ِٓ شب٘ذ اٌحذس أٚ سّؼٗ ِٓ اٌز٠ٓ ٠ؼشفٛٔٗ ، ثأٌُ اٌّص١جخ اٌزٟ رفغشد 

 ٌٙب اٌمٍٛة . 

، ٚاٌزٟ ٔشأ  0974وبْٔٛ اٌضبٟٔ  4ٚاٌذوزٛس ػبدي ػبسف ِٓ ِٛا١ٌذ ِذ٠ٕخ اٌّٛصً فٟ      

فٟ لسُ االصبس ثى١ٍخ  اٌجىبٌٛس٠ٛطػٍٝ شٙبدح زٙب ، ٚحصٌٛٗ ف١ٙب ، ٚرؼٍُ فٟ ِذاسسٙب ، ٚعبِؼ

. ٌٚغّٛحٗ اٌؼٍّٟ شذ سحبٌٗ اٌٝ ِذ٠ٕخ ثغذاد ١ٌذسط االصبس االسال١ِخ ثغبِؼزٙب . ٚثؼذ  ا٢داة

ػٓ سسبٌزٗ اٌّٛسِٛخ  6116سٕز١ٓ ، اوًّ ػبدي دساسزٗ ٚحصً ػٍٝ شٙبدح اٌّبعسز١ش ػبَ 

 ّٛصً (( . )) اٌٛاعٙبد اٌف١ٕخ ٚاٌؼّبس٠خ ٌٍذٚس اٌزشاص١خ فٟ اٌ



 ب
 

 فٟ لسُ األصبس . اإلسال١ِخٚأٌزحك ثغبِؼزٙب ٌزذس٠س ِبدح األصبس ػبد ػبدي اٌٝ اٌّٛصً ،      

اال أْ عّٛحٗ ٌُ ٠زٛلف . ِٚب أْ فزحذ دساسخ اٌذوزٛساٖ فٟ اٌغبِؼخ رارٙب , رمذَ ػبدي ٚلجً 

 ١خ . , ٠َٛ أصجحذ ٌألصبس و١ٍخ , ٟٚ٘ أٚي و١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشال 6119فٟ اٌؼبَ 

اٌزٟ وبْ ِٕٙغٙب ِىشسب ٌذساسخ ( اإلسالِٟوٕذ ٠ِٛٙب أدسط ِبدح )ػّبسح ششق اٌؼبٌُ       

رجمٝ  , ِٚب اإلسال١ِخثؼذ أْ شٍّزٙب اٌفزٛحبد , مبع اف١خ ٌٍجٍذاْ اٌٛالؼخ فٟ رٍه األصاٌج١ئخ اٌغغش

 ف١ٙب ِٓ ػّبساد ِضً اٌّسبعذ ٚاٌّشب٘ذ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّجبٟٔ .

فٟ إٌٙذ ثشغف وج١ش , ٌّٚسذ أْ ٌذ٠ٗ سغجخ ػب١ٌخ  اإلسال١ِخوبْ ػبدي ٠ذسط اٌؼّبسح        

اْ ٠خزص فٟ س٠بصرٙب , الس١ّب ٚأْ ٘زا اٌّٛضٛع , ٌُ ٠ىٓ ف١ٗ ِخزصب فٟ ألسبَ األصبس 

 ثغبِؼبد اٌؼشاق .

ػٍٝ  اٌسٕخ اٌزحض١ش٠خ ثزفٛق , ٔسجزٗ و١ٍخ األصبس ألوْٛ ِششفبٚثؼذ أْ أعزبص ػبدي        

أعشٚحزٗ اٌّٛسِٛخ )) خصبئص ػّبسح اٌّسبعذ فٟ إٌٙذ خالي اٌؼصش اٌّغٌٟٛ حزٝ ٔٙب٠خ 

 َ (( . 0658-0566\٘غش٠خ 0169-936ػصش شبٖ ع١ٙبْ 

رحٛي رسغ١ً ػبدي اٌٝ األسزبر اٌذوزٛس أحّذ لبسُ اٌغّؼخ , ١ٌزٌٛٝ األششف ػٍٝ        

 ِزٛاصال ِؼٟ . أعشٚحزٗ , ح١ّٕب أصجح ظشفٗ ِٕبسجب ,اال أْ ػبدي ثمٟ

اٌّصٍحخ اٌؼ١ٍّخ أْ ٠سبفش ػبدي اٌٝ إٌٙذ ٚػٍٝ ٔفمزٗ اٌخبصخ , ١ٌجحش فٟ  الزضذ      

اٌّسبعذ ٚربس٠خٙب ٚػّبسرٙب ِٚٛاد اٌجٕبء . ٚأِضٝ ٕ٘بن أشٙشا حزٝ أٔغض اٌّٙبَ اٌّغٍٛثخ 

د اٌزٟ . ٚعٍت ػ١ٕبد ِٓ اٌّٛابئظ اٌزٟ رٛصً ا١ٌٙب ٚػبد ػبدي اٌٝ اٌّٛصً , ِٚؼٗ إٌز. ِٕٗ

وبٔذ ِسزخذِخ فٟ أث١ٕخ اٌّسبعذ اٌزٟ وبْ ػبدي ٠جحش ػٕٙب , وّب عٍت ِؼٗ اٌّصبدس ٚاٌىزت 

 ٚاٌجحٛس غ١ش اٌّزٛفشح فٟ ِىزجبرٕب .

أٔغض ػبدي أعشٚحزٗ , ٚلذِٙب اٌٝ اٌى١ٍخ , ٚشىٍذ ٌغٕخ ػ١ٍّخ ٌّٕبلشزٙب , ٚوٕذ سئ١سب        

ٌؼ١ٍّخ اٌّض١ٕخ اٌزٟ ثزٌٙب اٌجبحش , ٚاٌزفشد ِّٚب ٠غت روشٖ , أْ اٌٍغٕخ أشبدد ثبٌغٙٛد ا ٌٙب.

ثذسعخ اِز١بص , وّب اٚصذ أ٠ضب عجغ  اٌذوزٛساٖفٟ ٘زا اٌزخصص. ٚأٚصذ ِٕحٗ شٙبدح 

 األعشٚحخ ػٍٝ ٔفمخ اٌغبِؼخ ألصبٌخ ِؼٍِٛبرٙب .

ِإ٘ال ٌزٍه اٌذسعخ اٌشف١ؼخ . ِٚٓ اٌغبٔت األخش ػشفزٗ ػٓ  ػبدي ٘ىزا وبْ اٌّشحَٛ      

اْ ٠زوش  ال ٠حت, ٚأٔٗ  ٚاإل٠ضبس ٚاالسزمبِخش اٌزّسه ثبٌم١ُ , ٚثبألِبٔخ , ٚإٌضا٘خ لشة, فٙٛ وض١

, ح١ٍّب , س١ٍُ اٌمٍت ,  ال رفبسلٗأِبِٗ أحذ ثسٛء , ٚأٔٗ رٞ سىْٛ , ٚل١ًٍ اٌىالَ , ٚاثزسبِزٗ 

 فس١ح اٌصذس , وض١ش اٌزٛوً ػٍٝ اهلل فٟ وً شإٚٔٗ .

