
 جملٕ جامعٕ كسمّاى                   Journal of Garmian University                             طؤظاري زانكؤي طةرميان

655 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

 

 
 غعس حامد غهُى قسا٘ٔ مُقُعّٕ     

  حامد ؾاحل جاضم

 / كلّٕ اللغات َالعلُم ا٥نطانّٕ / قطم اللغٕ العسبّٕ طرميانجامعٕ 
Hamd.salh@garmian.edu.krd     

 

 ملخ٬ـ البحث :

ػددعس حامددد َلددْ غددهُى مددو الػددعسا٘ العددساقّطم ِديددو الػددعس اودددِث َاـمعاؾددس بدنُاعددٌ : الػددعس الع ددُ ٓ   ال        
اوددس   قؿددّدٔ اله ددس     َملػددغا اـمُقددُعات الػددعسِٕ حّددصا  كددب ا  قم غددعسٍ   َقددد  قدد ٖ علددٖ غددعسٍ اودددِث        
م٠مددجت يدِدِددٕ مددو ادد٠ا ملهدداَا اـمُقددُعات اـمعاؾددسٔ   َغددعسٍ قم ملهدداَا يددرٍ اـمُقددُعات ػمدد  جدِددد   َملطددعٖ    

ات غددعسٍ بػدددا مباغددس َشدد  مباغددس    ددم   يددرٍ الاددسا٘ٔ سظم اضيػدد اا َسبددساش يددرٍ اـم٠مددجت َ مضددلُ  ملهدداَا مُقددُع   
بّدداى الاّ ددٕ ال دسِددٕ َا  الّددٕ ١ضددلُبٌ قم ملهدداَا يددرٍ اـمُقددُعات الددس الدد  الدددُز  َكُز ضددياى   َالعددسا  /     
بغدددا  قم غددعس الػدداعس   َيددرٍ اـمُقددُعات يددْ مددا ٔ دددرٍ الاددسا٘ٔ ا١ بّددٕ قم م هددا اـمُضددُم   غددعس حامددد غددهُى   

 قسا٘ٔ مُقُعّٕ    

 

  ـمادمٕ :ا
 

قم  َضدداأ   بّددٕ  ذاٙدد   فًددُ غدداعس مبددد    لددٌ ؾددّ  ادداناطم الػدداعس حامددد َلددْ علددْ غددهُى مددو ضدددهٕ قكددا٘     
ٌ ِدددا   ى ِدددُى شدد  معددسَا َٟ مػددًُز قم الُضدد  ا١كددا ؼمْ   فهياجددٌ الػددعسٓ      لده٬ددعساقّددٕ َعسبّددٕ َ اافّددٕ 

 ددسا  اٟضدديحاا  َلطددد يددرا ال   ضدديبابٕ دددراجددا٘ يددرا البحددث س َقددد حددث َالدددزع   بِطدديحا الُقددُا عهدددٍ بال 
 للػاعس قم الُض  ا١كا ؼمْ   فالػاعس مل ٨ِدزع مو قبا   َيرا  َاُّ مث عهٌ َعو غعسٍ  

طم    حددبفّددٌ ضدد ٔ الػدداعس الراملّددٕ َا١ بّددٕ   َمددو م تِيدددُى يددرا البحددث مددو يددرٍ اـمادمددٕ   َمددو غمًّددد  َجددص    
َ ٌ للدددُز  َكُز ضدد يا١َا اؿؿدد ثحددباـم ال ددانْ م دد  فّددٌ ا العددسا  / بغدددا    قم     اـمبحددثياى قم غددعس الػدداعس   

 يا بااٙ ٕ اـمؿا ز َاـمساج   هاغعسٍ   َاي   البحث خباغمٕ مُجصٔ عو الػاعس َغعسٍ    م  ملبع

ٕ   ن٬ددٌ ٟ اعلددٖ الددسشم مددو  ى البحددث قددسا٘ٔ مُقددُعّٕ سل دد       ِطدديغع عددو كدد   مددو الػددرزات َا٣زا٘ ال هّددٕ َالهادِدد
 ختلل  ميُنٌ الس 
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ا١فددداز اـمُقددُعّٕ الددُاز ٔ قم البحددث مطددياأ مددو نيدداي الػدداعس الػددعسٓ   َفمددا  فسشيددا الُاقدد  العساقددْ         سىَّ     
ديا مددو ادد٠ا لاددا٘ات عدِدددٔ  عس ََر ًددا قم غددعسٍ   َقددد  ك دد ااـمعاؾددس مددو رددُايس َمعانددأ عاغددًا َعاؾددسيا الػدد 

 جست بطم الباحث َالػاعس 

 
 الي ًّد
 

 َالػعس احامد َلْ علْ غهُى  الط ٔ
 
قم جلددُٟ٘ سذ  نًددٖ الدزاضددٕ اـميُضددتٕ  ددم انياددا سظم ادداناطم        مدد٠ّ ٓ 1963َلددد الػدداعس قم ملػددسِو ال ددانْ        

 م٠ّ ٓ   1984لّد ا سعدا ِٕ الؿهاعٕ فًّا َختسي مهًا عام 
 اٙددسٔ مددا٘  –سقلددّم كُز ضددياى  –َلدِددٌ  دد٠ا بهددات    ِع ددا حالّددا  مُر ددا  علددٖ مدد٠  َشازٔ البلدددِات     ميددصَي     

ادداناطم حّددث ِاددّم     رًددس ايي امددا  بالػددعس العسبددْ مهددر مايبددا الع ددس    سذ قددس  للعدِددد مددو ز٬َا  اودا ددٕ مددو       
غددعسا٘ العددسا  َمددهًم ا عبددد الُيددا  البّدداملْ   َبدددز غدداكس الطددّا     ؾمددد متددس   َمددو الػددعسا٘ العددس  ا نددصاز      

َحم ددُ   زَِددؼ   َش يددم    َمددو  ددم     علددٖ قددسا٘ٔ غددعس غددعسا٘ العؿددسِو      قبددانْ   َ مددا  ناددا   َ  َنددّظ     
ا١مددُٓ َالعباضددْ   ف ددو العؿددس ا١مددُٓ قددس  غددعس : ا ا١اتددا   ال ددسش       ع ددس بددو  بددْ زبّعددٕ     َمددو العؿددس     

عؿددس ا ددايلْ العباضددْ قددس  غددعس : ا اـميدده    َ بددْ العيايّددٕ   َ بددْ العدد٠٘ اـمعددسٓ     َ ادد ا  قددس  غددعس غددعسا٘ ال 
 ا شي  بو  بْ ض٨ل ٖ   َعسَٔ بو الُز    َع سَ بو كل ُم   َش يم  

َقم يددرا انطددبام َاقددجت مددا بددطم قسا٘املددٌ َمساحددا ع ددسٍ   فدل  ددا ملاددد٬م  ا٥نطدداى بددالع س ملاقدد  زَحددٌ سظم مددايُ         
اَٟت غددعسِٕ شدد   ع ددا َ ك ددس ملددد  ا  قم الدده ظ    حيددٖ ملبلددُزت لدِددٌ مُيبددٕ  اافّددٕ حدداَا يطددّديا قم حمدد     

ناقددبٕ حددطم كدداى  البددا  قم اٟعدا ِددٕ   َيددُ مددا ملطددبو ٟحاددا  قم ح قددٌ علددٖ اـمصِددد مددو الاددسا٘ٔ َاليُضدد  قم            
جمدداٟت  اددسٗ مهًددا اليدددزِف   َفلطدد ٕ ا١ ِدداى   فاندددوَّ علددٖ قددسا٘ٔ الاددسلى الدددسِم   َالطدد ٔ الهبُِددٕ الددس          

الديددا  اـمادددع بعًدِددٌ الادددِم َا دِددد    حيددٖ   ز   ى    ملكدد ه  زَاِددات َ حا ِددث غددسِ ٕ   فكدد٠  عددو قددسا٘ٔ    
للػددعس َرّ ددٕ  أددٖ َ ع ددا مددو كُنددٌ ملسفددا  فدسِددا  ك ددا سملددُ للددبعن ملعسِ ددٌ      فالػددعس عهددد حامددد غددهُى          
حماَلددٕ عالّددٕ فلطدد ّٕ ل ًددم الُجددُ  َمددا فّددٌ مددو رددُايس   َّددست قم ملتددُز ال دددس ا٥نطددانْ حددطم يل دد  قم زَاٙدد       

الؿددُقم عهددد ا ابددو عسبددْ   َابددو فددازو   َاودد٠ي   َالبطددتامْ   َش يددم    َلددرل  دمدددٍ قددد   اـمددُزَا الػددعسٓ
 ااياز ملُرّف الػعس ل٭عد٬ٍ حماَز لليعب  عو ي ُم َمعانأ اجملي   َ لّلها علٖ ذل  ما ِدملْ   فالػاعس :

  1994عكُ ناابٕ ال هانطم  اـمسكص العام   بغدا    -1
   2007   1ا عكُ ؽمعّٕ ملتُِس ا  زغمّيا  -2
   2008عكُ ؽمعّٕ ال و َا١   الدُز ٓ  -3
   2013عكُ ملياٖ ال اافٕ العسبّٕ   بغدا   -4
م َيددُ ملياددٖ  ادداقم ٨ِعهددٖ بهػددس نيدداي ا١عكددا٘   2012انظددم٬  الػدداعس سظم مهيدددٗ انبدد  العُا ددف ا١ بّددٕ   عددام       

ساا َزعاِددٕ الدددكيُزٔ عُا ددف عبددد اللتّددف  اـمهيطددبطم سلّددٌ َماددسٍ اضددوالّا   َاٟمددازات العسبّددٕ اـميحدددٔ    ب غدد  
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َمدددِس جملددظ ا٥ ازٔ ا١ضددياذ غدداكس الطددل اى   َب ٟغددساا ا١ بددْ : عبددد الدددسِم أعددُى   َضددُٟا يدد٠ا عكددُ        
 يّٕٚ الهب    

َللػدداعس حامددد غددهُى قؿدداٙد عدِدددٔ مهػددُزٔ قم مُقدد  اـمهيدددٗ   ك ددا  ى لددٌ مطدداي ات قم جمدد٠ت سلدوَنّددٕ            
 عازي ال دس  لهدى   َاجملٕ ال ااقم  ااضيُكًُمل   مهًا ا جملٕ م

    يددْ : ا الطدد ٔ الراملّددٕ   10َللػدداعس جم ُعيدداى غددعسِياى   ا١َظم ا شهددا٘ الاب٬ددسٔ  َملكددمُّ قؿدداٙد عػددس ا         
  َشدددأ اٟنادد٠      ُزاىللبددازشانْ الالددد   َلّددالْ بغدددا    َاوسِددٕ  َ الددُ و   َؾددُز مددو ا١ن دداا   َسظم كدد       

  قؿددّدٔ   28ٕ   َسظم حم ددُ   زَِددؼ   َاضددواحٕ مااملددا   َالطدددزٔ      مَّددا اجمل ُعددٕ ال انّددٕ فيكددم ا       َ محبّدد
حددُاز بعددد مهيؿددف  َحسِددٕ َلدددو   َازجدد  الهددآ     َعهُانًددا ازجددا مدد  سِادداا اليه ّددر   َيددرٍ الاؿدداٙد يددْ :   

  بددْ   َسظم حطددطم مددس اى     َؾددباحات ال ددّظ   َٟ غددْ٘   َزجددا مدد  سِادداا اليه ّددر   َزعػددٕ   َسظم     الُِددا   
َي طدددات   َسظم مدددو ًِ دددٌ ال دددس   َغدددتحات   َلادددس ؾدددُز الطدددلتاى   َسقامدددٕ ج ِدددٕ   َحاّادددٕ   َقّدددُ     
َاعيددراز   َع ُ ِددات   َعُـمددٕ   َبددطم قيّددا َع ّددا   َقؿددٕ قؿدد ٔ جدددا  ا        ي    َشّ ددٕ ملسملدددو ادتددُا      

  َ َالػدداعس حامددد غددهُى ِديددو  العددسا    َسعيرازِددٕ بتعددم ا٥ ددم     َؾددُز مددو بدد٠ ٓ   َٟ بدددع   َ لددا ا ددرَز   
  ك ددا  نَّددٌ  الػددعس الع ددُ ٓ   الػددعس اوددس   قؿددّدٔ اله ددس   َ شلددو قؿدداٙدٍ مددو الػددعس اـمه ددُز    :  بدنُاعددٌالػددعس 

بدداز  قم كيابددٕ قؿددّدٔ الُمكددٕ سذ ملظًددس بساعيددٌ َقدزملددٌ قم اليد ّددف َاٟايددصاا  َمددو ا دددِس بالددركس  ى٬            
لػددعس الع ددُ ٓ مل ياددس سظم قددب   َشاى َمل عدد٠ّت مددُز الػددعس العسبددْ الددس   بيًددا اللّددا ال سايّدددٓ       قؿدداٙد ا

  َعلٌّ مل ِطيداُّ بًا الباحث قم يرا البحث  
 

 ا١َا  اـمبحث
 

 حامد غهُى الدُز  َكُز ضياى قم غعس
 

سقلددّم كُز ضددياى ااؾددٕ   ذلدد   َقم عامددٕ   ٖ الػدداعس قم عددد  مددو قؿدداٙدٍ بتعددم َلددرٔ اوسِددٕ قم العددسا    ملغه٬دد    
  بعددد ملغددّ  ضددلتٕ اودددم قم العددسا    ف ددْ قؿددّدٔ االطدد ٔ الراملّددٕ للبددازشانْ الالددد     مدد٠ّ ٓ  2003بعددد عددام 

