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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 تقديم

خٕمٚددً ر َذ خٕقدددٕٚوٜل ٣خٕوددبلش ٣خٕٕددبلٗ فٖدد٦ ،ددي٤ش خٕىٖددٌل ٣لسوددر خٕمددٌل 
 ٔوًٝد ٙمًٚل ٣ف٦ٖ آ٠ٕ ٣،مس٠ ؤـٚقوٜ .

٘ل ١دجدٔ  ٙدٜ ٣زقً : ىةٛ خٕعُخغ خٕقُزي ٙـ ظسدفً خٕدّٜٙ ٣ظَدديٗ خٕقود٤َ رّودُ زْد
د»خٕٚوٞيدض خًَٕٞرص  ًَ خ ٣ظغسو ًُ  . ٣خٕٚمًؼوٜ ٢ٞٙ٣٘ خٕٙقُخء َٕٞديٝد خًَٕٙدء «ظٞؾو

 «خٕىودددٓ خٕٙددقُد فٞددً خٕقددُذ»٣ٙددٜ بزددًخفدض َٝديٝددد خٕٙددقُخء خٕٚمددًؼوٜ ّعدددذ 
 ألزي خَٕدٔ٘ خٕٙدزي ل ٢ٕ٣ٍخ ّدٛ خوعودَد ٠ٕ ٙفداًل ٢ٍٕخ خٕسمػ .

 ٣ظَو ٣َخء ١ٍخ خالوعودَ فًش ؤٔسدذ ٢ٞٙد :
إلففددذ : ٤ٍٙو خٕٙدزي خٕٚعقور ضدً ؤيذ خٕقدُذ ٣ظدُخؼ٢٘ل ىدي َٙدزدٔ خ أواًل

خٕسدٕل زإيذ خٕنُذ ٣ظيضو٠ٖ ف٦ٖ ؤيزٞد خٕقُزيل لودػ رد٥ُ ؤٛ ظُخؼٞدد خٕقُزدي ال رٚؽدٔ 
 بال خُٕٚلٖص خٕعي فد٢٘دل ٣ال روٖك ٕمدضُٝد .

: ٘نيي ٣ظًَرُد أليزٞد خٕقُزي خّٕخوُ زدًََٕ ٣خٕفد٤خ١ُل خٕضددَذ زإعٞدزد٠ ثاىيًا 
٘ ىددي بٝدددَش ـ٤خٝددر ىددي ؤمدد٤خَ خٕددّٜٙل ٣برٚدددٝي زددإٛ ىودد٠ ٕٙدددلدض ّؽوددُش ٙضددوحص ظٕدد٢

خٕمدضدددددُل ٣ظٚؽدددددٔ خ٤٢ٕردددددص ٣خٕقُخٍدددددص ٣خأل،ددددددٕصل ٣ظ٤خ،دددددٔ خألـوددددددٓ زدددددوٜ خَٕدددددًٙدء 
 ٣خٕٚمًؼوٜ .

: بزُخِ لو٤رص خٕعدُخغ ٣ؼُخجد٠ خإلزدًخفي ٙدٜ ودبلٓ َٝدًد ٕٚد٢ٞؿ خٕٙددزي ىدي ثالجًا 
ّعدزدد٠ل ٢ٕ٣ددٍخ فُضددط أل١دد٘ ٍضدددرد خَٕٞددً خأليزددي خٕعددي ؤؼد١َددد خٕٙدددزيل ١٣ددي ٍضددوص : 

ُشل ٣ٍضددوص ٣لدددًش خَٕوددوًش ل ٣ٍضدددوص خَٕددًر٘ ٣خٕمدددًرػ ل ٣ٍضدددوص خٕعددُخغ ٣خٕٚقد،ددد
خٕودددًً ٣خْٕدددٍذ ل ٣ٍضدددوص خٕٖيدددؼ ٣خٕٚقٞددد٦ ل ٣زوٞدددط ٤ٍٙدددو خَٕٞددددي ٢ٞٙدددد ٣خٕدددُؤد 

 خٕودجر ىو٢د .
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 خطة البحح :

خٍعضددط عسوقددص خٕسمددػ ؤٛ رٙددعٚٔ فٖدد٦ ظَددًر٘ ل ٣ظ٢ٚوددً ل ٣ٙسمؽددوٜ ل ٣ودظٚددص ل 
 ٣ؼسط ٕٖٚوديَ ٣خُٕٚخــ .

 سدذ خوعودَ خ٤ٕٚض٤ؿ ٣خٕىغص خٕعي ٣ضقط ٠ٕ .: رض٘ ؤٔ فالتقديه
: رٙددعٚٔ فٖدد٦ خٕعقُرددو زددإزي خَٕدٔدد٘ خٕٙدددزي ل ٣ي٣َ خٕٙددقُخء ىددي خٕمُّددص  والتنهيددد

د ٣لًرًؽد .  ًٚ  خًَٕٞرص ًٍر

 : ؤ١ٚوص يَخٔص ّعدذ : خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذ ٤ٙ٣ٍو خَٕٞدي ٠ٞٙ . املبحح األول
 ودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذ .: ٢ٞٙؿ خٕٙدزي ىي ّعدذ خٕى املبحح الجاىي

 ل ٣ظض٘ خٕٞعدجؿ خ٢ٕٚٚص ىي خٕسمػ .ثه خامتة
 . وثبت املصادر واملراجع

٣خر ؤٔإٓ ؤٛ رفقدٔ ١دٍخ خٕقٚدٔ ودٕوددً ٤ٕـ٢د٠ خْٕدُر٘ ٣ؤٛ رعَسٖد٠ زَسد٤ٓ لٕدٜ 
 ب٠ٝ ف٦ٖ ٙد رٙدء ًٍرُ .
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 متهيد
 التعريف بأبي القاسه الشابي

ٜ ظفددد٣ِ٣خ لدد٣ًي خإلٍٖوٚوددصل ١دد٤ ٘دددفُ ظدد٤ٝٓ خٕيددٍل ٣ٙددٜ ٤ٝخزددل خٕٙددقُخء خٕددٍر
ىُـقددط آىدددً خٕدد٤عٜ خٕقُزددي ٣ؤٝد٘ددوًٟ ٣ؤمدٝودد٠ خ٤ٕعٞوددص خٕعددي ظدد٤ٍؼ ٣ـددًخٛ خألٙددص 

 خٕقُزوص ىي خٕؽ٤َش ضً خٕٚمعٔ خٕند،رل ٣خٕٞضدٓ ٜٙ ؤـٔ خ٤ٕـ٤ي خٕمُ خُْٕر٘ .
٣ًٕ ىي ٍُرص خٕٙدزوص خٕعدزقص ًٕٚرٞص ظ٤َِ فد،ٚص خ٤ٕخلدض زددٕف٤ٞذ خٕع٤ٕٝدي ىدي 

١ددل ٣ظد٤ىي ،دنوُخً فدٜ 9241ٗل خ٤ٕٚخىٌ خٕؽدٕػ ٙدٜ ،ديُ ٔدٞص 9191ىسُخرُ ٔٞص  42
 ٗ .9122وٕٚص ٣فُٙرٜ فدٙدً ىي ؤّع٤زُ ٔٞص 

ٍضدد٦ فٚددُٟ خَٕوددوُ ىددي ظدد٤ٝٓ ٕدد٘ رسُل٢دددل ٣ٙٞم٢ددد فودددَش ٣َلدد٠ ١ٌ٣ٞدد٠ ىددي 
ددر   َ زٙدددفُ »برَدددػ خٕضددٚوُ خٕدد٤عٞي ٣خٕمددًرػ بٕدد٦ خٕٙددقر زأٙدٕدد٠ ٣آالٙدد٠ل لعدد٦ ٕ

 . «خٕىضُخء
ل يَْ ىي خٕفدٙـ خأل١ُِ ىدي «ٙمًٚ خٕٙدزي»ٖٙعّٙصل ى٤خًٕٟ  ٣ًٕ ىي ؤُٟٔ يرٞوص

ل ٣ٍدددً ٘دددنٔ ٣ؽويدددص خَٕضددددء ىدددي فددددٗ «ٙمٚدددً فسدددًٟ»خَٕدددد١ُشل ٣ّددددٛ ؤٔدددعدٌٟ خإلٙددددٗ 
 ٗل ٣ؽٔ ىو٠ ًٕٚش فُٙرٜ فدٙدً ٣ًٍ فُه ف٠ٞ لٕٜ خألوبلً .9199

٣ًٍ ؤؼُض ١دٍٟ خٕٞٙدإش ىدي ؤيرسٞددل ىَدً ليدؼ خَٕدُآٛ خْٕدُر٘ ١٣د٤ ،دنوُل ٣يَْ 
ٗ خٕددٍد رقددً ٙددٜ ؤفددًُ خٕفدٙقدددض خٕقُزوددصل ٣ٍددً 9141ـ خّٕرعدد٤ٛ ىددي فدددٗ ىددي ـدددٙ

لؤ فٖد٦ ٘د٢ديش خٕمَد٤ً  9129لؤ ىو٠ خٕٙدزي ف٦ٖ ٢٘ديش خٕعغ٤رـل ٣ىي فدٗ 
 ٜٙ ّٖوص خٕم٤ًَ خٕع٤ٕٝوص زٞدء ف٦ٖ َمسص ٣خًٕٟ ىي خالٝعٕدذ بٕو٢د .
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ألٕدد٘ خألؼددُ خٕسدددٕل ىددي ّٝفددص خ ٣9141ّدددٛ ٕيَددً ٣خٕددًٟ ؼدد٘ ٙددُع ٍٖسدد٠ ىددي فدددٗ 
٣خٕٕىظ ٣خٕعُٚي ىي ٘قُٟل ٣خٕعم٤ٓ خٕسدٕل ٜٙ خٕنٞدء ٕٖمودش ب٦ٕ خٕضوٌ ٣خٕعسُٗ ز٢ددل 

 . (9)ٙٚد ّدٛ ٔسسدً ىي َٙو٠ زدًٍّٕٝص ٣خظ٢د٠ٙ زدإلٕمدي ٜٙ ٍسٔ ٙقدَضو٠ 
خٕيضدٔ ىدي ٕيدط خألٝؾددَ  «خأليذ خٕع٤ٕٝدي ىدي خَٕدُٛ خُٕخزدـ فٙدُ»٣ّدٛ ْٕعدذ 

لددً ٙددٜ ؤزددُِ ٘ددقُخء ظدد٤ٝٓ لوددػ خ٘ددعٚٔ بٕدد٦ ؤزددي خَٕدٔدد٘ ٣زًخرددص ٔددغ٤ؿ ٝفٚدد٠ ٤ّخ
 خْٕعدذ ف٦ٖ ٙف٤ٚفص ٙىعدَخض ٘قُرص ظ٤ٕٝوص .

بال ىددي ؤٙددد فددٜ ٙإيدظدد٠ : ىٖدد٠ يردد٤خٛ ؤمدددٝي خٕمودددشل ٣ٕدد٘ رؾ٢ددُ ىددي عسقعدد٠ خأل٣ٕدد٦ 
 . «٣ٝؽُ خٕٙدزي»ل ٣ٍُّٙخض «َٔدجٔ خٕٙدزي»ٗل ٣ّعدذ 9111فدٗ 

 ٗ .9141ٗ خٍٕد عسق٠ زٞي٠ٕ ىي فد «خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذ»٣ّعدذ 
ىدي ٌّد٥ُ ٣ىدظد٠ خٕٕدعوٜ  «خٕٙددزي»ٗ خٝقَدً ٙداظُٚ ىدي ىددْ فدٜ ٣9112ىي فدٗ 

٤١٣ ي٣َش ٙىووص فٜ خٕٙدزي ٣خٕٙقُ خٕمًرػ خٍٕد رٚؽ٠ٖل ١٣ي ؤّسُ ظفٚـ ؤيزدي 
 خٝقًَ ٜٙ ؤـٔ خٕٙدزي لوػ ضٚط خ٣ًَٕش ّسدَ خَٕٞدي ٣خًٕخَٔوٜ خٕقُذ .

 . (4)ضُرم٠ ّٚد ٍدٗ خٕٚقٞو٤ٛ ىي ظ٤ٝٓ زةٍدٙص ظٚؽدٓ ٠ٕ ف٦ٖ 
ؤزُِ خًَٕخٔدض ف٠ٞ : خٕٙدزي لودظد٠ ٣٘دقُٟل ٣ّيددق خٕٙددزي ؤ٣ خٕٙدقر ٣خ٤ٕعٞودص 
ىددي ٘ددقُٟل ٣خٕٙدددزي ،دد٤َ ٣ّٖٚدددضل ٣ٝؽددُ خٕٙدددزي ٤ٙ٣خٍيدد٠ ٙددٜ فوددُٟ ألزددي خَٕدٔدد٘ 

 ٣  ُ ِّ ٙمًٚ 
(2) . 

زقددً ١ددٍٟ خإلعبلٕددص فٖدد٦ لودددش ؤزددي خَٕدٔدد٘ خٕٙدددزي ٝقددُع أل١دد٘ ٙإيدظدد٠ خًَٕٞرددص 
٤١٣ فسدَش فٜ ٙمدضدُش ؤَٕد١دد ىدي خٕٞدديد  «خٕٙقُد فًٞ خٕقُذخٕىودٓ »٤١٣ ّعدذ 

                                                           

ٕٞؾٚي »ل «ؤز٤ خَٕدٔ٘ خٕٙدزي ٝؾُش ىي ٘قُٟ فدٙص»ٙفٖص ؤز٤ٕ٤ل خٕٚفًٖ خُٕخزـ َٙدٓ زق٤ٞخٛ :  (9)
ل ٖٕٖٔص 111د 111ل ٣َٙدٓ زق٤ٞخٛ ٥ٌُّ خٕٙدزيل ٕقسً خٕيعدق بزُخ١و٘ 262ٚل ٚ «وٖؤ

 . ٤ّٞ4992ِ خٕٚقُىصل ٙغسقص خ٢ٕوحص خٕقدٙص ْٕٖعدذل 

٣ٚرُخ (4)  ُ ِّ  ٗ.4992ل ظ٤ٝٓل 9ل ط999ل 991ــ ظُخـ٘ ٍووُش ألزي خَٕدٔ٘ ٙمًٚ 

 . 8ل 1خُٕٚــ خٕٕدزٌ ل خًَٕٚٙص ٚ (2)
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ٗل ؼدد٘ ؤ،دد١ًَد ٙغس٤فددص ىدي عسقددص ٙمدد٣ًيش ىددي 9141خأليزدي ٕفٚقوددص خٕوددديٍوص فددٗ 
 خٕقدٗ ٝي٠ٕ .

 دور الشعراء يف احلركة اليقدية قدمًيا وحديًجا :

خ ودًٕوددد ٕددسق   ًً ال ٘ددِ ؤٛ ـدًٝسددد ٙددٜ َٝددًٝد خٕقُزددي خَٕددًر٘ ٣خٕمددًرػ ّدددٛ ـ٢دد
قُخء خٕقُذ ىي خًَٕر٘ ٣خٕمًرػ ل ٣ٜٙ زوٜ خٕٙقُخء خًَٕٙدء ىي خٕقوُ خٕفدد١ٖي خٕٙ

ددد خٕٞدزنددص خٕددٍزودٝي خٕددٍد ّدٝددط ظضددُذ ٕدد٠ ىددي ٔدد٤ً فْدددػ ٍسددص لٚددُخء ٙددٜ ـٖددً ل 
 ( .9ٕومْ٘ زوٜ خٕٙقُخء )

٣بٛ خظٕددد٘ َٝدددً ١دددٍخ خٕقودددُ زدٕددد٣ًٍ خٕيٞدددي خٕٚمددد  خٕدددٍد رعفددد٠ بٕددد٦ خٕودددودمص 
 خٕقُزوص . ٣خٕٚقدٝي ّٚد ظ٤لي ز٠ خٕٕٖوَص

٣ّدددٛ ٕٙددقُخء خٕقوددُ خألٙدد٤د )ـُرددُل ٣خٕيددُِيًل ٣خألوغددٔ( خألؼددُ خٕسدددَِ ىددي 
ظ٤ـو٠ خٕمُّص خًَٕٞرص ل ىْدٛ ٔد٤ً خُٕٚزدً زدٕسودُش رفعٚدـ ىود٠ خٕٙدقُخء د فٖد٦ مدُخَ 
٤ًٔ فْدػ ىي خٕفد١ٖوص د رعيدو٣ُٛ ل ٣رع٢ددـ٤ٛ ل ٣ّدٝدط َٝددج  ـُردُ ٣خٕيدُِيً 

 ٙديش ووسص ٕٖمُّص خًَٕٞرص .
خٕقوُ خٕقسدٔي ىًَ ٢ً٘ ؤّسدُ لُّدص ًَٝردص ٕد٥ً خٕٙدقُخء خَٕٞددي ل ّددٕٚعٞسي  ٣ؤٙد

خ٤ٕٔددعص زدوٜ خٕٚعٞسدي »ىي ٙفدٕٓ ٔوو خ٣ًٕٕص ل ٣يىدؿ خَٕدضي خٕفُـددٝي فٞد٠ ىدي 
ظقَوًسددد فٖدد٦ َٔدددٕص خٕودددلر ل ٣ألزددي ظٚدددٗ ىددي يردد٤خٛ خٕمٚدٔددص ٝؾددُخض  «٣وودد٠ٙ٤

ّدٝدط لٚدٔدص خٕسمعدُد ي٣ٛ  ًَٝرص ل ٣ٍدً فدَضد٠ خٕسمعدُد ىدي يرد٤خٛ خٕمٚدٔدص ٣بٛ
 لٚدٔص ؤزي ظٚدٗ ٜٙ لوػ خ١عٚدٗ خَٕٞدي ز٢د .

٣ىددددي خٕقوددددُ خٕمددددًرػ ظقددددًيض خٕٚددددًخَْ خأليزوددددص ٣خًَٕٞرددددص زعقددددًي خظفد١دددددض 
خٕقَدددديل ٣خٕٚددددِٝيل ٣فسدددً خٕدددُلٜٚ »٣َ٣خي١دددد  «خٕدددًر٤خٛ»خٕٙدددقُخءل ىْدٝدددط ًَٙٔدددص 

ٕعٖدددِ  ٣َ٣خي١دددد ؤلٚدددً ِّدددي ؤزددد٤ ٘دددديد ل ٣ٕددد٘ رْدددٜ «ؤز٤ٕددد٤». ٣ًَٙٔدددص  «٘دددُْد

                                                           

رُخــ ظدَره خًَٕٞ خأليزي فًٞ خٕقُذ ٜٙ خٕقوُ خٕفد١ٖي ب٦ٕ خَُٕٛ خُٕخزـ خ٢ٕفُد ل ؤ. ع٠  (9)
 . 98ؤلًٚ بزُخ١و٘ ل يخَ خْٕعر خٕقٖٚوص . ٚ
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 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

خًَٕٚٔددص ١ددًه ٘ددقُد ل ٣ال ٙدد١ٍر ؤيزددي ٙقددوٜ ل ًَّٚٔددص خٕددًر٤خٛ خٕعددي لٖٚددط 
 ( .١ٍٙ9ًسد ؤيزًود زقو٠ٞ ضً ٘قُخء خ٢ٕٞضص )

٣خٕمددٌ ؤٛ خألٙددُ ال رَعوددُ فٖدد٦ ٌٕددِ ل زددٔ ظقددًد بٕدد٦ ٣َخي١ددد ىإ،ددًَ خٕقَدددي 
ع٤رٖدص ٣خٕٚدِٝي ًٙقد ّعدًزد ٔٚودٟ خًٕر٤خٛ ىي خأليذ ٣خًَٕٞ ل ٣ىو٠ رقًَ خٕقَدي ىو٤اًل 

 . «،ٞ٘ خألالفور»ىي ًَٝ ٤ٍ٘ي ل ّٚد ١دـ٘ خٕٚدِٝي ُْ٘د ىي ىوٖوٜ زق٤ٞخٛ : 
٣ٜٙ زوٜ خٕٙقُخء خٕٚمًؼوٜ خٍٕرٜ ٘د٤َّخ ىي خٕمُّص خًَٕٞرص ؤز٤ خَٕدٔد٘ خٕٙددزي 

خٕدٍد ٔدوقُع ٕد٠ خٕسمدػ زدًَٕخٔدص ٣خٕعمٖودٔ  «خٕىودٓ خٕٙدقُد فٞدً خٕقدُذ»زْعدز٠ 
 ٣خٕٚٞدٍٙص .

                                                           

ل خٕغسقص خٕؽدٕؽص فُٙش ل يخَ 19ل 19ي ٙوُ ل ي. ٤ٍ٘ي ضوو ل ٚخأليذ خٕقُزي خٕٚقد،ُ ى (9)
 خٕٚقدَه .
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 املبحح األول 
 ، وموقف اليقاد ميه «اخليال الشعري عيد العرب»راسة كتاب أهنية د

ظُــ ؤ١ٚوص يَخٔص ١ٍخ خْٕعددذ بٕد٦ خ٤ٍٕد٤ه فٖد٦ ٘ىودوص ؤزدي خَٕدٔد٘ خٕٙددزي 
 ىي ٙفدٓ خًَٕٞ خأليزي بِخء ّؽُش خًَٕخٔدض خٕعي ظٞد٣ٕع٠ ٘دفُخً .

ىَددً ٤ٍزٖددط ٙمدضددُظ٠ فددٜ خٕىودددٓ خٕٙددقُدل ٣خٕعددي ظم٤ٕددط بٕدد٦ ّعدددذل زدَٕٞددً 
٢ٕٞٚف٠ ىي خًَٕٞل ٜٙ ٍسدٔ خٕقًردً ٙدٜ خَٕٞددي لعد٦ ٙدٜ ؤ،دًٍدج٠ل لودػ زدًخ  ٣خٕعميؼ

خ ٠ٕل ٣ود،ص خٕٙقُ خٕقُزي . ًُ  ؼدجُخً ٙعُٚيخً ف٦ٖ ّٔ ًٍر٘ ٙمعَ
ىددةٌخ ّدددٛ ٙددٜ خٕىغددإ ظقٚددو٘ خأللْدددٗ ٣ـق٢ٖددد لَدددجٌ ٕٙددٖٚصل ىددةٛ ؤزددد خَٕدٔدد٘ 

ٌ ال ظَسدٔ لَددج «خٕىوددٓ ىدي خٕٙدقُ خٕقُزدي»خٕٙدزي ًٍ ـقٔ ٜٙ آَخج٠ خٕٙىووص فٜ 
 خٕفًٓ .

رعٞدددد٣ٓ خ٤ٕٚضددد٤ؿ ظٞدددد٣الً وغدزوددددً ٣رقدرٞددد٠ زٚدددّخؾ خٕٙددددفُ ٣٣ـًخٝددد٠ »ألٝددد٠ ّددددٛ 
خٕٕٚددعؽدَل ىددإف٤ِٟ ٙددد رمعدددؾ بٕودد٠ خٕددًخَْ خٕٞدٍددً ٙددٜ رَؾددص خٕدد١ٍٜ ٣عٚإٝوٞددص خٕعإٙددٔ 
٣ضددسظ خٕيْددُش ٙددٜ خٕفٚدد٤ق خٕقدددعيي ٣خٕمٚدٔددص خٕىغدزوددصل ٣ـدددءض ؤلْدٙدد٠ لددديش 

ّدٔل ٣ـٚودـل ٣فٖد٦ »ٚو٘ل ٣٘ددفط ىدي ؤٔد٤ٖز٠ ؤٕيددػ ُٖٙٔص ر٤ٙز٢د خإلعبلً ٣خٕعق
ل ٣ؤٙؽددددٓ ٢ٕدددل ٙٚدددد رٞيددُ ٙٞدد٠ ؤٔددد٤ٖذ خٕددًَْ خأليزدددي ٣ال «خإلعددبلًل ٣ي٣ٛ خٔددعؽٞدء

 . (9) «ظمع٠ٖٚ عسوقص ٢ٞٙف٠
 . (4)١٣ٍخ خٕعقٚو٘ ىي خٕمْ٘ رقً ٜٙ ؤوغدء خ٢ٕٞٚؿ خٕعدَرىي ىي خًَٕٞ 

                                                           

ل 911ٍو٘ ـًرًش ٕؤليذ خٕقُزي خًَٕر٘ ٣خٕٚقد،ُل ي. فدجٙص فسً خُٕلٜٚ زٞط خٕٙدعثل ٚ (9)
 ل يخَ خٕٚقدَه .12خٕغسقص خٕؽدٝوصل ْٙعسص خًَٕخٔدض خأليزوص 

يريوً يرعٙيل ظُـٚص ي. ٙمًٚ ر٤ٔو  ل262ٙٞد١ؿ خًَٕٞ خأليزي زوٜ خٕٞؾُرص ٣خٕعغسوٌل ٚ (4)
 ٗل يخَ ،ديَل زو٣ُض .4991ٝف٘ل ُٙخـقص ي. بلٕدٛ فسدْل عسقص 
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 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

فود٤َٟل ٍدً ّددٛ فٖد٦  ّٔ ٙد ؤٝعفد٠ خٕد١ٍٜ خٕقُزدي ىدي ٙىعٖدو»ر٤َٓ خٕٙدزي : 
٣ظوُش ٣خلًشل ٕوٓ ٠ٕ ٙدٜ خٕىوددٓ خٕٙدقُد لدؼ ٣ال ٝودورل ٣ؤٛ خٕد٣ُق خٕٕددجًش ىدي 
ٌِٕ ١ي خٕٞؾُش خَٕووُش خٕٕدٌـص خٕعي ال ظٞيٍ ب٦ٕ ـ٤خ١ُ خأل٘ودء ٣،دٚو٘ خٕمَددجٌل 
٣بٝٚد ٢ٚ١د ؤٛ ظٞوُه ب٦ٕ خْٕٙٔ ٣خ٤ٕضـل ٣خ٤ٖٕٛل ٣خَٕدٕرل ؤ٣ ٙد ٤١ بٕد٦ ؽد٤خ١ُ 

يودج٢ٖدددل ى٢ددي ال ظعمددًغ فددٜ خٕغسوقددص بال زإ٤ٕخ٢ٝددد ٣ؤ٘ددْد٢ٕدل ٣ال خأل٘ددودء ؤيٝدد٦ ٙددٜ 
ر٢ٚ٢دد ٙدٜ خٕٚدُؤش بال خٕفٕدً خٕسدديدل ١٣دي ىدي خَٕودص ال ظعقدُه بٕد٦ عسددجـ خإلٕٝددٛ 
٣آالٗ خٕسٙدُل ٣ىددي خألٔددعوُ ال ظقسددُ فدٜ ىْددُ ٔددٗ ٣وودددٓ ىوددعل ٣بٝٚددد ١دي ؤ١٣دددٗ 

 . (9) «الجٙص ٣ؤٝودذ ـدًٙش
خَٕددًٙدءل ظددُٙو٢٘ زقَدد٘ خٕىودددٓ ٣ـًزدد٠ل ٣ظ٣ُفٞددد ى٢ددٍٟ ٝؾددُش ٔدددوُش بٕدد٦ ؤيذ 

ْٙدزددًش خٕٙدددزي خٕعددي فدٝد١ددد زْددٔ ىْددُٟ ٣٣ـًخٝدد٠ل لددوٜ خىعَددً ىددي ؤَضدد٠ خٕٞسددـ خٕددٍد 
 ر٣ُر٠ل ٣خٕف٣ٍَ خٕعي ظُزغ٠ زًَر٘ ٠ٕ ؤ،ؤ لي .