اٌىش٠ّخ , ٚثغبٔجٙب ِىبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ , ٚفٛلٙب سمظ ش١ٙذا ٚث١ٕزٗ  صبيخسعً عّغ ٘زٖ اٌ       

ػٕذ سثٗ اٌىش٠ُ اٌشح١ُ , أْ ٠ىْٛ ِٓ ثذِٗ إٌمٟ , فغضاؤٖ ع١شأٗ , فأِزضط ِذاد لٍّٗ  ئغبصخ

 أً٘ اٌفشدٚط األػٍٝ ثأرٔٗ رؼبٌٝ .



 ج
 

سزجمٝ روشٜ اٌش١ٙذ اٌذوزٛس ػبدي ػبسف ٚس١شرٗ خبٌذح فٟ ٚعذاْ وً ِٓ ػشفٗ         

صاٍِٗ . ٚأْ فمذٖ ثٙزٖ اٌغش٠مخ اٌّأسب٠ٚخ خسبسح فبدحخ ألسشرٗ ٚعبِؼزٗ ِٚذ٠ٕزٗ ٚػشالٗ , ٚاْ ٚ

 ِأصشٖ األخالل١خ , سزجمٝ ِؼ١ٕب ٌألع١بي اٌمبدِخ . 

سحُ اهلل ػبدي أثب ٠ٛسف ٚػجذ اٌشحّٓ ٚأسىٕٗ فس١ح عٕبرٗ , ٚاٌُٙ ػبئٍزٗ ٚر٠ٚٗ ٚصِالءٖ      

 اٌصجش ٚاٌسٍٛاْ . 

 ١ٌٗ ساعؼْٛئٔب هلل ٚئٔب ا

 عبثش خ١ًٍ ئثشا١ُ٘ أ.د.

 األسزبر اٌّزّشط

 عبِؼخ اٌّٛصً -فٟ و١ٍخ األصبس
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 توطئة                                                             
 

 د. علي يبسين الجبوريأ.                                                                     

 رئيس هيئة التحرير                                          
 

ٗاىضقبفٞخ صالس طْ٘اد ػجبف شيذ اىحٞبح اىؼيَٞخ  رطو ٍجيخ آصبر اىزافذِٝ ثؼذدٕب اىضبىش ثؼذ اّقطبع داً

 .قجو ٗاصْبء رحزٝزٕب جبٍؼخ اىَ٘صواىذٍبر اىذٛ حو ثَذْٝخ ٗ ٚٗاالجزَبػٞخ ٗاالقزصبدٝخ إضبفخ اى

 ٖبٗث٘اثبر ّْٞ٘ٙ  فقذ دٍزد مبفخ اىَ٘اقغ االصزٝخ اىشبخصخ اىقذَٝخ ٍْٖب ٍضو ميخ٘/ َّزٗد ٗط٘ر 

غٞز  اٍب االصبر .اىحضزٗمذىل ٍحز٘ٝبد اىَزحف اىحضبرٛ ٗخبصخ رَبصٞو ٍي٘ك ٗطذّخ ٗمزجخ ٍَينخ 

ثشنو ٍْظٌ فٞٔ  حفزدٗاالّفبق اىزٜ  ثبىجبٍغ أٗالٜ ّٝ٘ض ٗحجٌ اىذٍبر اىذٛ حو جزو اىْثَضو فززاىشبخصخ 

اىذٛ ىٌ رَزذ اىٞٔ ٍؼبٗه  طزقخ قصز اىَيل االش٘رٛ اطزحذٍُِٗ اجو  ثزذٍٞزٓ ٍٗذرٗص قجو اىشزٗع

ٌ اىَذْٝخ اإلطالٍٞخ ٍِ ج٘اٍغ ٗمْبئض ٍؼبى فضال ػِ اىقزُ اىزبطغ ػشز،اىجؼضبد االجْجخ فٜ ٍْزصف 

  اىحذثبء. رٔػيٚ رأطٖب اىجبٍغ اىْ٘رٛ ثَْبر ٝقفدْٝٞخ ٗادٝزح ٍٗشاراد 

اىصؼبة فقذ اررأد ٕٞئخ رحزٝز اىَجيخ اطزئْبف صذٗرٕب ٗدػ٘ح مو اىَؤطظبد  ػيٚ اىزغٌ ٍِٗ

ٗرٝبدح أٍال فٜ اثزاس دٗر  اىزافذِٝ ىيَظبَٕخاىؼيَٞخ اىزٜ رؼْٚ ثزبرٝخ ٗاصبر ٗحضبرح ثالد االمبدَٝٞخ ٗ

ط٘آءا جذٝذ ٍِ امزشبف آصبرٛ ٗرٖذف اىَجيخ ىْشز مو ٍب ٕ٘  .اىزٜ طبَٕذ فٜ ثْبء ٕذٓ اىحضبرح االق٘اً

مبىفخبر ٗاىَْح٘ربد ٗاالخزبً اىخ... اٗ اىْص٘ص اىَظَبرٝخ اىخبصخ ثبىحٞبح اىظٞبطٞخ ٗاالقزصبدٝخ  ٍبدٝب مبُ

إضبفخ اىٚ اىذراطبد اىيغ٘ٝخ ٍغ ٍزاػبد اىؼص٘ر ثالد اىزافذِٝ اىقذاٍٚ  ُٗاالجزَبػٞخ ىظنبٗاىذْٝٞخ ٗاىضقبفٞخ 

ٗاىؼزة ٗاىجبّت ٍِ اىَٖزَِٞ ثبىززاس اإلّظبّٜ مَب رشجغ اىَجيخ اىجبحضِٞ اىؼزاقِٞٞ  اإلطالٍٞخ أٝضب.

  ىيَظبَٕخ فٜ رفذ اىَجيخ ثَب ىذٌٖٝ ٍِ أثحبس ػَيٞخ.

 ٍٗنبّزٖب فٜاىزافذِٝ دٗرٕب  ٍجيخ آصبراُ رأخذ ثئصذارٕب طْ٘ٝب ٗرأٍو  ٕٞئخ اىزحزٝز طزظزَز

 اىَحيٞخ ٗاىؼزثٞخ ٗاىؼبىَٞخ. اىؼيَٞخ اىَنزجبد االمبدَٝٞخ اىٚ جبّت اىَجالد 

 

  

 

 

 ومن هللا التوفيق                                                                 
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 (قصة )معجسة( الهيب يونض )

 ؟!أحداثهاومصار حتليلية ورؤية عصرية يف أماكو وزمو  دراشة

 عبد اهلل أمين أغا
 رئيس منقبين أثار أقدم 

 تمهيد:
ةر ددد اءرت  دددقر اددد ر)دددعرتة( دددةروتة عيدددا هرتة ددد   ء ر دددور   بددد ربعددقراءتي دددورة دددد ق رقءتدددد

)ددعر   بددةراءفبددةر ددورتة   دد ردددلةررتة  ددد  يرندد لير)اندد رتةدددبل ر ددور دد ءنلرتةددق) ت  رتة دد قء
  ريهدق ر دورفاد  يرة دد  ر) دءنةر)انهد ر دعرددبل رتال دقتعرتة    بعدةرةهد ر5001/رداد5341

ر لف(دة)دىرتعر ادن ريدنً جريقندقتجر دورتدد لب فرءحندةر  قادةرة دد ءر   د عر ا د عر ا ًعهد ر دور
روببلقر ي ءهرتة(قن ةر دب 

