
 خـٌرهللا سـعـٌد . د:             موسـوعـة التـراث الشعبً العـراقً 

 *     *     *                                  

، تجاوز أكثر من عمٍد ونٌّف من خٌرهللا سعٌد. دبعـد جهـٍد متواصل بذله الباحث العرالً 

تنجـز ، بعشـِر مجلـدات ضخمة (موسوعـة التراث الشعبً العراقً )السـنٌن ، تم انجـاز 

ًا 50 ) عـتبـة الـ وبهـا ٌتجاوز الكاتب للمرة األولى فً تارٌخ الثقـافة العراقٌة، ،  ( مملّــا

مقـدمـة  )وبغٌـة االطالع على المفاصل والموضوعات  الربٌسٌة فٌهـا ، نعرض أدناه 

  . (هذه الموسوعة

 : المقـــدمـة 

 منظومة من المعارف الثمافٌة والمفاهٌم المعرفٌة، التـراث الشعبً العـراقً ٌشـّكـل 

العهـد  حضاري، تمتـد جذوره الى –مستندة فً تراكمها ونشوبها الى عمٍك تارٌخً 

بالعصور البابلٌة واألكـدٌـة ، فً كثٌر من مفرداتـه وظواهره الثمافٌة،مروراً السومري

 . ، وصوالً الى المرحلة المعاصرة العبّـاسٌة–واآلشورٌة، واإلسالمٌة 

تعبٌـر عن المجتمـع الشعبً  ):  كونهباألدب الشعبًوبالرؼـم من تعـدد مصطلحاتالتعرٌؾ

نـسـه، من خالل الكلمة، او هـو الكالم المنطوق عن عامـة الشعب للتعبٌر عن نـسه، أو 

أي أن هذه التعابٌر  . (هـو تعبٌر جمـاعً عن تجربة إنسـانٌة من منظور جمعً 

لكنها ، بنـس الوقت، تحـدد هـوٌة (هـوٌة القـائل الـردي ) والمصطلحات تهمـل

الجمـاعة الحاملة لمضمون  هذه الهـوٌة، كـونها تعبِّـر عن الشعـور الجمعً، من جهـة، 

ومن جهـة أخرى، تُـعلِّـم على هذا، كونه ٌمثّـل عن انـعال عـاطـً أو فكري تنهـجه 

مـه ، كـونه ٌنطلك من مجموعة أفراد بصٌؽته الساذجةالعـامة فً أسالٌب تعبٌراتها،وتقـّدِ

، ال ٌحسنون المراءة أُمـٌّـونلٌس لهم كفاٌة من التعلٌم األكادٌمً، والغـالبٌة منهـم 

لكنّـهم ٌعبرون عـن ذواتهـم بحّسٍّ مرهـؾ وبراءة واضحة، وعــوٌة صادقة والكتابة، 

 . فً اطـالق تلك المشاعر، التً تُـدرك المضامٌن الروحٌة الكامنة فً روح هـذا الشعب

التً  ٌمارسها  (العـادات والتقـالٌد )وتنفـرز حـاالت االنفعال الفكري فً التعبٌر عـن 

الذي  (التراث الرسمً)عامة الناس، وٌـدركونها بحّسـهم الفطري، وٌتماٌزون بها عن 

 )لغـة لكتابة ذلن األدب،  للتعبٌر عن معـزًى معٌّـن، فٌما تكون (اللؽة الـصحى)ٌتّـخذ من 

) هً الدلٌل األوضح لذلن األدب الشعبً العرالً، ومن هـنا ٌطلمون علٌه  (لؽـة البسـاطة

ألن هـذا األدب الشعبً ٌنطلك من المرٌحة التً ال تُخِضع هذا األدب الى  (معنى السـذاجة

بل تنطلك من العاطفة العلٌـا فً لحظة االنفعال الوجدانٌة الخاضعة  (المنطق العقلً)

عالً الحساسٌّة،  (أدب مرهؾ)لهـوى الملب والروح دون ترّدد أو انضباط، لذلن هـو 

 . صادق المشاعر والوجدان 



. هـو عـناصر الثقافة الحٌّـة، أي تلك التً تتنـاقل من جٌلٍّ آلخر: والتراث الشعبً* 

وفكرة االنتقال لألشٌاء عبر الزمن هً المضمون األصلً للمصطلح، وهً التً ٌلتزم 

  1* . بها فً المقام األول كل مشتؽلٍّ بهـذا المٌدان

أن التراث الشعبً، هـو مجمل العناصر الثقافٌة  : (مصر ) محمـد الجوهـري. دوٌرى 

ـم تبعاً لذلن مـٌدان التراث الشعبً .الشعبٌة التً ٌختص بدراستها علم الـولكلور  وٌمّسِ

المعـتقـدات والمعـارؾ الشعبٌة، والعـادات والتقـالٌد  ):  هًأربعـة أقسـام رئٌسٌةالى 

، ونحـن أمٌل الى هذه 2* (الشعبٌة، واألدب الشعبً، والثقافة المادٌة والـنون الشعبٌة

 . التمسٌمات لمعنى التراث الشعبً 

) من المصطلح الغربً  (التراث الشعبً ) وقـد ابتكر الُكـتّاب والباحثون العرب كلمة

Folklore ) أحمد رشدي صالح، : فً بداٌة الخمسٌنات من المرن الماضً، منهم

، بٌنما مصروفـاروق خورشٌد، وفـوزي العنتٌل، ونبٌلة ابراهـٌم، وحسٌن النصـار، فً 

، كان  (محمود العبطـة) فً الفكر العرالً هـو األستاذ  (فولكلور )أّول من استخدم كلمة 

 –مجلة الثقافة  )، كانت كاتبٍّ بؽـدادي مجهـول، ولـد استعارها من م1927ذلن فً عام 

: جاء فٌها (توقٌع الكاتب )م، نشرت له مماالً خـال من 1948الصادرة فً عام  (البصرٌة

أن أّول من أعـاد َطـرِق هذا الموضوع، ولفت نظر العلماء إلٌه، هـو أحـد األدباء  )

 )، وواضح أن الرلـم  3* (م1946وذلن فً سنة -  ال ٌخطر إسمه األن–اإلنجلٌز 

وإسم الكاتب اإلنجلٌزي الذي استخدم هذا  (م 1846) هـو خطأ مطبعً صوابه  (1946

  . (W.J Thoms- تومس )المصطلح ألّول مرة هـو 

) بـ  (فولكلور)أن بعضهم عبّر عن كلمة ) لـد أشار الى  (البصري)وكان الكاتب 

فإنها تفٌد المعنى  (ثقـافـة العـوام) أحسن ترجمة له هً ) ، وهـو ٌرى أن  ( الخـلقـٌات

الممصود تماماً، ومع ذلن فإننا ننتظر من األدباء وعلماء اللغة، ترجمة توافك المعنى، 

 .  4* (وتكون بكلمة واحـدة

- أن كلمة الخـلق: ) بموله (الخلقٌات )، لشرح اصطالح محمود العبطةفتصّدى األستاذ 

ضٌاء  )، كما هو مفهوم، ولـد استعملها الشاعر التركًتعنً الناس أو البشر أو العامة

فً األدب التركً، وهً تعنً عند  ( الـولكلور)ألول مرة بدالً من  كلمة  (كـوك ألب

مع مالحظة أن . 5* (أو المأثورات الشعبٌة- آثار الشعب )كل ما ٌتعلّك بالشعب : األتران

 .للتعبٌر عن الخلك  ( گالخـل )عـامة أهل العراق ٌستخدمون كلمة 

ومن الصعِب ربط ظهـور األدب الشعبً بتارٌخ معٌّـن، حٌث ظّل األدب الشعبً ممروناً 

علماء باإلنسان األول الذي برز فوق سطح األرض، وهو الذي أطلك علٌه 

صاحب المستوى الحضاري  (اإلنسان البـدائً)األنثروبولوجٌا واإلثنولوجٌا اسم 

البسٌط، ذلن اإلنسان الذي مارس صراعه مع الطبٌعة ولواهـا، فشّكـلت هذه الممارسات 



 فً  األدب البـدائًرصٌده الثمافً واألدبً، فتوارثها أبناؤه عـبر العصور، وٌتمثّـل هـذا 

، ولد احتوت هـذه المـالحم واألساطٌر والحكاٌات الخرافٌة وحكاٌات الحٌوانات)

العناصر السحرٌة والدٌنٌة، كالصراع مع االلهة، وتضّمـنت التارٌخ  )العناصر

 . 6*(االجتماعً

مقدمة فً تارٌخ - 1:  فً ُكـتبه طـه بـاقـر. اآلركٌولوجً العراقً الكبٌر دولـد استطاع 

من ترثنا اللّـؽوي - 3.  مقدمة فً أدب العراق القدٌم- 2.   جزءآن–الحضارات القدٌمة 

فقـد استطاع هذا العالم الكبٌر من أن ٌربط . 7* . ما ٌسمى فً العربٌة بالدخـٌل- القدٌم

التراث السومري العراقً القدٌم وما ٌترابط معه فً السٌاق - فً هذه المملّـات- لنا

، بحٌث أننا كباحثٌن فً األنثروبولوجٌا التارٌخً للتراث الشعبً العراقً المعاصر

والتارٌخ، نجـد فً هذه المؤلّفات، الترابطات التارٌخٌة لهذا التراث العرالً، فهنان الكثٌر 

ـلت إلٌنا من التراث السومري، وهً نمطة  من العادات والتمالٌد والمفردات الشعبٌة لـد ُرّحِ

الفتـة اهملها بعض الدارسٌن، من العرالٌٌن والعرب، على حّدٍ سواء، ولكن انتبه إلٌها 

  . جٌمس فرٌزر وصموئٌل نـوح كرٌمربعض الدارسٌن الغربٌٌن وعلى رأسهم 

 مرتبط بشكٍل وثٌك بمضاٌا الشعب، وهو ٌعبّر عن نفسٌة هذا األدب الشعبًونظراً لكون 

األدب الشعب فً مختلف الظروف النفسٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة ، ولذلن نحن نعتمد بأن 

، الـولكلور أو التراث الشعبً، بشكل خاص، بوصفه أّحـد الروافع األساسٌة فً الشعبً

ًا  وهـو المعبّـر األساسً لنـسٌة الشعوب، فالنصوص التً ٌنتجها هذا األدب تمثّـُل مقٌاسا

ًا فً دراستنا لتارٌخ هذا األدب،  ًا لتلك الشعوب، وكلّـما توؼلنا عمٌقا ًا وثقافٌا نـسٌا

  . نستطٌع أن نقرأ بوضوحٍّ أكثر أصالة الشعوب فً كل المنعطـات

شغلت  (األدب الـصٌح واألدب الشعبً ) ظهرت فً تمٌّز العـاللة بٌن  ثمةإشكالٌة*

المشتغلٌن بالتراث الشعبً ونُمّـاد األدب الحدٌث، ال سٌما فً خمسٌنات المرن الماضً، 

 شرط جوهري فً تحدٌد  العـامٌةٌذهب الى أن  (مـهـوم أدب العـامـة )حٌث أن مسألة 

مفهوم األدب الشعبً ، كون اللغـة تشّكـل جزءاً هـاماً من العمـل األدبً، فـإن المحتـوى 

ولـد رأى بعض . ال ٌمل عنها أهمٌة، وهما عنصران متداخالن من الصعب الفصل بٌنهما

  8*: الباحثٌن فً دراسة هذه اإلشكالٌة ٌمكن أن توجز بالنمـاط التالٌة 

ًا - آ ًا رسمٌا ، فهـنان الكثٌر من اآلثار لٌس كل ما ٌكتب بالـصحى ٌكون بالضرورة أدبا

األدبٌة الخالدة ُكـتبت أو روٌت بالفصحى البسٌطة، وهً مع ذلن تصنّـف فً اآلداب 

وغٌرها، ولهذا لن تكون  (ألؾ لٌلة ولٌلـة، والِسـٌر الشعبٌـة )الشفوٌة أو الشعبٌة، ومنها 

الفصحى شفٌعاً لهذا األدب من أن ٌكون شعبٌاً ، فشعبٌته ال تكمن فً عـامٌة لغـته، على 

الرغم من أن بعض هذه اآلثار السردٌة، تلتجا فً بعض األطوار الى اإلغتراف من 

عن العثور على ألفـاٍظ - فٌما ٌبدو- العامٌة، لغـاٌات فنٌّـة طوراً، ولعجز الرواة والساردٌن

 . فصٌحة طوراً آخر



ًا - ب ًا شعبٌا ، وتجري هذه السٌرة أو لٌس كل ما ٌكتب بالعامٌة، ٌعـدُّد بالضرورة أدبا

وهً ال ٌنبغً أن  (ُكـتّـاب المسرحٌات والرواٌات واألؼانً الشعبٌة )المالحظة على 

 . ترلى الى ممام ودرجة األدب الشعبً

، التً تالزم أجناساً من األدب، وضروباً من المول، ال تكمن إذن فً صـة الشعبٌةإن - ج

 أداة فً األدب الشعبً، بوصفها من العامٌـةالعـامٌة وال فً الفصحى، وإذا كانت 

ممّوماته، وإنها عامل مشترن بٌن األثر المجهول المؤلّف والمعروف، فإنه ال ٌنبغً 

فمن الخطأ أن - عامٌة أو فصحى- الخٌار فً استخدام اللغة التً ٌرٌدها المبدع الشعبً

نطلب من المبدع الشعبً الذي ٌنتمً الى الطبمة الُدنٌا، التعبٌر بالفصحى، والعامة من 

 .الشعب الذٌن ٌخاطبهم عاجزٌن عن فهـمها 

هـو جوهرة محصورة فً ذاكرة الشعوب، وهـو ٌملؾ الرأسمال ، واألدب الشعبً

  . الثقافً الذي ٌعكس المالمح المتمٌزة لجماعاتٍّ بشرٌة مختلـة

ٌظهر أن سبب الخالف بٌن العُلماء فً تحـدٌد مفهوم األدب الشعبً، ٌعـود أساساً الى 

عناٌتهم بالشروط الخارجة عن ماهٌة النصوص األدبٌة، ولـد وضعت هذه المٌود فً 

الرواٌة والتـوارث وجهل المملؾ والجماعٌة  )مرحلة االهتمام بدراسة األدب الشعبً 

والتقلٌد أو العراقة، واللؽة العامٌة والـصحى، والعادات والتقالٌد والوجدان الشعبً، 

وهً شروط ال تمتصر على  (والذاتٌة الشعبٌة، والتقدم الحضاري، والقول التلقـائً

وتعتبر هذه التعبٌر الشعبً، بمدر ما ٌشترن فً بعٍض منها األدب الشعبً المدّون، 

  9*.الشروط االن جزءاًا من تارٌخ األدب الشعبً

، فً بدء ظهورهم وتعلٌم وجودهم الثمافً، فً العرب كانوا أمٌٌّنوبداٌة، حٌن نعلم أن * 

، فهذا وتعبٌراتهم الثقافٌة كانت هً األخرى أمـٌّـةاألماكن الجغرافٌة التً ظهروا فٌها، 

، بسـبق األدب الشعبً على األدب التقلٌدي المعروؾٌعنً أن المنطك ٌمول أو ٌمضً 

كـون األدب الشعبً هو الذي ٌصّور الحٌاة بتفاصٌلها وولابعها ال األدب التملٌدي الخاص 

 . الذي تحكمه التمالٌد والرسوم واآلداب االجتماعٌة ومجالس الشٌوخ والملون 

، فً أواسط العصر األموي وأوابل العصر اللّـحن فً اللؽة العربٌة الـصحىلمـد شّكـل 

العباسً، بحكم االختالط المتنوع بٌن الشعوب ، مما أدى الى اختالط اللّـغات وبلبلة 

، وارتفع األدب فظهر األدب الشعبً فً العـراق، فً شكله البدوي والحضرياأللسن، 

التملٌدي، لوصفه األخٌر بالضوابط الجدٌدة، فغّطى بظلّـِه على ما عداه، وُعنً بـه الناس، 

وتسلّمته المجتمعات، وعنٌت به الطبمات، وسّجله الرواة والمصنفون، وظّل األدب الشعبً 

وقـد كانت فً حالِه هـذه، منمطعاً مستوحشاً بالمٌاس التملٌدي، ٌنتظر العناٌة والتسجٌل، 