 ٣يف٤ظ٠ خٕؽدجُش ىي خٕعىٖٛ ٜٙ خًَٕر٘ل خٍٕد رٚؽٔ خٕف٤ٚي ٣خٕعىٖو .
٠ ٙددٜ خأليذ خٕنُزددي ٤ٍٙددو خالٝس٢دددَ زد٣ُٕفددص ٣ىددي خَٕٚدزددٔ ٢ٕددٍخ خ٤ٍٕٚددو زددًخ ٤ٍٙيدد

خٕود٤ض »٣خٕفٚدٓل ٜٙ وبلٓ خَٕٚدَٝص زدوٜ خأليزدوٜ خٕقُزدي ٣خٕنُزديل رَد٤ٓ خٕٙددزي: 
خٕنُزي ؤ٥٤ٍ ي٣ر دً ٣ؤزقً َٝوٞددً ٙدٜ خٕود٤ض خٕقُزدي خٕىدىدط خٕضدقوو ل ألٛ خٕود٤ض 
ٛل ٣خلددً : ٕمددٜ رعوددٔ زإٍودد٦ ٍددُخَ ىددي خٕددٞيٓل  خٕنُزددي ١دد٤ ٕمٞدددٛ ّٙي٣ـدددٛ ىددي آ

ؤٙددد خٕود٤ض خٕقُزدي ىٖدوٓ ٙودًَٟ خٕددٞيٓ ٣ال ٣ٕمدٜ ٙعودٔ زفد١٤ُ خٕٙديء ٣،دٚو٠ٚل 
 . (4) «ـ١٤ُ خٕٙيءل ٣ْٕٜ ٙوًَٟ خْٕٙٔ ٣خ٤ٖٕٛ ٣خ٤ٕضـل ٣٘عدٛ زوٜ خَُٕٙش ٣خٕٖسدذ

                                                           

ل ُّ٘ص ّٖٚدض فُزوص 11خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ظإٕوو ؤزي خَٕدٔ٘ خٕٙدزيل ٚ (9)
 ٕٖعُـٚص ٣خُٕٞٙ .

 . 12خُٕٚــ خٕٕدزٌل ٚ (4)
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٤ٍٙدو خٕٙددزي ٙدٜ خأليذ خٕقُزدي  «فدجٙدص فسدً خٕدُلٜٚ»٣ًٍ ؤَـقط خٕدًّع٤َش 
خٕعي ظ١ٌُ ـدوبلً ٙدٜ ٘دسدذ خألٙدص  ٣خٝس٢دَٟ زدأليذ خٕنُزي ب٦ٕ ٙإٔدش خٕضودؿ خٕيُْد

٣خإلففدددذ  «خٕوددُخؿ زددوٜ خٕؽَدددىعوٜ خٕقُزوددص ٣خٕنُزوددص»٣ظضددنغ٢٘ زددوٜ ٘ددَي خُٕلدد٦ 
 زدٕؽَدىص خٕنُزوص .

ٔ  ف٦ٖ خأليذ خٕقُزدي ٙدٜ ـدٝسد٠ خٕٚؾٖد٘ لودػ ٣ٍدو فٞدً ليدُ َخّدًشل  ٣أل٠ٝ ؤع
ـدددً ٕددوٓ ىو٢ددد ٙددٜ ظُخؼٞددد بال ٙددد خوعدددَٟ ـدددٙق٤ٛ رٞعٚدد٤ٛ بٕدد٦ خٕقودد٤َ خ٤ٕٔددغ٦ ّٙخ

٣ٌ٣ٍدددًل ١٣ددٍٟ خٕٞودد٤ٚ خٕٚىعدددَش خٕعددي ال ظددّخٓ ظَددًٗ ؤظقددٓ خٕٞٚدددٌؾ بٕدد٦ عدددبلذ 
خأليذ خٕقُزددي ٍددً ؤٍدٙددط خٕمفددر ٣خألَ،دددي زددوٜ ؤزددي خَٕدٔدد٘ ٣زددوٜ خٕٞسددـ خٕودددىي 
خٕٚنوددر ىددي خٕؾددٔل ٣ٕددوٓ ٌٝددر خٕٙدددزي ؤٛ ٣ـددً ىددي ظٖددِ خٕٞودد٤ٚ خٕسدجٕددصل فَدد٘ 

 خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذ .
ٕودىي ىي ظُخؼٞدل ٕٚد فّ فٖو٠ ؤٛ رفً ىو٠ ٙؽٔ خٕدٍد ٣ـدًٟ ٣ؤ٠ٝ ٤ٕ خظؤ زدٕٞسـ خ

ىي خأليذ خ٣ُٕٙدٝعوْي خٕمدٕ٘ خٕٚمٌٖ ىي ٣خيد خٕىودٓ ٣ٕٚد ؤوغإٟ ؤٛ رمدٓ ٙدؽبلًل 
 ىي ُٙؼوص ؤزي خٕقبلء ٕئلٕٝدٛ :

  ُ  َ،دددددق ١ِددددٍد ٍس٤َٝددددد ظٚددددؤل خٕدددد
 

ًِ َفدديِ   ْٜ َف٢ْد د ِٙ َم  َٜ خَٕسد٤  ْلَر ىدإر
ٜ  ؤَ   دِو خٕد٤َْطَء ٙددد ؤَؽمد َْ َوي ِ َ٘ خألَ  يردد

 
ْٜ ١دددددددٍٟ خأْلـٕدددددددديِ   ددددددد ِٙ  ِع بال  

خ  ًً ٣ْر َم َغقَط ىي خ٤٢ٕخء  ْٔ ْٛ خ ُْ ب ِٔ 
 

ىدددددِض خٕقسددددديِ   َم  ال خْوعودددددالً فٖدددد٦ 
َٗ خَٕقددددددددد  ًم دددددددد ٍَ  ْٛ سددددددددوكن ٙٞددددددددد ٣ب ٍَ ٣ 

 
خيِ   ًَ ددددد ـْ ٛم خَزددددددِء ٣َخألَ ًم ١ددددد٤خ  دددددد٢ْ

ددددُخَخً   ِٙ ُل ٍددددً َ،دددددَ ٍسددددُخً  ذَّ ٍسدددد  َم
 

ِ٘ خألَْضدددًخيِ   ِل ٙدددٜ ظدددّخل  َضددددل
ٜل   ٜل  ٣َيىددددددددو  فٖدددددددد٦ زَدرددددددددد َيىددددددددو

 
ِ٘ خٕقودددددد٤َ ٣خَزددددددديِ    ٙددددددٜ ٍددددددًر

ٜٙ ،٥ً ؤًٍخٗ خّٕخجُرٜ ظَـ ف٦ٖ ٙضددــ  «الٙدَظوٜ»ٙؽٔ ٙد ؤل٠ٕ ىي ّٖٚدض  
 .( 9)خ٤ٕٚظ٦ ىي خًٕرُ 

                                                           

 . 918ٍو٘ ـًرًش ٕؤليذ خٕقُزيل ٚ (9)
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٣زٞط خٕٙدعث ظقٖٔ ٕؽ٤َش خٕٙدزي ف٦ٖ ؤيذ خٕقُذ ٣خٝس٢دَٟ زدأليذ خٕنُزدي بٕد٦ 
ىددي خأليذ خٕنُزددي ٙٚددد ـقٖدد٠ فددًٗ بعبلفدد٠ ٣ٍُخءظدد٠ ىددي خأليذ خٕقُزددي ٣ّؽددُش ٍُخءظدد٠ 

 رُى  ؤد ؼَدىص ؤو٥ُ ٙندرُش ٕٚد ـق٠ٖ ٙؽ٠ٖ خألف٦ٖ ٣ؤؼدَ خٝس٢دَٟ .
٣ٙددٜ ١ٞددد ٝددديض زةفددديش ٍددُخءش خٕعددُخغ خٕقُزددي ٣ىددعك آىدددً ـًرددًش ؤٙدددٗ خٕٙددسدذ 
٤ٕضـ لً ٕٚإٔدش خٕضودؿ خٕيُْد خٕعي ظًّٚ خٕٙسدذ ٣ظضدنغ٢٘ زدوٜ ٘دَي خُٕلد٦ل 

ٓ  ٔددو ُ خٕددّٜٙل ٣زددوٜ لددًرػ عدددَت رٕٚدده ٍددًرٚٞد زددوٜ ـٚدد٤ي ر١ُددر خٕعغدد٤َ ال رمدد
 . (9)٣رفمًٟل ٣ال ر٥ُ ىو٠ بال ،ٞديرٌ ي٦ٙ ٣ؤّيدٛ ٤ٙظ٦ ٣ؤّٕوص ؤضُلص 

٣زدٕغسـ ٕوٓ ٙد ٌُّٟ خٕٙدزي ٤١ ّٔ ٙد ىي ؤيزٞد خٕقُزي ى٤٢ خىعَدً خٕٙد٣ُط خٕعدي 
ظا٠ٖ١ ًَٕٖٞ ىدإلعبلؿ خْٕدٙدٔ فٖد٦ خٕعدُخغ خٕقُزدي ٣خًَٕخٔدص ٕد٠ ٣خٕؽَدىدص خ٤ٕخٔدقص زد٠ 

ظعمٌَ ألزدي خَٕدٔد٘ خٕٙددزيل ١٣د٤ ٘دُط عدٕدر َٝددي خأليذ خَٕدًخ٦ٙ ٣خٕٚمدًؼوٜ  ٕ٘
زعم٠ََ ىي خٕٞدًٍ ْٕدي رودًَ ىدي لْٚد٠ فدٜ ٤ٙضد٤فوص ٣لودًش زدَٕدًَش فٖد٦ ظَدًر٘ 

٣ٕٖٙددقُ ،ددٞدفص ٣ؼَدىددص رقُى٢ددد ؤ١ددٔ »ٙسددَُخض لْٚدد٠ل رَدد٤ٓ خزددٜ ٔددبلٗ  خٕفٚمددي : 
ي٠ خٕقوٜ ل ٢ٞٙ٣د ٙد ظؽَيد٠ خألٌٛ خٕقٖ٘ ل ّٕدجُ ؤ،ٞده خٕقٖ٘ ٣خٕوٞدفدض : ٢ٞٙد ٙد ظؽَ

... ٣بٛ ّؽُش خًٕٚخَٔص ٕٖٙيء ٕعقًد ف٦ٖ خٕقٖ٘ ز٠ ٣ٍِّٕ خٕٙقُ رقٖٚد٠ ؤ١دٔ خٕقٖد٘ 
 . (4) «ز٠

ىدزٜ ٔبلٗ راًّ ف٦ٖ لدـص خٕٞدًٍ خَٕو٥٤ بٕد٦ ٙىدٕغدص خأليذ ٣ّؽدُش ًٙخَٔدع٠ 
ٔل لعدد٦ ظْدد٤ٛ ٕدد٠ خٕسٞوددص خٕؽَدىوددص ٣خٕىٖيوددص خٕيُْرددص خٕعددي ظٕدددفًٟ فٖدد٦ ظفٞددر خّٕٕدد

 ٣ظ٠ْٞٚ ٜٙ خٕو٣ًَ ىي ل٠ْٚ فٜ خٕي٢٘ خًٍٕوٌ .

                                                           

 زعوُه . 61ٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚخٕىودٓ خٕ (9)

ل ظمَوٌ ؤ. ٙم٤ٚي ٙمًٚ  1د 1ٚ 9عسَدض ىم٤ٓ خٕٙقُخء ٕٚمًٚ زٜ ٔبلٗ خٕفٚميل ؾ (4)
 ( ل خ٢ٕوحص خٕقدٙص َٕو٤َ خٕؽَدىص .14٘دُّل خٍٕودجُ )
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 و7102العدد اخلامس               

٣ال رٕٚك َٝدي خٕقُذ ٕٜٚ ٕ٘ ظْٜ فٞدًٟ ١دٍٟ خٕوديدض ؤٛ رودًَ لْٚددًل ؤ٣ ؤٛ 
رْدد٤ٛ ٕمْٚدد٠ ٍوٚددص فٞددً خٕٞدددْل ٍدددٓ ٍدجددٔ ٕىٖددو خأللٚددُ : بٌخ ٔددٚقط ؤٝددد زدٕٙددقُ 
ؤٔعمٕدددد٠ٞ ىٚددددد ؤزدددددٕي ٙددددد ٍٖددددط ؤٝددددط ىودددد٠ ٣ؤ،ددددمدزِل ٍدددددٓ : بٌخ ؤوددددٍض ي١َٚدددددً 

 . (9)٠ ىَدٓ ِٕ خٕوُخه : ب٠ٝ َيدءل ى٢ٔ رٞيقِ خٔعمٕدِٝ بردٟ؟ ىدٔعمٕٞع
ّٚدد ليٖددط ّعددر خَٕٞدً خٕمًرؽددص زدإل٘دددَش بٕد٦ ١ددٍخ خٕٙددُط ١٣د٤ خٕؽَدىددص خ٤ٕخٔددقص 
لع٦ ال روًَ خٕٞدًٍ فٜ خأل١د٤خء خٕعمْٚودص ٣خأللْددٗ خٕغدجٙدص ٣خٕد٣ًٍ خٕنيدٔ خٕدٍد 

 ٕ٘ رؤَ زدًَٕزص ٢ٕ٣ٍخ ّدٛ ٜٙ ٣ُ٘ط خٕٞدًٍ .
٦ ظَددًر٘ ٙسددَُخض لْٚدد٠ زدددَُٕخجٜ ٣خأليٕددصل ألٛ ١ٞدددُ خٕٚؽددٔ خألفٖدد٦ خَٕددًَش فٖدد

خٍٕد رعو٤َٟ خَٕٞددي زدٕٕٞدسص ٕٖقٚدٔ خٕيٞديل بٌ رٕدعغوـ خٕٞدٍدً ؤٛ رٙدوُ بٕد٦ خألٔد٤ٖذ 
خألىضٔل ٣خٕٚد٢ٞؿ خٕوددجرل ٣خٕغُرَدص خٕودمومصل ٣زدٍِٕ رَد٤ٗ خَٕٞدً زد٣ًَٟ ّمَٖدص 

قدص ٣خٕدًَْ ٣خٕعمٖودٔ ٣خٕعَودو٘ ٣،ٔ ىقدٕص ٣ٕوٕط ٖٔسوص زوٜ خأليذ ٣خَُٕخءل زدٕٚعدز
(4) . 

                                                           

 . 1ٚ 9خُٕٚــ خٕٕدزٌ ل ؾ (9)

١دل 9291ل عسقص 19ل 19رُخــ : خٕعودَخض خٕٚقد،ُش ىي خًَٕٞ خأليزيل ز٣ًد عسدٝصل ٚ (4)
ٗل يخَ خٕؽَدىص زو٣ُضل ٕسٞدٛ ل ٣يَخٔدض ىي خًَٕٞ خأليزي خٕٚقد،ُل ي. ٙمًٚ ِّي 9181

ٗل يخَ خ٣ًُٕٙ ل ٘قُٝد خًَٕر٘ ٣خًَٕٞ خٕفًرًل ي. ١9112د د 9292ل 9ل ط914خٕقٙٚد٣دل ٚ
ل ٖٕٖٔص ّعر ؼَدىوص ىُْرص رو١ًَد خٕٚفٖٓ خ٤ٕعٞي ٕٖؽَدىص ١٣948ر ؤلًٚ ٣َٙوصل ٚ

ٗ ل ىي ىٖٕيص ١9116د د ٙدَْ 9296ل ٤٘خٓ 491خ٤ْٕرطل فدٕ٘ خٕٚقُىص  ٣خٕي٤ٞٛ ٣خَيخذ
ٗل يخَ خ٣ًُٕٙل ٙقدٕ٘ خًَٕٞ خأليزيل ي. 9111ل 9ل ط442خًَٕٞل ي. ِّي ٝفور ٙم٤ٚيل ٚ

ٗل ٙغسقص خًٕٚٝيل خًَٕٞ خ٢ٕٞٚفي فًٞ 9168ل يخَ خٕٚقدَه ٙوُل 91فسً خُٕلٜٚ فؽٚدٛل ٚ
ل ٖٕٖٔص خٕيُْل خ٢ٕوحص 994. ٙمًٚ ٣ًَٞٙل ٚخٕقُذ ٢ٞٙ٣ؿ خٕسمػ ىي خأليذ ٣خٕٖنصل ي

 ٗ .4991خٕٚوُرص خٕقدٙص ْٕٖعدذل
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ٗل ؤد ٣9141خٕٙدددزي ؤَٕدد٦ ١ددٍٟ خٕٚمدضددُش خٕعددي ظم٤ٕددط بٕدد٦ ّعدددذ ىددي فدددٗ 
فًٞٙد ّدٛ ىدي خٕقٙدُرٜ ٙدٜ فٚدُٟ خَٕودوُل ٣عسوقدص خٕٙدسدذ ىدي ١دٍٟ خٕٕدٜ خالٝدًىدؿ 
ىي خٕدُؤد ٣خٕٚنددالش ٣خٕعقٚدو٘ ىدي ب،دًخَ خأللْددٗل ؽٞددً ؤٛ ٙؽدٔ ١دٍخ رقغدي خٕٙدسدذ 

 عَبلٓ ٣خٕٙفدفص .٤ٝفدً ٜٙ خالٔ
٣ٕ٘ رْعٚٔ ٕٖٙدزي خٕٞضؿ خٕؽَدىي ىي ١دٍٟ خٕٕدٜ خٕٚسْدُشل ٣فٖد٦ ىدُع خّعٚددٓ 
خٕٞضؿ خٕقٖٚيل ىةٛ ٌٕدِ ال رعدوك ٕد٠ خٔدعوقدذ خٕؽَدىدص خٕقُزودص زْدٔ ٤ْٙٝدظ٢دد خٕٚديردص 
٣خ٣ُٕلوص ٣خأليزوص ىوٚد ال رّرً ف٦ٖ وٕٚدص ؤفد٤خٗ ظَُرسددًل بٌخ ظود٤َٝد ؤٝد٠ زدًؤ خَٕدُخءش 

 . (9)ٕص فُٙشل ٣بٌخ ظيُك ٢ٕد ظيُمدً ّدٙبلً زدٕٖؤ ٣خ٢ٕٞدَ ىي ٜٔ خٕىدٙ
ىْودو خٔددعغدؿ خٕٙدددزي ؤٛ روددًَ ّددٔ ١دٍٟ خأللْدددٗ خٕفدِٙددص فددٜ خأليذ خٕقُزددي 

ؤ٠ٝ ؤيذ ٙديد ال ٤ٚٔ ىو٠ ٣ال ب٢ٕدٗ ٣ال ظ٤ٙه بٕد٦ خٕٕٚدعَسٔ ٣ال ٝؾدُ بٕد٦ ،دٚو٘ »
ودٌ زقودً خَٕدُخَ ٣ال خأل٘ودء ٣ٕسدذ خٕمَدجٌل ٣ؤ٠ٝ ّٖٚص ٔدٌـصل ال ظقسُ فدٜ ٙقٞد٦ فٚ

 . (4) «ظيوك فٜ ىُْ رعؤ زإٍو٦ ٝدلوص ٜٙ ٤ٝخلي خٕٞي٤ْ
 ٣رس٣ً ؤ٠ٝ ؤلٓ زدإلـمده ىي ١ٍخ خٕمْ٘ ىمد٣ٓ ظىيوي٠ ز٠ٕ٤َ : 

ال ؤ٤ٍٓ بٛ خأليذ خٕقُزي ـدًٙ ٙوط ٕ٘ رٚؽٔ ٙٞدِؿ ظٖدِ خٕٙدق٤ذ خٕعدي فددٖ »
ؤ٤١خئ١دد ٣ٙٙددف١ُد ل زو٢ٞد ظٚؽوبلً ،مومدً ٣ال ًٍٗ ٢ٕد مٍخء١د خ٣ُٕلدي خٕدٍد ظعغٖسد٠ 

ألٛ خأليذ خٕقُزي ّدٛ ىي ـٚوـ خٕقو٤َ خٕعي ظمًؼٞد ف٢ٞد ؤيزددً لوددً ،دمومدً ىودضددً 
زْٔ ٙد ظوس٤ بٕو٠ آٙدٓ ظِٖ خٕٙق٤ذ ٙدٜ ،د٤َ خٕموددش ٣ٙؽ٢ٖدد خٕٚىعٖيدصل ٣ٕد٤ال ؤ٢ٝدد 
٣ـًض ىو٠ خُٕٚٙذ خٕقٍذ خٕدٍد ظٕدعُٚج٠ عسدف٢دد ٣ظٕدون٠ ٕٚدد خفعُىدط زد٠ ٣ؤٍسٖدط 

                                                           

ٙفٖص خأل١ُِ ٜٙ َٙدٓ زق٤ٞخٛ : ؤز٤ خَٕدٔ٘ خٕٙدزي ٣خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ي/ ٙمًٚ  (9)
ل 88ل ٙفٖص بٔبلٙوص ٢ُ٘رص رو١ًَد ٙفٚـ خٕسم٤غ خإلٔبلٙوص خٕٕٞص 211فسً خٕٖغوول ٚ

 ٗ .١4992د د  9226،يُ 

 . 61خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (4)
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دٓل ٣ْٕٞددي ؤٍدد٤ٓ : بٝدد٠ ٕدد٘ رقددً ٙبلجٚدددً ٣ُٕلٞددد خٕمدضددُش ٣ّٕٚخـٞددد فٖودد٠ ٌٕددِ خإلٍسدد
 . (9) «خٕمدٕي ٣ألٙدٕوٞد ٣َمدجسٞد ىي ١ٍٟ خٕمودش

٣بٌخ ّدٛ ١ٍخ َؤد خٕٙدزي ىي ؤيزٞد خٕقُزي خًَٕر٘ ٣ؤ٠ٝ ٕس٦ لدـدص خَٕدًٙدءل ىٖدوٓ 
ٙدٜ خإلٝوددده ؤٛ رمْدد٘ فٖودد٠ زدٕفددًذ ٣ؤىد٤ٓ خٕىودددٓل ٣ؤٛ ٝغٖددر ٙددٜ خَٕددًٙدء ؤّؽددُ 

ٍدد٤ًٙخل ٣ؤٛ ٝضددـ ؤيز٢دد٘ ىددي ٤ٙخِٝددص ٙفميددص ٙددـ ؤيذ ؤٙددص ؤودد٥ُ ظىدٕيدد٠ ىددي ٙٚددد 
خٕغسوقص ٣خٕؾ٣ُه ٣خٕقوُل ىضبلً فٜ خ٣ًٍٕ خٕىدٚ خٍٕد رغسـ ؤيذ ّٔ ؤٙص زغددزـ 
ودددٚ رٚوددّٟ فددٜ موددُٟل ىدددٕمْ٘ خٕددٍد ؤ،ددًَٟ خٕٙدددزي فٖدد٦ ؤيزٞددد خٕقُزددي زقوددً فددٜ 

 ٍٛ ٣خأللْدٗ خٕفدِٙص .خ٤ٕٚض٤فوص ٣خٕموًشل أل٠ٝ خفعًٚ ىو٠ ف٦ٖ خالٔعَُخء خٕٞد
٣ز٢ٍخ رعضك ْٜٙٚ خٕىغإ خٍٕد ٣ٍـ ىو٠ خٕٙدزي ٣ٍديٟ ب٦ٕ ظ٤ٙر٠ خٕؽَدىص ٣خٕٙدقُ 
خٕقُزووٜل لودػ ٔدوغُض فٖود٠ فدعيدص خإلففددذ زدٕؽَدىدص ٣خأليذ خٕندُزووٜل ٣فد١ًٚد 

ْٜ ر٢عدًد زددٕعُخغ خٕقُزدي :  د َٙ   ً ٙدٜ ؤزٞددء »خٕٚؽٔ خألف٦ٖ ٠ٕ ىي خٕموددش خٕٚقد،دُشل ٣فد
 . (4) «دء خَٕس٤َخ٤ٕٚض ٣ؤٝض

ى٤ٍٚدددو خٕٙددددزي ٙدددٜ خٕعدددُخغ خٕقُزدددي ١ددد٤ خٕؽددد٤َش فٖددد٦ خٕعدددُخغ ٣َٙدددي ؤ،دددمدز٠ 
 زدٕعىٖو فٜ َّر خٕمودش خٕٚقد،ُش .