لنلد  رتللد رتال ةدىر تاليدقءر أةدا رتةداد ر دور أيقرةات  جر)انل رل عرأل ير أبلد يرتة   د ر ر
ددقتيرتة عا  د  ر ت ءتير دور  ل ايةرا ترتأل ءر فدء رتةيقندقر تة  ندقرتة عء دور تةعا دورتة  انادور تا
ا ترتة ققر   رتة( ةروتة قعهر تة  دنءت رتةعقنق رتةي ً ةر)له رتة (انقنةرتة  د ان ر تة دورال (دق ر

ة ددقعرتة ددبه رةددق رتةلدد ير)لدد ر ألهدد ر ددد (ور ددعربعادده ر دد ء ر تادد ةر (لعددةر   نددق رة    ددن رت
ن د  ر  دد ءت ر)(بللنددةرةا  ا(ددورة   دد ررعتةدبع ر ددري ءتءرددده رق ل دد رفيهد قرةادد ا  ددور (ددقن ر تا

تة(ل )ةرةقن ؟ رف ر (عر)انل ر دح ةنةربن عر بلبد  ر     ن رتال قتعر ت د  عر دق اه ر  يد  انعر
  تءاةرةا( د. ر ق ل د ريدا رت رءأطرافعدور دور   ع ء ربع رتةل ير)ان ر  أ  عر عراقدنةر 

ا ءنةر اورب ي اه راقر اد ورال )د  ر  ر  عاانعرتةب عربد ءفةرفنا  نةر   ء رل  ةكر عرابا
يقنق ر)ّ  ر  ءل هرة عرنه  ر نه رب ءٍ ر    نءرانءر (انقطرأ ر) ف ور ن  رأاق ل ر)اىرفء  ر دعر

دددعر دد ر ءر)دددىرأعر لدد  رتةءادد ر تة(بدد  رتةفي هدد قرأ رءح راددقرلءتادد ريقنددق ر   قاددةر ددورتة  دد ّر
أ  دددعرتةدددىر ةدددكرددددبنبلجرد   ددد جر دددعرابددد رتة ه  دددنعر تةقتءددددنعر تة(دددءتيرتة دددءت  ر  دددعرت رتةعددد عر

ر تة   ن ر تةءي ق 

ر دل فء رتةىر  اق ل رفةن ر ور)ل  نعر ل( فر يء  ر  عان(  ر د  ء ر له ي

ر
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  تهجنسيو لنبي يونس عميه السالم اهوية 
  لدد   رتة ددقعررتةي تلددبادد ترتة ل ددىر يهدد  رلدددءر)قنددق ررتة   (ددةر ددورتةقءتدددةعرنبددق ر دد  -5

فةنهد رتةب  دعر ب يدء رأ ر د عر د ءتر دعرتةدد  ر نهد ر ه ندةرت ريلددنةرت ررن فدء    رةد ر
)ءانةرتةلبورند لير د عرن د عر يد ءن ر دعرأاد رلنلد  ؟ر اد ترت   د  ر تءقآرأ ر د عر ءت ند جر

أعرتةلبدورتبدءتان رر نددع رتألاد ت رتةعءبندةرتة(قن دةاد ر دعر  عر  تيدق تر دورتة لف(دةرب ادء ر ر
تةددبل  رأ رأعرتةلبدورند ليرر د ب ب ر  اا راءنبد رةد فر)انهببلقر)ان رتةدبل ر  عر عرأا ر

  عر عربلورتدءتًن ر  عرن  عرت قرت ءتقرتةي ةندةرتةنه قندةرتة دوريد يربهد رت يد ءن عرفةدىر
ورأ د  عر)قندق ر   ءادةر دعربدبلقر يد ءر د ا رببلقا رأال يرتةدبورت ي ءطرةهد  ر ادقرأدد ل
البددورةرة(دد شريدد   رتة   دد ر  دداتءتجرورباددق رت لدد تك ر نددعرليددقر دداتءتجرةلدد    رتالة( يددور دد

بلدورتددءتًن ر دورتةعدءت ر دعرقتلن  ر دور قنلدةرتة   د  رفاد  ةرتةدىر ةدكرليدقر دعرتلبند ير
ةعدددءت ر ددد ترتة  ددد ريدددءتيرتةددددبورتةبددد باور   دددقعر   اددد رألبنددد ير ةدددق تر ) يددد تر  ددد   تر دددورت

ر تةُعانءر وريل برتةعءت  
لد عرب عدققرت ةهدةر  د رنعرتةد نعرنح عر)ادىرددبل رت يد ءنتدءتًن ر عرتة   قنربلو   عر -5

تددد  ءا رفدددءتًن رةدد رةدد رن ددعرتةلبددورندد لير ددعربلددورياددق ه رة دد رق لدد ترتدبدد ءهر ددورروأعربلدد
ر   رُندع رة ءاه رتةيقنقرةآلي ءننع

تة ددد  ءروتة(دددءعرتةاددد  عرابدددد رر  عردددد  يرألبنددد يرفددددءتًنيرتعرن لدددآرالدددءطنددد  ءر)بددد قطر -4
 رأب هرت   طر عردبفراب ةد ع ر د عراد ترتةلبدور ع  دءتجرةعاند ر ادكرنهد  تر نءبعد  رهتة نبلق
 ر د ءرن لد عرن  دقعر)دعر ه دةراد  ربهد رءيد رتدد  رن لد عرةدق رتاد رلنلد  رتةد  ء  اكر

رر ه5وة ورنق) ا رتةىرتة  بة
رهتددددء ق عوأيددد ءرأدرأقّلددد ربدددورنددد ليرأددددب ر دددعر) دددءرندددد ق ر دددعر ةدددكرتعر) دددءرتةلر -3

ي  عرتةلبورن ليرتةبع  رة ي قررنء نان ر   ررأ ره عر) ءر ةنيرهر   ر119-185و
أ رفيدد   رر ددعراددنء ةددكر ددورتبلنددةر عدد قرألدددء ق عرال (دد ج ؟ر ةددنير ددوررو)اندد رتةدددبل ه

ر  ءندو 
عيدا رتة دور ل  ةهد رتة(دء عرةا( دةرتة رتةعقندق تعرتة عيات رتإلةهنةرتة عء  دةر دورتال دقتعرر -1

نا  را هرتةل  ر عرتالد لب ف  ر)عرفبنعةر   د ر تة ءن ر    دنءهرند حرةل ربرنءتقر تا
أ رربعنق   ؟ ر ةنير ورأ   عر   ي  ءارلنل  ر- ور لف(ةرتة    تال قتعرتة وريء ر

ب دد ءر) ن(ددةار  دد رنبددق رةا انددءر دددعرتة(ددءتي رألعر ددبلر ددعرتةب ددءنعرتالبددن رتة   ددددفرت ر
 دددعر لف(دددةرتة   ددد ر لنلددد  رهر اددد ر5000ةدادددنلرتةعءبدددورنبعدددقتعر  الن(ددد ر)دددعرتألةددد روت
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 دد رتةدد طر  ددبر ندد ر ندد هرقياددةرر581ي ءت ندد ج ر ن  دد رءأددد ربيددفرتةعددءبرتةبدد ة رف ةدد ر
ر تة ءت  