هـ 178 سنة هارون الرشٌدمن لبل الخلٌفة العبّاسً  (الوزٌر جعـر البرمكً ) حادثة قتـل

حٌث مع  (نكـبة البرامكة )م ، والتً عرفت فً المدونات التارٌخٌة باسم 803الموافك 



كأّول نوع من األدب  (الموالٌا) وكان ٌعرف بـ  (إنـولد المـّوال العراقً )هذه الحادثة 

  10*. الشعبً العراقً ٌسّجل حضوره 

 ، فً بادِئ تكوٌنه، شعر شعبًهـو  (الرجز) أن 11*وٌعتبر بعض الباحثٌن العرالٌٌن 

 (أبو الحسن إسحاق بن ابراهٌم- إبن وهـب الكاتب )مستنداً فً هذه الحّجـة على ما ذكره 

حٌث  (الساقً الذي ٌسقً الماء= إن الرجز )م ، بموله 947/ هـ335المتوفى بعد سنة 

، ثم اخـذت الشعراء أن ٌرتجز بها الساقً على دلـِوِه إذا امـّدهـا، الرجزأن األصل فً 

  .(فٌه، فلحك بالمصـٌد 

، على أن شعر شعبً، ٌقترن تردٌده أو إنشاده أو الؽناء بـهِ  (الرجز )وهذا ٌوّضح أن 

الصحٌح ُشـغالً للنفس عن مشمّـة العمل وتسلٌة لها من الهموم، وشحناً لها بمزٌد من 

  12* (الطالة لالستمرار فٌما هو فٌه من ُجهـد

الثانً عشر المٌالدي، حتى ظهرت فً العراق / وما ان جاء القرن السادس الهجري

  :فنون األدب الشعبً متكاملة، منهـا

فـن الموالٌا، والـدوبٌت، والكـان وكان، وفن القومـا، وفن الزجل، وهـو الوجه * 

  13* الشعبً للموّشح األندلسً الـصٌح

نـوعٌنمن ، سّجلت لنا الـنون الشعرٌة الشعبٌة العراقٌة واألندلسٌةومن المهم معرفة ان 

 ذو الزجلوهو  (المتعـدد القوافً والوزن) والثانً  (الُرباعً البؽـدادي )، أّولها القـوالب

إبن –الذي ذكره  (الشعر البدوي )ومع هـذٌن الفنـٌّن، ٌنبغً أن نـذكر . الطابع األندلسً

العاطل  ) فً صـً الدٌـن الحلًّالذي ذكره  (الحجـازي) و  (ُمقـّدمتهِ  )فً - خـلدون

: كما عرف فً األندلس أنـواعاً أخرى من النظم الشعبً منها (الحالً والمرّخـص الؽالً

حفظاً لذكراه المشرلٌة، وحرصاً على  (األصمعٌات والبدوي والحّوانً ، وعروض البلد )

  14*. النظم، بممتضى تمالٌده المدٌمة

وبعـد أن  تفّرعت الفنون الشعرٌة الشعبٌة، وانتشرت فً البالد العربٌة، وجـدناها تحذو 

العتابة  ) فمنه العراقًالصنؾ الرباعً فأّمـا حذَو واحٍد من هذه األصناف الثالثة، 

الزجل الحالً فً ومنه الصنؾ األندلسً الملّونوما إلى ذلن، وأّمـا  (واألبوذٌة والمربّـع

، الذي ٌحاول البـدويوأّمـا  . (الحمٌنً الٌمانً القـدٌم) و (بالد الشام ومصر والمؽرب )

والذي  (الشعر النبطًوالذي ٌسمى االن فً الخلٌجالعربً )االلتراب من شكل المصٌدة 

 (النصاري )ٌبنى على المافٌتٌن، فً كل شطٍر لافٌة، والوزن واحد، ونسمٌه فً العراق

  . وهو البدوي الخالص (الهـجٌنً ) ، واهل بالد الشام تسمٌه بشكله الحدٌث

العبارات والُجمل، واألمثال واألشعار  )فهو مـهوم األدب الشعبً وخصائصهوأّمـا * 

 التً تنعكس من ضمٌر الشعب وللبه وعمله، انعكاسا (والخطب والقُصص واألساطٌر



مطبوعاً ال مصنوعاً، لتجعل منه مجتمعاً له خصابصه المتمٌّزة وطابعه الخاص، وكلها 

حصٌلة حٌاته وجهـد الباحثٌن، من حٌث كونهما معـبّرٌن حمٌمٌٌّن عن حمابك أدبٌة والعة 

 . فعالً دون تكلّف أو تزٌـد 

حتى الخٌالً - الكناٌات واألمثال والتعلٌقات واألشعار والقصص )وٌدخل فً هذا المفهوم 

ًا أو  )، وتخرج منه والنضال المسّجل شعراًا ونثراًا - منها النصوص التً قٌلت احترافا

ًا  وبطرٌمة ال تجعل منها فكراً ٌمثّـل أغلبٌة الناس، أو ٌُماس ما تضمره نفوسهم،  (تكلٌـا

ال  (أؼانً الرادٌو والتلٌـزٌون والقصص والمسلسالت والمسرحٌات )وهـذا ٌعنً ان 

  15*. تعد أدباً شعبٌاً، لبل مـرور ولٍت كاٍف ٌجعل منه تراثاً للشعب

  :  التً تحدد لألدب الشعبً هوٌته وكٌانه فهًالخصائصأّمـا * 

ًا معافى- 1  . ٌحمل طاقة متجددة وقوة على التجدد والتلوٌن - أن ٌكون حٌّـا

 . أن ٌكون له طابعه الخاص، لؽـة وتعبٌراًا - 2

ًا بالصناعة اللـظٌة، وخصوصا  بتشقٌق المعانً من الكلمة الواحدة - 3  –أن ٌكون معنٌا

  . (الموال واألبوذٌة والعتابة والمٌمر والهات وؼٌره )كما هو فً الشعر المجنّس، مثل 

 . أن ٌكون له أوزانه الخاصة فً فـنونـه الخاصة - 4

 .  الزراعٌة والرعوٌة والصحراوٌة وبٌئته الجؽرافٌة –أن ٌكون ابن بٌئتـِه - 5

المثل والقصة والخطبة ومحاضر جلسات  ) والذي ٌشمل ،بالنثرأما فٌما ٌتعلّق - 6

، فأهـم المصالحة العشائرٌة، واالتـاق على الدٌات، والخطبة والزواج والطهور

البساطة والسذاجة ومحاولة التطاول على النحـو والبالؼـة  ):الخصابص فٌها فهً 

ًا لها، بعكس الموقؾ فٌما ٌتصل باألشعار  التقلٌدٌة، إنقٌـاداًا الى قٌمتها واستسالما

  16*  . (الخاصة بالـكر الشعبً

ُمـذ أنٌطت عنً التمـابم، ولِطَع عن ُغّرتً لِـذال : عـــالقـتً بالتـراث الشعبً العـراقً * 

الموقـُد ودالل القهوة العربٌة ،وبدأت نمالتً األولى على األرض، كان  17* (الدالّعـة)

ًا بنوِل أُّمـً ولد . ، هً مشاهداتً األولى لجمال األشٌاءوالسّجاد الصوفً، المصنوع ٌدوٌّا

 (مٌسان )ُوِلـدُت بٌن احضان عابلة فالحٌة، عاشت فً أرٍض سومرٌة األصل تسّمى 

 أي الرز، –الشلب، أرٌض تجتاحها األهـوار، ومـزارع (مٌشان )واصلها السومري 

 . والحنطة والشعٌر، وبالً البتـولٌّات النباتٌة

، وهً تخرج  18* ( صكلكة الؽنم)كنُت اصحو على ثغاء اإلبل والشٌاه وصٌاح الدٌكة، و

لتـصنع مـنه   (البعـرور) وتجمع  (مراح الؽنم )من زرابب الدار، فٌما كانت أّمً تكنُس 

  . (المّطال) أو ما نسمٌه  (جلّة)



أو اللبن الخاثر، من الحلٌب، فٌما  (الروبة )فً المسـاء، كنت أشاهـد كٌف تصنع امً 

من طحٌن الرز األحمر وتشوي معه  19* (گالطـاب )كانت عند الظهٌرة تصنع للعابلة 

 .السمن على المطـال 

، هً المشهد الذي ٌرولنً منذ فً خطواتً األولى، كان موقد النار ودالل القهوة

ـس حبات البن الخضراء )الطفولة، كان أبً ٌُجلسنً بٌن احضانه وهو  فً  (ٌُحّمِ

التً تحّولت الى  (دق حبّات القهوة) أو الممالة، ثم ٌمعدنً جانباً لٌبدأ بعملٌة  (ـالگالُمـ)

، ثم ٌبدأ الهـاون النحاسً الكبٌراللّون البنً الغامك، بعد أن تبرد للٌالً، ثم ٌضعها فً 

، اثناء عملٌة الدق، لتجلب انتباه وتنعٌمها بطرٌقة فنٌّة مموسقةبسحن حبات المهوة 

رنّـات الهاون جعلتنً أٌصٌخ السمَع بشكل مرهف، وعندما .  20*الَسـلؾجٌراننا فً 

على هذا الهاون النحاسً، وكٌف اللّد أبً فً  (العزؾ )كبرت للٌالً بدأت أتعلّم كٌفٌة 

بؽٌة الحـاظ على تلك النؽمة المموسقة، فحـظتها عن ظهر قلب حتى الضرب علٌه ، 

 . هذه الساعة

م حٌث ولع فٌضان دجلة، 1954أي فً عام  (الـٌضان )حٌن ارتحلنا الى بغـداد، فً سنة 

فً منطمة تمع شرلً  (الصراٌؾ )استوطنا فً أكواخٍ من المصب والطٌن، كانت تسمى 

، وكان اغلب (الحارثٌة )، وتحسب إدارٌاً على ناحٌة  21* (الشاكرٌة )الكرخ تسمى 

ساكنً الصراٌف هـم من أبناء الجنوب العرالً الذٌن نزحوا نحو بغـداد، فنملوا معهم 

 . إرثـهم الثمافً الشعبً 

وكانت دالل المهوة والمنملة والهاون  (عـوائدنا الرٌـٌة)، لم نتخلّى عن فً بؽـداد

 (بخٌت )النحاسً، لد استصحبها أبً معه عند االرتحال، وبكى أبً على تخلٌه عن كلبنا 

 . حٌث تركه لبٌت عمً فً مٌسـان 

إالّ أنه ( الشرطة) وتوّظف أبً فً السلن العسكري (الشاكرٌة )ما أن استمّرت العابلة فً 

فً دارنا  (المضٌؾ )لم ٌترن عاداته الرٌفٌة، فهو راس العشٌرة بعد وفاة جـدي، فأصبح 

فً  ( المضٌؾ)ٌستمبل كل الزوار المادمٌن من الجنوب العرالً، وصرُت أسمع فً هـذا 

واٌام  (الطنطل ) بعض الحكاٌا التراثٌة ولصص األبطال، وخرافات أوقات السامر اللٌلٌة

كما شهدُت . ضد االحتالل البرٌطانً- م1920عام - وهـوسات ثورة العشرٌنالحروب، 

و  (الدٌّــات )، واداء وقضاٌا الـصل العشائري (طالٌب العشاٌر ) (المضٌؾ )فً هـذا 

- بٌرغ العشٌرة–، وكان (العطوى) وأخذ  (راٌة العبّاس) أو ما تُعرف بـ  (شـدُّد الراٌة)

شٌلة  )وقد الزمنً أبً أنا واخً األكبرحسـن، بضرورة تعلّمموجود أٌضاً فً مضٌفنا، 

وفك لـواعد  (العراضة )، أي كٌفٌة الرلص واللعب فٌه اثناء والتهوٌس فٌه (البٌرغ

لحمل الراٌة  (زنـد قـوي ) ٌحتاج الى والبٌرغأصولٌة بأبناء كبٌر العشٌرة ان ٌعرفوها، 

  . البٌرغاو 



مدرسة اإلخالص االبتدائٌة  )تمدمً فً عمر الطفولة ودخولً المدرسة االبتدابٌة فً 

لنا ، نحن  (الصدمة الثقافٌة) بجانب الكرخ، كانت هـنان - فً منطمة كرادة مرٌم (للبنات

ًا عن ابناء كرادة مرٌم، حٌث كان ابناء الصراٌؾ ، شكلنا وهٌئتنا ومالبسنا، مختلـة تماما

الذٌن ٌرتدون المالبس األنٌمة والمصٌرة، واألحذٌة الُملّمـعة الجلدٌة وغٌرها، بٌنما ُكـنا 

ٌصرفوا لنا معونة  )حفاةً ال نملن حتى سعر الحـذاء، األمر الذي حـدا بالمدرسة ألن 

وهً تصرف للطالب   (مصنوعات شركة باتا) من المالبس واألحذٌة الشعبٌة  (الشتاء

 . الفمراء سنوٌّـاً 

، ُكـنا نحن المنحدرٌن من اصول فالحٌة جنوبٌة، فً دروس الرسم واألعمال الٌدوٌة

واألبقار أي الزوارق المابٌة،  (المشاحٌؾ) وأشجار النخٌل والقصب واألهـوارنرسُم 

النظٌف، مما جلب انتباه ُمدّرسة الرسم  (الطٌن الِحّري) ونحسن صناعتها من والخٌل،

أي من محافظة  (إحنا من اهـل العمارة ): من أي المناطك أنتم؟ فنمول لها : وتسألنا

 .مٌسان

فً المدرسة بدانا نشعر بفوارق اللغة واللّـهجة بٌننا وبٌن اهـل مناطك الكرخ من الطلبة، 

، كانوا بلهجة الجنوب العمارٌةونحن نتحدث  (اللهجة البؽـدادٌة )فاغلبهم ٌتحدثون بـ 

أي   ( ناٌلونݘعـل )، وكنا نطلك علٌهم  22* (ـٌةگـوة أو شروگشرا )ٌطلمون علٌنا نعت

 . إنهم ناعمٌن وجبناء، وهم ٌتندرون علٌنا بهذا النعت دابماً 

، بعـد انتهاء المرحلة االبتدابٌة ، ومن بعـدها المدرسة حٌن عبرنا الى الدراسة المتوسطة

، بها كنا نُعرف عن بمٌة سكان ظلّت اللهجة الجنوبٌة عالقة فً ألِسنتنا ولؽتناالثانوٌة، 

العـراق، وظل التراث الشعبً الجنوبً العرالً ٌظهر علٌنا فً السلون وفً الثمافة 

، نكهـة وللؽـناء الجنوبً. الٌومٌة، فً أفراحنا وأتراحنا، فً رلصاتنا وفً أهازٌجنا

هً الهوٌة ، ؼـناء المـوال واألبوذٌة والبسـتةوكان . خـاصة ٌعرفها اهل العراق كافة

 . ، ومن هنان ٌبدأ وهـم أس الـولكلور العراقً، الجنوبٌة التً ٌتمٌّز بها اهـل الجنوب

ال سٌما ان  (كتابة الشعر الشعبً )فً المرحلة المتوسط من الدراسة صرُت أمٌل الى * 

وأغلب سّكانها من النازحٌن -  الرصافة–التً نسكنها فً شرلً بغـداد  (مدٌنة الثـورة )

من جنوب العراق الى بغـداد، وكان الشعر الشعبً، لغـة العامة فً التخاطب الٌومً فً 

هذه المدٌنة، فكنت لـد بدأت بنظم الشعر الشعبً لبل سنوات، واشتد عودي فٌه، ورحت 

شاكر السماوي وعرٌان السٌد خلؾ وكاظم اسماعٌل : أتابع الشعراء فً هذه المدٌنة مثل

ـاطع وجمعة الحلـً ورٌاض النعمانً وجودة التمٌمً ورضا جونة العبودي  ولطٌؾ گال

 . الساعدي وؼٌرهم الكثٌر

ونتعاطى فـٌه فً المراسلة  (المجالس واألمسٌات للشعر الشعبً )وصرنا نعمـد 

الى أمسٌات للشعر -   فً أواخر اللٌل–واالرتجال، حتى األعراس الشعبٌة، بـدأت تتحول 

الشعبً، ٌشترن فٌها عـدة شعراء، وخصوصاً إذا كان المتزوج شاعراً، كما هو الحال 



ولـد حوت . وغٌرهم  (هاشم مجلً وهاشم جونة العبودي )عندما عّرس الشاعر الشعبً 

 .عـدا النساء  (ألؾ شاعر شعبً ) لوحدها اكثر من مدٌنة الثورة

، حضور مجالس الؽناء الشعبٌةالى -  كأبً–باإلضافة الى الشعر، كنت مٌّـاالً جـداً 

ٌونس لمطربالكبٌر وكان لً أصدلاء كثُر من المطربٌن والمغنٌن وعلى راسهم ا

 . ، وما زالت عالقتً به قائمة العـبودي

، كل هذه اإلهتمامات فٌما بعـد، وشغلتنً كثٌراً حتى خروجً وقـد أخذت منً السٌاسة* 

م، وكان فً حمٌبة سفري عند الخروج أربعة كاسٌتات ألشهر 1979من العراق عام 

سٌد ممدر، سلمان المنكوب، داخل حسن، وٌونس : المطربٌن العرالٌٌن وهم كل من 

 . العبودي 

ًا 1984عام فً  ، واختلفت مع التنظٌم الٌساري الذي كنت فٌه م، تخلٌت عن السٌاسة كلٌّـا