 «ٍضددوص خٕعددُخغ ٣خٕٚقد،ددُش»٣الزددً ٙددٜ ظ٤ضددوك ٤ٍٙددو خٕٙدددزي ٙددٜ ١ددٍٟ خَٕضددوص 
 ٣َؤد موُٟ ٜٙ خَٕٞدي :

ْعددذ ظقودس٠ خ٤ٕخضك ٜٙ ٤ٍٙو خٕٙدزي ٜٙ خأليذ خٕقُزدي ٙٞدٍ ؤ٣ٓ ّٖٚدص ىدي خٕ
ٕددؤليذ خٕنُزدديل ٣ـمددً ظُخؼٞددد خٕقُزددي ل لوددػ َٙددّ بٕدد٦ خأليذ خٕنُزددي زدٕنددً خٕددٍد 
رٞس  زدٕمودش ل ٣٣،و خٕق٤يش ب٦ٕ خٕعُخغ خٕقُزي زدٕقوٗ ىي ؤٝضدء خَٕسد٤َ ىوَد٤ٓ : 

ًَٕ ؤ،سمٞد ٝعغٖر لوددش ٤ٍردص ٙٙدٍُص ٖٙا١دد خٕقدّٗ ٣خٕٙدسدذ ل ٣ٙدٜ رعغٖدر خٕموددش »

                                                           

 . 68ل 61خُٕٚــ خٕٕدزٌل ٚ (9)

 . 61خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (4)
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موددش ... ؤٙدد ٙدٜ رقسدً ؤٕٙد٠ ٣رٕٞد٦ مدًٟ ى٢د٤ ٙدٜ ؤزٞددء ىٖوقسً مدًٟ خٕدٍد ىدي ٍٖدر خٕ
 . (9) «خ٤ٕٚض ٣ؤٝضدء خَٕس٤َ خٕٕدوُش

ً  خٕسدددلؽوٜ فدددٜ ؤيزٞددد خٕقُزددديل  ١٣ددٍخ خٕمْدد٘ خٕفددددِٗ خٕددٍد ؤ،دددًَٟ خٕٙدددزي روددد
٣روددددديَ خََخءل ٣رمفددددُ فٖدددد٦ خألىْدددددَل ىضددددبلً فددددٜ ظفد١ددددٔ خٕٙدددددزي ٕٖىودددددجٛ 

 ٣خ٤َٕٚٙدض ٣خٕي٣ًُ خًٍٕوَص زوٜ خأليزوٜ .
٤ٕ ؤٛ خٕٙدزي خٍعوُ ف٦ٖ خٕدًف٤ش بٕد٦ ىدعك آىددً ـًردًش ىدي خأليذ خٕقُزدي ٕٚدد ٣

وددددع ٙقُّدددص خٕودددُخؿ خأليزدددي ٙدددـ َٝددددي فودددُٟ لعددد٦ ٙدددٜ ؤ،دددًٍدج٠ خٕدددٍرٜ ؤزددد٣ًخ 
خفعُخضدد٢٘ فٖدد٦ ٔددىُرع٠ ٙددٜ ؤيذ خَٕددًٙدءل رَدد٤ٓ ٙىعدددَ خ٤ّٕوددٔ ١٣دد٤ ؤيرددر ،ددًرٌ 

 ٕٖٙدفُ : 
ظٞ٘ فٖو٠ ٣َل٠ خٕموص رٕدىُ ٣خأليرر خٕٙدزي ٜٙ ٘سدذ خٕق٣ُزص خٕٚفًيرٜ ّٚد »

ٙددٜ خَٕددًخ٦ٙ ٣ال رمددر ؤٛ رقعددُه ٢ٕدد٘ زيضددٔ ّسوددُ فٖدد٦ خٕىودددٓ خٕٙددقُدل زددٔ ١دد٤ 
ردد١ٍر بٕدد٦ ؤزقددً ٙددٜ ١ددٍخل ؤـددٔ ١دد٤ ردد٥ُ ؤٛ ٕددوٓ ٢ٕدد٘ ٙددٜ خٕىودددٓ خٕٙددقُد ٝوددور 
٤١٣ بٛ ّدٛ ًٍ خٔعًٓ ف٦ٖ ٌِٕ زسق  ؤ٘قدَ ٕٖيم٤ٓ خٕٚعًَٙوٜ بال ؤٝٞد ُٝخٟ مدد٦ٕ 

خً بٕدد٦ خإل،ددبلق ٝددّخؿ بٕدد٦ خٕغيددُش ّؽوددُخً ىددي لْٚدد٠ ... ٣خٕددٍ د ؤَخٟ ؤٛ خٕٙدددزي ظدد٤ 
زدٕٙقُل ١٣ٍٟ وٖص لٕدٞص ٙدد ٕد٘ ظودمر زددٕعغُه خٕسقودً ىدي خٙع٢ددٛ خٕىوددٓ خٕقُزدي 

 . (4) «ىي خٕٙقُ
خٕىوددٓ خٕٙدقُد »ىي خٕقًي ٝي٠ٕ زق٤ٞخٛ :  «ؤز٤ٕ٤»٣ًٍ َي فٖو٠ خٕٙدزي ىي ٙفٖص 

 . «فًٞ خٕقُذ َي ف٦ٖ ًَٝ

                                                           

 . 1ٚ «ّٖٚص خٕٚإو»خُٕٚــ خٕٕدزٌ ل خًَٕٚٙص زق٤ٞخٛ :  (9)

ل يَخٔص ٣ظمَوٌ ؤ.ي فسً خٕقّرّ ُ٘هل ؤ.ي. 821د  822ٙفٖص ؤز٤ٕ٤ خٕٚفًٖ خٕؽدٝيل ٚ (4)
َٙدٓ زق٤ٞخٛ : ؼٚدَ خٕٚغدزـل خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل زَٖ٘ :  ٙمًٚ فسً خٕٚٞق٘ ويدـي ٜٙ

 ٗ .4992ل خ٢ٕوحص خٕٚوُرص خٕقدٙص ْٕٖعدذ «ٕٚىعدَ خ٤ّٕؤ»ؤزي خَٕدٔ٘ خٕٙدزي 
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ردر خٕيدضدٔ ١ٌددزي بٕد٦ ٝيدي خٕىوددٓ خٕٙدقُد فدٜ خأليذ ىو٤َٓ : ؤوٍ ف٦ٖ خألي
بٛ خٕقددُذ ّدددد٤ٝخ فٖدد٦ ٝودددور ٙٚعدددِ ٙدددٜ خٕىودددٓ خٕٙدددقُد »خٕقُزددي خَٕددًر٘ ٍددددجبلً : 

وو٤،دً زقً ظٚدِـ٢٘ زدٕيُْ ٣خٕو٤ٝدٛ ىي ف٢ً زٞي خٕقسدْ فٖد٦ َٝدو  ٙدد ردٍُّٟ 
ىدو٢٘ل خٕٚإو ٜٙ ؤ٢ٝد٘ ٕد٘ رعدإؼ٣ُخ ز٢داالء ٣ٕد٘ رٚعّـد٤خ زإ٣ٕحدِ ٕقٞف٢ودص ٣مغُٔدص 

٣لر خٕغيُش ٠ْٕٞ٣ خفعٍَ فٞي زإٛ ٙد يىقٞي  «خٕٚندالش»٣ «خٕعغُه»ؼ٘ لٖٚٞي ف٦ٖ 
ىددددي ٘ددددمٍ خٕقددددّخج٘  «خُٕمسددددص»٣ «خإل،ددددبلق»بٕدددد٦ َّدددد٤ذ ٌٕددددِ خٕٕددددسؤ بال لددددر 

 ٣خٔع٢ٞدع خ٢ٕٚ٘ .
مودُ ٙدد  «زدٕىودٓ خٕٙدقُد»٣بٝي ى٢ٚط ٜٙ ّبلٗ خأليرر خٕٞدًٍ ٣يالج٠ٖ ؤ٠ٝ رقٞي 

عدددذل ى٢دد٤ رُرددً زدد٠ وودددٓ خٕٚفدددِ ٣خالٔددعقدَش ٣خٕعٙددسو٠ ؤَيض ؤٝددد ٙٞدد٠ ىددي ىودد٤ٓ خْٕ
٣موددُ ١دظدد٠ ٙددٜ زُخفدددض خألٕيدددػ ٣خٕعقدددزوُل ١٣ددٍخ ضددُذ ٙددٜ خٕىودددٓ ال ؤْٝددُٟ فٖدد٦ 
خأليذ خٕقُزددي ٣ال رْٞددُٟ ؤد زدلددػ رمعددُٗ ٝيٕدد٠ ٣َؤردد٠ل ٣ٍددً ظمددًؼط فٞدد٠ ٣ٔددٚوع٠ 

٢ٕددٍخ ٣ٍٖددط : بٝٞددي ال ؤَرددً ؤٛ ؤفددُع  «خٕىودددٓ خٕٚفدددِد»ؤ٣  «زدٕىودددٓ خٕوددٞدفي»
خ٤ٕٞؿ ٜٙ خٕىودٓ خٕٚإ٤ٕه أل٠ٝ ٣بٛ يٓ فٖد٦ زقد  ٝد٤خق ود،دص ٙدٜ ٣َق خألٙدص ى٢د٤ 

 ًَٙخَ ٘ق١َ٤د زعودَ خٕمودش ّقض٤ لي ىي ١ٍخ خ٤ٕـ٤ي .»ال رًٓ ف٦ٖ 
٣بٝٚد ؤَيض ٠ٞٙ ٙق٦ٞ ـًرًخً ال رى٤ٖ ٜٙ يٍص ٣فٌٚل ىًَ فٞوط ز٠ ٌٕدِ خٕىوددٓ 

عي٢٘ ٙددٜ ٣َخجدد٠ ٔددُخجُ خٕددٞيٓ خٕددٍد خظىددٍٟ خإلٕٝدددٛ ال ٕٖع٣ّرددٌ ٣خٕعٙدد٤رٌل ٣ْٕددٜ ٕودد
ألٛ ىودد٠ ظٞغسددـ خٕٞؾددُش خٕيٞوددص  «زدٕىودددٓ خٕيٞددي»٣ويدرددد خ٤ٕـدد٤يل ٣ٍٖددط : بٝٞددي ؤٔددٚو٠ 

ألٝد٠ رضدُذ  «خٕىوددٓ خٕٙدقُد»خٕعي رَٖو٢د خإلٕٝددٛ فٖد٦ ١دٍخ خٕقددٕ٘ خْٕسودُ ٣ؤٔدٚو٠ 
 . (9)زف٣ٍَٟ ب٦ٕ ؤزقً م٤َ ىي ،ٚو٘ خٕٙق٤َ 

                                                           

 . 9912ل 9914خُٕٚــ خٕٕدزٌ ٚ (9)
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ٌ خٕٕددوً ٙمٚددً خٕىضددُ لٕددوٜ لوددػ ظددإؼُ خٕٙدددزي ىددي ١ددٍٟ خٕيْددُش زددُؤد خألٔددعد
 . (9)ؤَــ خٕعىوؤ ب٦ٕ خٕٚقدٝي خٕوديٍص ٣خٕعو٤َخض خٕٚق٤َٕص 

٣رَوُ خٕوٞدفي ٠ٞٙ فٖد٦  «٘قُد»٣خٕٙدزي رَٕ٘ خٕىودٓ ب٦ٕ ،ٞدفيل ٣ىٞي ؤ٣ 
ٙقُىص ؤيزدء خٕقُذ ز٠ل ؤٙد خٕىوددٓ خٕٙدقُد ؤ٣ خٕيٞدي ىدبل ر٤ـدً بال ىدي ؤيذ خٕندُذل 

ّٕوددَه خٕٖيؾودص ٣خٕٚمٕدٞدض خٕسًرقودص خٕعدي ال ووددٓ ٣رَوُ خٕىودٓ خٕوٞدفي ف٦ٖ خ
 ىو٢د ٜٙ خإللٕدْ ٣خٕٙق٤َ ٣خالًٝٙدؾ ىي خأل٘ودء خًٝٙدـدً ىٞودً .

١٣ددٍخ خٕمْدد٘ خٕفدددجُ خٕددٍد ١ٌددر بٕودد٠ خٕٙدددزي زٞيددي خٕىودددٓ خٕيٞددي فددٜ خٕٙددقُ 
خٕقُزي ل ٣ٍوُٟ ف٦ٖ خأليذ خٕنُزي ل رًٓ ف٦ٖ ٔوغُش خٕؽَدىص خٕنُزودص فٖد٦ ظيْودُٟ ل 

٢دَٟ ز٢دد ي٣ٛ ٙسدَُ ل ٣ردًٓ ّدٍِٕ فٖد٦ خٕف٢دٔ زدٕؽَدىدص خٕقُزودص ٣فدًٗ خالٔدعَُخء ٣خٝس
٣ُٕخجق٢دد . الٔدوٚد ٣ؤٛ يَخٔدص َٝديٝدد خٕقدُذ ألٕد٤خٛ خٕىوددٓ ىدي خٕٙدقُ ٙدٜ خٕٚفددِ ل 
٣خٕعٙددسو٠ ل ٣خالٔددعقدَش ٣خْٕٞدرددص ل ٕدد٘ ظْددٜ زددًخىـ خإلففدددذ زدّٕوُىددص خٕٖيؾوددص ل ؤ٣ 

ٕعددًخفي خٕٚقدددٝي ىددي ٝيددٓ خٕٙدددفُ ل ٣خَظسدع٢ددد  خَٕددًَش فٖدد٦ خٕعبلفددر زدألٕيدددػ ل زددٔ
زقدعيع٠ ٣بلٕد٠ٔ ل ٣ُٙخفدش خَٕٚدٗ ٣خٕٚعَٖدي ىدي ظيضدؤ ٕد٤ٛ ووددٕي فٖد٦ آودُ ىدي 

خ . ًُ خ ل ؤ٣ ٝؽ ًُ  خأل٤ٖٔذ خأليزي ٘ق
٢ٕ٣ٍخ رََُ ؤٛ ٣َق خأليذ خٕقُزدي خَٕدًر٘ ٙديردص ٔدغموص ىدي ٝؾُظ٢دد بٕد٦ خْٕد٤ٛ 

  ٙبلٙم٢د خٕسديرص .٣ظٞد٢ٕ٣د خأل٘ودء ٣ؤ٢ٝد ال ظإوٍ ٢ٞٙد بال
٣ال رنددد  ٙدددٜ خأليذ خٕقُزدددي ٘دددوحدً ؤٝدد٠ ٙدددديد ال ٘ددديء ىوددد٠ ٙدددٜ فٚدددٌ »رَدد٤ٓ : 

خٕىودٓ ٤ٍ٣ش خٕعو٤رُل ألٛ ١ٍخ ٙٞٙداٟ خٕد٣ُق خٕقُزودص خٕعدي ؤٖٙدط ١دٍخ خأليذ ٣ؤَٕدط 
فٖو٠ ١ٍخ خ٤ٖٕٛ خٕىدٚل ٣بٝٚدد خٕدٍد رند  ٙٞدد د ٙقٙدُ خٕع٤ٕٝدووٜ د ١د٤ ؤٛ ٝعىدٍ ٙدٜ 

ٕٞدددد ٣ٕددد٘ ٝىٖدددٌ ٕددد٠ مدددٍخًء أل٣َخلٞدددد ٣َلوَددددً ٤َٖٕزٞدددد ال  ١دددٍخ خأليذ خٕدددٍد ٕددد٘ رىٖدددٌ

                                                           

ل 94/ 2/ 4رُخــ : خٕىودٓ ىي خٕٙقُ خٕقُزيل ؤ. خٕٕوً ٙمًٚ خٕىضُ لٕوٜ خٕع٤ٕٝيل ٚ (9)
 ٗل خْٕٚعسص خٕقُزوص ىي يٌٙٙ .9144د د 9229١عسقص 
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ٝعُ٘و موُٟ ٌِٕ َؤري ىي خأليذ خٕقُزي ٣ىي ٤ٍٙيٞد ظفد١د٠ل ؤ٤ٍٕد٠ ألٝد٠ خٕمدٌ ٣بٛ 
   (9) «ّٞط ؤفٖ٘ ؤ٠ٝ ٔونضر عدجيص ّسوُش ٜٙ راؼ٣ُٛ خٕمودش ىي ؤّٞده خ٤١ًَٕ خٕندزُش

ص ٖٙمدص ٙدٜ ظنٍردص ى٤٢ ر٥ُ ؤٛ خأليذ خٕقُزي خًَٕر٘ ٍد،ُ ؤٛ رٖسي لدـص فودُر
خأل٣َخق ل ألٛ فوُٟ ًٍ ٙض٦ ٣خٝع٦٢ل ىٖوٓ ٙدٜ خٕود٤خذ خٕٞؾدُ ىود٠ ٣خظىددٌٟ ٙٞددَش 
ر٢عدًد ز٢دددل ٣خٕمددٌ ؤٝدد٠ ال رْٚددٜ خ٢ٕٞد٤ع زإيزٞددد خٕمددًرػ ي٣ٛ ُٙخـقددص ؤيزٞددد خَٕددًر٘ 
٣خالٝغبلً ٜٙ لَٖدظ٠ خإلرفدزوصل ىدٕعُخغ ٕوٓ مؽدً ٠ّٖ لع٦ رًف٤ٝد خٕٙددزي بٕد٦ ٝسدٍٟ 

َٕيددّ ىددي خ٢ٕدد٤خءل ي٣ٛ ؤَع ،ددٖسص َٝددو فٖو٢دددل ٣خٕٕددقي ٣َخء ظَٖوددً ٣َخء ؽ٤٢َٝددد ٣خ
خٕنُزي خٕفًرً خٍٕد ال رٞدٔر ؤ٣ٌخٍٞد ٣ؼَدىعٞدل زمفص ؤٛ خالَظسددط زدَٕدًر٘ ال ٕٙديء 

 ىو٠ ٥٤ٔ خٕعًَرٓ ٣خٕقسديش ٠ٕ .
بٛ ٝسُش خٕٕىُرص زدأليذ خٕقُزي ٣خٙع٢د٠ٝ ٣خضمص ىي ّدبلٗ خٕٙددزي ىدي ّدٔ ٔدغُ 

 ظِٖ خٕٞسُش ٣يخىـ فٜ ٣ـ٢ص ٝؾُٟ ىي ظِٖ خَٕضوص ر٤َٓ :  ٢ٞٙد لد٣ٓ خٕعىيو ٜٙ
٣ْٕٞٞي ىي مٞوص فٜ ٔىظ ١دظ٠ خٕغدجيص ٜٙ خٕٞددْ ٣فدٜ َضدد١د ل أل٢ٝدد ظَدًْ »

٣ْٕدٜ ألٛ َيخء خَٕدًٗ رْٕدس٠ ٢ٙدزدص  خً ٤ٝ٣َ دً ٣ظقسً ّٔ ًٍر٘ ال ألٛ ىو٠ لَ ئّ ٙدض
ٙدٜ رمدًؼْ٘ فدٜ  ٝسح٤ٝي رد ٔديظي ! ١ٔ ظف٣ًٛ ىدي خٕقُزودصخٕٚدضي ٣ـبلٓ خٕعدَره 

ظِٖ خٕٚقدٝي خٕقٚوَص خٕعي ١ي ؤفٌٚ ٜٙ خ٤ٕٚض ٣ؤً٘ ٔقص ٜٙ خٕمودشل ظِٖ خٕٚقددٝي 
خ٤َٕرددص خٕٞدددىُش خٕعددي ظٖدد٤ٌ زإ٣يرددص خٕيْددُ ٣٘ددقدذ خٕىودددٓ ؟ ّددبل ٣ْٕددْٞ٘ ٣خـدد٣ًٛ ٙددٜ 
رٕددعغوـ ؤٛ رمددًؼْ٘ زْددٔ ؤٔدد٤ٖذ ٣،دد٤ض فددٜ ظٖددِ خٕٚقدددٝي خٕٕدددٌـص ٣خألىْدددَ 

٘  ز٢ددد خٕقددُذ ىددي زددًخ٣ظ٢٘ خأل٣ٕدد٦ ٣ؤي١٤َّددد ٍسددٔ ؤٛ ظٖٚددٓ ؤىحددًظ٢٘  خًٕخـٞددص خٕعددي ؤٕدد
 . (4) «ـ٣ٍش خٕمٌ ٣ظ١ٍر زإ١٣د٢ٙ٘ ظودَخض خٕمودش

                                                           

 . 61خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)

 خُٕٚــ خٕٕدزٌ ٝي٠ٕ ٣خٕويمص ٌخظ٢د . (4)
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١د٤ خٕعقودر أللدً خٕغدُىوٜ فٖد٦  «خٕعدُخغ ٣خٕٚقد،دُش»بٛ ُٙي خٕىغإ ىي ٍضوص 
لٕدددذ خَوددُل ٙددـ ؤٛ خأليذ خٕٚقد،ددُ رٍُدد٦ ز٢ٚددد ٙقدددًل زدددٕعُخغ خٕددٍد ١دد٤ وددّخٛ 

خٕعَٞوددض خٕيٞوددصل خٕعدي ظ٤،دٔ بٕو٢دد خٕندُذل ٣رْٚددٜ خٕمضددَشل ٣زدٕٚقد،دُش زدٔدعقدَش 
ؤٛ ظ٦ٍُ زإيزٞددل ي٣ٛ خٙع٢ددٛ َٕٖدًر٘ ّٖد٠ ٣فدًٟ َـقدص ٣ظىٖدو ٣ي٣ٛ بٍوددء ٕٖفًردً 

 ٠ّٖ ٣فًٟ ظَٖوً ِخجو ٙـ ؤٛ ؤلً خَٕغسوٜ ال رٞيي خَوُ زدْٕٖوص .
ىٖدددوٓ خالَظسددددط زددددٕعُخغ خٕقُزدددي ظقسدددًخً ٕددد٠ ؤ٣ ظًَرٕددددً ّٚدددد ِفددد٘ خٕٙددددزي ل ألٛ 

غ ٙقغ٦ زُٙد رٞغ٤د ف٦ٖ لَٖدض خإلرفدذ ٣خٕٕٖر ٙقدًل ١٣د٤ زدٍِٕ ريعدًُ خٕعُخ
فٜ خأل،٤ٓ خإلٔبلٙوص ٜٙ خَُٕآٛ خُْٕر٘ ّٚوًَ ظُٙرقي ب٢ٕيل ال رإظو٠ خٕسدعٔ ٙدٜ 
زدددوٜ رًرددد٠ ٣ال ٙدددٜ وٖيددد٠ل ٣زدددٍِٕ رعضدددك ؤٛ خٕعدددُخغ ٕدددوٓ ًَٙٔددددً ًٍخٔدددص خأل،ددد٤ٓ 

د،ددُشل خٕعددي ظىغددث ٣ظوددورل خإلٔددبلٙوص خٕعددي ظقٖدد٤ فٖدد٦ خٕىسددُش خٕسٙددُرص خٕٕٞددسوص خَٕ
٣ٌِٕ رٚٞك خٕمُرص ٕبلٝعَدء ٜٙ ظُخؼٞد ىي لَٖدظ٠ خإلرفدزوص خٕعي رْٜٚ خالٔعيديش ٢ٞٙدد 
فسددُ خٕمدضددُ زدظفدددٟ خٕٕٚددعَسٔل ٣ٝيددي خٕمَٖدددض خٕٕددٖسوص خألودد٥ُ خٕعددي ٕدد٘ رقددً ٢ٕددد 

 ٤ٙضـ ىي فوُٝد خٕمدضُ .
ء ٠ٕ فٖد٦ ًٍٙد٠ل ىٚي٤٢ٗ خًَٕخٔص ٕٖعُخغل ٣َى  خٕعفًرً ٣خٕعٙسػ زدًَٕر٘ل بزَد

ٕددوٓ ٙددٜ يرٞٞددد ىددي ٘دديءل ٣بٝٚددد ١دد٤ ٤ٍٙددو خْٕٞوٕددص خٕنُزوددص ىددي خٕقودد٤َ خ٤ٕٔددغ٦ 
خٕٕٚوموصل ىًَ ظسٞط ؤىْددَخً ٣ٝؾُرددضل ٣ؤضديط فٖو٢دد ٙدٜ خًَٕخٔدص ٙدد ـق٢ٖدد ـدّءخً 

ىٚي٢دد٤ٗ خًَٕخٔددص »ٙددٜ خٕددًرٜ ٝيٕدد٠ل رَدد٤ٓ خٕددًّع٤َ فٚدددي خٕددًرٜ وٖوددٔ ىددي ٌٕددِ : 
ض خْٕٞوٕددص ٣خٕعقدٙددٔ خْٕٕٞددي ىددي خٕٕدددلص ٕٙددم٤ذ فٖوٞددد ٙددٜ خٕىدددَؾل ٙددٜ وسددُخ
 . (9) «خٕنُزوصل ٣ٕوٕط ظَٖوًخً ؤ،وبلً ىي ظُخؼٞد

٣ٕدددوٓ ٙقٞددد٦ خاللعيددددػ زدَٕدددًر٘ل خٕدددُى  ٕٖفًردددً ل ألٛ ٌٕدددِ ١ددد٤ ٙدددد رٕدددق٦ 
ٗ  خر ظقدد٦ٕ ٤ٍٙدو خٕٚٙدُّوٜ زعٙدسؽ٢٘  زدٕمضدَخض ،٤ذ خٕع٤١ًَ ٣خٕٕد٤َط ٣ٍدً ٌ

ددٕم٤خ  ﴿٦: خألف٦ٚ زعَدٕوً خَزدء ٣خألـًخيل ٍدٓ ظقدٕ ٍَ َّٖدد٠م  َٓ خٕ َّ د ؤَٝ َٙ ٤خ  ٘م خظَِّسقم ٢َٕم  َٔ و ٍِ خ  ٌَ ٣َِب
                                                           

ل ٜٙ َٙدٓ ًّٕٖع٤َ فٚدي خًٕرٜ وٖؤ زق٤ٞخٛ : 6ل 14ٚٙفٖص خأليذ خإلٔبلٙيل خٕقًي  (9)
 ٗ .١4996د د 9241ظُ٘وً وغ٤خض خأليذ خإلٔبلٙيل ٕٕٞص 
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َٝد ۗ ْو٠ِ آَزدَء َٖ َٞد َف َيْو ْٕ د ؤَ َٙ ـم  ِس َٝعَّ  ْٔ َٛ  َز ٣ ًم ْوحدً ٣َاَل         َر٢َْعد َ٘  َٛ ٖم٤ َِ ْ٘ اَل َرْق ١م َٛ آَزدئم د َّ  ٤َْٕ  (9) ﴾ؤ٣ََ
. 

خٕمضدددَدل ىددُى  خٕفًرددًل ٣خالَظسدددط خألفٚدد٦ زدٕٚدضددي رقٍُددٔ لُّددص خٕٞٚدد٤ 
٣رٚوددٔ زدددٕٚفعٚـ بٕدد٦ خٕٕدد٤ْٛ ٣خٕعُخـددـل زٕددسر ٙددٜ ظٙددسؽ٠ زإىْدددَ ودعحددص ٙضدد٦ 
٢ِٞٙددددل ٣خٝمٕددددَٟ فدددٜ ّدددٔ يفددد٤ش ـًردددًش ٙعمدددَُش ٙدددٜ خألٔدددُل ىضدددبلً ؤٛ خٕعقودددر 
ٕٖعددددُخغ ي٣ٛ بيَخُ ٙددددد رفددددر ؤوددددٍٟل ٣ٙددددد رٞسنددددي ظُّدددد٠ ١دددد٤ ٙعدزقددددص ٕٖٕٚعٙددددٍُوٜ 

ٕعّرودددو ٣عٚدددٓ ٙقدٕٚددد٠ ٣خٕقٖٚددددٝووٜ خٕدددٍرٜ رعىوددد٣ُٛ ٙددد٤خعٜ خٕضدددقو ىدددي ظُخؼٞدددد 
 . (4)خٕمضدَرص 

لوددػ بٛ ١ٞدددُ فبلٍدددص  «زددوٜ خٕعددُخغ ٣خٕٚقد،دددُش»ىدُٕئرددص خٕودددجسص ١ددي خٕفٚدددـ 
فض٤رص ٣عوًش زدوٜ خٕٚدضدي ٣خٕمدضدُل ىدٕٚدضدي ؤٔددْ خٕمدضدُل ٣خٕمدضدُ خٙعدًخي 
خٕٚدضيل ٣ال رْٜٚ زعُ خٕمدضُ فدٜ خٕٚدضديل ؤ٣ خَٕد٤ٓ : زدإٛ خٕٚدضدي ٙٞيودٔ فدٜ 

 رً .خٕمدضُ ؤ٣ فٜ ّٔ ـً
١٣ٍٟ خُٕئرص ؤر١ًد ٙقؾ٘ َٝدي خأليذ فدٙص خٍٕرٜ َؤ٣خ ؤٝٞد ٕ٘ ٝقدً زمدـدص بٕد٦ ؤٛ 
ٝٞؾُ ب٦ٕ خٕعُخغ ٝؾدُش ظَدًرٓل ٣بٝٚدد خأل٣ٕد٦ ؤٛ ٝؽسدط ؤ،ددٕعٞد ٙدٜ وبلٕد٠ل ١٣دٍخ ٕدٜ 
رْدد٤ٛ زدَٕٞددٔ ٣خاللعددٍخء ٕٖعددُخغل ٣بٝٚددد زىَٖدد٠ وَٖدددً ـًرددًخً رٕدد٤ٚ زدالٔددعقديش فٖدد٦ 

ـًرًخً ٢ٍٕخ خٕعُخغل زموػ ٝإوٍ ٙد ٕٝدعغوـ ظغسوَد٠ خٕود٤ٗ  خٕعسقوصل ٣رْدي ر٤ْٛ بزًخفدً 

                                                           

 ( .919َُش خَرص )ٜٙ ٤َٔش خٕس (9)

ل خٕٚفًٖ خٕٕدزـ ٕٕٞص 99ل 99ٙفٖص خأليذ خإلٔبلٙيل خٕقًي خٕىدٙٓ ٣خٕق٣ُٙٛل ٚ (4)
١د ٜٙ َٙدٓ زق٤ٞخٛ : ٍضدرد خأليذ خإلٔبلٙيل خٕؽٞدجودض خألٔدٔوص ظ٤خىٌ ؤٗ ظضدي ًّٕٖع٤َ 9249

ل 9ل ط11ل 12فٚدي خًٕرٜ وٖؤل ٣َئرص بٔبلٙوص ىي ٍضدرد ٙقد،ُشل ي. فٚدي خًٕرٜ وٖؤل ٚ
 ٗ .١4991د د 9246يخَ خزٜ ّؽوُ 
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ظغسوَدددً فٖٚودددً ٣ز٢ددٍخ ْٝٙددو فددٜ ٝدد٤خلي خَٕدد٤ش ٣خٝعىدز٢دددل ٣ٝيددُِ ـ٤خٝددر خٕضددقو 
 . (9)٣بزقدي١د 