مدد٠ّ ٓ  ِؿددف فًّددا حالددٕ    2003الع ُ ِددٕ التُِلددٕ اـميدُنددٕ مددو  ٠ ددٕ َؿمطددطم بّيددا     الددس نظ ًددا قم ؾددّف      
ظددام الطددابا   َبعددد شَاا ذلدد  الهظددام نددساٍ ِيغه٬ددٖ بتعددم اوسِددٕ َلددرملًا   اـمعانددأ َالاًددس َقدده  العددّؼ  بدداى اله 

 َؼمدح نكاا الػعو الدُز ٓ   َِؿف ؽماا  بّعٕ كُز ضياى قم قؿّدٔ   اضواحٕ مااملا  : 
 قم السبّ  ٟ  يُٗ اوّأ سٟسنع 

 َما شمل ٌ الاتّ 
 حطم يُبطم حافّٕ   مصاز  الدسَم

 حطم الغُّم
 لُ ِاىملغتْ الػاياات َا
 فدزنو مرعُز   
   2اَقم الع٠ ؾاس سمُم 

كدد   مددو مُاقدد  َمُاقددف اـمدددح َالُؾددف َال خددس بدُز ضددياى َبػددعبًا َ جما يددا َالد دداح اـمطددلجت     َقم الاؿددّدٔ    
للبّػدد سكٕ ا١بتدداا الددرِو ضددت سَ بتددُٟملًم َؾددازَا  مضددُ ا  للدددفا  عددو ا١ممددٕ َعددو  زو كُز ضددياى   حيددٖ جددا٘       
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كُز ضددياى   َيددرٍ اوسِددٕ مل ملدددت٭ َمل مليحاددا سل ددا عددو  سِددا الهكدداا َالد دداح الطّاضددْ           ال ددسي َرددسزت  
َاـمطدددلجت َاليكدددحّات ا طدددّ ٕ الدددس قدددد٬مًا غدددعو كُز ضدددياى   ف دددْ قؿدددّدٔ االطددددزٔ  اـمًددددأ سظم اـمهاقدددلٕ    

ظم الطددبو  ددم الدُز ِددٕ ا لّلددٖ قاضددم    ؼمدددح الػدداعس فًّددا اـمهاقددلٕ بعددد  ى كابدددت٩  ز  الد دداح فدددَ ٗ بًددا س     
اٟعدددام ليدددُى غددًّدٔ الهكدداا   فالطدددزٔ زمددص سقدداْٙ ِػدد  سظم نًاِددٕ ا١غددّا٘ ا  ّلددٕ َال  ّهددٕ َاـمددٞ سٔ كطدددزٔ   

    3ااـمهيًٖ الس ذكسيا اهلل ملعاظم قم ضُزٔ الهبم :   عهد ضدزٔ اـمهيًٖ   عهديا جه٬ٕم اـمدَٗ 
نًاِددات َملددداعّات ال دداٙسِو علددٖ  ز  الد دداح   سم٬ددا     –قم يددرٍ الاؿددّدٔ   –فًددرٍ  اـمهاقددلٕ الدُز ِددٕ يطددد       

الهؿددس   َسم٬ددا الػددًا ٔ   فالطدددزٔ زمددص للددُ يم   َِباددٖ يددرا السمددص مً دداشا  ِددُقا الػددعُ  مددو ض٨ددباملًا   الددرٓ      
 بسفن الطدُت علٖ الظلم َالسقُخ لليعطف   فّاُا الػاعس : 

 َٟ ٓ لُ ملعسفُى  لٍ ِا
 ماذا ِعع لّا٨ كانُى

  شَاي الظل ٕ باوصى ال اّاماذا ِعع
 ماذا ِعع
  4ا  َالؿبجت مطيحّا

ِع ددد الػدداعس سظم بهددا٘ حددداْٙ للاؿددّدٔ علددٖ لطدداى امددس ٔ عبددُش   فاميصجدد          5ابعددد َؾددف مهتاددٕ اباػمّددا    
رل ددٕ لّددا كددانُى التُِددا بعي يددٌ َبددس ٍ بدداوصى الدددب    َيددرا ِعددع  ى٬ الدد٠ف بعّددد   فًددرٍ الاؿددّدٔ ملبددد        

سُّ بؿدد حات ا١مدددا َالد دداح َا٥ن دددساي الدددرٓ ِدطددس غدددُكٕ الّدددع َاودددصى اـميُاؾددا مددد  اميددددا       بدداوصى َغمددد 
الاؿددّدٔ حيددٖ ملاددف َملؿدد   بؿدد   َضدددُى يددرٍ اـمهاقددلٕ علددٖ حبددا اـمػددهإ فيهيًددْ الاؿددّدٔ بواجّدِددٕ             

 َأ ُنّٕ حصِهٕ : 
 ؾُت لها   سع٠ى

 ِاكُز  ِاذا ٔ اوسِٕ َا٥نطاى
 ىِاجبايا  ٟملعسا ادُا
 ا٣ى ِا  ًُِّا السجاا

  6ا ؾاز لها عهُاى
ملي دددُي الاؿدددّدٔ قم ملربدددربًا َا اانًدددا بدددطم اودددصى َاوسمددداى َبدددطم ا١مدددا َال دددُزٔ َاٟحي دددا٘ باوسِدددٕ       

َالدد٠ف مددو اٟضدديبدا  َال خددس َاـمدددح للدددُز  َكُز ضددياى   فًددرٍ الاؿددّدٔ زضددالٕ نكددالّٕ َغددعبّٕ ملبددُح ب مدداا    
  فا ددد٬ٔ ملددسَٓ ضدد ٔ نكدداا َك دداح الّلددٖ قاضددم  ١ح ا يددا فدل يددا ا عهددُاى   سعدد٠ى    الددرات   الدددااا َالددازي

 كهإِ عو ا٠ف كُز ضياى مو رلم َر٠م اٟضيبدا    ذل  قم ضس  حداْٙ   ملسَٓ ا دَّٔ  :
 ك ت لّلٖ
 قال  : ك٠

 ٟ ملكس  فُ  حاُلها للػ ظ
  7ا  ل٢زو ٟ غمسح فًّا اُّلها    كل ا

     ٕ رّدددا نطدددّث  حدددداا ضددد ٔ الد ددداح سظم حدددُاز  االدددْ ِيهددداَ    َازٍ   الػددداعس   ا دددد٬ٔ    الاؿؿدددّٕ البهّدد
ا١َٟ    َ ؾددحا  الاكددّٕ   حيددٖ ملطددبا الػخؿددّٕ السّٙطددٕ الّلددٖ قاضددم   قُادددا مباغددسٔ قم نًاِددٕ مدضددإَِ       

 قم الطبو :شميم بًا الػاعس يرٍ الاؿّدٔ بسضالٕ لّلٖ سظم ااًّا اض٠م  قم لّليًا ا١ا ٔ 
  اْ ض٠م
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 شدا  لْ مُعد م  ا٥عدام
 شدا  ضّدملْ الصبانّٕ
 ذٙا  مطعُزٔ مثانّٕ
 ِسِدَى سِؿما  جرَملْ
 ِسِدَى سِعدامّٕ

  اْ ض٠م َؾّس بعد الط٠م
  ى ملسَٓ لْ سابازٌِ

 فدنا ا٣ى قم يرٍ اللحظات
  ملركس كُز ضياى 

  بُابًا اـمػسعٕ للػ ظ
  8ا  َ ِانًا اـم يُحٕ للغصٟى  

يهددا الّلددٖ قاضددم  ملبدددٓ نبُ٘ملًددا مددو  ن٬ًددا َا اددٕ فمددا حؿددا دددا الّددُم   فدد٠ ب٨دددَّ  ن٬ددٌ ِدددملْ ِددُم ملهدداا فّددٌ           
 كُز ضياى حسِيًا   َيرا ما ِؿدقٌ َاق  اواا قم كُز ضياى مو بعد زحّلًا  

از كُز ضددياى َقم قؿددّدٔ احسِددٕ َلدددو     دمددد يددرٍ الهظددسٔ الي اٝلّددٕ مليكددا٘ا عهددد الػدداعس   َبعددد اضددياس         
َسنػددا٘ ا٥قلددّم َاودُمددٕ َال ـمدداى   ِطددي س الددد   مددو معانددأ اـمددُا و   فيؿددا ز ؽملددٕ مددو اوسِددات مدد  عدددم       

 ا٥ِ ا٘ بيحاّا  مانْ الػعو   ف ْ ش لٕ مو الصمو ِسكو الػبو َالّبٕ ن ظ اـمُا و   فّاُا حامد غهُى:  
 حسِٕ َلدو   
 ميػحٕ

 ميػحٕ بالّبات
 لػبوقم ش لٕ مو ا

 يس ت اوسِٕ
  الب  بيؿسِجت سقامٕ

 ضٞادا عو م ُايا اوالْ َحّث
 غمي       غمي  

  9ا   ضبو الااؾسات  13الصنصانٕ 

 

  اليػاٝمْ الرٓ 13فدسٔ الاؿّدٔ ملُحْ سظم  ى اوسِٕ غخؿّٕ اودا   َيْ ملبحث عو ا٠ؾًا   فًْ قاؾس بسقم ا    
 ضبو الااؾسات    فهظسٔ اودُمٕ َاجملي   سظم اوسِٕ قاؾسٔ  لٌ بعد ضل  باقوانٌ بد االصنصانٕ قم 

َقم قؿددّدٔ اؾددُزٔ مددو ا١ن دداا  ِػدد  الػدداعس سظم حدددا ا٥بددا ٔ ا  اعّددٕ الددس َقعدد  علددٖ قددسٗ بدُز ضددياى        
العددسا    فّؿددُ  الاؿددّدٔ علددٖ غدددا حداِددٕ مدضددإَِ ل يددأ ملطدديّاا بعددد فاددداى الددُعْ ردد  ا١نادداو   فيهددا ٓ  

 الػّف اـمطبٖ ب٠ َعْ   َلدو جمْ٘  بابٕ م  ا هُ  ليديطً ا َِهات  ؾُت الهدا٘ : بايا 
  بْ

 اضيّاا  بْ
 فاد حاى َق  ال ساز

  ضسا  ا سا  ِا بْ جا٘ت
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      ضسا  ا سا 
 عهد عيبٕ الداز

  ضسا  ا سا     ضسا  لا  
 هاشِس الدبابَٕؾُت ج

 ِهًْ ذل  اوُاز
 لًُّٓ مو كُاًم جداز

 غّف َ  لَِٕهام 
  10ا َغًّدِو

الاؿددّدٔ مددو عهُانًددا اؾددُز مددو ا١ن دداا  ملهدداف  سغددازٓ سظم اضددُزٔ ا١ن دداا    الػدداعس ش٬ّددس ضددطم الطددُزٔ سظم           
ؾددا  الؿددُزٔ لّطددياّم اٟجددواز اـمعهددُٓ َالل ظددْ بددطم اٟأددطم   َلدددو ح٨ُقلدد  كل ددٕ ا١ن دداا مددو معهايددا ا٥زمددابْ     

ز اٟضدديخدام اله عددْ للدددِو َاضدديغ٠لٌ لؿدداحل الهظددام الطددابا   فدد ذا كاندد        قم الاددسلى سظم معهددٖ ضددل  قم س ددا  
ا١ن دداا قددد حددد   مددا اـمػددسكطم قم شمددو السضددُا الدددسِم حم ددد ؾددلٖ اهلل علّددٌ َضددلم َللددٌ   فدّددف ِدددُى مددا    
اـمطددل طم قم عؿددسنا اواقددس ور  فؿددُزٔ اودددا يطددد اوددُاز بددطم ؾددبّٕ َ بًّددا سشا٘ يددُا مدداجسٗ قم مل اؾددّا        
اـمػددًد الدددزامْ الددرٓ ِدد ش بددسا٘ٔ الكددحاِا َقطددُٔ ا ددانْ   َقم مػددًد ا ددسا  سغددازٔ سظم ا هددُ  الددرِو اجيدداحُا    

  زو كُز ضياى العسا  قم  َااس ال  انّهّات مو الاسى اـماقْ :
 هلل ِا

 ِادُا مانساٍ
 بّ  زِ ْ مهًاز اسى٩ يُ سل 

 سى٩ يْ سل ا ؾبّٕ كاى اأًا كلبًاز
 سكامسي مو ر  الخت

 مله ن عو َجٌ  بًّا الغباز
  بْ    

  ما شل  ناٙ ا
 لدو مايرٍ الدما٘
 ملسف  ِدًِا للط ا٘

 ِا سدْ
 ِا حم د
 ِا ن 

 يا حاا  مات  بْ
 ا١زو حبلٖ ِا  بْ

 َ نا َحدٓ ٟ  قُٗ علٖ اوؿا 
 فهحو قم  َا السبّ     َالاتّ 
 ما بالٌ مل ِسج  الاتّ 

 العبُش ما بالٌ زاعّها
 بطم الدماز م٨ط٧بَّٖ
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 سات حُلٌ مُملَٖالاب٬
 َاـمصماز