ء ت ددقهر ادد رادد  رفةندد ر ددعر ندد هرلور)دن دد جر دد ةب ءرتة دد بلف رب دد رنتعرلهددءرقياددةرنادد ر -1
رعق ر د ل ددنب ر دورتةءبندعر ررتء  د  )لدقرر د   د جررتةعددن  ررتةاتبرتأل)اىر تةاتبرتالد  

ر )ل رتة عء  ةرتةعقنق تة نا ل  ر
قتعرتة  بل (ددةرتة ددور ددء ربدد ةلبور دد    ءلدد هر)ددعرتة عيددا رنددد حرةلدد ربدد ة(  رتعرادد هرتالر -7

ندد لير)اندد رتةدددبل ر ددور  ل دد رةنددد رب ةاددء ء رتعر  دد عرف ناددةرتة ددق رتطرءب دد رال انددقر
 دد رأ رتادد رلنلدد  رةددد هه ر )لدد قا ر رء ر دد بنعرااددب ر ددعرا)اددىرتندد  ر عددق قت ر   دد ر

ة( ً ر ورتةب ءروتةدن  تةلهدءهر تب بل)د ر ة دد ر دعرر- ء  ب رتة اكروتة اكهرةاد ءر تةهيء ر تا
ةهددد هرتة  ندددةر  دددعراددد ر ءاددد ر يددد  يهرو ددد راددد هررةهنددد جرفءرابددد رتة ددد  رتة   ددد ربددد ر تة دددددّر

ن دد عرتةلدد يربدد رال  (دد جر ل نيددةرة يدد اقت ه رتة دددنةرتال ددقتعريددء رت دد  رت)ددنعرتةلدد يهر تا
 دله رن ددّقعر ددور دد ء هرت ريدد اقهرأل دد  ب رر لدد دءنه ر  ددر  دد أ تةب دءنةرةهدد هرتة عيددات ر

رطرةه رب رقءتنةرد ب(ةر عاا رة  ر قع    ع ء  ر)عرا ترتةيد.رتة
تعرا ةرتب بل رتة  عرةن ل عرون ليهر   د ر وري  د ر دق ررآرالءطرأنا جرنء ر)ب قطر -8

ادد هراددقرقدادد رر–تة عيددا رر–اددقر  دد عرتة( ددةرر ه5و ددعرتة  ة ادد ءرتةعدد ة ورابلاددةرتندد  ر هددو
عرالل ت (د رتةدءأطر)ادىرألهد ر رتالقند عرتةدد   نةر ة للد ر  ددا نتة  ة ا ءرتةع ة ور)دعرفءند

ا ةراءنبةر دبرأ ري ًعةرتة  ء رف ة  ر ءق ر ورتة(ء عرتة ءن ر)اىرأله ر (ن(دةرفةهندةر
رعبء   عيا رءب لنةر نه رتة انءر عرتة

و)ب قطهرتة  دء ر)دعرابلادةرتند  رةب(د يرتةلبدورند ليرون لد عهر دوررتة   بءب  رة رناقر  هعرر -9
ابند رر دعفبندةرادقر  د عرر– عرتل ر قعر يهد  رتة دق رال) بد ءت ر دداينةرر ي  رتة  ر

تعران ق رتة ق ر)عر ةكراقر حقطرب رتةىرتة  ا ر تة  ب عر وري  ه رة  ر نه ر عرت  د  ر
دد جرقةن رتلدد ر)لددقرة ددد رتةددىرتةيدد ف ر دد عرياددقهر ) دد ءت ر انددء  ربدد أ ر دددا د جر  دد رر  هًء

 نعء  

ر فعربنًةرتة   رتةب ءطر د ا ةرف رالرنقد رأ رنعنشر ورت له ءر تة ن هرتةع بةر -50
 ر عد بنءر تدد  يرة دد ن  ر دورلد.رتة( دةر    ددنءا رنبدق رق ءرريالمسميات ومرادفاتهار -55

ت) د قررعءبندةر ادورةندد رب ةادء ء رتعر  د عر د ةل رتعرةه ر ءتق   رةيلده ر عء  ةر ورتة
رتةل ير)اىر د ن  رب ة ت ر له ي

رعرتةلن ربب ءرتةلن   رةن  ر الات رتة  ءن عرند أةيفآرأيرتةلهءرتة بنءآرالبحر-أ
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 تةدددا تء ر دددورتأللهددد ءر  ددد رألهددد ر فاددد ر)ادددىر ددد ر دددورتةلهءندددةرير ادددورتةدددد عرالمراكببب ر-ب
رتةب  ء 

لة/تةددد  ةر   رتةلدد عرة(ددبرتةلبددورندد ليرون لدد عهر)اندد رتةل ررآير تةلدد عيرتة دد  الحببوتجر
 دعرتة  دءتق ر دورر تةدبل  رتة د  يرتةدد كر ةدنير د  رتةب د ءر  دءتج ر اد

ر أا رتة  ءبرند  عرتةد كرب ة   ره4وتةا ة
 ورتة لف(ةرتةىرت دقراءندبر  دعرلهءنةرتة عء  ر  تدفةرل( رركير ا رال يرتة االفمكر-ق

عرأفدد ت راللدد رنفدد  ر دد  رتة دد ي ر  دد ةكرتةفدد  ري ددر- ددد ن  رتة اددكرتنادد 
تةء ع ر   ل ترن لع له رب تدفةرءبف رتالدي بر ي   رتاليي ءربعاه رتةىر

رتةبع رت دءرب ة ب  ر  عر   ه رتة(ءبرتةياقنةرتة ل  دة 
بهدددد رددددد عرقياددددةرتةلهءنددددةر   لدددد رأل ت)دددد جر  عددددقق رةال(دددد رتة يدددد ءطرريرُنددددءتقرالسببببفينةر-ادددددر

ري جر ورتةع  ءرتإلدبل نة  تة د  ءنعرب  ر نه رتة 

ب ةلدددد يررتة   اددددةت رتةددددد عرتةلهءنددددةررأ رتألفدددد ت ريرتة اددددكرتةلهددددءطالفمببببك الم ببببحون -و
ر ب ةبا ًعر انءا   

ل(ددد رةا دددد  ءنعررتة ددد   ء ر ددد    ردددد ب( جر تددددفةر–تة ادددكرر–ير ددد عرتة ادددكرالنقبببل النهبببرير -55
 أء نلند ر رتةند  ر تةبا ًعر ور   رلهءرقياةرتب قتير عري   ريانء رتبعر) دءر دور ء ند

  دددء ءتجرببادددقرووأدددد ور   ددد ههراددد رتة   ددد ر لنلددد  رب  يددد هر ددددفرتةعدددءت ر يل بددد ر لددد ر
تةع ددد ءرتة(قن دددةراددد رتالددددبل نة ر   لددد رتةء ادددةرب تددددف  ر دددد  ء رتددددب ) جرت رناندددقربدددنعر

ر  أء    ر د  تهرتة    ر ب قتقر دبريق ريءن عرتة  ي
ةددق رت يدد ءننعر اددقريدد ل ترر–تة دد ًورر–ر  لدد رادد هرتال ددبلكر ددعر ددد ًفرتةل(دد رتةلهددءطر -54

 يدد ءرتة بنددء ر تة   اندد ر تةانددءتعرتة يل ددةر ددعرت دد  عر ( ةعهدد ر  ددل ) ه رتأل   ادد تر  اهدد ر
دددد رورلنلددد  ر  ا ددد دددور قنلدددةربادددفرتاليددد ءنةرتةدددىرتة( ددد ءر تة ليددد  ر تة ع بدددقرت يددد ءنةر