التراث العربً  )ورحت ابحث فً  (الدراسات األكادٌمٌة )وانا فً بلغارٌا، واتجهت الى 

 من أولٌّـات الثمافة العربٌة وتأثٌر ثمافة العراق فٌها، ال سٌما فً العصر (اإلسالمً

العباسً، واشتد عودي، وطال باعً فً ذلن، فأصدرت الكثٌر من الكتب والدراسات، 

ًا  )نافت على  التراث الشعبً  )، ثم التفتُّ الى أؼلبها فً التراث العباسً (األربعٌن كتابا

  . (العراقً

 : الُمحـّـزات لكتابة موسوعة التراث الشعبً العراقً* 

الذي رافقنً، وسعة االطالع على الكثٌر من المعارؾ التراكم الثقافً والتارٌخً* 

ًَّ التحول نحـو التراث الشعبً العراقً، لألسباب التالٌة  : والعلوم اإلنسانٌة، أملى عل

هذا العـاِلم األمرٌكً، األُوكرانً األصـل، الذي ُولد فً مدٌنـة : صممٌل نـوح كـرٌمر- 1

م، هذا العالم 1990/ نوفمبر- 26م،، وتوفً فً 1876/ تشرٌن الثانً/ 28فً  (كٌٌؾ )

 فً روسٌا القٌصر نٌكوال الثانًم، أٌّام 1905عام  (كٌٌف )كان لد غـادر مدٌنته 

فك فً جامعة بنسلفانٌا، كان ٌحاول  (الدراسات الشرقٌة )المٌصرٌة، ولـد انتمل الى 

، والتً تعود الى أواخر رموز بعض الكتابات المسمارٌة للحضارة السومرٌة العراقٌة

فهـم نظام الكتابة ، وكانت بداٌة عملِه فً ( م.  ق1300حوالً  )العصر البرونزي 

 . المسمارٌة

أنـه ٌلّخص إنجازاته األكثر : م، لال1986، والتً نُشرت فً عام فً سٌرتِه الذاتٌة

ًا أهمٌة،  سعٌه الى : هو لعب دوراًا فً نشر واصالح وبعـث األدب السومري، وثانٌا

ترجمة الكثٌر من النصوص السومرٌة الموثوق بها والمعقولة لكثٌر من هذه الوثائق 

. ، وخصوصاً فً األنثروبولوجٌا وعلماء التارٌخ وعلماء اإلنسانٌةالى المجتمع األكادٌمً



ًا  وجعل الناس على بٌّـنة من الدور الحاسم  (إسم سومر ) لقد ساعد على انتشار: وثالثا

 .الذي لعبه السومرٌون فً الصعود لإلنسان المتحّضر

،دراسة اإلنجازات األساطٌر السومرٌة- 1: ولـد ألّـف الكثٌر من المؤلّفات التً تخص 

 ومراجعة عام 1944عام  ( B.C ) منشورات –الروحٌة واألدبٌة فً األلفٌة الثالثة 

 . م 1961

 . م 1961مطبعة جامعة بنسلفانٌا عام : ٌـبدأ التـارٌخ  بسومر- 2

 طبعة شٌكاغو، منشورات جامعة شٌكاغو –تارٌخهم والثقافة الشخصٌة: السـومرٌون- 3

 . م 1963

 . م 1983طبعة نٌوٌورن عام :  ملكة السماء واألرض–أنـانا - 4

 .  23*. م 1988 طبع فً عام –وهو سٌرة ذاتٌة : فً العـالم سـومر- 5

، وحٌن التراث السومري، ال سٌما بانحٌازه الجمٌل نحو إستـّزنً هذا العالم كثٌراًا * 

هـذا تـارٌخ : ، وٌمول لًشعرت أنّـه ٌصـعنً بعنؾ (ٌبـدأ التـارٌخ بسومر )لرأت كتابه 

فً كل دراساتً  (منهجٌة لً )وشّكل هذا الكتاب تحدٌداً  . !بالدك، فلَم أنَت عـاجٌز عــنه

، فكنت التراثٌة، األدبٌة والتارٌخٌة، واخٌراًا دراساتً األنثروبولوجٌة والـولكلورٌة

فً تأصٌل أي ظاهرة أدرسها ، ال سٌما فً تأصٌل الظواهر  ( سـومر)اعـود الى 

وأستمر فً تتبع الظاهرة عبر  (تارٌخ سومر)والمفردات الفولكلورٌة العرالٌة، فأبدأ من 

وهـو منهـج متعب جـداًا للباحث، . كل المراحل التارٌخٌة، وصوالًا الى لحظتنا الراهنة 

ًا ، كمعدل وسطً ( ساعة15 )فأنا أدرس كل ٌوم ما ال ٌقل عن  فصرُت مهـُوسـا

لٌس لها أساس تارٌخً، فهً ظاهرة دخٌلة ولٌست (كل ظاهرة)وأعتبر، بالتارٌخ

 . أصٌلة

وعلى ضوء ذلن صرت أعود الى كتاباته  (كرٌمر )وهذه العـدوى التارٌخٌة رمانً بها 

كما وجدُت مفتاح ذلن عـند باحثنا العرالً الكبٌر  (الحضارة السومرٌة)عن 

 (كرٌمر )، حٌث هـو اآلخر واحد من الذي تتلمذوا على ٌـد طـه بـاقر. داآلركٌولوجً 

فقـادنً وساعدنً كثٌراًا فً معرفة تارٌخ العراق القدٌم وابدع فً اآلركٌولوجٌا العرالٌة، 

 . وآدابه 

العالم اإلنجلٌزي جٌمـس : واألكثر استفـزازاً معرفٌاً لً هـو وكان المحـّـز الثانً- 2

 / 1فً ( جالسجو االسكتلندٌة) والمولود فً  (James George Frezer )- فـرٌزر

ألّـف كتابه .  ، وهـو واحد من أشهر علماء األنثروبولوجٌا والفولكلورم1854/ ٌناٌر

 فً 1890والذي طبع فً عام  (The Golden Bough–الؽـصن الذهبً  )المشهور 

 بالد طبعته األولى، والذي أوضح فٌه أن أكثر األساطٌر والشعابر الدٌنٌة وظهورها فً



 بعدة طبعات ، وترجم الى الكثٌر من – فٌما بعد –، ولـد صدر الكتاب  24*الرافدٌن 

وٌعـدُّد هذا الكتاب من أهـم المملّـات فً مجال المٌثٌولوجٌا وعلم . لغات العالم المختلفة

 حٌث انّـه تعّرض فً هذا المؤلّف، الى العدٌد من الثٌمات المٌثٌولوجٌة مقارنة األدٌان،

المعروفة فً األدٌان والمعتمدات المختلفة فً تارٌخ البشر، ولام بوضعها فً إطاٍر 

ممارن، موضحاً مدى التشابه، وربما التطابك بٌن ممارسات هذه المعتمدات المدٌمة البدابٌة 

مما  (صدورِه األول ) فً وقـد اعترضت المسٌحٌة علٌه. وطموس الدٌانات الحدٌثة 

والكتاب ظهر فً . أجبره على حذف كل ما هو معادي للمسٌحٌة فً الطبعات الالّحمة 

صدرت - م1900 أي فً عام –، وبعدها بعشر سنوات 1890طبعتِه األولى بجزبٌن عام 

 (للؽصن الذهبً )الطبعة الثانٌة، وأضاف إلٌها مجلداً ثالثاً، ثم صدرت الطبعة األخٌرة 

 ( فصالًا 69 )والكتاب ٌمع فً . م 1915 – 1906 ، بشكل متتابع ما بٌن   مجلداًا 12فً 

  . ( صـحة900 )وحوالً  

الشرق حاضر  ): ثمـة عبارة فً هـذا الكتاب ، كانت األكثر استفزازاً لً هً لوله* 

فكانت هذه العبارة من الدوافع الربٌسٌة فً كتابة  (الـولكلور وحاضره األبعـد العــــراق

 . هذه الموسوعة 

، بـدءاً من الغزو األمرٌكً للعراق وكانت الحـروب على العراق، بشكلها المعاصر- 3

من سرلات لمحتوٌاته، والتً تحتوي  (المتحؾ الوطنً )م، وما تعّرض له 2003عام 

، ال سٌما   ومروراًا بحرق المكتبات فً العراقعلى مخطوطاٍت نادرة فً التراث المـدٌم، 

، ثم التً تحتوي على مخطوطاتٍّ نادرة فً التراث الشعبً العراقً (مكتبة الخالّنً)

التراث البابلً والكلدانً واآلشوري فً  على  داعش، حٌث هجومثالثة األثافًجاءت 

، وغٌرها ،مما أشعل النار فً جوانحً، وجعلتنً أتفّرغ كلٌّـةً لجمع محافظة نٌنوى

حٌث أدركت ان هـذا التراث الثقافً مستهـدؾ ، 2003التراث العرالً، بدءاً من عام 

، مما ألزمنً أخاللٌاً ومعرفٌاً، بجمع الكثٌر من بشكلٍّ ُممنهـج لتخرٌبه والقضاء علٌه

الوثابك والكتب والدراسات وبعض المخطوطات، وما سّجـلتُهُ فً دفـاتـري الخاصة و  

وكانت تعد باآلالف من الصفحات، وكنت اتحٌّن الفرصة للبدِء فً الكتابة  (كشاكٌل)

والتحرٌر، رغم أنً كنت لد نّسـمتها بشكل تارٌخً ممهنج، ال سٌما وانه ال توجد فً 

لتكون مصدراًا  (موسوعة خاصة بالتراث الشعبً )العراق، منذ تأسٌسه وحتى اللحظة 

ًا ٌمكن العودة إلٌها فً كل وقت   .موثوقا

 (صدور موسوعة التراث الشعبً العربً )هو وكان الحافز األرأس للشروع بالكتابة- 4

 )وبمساعـدة فرٌـق عـلمً مـكـّون من دمحم الجوهري . د ، تحت إشراف بأجزائها الستة

ًا فً مجال التراث الشعبً 21 ًا متخصصا دمحم . وّجـه دم، حٌث 2012عام  ( باحثا

كافة الزمالء العرب،  )أهاب بها -  15 ص–فً الجزء السادس  (دعـوة ) الجوهري

المشتؽلٌن بدراسات الـولكلور، فً شتى أنحاء العالم العربً الى تـدارك النقص فً 



، من جهة، ومن جهة فلبٌنا هذا النـداء (التؽطٌة لموسوعة التراث الشعبً العربً

 (المواد المنشورة عن التراث الشعبً العراقً ) هـو وجود نقص كبٌر جـداًا فً، أخرى

وبمجملها ال تتعّدى عــدد أصابع الٌدٌن، ناهٌك عن األخطاء الـظٌعة التً كتبها باحثون 

مّمـا جعلنً اكثر استفزازاً، حٌث تطلّبت ! عرب ومصرٌون عن التراث الشعبً العراقً

، والدفاع عن التراث العرالً بمنهجٌة علمٌة دلٌمة، الـرد المنهجًالضرورة المعرفٌة 

وتغطٌة كل الجوانب المشرلة فً هذا التراث الشعبً فً العــراق، ال سٌما فً مٌــدان   

حٌث الحظت أن اؼلب الباحثٌن العرب لم ٌدرسوا بعمق التراث ،  (األدب الشعبً)

قـد صعّـبت ، وأسرار مـرداتها (اللّـهجـة العـراقٌة ) وٌبدو لً أن الشعبً العراقً،

موضوعات األدب  )، لذلن كانت علٌهماألمر، وزادت الِشـقة بٌنهم وبٌن هـذا التراث

األربع  )، اخذت حٌّـزاً كبٌراً جـداً، زادت موضوعاته على فً موسوعتنا هذه (الشعبً

بؽٌة إٌضاح ما ُخـً على الباحثٌن العرب وؼٌرهم، حتى من العراقٌٌن، على  (مجلدات

 . مكنونات هـذا التراث واألدب الشعبً فً العراق، بشكلٍّ عام 

 : المنهـجٌة الُمـتّـبعة فً كتابة هذه الموسوعة، والمـواد المضّمـنة فٌها* 

فمط فً كتابة مـوادها  (المنهـج التعرٌـً )لم انَح فً كتابة هذه الموسوعة منحى

بل نهجُت  (المواد القاموسٌة )وموضوعاتها وفك الصٌغة التً دأب علٌها واضعوا 

 . (المنهج الوصـً والمنهج التارٌخً ومنهج النقد األدبً )منهجاً خاصاً، زاوجُت فٌه

قاموس ) فً كتابه  (إٌكـة هـولتكرانس) العاِلم األنثروبولوجً السـوٌدي (منهـج)وشّكل 

 (الجزء األول  من الموسوعة) دلٌالً سرُت علٌه فً (مصطلحات اإلثنولوجٌا والـولكلور

 ( المواد)بشكل خاص، إالّ أنً زدُت علٌه العمك التارٌخً، حٌث أنً انطلمت فً تأصٌل 

التراث السومري والبابلً واألّكدي واآلشوري والجاهلً الموجودة فً الموسوعة من 

، إضـاء الخصوصٌة العراقٌة، مع  العباسً، وصوالًا الى اللحظة الراهنة–واإلسالمً 

فً كل مرحلة من هذه المراحل، بغـٌة التأصٌل التارٌخً لكل ظاهـرة، هـذا أوالً، وثـانٌاً، 

 (أسماء األعالم والمـكرٌن )نهجُت على إدراج  (مسألة ترجمة أسماء األعــالم)فً  

دمحم . ود (إٌكة هـولتكرانس )ضمن األبجدٌة المتبعة فً الكتابة، كما هـو األمر عند 

ًا  (موسوعة التراث الشعبً العربً )الجوهري وجماعته فً  ًا عراقٌا بل نهجُت نهـجا

ًا، ، وافـردُت لذلن بــابـاً اقتصرُت الترجـمات فٌه على المملــٌن العراقٌٌن فقـطخالصا

من هذه الموسوعة، خاصاً بهـؤالء األعــالم، واستطعــت  (الجزء الخامس )كبـٌراً فً  

ًا 1600) كبٌرة جـداً، اتّـسعت لتشمل اكثر من  ( بٌبلٌوؼرافٌا)أن أذكـر    ( كاتبا

ًا،كتبوا فقط فً التراث الشعبً العراقً ألي كاتٍب عربً أو  (لم أُترجم )، ولذلن عراقٌّا

أجنبً فً هـذا السٌاق، سوى الذٌن ٌتطلب منهج البحث اإلشارة إلٌهم فً السٌاق 

 (جٌمس فرٌزر وصموئٌل نوح كرٌمر )التعرٌفً، كما هـو الحال ما ذكرته فً ترجمة 

 . اللذان وردا فً هذه الممدمة



ًا  ، اآلنفـة الذكـر، وسرُت على خطـاه فً الدكتور دمحم الجوهري ( دعوة)راعٌت  : وثـالثـا

سرت وٌـاه حجل ) ، أو كما نمول فً األمثال العرالٌة الشعبٌة  (مادة مادة )كتابة المواد 