 با ما بادا الاسِٕ نام 
 ِا سدْ   ِاحم د

 ِا ن 
  11ا يْ الاّامٕ قام  و 

التددا  قم يددرٍ ا١ضددتس مددو الاؿددّدٔ عمهددا أ اهلل ملعدداظم َالدده  حم ددد ؾددلٖ اهلل علّددٌ َضددلم َللددٌ سغددازٔ سظم         
ز َالسضددُا الدددسِم ِاددُا :   كددا اـمطددلم علددٖ اـمطددلم حددسام   سضدد٠م َسؼمدداى الػددعو الدددُز ٓ َكّددف ِدددُى يددرا الدددما  

 ددا يددْ   حلُّددُا ضدد    مدداًٙم َضددلو  مددُادم   فًددرٍ ا١ضددٚلٕ سن٬       َكّددف يددٟٞ٘ ا ددسا     12ا مددٌ َمالددٌ َعسقددٌ   
  ِهًٖ عهًا الدِو َالعسا ا٥نطانْ اضيهداز ل٢فعاا اـمػّهٕ الس

د غددهُى بددٌ الػدداعس  الدددُز ٓ  عبددد اهلل كددُزاى  الددرٓ ِعدددُّ مددو  َقم قؿددّدٔ ا سظم كددُزاى    َِاؿددد الػدداعس حامدد    
 عدد٠م َزَا  غددعس اودا ددٕ   َؼم قددا مهعت ددا  قم ملددازِف ا١   الدددُز ٓ   َِددساٍ حامددد غددهُى ضدد  ا  لدد٢   الدددُز ٓ      

ّددد ا ّددا اـمعاؾددس   لددرا  يددداٍ يددرٍ الاؿددّدٔ ملدسؼمددا  لددٌ   َلّهبقددٌ ا ّددا ا دِددد سلّددٌ َسظم غددعسٍ   لمدد٠   ى ِع     
ا دِددد قددسا٘ٔ غددعسٍ بيددديى٬ َزَقِددٕ لددّل ظ َِدددنظ مدددٗ اضيػددساا   عبددداهلل كددُزاى  َفساضدديٌ ـمطدديابا كُز ضددياى     

 فّاُا حامد غهُى قم متلعٌ :
  َزا  عػا ملها س فُ  الؿخُز
 فالا ات البّن َالساعْ العبُش

 ِداعو ناٌِ اـمدطُز
 ٗ بال ُزَيُزٍ ماى ََ ِانًا اـم٢

 ـم ا٠ت باولْ َالبخُزَنطاًٙا ا
 َالػعس قم  ؾلٌ

 ُز قم اجملًُاش
 َاواُا

 بااِا     جم ُعٕ قبُز
 َ ن  ِاكُزاى
 َحد  اـمطَٞا

 كُزاى    ِا زج٠    لا العهاى
  ِاىللط جت   ل٠غد     ل٢ي

 ا ـمصاز  العه٬
 ملدَضًا الغصٟى
 لل لث حطم ِرَ 

  13اماى السِديطجت 
      ً م بًددرٍ الؿددُز   َمل طدد  ع ددا للدد  سلّددٌ ا١َقددا  قم كُز ضددياى َقم العددسا  بعددد       الػدداعس حامددد غددهُى ِطددي 

اليغددّ  الطّاضددْ قم الددب٠    فًددُ ِطيحكددس َِطدددا الػدداعس كددُزاى عددو مظددايس التبّعددٕ ا  ّلددٕ كّددف كاندد           
   حيددٖ   14اؾدداميٕ َشاٙبددٕ عددو م٠حمًددا ا  ّلددٕ مهددر ؿمطددطم عامددا  ا بعددد كددر   ام فّهددا   ؿمطددطم عامددا              
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ا٣ى نا اددٕ َميحسكددٕ ملطددياتو ا١يددا َالغسبددا٘   الؿددم َالؿدددِا لليعدداِؼ بدددمو َضدد٠م قم كُز ضددياى      ؾددبح   
  ذلدد  بدددمو َضدد٠م بعّدددا  عددو كددا اني ددا٘ لاددس    ِددع   عسقددْ   مددري     فدددُزاى غدداعس مددو  عددأ اوسِددٕ         

رٍ ا١ضددتس الػددعسِٕ بؿددُزيا ملػددد ا  َا٥نطددانّٕ   َاو ددار علددٖ كسامددٕ  ٓق سنطدداى  ِهبددر كددا  غددداا الي ّّددص   يدد    
 عام٠  مػوكا  زم   كا   ّاا ا٥نطانّٕ اـمخيل ٕ علٖ فتسٔ َضلّإ اليعاِؼ بط٠م : 

 بعد  ى كاى ك٠م  غعس 
  ؾبجت الػعس ك٠م

 مام    عا  قم فيُاٍ ا١ا فا٥
 ِدعُنا سظم ا باا

  15ا  َيُ مو خمدعٌ ؼمازع الهكاا
ا ٔ ِ اجٚها الػاعس عم ؿا غعسٓ ِهياد فٌّ اودام الرِو ِصج٬ُى ال ُاز سظم الاياا َقم ا١ضتس ال ٠ ٕ ا١    

َِطيهًكُى ي  ًم َيم قم خما عًم ؾسعٖ السذِلٕ َالع س    مَّ ِطيحكس حامد غهُى م اؾا مو ض ٔ الػاعس كُزاى 
بهٌ  يُكس  الطبو بدٟ  عهٌ قم الطبو َفًّا سؾداز  مس قبن علٌّ مو قبا حدُمٕ بغدا  فًس  سظم الطلّ انّٕ   فدمَ   ا

   َيرا     كا ضلتٕ جاٙسٔ ملدار ال ٓ٘ جبسِسٔ ش ٍ :
 َالعاز كا العاز

 ا للكح٬
 ا لكح٬ا

 ما شاا مسعُبا  مو ال دس
 ما شاا ِعياؽ علٖ الد س

 ما شاا مو شباٌٙ
  16ا  ما شاا قم ِاّهٌ شمػا 

ٟ   ا الكددح٬     ؾددا  ى٬ قم قؿددٕ َ ضددتُزٔ  كدداٍَ حدددا   لددٌ مُقددف اضدديهداز      زمددص للطددلتاى اودداكم قم بغدددا    َا
٨ًددم٩ م لددٌ شمػددُى الدل ددٕ            َزفددن مددو اودداكم   الكددح٬ا   فددالسمص ِػدد  سظم ملػددبٌّ حدددام الّددُم بالكددح٬ا    ف
َِؿددا زَى حا ًددا قم اوّددأ   الطددلتٕ يدد  السعّددٕ علددٖ اليغاقددْ عددو  اتاًٙددا   َيايلددًا مً ددا كاندد  كددب ٔ     

 ُ ا و زمددو  ى ٟ ِطدد   َٟ ِددسٗ َٟ ِاددُا   َعلّددٌ الطدد   َالتاعددٕ فحطددو   َلدددو ؾددُت اوسِددٕ        قم عسفًددا اـمدد
الددرٓ حبطددٌ الطددلتاى لددٌ ؾدددٗ كؿددُت اوسِددٕ قم شهددا٘  بددُا زَبطددو  اـمتددس  الصدمددْ الددرٓ شه٬ددٖ وسكددات         

   يرا ما ِٞك دٍ حامد غهُى   سذ ِاُا :   17االيحسز قم  مسِدا ال٠ملّهّٕ 
 بُا زَبطو   

 ِط ع  عهدنا فاد ك س م٧و٩
 بس ليخُم ا١زو  َى جُاش ض سافؿُمل  الع

 فمهُ  مو الُؾُا سلّها
 فاوسِٕ عهدنا جهُى

 َالغها٘ عهدنا جهُى    َال هُى
 يُ   ى ن٨اب٬ا ِد ا ٠ 

  18ا يُ  ى نتُا قم الب٠  ب٠ عُّى 
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يّددُا    فّاددُا : سى٬ مددو   ِدددى  اوّددأ الػدداعس حامددد غددهُى ِدديدلم بلطدداى الػدداعس  كددُزاى  سذ شما ددو ابهددٌ        
٨ِدددُزقا َلدددٍ مدد اا ال دددس َالػددعس علددٖ عدددظ  َٟ  اوددددام              ٨ِددُزقا ا٣بددا٘  بهددا٘يم ا١مددُاا   َلدددو كددُزاى   ى 
َالطدد٠ طم الددرِو ِس ددُى ا١مددُاا َالاؿددُز  َالادد٠  َا ددُازٓ َالّددُا   َكددا ذلدد  ِهددد س علددٖ مددسق الددصمو              

   َ  مَّا الػاعس ِظاُّ االدا  بعد مُملٌ بدفدازٍ َكل املٌ َ غعازٍ : َا١حداا َانا٠  ا١ِام 
 َلدٓ يُّا

 َلدٓ عساا ِاقك  ا١
  ى ِو  ا٣با٘

 بُّملا  َق٠عا  َابا٘
 َلدٓ قك  ا١عساا ِا

 با٘ اُّٟ  َجُازٓا ا٣ ى ِس
 َسما٘

 َلدٓ ْ ِالده٬
 لو  مُت

 نبّا٘ بُّتفل٢ي
 رسضًا نطّث العهدبُت

 ل لث للط جت ِعُ َشدا  حطم ا
 حطم الُزَ 

 ملهحع للساعْ العبُش
 للاتّ  قم ضبُ 
 حطم الهب  قم قس ا 

 نًُ  ِٕ يجت ِدٌِ لؿبّ
 حطم الاُّ  مليدطس قم ا اى
 حّهًا الغصٟى ملسمل  بدماى

  19احّهًا ضدعُ  
رٓ سمسضددٌ الػدداعس  كددُزاى  ضددّعُ  مددو ادد٠ا مددا ملددس  ٟبهددٌ مددو مدد اا فدددسٓ َغددعسٓ   مي  ددا قم البّدد  الدد          

العهدبددُت قم سغددازٔ سظم ضدد ٔ السضددُا الدددسِم حم ددد ؾددلٖ اهلل علّددٌ َضددلم َللددٌ   حّددث سمدداُّ ا١مددو َالطدد٠م قم         
سقلددّم كُز ضددياى بعددد مُملددٌ   َيددرا اٟضدديبا  َاودددع قددد راددا فعدد٠    فددالُّم ملددهعم كُز ضددياى باوسِددٕ             

 َاٟ  ٚهاى  
امددد غددهُى مددا ِػدد  بدددى٬  الػدداعس ادداو يسبددٕ اوددو به طددٌ  َ  نددٌ   مل  ز٧ قم اجمل ددُعيطم الػددعسِيطم للػدداعس ح    

ملغددصا ب يددأ  َ امددس ٔ مددا   َسن٬ ددا عددال مُقددُ  الغددصا علددٖ لطدداى غخؿددّات قؿدداٙدٍ الددس بهايددا بهددا٘٪ حداّٙددا       
َز ِدد ٨  يىَّ قؿدداٙد الغددصا قم غددعسٍ قلّلددٕ جدددا    َقم الغالددو َجددد  الباحددث  ى٬ غددعس الغددصا َاوددو ِدددااا غددعس           
الددُ و َاوددس  َال ددُزٔ َالهاددد َادبددا٘ الطّاضددْ   فالػدداعس ِددبع الاؿددّدٔ الغصلّددٕ مددو نطددّث اوددو َاوددس      
َال ددُزٔ   َِدددُى اوددو ردد٠  َافدددا  علددٖ شدد ٍ مددو اـمُقددُعات   في شيددا   فددددى٬ الػدداعس سمدددَ ملالّددد الاؿددّدٔ       

لد دداح َالهاددد الطددلتُٓ حيددٖ ملهيًددْ   الادؼمددٕ عمتددال  شصلّددٕ    َ ِدددااا غددعس اوددو َالغددصا بػددعس الهكدداا َا   
 الاؿّدٔ بالهاد ال٠ذ  للطلتٕ  َ ب نًّازيا  
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 قم قؿّدٔ ااضواحٕ مااملا   ِاُا الػاعس :     
    ضّ   َحّدا  ِيؿد 
 مؿلُبا  علٖ ا داز
 ِل ا  ن اضٌ ا١ا ٔ
 يرا  َا الطدس

 ٖ ال بسَالسقـ حي٬
 َا١جطا  اـم  ٔ

 قال  حبّبس يرا َ  لا 
 ًا الػً ٔحديق

 َقم زكو مظلم
 مو ملل  الااعٕ الدب ٔ

 َجدملع َحّدا 
  محاَز ن طْ

 َقم ز ضْ     ضٚلٕ ك  ٔ
 ِا سدْ

 ما بادا ملل  ال املهٕ   اللعُبٕ   الؿغ ٔ
 ما بالْ  نا

 با ما بادا ا١غّا٘
  20ا كلًا  ؾبح  ملافًٕ حا ٔ

الدددس ملغددد ت بطدددبو اودا دددٕ َاليغدددّ  َ ادددُا   بعدددد سانيًدددا٘ اودددس  ِليادددْ اوبّدددو اـمااملدددا مبّبيدددٌ        
اليدهُلُجّددا ََضدداٙا اٟملؿدداا اودِ ددٕ سظم الددب٠    فًددُ ِعاملبًددا َيددْ ملظًددس اـمُّعددٕ َال٠مبددأٟ علددٖ حّاملًددا       
حيددٖ ؾددازت شدد  اوبّبددٕ الددس ِعسفًددا   فالؿدددمٕ ملداددر اوبّددو قم ضددلُ  حبّبيددٌ حيددٖ ِعيددصا ا  ّدد  قم زكددو   