ا ت ه رتة ءبندةر ر  د ةكرتدد دق  ا ر دورت) د ةه ر ادهد ءدب قوتةل ء قهر رق ءريء  نعرو
ر  ورتال)   رتة ي ءنةر انءا  

 بوربددنعر ا  ددويرب رتةا دددور تة  ادد )ور تةءددد رتة  دد تدنددءتجرنبل دددر ددق رتة (دد ءبر تة يدد ر -53
 ءكر تة  لد  ر دعرابد رتةلد يردد ب( جآر ادقرتة اكآرتة اكآر   ةكر ا  نعرتد دقت ه  رتة يد

ر  عقق ر د ًفر أل ت ر ت ي  ر د ً رتةل( رتةلهءطر أاءتا 
 ال كر  ءر ورتة   قءر تة ءتيعرتةي ءت نةرتةعءبنةر)عر   عرا  روة دهرتة   رةدنقل ر -51

ندد لير)اندد رتةدددبل ر ددور قنلددةرباددفروباددقهرت رتددد ور   دد رتة  ةنددةرتة تاعددةرتةددىرتةيدد   ر
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 ر  د رأعر يد قر دديقر  ر ءحنةرتة قعر عرابد ريدد.ريد اقهتة ءبور عرتة    ر لنل
باددفهر  دد ةكر يدد قريدد  عر ددور- يرب ددد رندد لير نهدد روباددقةدد ر ددورتة قنلددةرتة دد   ء ر )ددنعر دد

تة   ددد ر )دددنعر ددد يرب دددد  ر دددورلنلددد  روتةق ا  يدددةهر اهددد ر ددد  وربددد عرتة عيدددا رت را دددةر
لنلدد  ر  قنلددةرباددفرتة د   ء   ر أعرلهددءرقياددةرادد رر–تال دقتعر  لدد ر ددور لف(ددةرتة   د ر

تةدىر ندعرا  د ر دعروتةب ءهرتة طر ن رتة ( رتة   رن لير)ان رتةدبل ر  ند ردد ءر دع قتجر
ري   ر)اىرتةن بدة 

يرأاددء ر  ددءربعدد ر دد  ءقر ددورتة ءتيددعرتةي ءت نددةرالحببدف فببي المراجببر الج رافيببة ال ربيببة -51
تةعءبنددةر ب ا اددد بر ( ادددن رتةادددء ء ر تة دددور فءادد رت ر  دددء را دددةرتةلبدددورنددد لير)انددد ر

وربافرت رباقرتةدبل ر عاناتجرةا  ء رت رتةءحنةرتة وردعنل رتةىربن له ر  له را  رتة   رة ر 
ررن  رتد ور    آر  عرا هرتة ءتيعي اورتة ور د ىرتة

تي ءرتة (قدورتةىر ي قر ديقرد ءجرباقرب( ة رو بد اءرباقر)نعرنا)  عرتعرن لير -رأ
رر ه3ودءجر له رند ي ورب  ًه ر عرتةبء.ر  عرا رة ر ديقر   اعرييء رتةن(فنعه

رر ه1و  ى نينءرتةهء طرتةىر)نعر ورووباقههر د ىر)نعرن ليربعر -رب

ب د ءهرر-ج  ن  ءرند ا  رتة  د طرتةدىراد  رتة د  رةالبدورند لير)اند رتةددبل ر دوربادفر تا
رر ه1و عراب ردءن لو

  ءرينلرتةءب  رتةق ي(ور)عر قنلةربافرت رباقرتله ر (عر)اىراءبورقياةر  نه را  رر-ق
رر ه7وتة   ر–ن ليربعر  ىر

 دددعريددد تاقر قالًددد رر ددد ر  ءلددد يرتعر يءنددد  رت دددقتعرتة( دددةر  دددءتأ رةلددد ربالرحيبببل وال بببود  -57
 ا رتعرتةلبورن لير)اند رتةددبل ر دءكرلنلد  را ادب جر)ادىرتااهد ر ء دبررب ة   ءرت  وي

يل بددد ر دددعر يدددء رلهدددءرقيادددةر تة دددوررتة ادددكروتة ادددكهرب( دددقرتةدددد ءرب ء هددد ر تةهيدددء ر  يهددد 
فرا  رفةنه ربعقر نعرلهءترتةاتبرتة بنءر تة  نءر ن  عر نهد رقيادةر بندءتج ر  دورتة دادلن

تة   د رنا(دىربد ر دورتةلهدءروتةب دءهر  د رر–أ ر  اعر  ر عرا هرتة لف(ةريل برلنل  ر
اد ر عدء  ر نا ( د رتة د  روتةدد كرتة بندءهرتةدد طرن يد ر دع قتربد ريد  الر) ديرتة ندد ءر
 ) ير يء ر ن هرقياةر  عرا رنا د رون(   هر عري   ر)لقر قنلةربافرتة    ء رتة تاعةر

ءلد رهر اد ر (ءنبد جر ادقر ا10 عرد دنعرور )اىر د  ةر (ءب)اىرقياةري   راءبورلنل  ر
بنءر)عروتة د  رتةلهدءطهرتةد طرا دقل هربدقالجر)ّ د رندند رفةند رألد روتة د  ر   ءرتةد كرتة

تةب ددءطهر دددبر  ةدددكرةبعددقرتةب ددد ءر)ددعر  ددد عرتة ددقعربددد ال رتال ندد  ربددد ر)اددىرتةع دددير
ر  يءن  رتة قعر اب رأله ر  انةرأ الجر  دءتج 
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يد عر  د ر  لد ر تاد ةر  اندء رألاد ربق رةل رتة  ء ر تا ةر ورا ترتةريماندالئل االير -58
لنلددد  رب ة  ةدددةرتة   ددد  ةراددد هر تة دددورتق رتةدددىرتن ددد له ر  ددد رن هددد ر دددعرتال دددقتعرتة ءنبدددةر

ةرتة دور دقا رةالبدورند لير)اند رتةددبل رت د  ر يد  نعر  عدقق ر دعرتاد ر(تة   ت ء ر تة  بل 
ر قاه رب عيا رء ا ر)ل  تة لف(ةر  رن

ة(ددددقر)ء دددد رتةلدددد ير ددددورلنلدددد  ر ادددد ربددددنعردهددددءتلنه رنددددق) ا رةئلن دددد عر )بدددد ق رت رق عرر-أ
رتالة    رفةن  

ر  ءا ر عرأعر  ءاةرد  ن ربه ر بق رب تقءا رةه رتالرأعرت رأّياه رفةىر نع ر-ب

أ ر ددورددد نلةرلهءنددةرء هرتةددبع ر ددله ر ادد رن دد قءرلنلدد  ر نء ددبر ددورتة اددكروتة اددكهرر-ج
رل ب  )لق  ر  عر ور  ةةرتة ابرتة عء  ةر)ل  ةاهيء ر له ري

تةدد نعر عدد ر  دد يء رةدد ر ددور دد قعرتة(ء)ددةرتة ددورأق رأ رتة ء ددبريدد اقهرء دد برتة اددكرر-ق
رت)نله  ر تةىرتة( ً ر ورتةن روتةلهءهر باع ر عراب رتة   روتةد كرتة بنءهرت  