٣زُم٘ ٝسُش خُٕى  ٕٖعدُخغ ٣خٕؽد٤َش فٖود٠ خٕٚعوددفًش ىدي ّعددذ خٕىوددٓ خٕٙدقُد 
ؾدُٟ ىدي خَٕٚددٓ خٕدٍد ّعسد٠ َيخً فًٞ خٕقُذ ٝفً ؤزد خَٕدٔ٘ خٕٙدزي رًخىـ فدٜ ٣ـ٢دص ٝ

ف٦ٖ ًَٝ ،ًر٠َ ٙىعددَ خ٤ّٕودٔ ل زإٝد٠ بٝٚدد ؤَخي خٕدًف٤ش بٕد٦ خٕعفًردً خأليزديل ٣فٚدٔ 
ٕد٠ل ٣ٌٕددِ ال رًىقدد٠ بٕد٦ خ٢ٕددّء ٣خٕٕددىُرص زدأيخذ خألـددًخي د ّٚددد ٍدً لٕددر د ٣َمدد٘ 
برٚدٝدد٠ زٚددد ىددي ظددُخغ خألـددًخي ٙددٜ ٔددمُ ٍدد٤د ٣ـٚدددٓ ىٞددي لَددٌ ٕؤلـددًخي ّددٔ ٙددد 

٢ٍ٘ ٙدٜ مدٍخء ٙقٞد٤د ئد٘ل ٣ْٕٞد٠ رداٜٙ ؤرضددً زقفدّ ١دٍخ خٕعدُخغ عٚمط بٕو٠ ؤ٘د٤خ
ىددي خٕمودددش آىدٍدددً »فددٜ ؤٛ رٙددسـ ٙددد ىددي ؤ٣َخلٞددد ٙددٜ ـدد٤ؿ ٣فغددٗ ٣عٚدد٤ق ل ألٛ 

ٙف٤٢ٕص ٔدلُش موُ ٙد ىي خأليذ خٕقُزدي ٙدٜ آىددًل ٣بٌخ ّددٛ ّٕخٙددً فٖوٞدد ؤٛ ٝقفدر 

                                                           

ل 9ل ط22ل 24خالظفد١دض خٕفًرًش ىي خٕٙقُ خٕقُزي خٕٚقد،ُل ي. فسً خٕمٚوً ـوًل ٚ (9)
ٗل ٙإٔص ٤ٝىٔ زو٣ُضل ٕسٞدٛل ٣ظمَوٌ خٕعُخغ خٕقُزي ٢ٞٙف٠ ٣ظغ٤َٟل ي. فسً خٕٚفوً 9189

ً خأليزيل َٙدالض ىي ٗل خُّّٕٚ خٕقُزي ٕٖؽَدىصل خَٕد١ُشل لدضُ خ9182َٕٞ 6ل 1يردذل ٚ
ل يخَ مُررل خَٕد١ُشل ٣خٕمًخؼص 992ل 99عسوقص خأليذل ظُـٚص ي. ٙم٤ٚي خُٕزوقيل ٚ

ل 9ل ط28ل ٣21خٕعُخغل خٕمًخؼص ز٤،ي٢د بفديش ظإٔوٓ ـًرً ٕٖعُخغل فسً خٕٚفوً ز٤ٍُزصل ٚ
ٗل يخَ خٕغٖوقصل زو٣ُضل ٣ٙي٤٢ٗ خٕٙقُ يَخٔص ىي خٕعُخغ خًَٕٞدل ي. ـدزُ فوي٤َل 9112
ٗل ٣لًخؼص خٕٚمدىؾص ٣ؤ،دٕص خٕعفًرً ىي ًَٝ فٖي 4991ل خ٢ٕوحص خٕٚوُرص خٕقدٙص ْٕٖعدذل 1ٚ

ٗل خ٢ٕوحص خٕٚوُرص خٕقدٙص 4991ل رٞدرُ 92ل 92فُٙدل ي. ٙمًٚ فسً خٕقّرّ خ٤ٕٚخىيل ٚ
َٕو٤َ خٕؽَدىصل ٣خٕٙقُ خٕقُزي خٕٚقد،ُ ٍضدردٟ ٣ؽ٤خ١ُٟ خٕيٞوص ٣خٕٚق٤ٞرصل ي. فّ خًٕرٜ 

ٗل ٣،ُودض ىي ٣ـ٠ خٕقوُل ـبلٓ خٕقُٙدل 9116سقص يخَ خْٕعدذ خٕقُزي ل ع1بٔٚدفؤل ٚ
ل يخَ خٕٚقدَهل ْٙعسص خًَٕخٔدض خأليزوصل ٍُخءش ىي خٕعُخغ خًَٕٞدل ي. ـدزُ فوي٤َل 1ٚ
ٗل ٍضدرد خٕٙقُ 4996ل ٖٕٖٔص خٕق٤ٖٗ خالـعٚدفوصل خ٢ٕوحص خٕٚوُرص خٕقدٙص ْٕٖعدذل 89ٚ

ل يخَ خ٣ًُٕٙل ٣ٙغدٕقدض ىي خْٕعر ٣خٕمودشل ١د9292ل 9ل ط91خٕمًرػل ـ٢دي ىدضٔل ٚ
 ٗل يخَ خٕٚقدَه .9181ل 2ل ط441فسدْ ٙم٤ٚي خٕقَديل ٚ
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١ٌسددي ُٝـددـ بٕودد٠ ز٢ددٍخ خأليذ ٣ٝيىددُ زدد٠ ّمَٖددص ٙددٜ ٖٕٔددٖص ٌخظوعٞددد خٕقُزوددص ٣ّٚددٞف٘ 
ّٖٚد ؤَيٝد ؤٛ ٝو٤ك ألىْدَٝدد لٖو٢دد خٕٕددلُ خٕفٚودٔل ىدةٛ ٌٕدِ ال رٞسندي ؤٛ رَٖٞدر 
ىددي ٝي٤ٔددٞد بٕدد٦ ظَددًرٓ ىقسددديش ىةعسدددً ألزودددَٝد فددٜ ّددٔ ٙددد ىددي خٕٕددٚدء ٙددٜ ؤ٘ددقص 

 . (9) «٣ٝف٤ٗ
٣ًٍ زوٞدد ىوٚدد ٔدسٌ ؤٛ خٕعمودٜ زددٕعُخغ ضدً ف٤خٙدٔ خٕيٞددء ٣خٕد٣ٍزدٛ ىدي وضد٘ 

ل زدٔددعقديش لَٖدظدد٠ خإلرفدزوددصل ٕددوٓ ظقوددسدً ٣ظًَرٕدددً ٕٖعددُخغل ٣بٝٚددد خٕؽَدىدددض خألودد٥ُ
خٕعقور ٤١ خُٕى  ٕٖفًرً خٍٕد رضدوو بٕد٦ ؤيزٞدد ٣رْٚدٜ ؤٛ رٍُد٦ زد٠ ٣خالٕعوددً 

 خٕعدٗ زدٕعُخغ زْٔ مؽ٠ ٣ؼٚو٠ٞ ي٣ٛ ظٚووّ زوٜ خٕٞدىـ ٣خُٕيدء .
 زددٕق٤يش بٕد٦ ى٢ٚٚص خأليزدء ٣خَٕٞددي ١دي ظٚوودّ خٕٞددىـ ٙدٜ خٕدُيدء ٣ٌٕدِ ٕدٜ رْد٤ٛ بال

خٕعددُخغل ّٚددد ؤٛ خٕعَٖوددً خألـدد٤ه ْٕددٔ ٙددد رٚددط زوددٖص بٕدد٦ ؤيذ خٕنددُذل رٕٚدده ٣ٌٍٞددد 
 ٣٘ىووعٞدل ٣رٞسٍ ىو٠ خٕعقور خألف٦ٚ خٍٕد ال ر٥ُ ٜٙ خٕؾد١ُش بال ٣ـ٢دً ٣خلًخً .

٣ؤ٥َ ؤٛ خْٕدظدددر خٔدددعىًٗ ؤٔددد٤ٖذ خإلؼددددَش خٕدددٍد رىدعدددر خٕقدعيدددص ٣خ٤ٕـدددًخٛ 
ٕٙددددزي بٕددد٦ بؼدددَش خَٕددددَت زدْٕٖٚددددض ٌخض خألؼدددُ إلٍٞدددؿ خَٕددددَت زُؤرددد٠ل لوددػ فٚدددً خ

خٕٚٞسدددُد ٣خٕٚيقددد٤ٓ خٕىغددددزيل ١ٌ٣دددر بٕددد٦ لدددً خٕع٤٢ردددٔ ٣خٕٚسدٕندددص ىدددي خإلففددددذ 
زدأليذ خأل٣َ٣زديل ٣ٍودُ ٣َفدص خأليذ خٕقُزدي ٣ـٚدٕد٠ فٖد٦ لَسدص رٕدوُشل ١٣دٍخ ٙدد 

 ٤ٔه رعضك ىي ًَٝ ٢ٞٙؿ خٕٙدزي ىي ّعدز٠ خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذ .
ٙددٜ ؤزددي خَٕدٔدد٘ خٕٙدددزي ١٣دد٤ ٘دددفُ خٕق٣ُزددص ٣خٕٞضدددٓ خَٕدد٤ٙي ؤٛ  َٕددً ّٞددد ٝٞعؾددُ

رىدعددر خٕقَددٔل ٣رع٤ٔددٔ زدددٕٚٞغٌل »ردد٢ٞؿ ؤٔدد٤ٖذ خ٣ُٕرددص خٕقٖٚددي خٕٚددعميؼ خٕددٍد 

                                                           

ل ٜٙ َٙدٓ ألزي خَٕدٔ٘ خٕٙدزي زق٤ٞخٛ : 9911ل 9912ٙفٖص ؤز٤ٕ٤ خٕٚفًٖ خٕؽدٝيل ٚ (9)
 خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذ َي ف٦ٖ ًَٝ . ُٙــ ٔدزٌ .
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٣رُخفددي خٕمَدددجٌ ٍسددٔ ّددٔ خفعسدددَل ٣رٞددإ٥ فددٜ خٕعموددّ خألفٚدد٦ ٕددُؤد ٙددد ٕدد٘ رَدد٘ فٖودد٠ 
 . (9) «ؤٕو يٕؤ ٣يٕؤ

٤َ خأليزودصل ال خَٕٚدَٝدص زدوٜ ؼَدىدص فُزودص ىْدٛ ؤ٦ٕ٣ زدٕٙدزي ؤٛ رسوٜ ىضدجٔ خٕقو
٣ؼَدىددص مُزوددص عدٕٚددد ؤٝدد٠ رٕددِٖ خٕٚدد٢ٞؿ خٕعدددَرىي ىددي ّعدزدد٠ل ٣ٙددٜ خٕٚقٖدد٤ٗ زًخ١ددص ؤٛ 
خٕقو٤َ خٕبللَص ظقي ٜٙ خألِٙٞص خٕعدي ٍس٢ٖدد ٙدد ٕد٘ ظقد٠ خألِٙٞدص خٕٚدضدوصل ٣زٖنعد٠ ٙدٜ 

 ظفدَذ خٕمودش ٙد ٕ٘ ظسٖن٠ خألٙ٘ خٕىدٕوص .

                                                           

 ٗل يخَ خٕفًرً .9112ل 4ل ط82ل 82ـ ىٖٕغوٜل ٍٚضدرد خٕيُْ ىي خأليذ خٕٚقد،ُل ٣ير (9)



 قاسه الشابي ىاقدًاأبو ال

- 3032 - 

 

 نجفة السيذ الشنهاب  د/ 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

 املبحح الجاىي
 شابي يف كتاب اخليال الشعري عيد العربميهج ال

 ٣رض٘ فًش َٝدط : 
 ؤ٣الً : خٕىودٓ )ؤ١ٚوع٠ل ى٢٘ خإلٕٝدٛ خأل٣ٓ ٠ٕ ل ؤٍٕد٠ٙ( .

 ؼدٝودً : خٕىودٓ خٕٙقُد ٣خألٔدعوُ خٕقُزوص .
 ؼدٕؽدً : خٕىودٓ خٕٙقُد ٣خٕغسوقص ىي َؤد خأليذ خٕقُزي .

 زي .َخزقدً : خٕىودٓ خٕٙقُد ٣خُٕٚؤش ىي َؤد خأليذ خٕقُ
 ودٕٙدً : خٕىودٓ خٕٙقُد ٣خَٕوص ىي خأليذ خٕقُزي .

 ٔدئدً : خ٣ُٕق خٕقُزوص .
زددوٜ خٕٙدددزي ؤ١ٚوددص خٕىودددٓ ٣ضدد٣َُظ٠ ٕئلٕٝدددٛل ٣ٙدد٥ً لدـددص :  أوًلا : الخيااا 

خإلٕٝدددٛ خٕٞيٕددوص ٣خٕقَٖوددص ٕدد٠ل ٣رقٖددٔ ٌٕددِ زٞٙددإش خٕىودددٓ ىددي خٕددٞيٓ خإلٕٝدددٝوص زددًخىـ 
ـ ٣خٕنُردّش ىدبل رْٚدٜ ؤٛ رد٣ّٓ بال زد٣ّخٓ خٕموددش خٕغسـ ٣خٕنُرّشل ٣ٙد ّددٛ ٙدُيٟ خٕغسد

خٕىودددٓ ضدد٣َُد ٕئلٕٝدددٛ الزددً ٙٞدد٠ل ٣ال مٞوددص فٞدد٠ل ضدد٣َُد ٕدد٠ ّددد٤َٕٞ »ىوَدد٤ٓ : 
٣خ٤٢ٕخء ٣خٕٚدء ٣خٕٕٚدءل ض٣َُد ٣ُٕق خإلٕٝدٛ ٣َٕٖس٠ل ٣ٕقَٖد٠ ٣ٕٙدق٤َٟل ٙدد يخٙدط 

يٓ خإلٕٝددٝوص خٕمودش لودش ٣خإلٕٝدٛ بٕٝدٝدًل ٣بٝٚدد ّددٛ ّدٍِٕ ألٛ خٕىوددٓ ٝٙدإ ىدي خٕدٞ
زمْ٘ ١ٍخ خٕقددٕ٘ خٕدٍد فددٖ ىود٠ خإلٕٝددٛ ٣زدًخىـ خٕغسدـ ٣خٕنُردّش خإلٕٝددٝوص خْٕدٙٞدص 
٣َخء خٕٚو٤ٓ ٣خُٕمسدضل ٣ٙدد ّددٛ ٙٞٙداٟ خٕنُردّش ٣ٙودًَٟ خٕغسدـ ى٢د٤ لدي ودٕدًل ال 

 . (9) «٣ٕٜ رْٜٚ ؤٛ ر٣ّٓ بال بٌخ خضٚمٔ خٕقدٕ٘ ٣ظٞدؼُض خألردٗ ىي ؤ٣يرص خٕقًٗ
ؤ١ٚوددص خٕىودددٓ ٣ضدد٣َُظ٠ ٕئلٕٝدددٛ زدلددػ آوددُ  رَدد٤ٓ :  ٣رارددً ١ددٍخ خٕددُؤد ىددي

خٕىودٓ ٤١ ،ٖص ٙد زوٜ خإلٕٝدٛ خَٕد،ُ ٣خٕمَوَدص خٕٚمسسدصل خٕعدي ظدًً فٖد٦ خألى٢ددٗل »

                                                           

 . 99خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)
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ىوٞسقددػ خٕىودددٓ ٕوَددُذ ١ددٍٟ خٕمَوَددصل ١٣دد٤ ىددي ٝدلوددص ؤودد٥ُ ،ددٖص ٙددد زددوٜ خإلٕٝدددٛ 
وودٕد٠ل ردًٝو٢د ٙٞد٠ل ٣آٙد٠ٕ خٕسقوًشل خٕعي ال رم٢ََدد ٕد٠ خ٤ٕخٍدـ ىوسقدػ بٕو٢دد زٙدسدُ ٙدٜ 

 . (9) «٣رَُز٢د بٕو٢د
ى٢ٍخ خُٕؤد ر٥ُ ؼٚص فبلٍص زوٜ خٕىودٓ ٣خإل٢ٕدٗ خٍٕد ظعمَُ ىو٠ خٕٞيٓ ٙدٜ فددٕ٘ 
خٕمدددٓل ىعٕدددسك ىدددي فددددٕ٘ خٕددد٣ُقل لعددد٦ ظودددٔ بٕددد٦ لَددددجٌ خإليَخُ مودددُ خٕددد٤خفي 

خٕمَددجٌ خٕعدي ظىعٖدو ٙدٜ زدالٝغبلً ٙـ خٕٙق٤َل ٣رإظي ي٣َ خٕىودٓ ىدي ظَُردر ظٖدِ 
 . وُ ّٔ زمٕر بلٕد٠ٔ خٕىيي ٕعِٖ خٕمَدجٌىُي َ

٣ٜٙ ؼ٘ ّدٛ خٕىودٓ ٤١ خٕٚمُُ ٕٖٙق٤َ ٣خٕٕٚح٤ٓ فٜ يىـ خإلٕٝدٛ ب٦ٕ ظمَودٌ 
 آٙد٠ٕ خٕسقوًش خٕعي ظٕوغُ ف٦ٖ ٙٙدفُٟ .

٣رَددد٤ٓ خٕدددًّع٤َ ٙمٚدددً فسدددً خٕٚدددٞق٘ ويددددـي فدددٜ ؤ١ٚودددص خٕىوددددٓ ىدددي خألفٚددددٓ 
خألفٚدددٓ خٕقَٖوددص ٣ىددي خٕمودددش  ٕٖىودددٓ ٘ددإٛ ّسوددُ ىددي»خٕقَٖوددص ٣ىددي خٕمودددش خٕقٖٚوددص 

خٕقٖٚوص ٝي٢ٕدل ى٤٢ وغ٤ش ؤ٦ٕ٣ ؤ٦ٍَ ٜٙ خإليَخُ خٕمٕيل ٣ٜٙ ٙفُي خٕعدٍُّ ٝيٕد٠ل 
ىدٕعىؤ رقوٜ ف٦ٖ خٔعنبلٓ خٕٚدضي ٕٖٕٚدعَسٔل ٣ٕد٤الٟ أل،دسمط خٕموددش ىَودُش ّدٔ 
خٕيَُل ٣ْٕدٝط لودش خإلٕٝدٛ خٕٞيٕوص ضدحوٖص ٙمد٣ًيشل ى٢د٤ خأل،دٔ ىدي ظْد٤رٜ خٕٚؽدٔ 

 . (4) «٤١٣ خٍٕد رقوٞٞد ف٦ٖ ى٢٘ خٕمَدجٌ ٣خٕي٤ٞٛخٕقٖودل 
١٣ددٍخ خٕددُؤد رعقدضددً ٙددـ ٔدددز٠َ ىددي زودددٛ ؤ١ٚوددص خٕىودددٓ ٕٖددٞيٓ خإلٕٝدددٝوصل ى٢دد٤ 
رفقٔ خإلٕٝدٛ رٙقُ زإ٘ودء موُ لدضُشل ٣رٕعقوً ىدي ١ٌٞد٠ خٕود٤َ خٕعدي ؤي٢َّدد ٙدٜ 

دَ ظودد»ٍسددٔ زدددٕمٓل ١٣دد٤ ظْٞوددِ ىٞددي رٕددعى٠ًٙ ّدظددر خ٣ُٕخرددص خٝغبلٍدددً ٙددٜ ًَٙٔددص 

                                                           

ٗل ٤َٙٞٙخض 9116ل 9ل ط٢ٙ24ٚص خٕٙدفُ ىي خٕمودش ٣٘قُ خٕفؤ خٕمدضُل ٔوً ٍغرل ٚ (9)
 خٕفٚٔ .

ل 26زوٜ خأليذ ٣خًَٕٞل يَخٔدض ًَٝرص َؼدَ ؤيزوص ٤٢َٙٙش ٜٙ خأليذ خٕقُزي خًَٕر٘ل ٚ (4)
 فسً خٕٚٞق٘ ويدـي ز٣ًٛ عسقص ؤ٣ ظدَره . زَٖ٘ ٙمًٚ
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لوددػ رددع٘ ّٕددُ لدددـّ خٕددّٜٙ ٣ظٕٖٕدد٠ٖ خُٕظوددرل ٕفددٍذ خَٕدددَت ٣بفغدجدد٠  «خٕدد٤في
خٕوٕدُ ٣خٕٕد٤٢ٕص زدددُٕـ٤ؿ بٕد٦ خٕىٖدو فددٜ عُردٌ خٕعدٍُّل ؤ٣ ٙددد رٕد٦ٚ زٖندص خٕٕددوٞٚد 

 . (9) «خٕيبلٖ زدُ»
٣رضده ب٦ٕ ٌِٕ ؤٛ خٕىودٓ رىيو فٜ خٕٞيٓ خإلٕٝدٝوص لَددجٌ خ٤ٕخٍدـ  خْٕحودر 

ٙدددُخه آىددددً خٕٕٚدددعَسٔ خٕسقودددًش ٣خٔدددعقديش ؤلدددبلٗ ل ٣رفقدددٔ ىدددي خٕدددٞيٓ ىٕدددمص زدٔع
 خٕٚدضي خّٕخ١ُ .

٣رسددوٜ خٕٙدددزي ّوددو خٔددعقٚٔ خإلٕٝدددٛ خأل٣ٓ خٕىودددٓ ىددي ـٖٚدد٠ ٣ظُخّوسدد٠ ي٣ٛ ؤٛ 
ٕد٘ رقٞدي  «ؤٍسدٔ خٕٖودٔ»ؤ٣  «ٙدظدط خٕدُرك»ى٤٢ لوٞٚد ر٤َٓ ٙؽبلً : »رًَُ ٌِٕ ز٠ٕ٤َ : 

لَددًل ٣ؤٛ خٕٖودٔ ٍدً ؤٍسدٔ لَددً ٠ٞٙ ٙق٦ٞ ٙفدِردًل ٣بٝٚد ّدٛ رقعًَ ؤٛ خُٕرك ٍدً ٙدظدط 
زإٕو ًٍٗ ٣زإٕو ـٞدقل رًٓ ٍِٕٕ ٙد ىدي ؤٔددعوُ خألٍدًٙوٜ ٙدٜ ؤ٢ٝد٘ ّدد٤ٝخ راٙٞد٤ٛ 
زددإٛ خٕددُرك ٣خٕٖوددٔ ب٢ٕدددٛ ٙددٜ خ٢َٕددص خأل٤ٍردددءل ٣ٙددد ؤّؽددُ آ٢ٕددص خإلٕٝدددٛ فٞددً خإلٕٝدددٛل 
١٣ٍخ ؤفؾ٘ يٕؤ ف٦ٖ ؤٛ خإلٕٝددٛ ٙعدًرٜ زددٕغسـل ى٢د٤ ؽددٙث بٕد٦ ٙٞسدـ خٕموددش خأل٣ٓ 

ُ  خٕقودد٤َ لعدد٦ بٌخ ؽيددُ زُ٘دديص ٙٞدد٠ خعٚإٝددط ٝيٕدد٠ ٕددٍد ُّفددط ٙٞدد٠ خإلٕٝدددٝوص خ فٖدد٦ ٙدد
ُ  ضٚوُٟ ٍ٣» (4) . 

٣ب٘دددَش خٕٙدددزي بٕدد٦ خظىدددٌ خإلٕٝدددٛ خأل٣ٓ آ٢ٕعدد٠ ٙددٜ ٙؾددد١ُ خٕغسوقددص رددًٓ فٖدد٦ 
لدـص خإلٕٝددٛ بٕد٦ خٕدًرٜل لودػ بٛ خٕدًرٜ ١د٤ خٕدٍد رٚدٞك خإلٕٝددٛ خٕعد٤خِٛ خٕٞيٕدي 

 ٣خالَظ٤خء خ٣ُٕلي .

                                                           

ل ْٙعسص 482رُخــ : زٞدء خ٣ُٕخرصل يَخٔص ىي خ٣ُٕخرص خٕٚوُرصل ي. فسً خٕيعدق فؽٚدٛل ٚ (9)
ل ٣خٕيٜ خَٕووي ىي ض٤ء خًَٕٞ خأليزي خٕٞؾُرص ٣خٕعغسوٌل ي. فسً خٕٖغوو 9114خٕٙسدذل عسقص 
 ٗ .١9116د د 9296ل ط 442خٕمًرًدل ٚ

 . 94قُد فًٞ خٕقُذل ٚخٕىودٓ خٕٙ (4)
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ؤٛ خإلٕٝددددٛ رٙدددقُ زدٕمدـدددص خألزًردددص خٕقٚوَدددص بٕددد٦ ٍددد٤ش ؤّسدددُ ٙدددٜ ٤ٍظددد٠ ٌٕدددِ »
 . (9) «خٕٚم٣ًيش خّٕخجٖص رٞعٚي بٕو٢دل ٣رمعٚي ز٢د ىي ٤ٙخـ٢ع٠ ٕٖقدٕ٘ ٣خٕغسوقص

ىدإلٕٝدٛ ىدُي ؤ٣ ـٚدفدص رودقر فٖود٠ زدٔ رٕدعمؤ ؤٛ رؾدٔ زد٣ًٛ بٕد٠ ؤ٣ فَودًشل 
فٖدد٦ ٣ـدد٠ خٕىودد٤ٚ  ٣زنوددُ ظ٤ـدد٠ بٕدد٦ خرل ٕددٜ رٙددقُ خإلٕٝدددٛ ٣خإلٕٝدددٛ خٕمٕدددْ

زعيُيٟ ٣ظ٤لًٟ ٣ؤ٠ٞٙل زٔ رٙقُ زدٕعو٠ ٣خٕضودؿ ٣خٕعٙدعط ٣خٕدًٙدَل ٣ٕدٜ ظْد٤ٛ خٕموددش 
 ٥٤ٔ َلٖص ٍووُشل رٙقُ خإلٕٝدٛ ىو٢د زإال ٘يء رٕعمٌ خ٤ٕـ٤ي .

ّددٔ ٙددد ىددي خ٤ٕـدد٤ي فسددػل ٙددد يٙٞددد ٔدد٤ٚٞض ىٖددوٓ ألد ٘دديء »:  «ّدددٙي»رَدد٤ٓ 
 . (4) «ٙق٦ٞ

ص زدَِش ؤٙدٗ ّٔ خٕقَدجً ٣خٕٚدٍخ١ر خ٤ٕضدقوص ٣ٜٙ ١ٞد ظَو فَوًش خإلٔبلٗ ٘دٙى
ّد٤ٕـ٤يردددص ٣خٕقسؽودددص خٕعدددي ال ظعٚودددّ زدٕٙددد٤ٕٚوص ٣ال ظٖسدددي ٙغدٕدددر خإلٕٝددددٛ خ٣ُٕلودددص 
٣خٕفٕددًرصل زددٔ رقعَددً ؤ،ددمدذ ظٖددِ خٕٚددٍخ١ر ؤٛ خٕمودددش فسددػ ال ـدد٥٣ً ٢ٕدددل ٣ؤٛ 
خ٤ٕٚض رَو زدُٕٚ،دي ٢ٕ٘ل ٢ٕ٣ٍخ رَض٤ٛ ؤرد٢ٙ٘ زدٕعًّٚل أل٢ٝ٘ ر٣َ٣ًٛ ىي لَٖدص 

خذن ِىدي  ﴿ٙيُمص ٕقًٗ برٚد٢ٝ٘ ز٤ـ٤ي خٕىدٌٕل ٣،ًً خر خٕقؾو٘ بٌ  ر٤َٓ :  ٍَ ْ٘ َف ٢َّٕم
َود ۖ ْٝ ًُّ َمَودِش خٕ ْٕ ًل  خ ٜ ٣َخ ِٙ َّٖد٠ِ  َٜ خٕ  ِٙ  ٘ ٢َٕم د  َٙ ٣َ ۖ ٌُّ َ٘ ِش ؤَ َُ ِو َْ خذم خ ٍَ ََٕق ٣َ﴾ (2) . 