ٔ عددو ملغدد ات ضددلبّٕ  قدد   علددٖ اوّددأ الي ايددٕ َالددب٠ ٔ  فّطددوج  اوبّددو اـمااملددا الااعددٕ لّي دددس َِطدددا مدد 
  البّػ سكٕ   ِام الد اح اـمطلجت َِسبتًا بُاق  اواا الهيّبٕ ش  اـمسج٬ُٔ :
 اـمغازات الس كمها ندَٓ سلًّا
 ما بادا  ؾبح  ؾاٟت زقـ
 للدزاَِؼ َ غباٍ السجاا

 ما بادا ا باا
    
    

 ّها م٧و٩ ِيركسيا ف
 بدليٌ الدُز ِٕ الادؼمٕ

 الّػ اخ   الػاا
  21ا سن٬ٌ    جمس  ضٞاا
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٬ّددس يددرا السمددص قم يددرٍ الطددتُز لّدددُى  الدددزاَِؼ  زمددصا  ل٢شهّددا٘                الدددزاَِؼ زمددص لل اددسا٘ ا١ؾدد ّا٘   فيغ
لػدداعس ضددًام الهاددد   َ غددباٍ السجدداا الددرِو ِسملددا َى اوانددات َ مدداكو اللددًُ َالددوا َالطددًس اللّلددْ   فُّج٬ددٌ ا       

للُقدد  ا دِددد اـمددصزٓ   فاودا ددٕ ملايددا ا١ؾددالٕ َالسَمانطددّٕ قم التبّعددٕ َا٥نطدداى   َعُا ددف اوددو َالعػددا     
 اجياحيًا عُاؾف اودا ٕ اـما ِٕ َ حاليًا سظم  ض٠  مو ا  ُ  : 

 لٍ حبّبس لُ ملعسفطم
 معهٖ عرابات الطهطم

  ي ل٭  ا يرا فهّها ع سنا و
 عادنا  مسنا و يرا اِج٩  ١ي

 ٟ    يرٍ لط   ن ٭
  م٬ا  نا    

 ضدباٖ  عػا ٭ ك ا كمه ٭
  مزِد  ك ا كه ٭
 زبّعٕ ادُٗ

 سنع ٟ  يُٗ اوّأ سل ا قم السبّ 
 حطم يُبطم حافّٕ   مصاز  الدسَم

 حطم الغُّم
 ملغتْ الػاياات َالُ ِاى

 فدزنو مرعُز
  22ا  َقم الع٠ ؾاس سمُم

رٍ الاؿددّدٔ مددو َاقدد  مدداو  ؾددّا   سذ ال ددُزٔ َالد دداح اـمطددلجت ِؿدد اى سظم َاقدد  زَمانطددْ     اضدديُحٖ الػدداعس يدد     
 قددا  ا١ؾددالٕ ال ُزِددٕ   َيددرا الكددّا  مثددسٔ ذلدد  الد دداح   اـمااملددا اوبّددو ِيطددا٘ا َِيعبددو قم ؾدددميٌ   لده٬ددٌ   

٠ا ن طددٌ علددٖ  ِيػددبث بالد دداح َا١ؾددالٕ َِددسفن اليغددّ  الطددل  ـمظددايس اوّددأ   َيهددا ِلاددْ الػدداعس ردد          
غخؿددّٕ اوبّددو اـمااملددا الددرٓ ريدداَّ مي طدددا  سظم نًاِددٕ الاؿددّدٔ بيلدد  الددسَح الهبّلددٕ اـمي٠شمددٕ لل ددُزٔ َاوددو           

 السَمانطْ قم ش از زفن الُاق  اـمُبُ٘ عمظايس ال اافٕ الُافدٔ َقػُزيا : 
 ملعالْ حبّبس ك ا  ن ٭

 لْ ما غٚ ملعالْ َانيع
 فا١زو عهدنا ناع ٕ

 ا السبّ َذمو قم  َ
 َم لْ ٟ ِبّ  ضّ ٌ

  23ا  َم لْ ٟ ِبّ 
عهددد قددسا٘ٔ  قؿددّدٔ ازجددا مدد  سِادداا اليه ّددر    مل٨ح٭ددظُّ  ن٬دد  ملاددس  لػدداعس مبددد  ِي يدد  خبّدداا َاضدد  َبدضددلُ        

ضددًا فميهدد    يددرٍ الاؿددّدٔ ملػددد الاددازٜ ب اعددٕ اٟضددي٠ًا اال ساغددات فادد     َيددرا ِددُحْ لهددا  ى الػدداعس          
 َ حددُازا  مل ملؿددا الاددازٜ بداِيددٌ   فالػدداعس ملددس  اوسِددٕ للاددازٜ  ى ِيخّلددٌ َِيُقعددٌ   يددرٍ        ِطدديد ا حدددِ ا  

   ِاُا فًّا:   24االاؿّدٔ ملّٕٚ بالؿُز البّانّٕ ا  ّلٕ   َكدى٬ الػعس فًّا ِتلو الػاعس َِديبٌ 
 ال ساغات فا    
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 ًا   ملاّم َشنا  للصمو ١ن٬
 اي٠ا  لُانًإ بهًإِ ا١غّا٘ فاـمُضم زشم اش  معهّ

 ٟملعع دماح اٟنا٠ 
 َالسِف لّظ مطَٟٞ  عو اؾ ساز الريو

 اـمّطم مػدُ  بؿ٠حّيٌ
 مهر قسَى علٖ قازعٕ اليدزِف ذل  اـميدٖ٘ 

 زجا م  سِااا اليه ّر  
 بعد  ى َق  اوو  َشازٍ  
 ضّطيبدٓ عتف الصزاشِس  

  َى  ى ِطلو اليُت حهّهٌ للحبازٔ   
 قم مٞاسات اـمدى  َضّدي ْ باليحدِا 

 َِبيطم  
 نػسٔ ا١اباز نباحا    

 ضييُظم نبد زكُ  اـمّطم    الرٓ ٟ فس  قم نامُضٌ
 بطم ؾباحات العّد   
 َالبّاى زقم َاحد
  اـما يها  فساغات
  25ا ملدِم اوّأ بالسحّا

َملظًددس علددٖ م٠مددجت  نسؾددد بؿدد ات عبددد الُيددا  البّدداملْ قم  ضددلُ  ملهدداَا اودددا الغصلددْ    قؿددّدٔ  يددرٍَقم      
اوددُاز َالػخؿددّات   َقم زمددُش الاؿددّدٔ َاضدديعازاملًا   فددالغصا ا طدددٓ الؿددسِجت ملًددّ و علددٖ حددُاز اـميغدداشلطم       
َلدددو عدددم اليطددآَ َاليددُاشٓ ا طدددٓ بّهً ددا بطددبو فددس  الع ددس بددطم  الددو اللددرٔ َالهػددُٔ   َبددطم اـمددس ٔ قم ؾددحُٔ 

ع ؼميلدد  اـمدداا ماابددا العددُش َاواجددٕ اـماضددٕ مددو باٙعددٕ اللددرٔ       غددبابًا   َالسجددا قم اددُاملّم ع ددسٍ   لده٬ددٌ شدد  
فالسجددا ِطدديبدٓ مهًددا اوددو َالعا  ددٕ مدد  عبددصٍ الددركسٓ   َامددس ٔ ملي ددا ٗ قم شسِصملًددا علددٖ الددسشم مددو  نًددا       
مددُمظ   حّددث  ى اـمّطددم زمددص ال حُلددٕ َاليلاددّجت َالاددُٔ َالعتددا٘ َاليدددا س   َِعبقددس عددو فحُلّددٕ ؾدداحبٌ   َسذا         

ضددم قددع   عهددد الصيددسٔ َالسجددا فدد٠ عتددا٘ َٟ زجُلددٕ   َي ددا قم ذلدد  ضددُا٘   َالسجددا َاـمّدد  ضددُا٘   يهددا         اـمّا
راادد  ماُلددٕ  زجددا مدد  سِادداا اليه ّددر    فدحددداا الاؿددّدٔ اوداّٙددٕ ملػدد  سظم مل٠حددم اـمّطددم بدد٠ جدددَٗ          

بٌ فًّددا ؾددباحات العّددد فكددعف فحُلّددٕ السجددا قم الاؿددّدٔ زمددص لكددعف فحُلّددٕ الطددلتٕ  فمددا ُِلددد ؾددُزٔ مليػددا  
 الددُٟ ٔ  مددو  َا بّدداى  زقددم َاحددد  َاضددي٠م الطددلتٕ َيددْ قم  َي قُملًددا   فددا٣ى قددع   اـمّاضددم   َمل ِبددا٧ مددو    
ع ددس يددرٍ الطددلتٕ سل ددا بادددز ع ددس ال ساغددات الاؿدد ٔ   الددس ٟ ِيبدداَش ع سيددا  ك ددس مددو غددًسِو ١نًددا ملددٞ ٓ          

دم   َيددرا سغددازٔ سظم كددا ضددلتٕ راـمددٕ كددْ ملدديعا   سذا كاندد         َرّ يًددا قم الُجددُ   ددم ملددَٞا سظم الددصَاا َالعدد     
ال ساغددٕ زاقددّٕ عددو  َزيددا قم اوّددأ   فا٥نطدداى ِغددا ز اوّددأ َيددُ شدد  زاور عددو  َزٍ   فًددُ ِغددا ز جمدد ا  مددو      
 َى قهاعددٕ   َيددرٍ حدداا كددا ضددلتٕ راـمددٕ   َيددرا الغددصا قم ضددسِانٌ ِعدددُّ ؾددُزٔ ؽمّلددٕ قم اسَجًددا مددو نددُاش           

عا  ددٕ سظم ختددُم اوّددأ َالُجددُ  حّددث اليػددبٌّ فّددٌ ِاددُم علددٖ نددُ  مددو اليحددرِس َادبددا٘ الطّاضددْ     ا طددد َال
اـمعّددو ل اددداى السجُلددٕ َج دداا اـمّاضددم علددٖ مطدديُِْ الغددصا َالغصِددسٔ   َعلددٖ اـمطدديُٗ الطّاضددْ َالي طدد             

ٔ سذ   َقدد  اوددو   بالطددلتٕ قم شمددو كًُليًددا   فاـمّاضددم العدداجصٔ علددٖ قازعددٕ التسِددا ملدَضددًا  ارِددٕ اـمدداز           
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 َشازٍ    َزجددا الطددلتٕ علددٖ قازعددٕ اليددازِف الددرٓ ؾددا ز فّددٌ حدددم ا٥عدددام مدد  سِادداا اليه ّددر   سذ ٟ جدددَٗ َٟ    
فاٙدددٔ قم سِعدامددٌ   َيدددرا عهددُاى الاؿددّدٔ فّددٌ ملهدداف مدد  ماُلددٕ قددساز   ا٥عدددام مدد  سِادداا اليه ّددر    قم نًاِددٕ  

ٟ ِؿددلجت السجددا ل٠عدددام قم  زكددُ  اـمّطددم    َ   َ اـمددا يهددا  فساغددات    الاؿددّدٔ اـمدددَزٔ بددطم الددُٟ ٔ َا٥ِادداا سذ 
 ملدِم اوّأ بالسحّا  مو ش  مّاضم   سذ َق  اوو َاوس   َشازي ا معا    

سىَّ انػددغاا الطددلتاى عملددرات اوّددأ ك ّددا بدددى ِطددُقٌ سظم مؿدد ٍ ازيددُم   اٟنًّدداز َشَاا ضددلتانٌ   ف ددْ              
لتاى  الغددصا الؿددسِجت ِهطددث  ضددتسا  غددعسِٕ ملبددُح بتعددم اللددرٔ َالهػددُٔ علددٖ حطددا  ش لددٕ  قؿددّدٔ   لاددس ؾددُز الطدد

 الطلتٕ عو ادمٕ الػعو   فالػاعس ِاُا : 
 مل٧س٧جَّا٩

 فاومل ات ٟ ملؿلجت  شزازا  للا ّـ
 َ زع  الهًدٓ

 لو ِاّ  بعد الُّم
  26ا  ضًام ا ّا 

 ًّازيا :الغصا شمسي سظم َؾف ملسيا الطلتٕ التاشّٕ َقس  سن    
 م٨ ٧د ٫ علٖ   الػ شَ لّهث 

 ملسِجت ٟ جدَٗ
 فالطاعٕ  ن  َسنػا الاؿس
 قم التسِا سظم خمبًٚا
 ٟ غْ٘ ِدعُ للالا

 سنًَّا العسبٕ قد فادت اـمطاز
 فا ّا     

  27ا  مه   اـمُكّ  حُافسيا 
ٛ       الػدداعس     سظم اٟضدديخدام الطددل    َر ددف  بعددن  ل ددار  جهبّددٕ   غدد شَ لّددهث   مُكّدد   قم الددهـ   فًددْ ملددُم

ـمظدددايس اوكدددازٔ   ذلددد  قم س ازٔ َفلطددد ٕ اوددددم َالدَلدددٕ   فّددددعُ الػددداعس سظم اؾددد٠ح الع٠قدددٕ بدددطم اوددداكم 
َالسعّددٕ كددْ ٟ ملدددُى نًاِددٕ الطددلتاى نًاِددٕ مدضددإَِ   سذ انػددغل  الطددلتٕ بهددُاش  ا طددد َالغسِددصٔ َالددوا عددو      