مع االحتفاظ  (تحقٌق وحدة البحث العربً فً التراث الشعبً) بغٌة  (برجـل 

 53 ص–مادة األدب الشعبً  ): على سبٌل المثـال - بالخصوصٌة العرالٌة، فرحُت أكتب

واضع مثل هذه اإلشارات المصدرٌة فً بداٌة  ( موسوعة التراث الشعبً العربً– 1مج

موسوعة التراث الشعبً ) فً السطر األول، كإشارة لها بأنها وردت فً  ( مادة )كل 

واضع الى جانبها ما ٌُـضاهٌها فً التراث الشعبً العراقً فً اإلشارة المحددة،  (العربً

، هذا من جهـة، ومن جهة أو ما ٌخالـها أو ٌتعارض معها فً السٌاق الشعبً العراقً

أسماء المصادر والمراجع وأرقام الصـحات،  (الحاشٌة والهامش )ثانٌة، كنت أضع فً 

أذكر دار الطبع ومكانه وسنة طباعته، وال أكتفً فً ذكر المصدر أو المرجع فمط، بل 

ألُوفّر على الباحث الجهد الذي بذلته أنا، وأساعده فً العودة السرٌعة الى المصدر 

األصلً دون عناء، ألنه لٌس من المرمة األدبٌة أن ٌبخل الباحث باإلشارة المنهجٌة 

ًا  الكاملة لمن ٌاتً خلـه او بعده، وٌروم الكتابة والتعلّم، فالباحث ٌجب أن ٌكون كرٌما

  .بعطائه وجهده المعرفً

، وافضلها على وأعطً األولوٌة لها، كما أنًّ أمٌـُل وأُدقّـق فً المصادر األصٌلة

قاموس ) من  ( أي مادة ) فً كانت المعلومة المقتبسةإذا : المراجع الثانوٌة، فمثالً 

موسوعة )، وهً نفسها وردت فً إلٌكة هولتكرانس (مصطلحات اإلثنولوجٌا والـولكلور

فاألفضلٌة هـنا ستكون لألول، ألنــه ، للدكتور دمحم الجوهري (التراث الشعبً العربً

 . وهكذا فً بمٌة المصادر والمراجع . دمحم الجوهري.أسبق من د 

المنهج ) فمد نهجت فٌها  (األدب الشعبً العراقً )أّمـا فٌما ٌخص موضوعات * 

أربـع مجلدات لذلن كانت الموضوعات واسعة وكبٌرة، وشملت  (التارٌخً النقدي األدبً

  . ،بؽٌة اإلضاءة الكاملة على كل موضوع أدبً شعبً فً العراقضخمة

- األلؾ الى الٌـاء من -أحرؾ الهجاء العربً )وفك ترتٌب المـوادونهجُت فً كل مجلّـد، 

علم الـولكلور ، ولسمت الموضوعات، وفك الترتٌب والتمسٌم المتعارف علٌه فً 

 : والدراسات األنثروبولوجٌة، فجـاءت المجلدات وفق التسمٌات التالٌة

ولـد اشتملت مـواده : عـلم الـولكلور،، المـاهٌم والنظرٌات والمنـاهـج: المجلّـد األول -1

 : على الموضوعات التالٌة

 . رمٌـة فً المنهـج واألسلوب: البـاب األول- آ

  . (موسوعة التراث الشعبً العربً )مالحظات واستدراكات على - ب

 . إضافات على القسم العراقً - ج
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 . ببلٌـوجرافٌـا- 19

 . ببلٌوجرافٌات الـولكلور - 20

 . تـارٌخ الحـالة - 21

 . التـارٌخ الشـاهً - 22

 . التخلّؾ الثقـافً - 23



 . التدّرج االجتماعً - 24

 . تـُراث شعبً - 25

 . التراكم الثقافً - 26

 . التسجٌل الثقافً لعناصر التراث الشعبً - 27

 . التسلسل الثقافً - 28

 . التقلٌدٌة - 29

 . التنشـئة الثقافٌة - 30

 . تـوثٌق الـولكلور - 31

 . الثقــافة - 32

 . الثقـافة التقلٌـدٌة - 33

 . الثقـافة الرسمٌة - 34

 . الثقـافة الشعبٌة - 35

 . الثقـافة الظـاهرة - 36

 . الثقافة العنصرٌة - 37

 . الثقـافة المـادٌة - 38

 . جمع عناصر الثقافة المـادٌة - 39

 . الجٌولوجٌا الثقافٌة - 40

 . الحاسب اآللً والـولكلور - 41

 . حماٌة التراث الشعبً - 42

 . الحٌاة الشعبٌة - 43

 . نظرٌة الخـٌر المحدود - 44

 . الـدائرة الثقـافٌة - 45



 . دراسة الحٌاة الشعبٌة - 46

 . دلٌل العمل المٌدانً - 47

 . دٌنامٌات الثقافة - 48

 . الذروة الثقافٌة - 49

 . الراق األدنى - 50

 . الراق األعلى - 51

 . الراق الثقافً - 52

 . الراق الشعبً - 53

 . رواسب ثقافٌة - 54

 . روح المجـتمع - 55

 . سمات عامة - 56

 . الُسـنن االجتماعٌة - 57

 . الشخصٌة األساسٌة - 58

 .  حٌاة شعبٌة –شعب - 59

 . شـعبً - 60

 . الشكل الثقافً - 61

 . صدمة ثقافٌة - 62

 . الصٌػ الشـاهٌة - 63

 . الطراز الثقافً - 64

 . الطراز المنشئ - 65

 . الطقوس االجتماعٌة - 66

 . العادات الشعبٌة - 67



 . عالم الموسٌقى الساللً المقارن - 68

 . عمل مٌدانً - 69

 . عناصر التراث - 70

 .  سمة ثقافٌة –عنصر ثقافً - 71

 . الـكرة االجتماعٌة -  72

 . فكرة أساسٌة - 73

 . الـكرة الثقافٌة - 74

 . فكرة الشعب - 75

 . الـنون الشعبٌة - 76

 . ِعـلم الـولكلور - 77

 . القانون الثقافً -  78

 . قٌاسات شعبٌة - 79

 . كٌان ثقافً اجتماعً - 80

 . متاحؾ الـولكلور، كمصدر لجمع المادة الشعبٌة - 81

 . المتصل الشعبً الحضري - 82

 . المجتمع الشعبً - 83

 . المحافـظة - 84

 . مدرسة الثقافة الجماهٌرٌة - 85

 . المدرسة المثٌولوجٌة - 86

 . المدّونات ، كمصدر للمادة الشعبٌة - 87

 . معاهـد الـولكلور - 88

 . المعتقدات الشعبٌة - 89



 . مكانة المرأة فً التراث الشعبً - 90

 . منطقة االلتجاء - 91

 . المنطقة الثقافٌة - 92

 . المنهج التارٌخً الثقافً - 93

 . المنهج السوسٌولوجً فً دراسة التراث الشعبً - 94

 . المنهج التارٌخً - 95

 . المنهج فً علم الـولكلور - 96

 . المنهج المقارن - 97

 . النسبٌة الثقافٌة - 98

 . النظائر الثقافٌة - 99

 . نظرٌة إعادة إنتاج التراث الشعبً - 100

 . النظرٌة اآلنثروبولوجٌة - 101

 . النظرٌة البنائٌة واألدب الشعبً - 102

 . نظرٌة التحلٌل النـسً - 103

 . نظرٌة الثقافة الشعبٌة - 104

 . نظرٌة العوالم الـولكلورٌة - 105

 .نظرٌة المقارنة الثقافٌة - 106

 . النمط الثقافً - 107

 .  أو الهـوٌة –هـوٌة - 108

 . وهـــم الثقافة - 109

 . الـواجـــب - 110

ًا  (81  )وقـد استخدمت فً إنجـاز هذا المجلّد، ما ال ٌقل عن *   . مصدراًا ومرجعا



 

 *     *     *                            

 (العـادات والتقالٌـد الشعبٌة )، من هذه الموسوعة، فقـد حمل عنوان المجلّـد الثـانً - 2

 :واشتملت موادِه على الموضوعات التالٌة

 . اختبارات شعبٌة - 2.    أبو الرٌش   - 1

 . أربعـٌن المٌّت -  4.      عزاء المٌّت - األخـذ بالخاطر- 3

  .(أبو فـالن )الكنٌة باالبن - 6.     األسماء المستعارة والكنى واأللقاب - 5

 .                                                               التعلّق بشبابٌك األولٌاء واألئمة- 8.                   األسواق الشعبٌة فً العـراق - 7

 . قّصـاصو األثــــــر - 10.                              أؼـــــانً المهــــــد - 9

  (باذنجان مشوي )بابا ؼنوج - 12.           األنـوثـة فً التراث الشعبً العراقً- 11

 . أو البراءة ... البُــراة - 14.                                    البَحـت - 13

 .  األزبـري –أو - البوظـة- 16 .       (يگالر )البطٌخ األحمر - 15

 . أو الـَِصـل -  التحكٌم - 18.               أو الٌوم الثالث للوفاة –تالت - 17

 . ظهور األسنان للطـل- التسنٌن- 20.                         أو السحور –التسحٌر - 19

 . التمرٌة  أو  الكلٌجـة - 22.                أو قراءة العدٌلة- تلقٌن المٌّت- 21

 . القهوة وشكل صناعتها - 24.                      أو نـوح الرجـال . التهبٌل- 23

  . (يݘݘالبا )أو  . الحـاتً - 26.                                            جــٌل - 25

 . موسم الحصاد - الحصٌدة- 28.                            الِحـداد على المتوفى- 27

 . الِحـــــمـار - 30.                                      حـق عـرب - 29

گ حّمام السو-الحّمامات الشعبٌة - 32.     الحمام، أو الطٌور وأنواعها ومسمٌاتها- 31

 . الحوش، أو فناء الـدار - 34.                                  الِحـنّــــــــــاء - 33

 . الخّطابة، أو الخاطوبة - 36.                          ختمة القرآن –الختمة - 35



 . خـبز التــــنور - 38.                               أخو األم –الخــال - 37

 . ختـان الذكـور - 40.           خبز الصاج، وخبز مرقوق والخبٌّز - 39

 . الـِدخـٌل - 42.             أو باعة التتن أو التبػ –دخاخنٌة - 41

 . راحـة الحـلقـوم - 44.                                   الـدالّل - 43

 . أو الكاولٌة- او الؽجر- الزط- 46.                                   رش المـــــلح - 45

 .  التسبٌل - 48 .                        (ٌعالج )زنقة عـزرائٌل - 47

 . سعؾ النخٌـل - 50.                     السخرٌة أو التـهّكـم - 49

 . السمك وانواعه فً العراق- 52.               الِسقّاء أو  الّسـقّة - 51

 . الشـــــوارب - 54.                               الِسنن االجتماعٌة - 53

 .الشـتائم - 56.                                      شاهدة القبر - 55

 . الشعائر الجنائزٌة - 58.                         او المجادٌة - الشّحاذون- 57

 . الصنٌعـة - 60.                                            ُشــعٌرة- 59

 . الطــــالق - 62.    ؼذاء، وأهم األكالت الشعبٌة فً العراق- طعام- 61

 . التطٌّب أو التعّطر بالعطور- 64.                        الطِلق أو مخاض الوالدة - 63

 . عـاشوراء - 66.                                   عـادات الزواج - 65

 .  العجن والعجٌن وأنواع الخبز- 68.                                         الِعـتاقـة - 67

 . العشــٌرة - 70 .                        (الحوذٌّون )ٌـة ݘالعربن- 69

 . العونة أو الــزعـة - 72.                                        العُـقُـــــــم - 71

 . ـٌلة گالؽرشة أو النـار- 74.                   العٌّارون والشّطار فً العراق- 73

 . الـتّـة أو التشرٌب العراقً- 76.                                          الؽجـــر - 75

 . وتقلٌد (مثل )فً المشمش- 78.                                             فُـرن - 77

 . القسمة أو النصٌب - 80.                                         القَــــسم - 79

  . (المـالّ  )الُكـتّـاب أو - 82.                               القٌاسات الشعبٌة - 81



 .  او البثٌث العراقً –الكشك - 84.      كـذبة إبرٌل - 83

 . القماط وما إلٌه- لـائؾ الطـل- 86.                    أو لبن منّشؾ- لبن مقطوع- 85

 . (نومً بصرة)اللٌمون الصؽٌر - 88.                              اللّحٌة والموس - 87

 .المهـلبٌـة - 90.                                       المحـبس- 89

 . النخــــوة - 92.                               المـولد النـبوي - 91

 .  أو النــوروز –النــٌروز - 94.                                      الـنــــدب - 93

 . الوســـاطـة - 96

ًا 144 )استخدم فً هذا المجلّـد حوالً *    . ( مصدراًا ومرجعـا

 *     *     *                                   

واشتملت مواده على  (الــــنون الشعبٌة  ): حمل عـنوان : المجلّـد الثـالث - 3

 : الموضوعات التالٌة 

 . وهو شكل ؼنائً رٌـً  (أبو معنّة ) وفً العراق ٌسمى –أبو عاجـة - 1

 .  أو القرقوز –ـوز گاألرا- 3.                      ــة گ أو الزوا–الُحـمرة - 2

 . األســد، كوحدة تشكٌلٌة - 5.   واستخداماته فً التراث الشعبً - إزرار- 4

 . بمعناها المصري ومحمولها العراقً فً التراث الشعبً - أسطى- 6

 . األلعاب الشعبٌة فً العراق- 8.                     أو لـاؾ الساق –الشٌن - 7

 . لعـبة كـرة القدم الشعبٌة - 10.                       األلعاب الشعبٌة للكبار - 9

 .  ٌن ݘ أو العرقـ–ألوسة - 12.           لعبة المحٌبس فً شهر رمضان- 11

 . أو ؼطاء الرأس للمرأة- گالبخن- 14.                أو الحذاء النسوي–البابوج - 13

 .  أو العباءة الخـٌـة –البِـشت - 16.                ـة گأو قندرة عتً- برطوشة- 15

 . الثُعبان فً التراث الشعبً - 18.           ــة عن العراقٌٌنݘ أو الت–التِّكـة - 17

 . أو الدشداشة - الجالّبٌة- 20.                                      الُجـبّـــة - 19

 .أو ٌحدي ٌبدي - حـادي بادي- 22.                     الجواهرجٌة أو الصاؼة - 21



  .الٌشماغ العراقً- الحّطة أو البرٌم- 24.       ِحـداء – ٌحدي –ِحـدا - 23

  . (يݘالتـرا )ُحلً األذن - 26.                            الحــــــــــــــالّق - 25

  . (الخزامة والوردة)حلً األنؾ - 28.      الخالخٌل والحجول- ُحلً األرجل- 27

 . ُحلً الرأس - 30 .               (الخواتم )ُحلً األصابع - 29

 . ُحلً الٌـد - 32.                     ُحلً الصدر والعنق - 31

 . خرط الخشـب - 34.                          الحـــــــواجــب - 33

 اوالدبور والناعور- المرصع العراقً- 36.                  أو بٌت الشعر - الخٌمة- 35

 .  أو الطبلة –الدربـكة - 38.   الدّراعة. الدشداشة. الثوب الشعبً - 37

 . الـدلّــــة - 40.                                     الـدؾ - 39

 . الـِذكـــــر - 42.                            دوالب الـّخـار - 41

 . ُزبــــــون - 44.                                    الربــاب - 43

 . أو اللباس الداخلً - الِسـروال- 46 . گأو الٌل- أو الصدٌري-الزخمة - 45

 . الشــال - 48.                أو سٌخ الحـــدٌد - الَســّود- 47

 .      صندوق الدنٌـا - 50.        أو األرؼول. أو المطبج . َشـبّـابـة - 49

 . الطـاقٌة - 52.                                  الصــــوؾ - 51

 . العــــباءة - 54.                                  الطربـوش - 53

 . (الهوسة العراقٌة)رقصة العرضة - 56.                   العــرائس الشعبٌـة - 55

 .    العُـــــود - 58.                                  الِعــمـامــة - 57

 . قُـبــقــــاب - 60 .                                      ݘالقـبـــ- 59

 .  نوع من الشعر الشعبً العراقً .  القرقـٌّات -62.                       الِقـربــــة- 61

 .  أو الشربة–ـة گ أو التن–القُلّة - 64.                                        قــلبق - 63

 . آلة إٌقاعٌة- أو الكاسور. الكاسر- 66.                                       الِقـناع - 65

  . (السة مصرٌة ) –ـّراوٌة العراقٌة ݘال- 68.                           كلٌم شـعبً - 67