ىدٕىودٓ ىي َؤد خٕٙدزي رَٕٞ٘ ب٦ٕ ٍٕٚوٜ : ٍٕ٘ خظىٍٟ خإلٕٝدٛ إلؽ٢ددَ ٙدد ىدي 
يٕدد٠ ٙددٜ ٙقٞدد٦ ال ريوددك فٞدد٠ خْٕددبلٗ خٕٚددإ٤ٕهل ٣ٍٕدد٘ خظىددٍٟ خإلٕٝدددٛ ٕوددعي٢٘ زدد٠ ٝ

ٙؾد١ُ خ٤ْٕٛ ٣ظقدزوُ خٕمودشل ٤١٣ ؤًٍٗ ؤٍٕدٗ خٕىودٓ ٤ٙٝءخً ىي خٕٞيٓل ألٛ خإلٕٝددٛ 
ؤوٍ رعقُه ٙد ل٠ٕ٤ ؤ٣الً لع٦ بٌخ ٙد ـد٘ط زَٖس٠ خٕٚقدٝي ؤودٍ رقسدُ ف٢ٞدد زدألٕيددػ 

                                                           

ل ٜٙ ٙؽدٓ ًّٕٖع٤َ فٚدي خًٕرٜ وٖؤ 21ٙفٖص خ٣ًٕلصل خٕقًي خٕىدٙٓ ٣خٕى٤ٕٚٛل ٚ (9)
 ٗ .١9189د د 9299ل ٕٕٞص «٘يء فٜ خ٤ٕٚض»زق٤ٞخٛ : 

١د د 9248ل 9ل ي. فٚدي خًٕرٜ وٖؤل ط921ى٤ض٦ خٕقدٕ٘ ىي خُٕٕٚق خٕنُزي خٕٚقد،ُل ٚ (4)
 ٗل يخَ خزٜ ّؽوُ .4991

 ( .٤22َش خُٕفً خَرص ٍَ٘ )ٜٙ ٔ (2)
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 و7102العدد اخلامس               

ٓ  زدًخىـ رًىقد٠  ٣خٕعُخّورل ٣ٕٚد زٖل ىي ٌِٕ ٙسٖل خًََٕش ف٦ٖ خٕعقسوُ فٚد رُرًل ؤل
ب٦ٕ خألٝدٍص ىي خ٤َٕٓ ٣ٜٙ ١ٞد ٝٙإ خٕىودٓ خٕٖيؾي خٍٕد ّددٛ ٙٞد٠ خٕٚفددِ ٣خالٔدعقدَش 

 ٣خٕعٙسو٠ ٣مو١ُد ٜٙ ى٤ٞٛ خٕوٞدفص .
ل «٘دددق٤َد»ل ٣ووددددٓ ىٞدددي ؤ٣ «،دددٞدفي»ىدْٕدظدددر رَٕددد٘ خٕىوددددٓ بٕددد٦ ٕيؾدددي ؤ٣ 

ؾ خإلٕٝدٛ بٕو٠ ٙد يخٗ رمدعْ٘ بٕد٦ ٘دق٤َٟ ٣بٛ ٣رقغي خأل١ٚوص ٢ٍٕخ خَٕٕ٘ خٍٕد رمعد
ّدٛ رمدعْ٘ بٕد٦ خٕقَدٔ د ىدٕٙدق٤َ ١د٤ خٕدٍد ظع٤ٕدً ٙٞد٠ وُخجدً خٕيْدُ ٣زٞددض خٕىوددٓل 
١٣دد٤ خٕددٍد رٕددعٞيً عدٍدددض خٕٖنددص ٢ٖٕٞدد٤ع زقددرء ظودد٤رُ وٖفدددض خٕددٞيٓ خإلٕٝدددٝوص 

خٕٖندص خٕسٙدُرص أل،دنُ ٣ؤففدّ ٙدٜ ؤٛ ظمٚدٔ »٣ؤىْد١َد ٣آال٢ٙد ٣ؤلبل٢ٙدل لودػ بٛ 
ٙؽٔ ١ٍٟ خألٙدٝص خٕٕٚد٣رص ٢ٙٚد زٖندط ٙدٜ خٍُٕدي ٣خٕعَدًٗ أل٢ٝدد ضدوَص ٙمد٣ًيش ىدٝودص 
٣خٕٞيٓ خإلٕٝدٝوص ىٕومص ال ٢ٝدجوص ٣ٔعؾٔ خٕٖنص ىي لدـص ب٦ٕ خٕىودٓ ألٝد٠ ١د٤ خْٕٞدّ 

 . (9) «خألزًد خٍٕد ر١ًٚد زدٕمودش ٣خ٤َٕش ٣خٕٙسدذ
ظٞغسددـ خٕٞؾددُش خٕيٞوددص  زددإٛ ىودد٠ «زدٕىودددٓ خٕيٞددي»٣رقٖددٔ خٕٙدددزي ظٕددٚوع٠ ٢ٕددٍخ خٕٞدد٤ؿ 

ألٝددد٠ رضدددُذ  «زدٕىوددددٓ خٕٙدددقُد»خٕعدددي رَٖو٢دددد خإلٕٝددددٛ فٖددد٦ ١دددٍخ خٕقددددٕ٘ خْٕسودددُل ٣
 زف٣ٍَٟ ب٦ٕ ؤزقً م٤َ ىي ،ٚو٘ خٕٙق٤َ .

٣٣خضدك ١ٞدد ؤٛ ؤيرسٞدد رٞعودُ ٕٖد٤ٛ ٣خلددً ٙدٜ ؤٝد٤خؿ خٕٙدقُ ١٣د٤ خٕٙدقُ خٕيٖٕدديي 
خفعسددُ ّددٔ خ١عٚدددٗ  خٕددٍد رَددًٗ ىودد٠ خٕٚقٞدد٦ فٖدد٦ خٕٖيددؼ ؤ٣ خٕوددودمص خٕيٞوددص ل ألٝدد٠ ٍددً

زدٕٙددْٔ خٕيٞددي خٕددٍد رٚوددّ خأليذ فددٜ موددُٟ ٙفددُي ِودددَه ٕيؾوددصل ٢ٕ٣ددٍخ رَدد٤ٓ فددٜ 
١دد٤ ١ددٍخ خٕىودددٓ خٕددٍد ٖٝٚددك ٙددٜ وٖيدد٠ ٙبلٙددك خٕيٖٕدديص ٣ؤٔددُش »خٕىودددٓ خٕٙددقُد : 

د زْٔ فٞو ٣ً٘ش ١٣د٤ ١دٍخ خٕيدٜ  خٕيُْل ٣ٕٝٚـ ٜٙ ٣َخج٠ ١ًرُ خٕمودش خْٕس٥ُ ر٣ً 
 . (4) «ُ ٣رّي٣ؾ ىو٠ خٕيُْ زدٕىودٓخٍٕد ظًٞٙؿ ىو٠ خٕيٖٕيص زدٕٙق

                                                           

 . 91خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)

 . 96( خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل 4ٚ)
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ؤ٣ ٕقٔ خٕٙددزي بٝٚدد رَودً خٕؽد٤َش فٖد٦ ؤيفوددء خٕٙدقُ ٙٚدٜ ٕدوٓ ٕدًر٢٘ خ١٤ٕٚسدص 
 ٣رعى٣ٍٛ ٜٙ خألٔدٕور خٕسُخٍص ٔسوبلً إلويدء ضقو خٕٙق٤َ ٣ٝض٤ذ خإللٕدْ .

٣ال ـٚددٓ ٣ر٥ُ خٕٙدزي ؤٛ خٕىودٓ ٜٙ ٣ـ٢ع٠ خٕوٞدفوص ـدده ـدٙدً ال مٞودص ىود٠ 
 . ٕعٙو ٜٙ ٣َخج٠ و٤خٕؿ خألٙص ٣ال ٙٙدفُ خٕٙقر٣ال رْٜٚ ؤٛ ٝ

زإٝدددد٠ ضددددُذ ٙددددٜ خٕوددددٞدفدض خٕٖيؾوددددصل  «زدٕىودددددٓ خٕوددددٞدفي»٣رقٖددددٔ ٕعٕددددٚوع٠ 
ألٝدد٠ ٙفدددِ فٖدد٦ ّددٔ لدددٓ ٔدد٤خء ٍوددً ٙٞدد٠ خٕٚفدددِ ّٚددد فٞددًٝد  «زدٕىودددٓ خٕٚفدددِد»٣

 . (9)خَٛ ؤٗ ٕ٘ رَوً ٠ٞٙ ّٚد فًٞ خإلٕٝدٛ خًَٕر٘ 
ء ف٦ٖ خٕغسـ ٣ٙد ـدء ف٦ٖ خٕعْٖدول َئردص مودُ ى٢ٍٟ خُٕئرص خٕعي ظ٤ٕد زوٜ ٙد ـد

بٌخ ظغٖسدد٠  «ٙفدددِ ٣خٔددعقدَش ٣ظٙددسو٠»،دددجسص ألٛ خٕىودددٓ خٕوددٞدفي زٚددد رعضدد٠ٞٚ ٙددٜ 
 خٕٚق٦ٞل ٣ـدء في٤خًل ٣ٕ٘ رعْٖو ىو٠ل ؤّٕر خْٕبلٗ ز٢دء ٣َ٣َٝدً .

بٕد٦ ؤٛ ٙدٜ ى٤خجدً خالٔدعقدَش فدبل٣ش فٖد٦ بزدُخِ خٕسوددٛ ىدي  «خٕفُـددٝي»٣ًٍ ىغٜ 
ش ٣خإلرفددِ ىدي خٕعقسودُل ظٙدىوٛ خٕٚق٤ٞرددضل ٣ظفٕدو٢ٚدل ٣ظٙدىوٛ ،٤َش ٕٙدعفً

ىةٝدِ ٕعد٥ُ ز٢ددد »خٕٚديرددضل ٣ظفُرد١ًد ؤلودٝددً لعد٦ ظودسك ٣َلدٝودص ودٕودصل رَد٤ٓ : 
خٕفٚدي لودً ٝدعَدًل ٣خألفف٘ ىوومدًل ٣خألـٕدٗ خٕىُْ ٙسوٞصل ٣خٕٚقددٝي زًردص ـٖودصل 

بٛ ٘ددحط ؤَظددِ خٕٚقدددٝي  ٣ظفددً خٕعٙددسو٢دض فٖدد٦ خٕفٖٚددص موددُ ٙقفسددص ٙددد ٕدد٘ ظ٢ْٞدددل
خٕٖغويددصل خٕعددي ١ددي ويدرددد خٕقَدد٤ٓل ّإ٢ٝددد ٍددً ـٕددٚط لعدد٦ َؤظ٢ددد خٕقودد٤ٛل ٣بٛ ٘ددحط 

 . (4) «ٕغيط خأل٣،ده خٕفؽٚدٝوصل لع٦ ظق٤ي ٣َلدٝوص ال ظٞد٢ٕد خٕؾ٤ٞٛ
ف٦ٖ ؤ١ٚوص خٕغسـ ٣ٙٞدٔسص خألٕيدػ ٕٚقٞد١دل ٣فدًٗ خٕعْٖدو ىدي  «خًَٙد»٣راًّ 

٣فًٗ ٙٞدىُظ٢د ٕٚقٞد١دل ىو٤َٓ ٙيضبلً عُرَص خٕسمعدُد برُخي خالٔعقدَخض ٣خٕعٙسو٢دض 

                                                           

 . 96( خُٕٚــ خٕٕدزٌل 9ٚ)

ل ُ٘ق ٣ظقٖوٌ ٙمًٚ فسً خٕٚٞق٘ ٙمًٚ فسًٟ 916ؤُٔخَ خٕسبلمص ٕقسً خَٕد١ُ خٕفُـدٝيل ٚ (4)
 ٗ .٣9116َ٘وً َضدل خْٕٚعسص خٕعفدَرص 
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٣ٕدوٓ خٕٙدقُ فٞدً ؤ١دٔ خٕقٖد٘ زد٠ بال لٕدٜ »ف٦ٖ عُرَص ؤزي ظٚدٗ ىدي ،د٤ك خٕٙدقُ : 
خٕعدددإظي ٣ٍدددُذ خٕٚإودددٍ ٣خوعوددددَ خْٕدددبلٗ ٣٣ضدددـ خألٕيددددػ ىدددي ٤ٙخضدددق٢دل ٣ؤٛ رددد٤َي 

عٚؽدوبلض خٕٚق٦ٞ زددٕٖيؼ خٕٚقعددي ىود٠ خٕٕٚدعقٚٔ ىدي ٙؽٖد٠ل ٣ؤٛ ظْد٤ٛ خالٔدعقدَخض ٣خٕ
الجَص زٚد خٔعقوُض ٠ٕ ٣موُ ٙٞددىُش ٕٚقٞددٟل ىدةٛ خْٕدبلٗ ال رْعٕدي خٕس٢ددء ٣خ٣ُٕٝدٌ بال 

 . (9) «بٌخ ّدٛ ز٢ٍخ خ٤ٕ،و
 ثاىيًا : اخليال الشعري واألساطري العربية :

ه خٕٙدزي خألٔدعوُ زإ٢ٝد :   ُ خْٕٖٚص خأل٦ٕ٣ خٕعدي ظ٤ـٕد٢د خإلٕٝددٛ ٙدٜ ظقددزوُ »رق
٢د ٙقدٝي ١ٍخ خ٤ٕـ٤ي خٕٚعٞدٍضدص ٣ؤ٢ٝدد ١دي خٕود٤ض خأل٣ٓ خٕمودش ٣لد٣ٓ ؤٛ رعي٢٘ ٙٞ

ٛ  زوٜ ـٞسو٠ ٜٙ ؤ،٤خض خٕيُْ ٣ؤـُخْ خٕٙدق٤َل ؤ٣ زقسددَش ؤيٝد٦ بٕد٦ خٕد١ٍٜ  خٍٕد َ
ب٢ٝدد عي٤ٕددص خٕٙددقُ ىدي عي٤ٕددص خإلٕٝدددٛ ٣ٙدد ّدددٛ ٙوددًَٟ خٕغي٤ٕدص خٕٕدددٌـص ى٢دد٤ ؤيٝدد٦ 

ّدٔ ّٖيدص ؤ٣ ظودٞـ  ب٦ٕ خٕغسـ ٣ؤيٓ ف٦ٖ خٕٞيٓ ٜٙ ؤد ٘يء آوُ أل٠ٝ ر٦َٖ زُرحدً ٜٙ
 . (4) «زقوًخً فٜ ّٔ ِوُه ؤ٣ ظ٤ٚر٠

رعضددك ٙددٜ وددبلٓ ظقُرددو خٕٙدددزي ٕؤلٔددغ٤َش ؤ٢ٝددد ظَدد٤ٗ فٖدد٦ خٕىودددٓ خٕيغددُد 
خٕسددًخجي ؤ٣ خٕٕدددٌؾ زمْدد٘ فَددٔ خإلٕٝدددٛ خأل٣ٓ خٕددٍد ٕدد٘ رٞضددؿل ّٚددد رعضددك َزددظ 

 خٕٙدزي زوٜ خٕىودٓ خٕوموك ؤ٣ خٕٙقُد ٣خألٔغ٤َش .
ىودد٠ ٞيٓ خإلٕٝدددٝوص زمْدد٘ ١ددٍخ خٕقدددٕ٘ خٕددٍد فدددٖ ٣ٙددد يخٗ خٕىودددٓ ٍددً ٝٙددإ ىددي خٕدد

 . خإلٕٝدٛل ىًَ َخىَط خألٔغ٤َش خإلٕٝدٛ خأل٣ٓ ٕويُٕ ز٢د ؽ٤خ١ُ خٕغسوقص
خٕعدي ظىدعٛ زد٢َٕدص ٣ؤىقدد٢ٕ٘ »٣ٜٙ ؼ٘ رْٚدٜ ظقُردو خألٔدغ٤َش زإ٢ٝدد خٕمْدردص 

٣ٙندددُٙخظ٢٘ لددوٜ ٕدد٘ رْددٜ خإلٕٝدددٛ خأل٣ٓ رسمددػ فددٜ خ٢َٕددص ٕددٍخظ٢دل ٣ْٕددٜ ز٤،ددي٢د 
خٕنوسوددص خٕعددي ظٕددوغُ فٖدد٦ خٕؾدد٤خ١ُ خ٤ْٕٝوددص ٣ظٞؾ٢ٚدددل ؤ٣ خَٕوددص خٕعددي ؤٝٙددإ١د  خَٕدد٥٤

خإلٕٝدددٛ خأل٣ٓ ٕعودد٤َ ٙددد ٣فعدد٠ ٌخّددُش ٘ددقر ؤ٣ ٕٝددف٠ وودددٓ ٘دددفُ لدد٤ٓ لددديغ 
                                                           

ٜ ؤزي ظٚدٗ ٣خٕسمعُدل ٕئلٙدٗ خٕمٕٜ زٜ زُٙ خًَٙدل ظمَوٌ ٙمًٚ ٙموي خًٕرٜ خ٤ٕٚخِٝص زو (9)
 ٗل خْٕٚعسص خٕقٖٚوص زو٣ُض .١9122د د 9212ل عسقص 289فسً خٕمٚوًل ٚ

 . 91خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (4)
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لَوَدديل ّدددٛ ٕدد٠ ٙددٜ خأل١ٚوددص ٙددد ـقٖدد٠ رقددوٗ ىددي ؤفٚدددً ٌٕددِ خٕٙددقر ،ددمومدً ؤ٣ 
 . (9) «ٙمُىدً ظٚعّؾ ز٠ ظيد،ؤ وُخىوص

عوُ زددًخىـ ظيٕددوُ خٕغَدد٤ْ خًٕرٞوددص خٕعددي ظ٤خَؼ٢ددد خٕسددًخجو٤ٛ ٣ٙددٜ ؼدد٘ ٝٙددإض خألٔددد
ي٣ٛ ؤٛ ري٤ٚ٢خ َٕود٢ٙد ٙقٞد٦ل ىإود٣ٍخ رٕٞدف٤ٛ ٕعيٕدو١ُد خَٕودٛل ؤ٣ ٕعيٕدوُ ٍد٥٤ 

 خٕغسوقص خٕعي وٙو٢د خإلٕٝدٛ خٕسًخجي ٣ففّ فٜ ى٢ٚ٢د ىقس١ًد .
   (4)٣زٍِٕ ظ٣ًَ خألٔدعوُ ل٤ٓ ؼبلؼص فٞد،ُ ١ي : خإلٕٝدٛل ٣خٕغسوقصل  ٣خ٢َٕص 

٣رقٖٔ خٕٙدزي َٕٖص خألٔدعوُ خٕقُزوص ب٦ٕ فًٗ فٞدرص خٕد٣ُخش ٣خٕقدُذ ؤٝيٕد٢٘ ز٢دٍخ 
 خٕيٜ لوػ ٕ٘ رفٚق٠ ّعدذ ودٚ ّٚد ىي ؤٔدعوُ خألٙ٘ خألو٥ُ .

ال لدؼ ٢ٕدد ٙدٜ ٣ضددءش خٕيدٜ ٣ب٘دُخً خٕموددشل »٣ر٥ُ خٕٙددزي ؤٛ ؤٔددعوُ خٕقدُذ 
وُ خٕو٤ٝددٛ ٣خ٣ُٕٙددٛ ٣ؤٛ ٜٙ خٕٚمدٓ ؤٛ رفً خٕسدلػ ىو٢د ٙد ؤٕو ؤٛ رفًٟ ىدي ؤٔددع

ٙددٜ ٌٕددِ خٕىودددٓ خٕىوددر خٕفٚوددٔل ٣ٙددٜ ظٖددِ خٕق٣ٍزددص خٕٙددقُرص خٕعددي ظعيفددُ ٢ٞٙددد 
خٕيٖٕددديص خٕنضدددص خٕٞدفٚدددص .... ل ىد٢َٕدددص خٕقُزودددص ال ظٞغددد٤د فٖددد٦ ٘ددديء ٙدددٜ خٕيْدددُ 
٣خٕىودٓل ٣ال ظٚؽٔ ٙؾ٢ُخً ٙدٜ ٙؾدد١ُ خْٕد٤ٛ ؤ٣ فدعيدص ٙدٜ ف٤خعدو خإلٕٝددٛل ٣بٝٚدد 

٢ص زٖقدر خٕودسوص ٣فدُخجٓ خألعيددٓل ٣زَودص خألٔددعوُ ١ي ؤٝوددذ زٕدوغص ٔددٌـص ٘دسو
ٙدٜ خٕٚقددٝي خٕٕددٙوصل خًٕرٞوص ال ظيوك فٜ ىُْ فٚوٌ ؤ٣ ٘ق٤َ يٍوٌ ٣ال ظُّٙ ٕٚق٦ٞ 

 . (2) «٣بٝٚد ١ي ؤي٦ٝ ب٦ٕ خ١٤ٕ٘ ٢ٞٙد ب٦ٕ ؤد ٘يء آوُ

                                                           

ل خ٢ٕوحص خٕٚوُرص 921ؤيذ خألعيدٓل ىٖٕيع٠ ى٠ٝ٤ٞ ٣ٔدجغ٠ل ي. ١ديد ٝقٚدٛ خ٢ٕوعيل ٚ (9)
 ْٕٖعدذل يخَ خٕٙح٤ٛ خٕؽَدىوص زسنًخي . خٕقدٙص

ل ٣خألٔغ٤َش ىي  942ل 942ل 9ٍٚوص خأليذ ىي خٕقدٕ٘ل ؤلًٚ ؤٙوٜل ِّي ٝفورل ؾ (4)
 ل ْٙعسص فوٜ ٘ٚٓ . 1خٕٙقُ خٕقُزي خٕمًرػ ل ي. ؤٝٓ يخ٣ي ل ٚ

 . 49خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (2)
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ىدٕٙدددزي ؤَـددـ خٕضددقو خٕؾددد١ُ ىددي خألٔددغ٤َش خٕقُزوددص بٕدد٦ و١٤ٖددد ٙددٜ ـدٝددر 
لسدددِ خألٔدددغ٤َشل ٣خٕٙددق٤َ خٕدددًٍوٌ خٕدددٍد رُٙدددّ بٕددد٦ خٕٚقددددٝي خالزعْدددَ خٕقَٖدددي ىدددي 

 خٕٕدٙوص .
٣رؤ ز٠ خٕعقٚو٘ ىدي خٕمْد٘ ٣ظَدًر٘ خٕٞعوفدص فٖد٦ خًَٕٚٙدص ىدي ٤ٍٕد٠ : زدإٛ آ٢ٕدص 
خٕقددُذ ال ظٞغدد٤د فٖدد٦ ٘دديء ٙددٜ خٕيْددُ ٣خٕىودددٓ ٣بٝٚددد ١ددي ؤٝودددذ ٔدددٌـص ؤ٘ددس٠ 

ٞدددزوـ خٕيٖٕدديص زٖقددر خٕوددسودٛ فٖدد٦ فْددٓ ؤٔدددعوُ خٕو٤ٝدددٛ ٣خ٣ُٕٙدددٛ خٕعددي ظعيفددُ زو
 خٕنضص ٣خٕىودٓ خٕىور خٕفٚؤ .

٣رَددَُ خٕٙدددزي ١ددٍخ خٕمْدد٘ زقددً َٙدَٝعدد٠ زددوٜ خألٔدددعوُ خٕقُزوددص ٣ؤٔدددعوُ خٕو٤ٝدددٛ 
ى٢ددٔ َؤرددع٘ ىوٚددد ظ٤ٖظدد٠ فٖددوْ٘ ٙددٜ ؤٔدددعوُ خٕقددُذ »٣خ٣ُٕٙدددٛ زٞسددُش وغدزوددص ىوَدد٤ٓ: 

خٕمدٌ ٣خلًش ظًُٙ زدٕيٜل ٣ٍِّٕ ّدٝط ؤٔدعوُ خٕقُذ ٣ؼٞوص ـدًٙش ـدىوص ٕد٘ ظيَد٠ 
٣ال ظ٣ٍٍط ٍٕش خٕىودٓل ؤٙد ؤٔدعوُ خألٙ٘ خألو٥ُ ىًَ ّدٝط ٙٙسقص زد٣ُٕق خٕٙدقُرص 

 . (9) «خٕفٚوٖص ِخوُش زيٖٕيص خٕمودش خٕيٞوص خُٕخٍوص ىي ؽٔ خٕىودٓ
٣خَٕٚدَٝص خٕعي ف١ًَد خٕٙدزي زدوٜ خألٔددعوُ خٕقُزودص ٣خألٔددعوُ خٕو٤ٝدٝودص ظعفد١دٔ 

ٚق٦ٞ ؤٛ ْٕٔ ؤٙص ؼَدىع٢د ٢ٍ٣ٌ٣د ٣ؤٔدعو١ُد خُٕٙط خٕعدَرىي ٣خٕسوحي ٣خالـعٚدفيل ز
 خٕٞدزقص ٜٙ وو٤،وص خٕسوحص ٣خٕٚفعٚـ .