 السعّٕ ك ا ملؿُزيا الاؿّدٔ  
  غددعس حامددد غددهُى َقم جم ُعيددٌ ال انّددٕ  زجددا مدد  سِادداا اليه ّددر  ااؾددٕ   َقم قؿددّدٔ ِعّدددنا    عهدددما ناددس    

فًّددا سظم اـماقددْ َيددُ ِعددانا اواقددس جب ليددٌ َمل اؾددّلٌ   فاليددازِف ِعّددد نًبددٌ   فالطدد ا٘ ٟ ملالدد  عددو  متازيددا   
لغبتددٕ ِػددُبًا الُجدد   َمددا  اوصِهددٕ   َ ُفدداى الاًددس ٟ ِغددّن كددْ ملطدديُٓ ضدد ّهٕ الهبددأ َالطدد٠م قم عؿددسنا   فا 

قم العددسا    َٟ ملهيًددْ زحلددٕ البحددث عددو اوسِددٕ َعددو ا٥نطدداى   فحػددسجات اـمددُت ملعددانا بدددا٘ ؾددسااات َٟ ٔ        
   دداا العددسا    الػدداعس   ا٥نطدداى اـم ددالْ  اٙ ددا  ِؿددتدم مدد  الُاقدد  اـمسِددس   َقم يددرا ِاددُا حامددد غددهُى قم          

 قؿّدٔ  زج  الهآ  :
 مو غسفٕ قؿس  حصانْ
   اُّ علٖ الطُ 

 قتعاى مو اله ا ا١ؾمس
 مليحاغٖ البُلّظ
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 ٟغْ٘ ضُٗ السِجت
 ملكس  ا٣فا 
 ليبًن الصقصقٕ
 َملعلو اـم  م

 ٟ رُم ضُٗ الُ اَِ 
 مليالو ذات الّ طم َذات اليياز

 َزج  الهآ
 ِ   شساٙص الرٙا 

 ِا سدْ م٧و٩ ِعّد سظم الطهُنُات اوّأ
 َالدزَ  قد ال 
 سل ا مو  نطم ال داظم

  28ا َحػسجات اواـمطم   
اوػسجات سغازٔ سظم اـمُت اـمعهُٓ   َالدب  َحبظ اوسِات الرٓ شمّم علٖ اـمدِهٕ َ يلًا   َقد عل ا  علٖ  َيرٍ    

امل يرٍ الاؿّدٔ ا١ ِبٕ  عاِدٔ بدز  باُدا َيْ ختا و الػاعس حامد غهُى : ١َن٬  ملسملدو ا١ما ِاؾدِاْ قم ع
  سٍ ا١مل بد از مو َج    كاى ا١ما قم م ا يرٍ اله ُع الس ملاوا بعن ا١ما ليصز  ا١اكس قم جدبا٘ قلُ  قط  

  َِسج  الػاعس حامد غهُى  29اعلًّا الط ا٘ فبفَّ عهًا اـمتس   فالػاعس ِغسع ا١ما قم ضهطم الاح  قم قؿّدملٌ يرٍ 
يُ ِديو الػعس باللغٕ العسبّٕ    ٟ َيُ الػاعس حططم مس اى   ِاُا حامد غهُى ِهاجْ غاعسا   لاس  مو غعسا٘ الدُز    َ

 قم قؿّدٔ   سظم حططم مس اى : 
 ذات ِدع

 ي  ال  ج٨ب٬ٌٕ مًوٕٙ كايا او٠
 ٕ  جلٕفدَ عًا قال 

 الطهُنُات  ملبحث عو حكو  افٛ
 َاللحظٕ ؾ٬ّا  جاٙ    

 َ ن  جمس    
  30اسل ا مو ض٠ح ن َ ا 

  31ا   ٟ ِاس ٍ  حدَا١ا
حطددطم مددس اى غدداعس عساقددْ كددُز ٓ حدددِث   معددسَا قم غمددس ٍ علددٖ الُاقدد  َاسَجددٌ عددو ا١عددساا ا٥جي اعّددٕ         

قم غددعسٍ   يددرا الددسَي َقددعٌ قم مطدداز الػددعس ا٥بدداحْ مددسٔ   َقم  لددٕ غددعسا٘ الؿددعالّ  مددسٔ  اددسٗ   َمدددعأ       
بددانْ قم يددرا اـمكدد از   َمددو جًددٕ اـم ازقددٕ  ى٬ الػدداعسِو   ذلدد  كاندد  باؿددد البحددث عددو الػددًسٔ ك ددا اغدديًس نددصاز ق 

مددو عؿددس َاحددد  فاختددرا الػددعس َضددّلٕ لليعددب  اـمباغددس عددو اوسمدداى   َيددْ الُضددّلٕ الهاجعددٕ للػددًسٔ َليددداَا       
غددعسي ا بددطم الػددبا    َكدداى الػددعس ضدد٠ح  ندد َ ا  الُحّددد ك ددا كدداى اليؿددُا غددعاز اول دداي للخدد٠ف مددو الّدددع     

أ   َيدددرا يددُ عهددد حطددطم مددس اى َحامددد غددهُى   فالػدداعس اوددا ِدددُى فتهددا  قم سليادداأ وظددات      َ شمددات اوّدد
   32االالا الع ّإ َاـم  ٔ َاـمٞ سٔ قم الاازٜ َا اللحظٕ ؾ٬ّا  جاٙ  

 
   انْال اـمبحث 
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 قم غعس حامد غهُى –بغدا   –العسا  

 
 ضددياى العددسا    َ شلددو قؿدداٙدٍ قادددا قم العددسا  مددا  الػدداعس كيددو غددعسا  عددو العددسا  َبغدددا  ك ددا كيددو عددو كُز     

بعددد شَاا اودُمددٕ الطددابإ َاحددي٠ا  مسِدددا َجّددُؽ اول ددا٘ للعددسا    فالػدداعس ِطددوج  مددا كددداى  بدداى الهظددام     
الطددابا قم بغدددا    عهدددما  َّ حبددو  َز ال اافددٕ َالػددعس سل ددا م٧ددو٩ ِدددُى ما حددا  للهظددام الطددابا   ف ددْ قؿددّدٔ        

 ددٌ ال ددس  ُِقددجت حامددد غددهُى  ى ؽملددٕ مددو الػددعسا٘ َاـمدد ا طم اختددرَا مددو ال ددس  َضددّلٕ ليخ ّددف  َ      سظم مددو ًِ
لهطددّاى الُاقدد  اـمسِددس َمؿددا زٔ نيدداجًم بدداوظس َاـمهدد    فعهددُاى الاؿددّدٔ ِيهدداف مدد  ؾددّغٕ كيددا  ا١مددس ا٥ ازٓ     

ٖ َشى َاحددد   ا١مددس زمددو اى ِه ددر     سظم مددو ًِ ددٌ ا١مددس  فغ٬ّددس كل ددٕ   ا١مددس   بدل ددٕ   ال ددس  َالدل يدداى علدد     
بالاطددس َيددُ ؾددا ز عددو ضددلتٕ عالّددٕ ٟ مهدداف   َاليه ّددر ِدددُى مدسيددا    َبددادسَ  عددو الُاقدد  مدداٟت الطدددس    

 فّاُا الػاعس فًّا : 
 ظم ا ُ بعد  ى٩ يدٍَّ اوهطم س

 َ نًديٌ ضهُى اليهحْ عو ا١ما
 ق ٌّ ِعسو للبّ  خملبٌ

 َشسا  ِسقبٌ
  اافميتّا  مضم غم

 لػاعس َجدٍَ م٨طبَّٖ علٖ التسِا
 َقد باسَا بتهٌ ببااِا قؿّدٔ

 ََٔاَبا مو اـماز٬
 حّازٗ كا ِػدُ ل٠ٍّ

 العطم با طس   َا طس بالعطم
 َاـمًا عسجا٘ ٟ ملاُٗ علٖ اـمػْ

 قم البطم بطم
 ف ظم م٬و٩ ًِ ٌ ال س

  33ا مل كلدم بالبدا٘
اؾددّٕ َقعدد  حُافسيددا علددٖ معانًّددا َ ٟٟملًددا   فُاقدد  العددسا        حا ددا  يددرٍ الاؿددّدٔ ؽمّلددٕ م ع ددٕ بؿددُز مله       

َبغدددا   ِددام اوؿدداز اٟقيؿددا ٓ كدداى ِهددُ٘ بددا ُ  َاـمددسو َالهُاٙددو   فانػددغاا الػددعو بلا ددٕ العددّؼ ِلددًًّم عددو  
ا٣ دداز الطددلبّٕ الددس ال يًددا معدداز   ااددا العددسا  َاازجددٌ   حّددازٗ كددا ِػدددُ لدد٠ٍّ    الددهـ فّددٌ ملًدددم َسش زا٘    

  العددسا  اـم اددا باـمعانددأ َاد ددُم   الددرِو ِدددزكُى حاّاددٕ  غّدداى الهظددام َيددُ ِطددُ  الػددعو َالددُ و سظم         َاقدد
مًالدد  اوددسَ   َلٚدد  اـم ا ددُى َالػددعسا٘ قددد َقددعًم الهظددام اودداكم ردد  اـمساقبددٕ َقل ددم  ر ددس  ق٠مًددم ا ق٭دد ٌّ     

ٍَ م٨طددب٬ٖ علددٖ التسِددا               ِعددسو للبّدد  خملبددٌ   َشددسا  ِسقبددٌ   فميتّددا  مددضم غم دداا   لػدداعس َجددد     
فالعددا ٔ جددست  ى ٨ِ بددد الػددعسا٘ بي ا ّددا دددم َكيابددٕ  غددًس  بّددات غددعسيم علددٖ حم ددا الي  دداا   جمددس  كل ددات      
ملاددس  مددو اـمددازِو علددٖ يددرا  َ ذلدد  الي  دداا َيددم ِيحطددسَى علددٖ سنددد از معانًّددا قم الُاقدد  اـمسِددس   َُِاجًهددا         

 ػاعس علْ بو ا ًم : ملهاف لاس قم الاؿّدٔ م  بّ  ال
ٓ   ج  عّددددُى اـمًددددا بددددطم السؾددددافٕ َا طددددس       34الددددصم ادددددُٗ مددددو حّددددث   زٓ َٟ   ز
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ٟ  لددا غداعس شدا زٍ الدصمو َريداَّ غداخما  بػدعسٍ   َلددو يدرا الػد ُخ ٟ ِعدع  حددا                   غم اا يدرا الػداعس ؼم دا غم دا

 ظم مددو ًِ ددٌ ال ددس   مل كددلدم بالبدددا٘    قم حّاملددٌ   َِلياددْ عهددُاى الاؿددّدٔ خباغميًددا مددو نددُ  اليهدداف   فدد    
َ ؾددا اؾددداز الديددو َا١َامددس السأّددٕ قم البداِددٕ   سظم مددو ًِ ددٌ ا١مددس  َقم اليددام  مل كددلدم بدداٟ ٠   فغ٬ّددس     
الػدداعس   اٟ دد٠   بددد   البدددا٘   َيددُ ِػدد  سظم اددسا  الُاقدد  اجملددد    َيددُ ؾدداز مدددعأ للحددصى َالبدددا٘ علّددٌ     

ه٧بقددٌ ا ًددات اـمعهّددٕ َالسأّددٕ سظم  َز الدل ددٕ َالػددعس َال اافددٕ عامددٕ قم اوّددأ   َعدددم          َ ٟلددٕ اليهاؾددطم مل٨ 
 سي اا  يلًا َ َزيم قم بها٘ اوّأ  

بعددد انادد٠  الُقدد  الطّاضددْ َاودددُمْ قم العددسا    فددالُاق  العساقددْ ِتددسح اٟناطددام اـمددري  َاليصمدد                 
يددرا اليصمدد  الددرٓ بطددببٌ ِيحددُا الددُ و الدددب  سظم ضددبو ؾددغ      الدددِع َاـمددري    الػدداعس حامددد غددهُى ِؿدد٬ُز  

 كغسفٕ الطبو   اـمُا و فٌّ ااق  ٥قامٕ ج ِٕ َقًسِٕ   فّاُا قم قؿّدٔ   سقامٕ ج ِٕ :
 قم يرٍ الغسفٕ الس ملع٭ثُّ باللٚام

 ٟ غْ٘ علٖ ماِسام
 فالػعس يس إ
 َالغها٘ حسام

 قم يرٍ الغسفٕ الس ا٧لي ٩ مو السجاا
 ااُز الدج٬  ا١ع حد شٟ 

 خمياٟ  زمُ   شقٕ اـمدِهٕ
 َالهاع قم ضباا
 كاُّ ِرَ  عو  ِهٌ

 قم يرٍ الغسفٕ الس ِدطُيا الع و
 ملُقف الصمو   

 ٟ غْ٘ ش  عبُش يدَّيا الُيو
 بعد  ى برل  مثاز قسعًّا
 قسابطم علٖ مربجت الُ و

   قم بابًا ِافتٕ ملاُا :عل ا
 زحم اهلل شماى اللصم

 رٍ الغسفٕ الس مل٨دعٖ جصافا  َ وقم ي
  35ا ٟ غْ٘ ِٞغمو

قم  الاؿددّدٔ سغددازٔ مارعددٕ سظم اٟناطددام اـمددري  َاليصمدد  الدددِع بددطم  فددسا  الػددعو العساقددْ   َقددد ع٧ َّددا               
َعظ ددم يددرٍ الي سقددٕ يدداز اوددسَ  َالطّاضددٕ ف س٬قددُا بددطم الػددعو حيددٖ ِطددُ َا َِه ددس َا بدداودم َخبدد ات           