 . المـزمـار - 70.                                      مـِـداس - 69

 . المشؽوالت النحـاسٌة - 72.                        المشؽوالت الخشبٌة - 71

 . النَـعَـــــــــــل - 74.                                     المضٌــة - 73

 . إٌقاع موسٌقً- الوحدة ونص- 76.                                      الهـــامـة - 75

 . الّوِشـــــم - 78.                                 الوسم –َوِسـم - 77

وقــد شملت أهم األلعاب الشعبٌة المتداولة فً : األلعـاب الشعبٌة فً العراق - 79

 : العراق المعروفة منها 

لعبة *. لعبة الدعـابل *. ـعاب ݘ لعبة ال*.  (كرة القدم )لعبة الطوبة *.   لعبة المحٌبس *

 *.   ألعاب الُدمٌنو المختلـة*.  لعبة ٌوالد بلبول بلً *.  لعبة السٌـون *. جر الحبل 

 لعبة *. الݘ لعبة المح*.  لعبة المصٌادة *.   لعبة الـزار * . (الطاولً )لعبة النرد 

.   لعبة الطٌارات الورقٌة *.  لعبة الخذروؾ البصرٌة*.   لعبة طمة خرٌزة*.  الشنّاطة

 لعبة بلبل حـاء *.   لعبة سبح حجارات *.   لعبة ؼّمٌضة الجٌجو *.   لعبة التصاوٌر *

.  لعبة الشطٌط*.   لعبة أخوٌِّـلً *.   لعبة جٌر بحاس*.  لعبة التوكً *. أو لعبة الحٌدة 

. م ݘروخ الصݘلعبة عربانة *. ٌّـم ݘ لعبة أم اح*. روخ العرٌضة ݘـاري أو الگلعبة ال*

.  لعبة الدمبلة * . ( الرمضانٌة–ماجٌنا ٌا ماجٌنا  ) لعبة * . (الثعلب فات فات ) لعبة *

 فلس – لعبة حجً برٌج *.   لعبة سمبٌلة السمبٌلة *.  لعبة البوتـاز أو المـرقعات *

 .  لعبة إعظٌم الضاع *.   لعبة الكرة والصولجان*.   لعبة حجنجلً  بجنجلً *.  بعانة 

ًا 167 )إستُخدم فً هـذا المجلّـد أكثر من *    . ( مصدراًا ومرجعا

  *     *     *                             

 ونظراًا لسعة هذا الموضوع –األدب الشعبً : حمـل عــنوان : المجلّـد الـرابـع - 4

 1000 ) ضخمة جداًا، اقتربت من (أربع مجلّدات  )وكبرِه وحجمه، فقـد قسمناهُ الى 

 (مقـدمة عن إشكالٌة مـهوم األدب الشعبً ):وهذا القسم األول منها ، أسمٌناهُ  (صـحة 

موضوعات األدب الشعبً فً  ): ٌحمل عـنوان - الباب الثانً ) الباب األول، فٌما كان

 : وحملت مواده الموضوعات التالٌة  ( العراق

 . األمثــال الشعبٌة - 2.                   الشـعر الشعبً العراقً - 1

 . الـرّدات الشعبٌـة - 4.                          القصص الشعبٌة - 3

ًا، ذا مضمونٍّ دٌنً - 5  . الرّدات الحسٌنٌة، بوصـها شعـراًا شعـبٌا

 . الؽـناء الشعبً - 7.                          الــنون الشعبٌـة - 6



 .  األساطٌر القـدٌمـة - 9.                       الهـوسـات الشعبٌة - 8

ؼـخ ٝاٌُش َِ ٍَ ٝٗظوا ٌُٕٞ اُْؼو اُْؼج٢ ٖٓ اُ اكخ ثٌٔبٕ ٖٓ اُلٌو ٝاُضوبكخ اُؼواه٤خ ثٌْ

ػ٠ِ صالصـخ ثزو٤َْ ٓٞٙٞػبد اُْؼو اُْؼج٢ اُؼواه٢ - ك٢ ٛنا أُغِّل–ػبّ، كول هٔ٘ب 

ًٔب ٛٞ ٍـبئل ك٢ أٍُٞٞػبد أُزؼبهف ػ٠ِ  (، ال رقٚغ ُٜٔ٘غ٤خ اُؼَٔأثٞاة هئ٤َ٤خ 

ٜٓ٘ـظ اُجؾش  )ا٠ُ -  ك٢ ٛنٙ أُغِلاد األهثؼخ–ًزبثخ ٓٞٙٞػبرٜب، ثَ أفٚؼ٘ب اُؼَٔ 

 : ، ٛـ٢ صالصخ أثٞاة هئ٤َ٤خ، كٌبٕ أُغِّل األٍٝ، هـل اؽزٟٞ ػ٠ِ  (اُ٘ول١ األكث٢ 

ًٝبٗذ ٓٞٙٞػبرٚ ٝأهَـبٓٚ –اُْـؼو اُْؼج٢ اُؼواه٢ : ًبٕ ثؼـ٘ٞإ- اُجـبة األٍٝ- أٝالًال 

 : ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ

ـَ اُزبه٣ق٢ ُِْؼو ك٢ اُؼواماُؾٚبهح اَُٞٓو٣خ- 1 ِّٕ ئ ُٔ  . ، ٝرؤص٤وٛب اُ

 . ك٢ اُضوبكخ اُجبث٤ِخ اُْؼو األٍطٞه١ - 2

 . ، ٝثـلا٣بد اُـزؤ٤ٌٍ ُِْؼو اُْؼج٢ ك٢ األكة اُؼوث٢ اَُغغ ٝاُوعـي- 3

 . ك٢ اُؼوام ك٢ اُؼٖو اُؼجّب٢ٍ  (ٓلّٜٞ اُْؼو اُْؼج٢ )ثلا٣بد اٍزوواه - 4

 . ٝثلا٣بد اُغ٘ـبً ك٤ـٚ  (كـٖ أُـٞا٤ُب )ثلا٣بد ظٜٞه - 5

 . ، ٝثـلا٣بد افزواػٚ ك٢ ثـــــــلاك كـٖ اٌُـبٕ ًٝبٕ- 6

 . ، ٝػـالهزٚ ثْٜو هٓٚبٕ كـٖ اُوـٞٓب - 7

 . ، ٤ًٝل٤خ اٍزوواهٙ ك٢ اُؼوام ٝاألٗلٌُ كـٖ اُيعـَ - 8

 . ثبُٔــوثغ اُجـــــــلاك١ ، ٝػالهزٚ اُجُـ٤ِن - 9

 .  اٌّب٤ُخ اُزَـ٤ٔخ ٌَّٝ اُ٘ظْ –اُـلٝث٤ذ- 10

، ٝأُزؼـلك اُوٞاك٢ اُوثبػ٢ أُغّ٘ـٌ ثبٌَُْ هٞاُت اُ٘ظْ اُْؼو١ اُْؼج٢ ظٜــٞه - 11

 . ٝاألٝىإ 

ًال  ِٚ ػ٠ِ اُغ٘بً –ًبٕ ثؼ٘ٞإ : اُجـبة اُضـب٢ٗ - صب٤ٗب اٍزوواه اُ٘ظْ اُْؼو١ أُج٢٘ ك٢ ٗظٔ

 . ك٢ اُْؼو اُْؼج٢ اُؼواه٢ . 

ٝرّٞىػذ . أٛـ٤ٔخ اُغـ٘بً ك٢ اُْؼو اُْؼج٢ اُؼواه٢ : ؽَٔ ػ٘ٞإ - اُجـبة اُضـبُش * 

ِٚ ػ٠ِ أُلبَٕ اُزب٤ُخ   : ٓٞٙٞػبر

 . اُلـوم ث٤ٖ اُغ٘ــبً ٝاُوـبك٤خ - 1



طِوـخ - 2 ُٔ و٤ّـلح ٝاُوبك٤خ اُ ُٔ  .اُوبك٤خ اُ

 . اُلوٝهبد ث٤ٖ اُوـبك٤خ ٝاَُغؼخ - 3

 : ٝثو٤ـخ أٗٞاػٚ أُزلوػخ ، ٓضَ اُغـ٘بً اُزـبّ -  آ-4

ـٔبصَ    *  ُٔ  .اُغ٘بً اُ

 . اُغ٘بً أَُزٞك٢    * 

 . ع٘ـبً اُزو٤ًـت    * 

 . ع٘بً أُلـوٝم    * 

– ٝٓ٘ٚ : اُغـ٘بً ؿ٤و اُزـبّ - ة

 . اُغ٘بً أُٚبهع    * 

 .  اُغ٘بً اُالّؽن    * 

 : ٝٛـٞ ػ٠ِ أٗٞاع ٜٓ٘ب - اُغ٘بً اُ٘بهٔ- ط

 .اُغ٘بً أُطّوف    * 

 . اُغ٘ـبً أُـن٣ّـَ   * 

 . اُغ٘بً أُطِن    * 

 . عـ٘بً اإلّزوبم    * 

 . اُغ٘ـبً اإلٍزٜـال٢ُ    * 

، ُِؾلبظ ػ٠ِ ا٤ٍُٞٔو٠ اُلاف٤ِخ ُِ٘ظْ  ُِغ٘بً( اُْؼج٤ّ٤ٖ )رٞظ٤ق اُْؼواء . ك

ًال ك٢    . (األثـٞم٣خ ٝاُؼـزبثب  )اُْؼو١، ٝفٖٕٞب

صٔب٤ٗخ أٗـٞاع ، ٝٛـٞ أٗــٞاع اُْؼو اُْؼج٢ أُغّ٘ـٌ: ك٢ ٛنا اُجبة- اُلَٖ اُضب٢ٗ* 

 ٢ٛ: 

اٍ- 1 ّٞ ِٚ أُزؼـــــلكح –أُـ  .  ثؤٌّبُ

 .  ثؤٌّبُٜب أُزؼـلكح –األثـٞم٣ّـخ- 2

  . اُؼـزبثب- 3



  . أُـ٤ـٔـــو- 4

 . أثٞ ٓؼـّ٘ـٚ - 5

 . أثٞ ٗق٤ـِخ - 6

 .  أُــ٤ـغــ٘ب -7

 . ّؼو اُٜـبد - 8

ًال  ( 250 )ٝهـل اٍزقلٓ٘ب ك٢ ٛـنا أُغِّـل أًضو ٖٓ *   . ٖٓلهاًال ٝٓوعؼب

 *     *     *                                  

ـب *  ّٓ ، ٝاّزِٔذ  (األكة اُْؼج٢ اُؼواه٢ )كٜٞ اُوَْ اُضب٢ٗ ٖٓ : أُغِّل اُقبٌٓأ

ِٙ ػ٠ِ أُٞٙٞػبد اُزب٤ُخ   : ٓـٞاك

 : أٗٞاع اُـ٘بء اُْؼج٢ ك٢ اُؼوام- آ

 . ٖٓ أ٣بّ ٍٞٓو ٝؽز٠ اُِؾظخ اُواٛ٘خ : ربه٣ـ اُــ٘بء اُؼواه٢- 1

 .اُــ٘بء ك٢ اُؼٖو اُؼجّـب٢ٍ - 2

 . ٓغبٌُ اُـ٘بء اُْؼج٤خ - 3

 . ٗـٞاكه ك٢ ٓغبٌُ اُــ٘بء - 4

 .ا٥كاة ٝاُلٕ٘ٞ ك٢ ظَ اُُؾـٌْ اُؼضٔب٢ٗ - 5

 . ؿـ٘بء أُوب٢ٛ اُْؼج٤خ - 6

 . ظٜٞه أَُوػ اُـ٘بئ٢ - 7

 . اُـ٘بء ك٢ ثــلاك - 8

 . أُوبّ اُؼواه٢ - 9

 . ك٢ ػ٘بء أُوبّ اُؼواه٢ ٗظبّ اُلٍٖٞ - 10

 . أٍب٤ُت أكاء أُوبّ اُؼواه٢ - 10

 . أٍِٞة اُطو٣وخ اإلُوبئ٤خ ك٢ كٖ أُوبّ اُؼواه٢ - 11

 . ك٢ ؿ٘بء أُوبّ اُؼواه٢  (اُجـلٝاد  )- 12



 . أهَـبّ أُوبّ اُؼواه٢ - 13

 . ـبُـ٢ اُجـلاك١ ٝػالهزٚ ثبُٔوبّ اُؼواه٢ ݘاٍ- 14

ًال 122مًو ْٜٓ٘  )أّٜو هُـّواء أُوبّ اُؼواه٢ ك٢ ثــلاك - 15   .( هبهئب

 .  أٝ أُوبّ اُؼواه٢ ك٢ ًوًٞى –كـٖ اُوـٞه٣ّـبد - 16

ّّـؾبد اُجــــلاك٣خ - 17  . ؿ٘بء أُٞ

ّّؼ اُْؼج٢ ث٤ٖ اُل٤ٖؼ ٝاُؼـب٢ٓ - 18  . أُٞ

 . ٤ًق َٕٝ أُّٞؼ ا٠ُ اُؼوام - 19

 . أثوى ّؼواء أُّٞؼ ك٢ اُ٘غق - 20

 : أُـوثّـغ اُجـــــلاك١ - - ة

 . ٤ٓياد أُوثّـغ اُجـــلاك١ - 1

 . أّٜو ٓـ٢٘ أُوثؼبد اُجــلاك٣خ - 2

 . أّٜو أُوثؼبد اُجــلاك٣خ - 3

 : اُجَزبد اُؼواه٤خ ٝاٗٞاػٜب - ط

 .   اُؼواه٤خ اُجَـزخأٝ - اُطوطٞهخ- 1

 . اُجَـزخ ٝأُـوبّ اُؼواه٢ - 2

 . أُوبٓبد اُز٢ رـئّكٟ ثٜـب اُجَـزخ - 3

 . اُجَزبد اُؼواه٤خ اُوـل٣ٔخ - 4

 . ك٢ اُجَـزخ اُؼواه٤خ  (أُناٛـت ٝاألؿـٖبٕ )- 5

 . ثَـزبد اُــ٘بء اُغ٘ٞث٢ اُؼواه٢ - 6

 . اُجَـزبد اُجــــــلاك٣خ - 7

 . اُجَـزخ اُؼواه٤خ هـٞاُت ٝأٗـٔبٛ - 8

 . ثلا٣بد ظٜـٞه اُجَزبد ٝأُوبّ اُؼواه٢ ك٢ ثــلاك أُؼبٕوح - 9

 .  أّٜـو هُـّواء اُجَـزبد اُجـــــــلاك٣خ - 10



 .  أُـٞٗـِٞط اُجــــــــلاك١ –ك* 

 . رؼـو٣ق أُٞٗــُٞٞط - 1

 . رِؾـ٤ٖ أُٞٗـــُٞٞط - 2

 . فٖبئٔ أُُٞٗٞٞط - 3

 . ِفـزـبّ أُــٞٗـُٞــٞط - 4

 .(ػي٣ي ػ٢ِ )، ٝف٤ٕٖٞخ اُل٘بٕ أُُٞٗٞٞط اُلـٌب٢ٛ اَُبفو- 5

 . األٓضـبٍ اُجـــلاك٣خ ك٢ أُُٞٗٞٞط اُؼواه٢ - 6

  . (ػـي٣ي ػ٢ِ  )أٛـْ أُُٞٗٞٞعبد اُْؼج٤خ اُز٢ ُّؾٜ٘ب ٝؿ٘بٛب - 7

 . رـؤص٤و أُُٞٗٞٞط ػ٠ِ اٍُٜٞ اُضوبك٢ - 8

  . (٣ب عٔبػخ ٝاُ٘ج٢، ٝهللا ػلٗب ثَزبٕ  )ُٝٓٞٗٞٞط ٝػـــي٣ي ػ٢ِ أٗـب - 9

ـٚ .  اُؼوث٢ ٝاٌُـوك١ –٣ٝ٘وَْ ا٠ُ ه٤َٖٔ : اُــ٘بء اُؼـواه٢ ك٢ أُْبٍ- ٛـ ّٔ  : ٝأٛ

 . ؿ٘ــبء اُؼــزبثخ - 1

 . ؿ٘ــبء ا٣َُٞؾ٢ِ - 2

 . ـ٢ گاُــوثب١ٝ ٝاُؼـوا:  ٝٛٞ ٗٞػ٤ٖ –ؿ٘ــبء اُ٘ـب٣َ - 3

 . ؿـ٘ــبء أُـ٤ٔـو - 4

 . ؿ٘ــبء أُـ٤ُٞـخ - 5

 . ؿ٘ــبءاُٜـالّثــخ - 6

  . (اُلّؽـخ )ؿ٘ــبء - 7

 .  أٝ اُُوًـــجب٤ٗخ –ؿ٘ــبء اُُوًــــجب٢ٗ - 8

 . اُــ٘بء ك٢ اُغ٘ٞة اُؼـواه٢ . ٝ

 . ثـلا٣ــبد اُــ٘بء ك٢ اُؼــٖو اَُـٞٓو١ - 1

٤بد أُـ٤٘بد ك٢ اُؼٖو اَُٞٓو١ - 2 ّٔ ـَ ُٓ . 