ددد هر ددعرابد رتة دد  ر)اددىري لدبرتةلهددءروقياددةه رال ددد ربعد رتةلدد ير)لددقرا  د روة ر-ادد
ر)لقر قنلةربافروباقه 

ي اقهرتة انءر عرتةل ير ورتةعءتير ءنا جرنع ةلرل د ربييء رتةن(فنعرتة ورتلب ه رت رر- 
رة ر ن  د رب  يرتةعنعرتة(ءنبةر ورباق 

اددد هرتة يددد اقر تة ءتًبنددد  ر تة عيدددات رتإلةهندددةرتة دددور  دددا رةددد رادددورتة دددورتق رتةدددىرر-ا
رتالن  عرب  ر بءد ة  ر ق)   رةه ر ل تك 

 

 الهيب يونض عليه الصالم تبايو قصص

رتةداتبربدنعهرتعرند ليربدعر  دىرتب اعد رتة د  ر دور دادفرتة د يرداد155ت ءقرتةهء طرو رر
  طر ور عي  را  نعر  ب نل نعر)عر  ت رت)ا رب ة  نحر   رت ءقرن ا  رتةره8و قياةروتأل)اىه

 رةند لير)اند رتةددبل  ر ادقرأدد ل ربد ال ةىرتة دورأ ءقاد ر د ر دعرتةهدء طر   عرتب بل ر ا  رتة  ر
ر  هنقتجرة  ردل ءقهر)عرا  رأ رل.رتبعردعنقرتة  ءبورتةه   ر ن ا   

)دنعرند لير)اند رتةددبل ر  دور ادكرره9و نعرن  ءرتةهء طر)عرلنل  رب له ريدءاورتة   د ربهد ر-أ
رتةب(عةرتب اع رتة   ر ت رت)ا  

بددد عرتة ددد  رتب اعددد رنددد لير)انددد رتةددددبل ر دددورلنلددد  ر ( بددد راددددهرر151رو  ت ءقرنددد ا  ر
ر ه50وباقر-تة    ر باف  رال كهر ن( قر وربافر
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)اند رتةدددبل ررندد ليأاد  ير اد تر  ا ددقل هر دورب الد ر ددعرتعرتال دقتعرتة ددورتة د ربد ةلبورر
 ريء ر ور لف(ةرتة    ر    رلهءرقياةر باقر دب ر ةنير دوربدبلقرتةيد  رت رب دءرتةيد  رت

رببعاه ر   ردل اح رةتة  نف  رتة   ا

تةي ًعةر اورانءرتةع(بللنةر تة ورء اه رن ا  رتة   طرل د رب( ةد ر)لهد ررتةا لنةت  رتة( ةرر-ب
و ادد تردبددءر)يدد بربعنددقر)ددعرتة دد ةر ددورتةع(دد ر ت رت)ادد ه را ةدد رتةدد طرنبددق رألدد رأددد هرأ رفددد ( هر

عر  ىر)اند رتةددبل ر دورب دءرتةيد  راد رتدءيد ر)ّ عردب( رأ ر  عري ًع جرب عرتة   رتة ( رن ليرب
ر ورب ءر  ءرا رتةىرب ءرت ءن(نةرا رتقدا ر ورب ءرتة ي ار)لقرفليةرا رتةىرتةب ءرتة  نف   

 لنلد  هرر–لنعروتة   د ر ا ردءجرب ر ورب ءرتةب ء ر  ىرتقدا رقياةرا رة د رب   عر عرتة 
ددءجر دعربفدعرتة د  رن(د  رأ اد ر دد ور)اىردبعةر ءتدلروبافهر رب ءهردءن لور (  رأ افرأطرأُر

رر ه55و ةكرتة   عر افرا ربافرا رباق

رءأا  ير ب ة ( ً رتةي ءت نةرتة  ةندةر ن( دقربد روتة  د  رتة د  ه؟اربعدقردء يد ر دعرتةب د
تالبن رتة   دفر   راءبر يل برت ءن(ن ر ورتة  نفرتالفادوراد رت يد ريدء رت ءن(ند ر تة  دنفر

ريادةر دع قتجرتةدىرلنلد  ر بادف؟اااقةعءبورل  روأالباّدةهرت رتةب دء ر رتةهلقطر ب ءرتةعءبر  ةدانلرت
 ه رنع( را تر؟ار  ن رن دءر ي قرتةلبورن لير ور قعرأ ر  تل رتةي  ريات  جر ا رتأل ءرتةبعنقر

ر (ن(ةرتأل ءرن  تيقر ورلنل  ؟  رتةبعقر)عرتة  تب رف را ر ور

  ر   اب جرتااه رأللد ر د عرااند رتة دبءر تة عء  رتعرتةلبورن لير)ان رتةدبل ردءجر عرلنلر-ج
 تة    را ر) قرتةنه ر ءا  جربعقرتعريء رة ر  يء ر عرت دقتعريدد  ر بعدقر) ق د ر ءحندةرتةلد ير

رة ر  ل ترب  ر ّ ءا رب  

رتة( ةر)لقرتبعردعنقرتة  ءبو ر-ق

لير هرا ة رأعرتةلبورند ر5573-ادرر174  ءر   قر ءنقر يقطرل(بلجر)عرتبعردعنقرتة  ءبورو ر
 دعررو)ان رتةدبل هآروقد ر ورد نلةر عرد عرقياةر  ا  رتةدد نلةر ةد ر   دءكر (د  رًءندده ر دن  

ةدددد ر لددددبر  ددددد ا  تر)اددددىر ددددعرنا( لدددد ر ددددورتةب ددددءر  اعدددد رتة ددددد ا ةر)اددددىرندددد لير ء دددد هر  ة ( دددد ر
ر   ه55وتة      ه

 لددبر لدد رةهدد  ر تة تاددحرتة    ددن ر تة ددد ن  رةا( ددةر أ ددقتاه ر ءقر ددوريأأادد  ير  ددورادد ترتةددل.ر
يددبلير ددد ءر دادد رأ ددقتعراد ترتأل ددءرتة ددبه ر  د ر دد ر)داار يهددةرلدءلدد رتة   تادعةر ددور  ددنءر تا

ر   رأءقل رفنا   ر أاب   ر   ال وي

د عرلهءرقياةرر ا رأعر تدفةرتةل( رةالبورن ليرتة ور عقرفةنه ر  ل رد نلةرلهءنةر ع -5
   ر)لق  را قءا را اب جر عرأااه  ل ور قنلةرلن
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 ةل  ربعقر   قء  رلنل  رب ق را نء ر   رنبق   ر ورلهءرقياةر  ا  رد نل -5

دنيرتةدد نلةروابف لهد هررترن لير)ان رتةدبل ء  ر -4  ورتةب ءرتة طرا رلهءرقياةرب  ءر عرًء
 بعقرتة د ا ةروتة(ء)ةهرتة عء  ةربه ترتةي ع 

 تة   رتة طرفب اع ر  عر ورلهءرقياةر ءدبلجرفةن ر  ل دءتجرفن هرةنعنقه  -3

 تة   رفةىرد   رلهءرقياةر   ر عء رتة( ةري   رلنل    ا  رب ر -1

 ة ر  ي اق رتةل يرة ر ةه  ر بق)   ريء ربعقرا هرتأل قتعرفعرتإلن  عرب  -1

تة ددقعررءةهدد ترلددء رأعرانددءر ةددكر ددعرتة  دد ءت رندد  وربدد ة انءر ددعرتة ل اادد  ر ددور ددد  -7
رتة طرلءته 