يغلُى ملكددحّات الددُ هّطم َبطددتا٘ الػددعو الددرِو ختدددعًم غددعازات َي ّددٕ ٟ َجددُ  دددا علددٖ  زو      العددسا    َِطدد
اواّاددٕ َالُاقدد    الُقدد  اله طددْ غدددِد َمددٞمل قم الاؿددّدٔ   فالهدداع ميُشعددُى بددطم اـمخدددَعطم َبددطم اجملدد ِو       

سظم شسفددٕ ضددبو  للددُ و الددرٓ حدداا    –َيددم ِ يدددَى بالغددالْ َاله ددّظ     –علددٖ العددّؼ قم يددرا الددُ و العسا      
ب قامددٕ ج ِددٕ لدددا الػددعو قم سغددازٔ سظم قددّا  اواددُ  عامددٕ َحاددُ  عُاٙددا الػددًدا٘ ااؾددٕ قم يدددرا شمددو َيدددرا   
َ ددو   فددا١ممُّ ال دلددٖ قم الاؿددّدٔ  ػمددُذي قم قددّا  حاُقًددا َابهًددا الػددًّد َيددْ ملهعددٖ حادددا َندددمًا علددٖ           
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    ُ   َضددلو ل٢مددُاا العامددٕ َالاؾددٕ بغدد  اودداق      ملكددحّيًا قم َ ددور الهدداع٨ فّددٌ قم ضددباا  دداٙ ْ َقددّا  للحادد
 فا ًا ضّف اليخلف َاله ا   زعٌ  َِٞكد حامد غهُى يرٍ اـمعانْ قم قؿّدملٌ  اواّإ  : 

 بالكد مو سزا ملها
 ضّطي س عسو اـمطسحّٕ
 َضي كْ قلُبها  َى جدَٗ

 اافإ   
 ١نها نيطُا الهؿس قم حسَ 

 اكهايا َماشلها   
 ٕخبُّا نافا

  36ا ا مهافإَضُّ
الطدد ٕ الغالبددٕ علددٖ حددسَ  العددسا  اـمعاؾددسٔ  نًَّددا مل٨خدداو بادددزات عساقّددٕ ؾددعبٕ ِدديحدم بًددا  َا ا ددُاز َالغددس     

   َيْ حسَ  م سَقٕ َحماكٕ قبا نػُبًا   َيْ حسَ  ااضسٔ ملًدز قدزات الػعو َيسُّ ال٠ُِت علٌّ  
غدددٔ بُضددا ٕ الػددعس َالدل ددٕ اـمااَمددٕ ل كددجت جبددابسٔ الظلددم  الػدداعس حامددد غددهُى ِطددي س قم قددُا اواّاددٕ َاـمها    

َاودددم َ ؾددحا  اله ددُذ قم العددسا    فًددُ ِاددازعًم لدطددس قّددُ  الظلددم َلّد ُّددُا عددو ملً ددّؼ ا٥نطدداى َضددلو حسِيددٌ  
   فاؿّدملٌ   قُّ    يطد مه  اتابٌ يرا :

 
 ها يرٍ الاُالويذم

 مو قاا  ى مُز الػعس
 رياي سظم قُاز 

 يا حسَا العلٕما جدَا
 ما ن عٌ ق   الغاٙو

 سذا كاى اـم عُا بٌ جمًُا
 َال اعا شالبا  ناٙو

 ماشلها مهر ع سَ بو كل ُم
  37ا  س كاذ نبحث عو غاع   

الاُالددو َاـمطدد ّات لّطدد  قُالددو الػددعس َالهحددُ   َسنَّ ددا يددْ زمددُش َكهاِددات سظم الُاقدد  اـمددو ٓ الددرٓ           يددرٍ     
فّددٌ ِيبايددا الكددحّٕ َِدددسم ا ددانْ   الػدداعس الددداذ  يددُ الػدداعس ا١عددر  قم        ِعّػددٌ العساقّددُى مدددسيطم     

اّدداا غددهُى   فدعددر  الػددعس  كربددٌ   َسظم جانددو الّدداا قم الػددعس ِاددف الؿددد  لّاددُم الػددعس بؿددد  اـمػدداعس       
َن٨بددا العُا ددف فّيددركس حامددد غددهُى  ع ددسَ بددو كل ددُم  يددرا الػدداعس   ا ددايلْ   الددرٓ جط٬ددد قم غددعسٍ َاقدد         

ملددٌ َضدد ملٌ   لّبحددث عددو غدداعس  َ قاٙددد م لددٌ ِبل غهددا الدد٠ف مددو السذِلددٕ   َيددرا البحددث ِددُحْ با١مددا الددرٓ   حّا
 فّها عمطيابا مبًم   َيرا ا١ما ا ٫ مو ِدع فّها ِعُم  

الػددعس عهددد غددهُى ملعددب  عددو الدددااا َالددازي   فالددرات َالُاقدد  زمسِدداى علددٖ مطدديُٗ َاحددد قم غددعس حامددد           
كدد   مددو قؿدداٙدٍ ِتغددٖ الُاقدد  علددٖ الددرات علددٖ ذمددُ ٟ ِددو  مطدداحٕ للُجددداى  ى ِيدده ظ             غددهُى   بددا قم 

الؿددعدا٘ فّعتًّددا الػدداعس حا ًددا قم غددعسٍ َضدد ملٌ   فكدد٠  عددو سضددسافٌ قم َؾددف َاقدد  العددسا  فًددُ ِعيددرز مددو         
 الُ و عو قؿُز ملغاقٖ عهٌ قل ٌ َفعلٌ َلطانٌ   فّاُا قم قؿّدٔ   اعيراز   لبغدا  : 
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 بادصاٙم م ا٠ 
 زموُّ  شانٌّ البعّدٔ

 َِٕاَحّدا  ِالِّو٨ التسا قم أا٘ ا
 سل ا مو شسباى جُعٖ
 َلّظ قم الّبا 
 سل ا  غ٠٘ قسباٍ

* * * 
 اهلل    

 ٟ غْ٘ ضُٗ ؾداٍ
 شمس  ؾ يٌ حام٠   نطم ال داظم
 َقًاًات الغسبا٘ العاب طم

 ِيركس ؾباٍ
* * * 

 بغدا          
 ِاضسَّ سمثْ َمغ سملْ

 يا ما شاا قم ا١جا فطحٕ
  38ال٦عيراز     

غهُى ِتلو ملد  ٔ ذم٬يدٌ علدٖ مدا جدسٗ علدٖ بغددا  مدو َِد٠ت   َسى٩ كداى ٟ باعدٕ لدٌ فّ دا جدسٗ َزمدسٓ                   الػاعس    
َكددا م٨هدداٍ  ى ؼم٨دددَّ اهلل ملعدداظم قم ع ددسٍ كددْ ِعيددرز ـمعػددُقيٌ بغدددا    َلدددْ سمي ددا بًددا عمغددا زٔ الغسبددا٘ مددو جّددُؽ 

ات  جهبّدددٕ   َكدددرل  قم  قؿدددّدٔ   عُـمدددٕ   ِٞكدددد  مهّيدددٌ مغدددا زٔ ا١شدددسا  الدددرِو جددداَ٘ا سظم ب٠ ندددا  َمّلّػدددّ
َ بدداحُا مظددايس يددازٔ اـمطدددسات   َمظددايس العُـمددٕ الددس  غدد  علددٖ ضددداى الاؿددُز َربددست بطددببًا العاددُا         

 فّاُا : 
 حدِايها الل ّٕ  ؾبح  ميبس  للخ ُز

 َمّاضم الصيُز   
 زؾ ٕ اـمدِهٕمل وؽ  ا٣ى  

 ملطيبدٓ قبا  فُا الػ ظ
 عتف العابسِو   

 ماذا    َسل ا ف نًَّا ضي ُت عالإ بدحرِٕ الغسبا٘
 فالاؿس َالا    ك٠ي ا ضبهاى
  39ا ا١َا للعاا    َال انْ للبطد

بعددد شَاا نظددام   ؾدددام حطددطم  َ اددُا ا ددّؼ ا١مسِدددْ َعؿددابات مددو  َا ا ددُاز مددو يدداز اوددسَ                  
مل ػدد  بّدد  اـم هُعددات علددٖ  زؾدد ٕ الػددُزا  َقم  ضددُا  بغدددا  مددو م ددا حبددُ  ا ددهظ َالطدددس َكيددو َ فدد٠م َجمدد٠ت 

عددو الاهددُات ال كددإّٙ    َكيددو الطددحس   يددرا مددا جددا٘ بددٌ  عددأ العُـمددٕ   فكدد٠  َا١عددساا ملًيدد  اوّددا٘ َ قددساف 
هّددٕ َالاّددٕ قم اجملي دد  العساقددْ   يددرٍ مددا   َِقددّم الددس ملعددسو ا١فدد٠م اٟباحّددٕ الددس مليعددازو كلّددا  مدد   عددساا  

  40ا ؾُزملٌ لها يرٍ الاؿّدٔ بالهاد َاٟضيهداز



 جملٕ جامعٕ كسمّاى                   Journal of Garmian University                             طؤظاري زانكؤي طةرميان

673 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

لطدداى اوسِددٕ َضدد٠ح ماازعددٕ الظلددم َاٟضدديبدا    ُِرِّددف مددا ٠ِحظددٌ قم َاقعددٌ قم غددعسٍ   َيددرا مددا ٟ   الػدداعس     
ف ددْ قؿددّدٔ   بددطم قيّددا َع ّددا ِسقدداٍ لددٌ  ِددٕ ضددلتٕ حاك ددٕ   لددرا ِدددُى مطدديًدفا  مددو قبددا التغّدداى َاليطددل    

    ِادم لها الػاعس حامد غهُى يرا الؿسا  الُاقعْ َالواجّدٓ بطم الػاعس َالطلتٕ  سذ ِاُا :
 اضيًلديا يرٍ ال ّاقم

 كل ا لب٬ٖ ندا٘ الػ ظ غاعس
 جسح الاُاقم ٚا ٪ناك

 ا  ِا قًس كاقمؾا ح
  ز ِهاٍ قي٠ّ     

  ا للطّف   لا ج٨سحٌ  اٙسل كم
 لّا٧ اـمهاقم قاؾدا 

 ضاٙسا  َحدٍ    حاقم
  أّهاٍ ع ٠ّ    

 بتاحا  حسقها ع سيا ا  ّا ِا
 حسقهايا    
  41ا بطم قيّا َع ّا

َعددو يددرٍ الاؿددّدٔ ملاددُا ا١ ِبددٕ ضدد انٕ بهدد  الػددا ٛ : اا اضدديًلدها مددو فددسأ الؿدددمٕ حُاضددها َمطدداحات            
حامددد غددهُى   شميددصا زحلددٕ اـمدضددأ َِاكددم الاددُاقم      اوسِددٕ   فددس  اـمددا٘ عّهّددٌ َي دد  قم حمدد ٔ غدداعس        

َكلُّددٌ ِاددطم  ن٬ددٌ ضّػدداُّ ِددد الُاقدد    ختت ددٖ حدددَ  اـم هددُ    نعددم َاضدديخسجُا غددًا ٔ َفاملددٌ    قم قؿددّدٔ   بددطم        
قيّددا َع ّددا   ملدزجحهددا   َحت دد  ذاٙايهددا علددٖ  شؿدداى ا  دداا اـمُزقددٕ   مللددي ا اـمػددًد َملؿددُزٍ ب لطدد ٕ ع ّاددٕ   

  42ا لّٕ مل٠مظ الدَؽ باطُٔ ملازٔ َبسقٕ ملازٔ  اسٗ           َنظسٔ ملدم
الػدداعس َالػدد ظ ك٠ي ددا زمددص للحسِددٕ   فالػدد ظ االدددٔ بكددّاًٙا   َالػدداعس االددد بدل املددٌ َاليصامددٌ   فدد٠           

ِطددد  عددو البا ددا   َٟ ِيُقددف عددو قددُا الػددعس   َعددو  عددُٔ اودداق َاوسِددٕ   َٟ ُِق ددٌ عددو كددا ذلدد  الاددرا     
 ٕ  َ اله ْ  َ الايا مو قبا يرٍ ال ّاقم   اودُمات ا اٙسٔ  الس ملطيًل  الػعُ  مو  َى عتا٘   بالع ال

َِداددر ا٥عيددراز ايايددا  لاددس  غدددُّ بغكددا  قم ن ددظ الػدداعس   فدد ذا كدداى ِتلددو اٟعيددراز قم قؿددّدٔ   اعيددراز           
 ددم   ِتلددو مددو بغدددا   ى ٟ مل٨عددر٭ز َلددو ملعددرز   ا٣ن ددٕ الددركس  له طددٌ َلػددعبٌ   ف ددْ قؿددّدٔ   اعيرازِددٕ بتعددم ا٥