 . ًبٗذ ٖٓ اُغـ٘ٞة أٍٝ ٓـ٤٘خ ك٢ اُزـبه٣ـ - 3



 . أٗـٞاع اُــ٘بء ك٢ اُغـ٘ٞة - 4

 .  ، ٌَّٝ ؿـ٘بئٜب ك٢ اُغ٘ٞة األثـٞم٣ّـخ- 5

 . ُُــــخ األثـٞم٣ّـخ- 6

 . فـب٤ٕخ ٗظْ األثـٞم٣ّـخ - 7

 . ثؾـو األثـٞم٣ّـخ اُؼـو٢ٙٝ - 8

 . رَـ٤ٔخ األثـٞم٣ّـخ - 9

 . َٓـز٣ٞبد هواءح األثـٞم٣ّـخ - 10

 . أٗـٞاع ٗظْ األثـٞم٣ّـخ - 11

 . ؿـ٘بء األثـٞم٣خ اُؼـواه٤خ - 12

 . أٛـٞاه ؿـ٘بء األثـٞم٣ّـخ  - 13

طـوث٢ ؿ٘ـبء األثٞم٣ّـخ ك٢ اُؼوام - 14 ُٓ   . ( اٍْ 250مًو ْٜٓ٘  )أٛـْ 

 - .  ّؼواًال ٝؿـ٘بءًال –رؼـو٣ق أُـٞاٍ اُؼواه٢ - ى 

 .  ؿـ٘بء أُـٞاٍ أٛـٞاه- 1

ـلا١ٝ )أٛٞاه - 2 ِّٔ ـِؾ ِٔ ِٚ اُغـ٘ٞث٤خ  (اُ  . ٝف٤ّٕٖٞـز

لا١ٝ )ٛـٞه - 3 ِّٔ ؾـ ِٔ   . (ٍوٙ اُ

ـلا١ٝ اُٞاعـق - 4 ِّٔ  . أُؾـ

 . أُؾٔـلا١ٝ اُطـوػ - 5

اٍ ك٢ عـ٘ٞة اُؼـوام - 6 ّٞ  . أٛـ٤ٔخ ٓطوث٢ أُـ

 . ٝأُـٞإ اْٗـبكٙ ٛـٞه اُــبك٢ِ - 7

 .  ِؿـ٘بء اُجَـزبد ك٢ ع٘ٞة اُؼوام –ػ

 . اُُؾـــيٕ ك٢ اُـــ٘بء اُؼــوام - ٛ 

 . ػـ٘ل اَُـٞٓو٤٣ٖ روار٤َ اُُؾـيٕ - 1

ـلٕ ك٢ اُزبه٣ـ اَُٞٓو١ هصـبء- 2 ُٔ  .  اُجبث٢ِ – اُ



ــ٤٘بد- 3  . ٝاُؾيٕ اَُـٞٓو١  اُجُـٌـبء ُٓ

 .  ك٢ اُزواس اُْؼو١ اُغب٢ِٛ اُط٤ِِخاُوٖبئل - 4

 .  ػـ٘ل اُؼُـنه٤٣ٖ اُٞعـــلّـؼواء - 5

 .  ك٢ اُْؼو اُؼجّـب٢ٍ اُُؾـيٕهٖبئل - 6

 . ظٜـٞه اُوٖبئل اُؾي٣٘خ ك٢ هصـبء ثـــــلاك - 7

اٍ ٝٛـبثغ اُُؾـيٕ ك٤ٚ - 8 ّٞ ـ َٔ  . اُ

ًال - 9  . اٗؼـٌبً اُُؾـيٕ ك٢ األثٞم٣خ ٝاُؼـزبثب ، ٝاُْؼو اُْؼج٢ ػٔٞٓب

ًال - 10  .  صُـجٞد ٛـبثغ اُؾيٕ ك٢ اُـ٘بء اُؼـواه٢ رـبه٣ق٤ّـب

 . األٍطٞهح ك٢ اُزواس اُْؼج٢ اُؼواه٢ - ١

 . رؼو٣ق األٍُـطٞهح - 1

 . اُلـوم ث٤ٖ اُقواكخ ٝاألٍطٞهح - 2

 . اُجبث٢ِ - رؼـلك األٍب٤ٛو ك٢ اُزواس اَُٞٓو١- 3

 . ك٢ األكة اُؼب٢ُٔ  (ِٓؾٔخ عِغبِٓ )أٛـ٤ٔخ أٍطٞهح - 4

َّبؿ ُِٔؾٔخ عِغبِٓ - 5  . أٍٔبء اُُ٘ـ

 . ٝأ٤ٔٛزٜب أٍطٞهح اُق٤ِوخ اُجبث٤ِخ - 6

ـؾو اٗزوـبٍ ثؼ٘ - 7 َِ  . ا٠ُ اُزواس اُْؼج٢ ٝاُلٌُِٞٞه اُؼواه٢ػوـبئل اُزؼـب٣ٝن ٝاُ

 . اُِؤٖ ٝأُالؽْ اُقبٕخ ثبُجطُٞخ ٝاألثطبٍ- 8

 . أّٜو أُالؽْ اُجط٤ُٞخ ك٢ اُزواس اُؼواه٢ اُول٣ْ - 9

 .   ك٢ ث٤ُ٘خ اإلَٗبٕ ٝاُطج٤ؼخ اُط٤ٖأٛـ٤ٔخ - 10

 - . اُؾيٝهاد اُْؼج٤خ – أٝ األُـــبى- ى

 . ك٢ اُؼـبُْ ًزجٚ اَُــٞٓو٣ٕٞ أٍٝ ُــــي - 1

 . ُِزـل٣ٖٝ األ٢ُٝ ك٢ ٍٞٓو  ( ػالٓخ600 )- 2

 . رؼو٣ق اُِّــي ك٢ اُِــخ - 3



 . األُـــبى ك٢ اُْؼو اُؼـوث٢ - 4

 . األُـبى ك٢ األثـٞم٣خ اُؼواه٤خ - 5

 . أٗـٞاع ٓزؼـلكح ٖٓ أُـــبى اُلالؽ٤ٖ اُؼواه٤٤ٖ - 6

 . رؼو٣غخ ػ٠ِ األُــبى ك٢ اُزواس اُؼوث٢ - 7

اك اٌُـزبثخ ك٢ األكة اُْؼج٢ اُؼواه٢ - ٍ ّٝ  : ه

 . ثـلا٣بد رـل٣ٖٝ ا٥كاة اُْؼج٤خ ػـ٘ل اُْؼٞة - 1

 . اُلزوح اُؼجب٤ٍخ ٝأصوٛب ك٢ رـل٣ٖٝ ا٥كاة ٝاُلـٕ٘ٞ - 2 

 أُٜز٤ٖٔ ثزل٣ٖٝ اُزواس اُْؼج٢ ك٢ ثــلاك ك٢ اُؼٖو اُؼجب٢ٍ  (اُّٞهاه٤ٖ)ظٜـٞه كئخ - 3

ٖٓٔ ٍبٛٔٞا ك٢ اٌُزبثخ  ( ًبرت1600أًضو ٖٓ  )مًو أٍٔبء أُئُل٤ٖ اُؼواه٤٤ٖ - 4

 . اُلٌُِٞٞه٣خ ك٢ اُؼوام 

ًال  (250 )ثِؾ ػـــلك أُٖبكه ٝأُواعغ ك٢ ٛنا أُغِل أًضو ٖٓ *   .  ٖٓلهاًال ٝٓوعؼب

 *     *     *                                 

ـب *  ّٓ ، األكة اُْؼج٢ٖٓ  (اُوَْ اُضبُش )، ك٢ ٛـنٙ أٍُٞٞػخ، كٜٞ أُغِّـل اَُبكًأ

 : ٝاّزِٔذ ٓٞاكٙ ػ٠ِ 

ًال  ( 780) ٝهل أٝهكٗب  (األٓضبٍ اُْؼج٤خ  )- آ  . ٓضـالًال ّؼج٤ب

 . اُؤٖ اُْؼج٤خ اُؼـواه٤خ - ة

 . ، ٝاُوّكاد األفوٟ اُوّكاد اُؾ٤٘٤َخ، ًْؼو ّؼج٢ ك٢٘٣ ٢ٍٔٞٓ- ط

 . ٛوًٞ اُوّكاد اُؾ٤٘٤َخ - 1

 . هًٚخ ٛـ٣ٞو٣ظ - 2

 . أّٜو اُوٝاك٣ل - 3

ا٣وإ ٝاُجبًَزبٕ ٝاُجؾو٣ٖ ٝاَُؼٞك٣خ ٤ٗٝغ٤و٣ب  )اٗزوبٍ اُوكاد اُؾ٤٘٤َخ ا٠ُ - 4

  . (ٝا٣ٌُٞذ ٝػٔبٕ 

 . اّٜو اُوّكاد اُؾ٤٘٤َخ - 5

 . اُٜـٍٞبد اُْؼج٤خ - ك



 . رؼو٣ق اُٜـٍٞخ - 1

 . اُ٘ظو٣بد اُْؼو٣خ ٍُِٜٞخ - 2

 . أٗٞاع اٍُٜٞبد اُؼواه٤خ - 3

 . ـ٤ِ٤خ گاٍُٜٞخ اُغ- 4

لا٣ٝخ - 5 ِّٔ  . اٍُٜٞخ أُِؾـ

 . ٤ٔ٣خ ݘاٍُٜٞخ اإلػ- 6

 . ٛوًٞ ٝأعٞاء اٍُٜٞبد اُؼواه٤خ - 7

 .  ٝا٤ٔٛزٚ ك٢ اٍُٜٞخ اُؼواه٤خ أُٜـٞاٍ- 8

 . اُٜـٍٞبد أُلوكح - 9

 . اُزطٞهاد اُؾل٣ضخ ػ٠ِ اٍُٜٞخ اُؼواه٤خ - 10

  . (أُٜـب٣َٝ )أّٜو ّؼواء اٍُٜٞخ اُؼواه٤خ - 11

 . ٗٔبمط ٓقزِلخ ٍُِٜٞبد اُؼواه٤خ - 12

 .   اُوهٔ ٝأَُوػ –اُلـٕ٘ٞ اُْؼج٤خ  - ٛـ

 . أَُوػ- 1

 . أَُوػ اُْؼج٢ أُؼبٕو - 2

 . كـٖ أُوبٓخ - 3

 . أػـالّ ًزّـبة أَُوػ اُؼواه٢ - 4

 : اُوهٔ اُْؼج٢ ٝأٗٞاػٚ -  ٝ

 . اُلثـٌخ - 1

 . ـٞث٢ ݘكثٌخ أٝ ههٖخ اٍ- 2

 . ـغ ݘههٖخ اُٚ- 3

 . ههٖبد اُقْبثخ اُجٖو٣خ - 4

 . هكػ اُؼٔبهح - 5



 . ههٖخ اُجـيؿ - 6

 . ههٖخ اُٜـ٤ٞح اُجٖو٣خ - 7

  . (اٌُب٤ُٝخ )ههٖبد اُـغو - 8

 . ههٖبد اٍُٜٞبد - 9

ّْـبثخ ٝهّكارْٜ ٝكوهْٜ - ػ  . ثَزبد اُق

  . ( هّكح60 )أْٛ هّكاد اُقْبثخ - 1

 . هكح ّؼج٤خ  ( 100 ). هّكاد األػـواً اُْؼج٤خ - ٛ

ًال  (98 )ثِؾ ػـــلك أُٖبكه ٝأُواعغ ك٢ ٛنا أُغِّل *   .  ٖٓلهاًال ٝٓوعؼب

 *     *     *                  

ـب *  ّٓ ًال، ٝهل ًبٗذ –األكة اُْؼج٢ ٖٓ  (اُوَْ اُواثغ )، كٜـٞ أُغـِّـل اَُـبثغأ  أ٣ٚب