ىدألٔدددعوُ خًٕرٞوددص فٞددً خٕقددُذ وضددقط ٕٖسوحددص خٕغسوقوددص ٣خالـعٚدفوددص ىددي ـّرددُش 
خٕقُذل ١٣ٍٟ خٕسوحص ظىدٕو خٕسوحدض خألو٥ُ ّدٕسوحص خٕو٤ٝدٝوص ٣خ٣ُٕٙدٝوصل ىْددٛ عسوقوددً 

 .ؤٛ رىعٖو ف٢ٞد ز٤لي خٕسوحص 
٣َٙودْ ًََٙش خألٙص خأليزوص ٕوٓ ىي ٤ٝؿ ٙد فُض٤خل ٣ْٕٜ زَٚدًخَ خٔدعىًخ٢ٙ٘ 
ٕسوحددع٢٘ ىدددي ؤيز٢ددد٘ل ٣خٕمددٌ ؤٛ خألٙدددص خٕقُزودددص خٕفد١ٖودددص خٔددعىًٙط زوحع٢دددد ىدددي ؤيز٢دددد 
خٔدددعىًخٙدً ردددًف٤ بٕددد٦ خإلففددددذ ىٖددد٘ ظعدددُُ ،دددنوُش ٣ال ّسودددُش بال ؤ٣ٕع٢دددد فٞدرع٢ددددل 

                                                           

 . 42خُٕٚــ خٕٕدزٌل ٚ (9)
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٤ش خٕٖٕددٜ ٙددد روددك ؤٛ ظَددو زدد٠ ؤٙدددٗ ٣ؤىدضددط فٖو٢ددد خٕغسوقددص ٙددٜ ىودددلص خَٕدد٤ٓ ٣ٍدد
 . (9)خألٙ٘ خألو٥ُ ٙسد١وص 

ل  «ىٞؾُش خٕٙدزي ب٦ٕ خألٔدعوُ خٕو٤ٝدٝوص ١دي ٝؾدُش ٙودم٤زص زددإلـبلٓ ٣خٕعَدًرٓ
٤١٣ ٢ٍٕخ ر٥ُ ي٣ٝوص خٕقُذ ىي خأليذ ٣خٕمودشل ١٣ٍخ ١٣٘ زقودً فدٜ خَٕٞدً خٕوددجرل 

خٕيْددُل ٣ظسٖددً  ىٖددوٓ ٙددٜ خإلٝوددده ؤٛ ؤلْدد٘ فٖدد٦ ؤيذ ؤٙددص زضددقو خٕىودددٓل ٣ٔددَ٘
خإللٕددْل ٣ضددوٌ خألىدٌل زفددُش ٍٖد٘ل ىدددٕقُذ فُىدد٤خ خألٔددعوُل ْٕددٜ ٕد٘ رددُي فدد٢ٞ٘ 

ددٕم٤خ ٣فٜ ؤيز٢٘ ٥٤ٔ ؤٍٔ خَٕٖؤ ٘قُخً ٣ٝؽُخًل ٍدٓ ظقد٦ٕ ف٦ٖ ٕٕدٛ خٕٚٙدُّوٜ :  ٍَ ٣َ﴿
ًش ٣َؤَِ،وبلً﴾ َُ ْْ ْو٠ِ زم َٖ ٦َٰٖ َف ْٚ َعَعَس٢َد َى٢َِي ظم ّْ َٜ خ ِٕو ُم خأْل٣ََّ دِعو َٔ  . (4) ؤَ

ً خيف٦ خ٤ُّٕٙٚٛ ؤٛ خَُٕآٛ خْٕدُر٘ بٝٚدد ١د٤ ؤٔددعوُ ٣وُخىددض خأل٣ٕدوٜ ٣ٍدً ىَ
ِع  َي خر ظقد٦ٕ فٖو٢٘ ىي ٠ٕ٤ٍ :  َْ د٣َخِض ٣َخأْلَ َٚ د َّٕ َُّ ِىدي خٕ د  ِٕ ٘م خٕ د َٖ د َرْق ٍِ ٠َٕم خَّٕ َّ ْٔ ؤَٝ ٍم  ﴿ 

ِلوٚدً  ََّ ٤َخً  َٛ َميم د َّ  . (2) ﴾ِب٠َّٝم 
و٠ خألـًخي زعَٖوً مو١ُ٘ ٙدٜ خألٙد٘ل ٣رقٖٔ خٕٙدزي الظفدٟ خٕقُذ ب٦ٕ خ٤ٕؼٞوص ٣ظإٕ

٣خظسدددؿ خٕقددُذ ٕنوددُ خٕعٙددىوٛ ١دد٤ خٕٕددسر ىددي ؤٛ ؤٔدددعو١ُد ٕدد٘ ظْددٜ ٙٙددعٖٚص فٖدد٦ 
 . (2)٘يء ٜٙ خٕىودٓ خٕٙقُد 

١٣دددٍخ خٕدددُؤد ىوددد٠ ٝؾدددُل لودددػ بٛ ىدددي ٙقؾددد٘ ّعدددر خٕٕدددوُش ؤٛ خٕدددًرٜ ىغدددُش ىدددي 
وُش ٙددٜ ٣ؤٛ خٕقددُذ ٙددٜ فددًٝدٛ ٣ٍمغدددٛ ّددد٤ٝخ فٖدد٦ زودد «خٕع٤لوددً»خإلٕٝدددٛل ٤ٍ٣خٙدد٠ 

ؤ١ُٙ٘ لوػ ّددٛ ظقسد١ً٘ ر فٖد٦ ٘دُرقص ٔدوًٝد بزدُخ١و٘ ١٣دي خٕمٞويودصل ظ١٤َٖدد ٙدٜ 
خزٞدد٠ بٔددٚدفؤل ىْددد٤ٝخ فٖدد٦ ؤٛ خر ٣خلددً ال ٘ددُرِ ٕدد٠ل ٣ٙعوددو زودديدض خْٕٚدددٓل 

                                                           

 ل زعوُه .222ل 222ٍوص خأليذ ىي خٕقدٕ٘ل ٚ (9)

 ( .1( ٜٙ ٤َٔش خٕيٍُدٛ خَرص )4)

 . 6( ٜٙ ٤َٔش خٕيٍُدٛ خَرص 2)

 . 49( خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذ 2ٚ)
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٣ّددد٤ٝخ رودد٤ٖٛ ٣رودد٤ٙ٤ٛ ٣رمفدد٤ٛ ٣رّّدد٤ٛ ٣رودد٤ٖٛ خألَلدددٗل ىٖٚددد عدددٓ خألٙددً 
ط ٙقُىع٢٘ زٚد ـدءض زد٠ ٘دُرقع٢٘ ٙدٜ ٣زق٣ًخ فٜ ِٜٙ خٕٞس٤ش ّؽُ ىو٢٘ خٕف٢ٔل ٣ٍٖ

 «فٚد٣ُ زدٜ ٕممدي  خٕىّخفدي»خ٥ً٢ٕ ٣خٕدًرٜ خٕٚسدوٜ لعد٦ خىعٍُدط ّٖٚدع٢٘ زقدً ؽ٢د٤َ 
خٕددٍد ٘ددُؿ ٢ٕدد٘ ٙددٜ خٕددًرٜ ٙددد ٕدد٘ رددإٌٛ زدد٠ خرل ٣ٍددً ـقٖعدد٠ خٕقددُذ َزَّددد ال رسعددًؿ ٢ٕدد٘ 
زًفدص بال خظىد١٣ٍد ٘دُفص ل ألٝد٠ ّددٛ رغقد٘ خٕٞددْ ٣رْٕد٤ ىدي خ٤ٕٚٔد٘ فٙددُش آاله 

ٖ ص زًٝص   . (9)٣ّٕد فُٙش آاله لم
ىدددٕقُذ ّددد٤ٝخ فٖدد٦ يرددٜ بٔددٚدفؤ رمفدد٤ٛ خٕسوددط ٣رغ٤ىدد٤ٛ ٣رُٙدد٤ٛ خٕفٚدددَ 
٣رَي٤ٛ خ٤ٕٚخٍو ٢ّٖد ب٦ٕ ؤٛ ـدء ف٣ُٚ زٜ ٕممدي  خٕىّخفدي ىْددٛ ؤ٣ٓ ٙدٜ مو دُ يردٜ 
بٔددٚدفؤل ىٞوددر خأل٣ؼدددٛ ٕٖقددُذ ٣ؤٙددُ خٕٞدددْ زقسديظ٢دددل ٣ٍددً ظٚؽددٔ ٕدد٠ خٕٙددوغدٛ ىددي 

َدٓ فٚد٣ُ : ٕسودِ ال ٘دُرِ ٕدِل ىَددٓ خٕٙدوه : بال ٘دُرْدً ،٤َش ٘وه ٤١٣ رٖسيل ى
 ٤١ ِٕل ىإُْٝ ٌِٕ ف٣ُٚل ٣ٍدٓ : ٙد ١ٍخ؟ ىَدٓ خٕٙوه : ٍٔ ظ٠ْٖٚ ٣ٙدد 

 . (4)ِٖٙل ىة٠ٝ ال زإْ ز٢ٍخل ىَد٢ٕد ف٣ُٚل ىًخٝط ز٢د خٕقُذ 
٣خٕقُذ زدُم٘ ٙدد ؤٕد٘ ز٢د٘ ٙدٜ ٘دُُ ٣٣ؼٞودص ٕد٘ ر٢فد٣ُخ خٕع٤لودً ٣ٕد٘ رٕدعغوق٤خ 

َٜ ل لوػ ؤ٣ٍُخ ز٠ ودَٕدً َخٍِدً ًٙزُخً رَد٤ٓ ظقدد٦ٕ : ٕٝودٛ خٕىدٌٕ د  ِٙ ْم٘  ٍم ِم ُْ دٜ َرد َٙ  ْٔ ٍمد ﴿

                                                           

ل 4( ز٤ٖك خألَذ ىي ٙقُىص ؤل٤خٓ خٕقُذل ظإٕوو ٙم٤ٚي ُْ٘د خأل٤ٕٔي خٕسنًخيدل ؾ9)
ٕوُش خٕٞس٤رص ل ظمَوٌ ٙمًٚ ز٢فص خألؼُدل ط يخَ خْٕعدذ خٕٚوُدل زعوُهل ٣خ911ٕل 912ٚ

ل ١4991د د 9248ل ط4ل ؾ44ل 8فُع ٣ٍدجـ ٣ظمٖؤ ؤلًخغل ي. ٙمًٚ فٖي خٕوبلزيل ٚ
 ْٙعسص ىودع .

رُخــ ٔسدجِ خ١ٍٕر ىي ٙقُىص ٍسدجٔ خٕقُذ ٕٖٙوه ؤزي خٕي٤ِ ٙمًٚ ؤٙوٜ خٕسنًخيد خ٢ٕٙوُ  (4)
ٝو ىي ٗل ٣خ٣ُٕع خأل4991ل 2ل يخَ خْٕعر خٕقٖٚوص زو٣ُض ٕسٞدٛل ط226ل 221زد٤ٕٕرًدل ٚ

ل 9خٕىؽقٚي خ٢ٕٕوٖيل ؾظيٕوُ خٕٕوُش خٕٞس٤رص الزٜ ١ٙدٗ ٕئلٙدٗ ؤزي خَٕدٔ٘ فسً خُٕلٜٚ 
 . ل ظمَوٌ فسً خر خٕٚٞٙد٣دل يخَ خٕمًرػل خَٕد١ُش981: 981ٚ
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ؾم  ُِ ِو دِط ٣َرمْىد َٚ ْٕ َٜ خ د ِٙ َْٕمديَّ  ؾم خ ُِ دٜ رمْىد َٙ ٣َ ََ ـَ ٣َخأْلَْزَودد ْٚ َّٕ ِم خٕ
ِٖ ْٚ ٜ َر َّٙ ِع ؤَ َْ دِء ٣َخأْلَ َٚ َّٕ خٕ

  َُ ْٙ ُم خأْلَ ِز  ًَ ٜ رم َٙ َْٕمِي  ٣َ َٜ خ
ِٙ ِو َط  َٚ ْٕ ٤ٕم  خ َم َو َٕ َٛ َى ٤ َم ْٔ ؤََىبَل َظعَّ َم َّٖد٠م   َى َٛ خٕ ٤﴾ (9) . 

٣ٕقددٔ ظقؾددو٘ خٕقددُذ ٕؤل،ددٞدٗ َخـددـ بٕدد٦ خفعَدددي١٘ ؤ٢ٝددد َٙدد٤ِ ظددُزغ٢٘ زدٕٕددٚدء 
ٛم  ٣ظَددُز٢٘ بٕدد٦ خرل ٍدددٓ ظقددد٦ٕ :  ِٕ َىددد ْٕ ٜم خ ر  ًِ ددد٠ِ خٕدد َّٖ ِٕ ِٝدد٠ِ  ﴿ ؤاََل  ٣ ددٜ يم ِٙ ٣خ  ٍم َٜ خظََّىدد ر ٍِ ٣َخَّٕدد

َْٝقسم  د  َٙ َِٕودَء  ْ٘ ِبالَّ ؤ٣َْ ١م َي٦ٰ ﴾ًم ْٕ ِم َّٖد٠ِ  ٦َٕ خٕ َٝد ِب زم٤  ُِ ََ وم ِٕ (4) . 
٣ًٍ ٝٙإ ١ٍخ خالفعَدي خٕىدعث ٙدٜ ظقؾدو٢ٚ٘ ٕمفددَش خٕمدُٗل ٍددٓ خزدٜ بٔدمدً : 

بٔدٚدفؤ ؤٝد٠ ّددٛ ال رؾقدٜ ٙدٜ ٣رّف٤ٚٛ ؤٛ ؤ٣ٓ ٙد ّدٝط فسدديش خٕمفددَش ىدي زٞدي »
فدُخً ْٙص ؽدفٜ ٢ٞٙ٘ لوٜ ضدٍط فٖو٢٘ ٣خٕع٤ٕٚخ خٕيٕك ىي خٕسبلي بال لٚٔ ٙقد٠ ل

 ىموؽٚد ٤ّٕٝخ ٣ضق٤ٟ ىغددى٤خ زد٠ ّغد٤خى٢٘ زدْٕقسدصل ٜٙ لفدَش خٕمُٗ ظقؾوٚدً ٕٖمُٗل
 لعدد٦ ٔددٖه ٌٕددِ ز٢دد٘ بٕدد٦ ؤٛ ّددد٤ٝخ رقسدد٣ًٛ ٙددد خٔعمٕدد٤ٞخ ٙددٜ خٕمفدددَشل ٣ؤففددس٢٘ل
لع٦ وٖو خٕى٤ٖه ٤ٕٝ٣خ ٙد ّد٤ٝخ فٖود٠ل ٣خٔدعس٤ًٕخ زدًرٜ بزدُخ١و٘ ٣بٔدٚدفؤ مودُٟ 

ل ٣ىدو٢٘ فٖد٦ ط فٖو٠ خألٙ٘ ٍس٢ٖ٘ ٜٙ خٕضدبلالضىقس٣ًخ خأل٣ؼدٛل ٣،د٣َخ ب٦ٕ ٙد ّدٝ
ٌٕددِ زَدرددد ٙددٜ ف٢ددً بزددُخ١و٘ رعٕٚدد٤ْٛ ز٢دددل ٙددٜ ظقؾددو٘ خٕسوددط ٣خٕغدد٤خه زدد٠ ٣خٕمددؿ 

 . (2) «٣خٕقُٚش ٣خ٤ٍ٤ٕه ف٦ٖ فُىص ٣خّٕٚيٕيص
ىدٕقُذ ٕ٘ ر٤ًَّخ ٔدىدىص خالظفددٟ خٕد٤ؼٞي ىدي خٕقسدديش ٣ؤ٢ٝدد لفددَش ال ظضدُ ٣ال 

خ )،٦ٖ خر فٖو٠ ٣ٖٔ٘( .ظٞيـل ٣بال ٕٚد ؤَٔٔ خر ٝسو٠  ًً  ٙمٚ
: بٔددهل  ٣فسدديش خٕقدُذ إلٔدده ٣ٝدجٖدص د ١٣ٚدد ،دٞٚدٛ ُٕـدٔ ٙدٜ ـد١ُ٘ رَددٓ ٕد٠

٣ٝدجٖدص زٞددط ِرددً زددٜ ـدد١ُ٘ ىفددُخ زدْٕقسدص ىٕٚددىد لفددُرٜ د ٕدد٘ ظْددٜ زددًخىـ خٕقغددو 
خٕددٍد خٔددعمدٓ ىددي خٕٞيدد٤ْ بٕدد٦ لددر ؼدد٘ بـددبلٓ ؼدد٘ فسددديش ّٚددد ٌّددُ خٕٙدددزي ل ٣بٝٚددد 

                                                           

 . 29ٜٙ ٤َٔش ر٤ٝٓل خَرص  (9)

 . 2ٜٙ ٤َٔش خُّٕٙ خَرص  (4)

 . 986خ٣ُٕع خألٝول ٚ (2)
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ز٢ٚددددل ىٖٚدددد عددددٓ ْٙؽ٢ٚدددد ٣فسدددًض خأل،دددٞدٗ فسدددًظ٢ٚد ٍدددُرٗ ظ٢ُّٚدددد خٕٞددددْ ٕودددعقؼ 
 . (9)٣وّخفص ٣ٜٙ لؿ ٜٙ خٕقُذ 

ال ظقسدُ فدٜ ىْدُ ٔددٗ ٣ووددٓ ىوددعل »ىُؤد خٕٙدزي ىي خألٔدعوُ خٕقُزوص زإ٢ٝدد : 
ل ىود٠ ٙسدٕندص ٣خضدمصل ٣ظقٚدو٘ ىدي خٕمْد٘ رٞيود٠ «٣ؤ٢ٝد ؤ١٣ددٗ الجٙدص ٣ؤٝوددذ ـدٙدًش

زددإٛ فٖو٢ددد ٘ددوحدً ٙددٜ ٣ضدددءش خٕٙددقُ ٣ٝضدددَش  بففدزدد٠ زإٔددغ٤َش خٕٞفدد٤ٗل خٕعددي روددي٢د
ؤٛ ٢ٔوبلً ّدٛ ىدَٔدً ـٚؤ خٕغٖقص ٔدلُ خٕٚٞؾُ ىىد٠ٝ خٕمدؼ »خٕىودٓ لوػ ظ٥٣ُ : 

ىي ٙقُّص ٔٚد٣رص ٣َخء خٕٚفُش ىىُ ،ُرقدً ظ٤ْٕٟ خًٕٙدء خَٕدٝودص ىدُخؿ ؤوعود٠ ٙودُؿ 
ي ؤوو٢ٚددد خٕسدٔددٔ ىقسددُض بٕودد٠ بلددًخ١ٚد ٢ٝددُ خٕٚفددُش ٣ؽٖددط ٣خـٚددص فٞددً َؤٔدد٠ ٣ىدد

ـيٞو٢د فسُش لدجُش : ىٕٚوط فسد٤َخًل ٣ٍقدً زدٕؽدٝودص خٕدُِء خٕيدديق ٣خٕمدّٛ خُٕٚردُ فدٜ 
 «خٕٖمدً زإوع٢د ىد٢ٖٝط ظٍَه خ٤ًٕٙؿ لع٦ مٚضط فو٢ٞد خٕسدّوصل ىٕدٚوط مٚووددء

(4) . 
ى٢ٍٟ خألٔدغ٤َش ظؽسدط ؤٛ ٕٖقدُذ ووددالً َخجقددً رضدد١ي ووددٓ خٕو٤ٝددٛ خٕدٍد خ٘دعً 

يددو  زدد٠ ٙددٜ خٕمودددش ٣خإللٕدددْ ٣خٕٙددق٤َ ىٞدد٥ُ ىددي بففدددذ خٕٙدددزي زدد٠ل ٝؾددُخً ٕٚددد ظ
ٓ  ٣ظٙددقُل ىضددبلً فددٜ ؤ٢ٝددد  خٕٞفدد٤ٗ ١٣ددي بلدد٥ً ٙؾددد١ُ خْٕدد٤ٛ ؤ٣َخلدددً ٣لودددش ظمدد

 ،ديَش فٜ ٙىوٖص ٤ٍرصل ٣بلٕدْ زًرـ .
٣ال »:  ٣خٕٙدددزي ١٣دد٤ ٙددًى٤ؿ ىددي ٝيددي خٕىودددٓ خٕٙددقُد فددٜ ؤٔدددعوُ خٕقددُذ رَدد٤ٓ

ٜ خأل٘دد٤َروٜ ّٚددد ؤودد٣ٍخ ؤ٘ددِ ؤٛ فسددديش خٕٚٙددع٥ُ ٣خٕٙددٚٓ ٍددً ؤودد١ٍد خٕقددُذ فدد
 . (2) «فسديش ظدٕر ٣آضُ ١٣سع٤ٛ ٣فٙعُ

                                                           

 . 226ٔ خٕقُذل ٚٔسدجِ خ١ٍٕر ىي ٙقُىص ٍسدج (9)

 . 42خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (4)

 . 49خُٕٚــ خٕٕدزٌل ٚ (2)
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٣ٜٙ ؼ٘ رمْ٘ خٕٙدزي زإٛ آ٢ٕص خٕقُذ ال ظٞغد٤د فٖد٦ ىْدُ فٚودٌ أل٢ٝدد ؤودٍض 
ظَٖوددًخً فددٜ خألٙدد٘ خألودد٥ُل ١٣دد٤ زددٍِٕ رْٞددُ ظَدددَذ ٣ظٙدددز٠ خألٔدددعوُ خًٕرٞوددص ىددي 

ً خإلٕٝددٝوص ٍسدٔ ٍَدي خٕقدٕ٘ ٕعَدَذ خٕقَٖوص خٕسًخجوص ٣ٍٔخـع٢د خٕعي ظو٤َ عي٤ٕص ٢ٙ٣
خٕقَددٔ ٣ظغدد٤َٟل ١٣ددٍخ يٕوددٔ فٖدد٦ لدـددص خٕسٙددُ بٕدد٦ خُٕٔددٔ ٣خٕددًرٜ خٕٕددٚد٣د خٕددٍد 

 رقُه خإلٕٝدٛ خٕغُرٌ خٕٕٚعَو٘ ٣رٚؤل ىُخم٠ خ٣ُٕلي خ١ُٕور .
 ثالجًا : اخليال الشعري والطبيعة :

رسًؤ خٕٙدزي ١ٍخ خٕٚسمػ زدٝغبل٠ٍ ٘قُرص فٍزص ظسوٜ ّودو ؤٛ خٕفٚددٓ ىدي ؤَـددء 
 ٙسؽ٤غ رٞغٌ خإلٕٝدٛ زقؾٚص خٕىدٌٕ خٕٚو٤َ خٍٕد ؤزًؿ ١ٍخ  خ٤ْٕٛ . خ٤ْٕٛ

ؤٙددد ؤلٕٕددع٘ بٌ ٌخُ ٣ؤٝددع٘ زددوٜ ؤلضدددٛ خٕغسوقددص زددٍِٕ خٕٙددق٤َ خَٕدد٤د »ىوَدد٤ٓ : 
خٕندٙ  خٕؽٚٔ رٕدعم٤ٌ فٖد٦ ٙٙددفُّ٘ ٣رٕدع٤ٕي فٖد٦ ٝي٤ٔدْ٘ ىوفق٢ٖدد ؤيٝد٦ بٕد٦ 

ؤد ٘ديء ١د٤ ١دٍخ خٕدٍد  خٕى٤ٖي ٢ٞٙد ب٦ٕ ١ٍخ خٕقدٕ٘ خٕيدٝي ؟ ٔع٤ٕ٤َٛ : ز٦ٖ ! ٣ْٕٜ
لددُُ ىددي ٝيددٓ خٕسٖسددٔ لددر خٕٞٙددوً ىدددٝغٌٖ رنٞددي زددوٜ خٕنودد٤ٛ خ١ّٕٚددُشل ٣ؤرَددؼ ىددي 
ؤفٚددددٍْ٘ ٌٕدددِ خإللٕددددْ خٕٚدددس٢٘ خٕٚدددس٢ؿ خٍٕٖردددٍ ؟ ؤد ٘ددديء ردددد ظددد٥ُ ١دددٍٟ خَٕددد٤ش 
خٕٕدددلُش خٕعددي ظٕددُْ ّددٔ ٘دديء ٣ظقسددػ زْددٔ ٘دديء ؟ ب٢ٝددد ١ددٍخ خٕدد٣ُق خإل٢ٕددي خٕٞسوددٔ 

٣خٕٞدد٤َ ٣خٕيضدددءل ٣ىددي خٕدد٤َيش خٕٞدضددُش ٣خٕٕٞددٚص خٕددٍد ظسودد٠ٝ٣ُ ىددي خٕٕددٚدء ٣خٕٚدددء 
 . (9) «خٕغدجُش ٣ىي لٖص خ٤ٕٚؾ ٣ٙو  خٕٞف٤ٗ

٣راّددً خٕٙدددزي ؤٛ ـٚدددٓ خٕغسوقددص رددٞقْٓ زدد٣ًَٟ فٖدد٦ ٝيٕددوص خٕٙدددفُ ٣٘ددقُٟل 
ىدةٌخ ّددٛ ٣ٔدغ٢د »٣ف٦ٖ لٕر ٙد ىي خإلٍٖو٘ ٜٙ ـٚدٓ ٣َ٣فص ظ٤ْٛ ٘دفُرص خألٙص 

ٙددص ووددسص ٙٞعفددصل ٣بٛ ّدددٛ ّدٕمدددً َٙٙددقُخً خٕغسوقددي ز٢وفدددً ٝضددوُخً ّدٝددط ٘دددفُرص خأل
ّدٝددط ّددّش ٙفًزددصل ٣زٚددد ؤٛ خألٙددص خٕقُزوددص ٍددً فد٘ددط ىددي ؤَع ٙم٣ُٙددص ٙددٜ ١ددٍخ 
خٕفٚدددٓ خٕددٍد رٕددعيّ خٕٚٙدددفُ ٣ردداـؿ خٕىودددٓ أل٢ٝددد ٍغقددص فدَرددص ٍدلٖددص ال رقعددُع 

                                                           

 . 48خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)
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خٕقوٜ ىو٢د موُ خ٤ٕٚخٙي خَٕٚيُش خ٤ٕٚلٙصل ٣خٕومدَد خٕضدٙوص خٕٚعُخٙوص رىغو ىدي 
و٢د خُٕٕخذل ىوٞسني ؤٛ ظ٤ْٛ ٘دفُرع٢د ٍُرسص ٜٙ ١دٍٟ خألَع ّدٔ خَٕدُذ ىو٢دد ل٤خ٘

 . (9) «ٙد ىو٢د ٜٙ ضودء ٣بُ٘خً ٣ٜٙ زٕدعص ٣ٍٔخـص
١٣ددٍخ خَٕٚودددْ خٕددٍد ٍددَُٟ خٕٙدددزي ٙددٜ خَظسدددط خٕىودددٓ خ٤ٕخٔددـ ٣خ٤ٕ،ددو خٕسددًرـ 

ـٞدص زدٕسوحص خٕفٚوٖصل ٕ٘ رٕعغـ ظغسو٠َ ف٦ٖ ىٜ خ٤ٕ،و ىي خٕغسوقدص خألًٕٕٝدوصل ١٣دي 
 خألَع ىي ٝؾُ ٘قُخج٢دل ٙٚد ر٤لي زدٕٞؾُش خٕٚعقفٖص ٣خٕعٞدٍ  .