ا بغددددا  ليوِدددٕ العؿدددس َقدددد٬مُيا حتبدددا  لددده انًم   فّددديدلم الػددداعس حامدددد غدددهُى باضدددم   َلٚددد  الدددرِو قددددَّم٨ُ
 ا  اعٕ فّاُا :

 مسٔ  ماسٗ   
 بغدا  مسٔ  ماسٗ ِا

 يسقا قُضٌ   َِػحر ضّ ٌ كطسٗ ٧ُملقس٨ِ
 فكّحٕ ك ٗ   

 فهحو مو شِو لليياز
 ٌ َاجًٕ الداز ّا  حسؼمب 

 َعا  شدأ الرٓ ؾاز لّاُا ك٠
 عا  لّبؿم بالعػسٔ كْ ٟ
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 ِاتف مو جهّهيٌ شيسٔ  فلٖ
 َذمو مو با  لل بُع
 سِاُنٕ الهامُع

 َعا  شدأ ضدسٔ لّدَع
 از  ايٌ ال دلٖؿم
 ا نعا قامللٌ كْ َِٟلع

 ِ ػْ ضسَّ حمكّيٌ اوبلٖ
 عسا َذمو مو ضلم٬ ل٢
 ي البا قم ضاعٕ نػُٔ مصٟ
 بغدا     

 ٟ ملعرزِها َ ن  روقطم
 ا الهازفهحو مو  غع

  43ا َذمو مو         ِاللعاز
ملازشمًدددا   َِػددد  سظم    دددا  الدددسَم َال دددسع   ِدددُملس يسقدددا قُضدددٌ    الػددداعس ِهددداجْ بغددددا    َِطيحكدددس    

عددو ال كددّحٕ   ِددا بغدددا  َِػددحر ضددّ ٌ كطددسٗ    َِددريو سظم نددُ  مددو جلددد الددرات   اٟعددواا بالتّٚددٕ الهاؽمددٕ 
فكددّحٕ كدد ٗ    فّدديدلم بلطدداى الددرِو  قدداعُيا   الددرِو يّدددَا  زقددّٕ  لددو اـمطدديع س   حددطم عسقددُا م املهًددا      
بهددُ  مددو الط طددسٔ َيددازٔ الددس ق   َمل ِعسفددُا كّددف ِتسحددُى  فدازنددا َملازشمهددا َحكددازملها   ف ايؿددس الػدداعس     

ز  ب ّددا   حسؼمددٌ َاجًددٕ الددداز   فدددشسَا التددامعطم ببغدددا    ذلدد  بؿددُزٔ جطدددِٕ   جهطددّٕ   فددهحو مددو شِددو للييددا  
ف جياحُيددا بددالسا  َالدددماز   فهدددم يددٟٞ٘   اـمعازقددٕ العساقّددٕ   بعددد سحددي٠ا بغدددا    ف ددْ الاؿددّدٔ سغددازٔ        
َاقددحٕ لل عازقددٕ الددس ز٬َجدد  ل٠حددي٠ا بددصع ًم  نَّددٌ رسِددس   َبعددد  ى٩ اضددياس ازيددا قم بغدددا  َرًددست نُاِدداٍ      

َفددٕ مطددباا    الددس شددنَّ الهظددس عهًددا   ددساا اـمعازقددٕ مغلددبطم مؿدداوًم الػخؿددّٕ َاوصبّددٕ لّاُلددُا كدد٠       اـمعس
َعددا ٔ شدددأ الددرٓ ؾدداز   لّاددُا كدد٠     كل ددا ل٠حددي٠ا   َبعدددٍ   عددا  لّبؿددم بالعػددسٔ كددْ ٟ   ِاتددف مددو            

املّددٕ علددٖ   سِاُنددٕ الهددامُع    جهّهيددٌ شيددسٔ  فلددٖ   الصيّدددٔ مددو حدِاددٕ بّيددٌ كهاِددٕ عددو مل كددّا مؿدداوٕ الر 
الهددامُع كل ددٕ ملدددا علددٖ الػددسا   َ ضددساز بّيهددا  شلددٖ مددا ؼملدددٌ الهددامُع    ضددساز ضددّا ٔ البلددد عمعهدداٍ الع ّددا     

    44ا باحًا لل غيؿو يرا اـمعازو كاى قم ضدسٔ مل ِ ِ رال ٌ م  ا١جه 
 ظددْ َملد ّددف  ٟلددْ ِيتلددو اليع ددا قم    قم كددا ضددتس مددو يددرٍ الاؿددّدٔ   اعيرازِددٕ بتعددم ا٥ ددم  ملالّددا ل          

مل طدد ٔ   فددد   ؿمدداز  ايددٌ ال دلددٖ   سذ ِدَضددٌ  حرِددٕ الغددصأ ضددببٌ يددُ   يددرا اـمعددازو   َيددرا كهاِددٕ عددو ملطددببٌ   
قم ييدد  العددسا  حددطم غمددا ٗ قم شّقددٌ بدداللبُ٘ سظم الػددعازات ال ٬اقددٕ لّتددسح ن طددٌ مددو جدِددد مدددافعا  عددو ا١زو       

ا٣ى عددا    ِلعددا نعددا قامللددٌ   كددْ ٟ   مددسٔ  انّددٕ مددو  جددا ازافظددٕ علددٖ مؿدداوٌ  َالعددسو قم اتابددٌ للػددعو   َ
َ مُالددٌ عددا  ك ددا فعددا قم اـمددسٔ ا١َظم عهدددما حددسَّو٧ َضدداند ا١جدده  ٟحددي٠ا العددسا    حيددٖ ٟ ِ ػددْ يددرا ا١جدده  

         ٔ ملًاَنددٌ َمرليددٌ   ازيددا    ضددسازٍ اوبلددٖ    حمكددّيٌ  ٓ الّليددٌ اوبلددٖ مددو   ددس الصنددٖ   فًددْ حبلددٖ بد ددس
   45ا َي ُاملٌ َاشيؿابٌ ١مُاا الػعو           

بغدددا   فّددركس ا١عددسا  :   َذمددو مددو ضددلم٬   –اعس لّد ددا   ددساا اـميطددببطم قم احددي٠ا   العددسا    ددم ُِاؾددا الػدد    
أ قم ل٢عددسا    قم ضدداعٕ نػددُٔ مددصٟي البددا    بددا  بغدددا  َ بددُا  العددسا  العُيددا يددْ َم املّحًددا فطددل ُيا للغددص   

سغددازٔ للدددَا العسبّددٕ الددس   الدد  ا ددّؼ ا١مسِدددْ َجّددُؽ اليحددالف م ددا ا١مز ى َالطددعُ ِٕ َالدُِدد      الددس     
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غددازك  قم كاز ددٕ احددي٠ا العددسا    َماؿددد الاؿددّدٔ  ى٬ اـمعازقددٕ ملددد٬عْ  نًددا ملددداف  عددو مدُنددات الػددعو العساقددْ    
ال ددسع   ا١عددسا    اـمًددم يددْ ملسِددد الطددلتٕ َا دداٍ     ف ددْ الُقدد  ذاملددٌ ٟ مل ددس  بددطم يُِددات ازيددا   الددسَم     

 َاـماا   ٟ ملً ًا  َلٕ الػعو  
َِعددُ  الػدداعس ِهددا ٓ َِهدداجْ بغدددا  كددْ ٨ِددد٧َقز ااغمددٕ الاؿددّدٔ بعهُانًددا   اعيرازِددٕ بتعددم ا٥ ددم     فّاددُا         
 : 

 بغدا     ٟ ملعرزِها َ ن  روقطم
 فهحو مو  غعا الهاز
  46اَذمو       ِاللعاز

فًددرٍ  عددُٔ سظم بغدددا    بغدددا  اوكددازٔ َا١ؾددالٕ َال اافددٕ َالػددعس َال ددو َا٥نطددانّٕ    ى٩ ٟ ملؿددد   حدددا              
َٟ ملددسكو ١قددُاا ازدديلطم َمددو ملددبعًم مددو ا١ذٟ٘   َسن٬ ددا ِبلددش الغكددو   عهددد الػدداعس حامددد غددهُى  ذزَملددٌ َيددُ     

ٕ   َقُلددٌ   َذمددو             ِددا للعدداز    عددُٔ سظم  ِدددعُ بغدددا  لل ددُزٔ َملدددرِو  َلٚدد  يدداز اوددسَ  َالطّاضدد   
زفددن اٟعيددراز َملددس  َؾدد ٕ عدداز علددٖ جبدداٍ اـميخدداذلطم   َيددرٍ الهادداأ مددا بددطم   ذمددو           ِاللعدداز   ٟلددٕ    

َِيتددابا ذلدد  مدد  مددا  سحيًددا ا١ ِبددٕ مهُبّددٕ كامددا الغكددباى    47اعلددٖ ملُكّددد كددا مددا قّددا قم الاؿددّدٔ مددو معدداى  
عددو الاؿددّدٔ : اا ف يددٖ نعددْ ِددا حامددد  نهددا الّددُم قم جدداق  َ انهددا ن اددد عُّنهددا بدؾددابعها َن خددس       قم ملعلّاًددا 

بًددرا   سنًددا ؾدد إ الددُ و مهَّدددا نؿددا زٍ َنؿددا ز ملازشمددٌ َجمدددٍ     سندددٌ الدديبع ِاؾدددِاْ علددٖ  َ انهدددا            
          مسفّددٕ  َب ميّدداش     ف يددٖ نعددْ َميددٖ نعيددرز فهيددُ  َٟ نددَٞ    كددم جددا٘ الددهـ مهدد  زيّبددا  ؾدداعاا       

 فالرٓ ِلحا العاز بالُ و فلو ِابا اعيرازٍ    48اَسقيداز   قل  كّف ملعيرز للُ و   
الػدداعس  ِه ددا سمدداُّ فًددُ كالهحددا ٟ ِدددملْ سل ددا بددال    َيددُ كدداـمتس  ِكددا    ف ددْ قؿددّدٔ   شّ ددٕ ملسملدددو               

 س فّاُا : ادتُا   ِػبٌ حامد غهُى الػاعس بًرٍ الغّ ٕ الس ملًتا باـمت
 ميهدس قم شٓق شّ ٕ
  جُ   زَ  قسِس

 نًا    حيٖ الهطا٘ٚابُّملًا    غت
 ك ا الُجٍُ كلًا      مه  الاح 
 حاُدا اـمصزَعٕ با٥ض ل 

 ْنملسفكع    ملهدس
 ملعاملع كُبا٘
  49ا قم شمو اـمم٧ًبَّهطم

  شّ ٕ ملسملدو ادتُا   ِيحُا يرا السمص سظم مصِث  الغّ ٕ َاـمتس زمص للخ  َاله ٧ا٘   َلدو قم عهُاى يرٍ الاؿّدٔ      
زمصٓ بدٟلٕ كل ٕ   ملسملدو  الس ملطيخدم ل٦ م َالتّٕٚ   فّلاٖ الػاعس السفن َاٟضيهداز قم ملهاقن  ٟلْ مو 
ا٠ا رُا الاسِٕ َ يلًا َ زقًا سظم  ض ل  ََجُم ملسفن الػاعس   َملطيحو الاح  َملسٗ فٌّ َبا٘ قم شمو اـمًبهطم 

لرِو ملسكُا  ؾاليًم الهبّلٕ َزقُا باـمًانٕ   فالػاعس ِيعبو مهًم   كّف  ن٬ٌ ِسِد دم ال    َيم   اجملي    ا
ِسفكٌ عو عي٬ُ َب٠ ٔ   َز٨ب٬ ا الُا اـميطل  علًّم مو قُٔ شاإ فّيحاغُى الػاعس َ فدازٍ َغعسٍ   َيدرا مليهاقن 

غسسمٕ مو الهاع ملاو  سظم الطلتٕ باؿد اـمؿلحٕ َا٥ني ا  اـما ٓ َرّ ٕ الغّ ٕ بطم قت  اوُاز   َيها ملُلد 
َاـمعهُٓ َباضيغ٠ا فسف اقتسا  الب٠  َح ٔ الهاع قم مسحلٕ سنياالّٕ زمًلُى نًاِيًا   فّيادم  زاذا الهاع جملازأ 

 ع  : الظسا الطّاضْ َا٥ ازٓ قم الدَلٕ   فّػ  الػاعس حامد غهُى سظم يٟٞ٘ قم قؿّدٔ  ٟ بد
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  أ  ك  ا  عو ف٠ى
 عو  ن٬ٌ مهافا جباى
 َ ى ا١مسِداى

  كسمٍُ حطم احيلُا اـمداى
 ٟ بدع حيٖ ا٣ى

 فًُ قم الهًإِ سنطاى
 سنَّ ا الرٓ ح نْ

 َشا زنْ معاُ  اللطاى
  ى  زاٍ الُّم ِيصعم ا١حساز

 َال ٬ُاز      ِسجُنٌ كْ ِؿبجت الطلتاى
 َ ع ٟ بدع ِا
  50ا حطاىسل ا س َيا جصا٘ ا٥نطاى

قم الاؿددّدٔ سغددازٔ َاقددحٕ ٟ ريدداي سظم عهددا٘   فدددزاذا اـمددي لاطم يددم الددرِو ضدداِسَا ا١مسِددداى   َشت ددُا                 
اـمػددًد الطّاضددْ َا٥ ازٓ قم العددسا  قم   هددا٘ َبعددد اٟحددي٠ا ا١مسِدددْ للعددسا     َقم قؿددّدٔ   ؾددُز مددو بدد٠ ٓ       