ِٙ رْزَٔ ػ٠ِ أُٞٙٞػبد اُزب٤ُخ   : ٓـٞاك

 . ًٖٔطِؼ ٝٓلّٜٞ - األكة اُْؼج٢- 1

 . اىكٝاع٤خ اُِّــــخ - 2

 . اإلٍزقلاّ اُزبه٣ق٢ ُِٔؤصٞهاد اُْلب٤ٛخ - 3

 . إٔبُخ - 4

 . أُق ٤ُِخ ٤ُِٝخ - 5

 . اُجطَ اُْؼج٢ - 6

 . اُجُـ٤ِـن-7

 . اُزبه٣ـ اُْلب٢ٛ - 8

 . اُزغٔغ اُؼْٞائ٢ - 9

 . اُزؼج٤و اَُـبئو - 10

 . رؼـلك أُؼب٢ٗ - 11

 . اُضوبكخ اُغٔب٤ٛو٣خ - 12



 . ُعؾـب اُؼـواه٢ - 12

 . عـّو اُ٘ـ٤ٔـْ - 13

 .  عِغبِٓ - 14

 . ُٕٞ ّؼو١ ّؼج٢ . اُؾغـبى١ - 15

 .  اُِؾـلاء- 16

 .  ٍبُٞكخ – أٝ –ؽـّلٝرٚ - 17

 . ؽٌب٣بد اُؾ٤ٞإ - 18

 .  اُقـواكـخ - 19

 . فـ٤بٍ اثـــلاػ٢ - 20

 . كُؼــٞٗب - 21

 .  ُِوعبٍ –اُوثٜ اَُؾو١ - 22

 . اُـوعي - 23

 . اُيعـَ - 24

 . ىٛـ٤ــو١ - 25

 . اَُـبٓو١ - 26

 . اُّْطـبه - 27

 . ّؼو ّؼج٢ - 28

 . ّؼو ٗجط٢ - 29

ـَ - 30 ِٖ  . اُ

 . اُطواى اُطج٤ؼ٢ - 31

 . اُطواى اُلوػ٢ - 32

 . ػـزبثخ - 33

 . اُؼَــل٣ل - 34



 .  أٝ اُؾّيٝهح ك٢ اُؼوام –اُلـّيٝهح - 35

 . كؼـَ اٌُالّ - 36

 . اُوـبٓ اُْؼو١ - 37

 . هـبك٤خ - 38

 . هٖٔ األ٤ُٝبء - 39

 . اٌُزبثخ اُْلب٤ٛخ - 40

 . اٌُـــالّ - 41

 . أٌُِـبد اُـلف٤ِخ - 42

 . اٌُــ٘ب٣بد - 43

 . ًـــــٞى - 44

 . اُِّـــخ اَُـو٣ّـخ - 45

 . اُِّـلظــخ - 46

 . اُِّـلظخ اٝ اُوـٍٞ - 47

 . ُُـوــٔبٕ - 48

 . ُٜـغـخ - 49

 .  أُن٣ّـَ ٝأُوثّـغ - 50

 . أُِؾٔخ اُْؼج٤خ - 51

 . أُٞاٍ ٝأُٞا٤ُب - 52

 . اُ٘ــبكهح - 53

 .  أٝ ٗـلاءاد اُجبػـخ –اُ٘ـلاءاد - 54

 . ٗظو٣خ كهاٍخ ا٤ُٖؾ اُْلب٤ٛخ - 55

 . اُ٘ـٔـوٝك - 56

ًال  ( 180 )أٍزقلّ ك٢ ٛـنا أُغِل *   . ٖٓلهاًال ٝٓوعؼب



 *     *     *                      

أُؼزوـلاد ٝأُؼـبهف  ):  كؾَٔ ػـ٘ٞإ – ٖٓ ٛنٙ أٍُٞٞػخ –أُغِـل اُضـبٖٓ أٓـّـب * 

 : ، ٝاؽزٞد ٓـٞاكٙ ػ٠ِ أُٞٙٞػبد اُزب٤ُخ  (اُْؼج٤خ 

 .  أًــــًٞ –أٝ - أعوٝك١- 2.                                  اث٤ٌِ - 1

 . األؽغ٤ـخ - 4.                             اإلعٜـبٗ- 3

 . اإلفجـبه ثبَُٔزوجَ - 6.                               األؽــالّ - 5

 . أفالم اُجْو ٝٛجبئؼْٜ - 8.                                 األُفـذ - 7

  . (ر٘بٍـ األهٝاػ )أهٝاػ أُٞر٠ - 10.                          آكّ ٝؽــٞاء - 9

 .  أكاح أَُغ –اإلمٕ - 12.                 األٍـب٤ُت اُْؼج٤خ - 11

 . اإلٍزقـبهح - 14.                             األٍـجٞع - 13

 . األٌّبٍ ٝاُوٍّٞ اَُؾو٣خ - 16.                  األّغبه أُوّلٍـخ - 15

 . أٛجبء ّؼج٤ّٕٞ - 18.                             األٙؾ٤ـخ - 17

 . األػــــــلاك - 20.                               األظـبكو - 19

 . األهـــــياّ - 22.                    أٝ اُؾ٤ّخ –األكؼ٠ - 21

 .  اإلُـٚ اُجبث٢ِ –أٗــٞ- 24.                           األٗطُٞٞع٤ب - 23

 .  اُجّطـخ – أٝ –األّٝىح - 26.                                 األٛـِّـخ - 25

 . ثـــبىثــــــ٘ـل - 28.                                األ٣ـــــبّ - 27

 . اُجـقـــــــــذ - 30.                              ثـــــبىٛـو - 29

 . اُجَــَـــــــــــَ - 32.                             ثقــــــــٞه - 31

 . اُجُــــــــوام - 34.                                   اُجُـٌبء - 33

 . اُجٜـٍِٞ - 36.                                 اُجَــــوم - 35

 . اُزــبثؼــــــخ - 38.                                اُجُـــٞٓـخ - 37

 . اُزلبإٍ ٝاُزْـبإّ - 40.                            رؼج٤و اُوإ٣ـب - 39



 . اُزٔبئْ، ٝاُؾٔــبئَ ٝاألؽغـــجخ ك٢ ثبثــَ - 41

 . اُزـــــٞأّ - 43.               اُز٘جـئ ثغٌ٘ ا٤ُُٞل - 42

 . اُغٔؼخ ٝاُغٖ ك٢ أُؼزول اُْؼج٢- 45 .                           اُغـِغِٞر٤خ- 44

 .  اُؾـّٞ – أٝ –ؽـلا٣خ - 47.   اُؾت ك٢ اُزواس اُْؼج٢ اُؼواه٢ - 46

 . اُؾـــــوٝف - 49.                         ؽـلٝح اُؾٖبٕ - 48

 . ِؽـِق ا٤ُٔـ٤ٖ - 51.                              اَُؾـَــــــل - 50

 . اُؾ٤٘ - 53      . (اُْبٓخاُز٤ؼِىبُقل ) اُقبٍ-52

ؼِّـوخ كافَ اُٚو٣ؼ - 54 ُٔ  - .  ع–اُقٚــو - 55.        اُِقوم اُ

 . اُـلائوح - 57.                                   اُق٘ـي٣و - 56

 . اُّلعـبٍ - 59.                                    كثّــًٞ - 58

  . ݘ أٝ اُل١–اُل٣ي - 61.                     ُكػـبء ٖٗق ّؼجبٕ - 60

 . اُـِنًــــو - 63.                          ك٣ـٞإ األ٤ُٝبء - 62

 . اُيٝط أُـوثٞٛ - 65.                               مٝ اُوـو٤ٖٗ - 64

 .ىا٣ٝــــخ - 67 -  .                          13 –اُـوهـْ - 66

ـجؾـخ - 69.                                   اُي٣ـزٕٞ - 68 َِ  . اُ

ؾو اإلرٖب٢ُ - 70 َِ ـؼالح - 71.                         اُ َِ  . اُ

ـؼِخ - 72 ِْ  . اُٖجّـبه - 73.                                     اُ

ـوع - 74 َٖ  . اُٖٞه اُل٤٘٣خ - 75.                                     اُ

 . اُط٤ٞه اُجؾو٣خ - 77.                                      اُطـبُغ - 76

 . اُؼلـو٣ذ - 79.                                   اُؼغــــٞى - 78

 . اُؼُـوـْ - 81.                                     اُؼوــوة - 80

 . اُؼ٤ٕٞ أُبئ٤خ اُؼالع٤خ - 83.          اُؼالط اُْؼج٢ ألٓواٗ اُؼ٤ٕٞ- 82

 . اُـُـــــواة - 85.       اُؼالعبُْؼج٤إلٙطواثبُلٝهح - 84



 . اُِلـواٍـخ - 87.         أٝ اُق٤وح ثبُووإٓ - كزؼ اٌُزبة- 86

 . اُلَـٖل - 89.                                      اُلَـوً - 88

 . اُوُـطت - 91.                    أٝ اُلاه٤ٍٖ –اُِووكـخ - 90

 . أٝ اُغ٤ضّٞ - اٌُبثًٞ- 93 .                    (اُوـبك٢ )ه٤بً األصو - 92

 . اُاّلىٝهك - 95.                                   اٌُــــبٛـٖ- 94

 . أٝ اُقوى اُقبٓ ثبٌُٜـوة ٝاٌُٜــــوٓبٕ - اٌُٞاهّ- 96

ـجّقـوار٢ - 97 ُٔ  . اُ٘جبربد ك٢ أُؼزول اُْؼج٢- 98.                              اُ

هك- 100.                      ٛـبهٝد ٝٓـبهٝد - 99 ِٞ  . اُ

 . ٣ٜـــــــــٞٙ - 101

َّ ك٢ ٛنا أُغِل *  ًال  ( 238 )اٍزقل  . ٖٓلهاًال ٝٓوعؼب

 *     *     *                     

ـب *  ّٓ ٝاّزِٔذ ٓٞاكٙ ػ٠ِ  (اُضوـبكخ أُـبك٣خ  ): كول ؽَٔ ػـ٘ٞإأُغِـل اُزبٍغ أ

 : أُٞٙٞػبد اُزـب٤ُخ 

 . اثو٣ن ُٗؾـــبً - 2.                        اإلثو٣ن اُلـقبه١ - 1

 . أكٝاد اُْـب١ - 4.               أكٝاد رـنه٣خ أُؾٖـٍٞ - 3

 . األٗٔبٛ أُؼٔبه٣خ ٌَُِٖ اُْؼج٢- 6.               األٗضوٝثُٞٞع٤ب اُيهاػ٤خ - 5

 . اعالٍ اُؾٔبه - اُجُوكػـخ- 8.                   أٝ اُجؾزٚ - اُجؾـــــذ- 7

ــ٘ل١ - 10.                رٖل٤ؼ اُقْت ثبُ٘ؾبً- 9 ِٛ  . رـٔـو 

 .  أٝ اُؾِلـبء –اُؾِلـٚ - 12.                        اُِؾـوف اُْؼج٤خ - 11

و٠ً )اى گؽٔبُخ ٝاثٞه اٍ- 14 .                 (اُولٝه )ِؽـَِ اُطٜٞ - 13 ُٔ  . (اُ

 . ف٘ اُِّـجٖ - اُق٘- 16.               أٝ ث٤ذ اُوٖت - اُقٔ- 15

 . ــــٞه گأٝ اُلا- اُلهو- 18.                 أٝ اُزوا٣ِ–اُلٍبر٤و - 17

 . اُُيعـــــــبط - 20.                                 اُنَٛــــت - 19



َّّواط- 22.               أٝ اُلبُُٞخ - ىُطخ اُؼ٤ٖ- 21  . أٝ اَُوٝع٢- اُ

َُِّْ األه٢ٙ - 23 ََـٌٔو٣خ- 24.    اَُلَهط –اُ  . اُ

اهخ –أَُؾبح - 26.                  أٝ أُْ - اَُّ٘به- 25 ّٞ  .  أٝ اَُ

ـ٤ل - 27 َٖ ـجبى اُ  .  أٝ اُْوّوح–أُ٘غَ - 28.                        ِّ

ـؼَـت- 30.      آُخ ُؾواصخ األهٗ– أٝ اُقوٓبّخ –اُْووف -29 ِْ  . اُ

 . أٝ ٛبٕٝ اُقْت- اُٖالثخ- 32.             أٝ ربٝح اُٖبط- اُٖبط- 31

 . ٕ٘بػـخ اُِؾـجبٍ - 34.                         ٕ٘بػخ اُغـجٖ- 33

 . (٣٘بدݘاُؼوم )ٕ٘بػخ اُطٞاه٢ - 36.                      ٕ٘بػـخ اَُـالػ - 35

 . اُـَـ٘ـــــْ - 38.                                  اُؼــبط - 37

 . ـخ ݘّݘ أٝ اٍ–اٌُجْخ - 40.                                 كـبًٗٞ - 39
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ـب ٓب ٣قٔ *  ّٓ . (ٓزلـوهـبد ٖٓ اُزـواس اُْؼج٢ اُؼواه٢) كوـل أ٤ٍٔ٘بُٙ  (أُغِل اُؼبّو)أ

اُزواس اُْؼج٢ ) ًض٤وح ػ٠ِ ٓٞاك ٍٓٞٞػخ  ( ٓٞاكاًال )أٙل٘ب - ك٢ ٛنا أُغِل- أ١ أّٗـ٘ب
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 .  ٓلوكاد ػواهـ٤خ هل٣ٔــخ ك٢ ُٜغـــخ أث٘بء اُغ٘ٞة اُؼواه٢ - 58
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ُْ ٣ٌٖ ٛنا اُؼَٔ ٓغّوك ُٗـيٛـخ عنثز٢٘ ُقٞٗ ؿٔبهٛب، ٝا٤َُبؽخ ك٢ : ًــِـٔخ أفـ٤وح

كوٙٚ اُ٘ـبىع ا٢ُ٘ٛٞ، أىاء اُضوبكخ ، ٓٞهق ٓؼـوك٢، ٝأفاله٢أثؼـبك ٓزـٜٞٗـب، ثَ ٛـٞ

ًال  ـؾو اُزواس اُْؼج٢ اُؼواه٢، اُؼواه٤خ  أٝالًال، ٝصـب٤ٗب ، اُن١ ٣ُـ٤ّٔـي ٛـ٣ٞخ اُؼـوام ث٤ٖ ٍِ

ََ ٓـناهٜب ال ٣لبهم ّلز٢ ؽز٠ ، ٓٚـز٢ اُز٢ كُطٔـذ ػ٤ِٜبّؼٞة األهٗ، كوـل ًبٕ ٝظ

 . ٛنٙ اُِؾظخ 

ًُـُ٘ذ ٓزـوككاًال ًض٤واًال ُُِٞٞط ك٢ ػـٞاُْ ٛنا اُزواس اُ٘و٢ ٝاأل٤َٕ، ؽز٠ّ كّهثذ ٗل٢َ 

 ًض٤واًال، ٝأٌَٓذ ع٤لاًال ث٘ب٤ٕخ اُضوبكخ ٝأُؼوكخ، ثؼـل إٔ هأًذ ِفـجوح ىاكد ػ٠ِ ًزـبثخ

ًال )  اُضوبك٤خ، ًِّٜٝب ك٢ –ً٘ذ هـل أٗغيرٜب ك٢ رغوثز٢ اُْق٤ٖخ  (أًضو ٖٓ أهثؼـ٤ٖ ًزـبثب

ّئٕٝ اُضوبكخ اُؼواه٤خ،، صـْ أهـلٓذ ػ٠ِ فٞٗ ٛـنٙ اُزغوثخ، ٝاُز٢ ثٜب  إًٔٞ هـل 

ًال 50 ) رغبٝىد ؽـبعي اُـ كـبٕ إٔجذ كٜـٞ أُـواك، ٝإ أفـطؤد، كؾَج٢ ،  25* ( ٓئُّـلب

ِٚ أُئٍَبد اُضوبك٤خ  االعزٜبك، ًـٕٞ ٛنا اُؼَٔ ، ٛـٞ ػـَٔ عٔبػ٢، رٚطِغ ثـ

ـخ ك٢ اُجِـل ، ٝك٢ ًَ األؽـٞاٍ ّٖ كب٢ٗ أ٤ُٛت ثٌَ اُجبؽض٤ٖ اُؼواه٤٤ٖ ك٢ ٓغبٍ ، أُقز

ـخ ، اُلٌُِٞٞهٝاُزواس اُْؼج٢ اُؼواه٢ ّٔ إٔ ٣ـلهٍٞا ٛـنٙ أٍُٞٞػـخ ثوٝػٍ َٓـئٍُٝخ، ٝٛ

ٍُـّل اُضُــواد ك٢ اُؼَٔ، ٝاٙبكخ ٓب ٣غت اٙبكزٚ ُِؼَٔ، ألٕ اُؼَٔ  ٓؼوك٤خ ػب٤ُـخ، ثـ٤ـخ 

ٍَ ٍٓٞٞػ٢  اُلوك١، ال ٣ٌٖٔ إ ٣ٌٕٞ ٓزـٌبٓالًال، ٜٓٔب ًبٗذ أُٔؼ٤ـخ ٕبؽجٚ، كـٔب ثبُي ثؼٔ

ًج٤و ثٜنا اُؾغْ، ٝػ٠ِ ا٣ّـخ ؽـبٍ، إ ٓـٖ ٣وـوأ ث٤ٖ اَُطٞه، ك٢ ٖٗٞٓ ٛنٙ 

أٍُٞٞػخ ، ٍٞف ٣الؽع أ٢ٗ أه٢ٓ ا٠ُ ر٤ٜئخ أُـ٘بؿ اُلٌو١ ُِجبؽض٤ٖ اُؼواه٤٤ٖ 

،  (أٌِٛ اُلـٌُِٞٞه اُؼـواه٢ )اُوبك٤ٖٓ، ألٕ ٣ز٤ٜئٝا ُز٤ْٔو ٍٞاػلْٛ، ثــ٤خ ًزبثخ 

ٝٛنا اُؼَٔ ٣ؾزبط ا٠ُ عٜـٞك عٔبػ٤خ، روـغ َٓئ٤ُٝزٚ ػ٠ِ ًبَٛ ٝىاهح اُضوبكخ اُؼواه٤خ 

أٝالًال، ٝػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ أُقز٤ٖٖ ك٢ ٓغبٍ اُزواس ٝاألكة ٝاُلٖ، ٤ُوٞٓٞا 

 . ثٜنا اُؼَٔ اُٜبّ، ٝاُن١ ُْ ٣ٞعل ؽز٠ ٛنٙ اُِؾظخ 

ِٚ ٓؼبهك٢، ٝثٜنا أُ٘ؾ٠ كؤ٢ٗ  ٝك٢ اُقـزبّ ، ٛـنا ٓب أٓالٙ ػ٢ِّ ا٤ُٔٚو، ٝٓب عبكد ثـ

  : ، اُن١ ٣وٍٞٓؼوٝف ػجل اُـ٢٘ اُوٕبك٢أرٔضّـَ هـٍٞ ّبػوٗب اٌُج٤و اُواؽَ 



ًال          ٌُٖٝ كـبى أٍِٔ٘ـب ٤ٔٙـوا )         (ٝٓـب إ كـــبى أؿـيُهٗب ػـِٞٓب

 فـ٤وهللا ٍـؼـ٤ل  . ك

  2017/ ؽي٣وإ .../ 

                                                              ا٤ُّٞ األٍٝ ٖٓ رؾــو٣و أُــــَٕٞ 

  : اإلؽبالد ٝاُٜـٞآِ* 
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ٔخ األعزبر دمحم األ١ِٓ ش١خخ  )ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ  ّٚ ٔخ األوـبد١ّ٠خ ٌألدة ٚإٌمـذ–ِذ ّٚ -  اٌّذ

 .  َ 2011/ أوزٛثش/ 22ثزبس٠خ 

 . ٌمـذ أششٔب اٌٝ ٘زٖ اٌّظبدس اٌٙبِخ ٌٍذوزٛس طـٗ ثـبلش، فٟ أغٍت ِٛاد ٘زٖ اٌّٛعٛػخ - 7