 تباين التفسير لمحدف لدى القدماء
ت اددءرقاددةر قءتنددةر دددعةرت دد ررهىوعر تةء  ةددةرتةعددءبر تة دددا  عن ن  دد ر ءقرلا دددرتعرتةي ددءت

 ددددعردندددد  رتة  دددددءنعر يددددء  ه ر ددددور ادددد را دددد ترت دددد ءر  عادددد رب( دددد.رتاللبندددد ير ل نيددددةرة بدددد نعر
تالا      ر تة  دنءت رب ع ر ي اقت ه رتةعن لنةر  ي تةه ر دورتال د  عر تةدد ءر دورتةبادقتعر اند ير

ب ةيددع بر تةي  )دد  رق عرتددد رتال دد ءر)اددىر) تالهدد ر ددعررتة ددد    ر  عء ددةرب ةلدد ير تددد بلفه 
ق عر   دن.رت ر ددقان  ر ت تر دد ت ءجرت ددقا ر ددور  دددنءر  ةددةرانددءر لف(نددةرت ر ع( ةددةر رلدد رن(دد  ر

رو ت رت)ا هر لع جرةا ءجر ور   نقرتال ءرت رل ن  
ة  ددءنعر ا رب ةكرن اا عر لهي جر قءتدةر نقتلنةرة   ب  ه ر)اىرل(ن ر  ن  ب رتةدبع ر دعرتررررر

تةددد نعر  اددد ر   بددد  ه رءحندددةر (انقندددةر   بندددةرت ر  ددد ر دددد ىر قءددددنةر دددوررهىىو)دددعرا ددد.رتاللبنددد ي
تال)ءت رتة  ةنةرت ر ور)قتقرتألدب ءرتة  د ت ء ر تة دورءب د رتدد ( تربعاده ر دعرتةيدء  رتة  ءت ندةرت ر

تعر تة د تءنلر  د رتة دور  دّء رتة اندءر دعرتال دقرهىوب إلددءتًنان  رب )ءت لد  دد ىررتة ا  قنة رأطر  
ر هىىىور لد ءا رتةقنلورتة  ع برأل   ءرتةنه قر بعاه رند ة رب ءت ةرد اءرتة(ء عرتة ءن 
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  ثاريًاآمصجد يونض وعني يونض عليه الصالم يف نيهوى وبلد 

ور د  رلهدءرقيادةر  لف(دةر  عاناتجرة يهةرلدءل ر عرتعر دء رتال قتعرتة    ء ريء ر
  ددورره54و دد ر له دد ر ددديقر )ددنعر دد ير لدددبرتةددىرندد لير)اندد رتةدددبل رلنلدد  ر باددفروباددقهر ددرعر ددو

 ددوررتة ل(نبدد  رتالا ءنددةرتة ددورتيء هدد رتةهنًددةرتةع  ددةرةآلادد ءر تة ددءتعر ددور قنلددةرباددقروتددد ور   دد ه
 ددعرتةءددد  رويددءعهران ددد  ه ررة (ددقر)اددءر)اددىرافعددر5991 دددعنلن  رتة(ددءعرتة  اددور ددعرتة  ددد ر

 ءا هدد رربدد ةدفرتة دد  ورانددءرتة ددل(فرا ت هدد ر دددعةرتدددفءر)انهدد ر   بددةول دد  هرددد رل(ددء رر33×13
رناوير   اور ررُ)اءر)انه ر ورتةبن رتةا ةعر538775 ورتة    رتةعءتاور

ر
ر

ر دعةرتدفءرل ه ي

ربد رورت رتةء  عرتةء ن هر

را تريءعرةددرألير

رلع ت  قربعربء   ر

ر  نحر عراب ر)نعرن لي

رتبعر  ىر)ان رتةدبلو ه

ر   ب د  ةر   قربعر   

ر)بنقرت رتبعرب  ر

رةءت رل ءربعرت  قر- 

ربعريبلربعر ودلةهرال      ر

ر

 اد ترره53و  ورا ترتةيدءعرتة يدءطر  دءرةعدنعرند لير ةند ليربدعر  دىر)اند رتةددبل ر د ةك

 ندد ر ددعرتةقالةددةرتالا ءنددةر تةي ءت نددةرتة  ءندنددةر)اددىر ددءتبفرتال ددقتعرب ة لف(ددةر ددقتءرتةقءتدددةر  يدد قر

رةا د ن  رتة تءق ر ورت قتعرتة( ةر عر لد ءرفدبل ور ال )  رقنلنة  اةر  ءندنةر    لنةر

ر ا ر يءر ل( ءرن بر ن رتة  ير ن  ا رب    ةيءع 

ر
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 :عن النبي يونس عميه السالم والتوحيد واآللهة المت دد تنويه واستطراد / 
ءأنلدددد رأعرلعددددّءجر ددددورادددد ترتة ل ددددىرة دددد رةعبلاددددةرتةلبددددورندددد لير)اندددد رتةدددددبل ر أادددد رلنلدددد  ر

 تةب باندةرةد ر يدءرت يد ءنةرر تة ق ل  رت ا ءندةرتة(قن دةر تألقبند  رف رنا درتعرتة   ب    ا  آرب ة

فةىرتأللبن ير عر)هقردنقل رفبءتان ر  عر بلهر عرتأللبن ير تةءد رألله راقرنع بدء عردد ءينعر)ادىر

 عبدقر ةهدةر  عدقق ررتةدافةر تة( ل عرتة( ً نعرأل تكآرب ر ي  نعرب ةلدبةرةع( ًقرتة ا كر تةء)نةرتة دو

ر  (قير ا  ه ر  هل ه  

ل(ن رتة  برتةدد   نةرتة دور  دء رتأللبند ير اندءتجرب ة د ء رتإلني بندةرتة دورأ ءق هد رب ةالد ير

 دورروتةنهد قهر)انه ر  (قنءريه قا ر ورليءرءد ةةرتة   نقآر اقردبلر عر ةكرأ ن لد جربلد رفددءتًن 

عر  و ادد راددبل رر  بدد  ه راددقريددء ر ددعرابدد ر  د  دد  ه  ا دد قا رف را ادد تربعدد رألبندد ًه ر ءددداه ر تا

ر   ءن ه   داع رأل اي ه ررتةنه قر عر ب ءرءي  رتةقنعه

تة(دددء عرتة دددءن ر (دددقرأ ددد  ر دددورف)ددداتاهر أ ءت ددد رةؤللبنددد ير تةءدددد ر   دددةر اّ دددعر لددداة ه ررأ ددد ر

رتة   نق رة ءد ةر أ)  ةه ر يه قا ر وردبن رف)بلير ا ةرت 

تةلبورن لير)ان رتةدبل رتة   نقنةر ور نله رأ ب  ر أل  ءر دعر اقرُنء رأعر   عرةع(نق ر

رتةع  ةر ءب  ر عردءت رتة(  ر تةفب(ةرتةعان رت رةءب  ر عربع ر ا  ه ر أ ءتًه ر ا ق ه رب ةدء 