  ملسكًا اٟحي٠ا ا١مسِدْ للعسا    فّاُا :ِطيدزي الػاعس بعن ا٣ از الطلبّٕ الس
 يها رمّا ملدالو علًّا الدَباع

 ا الػ ُعًَيها ضًُا يبسمل
  51ا علًّا البتُٟت ٖخؿَيها  جباا مل٨

ِؿددُز الػدداعس يهددا ااز ددٕ العددسا  ا غسافّددٕ   الهخّددا سغددازٔ سظم جهددُ  العددسا    َالطددًُا سغددازٔ سظم اددد٠ا          
َا بدداا غم ٬ددا  بّعددٕ ادداا العددسا    فيدالددو الدددَباع علددٖ رمّددا ا هددُ  كهاِددٕ      الؿددّو قم َضدد  العددسا    

عددو اي دداا بطدداملطم الهخّددا قم جهددُ  العددسا    سذ جسفدد  َ محسقدد  بعكددًا بطددبو اوددسَ    َِبطدد  بعكددًا ا٣اددس     
ا بطددبو ا٥ي دداا َقلددٕ ا٥زَا٘   َعدددم مدافحددٕ حػددسٔ الدددَباع الددس ملؿددّو الهخّددا عمددسو فياعددديا عددو  لعًدد     

الي ددس   َقم الاددُا سغددازٔ سظم يدداز اوددسَ  كّددف ملدددالبُا علددٖ لبدداز الدده   قم جهددُ  العددسا  فيادداأُا زِعًددا        
 مددا الطددًُا الددس يبسملًددا الػدد ظ بطددبو سي دداا الصزاعددٕ َيبددسٔ ال ٠حددطم سظم اـمدددى َالع ددا قم  َاٙددس الدَلددٕ         

دٓ اازجّددٕ  ضّطددٕ ضدداي   علددٖ سي دداا    بسَاملددو جمصِددٕ فيغهددًّم عددو عهدد  الصزاعددٕ   فكدد٠ م٭ددو٩  ى٬ يهددا   ِدد      
الصزاعددٕ لّدددُى العددسا   َلددٕ مطدديُز ٔ َمطدديًلدٕ فحطددو بدد٠ انيدداي شزاعددْ َملعي ددد قم شددراًٙا علددٖ  َا ا ددُاز       
فًبددست الػدد ظ مللدد  الطددًُا الددس للػدد ظ  َز قم سنبددات َسنيدداي َػمددا٘ شزاعيًددا   َرُلدد  يددرٍ الطددًُا سظم كيددا   

 ِابطٕ مًبُزٔ  
ا   فًددْ مددو بعددد مددا كاندد  زمددصا  للػدد ُخ َالهكدداا اـمطددلجت قم كُز ضددياى العددسا    َالبّػدد سكٕ ِلبٚددُى   مَّددا ا بددا    

سلًّددا َقدد  اـمعدداز    فالطّاضددُّى َمددهًم ا ددد  ااؾددٕ  يدددزَا يددرا السمددص ا٥زمددابْ َرُلدد  ا بدداا سظم زمددص       
  كغدد ٍ مددو الهؿددُف     ساؿددا٘ زجُلددٕ الد دداح اـمطددلجت لددبعن فؿدداٙا البّػدد سكٕ   َِظددا٬ يددرا الددهـ م يُحددا          

 لي ط ٍ علٖ َفا الاسا٘ َالاسا٘ات  
 

 الاغمٕ :
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   َشاى  ددا كدداى ِعددانْ ؾددعُبات قم قددب بَّمدداا الػدداعس حامددد غددهُى سظم قؿددّدٔ اله ددس  ك ددس مددو ش يددا   ز٨   -1
ف عددو نظددم نياجددٌ الػددعسٓ علددٖ َفاًددا سل ددا مددو بعددن قؿدداٙد ع ُ ِددٕ        ل ددَمددُز الػددعس الع ددُ ٓ فيخ  

١ل ددار َاـمعددانْ َكدنَّددٌ زمسيددا سظم  َشاى البحددُز بؿددعُبٕ بالغددٕ ٟ ملطددياّم اـمُضددّاٖ        اقددتسب  فًّددا ا 
مدد  الػدددا َاـمكدد ُى سل ددا نددا زا    َمددو يددرٍ الاؿدداٙد :   يددُ العددسا    كدداى  بددْ   سظم حم ددُ   زَِددؼ   فًّددا 

 حث     لا ا رَز    فلم ملدو يرٍ الاؿاٙد مكبُ ٕ عسَقّا  فاضيغهٖ عهًا الباحث قم يرا الب
ملتدددُز َػمدددُ َاقدددجت قم نظدددم الاؿددداٙد َمطددد ملًا عهدددد الػددداعس   فاؿددداٙد اجمل ُعدددٕ الػدددعسِٕ  يهدددا  -2

   قؿدداٙد اجمل ُعددٕ الػددعسِٕ ا١َظم ال انّددٕ   زجددا مدد  سِادداا اليه ّددر   ك ددس ك افددٕ َب٠شددٕ ََعّددا  مددو   
 شها٘ الا ٔ   

ادددا عددو الدددُز  َكُز ضددياى  اضدديخدم الػدداعس بعددن ا١ل ددار الدُز ِددٕ قم بعددن نؿُؾددٌ الػددعسِٕ الددس ق   -3
 مددو م ددا : اسمدداى   كلبًدداز   البّػدد سكٕ   سغددد     يددُزٍ مدداى   كددُزاى   ضددُّاى   كدداٍَ   يددُكس   لزاع    

   َجا٘ت يرٍ ا١ل ار قم غعسٍ لدمٕ َملع ّا  ٟلٕ الهـ        ا٥غد  
  نّيٌ   قم سنطااسنطاى َغاعس مبد  َؾ ن٬ٌ و َؾف الػاعس حامد غهُى مو غعسٍ  ؼمد -4
ِيددبطم لهددا مددو قددسا٘ٔ غددعس حامددد غددهُى  نددٌ قددحٖ بعُا  ددٌ الُجدانّددٕ   الددرات   اوددو  السَمانطددْ          -5

 الػخؿْ   بعُاؾف كّاى الُ و مو شااُ سظم ال اَ  
غددعس الػدداعس ِه ددر سظم قلددو الاددازٜ مددو  َى زاؿددٕ َٟ عهددا٘   فًددُ اايددصا ا١ل ددار عمعدداى كدد  ٔ َع ّاددٕ   -6

اقددْ بدددا   ّافددٌ بدد٠ فسقددٕ   َسنَّ ٧دداي مّددا  سنطددانْ سمددثُّ علددٖ اليعدداِؼ   اضدديهبتًا مددو َاقدد  الػددعو العس
 بط٠م ََ هّٕ ختدم ا  ّ   

ِيع ددد الػدداعس ب ايّدداز عهُانددات مطددي صٔ قم حماَلددٕ ٥ ددازٔ غددًّٕ الاددازٜ َجددسقٍ سظم الغددُف قم  ع ددا        -7
  ٕ ملسملدددو ادتددُا   لاددس  الاؿددّدٔ   باؿددد س زا   ٟٟملًددا   مددو م ددا  :   زجددا مدد  سِادداا اليه ّددر   شّ دد

 ؾُز الطلتاى      
 

 يُامؼ البحث َمؿا زٍ : 
 
  212-2/208:  1968بغدا     –  جّ ظ بدهغًام   ملسؽمٕ : ضلّم  ٌ اليدسِس   متبعٕ  ضعد  1916  ِهظس : زحلٕ سظم العسا  ضهٕ 1ا

 الهاْ  ّيا : يُ اٟضم ا٥شسِاْ ـمدِهٕ ااناطم   َملعع اـمُق  الؿو   ذَ ادُا٘ازغم
  37:  2007شها٘ الاب٬سٔ   حامد غهُى َلْ   سؾداز ؽمعّٕ ملتُِس  زغمّيا   ااناطم     2ا
   15-14ضُزٔ الهبم :   3ا
  40شها٘ الا ٔ :   4ا
  اضم مهتإ قم ااناطم كان  لّلٖ قاضم ملطدهًا  5ا
   42 – 41شها٘ الا ٔ :   6ا
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  41اـمؿدز ن طٌ :   7ا
  42اـمؿدز ن طٌ :   8ا
  1زجا م  سِااا اليه ّر   جم ُعٕ غعسِٕ   خب  الػاعس حامد َلْ غهُى :   9ا
  16شها٘ الا ٔ :   10ا
    18 – 17اـمؿدز ن طٌ :   11ا
  ا     أ     ملُشِ   از الط٠م    1996 -يد 1416   از ال     2564ؾحّجت مطلم   بػسح اٟمام سمّٖ بو غسا الهَُٓ   حدِث زقم   12ا

   4650/  4سٔ : يالااي

    20 – 19شها٘ الا ٔ :   13ا
  20اـمؿدز ن طٌ :   14ا
    21 – 20اـمؿدز ن طٌ :   15ا
  21اـمؿدز ن طٌ :   16ا
  24اـمؿدز ن طٌ :   17ا
  22 - 21اـمؿدز ن طٌ :   18ا
  23- 22اـمؿدز ن طٌ :   19ا
   36– 35  اـمؿدز ن طٌ : 20ا
   36اـمؿدز ن طٌ :   21ا
  37اـمؿدز ن طٌ :   22ا
  38  اـمؿدز ن طٌ : 23ا
ِهظددس : اٟنونّدد    مهيدددٗ نبدد  العُا ددف ا١ بّددٕ   اـمػددسفٕ :     عُا ددف عبددد اللتّددف   ازاددا : غدداكس الطددل اى   ملعلّددا           24ا

 www.nabee-awatf.com  24/8/2012الػاعس َالهاقد : الُلّد  َِدات   
  6زجا م  سِااا اليه ّر :   25ا
  14اـمؿدز ن طٌ :   26ا
  14  اـمؿدز ن طٌ : 27ا
  2اـمؿدز ن طٌ :   28ا

 www.nabee-awatf.com  2012/  6/  8عاٙدٔ بدز    اِّهظس : مهيدٗ نب  العُا ف ا١ بّٕ   ملعل  29ا
بانّا   َلدددد قم ِهظدددس : ا١نونّددد    َِدّبّددددِا اـمُضدددُعٕ العسبّدددٕ   بدددابلُ نددد َ ا   غددداعس ملػدددّلْ ا هطدددّٕ   عددداؽ قم اضددد   30ا

م   ملددُقم قم  ملػددّلْ   1971م   قدداا ماُليددٌ اـمػددًُزٔ   الػددعس ضدد٠حْ الُحّددد     ندداا جدداٙصٔ نُبددا لدد٤ ا  عددام         1904ملػددّلْ عددام  
 م  1973عام 
  10زجا م  سِااا اليه ّر :   31ا
 2لبهدداى   أ –ل ُضددُعات   بدد َت    َِهظددس : مددو م٠مددجت العؿددس   حمددْ الدددِو سأاعّددا   الددداز العسبّددٕ ل      10اـمؿدددز ن طددٌ :    32ا
   42 – 41م : 1983  
  12زجا م  سِااا اليه ّر :   33ا
   143 ُِاى علْ بو ا ًم   اـم لدٕ العسبّٕ الطعُ ِٕ   َشازٔ اـمعازا   اـمديبات اـمدزضّٕ   ا    أ     ا     ت  :   34ا
  15زجا م  سِااا اليه ّر :   35ا
  16اـمؿدز ن طٌ :   36ا
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  17اـمؿدز ن طٌ :   37ا
  18اـمؿدز ن طٌ :   38ا
  22اـمؿدز ن طٌ :   39ا
   2017/ 3/  13لاا٘ م  الػاعس حامد غهُى قم   40ا
  23  زجا م  سِااا اليه ّر : 41ا

 www.nabee-awatf.com  2012/  1/  25  مهيدٗ نب  العُا ف ا١ بّٕ   ملعلّا ا١ ِبٕ ض انٕ به  الػا ٛ   قم 42ا
   36   35زجا م  سِااا اليه ّر :    43ا
  2017/  3/  22  لاا٘ م  الػاعس حامد غهُى قم 44ا
     2017/  3/  23  لاا٘ م  الػاعس حامد غهُى قم 45ا
  36  زجا م  سِااا اليه ّر : 46ا
  2017/  3/  24  لاا٘ م  الػاعس حامد غهُى قم 47ا

-www.nabee  2012/  1/  26ِبددددٕ مهُبّددددٕ كامددددا الغكددددبانْ   قم    مهيدددددٗ نبدددد  العُا ددددف ا١ بّددددٕ   ملعلّددددا ا١   48ا
awatf.com 

  25  زجا م  سِااا اليه ّر : 49ا
   27  اـمؿدز ن طٌ : 50ا
   26  اـمؿدز ن طٌ : 51ا
    

   Abstract 

     Hamid Shanon is one of the Iraqi poets who writes modern poetry in its different 

types such as" Free verse, poetry, and Prose". Modern themes take a major space in 

his poetry where he adds the feature of newness. This study aims to explore these 

themes and style directly and indirectly. The poet tries to show the aesthetic value 

of poems that include viewed subjects of Kurd and Kurdistan, Iraq/Baghdad and so 

on. These topics represent the core of this literary study in present research. ''Hamid 

Shanon's Poetry, objective study''. 

 

 

 
 