ىدٕٙددددفُ خٕقُزدددي ٍددد٤د خٕٚبللؾدددصل لددددي خٕدددٍّدءل ٍددد٤د خٕقدعيدددصل ٣٣لًظددد٠ ىدددي 
خٕوددمُخء خٕيٕددومص ٌخض خٕٞنٚددص خ٤ٕخلددًش ـقٖعدد٠ رٙددقُ ز٤لًظدد٠ ٣فّٕعدد٠ ىوٖعيددط بٕدد٦ 

قددص ٙددٜ خٕعنوددُل خٕعيْوددُ ىددي ٝيٕدد٠ ٣٣لٙددع٠ ٙددٜ فّٕعدد٠ل ٣ٙبللؾددص ٙددد رغددُؤ فٖدد٦ خٕغسو
ىوٖيددط ٝؾددُٟ خُٕفددً بٌخ َفددًل ٣خٕسددًُ بٌخ ٕٚددـل ٣خٕنددّخٓ بٌخ ؽ٢ددُل ٣رٕددفٔ ٌٕددِ ىددي 
ٟ خٕددٍد رٕددسك ىودد٠ زدد٣ًد ؤرضدددًل ٣٘ددقُٟ  ٘ددقُٟ ىمودددش خٕٙدددفُ خٕفددد١ٖي ز٣ًرددصل ٣ـدد٤ 

 . (4)ز٣ًد ىي ٤ٙض٤ف٠ ٣،ونع٠ل ٣زٕدعص ٣،ي٠ل ٣زٕدعص ى٠ٞ 
ٕفدددد١ٖي زدٕٕدددغموص ١٣دددٍٟ خٕسٕددددعص ىدددي خ٤ٕ،دددو ٕوٕدددط ٙسدددَُخً ٤ٕ،ددد٘ خأليذ خ

٣خٕٚديرصل ٣فًٗ خٕٞيدٌ ب٦ٕ فٌٚ خٕيُْل لوػ بٛ ١ٍخ خأليذ ٕدٜ ردع٘ ظ٣ٍٍد٠ بال زْؽدُش 
خٕٚقدرٙص ٣خَُٕخءش ىي خٕف٤ خٕقُزيل ٣ى٢د٘ فديخظد٠ ٣ظَدٕودًٟل ٣ّودو خ٘دعٌ خٕقدُذ ٙدٜ 
لودظ٢٘ ؤيزدً ٣٘قُخًل ىعو٤رُ خٕٖؤ زإ٠ٝ ّدٕفسٔ رعٚغ٦ زوٖس٠ل ىدي ٍد٤ٓ خٙدُت خَٕدوٓ 

: 
 َّ ٔل  ودددددد٦ ٣َٕودددددد َْ ُِ ؤَ ٚدددددد٤ِؾ خٕسمدددددد

٠َٕم  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٣ً  ٔم
 

َِٕوْسعٖددددد٦   ِٗ  َفٖددددديَّ زدددددإ٤ٝخِؿ خ٢ٕٚددددد٤
س٠ِ   ْٖ ددددد ددددد َظٚغ دددد٦ زوم َّٚ َٕ َٕدددد٠م   ىَٖددددطم 

 
  ِٔ َٝددددددَء زْْٖددددد يَه ؤففددددددِخً ٣َ َْ  ٣ؤَ

 

                                                           

 . 41ل 48خُٕٚــ خٕٕدزٌل ٚ (9)

 )زعوُه( . 266ل 269ٍوص خأليذ ىي خٕقدٕ٘ل ٚ (4)
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٣،و ًٍ ال رٕعٕون٠ ٣ًٌ خٕٚعمضدُ ٣ال خٕٕٚعٙدًُل خٕدٍد رقعٚدً فٖد٦ خٕٙدقُ 
ىددي زوحعدد٠ل ٣ٍددً خٕٚعددُـ٘ خٕددٍد ريَددً ـٚدٕدد٠ زدٕعُـٚددصل ٣ْٕٞدد٠ زددًرـ فٞددً ٙددٜ فدددٖ 

ٌّدددُض ٔددددزَدً ؤٛ َٙوددددْ َٙدددًَش خألٙدددص ٕدددوٓ ىدددي ٝددد٤ؿ ٙدددد ٍددد٤ًٙخل ٣ْٕدددٜ زَٚدددًخَ 
٣ؤٛ خألٙددص خٕقُزوددص خٕفد١ٖوددص خٔددعىًٙط زوحع٢ددد ىددي »خٔددعىًخ٢ٙ٘ ٕسوحددع٢٘ ىددي ؤيز٢دد٘ل 

ؤيز٢د خٔعىًخٙدً رًف٤ ب٦ٕ خإلففددذل ىٖد٘ ظعدُُ ،دنوُش ٣ال ّسودُش بال ؤ٣ٕع٢دد فٞدرع٢ددل 
ىودددلص خَٕدد٤ٓ ٣ٍدد٤ش خٕٖٕددٜ ٙددد روددك ؤٛ ظَددو زدد٠ ؤٙدددٗ  ٣ؤىدضددط فٖو٢ددد خٕغسوقددص ٙددٜ

 . (9) «خألٙ٘ خألو٥ُ ٙسد١وص
ىٖددوٓ خٕىودددٓ يخجٚدددً ٙفدىدددش ٕٖمَدددجٌ ٣زقددًخً فددٜ خٕٚددإ٤ٕه ٣ٍددًَش فٖدد٦ خإلمددُخذ 
٣خإلظودٛ زٚد ال ر٤ْٛل زٔ خ٢ٕٚ٘ ؤ٠ٝ ُٙآش ظٞغسـ ىو٢د خٕو٤َ ىوق٢ْٕد ٣ًٍ ،ديد١د ٙدٜ 

ٕىودٓ ودديٗ ٕٖمَوَدصل ٣ـٚددٓ خٕٙدقُ ٤ٍٙد٤ه ّٔ ٘دجسص ٣ؤوُـ٢د بوُخـدً ـًرًخًل ىد
 . (4)ف٦ٖ ٥ًٙ ٤ٍش خٕقدعيص ٣ًٍَش خٕىودٓ ف٦ٖ ظو٤ر١ُد 

٣رمْ٘ خٕٙدزي زىٖد٤ خٕقودُ خٕفدد١ٖي ٣خألٙد٤د ٙدٜ خٕٙدقُ خٕدٍد رعنٞد٦ زفٚددٓ 
ؤٙددد خٕدد٣ًَ خٕفددد١ٖي ٣خٕدد٣ًَ خألٙدد٤د ىَددً ّدٝددد »خٕغسوقددص بال ٙددٜ ٝٚدددٌؾ ٍٖوٖددص ىوَدد٤ٓ : 

ٍخ خٕٙقُ خٍٕد رعن٦ٞ زٚمدٜٔ خ٤ْٕٛ ٣ٙيددظٜ خ٤ٕـد٤يل ؤ٣ ودٕووٜ ؤ٣ ّدٕىدٕووٜ ٜٙ ١
ّدٕىدٕي ألٝٞد ٝفً ىي ٘قُ ١ٍرٜ خٕقوُرٜ ٘وحدً ٜٙ ٌِٕ ٠ْٕٞ٣ ٝديَ ّٔ خ٣ًَٕٞل ؼد٘ 
ب٠ٝ ف٦ٖ ٍٖع٠ ٣ًٝ٣َٟ ٕ٘ رْٜ ٜٙ ١ٍخ خ٤ٕٞؿ خٍٕد رٙعقٔ ووددالً ٣لٕددً ٣رعدإٌٕ ـٚددالً 

ٕقدعيدصل ألٛ خٕٙددفُ ٕد٘ ٣ىٞدًل ٣خٕدٍد ظمدٓ خٕدٞيٓ ٙدٜ ٣َخجد٠ زٞٙد٤ش خٕٙدقُ ٣ظ٢ٖدر خ
رْدٜ رددٍُّٟ ىددي خَٕوددوًش ألٝدد٠ خٔددعن٥٤ ٝيٕدد٠ ٣خٔدع٥٤٢ ٘ددق٤َٟل زددٔ ألٝدد٠ ٍددً ؤظدد٦ زدد٠ 

 . (2) «ـٚؤ خٕٕؤ ٣ىو  خْٕبلٗل ٤ٕ٣ال خالٔعغُخي ٤ٔ٣ً خٕمًرػ ٕٚد ٌُّٟ
                                                           

 . 222خُٕٚــ خٕٕدزٌل ٚ (9)

ٟل ي. فسً خُٕلٜٚ فؽٚدٛل ي. ٙمًٚ فسً يَخٔدض ىي ظدَره خأليذ خٕقُزي ىي ؤ٦١ِ فو٤َ (4)
 ل ٙغسقص خًٕٚٝي .942ل 944خٕٚٞق٘ ويدـيل ٚ

 . 41خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (2)
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 ٣َؤد خٕٙدزي موُ ،دجر ٜٙ فًش ؤ٤َٙ :
ظٜ ٙدددٜ ٘ددقُ خٕعنٞدددي زٚيدددد «خٕفدددد١ٖي ٣خألٙدد٤د»ددد ِفٚددد٠ وٖدد٤ ٘دددقُ خٕقوددُرٜ 9

 خٕغسوقص ٣ٔمُ خُٕزوـ .
د خٕمْ٘ زَٖص ٣ًَٝش ٘قُ خٕغسوقدص ىدي خٕقودُرٜ خٕٚد٤ٍَّرٜ ٣ظفدُيٟ ٙدٜ ،دًً 4

 خٕقدعيص ٣ـٚدٓ خٕٙقُ .
ددد ظقٖوٖدد٠ ٕٖمْدد٘ خٕددٍد ١ٌددر بٕودد٠ زددإٛ ٣،ددو خٕغسوقددص ٕدد٘ رَوددً بٕودد٠ خٕٙددقُخء 2

 ّنُع ؤ،ؤ ٕٙعَٔ زٔ ـدء فُضدً ٣خٔعغُخيخً ضٜٚ مُع خٕنّٓ .
رفدً ظنٖندٔ خٕغسوقدص  «خٕفد١ٖي ٣خألٙد٤د»قص ىي خٕقوُرٜ ٣خٕٚعويك ٕٙقُ خٕغسو

ىددي بلٕدددْ خٕٙددقُخءل ٣خالٝددًٙدؾ خٕيٞددي خُٕخجددـ زددوٜ فدددٕ٘ خٕٙدددفُ ٣فدددٕ٘ خٕغسوقددصل 
٣خالٙعددّخؾ خٕيٞددي زددوٜ لددر خٕٙدددفُ ٕمسوسعدد٠ ٣لسدد٠ ٕٖغسوقددصل ٣ّإ٢ٝددد خٔددعفدزص ٕددًف٤ش 

 ٣َلوص ١٣ي خًٕف٤ش ب٦ٕ خٕٙق٤َ زٚد ىي خ٤ٕـ٤ي ٜٙ ؤعدرر خٕفٚدٓ .
١ٍخ خالًٝٙدؾ زوٜ ظفُزص خٕمر ٣ٙٙد١ً خٕغسوقدصل ردٍُّٝد زدالٝدًٙدؾ خٕيٞدي ٕد٥ً ٣

خ٣ُٕٙدٝعْووٜ ىي خٕقوُ خٕمًرػل ى٢ٞد بٕندء ٕٖؽٞدجوص زوٜ فدٕ٘ خٕٙدفُ ٣فددٕ٘ خٕغسوقدصل 
زددٔ بٛ لددر خٕٙدددفُ ٕمسوسعدد٠ رفقٖدد٠ رىٖددـ ٙٙدددفُٟ خٕمّرٞددص فٖدد٦ خٕغسوقددصل ى٢سدد٤ذ 

رر ـ٠ٕٚ ٝدَ خ٢ٖٕودرل ٣ّإٝد٠ ىدي ظٖدِ خٕود٤َش خٕٕٞو٘ رّرً ٍٖر فٞعُش خ٘عقدالًل ٣رٍ
 خٕٚٞعّفص ٜٙ ٣خٍـ خٕسوحص خٕقُزوص رُّٙ ب٦ٕ ٝيٕوع٠ خٕمّرٞص خٍّٕٚٚص خٕعي 
 : (9)ظقدٝي ٜٙ خضغُخذ خَٕو٘ ٣خوعبلٓ خ٤ٕٚخِرٜ خٕعي ظٕٖس٠ لُرع٠ ر٤َٓ 

ِِ ٕددد٤الُ ظمْغيدددد َ٘ خٕمفدددد  ردددد ٕٝدددو
 

َم ٍٖسددي ؤٌخذ ـٕددٚي خ٢َّٖٕوددرم    ٝددد
دددددددي بٌخ   ِ ٞ ِٙ  َِ ُ  ٕددددددد ٕدددددددَط َلددددددد  ظٞي 

 
سوٖدددددددَص ِعودددددددرم   َُ ٙدددددددٜ فم رَّدددددددد ُِ ٕ٣ 

َٗ خٕنو٤ٛ ٕد٤ ّٞدَط ٙؽٖدي   َرد َلٚد
 

ٜن َعوددرم   َِ ممودد  فد٘ددَدً ٕدد٘ َرٍُدد
                                                            

ٗل يخَ ،قر زو٣ُضل َردُ: خُٕرك 9189ل 2ل ظمَوٌ ى٤ِد فغ٤دل ط911ير٤خٛ فٞعُش ٚ (9)
 خٕغوسص .
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ِمدددر ل  ٚم ِٕ ًَ ٣خ٢ٕددد٥٤  ددد ـْ ُِ خ٤َٕ  ىددددْظُ
 

 ٍٖسدددددددد٠ ٍددددددددً ؤٌَخزدددددددد٠م خٕعَّقددددددددٍررم  
ىّٚؾ خٕٙدفُ زوٜ خٕٚمس٤زص ٣خٕغسوقص رًٓ ف٦ٖ ؤٛ خٕنّٓ زدٕغسوقدص ال رٞيودٔ فدٜ  

ٚمس٤زصل ٣ّإٛ خالٕعيدض بٕد٦ خٕٚمس٤زدص ردٍُّ زدٕغسوقدص ىغودر خٕٕٞدو٘ ٣٘دٍخٟ خٕنّٓ زدٕ
 «٣ُٕر ددُ ٙدٜ فسوٖدص عودر»خٕي٤خق ٕٙعًٚ ٜٙ عور خٕٚمس٤زص ٣ّإ٢ٝد ـّء ٜٙ خٕغسوقص 

. 
ىدٕٙدفُ خٕفد١ٖي بٛ ٕ٘ ظمؼ خٕغسوقص زد١عٚد٠ٙل زموػ ريُي ٢ٕدد خَٕوددجً خٕغد٤خٓ 

خألًٕٕٝدي ٙدؽبلً بال ؤٝد٠ ؤلٕدٜ ٣،دي٢د  خٕٕٚعَٖص ّٚد ىقٔ خزدٜ خ٣ُٕٙدي ؤ٣ خزدٜ ويدـدص
٣ظو٤ر١ُد ىي ّؽودُ ٙدٜ ٍوددجً ٘دقُٟل زمودػ ٕد٘ رَدو ىو٢دد فٞدً ٙفدُي خ٤ٕ،دو زدٔ 
رّٚؾ ؤلدٔو٠ٕ زدٕغسوقصل ١ٍخ خّٕٚؾ خٍٕد ؤـمدو ىود٠ خٕٙددزي د ىضدبلً فدٜ مودُٟ ٙدٜ 
خَٕٞدي د ٘قُخء خٕقُزوص ٣ـق٤ٖٟ ٣ٕوً خَيخذ خألـٞسوصل ٣ؤٝد٠ ٕد٤ٛ ـًردً ال ف٢دً ٕٖٙدقُ 

 قُزي زٚؽ٠ٖل ٣ْٕٜ خٕٚعيمٛ ٕٖٙقُ خٕقُزي رمْ٘ زٕسٌ خٕقُذ بٕو٠ .خٕ
ىدٕغسوقص ىي ّٔ ِٙددٛ ٣ْٙددٛ ظإٔدُ ٙٙددفُ خإلٕٝددٛل ٣ظٖٚدِ ف٤خعيد٠ل ىوٞدًٙؿ »

ىو٢د زأال٠ٙ ٣آٙد٠ٕل زٔ بٛ ّٔ بٕٝدٛ ىي خٕمودش ٘دفُ زدٕفدٌزوص خٕىيوص زو٠ٞ ٣زو٢ٞدد بٕد٦ 
 . (9) «لً ٙد

،دددو خٕقددُذ ٕٖغسوقددص ظٞيدددي لْٚدد٠ خٕدددٍد ٣خٕٞٚدددٌؾ خٕعددي ١ٌُّدددد خٕٙدددزي ىددي ٣
ؤ،ًَٟل ىدٕٙدفُ خٕقُزي رَو ؤٙدٗ ٙٙدد١ً خٕغسوقدص زٙدنو خٕٚمدر ٣وٙد٤ؿ خٕٚعقسدً 
خٕددٍد رميددٔ زفددبلٓ خٕٚٙدد٢ً ٣َ٣فعدد٠ ال ٣ٍيددص خَٕدددٚ خٕددٍد روددو خٕٚٞؾددُ ّٚددد َآٟ 
ي٣ٛ ؤٛ رىٖددـ فٖودد٠ ٙٙدددفُٟل ٣ال ٣ٍيددص خألوددُْ خٕددٍد ال رٞغددٌل ٣خألفٚدد٦ خٕددٍد ال 

٣ّدٛ خٕقُذ ٣خٍيوٜ ؤٙددٗ ٙٙدد١ً »دَ ّٚد ِف٘ خٕٙدزي لوػ ر٤َٓ : رسوُ ؤض٤خء خ٢ٕٞ
خ٤ْٕٛل ال ٣ٍيص خٕٚع٢ور خٕىد٘ـ ل ألٛ ٙؽٔ ١دظ٠ خ٤ٍٕيص ٙٚد ّددٛ خٕسدفدػ فٖود٠ ٝٙد٤ش 

                                                           

ل عسقص يخَ 41ًخر٘ل ٚٙم٤ٚي لٕٜ بٔٚدفؤ زوٜ خأل،دٕص ٣خٕٚقد،ُشل ي. ،دزُ فسً خٕ (9)
 خٕٚقدَه .
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

خٕمددٓ ٣ٔددُْش خٕىودددٓل زددٔ ب٢ٝددد ٣ٍيددص خألوددُْ خٕددٍد ال رٞغددٌل ٣خألفٚدد٦ خٕددٍد ال 
 . (9) «رسوُ ؤض٤خء خ٢ٕٞدَ

 لفُ ىي ٣،و خٕسًُ : ٣ٜٙ ظِٖ خٕٞٚدٌؾ ٤ٍٓ ؤ٣ْ زٜ
 ًَ ٙقددددي ،دددددقِ إْ بٝددددي ؤٍَددددط ٣ٕدددد٘ َظدددد

 
ًَ خَّٕٞددددددد  َٕدددددددٕٕٚدددددددعْول زقوددددددد  خق٤  ٤ٗ 

ددددد  َٙ َٔ ؤٍَسددددد٠ ْٜ ردددددد  ًل ؤزودددددط خٕٖوددددد  ٕسدددددُ
 

 ٕٚدددقىددي فدددَعل ّٚضددي خٕوددسك  
ٙم   ٛل  ٌَ خألَع ١َوًزدددددددد٠ ٕددددددددول  يخ  ى٤َردددددددد

 
  ًْ ْٜ َرْدددددددي َر دددددد َٙ َُّ  َىقدددددد٠  َٗ زدددددددٕ  خقِ ٍددددددد

َٜ ؤفدددددددددددبلٟ ٣ؤٔدددددددددددي٠ٖ   ّإٝٚدددددددددددد زدددددددددددو
 

 ضددددد٤ء ٙودددددسدقِ  ؤ٣ ل َردددددظن ٙٞٙدددددُشن  
ًِ خألَِع   يددددددي خَٕمَوددددددد فددددددٜ ـًردددددد ْٞ َر

ْسعُّدً   ٙم
ل ؤ٣ الفددددددددرن َخقِ   ٛن  ّإٝدددددددد٠ ىدددددددددل

ددددد َفددددبل ٘ددددغسد د  َّٚ َٕ دددد٠م د  ََ ر َِ   ٛ  ّددددإ
 

ددددقِ    ٙ  ؤٍددُخذ ؤزٖددٌل رٞيدددي خٕىوددٔل َ
ًىدل  ُم ددددددد ٘م ٖ دددددددصل  ـِ ددددددددَخً  َٙ ٛ  ىوددددددد٠ ِف  ّدددددددإ

 
ددْط زةَ٘دددقِ   َّٚ ل ٍددً ١َ ٘ن  ٘ددقؽدً ٢ٕددد ٙددو

دددددددً لٞدـ١ُدددددددل ١ددددددًالً ٙٙدددددددى١ُدل   زم 
 

ُل َ،ددددقِ   ٍمددد ُْ ظمٕدددو٘ ؤ٣الي١دددد ىدددي ٍ
(4) 

روددو خٕٙدددفُ ٕٞددد خٕسددًُ ىدددي ٤ٕلددص زًرقددص ظقفددّ ردددً خٕيٞدددٛ خٕٚسددًؿ فددٜ ٢َٖٝدددد  
٣َٔدد٢ٚد ىَددً ؤ٣َي خٕٙدددفُ فددًش ،دد٤َ ظيددٜٞ ىددي َٔدد٢ٚد ٣ظددإؼُ ىو٢ددد زدٕسوحددص خٕقُزوددص 

                                                           

 . 24خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذ ٚ (9)

ل ٕٕٚعْو : ؤد خٕسًُل ٤ٕخق : ّؽوُل خإلرٚدعل ٕٚدق : ّؽوُ 29خُٕٚــ خٕٕدزٌل ٚ (4)
خٕٖٚقدٛل ٕٙو : ٍُرر ٜٙ خألَعل ١وً ز٠ : ٔمدز٠ خٕٚعًٕي ب٦ٕ خألَعل َرظ : ـٚـ َرغص 

ريمٛ خٕعُخذ فٜ خألَعل ٘غر : خٔ٘ ـسٔل ١٣ي خٕٖٚميص ٣ٙد ٘دز٢٢دل ىدلٛ : عدجُ 
ؤٍُخذ : ٤ٝؿ ٜٙ ف٣ً خٕىؤل َٙدق : ّؽوُ خُٕىٓ زُـ٠ٖل فٙدَ : ـٚـ فُٙل ١٣ي خٕٞدٍص خٕعي 
ٙض٦ ف٦ٖ ل٢ٖٚد فُٙش ؤ٢ُ٘ل ـٖص : ٕٙٞصل ُ٘ه : ٕٙٞص ١ُٙصل ٘قػ: ٙنسُش خٕٙقُ ٖٙسًظ٠ل 

د ف٦ٖ خٕٚٙيل ١ًالً : ٕٙعُووص ٢ٕدٙو٘ : مّرُش خٕٖسٜل خإلَ٘دق : ٤١ ؤٛ ر٤ْٛ ٕٖٞدٍص ىوؤ ٤ٍ
خٕٚٙدىُ ١٣ي ٘يدٟ خٕسقوُل ظٕو٘ : ظُف٦ل خٍَُُٕ : خألَع خٕٚغٚحٞص خٕٖوٞصل ،دق : ؽد١ُ 

 [ .29ْٙٞٙو . ]خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

خٕٚموغددص زدد٠ل ٙٚددد ردد٤لي زًٍددص خٕٚبللؾددص ٣خٔددعنُخً خٕٙدددفُ ىددي خٕندد٤ٚ ىددي ؤفٚدددً 
 خٍدً ظدٙدًل رٕدفًٟ ف٦ٖ بؽ٢دَ ٙبللؾدظ٠ ىي ىٜ ـٚؤ .٘ق٤َٟ خٔعنُ

٣ٕدد٘ ظْددٜ ١ددٍٟ خٕودد٤َ ٝد٘ددحص فددٜ فدعيددص ٔددغموص ؤ٣ ٔددَوٚصل زددٔ فدعيددص خألٙددٔ 
خٕٚعٍُر خٕٚع٤ٔد٘ خٕىودُ ىدي خٕسدًُ خٕدٍد رٖد٤ق ىدي خألىدٌ ىوسٙدُ زٞد٣ّٓ خٕٚغدُ ىدوق٘ 

 زٞيق٠ خإلٕٝدٛ ٣ـٚوـ خ٤ٕٚـ٤يخض ىي ظِٖ خٕومُخء خَٕدجؾص .
خٕعي ظسدوٜ زُخفدص خٕٙددفُ ىدي خَٕدًَش فٖد٦ لٙدً خٕعيد،دؤ ٣ظدٞ٘  ٣ٜٙ ١ٍٟ خٕو٤َ

 فٜ فدعيع٠ خٕٙقُرص خٕوديٍص :
د ظو٤رُٟ ً٘ش ٕٚقدٛ خٕسًُ خٍٕد ر٤ٖق ىدي خألىدٌ ٣رضديء ؽٖٚدص خٕٖودٔل ٣ٝيدٓ 9

زدٕٚسدٕنددص ىددي ّؽددُش خإلرٚدددعل  «ٕدد٤خق»خٕٙدددفُ خٕٚاٍَددص زٞدد٤َ خٕوددسكل ٣ظدد٤لي ّٖٚددص 
 نٚدٗ خٕٚؾٖٚص .ٕعسُٙ ز٣ّٞٓ خٕٚغُ ٣خَٝٙدؿ ٔمر خٕ

د رو٤َ خٕٙدفُ ُٔفص ؽ٤٢َ خٕسًُ ٣خوعيدج٠ ز٣َُٚ خٕوسك ٣ظقدٍر خٕٖؤ زقدًٟل 4
١٣ٍٟ خٕو٤َش ظضٚوٜ ٕٖٚق٦ٞ ىي خٕسوط خٕٕدزٌ ٤١٣ ٕٙعمٕٜ فًٞ خَٕٞددي خٕٚمدًؼوٜ 

. 
د رو٤َ خٕٙدفُ خٕسًُ ىي ً٘ش ٍُز٠ ٜٙ خألَع زدٕٕمدذ خٕٚعدًٕي بٕد٦ خألَع 2

ٕوًل ٣ٙد ؤـٚٔ ١دٍخ خٕعود٤رُ خٕدٍد رفقدٔ ٕٖسدًُ ٌردٔ ٣خٍٕد ًٕٙش ي٤ٟٝ رْدي رًىـ زد
 ٣ؤ١ًخذ ظ٤ًٝ ى٤رٌ خألَع لع٦ ظْدي ظٖٚٓ زدألرًد :

ٌَ خألَع ١َوًزدددددددد٠ ٛل ٕٙددددددددول ى٤َردددددددد  يخ
 

َٗ زدددددددُٕخق  ددددددٜ ٍددددددد َٙ  َرْدددددددي َرًَىقدددددد٠ 
دد رود٤َ خٕٙددفُ خٕسدًُ خٕٚضديء ىددي ،ديمص خٕٕدٚدء زضد٤ء خٕٚودسدق خٕدٍد رٞوددُ 2 

خ ردد٤لي زَددًَش خٕ ًُ ٙدددفُ فٖدد٦ خٕفٚددـ زددوٜ خٕٚعٞدٍضددوٜل لوددػ ؽددبلٗ خألَعل ظودد٤ر
ـٚـ زوٜ خٕٕٚدء ٣خألَع ىي ٤ٕلص ٣خلدًشل ٣لدًي لفد٘ خٕسدًُ ىدي خٕقٖد٤ ٣خٕد٤ًٝ : 

 . «ّإٝٚد زوٜ ؤفبلٟ ٣ؤٔي٠ٖ»



 قاسه الشابي ىاقدًاأبو ال

- 3022 - 

 

 نجفة السيذ الشنهاب  د/ 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

ددد ظودد٤رُٟ ٕٖسددًُ زدٕغدددجُ خٕددٍد ريمددٛ خٕموددد ىددي خألَع ٣رسع٢ُّددد زًَٙودد٠ل 1
ّددٔ خٕقودد٤ٛ ىددي ٕودد٤لي زدَٕددًَش فٖدد٦ بزددُخِ ،دد٤َش خٕسددًُ خٕىدددعو خٕددٍد ٍددً ال ظددُخٟ 

 ،٤َش ٘دووص ٙدؼٖص ؤٙدٗ خألفوٜ .
د ظو٤رُٟ ٕٖسدًُ ىدي ٔدُفص ؽ٢د٤َٟ ٣خٝغبلٍد٠ ىدي ،ديمص خٕٕدٚدء لعد٦ رد٥ُ ىدي 6

ؤفٖدد٦ ٍٚددص ـسددٔ ٘ددغر زدددٕيُْ خٕددٍد رٕددُؿ ىددي فدد٣ًٟ ىوددًىـ خٕىوددٔ ىددي خٕٕددسدًل 
٣خٕددعٚٓ ٕعَُرددر ظٖددِ خٕودد٤َش فددًش ؤ٣،ددده ٕٖيددُْ ى٢دد٤ ؤٍددُخذ : ؤد : رٕددُؿ ىددي 

ص خٕسًُل ّٚد ؤ٠ٝ ؤزٌٖ ؤد : ٙىغظ ز٤ٕخي ٣زودع ٕوٞدٔر ٕٚقدٛ ف٣ًٟل ٕوٞدٔر ُٔف
خٕسددًُ ىددي خٕٕددٚدءل ١٣دد٤ رٞيددي خٕىوددٔل ؤد : رٕددس٢َد ٣رسقدد١ًدل ١٣دد٤ َٙدددق : ؤد ّؽوددُ 

 خُٕىٓ زُـٖو٠ ًٕٙش ف٣ًٟ .
د ،٤َ خٕٙدفُ لُّص خٕسًُ ١٣وحع٠ زٞدٍص ٕٙٞص فٙدَل ٙنسُش خٕٙقُ ٖٙسًظد٠ل ١٣دي 1

فٖدد٦ خٕٚٙدديل ١٣ددٍخ خ٤ٕ،ددو رقْددٓ ٙدد٥ً خٕىوددُ مّرددُش خٕٖددسٜل ٢ٕ٣ددد ىوددؤ رَدد٥٤ 
خٕٚاٙٔ ىي َئرص خٕسًُ لوػ خٕٚغُ خٕنّرُ خٍٕد رقَس٠ل ّٖسٜ خٕٞدٍص خٕقٙدَ خٕعي ٍد٥٤ 

 ىوو٢ٖد .
د رودد٤َ خٕٙدددفُ ٘ددُخَش خٕسددًُ خًٕٕٚٞقددص ىددي خٕٕددٚدء ٣ٔددظ خٕٞفدد٤ٗ ٣خ٤ْٕخّددر  8

ٙغٚحٞدص ز٢وحص خٕٞدٍص خٕعي زك ،٤ظ٢د ٣خَظىدط ٘ديد٢١د ١٣دي ظُفد٦ ؤ٣الي١دد ىدي ؤَع 
 ٕوٞص .