   ل ر اكرتة   ن  ر تألا ن ال رتةعقنق ر ن  ربنله ربق)   ر د ا ةربنعر حنقر  عد ء ر

 رتألدددءنةر دد  رتة  دد ر تةدددافةر انءادد ر ددد   ترأعر د يددءطرادد هر  دد رنبددق رددد اءتجربددق)  رتةلات)دد 

رتةع(نق ربقنبلجرة  رت)  ق هر عر)ب قت ر أ) ( قت ر د ة ر)(نق رتة   نقرةالبورن لير)ان رتةدبل  

ر
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 خاتمة
ا تر  أءقل ربن ل ر تنا   رب  رنّدءرت رةل ر عرءحنةرأ رتي ه قر تدد ل  جر دعر يهدةرلددءر

 ر د ة ةرة  رقءجرتةل ير)ان رأنةرتة د ءر ن  رفء ل هر عر ءتيراقر   عر ب نلةراقر   عرانءر (انق
ر  تة به رت رتةبع ر عرتةُ  ّ برد ب( جرأ رال ( جر ورا ترتة ا  ءرتةي ًكر تة د ي

ة حد ربلدءرتال) ب ءرب  رن نقر ورتةقءتد  رتة قناةرة  تانعر  ل ر عدقر دعرتة ددّا   ر رر
تة ددد يربهدد رأ رتة عاندد ر)انهدد رب ةل(دددقرت ررحالرن ددنيددد ارت ررة ددورالتة (قددد  رتر ددعرت راددقر  دد ع

رتة د ة ةرفالرب  رد عر)له رت رت   ر)ان ر دب 
ىراد هرتةقءتددةرت راد ترتةب دعرب الا  د  ر تة(بد  ر دعرابد رتة ه  دنعر تة(دءتيرد  انعرتعر  

رتة ءت ر ب  ردعنل رة رة ي رت ر ع ةىر تةدبل  
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 الهوامش
                                                 

ر 949.ر عي رتة ا ءت رتةد  نة رر–رآرالءط)ب قطهر5و
ر 949تة  قءرل د ر.رهر5و
ندءتقربد ة   راد روتةدد كهرتةد طر د عررُند  ءر نه د رأعر د ر14آر15 ورد ء رتة ه ر عرتة(ء عرتة ءن رت ن  عرهر4و

ر نةر عقتجرة قتًه  ر ع جروتةلبور  دىر)ان رتةدبل ر    ب هرت
رررَّ َّ   حن                        جل  حل خل مل هل جم حم خم مم جن   مك   ُّ ٱُّٱ15
ر14 رَّ َّ   ّٰ     مه ىه  يه جي حي ين جهمه ىه  يه جي حي   مك   مك     مك   مك   مك   مك   مك   مك    من ىن   چ   ر
ر 531.ررآتة (قدوآرت دعرتة ( دن ر ور عء ةرتالا ةن هر3و
ر 18.ررآتةهء طآرتالي ءت رتةىر عء ةرتةان ءت هر1و
ر 1/755ن ا  آر عي رتةباقتعرهر1و
ر 5/595 تةب ءررينلرتةءب  آرلدبةرتةقاءر ور)ي ًبرتةبءهر7و
ر 70.ررآتةهء طرتالي ءت هر8و
ر 18آر.تة  قءرل د ره9و
ر 5/751رآن ا  آر عي رتةباقتعهر50و
ر 755/ر5رآتة  قءرل د هر55و
ر 5011/ر50   قر ءنقر يقطآرقتًء رتة ع ء رهر55و
   ا رال ر  ر عيرتةبي ءطرتة (قدور تةهء طر ن ا  رتة   طر أبعردعنقرتة  ءبورهىو

 عيرا .رتاللبن يرتة د ىر)ءتًيرتة ي ةيرالبعرتد  رت  قربعر   قربعرتبدءتان رتةاعابدوررهر ا رال ر  ىىو
ر ا .رتاللبن يرةعبقرتة ا برتةلي ء 

ر 417تةلي ءآر)بقرتة ا برا .رتاللبن ير.ررهىىىو
ر
ر 70آر18 نلدءيرتةهء طرتالي ءت ر.ر531تة (قدورت دعرتة ( دن ر.رهر54و
ر51وتألةد ت ر تأليد   هآرتةا  ددةرر  دورتة ا دد ر38تةيد  رر77)ادىرتة يدءر ءاددةرتةادد ء ر تة   بدد  ررآتةلعن دوهر53و

ر 588آرر517 ءاةرر51 تةعنلةر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 المصادر والمراجر
 .القرآن الكريم 
.رتاللبند يرتة دد ىر)ددءتًيرادد را د357تةاعابدوآرتبدعرتدد  رت  دقربدعر   دقربدعرتبدءتان رتة  د  ىرددلة -5

راد 5405تة ي ةيآرتة فبعةرتةبهنةآر  ءآر
ادهآرلدبةرتةقاءر دور)ي ًدبر757ينلرتةءب  آرتب ر)بقرت ر   قربعرتبورف ةبرتالل  ءطرتةق ي(ورو  -5

ب دقتقآرنفادبر دعر   بدةرتة الدىر آر5585/5811تةبءر تةب ء ربفءبد ء،آر دفرتال  قن ندةرتال بءتف ءندةآر
رق ر  

ةبلدد ع ررفددءتباي ر ل( ددةر  انددق آريددء يربددءي ر5)بدد قط رالددءطر ري ر عيدد رتة ادد ءت رتةددد  نةآرفر -4
ر  5995اد/5355

ر  5958 قءر وردلةررآ50   قر ءنقر يقط رقتًء ر ع ء رتة(ءعرتةءتبعر)يءر/رتةعيءنع رج -3
اددددهرت ددددعرتة ( ددددن ر دددور عء دددةر471تة (قددددوآريددد يرتةدددقنعرتبددد ر)بدددقرت ر   دددقربدددعرت  دددقرولبددد رددددلةر -1

ر  5901آر فبعةربءن آرةنقعآر5فرتالا ةن  
 اللبن ي رقتءرتة  ء بنء   رق  تةلي ء ر)بقرتة ا برا .رت -1

تةلعن دددوآرددددل عر)بدددقرن لي تةادددد ء ر تة   بددد  ر)ادددىرتة يدددءر دددور قنلدددةربادددقروتدددد ور   ددد هرءدددد ةةر -7
ر  5001اد/5357  يد نء ر انةرت قتبآري  عةرب قتق ر

اددددهرتاليددد ءت رتةدددىر عء دددةرتةانددد ءت  ر)لنددد ربليدددءهر   (ن(ددد ريددد لنعر155تةهدددء طآرتبددد رتة ددددعر)ادددورو  -8
ر 5914ق ي رتة عهقرتة ءلدوربق ي رةاقءتد  رتةعءبنةآرر- نعف رر-د ءقن 

ر  5811ادهآر عي رتةباقتع رالنباكآرلد  اق 151ن ا  رتة   طآريه برتةقنعرتبور)بقرت رو  -9

ر



 



 

 

Athar AL- Rafedain 

 

AL- Rafedain Archaeology 
 

 

 

 

 

 

Accredited Scientific Journal  

It Search's in Archaeology of Iraq and Ancient Near East 

Published by College of Archaeology – University of Mosul 

 

 

 

Vol. (3)                                                                   1439 A.H./2018 A.D 

 