بدخ . د: ساجغ- 8 ّّ  .  اٌّظذس اٌّزوٛس عبثمبً –ػجذ اٌذ١ّذ ثٛ ع

 .  ٔفظ اٌّىبْ –ساجغ رفبط١ً أخشٜ دٛي ٘زا اٌّٛضٛع فٟ اٌّظذس اٌغبثك - 9

 ِٕشٛساد ِجٍخ اٌضمبفخ – 8 ص–دساعبد فٟ اٌّـٛاي اٌؼشالٟ : وزبثٕب : ساجغ - 10

 .  َ 2014إٌّبِخ - 1 ط–اٌشؼج١خ اٌجذش١ٕ٠خ 

 .  اٌّمذِخ –ِفِٙٛٗ ٚخظبئظٗ .. األدة اٌشؼجٟ : وبًِ ِظطفٝ اٌش١جٟ : ساجغ - 11

 .  ٔفظ اٌّىبْ –اٌّظذس اٌغبثك - 12



اٌؼبطً اٌذبٌٟ  ): طفٟ اٌذ٠ٓ اٌذٍّٟ : ٌّؼشفخ ج١ّغ ٘زٖ اٌفْٕٛ اٌشؼج١خ، ساجغ - 13

 –دغ١ٓ ّٔظبس، ِٕشٛساد ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاإلػالَ اٌؼشال١خ . رذم١ك د (ٚاٌّشّخض اٌغبٌٟ 

 . َ 1990 – ثغـذاد – 2 ط–داس اٌشإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ 

 وبًِ –ٚساجغ وزٌه .  ِٚب ثؼذ٘ب8 ص– اٌّظذس اٌغبثك –طفٟ اٌذ٠ٓ اٌذٍٟ - 14

 .  فٟ اٌّظذس اٌّزوٛس عبثمبً –ِظطفٝ اٌش١جٟ 

ً –ساجغ اعزطشاداد وبًِ ِظطفٝ اٌش١جٟ - 15  .  فٟ اٌّظذس اٌّزوٛس عبثمب

 ِغ اإلشبسح ٕ٘ب اٌٝ أْ وزبة وبًِ ِظطفٝ –اٌفظً األخ١ش - اٌّظذس اٌغبثك- 16

 . اٌش١جٟ، ِٛجٛد ػٍٝ إٌذ ، ِٓ غ١ش رشل١ُ 

ٟ٘ دجش أصسق طغ١ش، رظبؽ ػ١ٍٗ د١ٍخ ر٘ج١خ أٚ فض١ّخ ثذجُ اٌخبرُ  : اُـلالّػـخ- 17

 (اُؾَل ٝاُؼ٤ٖ )اٌظغ١ش رّغه ٘زا اٌذجش األصسق، ٚاٌزٞ رؼزمـذ األِٙبد ثأٔٗ ٠مٟ اٌطفً 

ٚرشثظ ثغُّشح شؼش اٌطفً، ٚرجمٝ فٟ سأعٗ ِؼٍّمخ دزٝ ٠ذٚس اٌَذـُٛي  ( اُلالّػخ )ٚرؼٍّك ٘زٖ 

ٚرذفظ فٟ دبج١بد اٌطفً، وجضء ِٓ  (اُلالّػخ )ػ١ٍٗ ٠ٚجذأ ثبٌّشٟ، آٔـزان رمطغ رٍه 

 . رشاصٗ اٌطفٌٟٛ

 . ٟٚ٘ ٌٍظجٟ فمظ، ٚال رغزخذَ ٌٍفزبح  (اُلُغ ٝاُزـلَُ )جبء ئعّٙب ِٓ  : ٝاُلالّػـخ

ٟ٘ دشوخ خشٚط اٌش١بٖ ٚاألغٕبَ ٚاٌّبػض ِٓ اٌضسائت ٔذٛ اٌّشاػٟ ػٕذ  : اٌٌُِٖـخ- 18

اٌظجبح، ٌزٌه رـزذافغ ف١ّب ث١ٕٙب، ٠ٚشزشن صُـغـبؤ٘ب ِغ دشوخ اٌزـذافغ ٚطٛد اٌُشػبح، فال 

  . (طىٍىخ )٠ّىٓ ر١ّ١ّض األطٛاد، ٌٚزٌه رغّٝ 

٘ـٛ خجض ٠ظٕغ ِٓ طذ١ٓ اٌُشص األدّش، ٠ٚىْٛ اٌؼج١ٓ سائت اٌمـٛاَ أشجٗ  : گاُطـبة- 19

سح ِظٕٛػخ ِٓ اٌط١ٓ اٌذّشٞ، ِفخٛسح  )ثبٌٍجٓ اٌشائت، ٠ُذٌك ِشح ٚادذح ػٍٝ  ّٚ لطؼخ ِذ

 ) عُ، ٠ذّٝ ػٍٝ ٔبٍس رٛلـذ رذزٗ، ِٓ 80 -70ػٍٝ إٌبس،  ػٍٝ شىً دائشٞ، ِذ١طٗ ث١ٓ 

ٚد١ٓ رخفذ إٌبس،  (األثوبه ٝاُغبًٓٞ) أٚ اٌجٍّخ اٌّظٕٛػخ ِٓ ثشاص اٌذ١ٛأبد  (أُّطبٍ

أٚ صالس ، ٠ٚطشح أسضبً، ٠ّٚغخ  ( أُ٘بٕت أٝ األصبك٢ األهثؼخ ) ِٓ ػٍٝ گاُطبة٠شفغ 

ٚجٙٗ ِٓ عٛاد اٌذخبْ ثخشلخ ٔظ١فخ، صُ ٠ُذٌك ػ١ٍٗ اٌؼج١ٓ اٌشائت ِشح ٚادذح، ٚرمَٛ 

 اٌذائش٠خ، ثٛاعطخ وف ا١ٌذ ، صُ رٍزمظ گاٌّشأح ثزغ٠ٛخ اٌؼج١ٓ ث١ذ٘ب ػٍٝ وً ِغبدخ اٌطبة

ٚرٛضغ رٍه اٌجّشاد ػٍٝ اٌؼج١ٓ،  (  أٝ أُبّخ–ـبُ گأُٖ )ٔبس اٌّطبي ثٛاعطخ 

٠ٚجمٝ ٌّذح عبػخ ٚادذح رمش٠جبً، ثؼـذ٘ب ٠ُضاح سِبد إٌبس ِٓ  (رٜلذ اُ٘به )ٚرزشوٗ اٌٝ أْ 

 ٌّذح لظ١شح ٌغشع أْ ٠جشد ل١ٍالً، صُ گػٍٝ اٌؼج١ٓ، ثٛاعطخ خشلخ  أ٠ضبً، ٠ٚزشن اٌطبة

ثشىٍٗ اٌذائشٞ  وخجضح ٚادذح، صُ ٠مّطغ اٌٝ أجضاء طغ١شح، وً  ( گهوٓ اُطبة )٠ُشفغ 

ٚ٘زٖ . ، ٚال ٠مجً غ١ش٘ب٣ْٝزوٛ ٓغ ٛنٙ األًِخ أَُي ا١ُْٞٔلطؼخ ثذجُ وـف ا١ٌذ، 

األوٍخ ٟ٘ ِٓ اٌزشاس اٌغِٛشٞ، ِب صاٌذ لبئّخ فٟ اٌزشاس اٌشؼجٟ اٌؼشالٟ ٚرذذ٠ذاً فٟ 

 . ِذبفظخ ١ِغـبْ 



ََـِق- 20 ٘ٛ اٌذٟ اٌش٠فٟ، ٚ٘ٛ ِجّٛػخ ث١ٛربد، لـذ ال رزؼـذٜ اٌؼششح ث١ٛد،  : اُ

ًاَلـِقرٛاطٕذ ػٍٝ اعبٍط لجٍٟ، ٚٔضٌذ فٟ ثمؼخ ِذذدح ِٓ األسع، ٚػبدح ِب ٠ُؼشف   اُ

  . (ٍِق ث٤ذ كـالٕ )ثاعُ وج١ش اٌمـَٛ ف١ٗ ، ف١مبي 

ٌَخـذَِـذ عبعخ خ١ٛي اٌُجـٕذ  (ٓق٤ّـْ ٢ٌٍ٘ )أصـًش ػجبعٟ، وبْ ػجبسح ػٓ  : اُْبًو٣خ- 21

، ٚاٌشبوش٠خ ا٢ْ، ثؼذ أْ أخشجٛٔب ِٕٙب  (ٍب٣ٌ ف٤َ )اٌؼجبع١١ٓ، ٠ٚغّٝ اٌفشد ُِٕٙ 

١ذ ف١ّب ثؼـذ  ّّ   . (أُ٘طوخ اُقٚواء )ػٕٛح جالٚصح اٌجؼش اٌفبشٟ، ٚأخٍٛ٘ب ٌُٙ، ُٚع

 ٘ٛ ٔؼٌذ ٠طٍك ػٍٝ أثٕبء جٕٛة اٌؼشاق ِٓ –٤٣ّٖگ اُْوٝأٚ : ـٞحگاُْـوا- 22

، رٚٞ األطٛي اٌغِٛش٠خ، ثبػزجبس أُٙ جــبؤٚا ِٓ ِٕطمـخ  ٓ٘بٛوٜبُو٣ل٤خ ٌٍٝ٘خ األٛـٞاه

ٚرؼٕٟ ثبٌغِٛش٠ــخ   (  ًـ٤ٖ–ّوٝ ) ، ٟٚ٘ وٍّخ عِٛش٠خ رزأٌف ِٓ وٍّز١ٓ (ّو٤ًٖٝ)

 29ص  (ٍوعٕٞ األًـل١ )كـٞى١ ه٤ّل ك٢ ًزـبثٚ . ك، ٚفك ئشبساد  (أُٞاٖٛ األ٢ِٕ)

ٚاٌزٟ رؼٕٟ  ( ٛـٞ اإلٍْ اُؾو٤و٢ ُإلٓجواٛٞه ٍوعٕٞ األًل١ (ّو٤ًٖٝ )، د١ش روش أْ 

ّٝؽـل أُِي ٍوعٕٞ ٚلـذ  . اُِـخ األًل٣خفٟ  (أُِي اُٖبكم أٝ أُِي اُضبثذ ): أ٠ضبً 

ِٚ ػبّ ٣طِن  (ـ٢گّوٝ) ٚثٙزا ٠ىْٛ ئعُ  ( ّ.  م2340 ) األًـل١ ٓٔبُي اُؼوام رؾذ ؽٌٔ

ػ٠ِ اث٘بء اُؼوام ٖٓ اُجبث٤٤ِٖ ٝاٌُِلا٤٤ٖٗ ٝاَُٞٓو٤٣ٖ ٝا٥ّٞه٤٣ٖ، أ١ اٌَُبٕ 

 أٍٝ آجواٛٞه ك٢ –ٍوعٕٞ األًـل١  ) –كٞى١ ه٤ّل. ك : هاعغ ثٜنا اُٖلك*. األ٤٤ِٕٖ

 . َ 1990-  1 ط– ثغذاد – ِٕشٛساد ٚصاسح اإلػالَ اٌؼشال١خ – 29ص ( اُؼبُْ

ِٗ ػٍٝ - 23  . ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّظبدس اٌؼب١ٌّخ ٚاٌذ١ٌٚخ  ( ٓٞهغ أُؼوكـخ )أٔظش رشجّز

  . (ج١ّظ فش٠ضس  ) ِبدح – اٌّٛعٛػخ اٌذّشح –ٚوـ١ج١ذ٠ب : ساط ػٕٗ - 24

 .  فٟ ٔٙب٠خ ٘زٖ اٌّمذِخ، عشداً ٌٍّٕجض اٌضمبفٟ اٌخبص ثٕب –ع١جذ اٌمبسب - 25

 *     *     *                                  

 :أُ٘غي اُضـوبك٢ ُِلًزٞه ف٤وهللا ٍؼ٤ل * 

 .1991 ٝىاهحاُضوبكخاَُٞه٣خكْٓن. كهاٍخ- ٓـ٤٘برجـلاكك٤ؼٖواُو٤ّلٝأٝالكٙ-1

 1992 كْٓن. كاهً٘ؼبٕ. كهاٍخ- اُ٘ظبٓبُلاف٤ِِؾوًخافٞاٗبُٖلب- 2

 1993 كْٓن. كهاٍخ،كاهاُؾٖبك - ػٔالُلػبحاإلٍال٤٤ٓ٘ل٤بُؼٖواُؼجب٢ٍ- 3

 1996 كاها٤ُٔ٘و،كْٓن. كهاٍخ - فطبٛٞثـلاكك٤بُؼٖواُؼجب٢ٍ- 4

 ٓوًيأٌُِل٤ِِِٖجؾٞصٞاُلهاٍبربإلٍال٤ٓخ .كهاٍخ٣ِٞٛخ - ٝهاهٞثـلاكك٤بُؼٖواُؼجب٢ٍ- 5

 . (٤ٛٝٔٞٙٞػبٛوٝؽزِِٜلًزٞهاٙ ) 2000 اُو٣بٗ. 



 (ثبُِـخاُو٤ٍٝخ) ربه٣قبٗزْبهاُؾٚبهحاإلٍال٤ٓخ- 6
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 2012 كهاٍخٗول٣خ،ٕلهرؼ٘لاهاُؼِِِٔٔال٤٣٘ج٤وٝد  -   ثـــلاكٝاُْؼواءٝاُوــــــله- 15

   . ْٙٔ٘ٔ٘ٞهارٜباألٌُزو٤ٗٝخ

 . 2014ّ  اُجؾو٣٘ؼبّ - كهاٍبرل٤بُٔٞاالُؼواه٢- 16

ًال   :ٍـ٤ٖلهُـٜوو٣جـب
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اة - 42 ّٞ  .  مهٝح اإلثـلاع ك٢ اُْؼو اُْؼج٢ اُؼواه٢ –ٓظلو اُ٘ـ

 . اُْبػو٣خ أُزٌبِٓخ : ػو٣بٕ ا٤َُل فِق - 43

 ْٗو ػ٠ِ – هواءح ك٢ فطبة اَُِطخ ٍِٝٞى أُؼبهٙخ –اُؼوام ا٤ُّٞ ا٠ُ أ٣ٖ - 44

 . ّ 2001 ك٢ ػبّ –ٌَّ ؽِوبد ٓزََِِخ ػ٠ِ أُٞاهغ األٗزو٤ٗز٤خ 

زـُّٞـىٞؽـبٙــو٣قـِقــالُوـ٘بػــــبد : ٗجٚبَُـ٤ٖ٘- 45 ٍٙ  (ث٤٘ٔـب

. ْٗو ك٢ أًضو ٖٓ ٓٞهغ.ؽِوبد 9 ك٢ ( ٗجٚب٤َُٖ٘ )كهاٍخ٤ٍب٤ٍخك٤ٌزبثآهافبعـبكٝه

 . ّ 2014ك٤ؼبّ 

ٌِّذ  ( 40 – 28ٖٓ اُزَََِ  ) ٍٓٞٞػخ ثــلاك اُضوبكخ ك٢ اُؼٖو اُؼجب٤ٍل٢ ) ع٤ٔؼٜب ّ

ٝٛنٙ أٍُٞٞػخ ٓبىاُذ ٓ٘ظٞهح أٓبّ ٝىاهح  ( ٓغِل ،ٓغ صٔب٤ٗخ ٓئُلبد أفو20ٟ

 . ّ 2013اُضوبكخ اُؼواه٤خ ٓ٘ن ػبّ 

ّٙؼ ك٢ ٓغِلاد 10ك٢ٍٓٞٞػخاُزواس اُْؼج٤بُؼواه٢أٗغي *  ( أُولٓخ)، ًٔب ٛٞ ٓٞ

 . أُنًٞهح أػــالٙ 



 : ُِزٞإَ ٓغ اٌُبرت 

 ف٤واَُِٜؼ٤ل. ك :  االٍٔؼِىبُْجٌخاُؼٌ٘جٞر٤خ *

 khairallasaid@gmail.com اُجو٣لاإلٌُزو٢ٗٝ *

 

 . أٝرـــبٝا – ًــ٘لا : اُؼــ٘ٞاٗبُلائْ  *

                      Dr. Khairalla SAID 

                   280- ROCHSTER ST. #  1207 

                   Ottawa, ON,  K1R  7S4    - CANADA 

Tel : 001-  613 – 236 – 7351      

  *     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