 زمدددددددً لٞدـ١ُدددددددل ١ددددددًالً ٙٙدددددددى١ُدل
 

 ظٕددددو٘ ؤ٣الي١ددددد ىددددي ٍٍُددددُ ،دددددق 
٣خٕودد٤َش ىددي ١ددٍخ خٕسوددط ظضددٚوٜ ٕٖٚقٞدد٦ ىددي خٕسوددط خٕٕدددزٌ ٣ظددٍرؤ ٕدد٠ل ظيددو   

زدٕفٚدٓ ٣خ٣ُٕفص لوػ رو٤َ خٕسًُ زإٗ َئ٣ٗ ظُف٦ ٤ّخّر خٕٕٚدء ٣ٝف٢ٙ٤دل ١٣ٍخ 
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

ُفد٦ خٕٞفد٤ٗ ّٞدردص فدٜ عد٤ٓ خٕٖودٔ خٕعو٤رُ ٕٙعًٚ ٜٙ خٕسوحص خٕقُزوص ر٤َٕد٤ٛ : زددض ر
 : (9)ف٦ٖ ٝيٓ خٕمّرٜ ّٚد ىي ٤ٍٓ خُٙت خَٕوٓ 

َودددددد٦  َْ ُِ ؤَ دددددد٤ِْؾ خٕسمدددددد َٚ َّ ٔل  ٣ٕودددددد
٠َٕم  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٣ً  ٔم

 

َِٕوْسعٖددددد٦   ِٗ  َفٖددددديَّ ِزدددددإ٤ٝخِؿ خ٢ٕٚددددد٤
س٠ِ   ْٖ ددددد  ىَٖددددط ٕدددد٠ ٕٚددددد َظٚغَّددددي زوم

 
  ِٔ ددددد َْ ْٖ َْ َٝددددددَء ِز  ٣ؤَيَه ؤففددددددِخً ٣َ

ٔم ؤاَل خٝفٖد٦  ٔم خٕغ٤رد  ؤال ؤَر٢ُّد خٕٖو
 

  ِٔ َؽد ْٙ َِ ِزإَ ْسكل ٣ٙد خإل،سدقم ٙٞ  زوم
دددد٠م   َٙ ٛ  ٝمف٤ ددددإ َّ ٔل  ْٜ ٕودددد دددد ِٙ  َِ  ىودٕدددد

 
  ِٔ ْض زوددٍز ًَّ دد ٘م َِ خَٕيْعددٔ  ِ ٙنددد  ٔ ْمدد  ز

ىدٕٖودددٔ ١٣ددد٤ ٙفددددٓ وودددور ٕٖيْدددُ ٣ٙودددًخٛ َلودددر ٕٖددد٥ٍُّل ٣ٕودددٔ خٕقد٘دددَوٜ  
ع٤رٔل ٣ٕودٔ خٙدُت خَٕدوٓ رفٚدـ فٖود٠ خ٢ٕٚد٤ٗل ٣راٍَد٠ زددٕل خٕعدإَرٌل ٣رعٚٞد٦ ٣ِخٕد٠ 

 ٢دَ ٕوٓ ىو٠ ٤ٚ١ٗ .٤ٕ٣ ب٦ٕ ٝ
بٛ ؤزودض خُٙت خَٕوٓ ظىدٕو ٙد ٌُّٟ خٕٙدزي ٜٙ ؤٛ خٕٙددفُ خٕفدد١ٖي ٕد٘ رىٖدـ 
ٙٙدددفُٟ فٖدد٦ خٕغسوقددصل ىدٕٙدددفُ رودد٤َ عدد٤ٓ ٕوٖدد٠ زٚدد٤ؾ خٕسمددُ خٕددٍد ال رع٤ٍددو ٣ال 

 ريعُ فٜ بٕمدً خ٤ٚ٢ٕٗ ف٦ٖ ٝي٠ٕ .
 ،٤َش ظ٤لي ز٣ًخٗ خ٤ٚ٢ٕٗ ٣ً٘ش ٣عإظ٢د ف٦ٖ ٝيٓ خٕٙدفُ .

 خٕٖؤ زدٕفسٔ خٕؽَؤ خٍٕد ر٤ٞء زد٤ٚ٢ٕٗ ف٦ٖ ٝيٓ خٕٙدفُ .ّٚد ،٤َ ع٤ٓ 
٣،دد٤َ ٝفدد٤ٗ خٕٖوددٔ زدددٕع٤ٍو فددٜ خٕمُّددص أل٢ٝددد َزغددط ٣٘ددًض ٣ٍوددًض زفسددٔ 

 رٍزٔل ظو٤رُ ر٤لي زٚضدفيص خ٤ٚ٢ٕٗ ف٦ٖ ٝيٓ خٕٙدفُ .
ىدٕٙدفُ خٕفد١ٖي رٚدَْ فٖٚوص بَٔدط ٝيٕي ف٦ٖ ٙدد ل٤ٕد٠ ٙدٜ ٙؾدد١ُ خٕغسوقدص 

ٚىدُؾ ٣خٕٕد٥٤ٖ ٙٚدد رمدٓ زد٠ل ٣ٕدوٓ ّٚدد رَد٤ٓ خٕٙددزي : ٣ّإ٠ٝ رفً ىي خٕغسوقص خٕ
 . (4) «٣ٍيص خألوُْ خٍٕد ال رٞغٌل ٣خألف٦ٚ خٍٕد ال رسوُ ض٤ء       خ٢ٕٞدَ»

                                                           

ل ؤ. ؤلًٚ زٜ خألٙوٜ خَٕٙٞوغيل يخَ خْٕعر 62ُ٘ق خٕٚقَٖدض خٕقُٙ ٣ؤوسدَ ٘قُخج٢دل ٚ (9)
 خٕقٖٚوصل زو٣ُضل ٕسٞدٛ .

 . 24خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (4)
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٣ر٥ُ خٕٙدزي ؤٛ خٕغسوقص ىي خٕقوُ خٕقسدٔي ٍدً ظنودُض ٝؾدُش خٕٙدقُخء بٕو٢دد فٚدد 
فٚدـ ّدٔ ّدٝط فٖو٠ ىي خٕقوُرٜ خٕفد١ٖي ٣خأل٤ٙد زيقٔ خٕمضدَش خٕفًردًش خٕعدي ظ

ٙد فُه خٕيُْ ٣خٕد٣ُٗ ٣خإلٔدبلٗ ٙدٜ ىْدُ ٣عسدـ ٣يردٜل ىٕددفً ١دٍخ خالٙعدّخؾ فٖد٦ 
 خٔعسًخٓ خّٕٞفص خٕقُزوص خٕفدىوص زٍُص خًٕٚٝوص خٕٚعُىص ٣خأل٣ٔدط خٕفٚوٖص .

٣ر٤خِٛ زوٜ ٝؾُش ٘قُخء خٕقوُ خٕقسدٔي ب٦ٕ خٕغسوقص ٣ٝؾُش ٘قُخء خألًٕٝٓ بٕو٢د 
ٜ خٕغسوقددي ىددي خأليذ خٕقسدٔددي ؤزقددً ٝؾددُخً ؤٛ خٕيدد»ّدددزٜ ويدـددص ٣خزددٜ ِردد٣ًٛ ٣ردد٥ُ 

٣ؤفٌٚ وودالًل ٣ؤيً ٘ق٤َخً ٠ٞٙ ىي خأليذ خألًٕٕٝيل َمٚدً فٜ ؤٛ خأليذ خألًٕٕٝدي 
ؤلئ ز٢دٍخ خٕيدٜ ٙدٜ خأليذ خٕقسدٔدي ٣مودُٟل ٣َمٚددً فدٜ ؤٛ خأليذ خألًٕٕٝدي ؤٝودـ 

ٚدددالً يرسدـددص ٣ؤٍَدد٦ ؤٔدد٤ٖزدً ٣ؤيً ظودد٤رُخًل ٣َمٚدددً فددٜ ؤٛ خٕددسبلي خألًٕٕٝددوص ؤ٘ددً ـ
 . (9) «٣ؤفؾ٘ ٣َفص ٜٙ خٕسبلي خٍُٕٙوص خٕعي ؤٝسعط ٌِٕ خأليذ خٕقسدٔي خٕفٚؤ

٣ال ِ٘ ؤٛ خٕٙدزيل ىوٚد رََُٟ زٙدإٛ خٕٙدقُ خٕقسدٔدي ىدي ىدٜ خ٤ٕ،دو ٕٖغسوقدصل 
ٙمٌ ألٛ خٕٙقُ خٕقسدٔي رٚعدِ زإٝد٠ خٕٙدقُ خٕدٍد خلعيدٔ زدٕٚقددٝي ّدٔ خاللعيددٓل ؼد٘ 

ي ّدٝط ٣ٍيد فٖو٠ ٣ٙض٦ ىدي خٔعَوددج٢د زْدٔ ٙدد خظف٠ ب٦ٕ ظ٤ٕو١ًد ىإظ٦ زدًٍٕدجٌ خٕع
ىي عدٍص خٕيُْ ٜٙ ٤ٍش ٣،ديدء ٣ؼَدىدصل ىفددء فٖد٦ ٕٝدٌ ٕد٘ رقُىد٠ خٕٙدقُ خٕقُزدي ٙدٜ 

 ٍسٔل ٣ففّ خٕٙقُ ؤٛ روقً ب٦ٕ ٕٙدزم٠ ٜٙ زقًٟ .
ىدٕٙددقُ خٕقسدٔددي رٚعدددِ زدددٕقٌٚ ىددي خٕيْددُشل ٣خٕىودددٓ خ٤ٕخٔددـ خٕددٍد رضددده بٕودد٠ 

 . (4)زُخفص خٕوودمص ٣لٕٜ خٕعو٤رُ 
ىدٕسوحص خٕغسوقوص ٣ظَدٕوً خٕٚفعٚدـ خٕقسدٔدي خٕمدًرػل ؤؼدُض ىدي خٕىوددٓ خٕٙدقُدل 
٣ـقٖع٠ ٙىدٕيدً ٕٚدد ف٢دً خٕقدُذ ىدي ـّردُظ٢٘ل ىدٕمدًخجٌ خٕٚعٞددؼُش ىدي ؤَع ىددَْ 
ظّرٜ زو٤ٞه ٜٙ خ١ّٕدُ خٕيد٤خقل ٣خٕٙدقُخء زغسوقدع٢٘ ّٖيد٤ٛ زدٕفٚددٓل ٣ٕدوٓ ؤـٚدٔ 

                                                           

 . 21ل 22خُٕٚــ خٕٕدزٌل ٚ (9)

 . 11ل 16رُخــ يَخٔدض ىي ظدَره خأليذ خٕقُزيل ٚ (4)
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ً ٙدٜ ٘دقُخء ١دٍخ خٕقودُ ؤزد٤ ٝد٤خْل ٣ؤزد٤ ٜٙ ٙٞؾُ خ٣ُٕع ٣ظٕٞ٘ فسوُٟل ٢ٕ٣دٍخ ٝفد
ْٜ فس ٣ُخ فٜ مُخ٢ٙ٘ زد٣ُٕع ٣ؤ١ِددَٟ  َٙ ظٚدٗل ٣خزٜ خ٣ُٕٙيل ٣خزٜ خٕٚقعّل ٣خٕسمعُد 

 ظقسوُخً ـٚوبلً .
 : (9)ر٤َٓ خٕسمعُد 

ـم خٕغَّٖدٌ رىعددٓ ضدددلْدً  زود َُّ َُ خٕ  ؤظدد
 

ْٛ رعْٖٚدد  ِٜ لع٦ ّددي ؤَ  ٜٙ خٕمٕ
  ًُّ ِٓ خٕد د َٖ ِم ىدي م د٠ خَّٕٞود٣ُ َٝسَّ  ـ٣٦ًٍ 

 
ٙدددد  ِٓ ٝم٤  ٜ  زددددألٙ ّمددد ل   ؤ٣خجدددٔ ٣َيل

 رمَيع ٢َِدددددددددد زدددددددددُي خَّٕٞددددددددد٥ًل ىْإٝددددددددد٠ 
 

ع ٚدددد  َْ ٙم  رٞدددػ  َلدددًرؽدًل ّددددٛ ٍسدددٔ 
ددددددد٠م   َٔ ـم ٕسد ي  خُٕزودددددد ََ ُل  ْٜ ٘دددددددف دددددد ِٙ ٣ 

 
ٞٚددد  ْٚ َٞ ٙم ددًود  ْ٘  فٖود٠ل ّٚددد ٝٙددَُض ٣َ

٣بٌخ ّٞددد ٤ٝخىددٌ خٕٙدددزي ىددي َؤردد٠ ىددي ؤيذ خٕغسوقددص ىددي خٕقوددُ خٕقسدٔدديل ىةٝددد ال  
 َؤر٠ ىي ىٜ خ٤ٕ،و ٕٖغسوقص خألًٕٕٝوص ٜٙ فًش ٤ٝخق :٤ٝخى٠َ ىي 

د ٝيود٠ فدٜ ١دٍخ خأليذ ،دًً خٕٙدق٤َ ٣ٍد٤ش خٕقدعيدصل ٙدـ ـٚددٓ ،دودمع٠ل ٣ٍَدص 9
 ؤ٤ٖٔز٠ل ٣ٝودفص يرسدـع٠ل ٤١٣ َؤد موُ ،دجر .

ل ّٚدد رَد٤ٓ خزدٜ َ٘دوٌل ٢ٕ٣دٍخ (4)ّٖد٠ بال ؤٍٖد٠ َخـدـ بٕد٦ زددذ خ٤ٕ،دو »ىدٕٙقُ 
خٕٚعَٖي بٝٚد ٤١ ٣،دو إللٕدٔد٠ل ٣٣ٍدـ خأل٘دودء فٖد٦ ىةٛ ّٔ ٙد ر٠َٖٞ خأليرر ب٦ٕ 

ٝيٕدد٠ل ٣خٕدددًخَْ ٕٙدددقُ خٕغسوقدددص ىدددي خألٝدددًٕٓ رفدددً ظدددإؼوُ خٕسوحدددص خألًٕٕٝدددوص زفٚد٢ٕدددد 
ىفدد٤ خٕددسبلي ٙقعددًٓل ٣ظُزع٢ددد ووددسص ٕددوٓ ز٢ددد ،ددمدَد »خٕٕدددلُ ىددي ٝيدد٤ْ خٕٙددقُخء 

٣ظُظيدـ  ى٢ي ؤٝضُ خٕسَددؿ خإلٔدبلٙوص ٣ؤز٢د١دد ظسد٣ً ٣ُّضدص ّسودُشل رفدُد ىو٢دد خٕٚددءل

                                                           

 . 22خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)

ل 4خٕقًٚش ىي ٙمدٜٔ خٕٙقُ ٣آيخز٠ ٣ًَٟٝل ظإٕوو ؤز٤ فٖي خٕمٕٜ زٜ َ٘وٌ خَٕو٣ُخٝيل ؾ (4)
 ٗ .9189ل يخَ خٕفؤ زو٣ُضل 421ٚ
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خٕفسدٓ خٕىضُخء ٣ظنُي خٕغو٤َ ى٤ً ؤمودٛ ؤ٘فد١َدل ٣ظٕٞدذ خٕٚد٘وص ٣خألٝقدٗ ىدي 
 . (9) «ُٙخفو٢د خٕفٚوٖصل ٣رقغُ خٕٕٞو٘ زٕدظو٢ٞد خٍُٕٚٙص

١ٍٟ خٕغسوقص خٕنٞدء ٔوغُض ف٦ٖ ٝي٤ْ خٕٙدقُخء خألًٕٕٝدووٜل ىفددء ٘دق١ُ٘ ىو٢دد 
ـدٙدددًش ٤ٖٕ،دددو ٤ٖٙٝددددً زٙدددق١َ٤٘ ٣ؤىْدددد١َ٘ ٣٘ىودددوع٢٘ل ٣ٕدددوٓ ٙفدددُي ٙٞددددؽُ 

خٕمٕيل ٣ٌِٕ رُــ ٕٖقٌٙ خٕٚع٤خ،ٔ ٣خٕٚع١٤ؿ ٕعِٖ خٕسوحص خٕٚعُفص زدٕفٚدٓ خٕعدي 
ظ٢ٖ٘ خٕٙدقُخء آردظ٢دد خٕىدٕدًخضل ٣ظق٢ٖٚد٘ خٕعإٙدٔ ىدي َلدز٢ددل ٙٚدد يىدـ خٕٙدقُخء بٕد٦ 

لٖددط »خالٙعددّخؾ زدٕغسوقددص ٣خٕودد٣ًَ ىددي ٣،ددي٢د فددٜ خٕقدعيددص ٣خ٤ٕـددًخٛل ٣ٕددٍِٕ 
 . (4) «ًٕٕٝوص ٙمٔ خًٕٜٙ ٣خألعبلٓ ىي ٘قُ خٕٚٙدٍَصخٕغسوقص ىي ٙيععك خَٕودجً خأل

 : (2)ر٤َٓ خزٜ ِر٣ًٛ ٙىدعًسد ٣اليش 
١ُخءِ   ّ ِِ زدددددددٕ ظمدددددد ُْ ددددددٙم  بٝ ددددددي ٌّ  عدٍدْٙ

 
ٌم عَ خألم ٣َ   دددىددد ؤَ ْٖ ُْ ٥ خألَع ٍدددً ٌن ٣ٙددد

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددََ  ٍَ  خ
 

 ِ٠ِٖ ٓن ىددددددي ؤ،دددددددِج ِ٘ خْفددددددِعبل ددددددو  ٕٖٕٞ٣َ 
 

  ًَّ ََ ٍَد ّإٝدددددددد٠م  ددددددددَيد ْ٘ ٔ  ب  ٕددددددددي ىدْفَعدددددددد
٣عم فددٜ ٙدِجدد٠ خٕ   ُ ٘ن ٣خٕدد ددي  ٙسعٕدد  يض 

 
ددددد  ٍَ دددددِض ؤع٤خ ِٜ خٕٖس  ََط فدددد ََ  ّٚددددد ٘دددد

  َِ َٜ ٙددٜ  ٔم خٕقددو دد٤ زٚددد رٕددعٚو ُل ٢ٖٝم  ١دد
 

دد  ددددـَ ٍَ َٓ ؤفٞد ٥ ىودد٠ِ لعددد٦ ٙددد ًَ َٓ خٕٞ ددد  د
ٍددددددد٦  ََ َٞدددددددْط ؤ ٌْ فدَر َٞددددددد٠م ب ٛ  ؤْفوم دددددددإ َّ 

 
ددد  ٍَ خ َُ ٍَ ََ ـم  ٙ  ً َٓ خٕدد ِٕٚددد زددي ىفددد ددْط  َْ  َز

ٌَ ىددددددي ضدددددددلي ٙٞدزِعدددددد٠ِ    ٣َين ظددددددإٕ 
 

ددددد  يخَي ٙٞددددد٠م خٕضُّ ِْ ِٜ م٦ ىدددددىدددددد ي خٕقدددددو
ٍَد  ب٘ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُخ

 
ٌن  ُن فسدددددددد دددددددد٠م ٝوٖدددددددد٤ى  ٔدددددددد٥ُ رٞدىمم

 
دددد  دددد٠م خٕوَّ ْٞ ِٙ دددد٠َ  َٝس  ٛم  َٞد دددد ْٔ د٣َ ٍَ خ ًَ  ْسكم ؤْلدددد

َٞد  ٍِ ٥ ظٙدد٤  َُ َٞددد ٌّدد ٔ  ر٢ددوؿم ٕ ِِ  ّدد  بٕودد
 

ٍَد  َم ؤٛ ضدددددد دددددً ًم ف٢ٞدددددد خٕو   ٕددددد٘ رقددددد
 

                                                           

 ٗ .9118ل يخَ خٕٚقدَه 426ل 4ٚ٘قُ خٕغسوقص ىي خأليذ خٕقُزيل ي. ٔوً ٤ٝىٔل ط (9)

ل ٢ٝضص ٙوُ ٕٖغسـل 989خٕسوحص خألًٕٕٝوص ٣ؤؼ١ُد ىي خٕٙقُل ي. ٔقً بٔٚدفؤ ٖ٘سيل ٚ (4)
9118. ٗ 

 . 21ير٤خٛ خزٜ ِر٣ًٛ ل ظمَوٌ فٖي فسً خٕقؾو٘ ل ٚ (2)
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ى٢ددٍٟ خألزودددض ظودد٤َ خ٤ٕ،ددو خ٤ٕـددًخٝي ٕٖغسوقددص لوددػ رىٖددـ خٕٙدددفُ ٙٙدددفُٟ 
د  ـً  زو٢ٞد ٣زوٜ ـٚدٓ ٙمس٤زع٠ .ف٦ٖ خٕغسوقص خٕفٚوٖص ٙدِ

ىبل ًَٝد ؤرعندّٓ خٕٙددفُ ىدي خٕغسوقدص ؤٗ ىدي ٙمس٤زعد٠ ىدي ؤٕيددػ ٤ٙٔدوَوص فٍزدصل 
 ظٙىٛ خٕفٚدي ٣ظٕعٞغ٠َ ٕوٙدَُ خٕٙدفُ ٙٙدفُٟ خٕٞسوٖص ٣م٠ّٕ خٕقيوو .

ّٚددد زددًؤ ٘ددقُ خٕغسوقددص رىددُؾ فددٜ ٙددإ٤ٕه خٕٙددقُ خٕقُزددي ٙددٜ لوددػ خالزعقدددي فددٜ 
ٍٖوٖددصل ٣رقٚددً خٕٙدددفُ بٕدد٦ ٍدد٤ٓ خَٕٚغ٤فددص خٕعددي  خَٕوددوًش خٕغ٤رٖددص بال ىددي لدددالض

ظٕدددع٤فر عدٍدددص وودٕددد٠ ٣ظوددد٤َ فغددددء ٘ددددفُرع٠ مودددُ فددددزث زقدددًي خألزوددددض ؤ٣ خٕٞؾددددٗ 
خٕعَٖوًد َٕٖووًشل ٣ٕ٘ رفً خٕٙدفُ ٕٚمص ٜٙ ٕٚمدض خٕغسوقدص ؤ٣ ِخ٣ردص ٙدٜ ٣ِخرد١دد 

ٚقدط ؤ٣ ٤ٙض٤فدً ٜٙ ٤ٙض٤فدظ٢د بال ع٢ٍُد زُ٘دٍص ٣زُخفص ٣ٌّدء ٣خىعٞددٛ زمودػ ظف
 ( .9) «ًٕرٞد ؼ٣ُش ؼٚوٞص ٜٙ ٘قُ خٕغسوقص خألًٕٕٝوص

د رَُ خٕٙدزي زعيٙي ؤيذ خٕغسوقص ىي خٕقودُ خألًٕٕٝدي ظيٙدودً فؾوٚددًل لعد٦ ّددي 4
رٕوغُ ف٦ٖ موُٟ ٜٙ ى٤ٞٛ خٕٙدقُل ٣لعد٦ ؤ،دسمط خٕغسوقدص ١دي خٕمٖد٘ خٕس٢دوؿ خٕدٍد 

رعُٝٚد٤ٛ ز٢دد ىدي رٚؤل ٤ٍٖذ خٕٙقُخء ىي ُْٔخض خٕىودٓل ١٣ي خألمٞوص خٕٚمسسص خٕعدي 
 ( .4ؤٕٙودظ٢٘ خٕفٚوٖص )

ى٢دد٤ رَددَُ ٙددد ٍددَُٟ خًٕخَٔدد٤ٛ ٕٙددقُ خٕغسوقددص ىددي خألٝددًٕٓل زددإٛ ٣،ددو خٕغسوقددص 
رٕٞدذ ىي ّدٔ مدُع ٣ربلِٙد٠ ٢ٙٚدد ّددٛ خٕندُع خٕدٍد رقدٕفد٠ زقودًخً فدٜ خٕغسوقدصل 
ىٖ٘ رْٜ خٕٙدفُ خألًٕٕٝي رُُٙ خٕغسوقص ىدي لسد٠ ٣ٕمؾددض ١ٞدءظد٠ ىمٕدر زدٔ ّددٛ 

 ( .2ىي ؤ٣ٍدض ٙمٞع٠ زٚودجر خ١ًُٕ ٣ٙد رّٞٓ ز٠ ٜٙ خ٤ٚ٢ٕٗ ) ر٢ُّٙد ؤرضدً 

                                                           

ل زو٣ُض ل يخَ خٕقٖ٘  ٠ٝ411 ل ي. ٙوغي٦ خْٕٙقص ل ٚخأليذ خألًٕٕٝي ٤ٙض٤فدظ٠ ٣ى٤ٞ (9)
 ٕٖٚبلروٜ .

 . 22خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (4)

 ل يخَ خٕٚقدَه .911ىو٤ٓ ىي خٕٙقُ ٣ًَٟٝل ي. ٤ٍ٘ي ضوول ٚ (2)
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
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 و7102العدد اخلامس               

ىدّٕٚؾ زوٜ خٕغسوقص ٣ى٤ٞٛ خٕٙدقُ خألود٥ُل ردًٓ فٖد٦ خالٙعدّخؾ خٕٞيٕدي زدٕغسوقدص 
٥ًٙ٣ ي٤ٝ خٕٙدفُ ٢ٞٙدل ىوّيخي بلٕدٔدً ز٢دد ٣خٍعُخزددً ٢ٞٙدد لعد٦ رعقددٌٝ ٙق٢دد ٘دق٤َٟل 

 ٣ظٕعُرك بٕو٢د فدعيع٠ .
ٍد ١ٌددر بٕود٠ ٙددٜ ٔددوغُش ٘ددقُ خٕغسوقددص فٖدد٦ موددُٟل ْٕدٜ خٕٙدددزي رٞدددٍ  َؤردد٠ خٕدد

٣ؤٛ خٕغسوقددص ؤ،ددسمط ١ددي خٕمٖدد٘ خٕس٢ددوؿ خٕددٍد رٚددؤل ٍٖدد٤ذ خٕٙددقُخء ىددي ٔددُْخض 
خٕىودٓ ىوٞيي خٕىوددٓ خَٕد٤د ٣خٕٙدق٤َ خٕدًٍوٌ فدٜ خٕٙدقُ خألًٕٕٝدي ىدي ىدٜ خٕغسوقدصل 
٣رقٖٔ ٕم٠ْٚ : زدٝوُخه خٕٙقُخء ب٦ٕ خالٝنٚدْ ىي لٚإش خٕٙد٤٢خض خٝنٚدٔددً ؤٙددض 
ز٢٘ خٕق٤خعو خ٢ٕدجفصل ىْدٝط خٕغسوقص ىي ٝؾ١ُ٘ ٣ٔوٖص ـدٙدًش ٙدٜ ٣ٔددجٔ خٕٖدٍش ال 
ٙٞسقدددً ٙددٜ ٙٞدددزـ خإل٢ٕدددٗل ىْدددٛ خٕٙددقُ خألًٕٕٝددي ٍَوَدددً ٣ْٕٞدد٠ ٍٖوددٔ خٕمددؼ ٙددٜ فٚددٌ 

 ( .9خٕٙق٤َ ٣خٕٞضدَش ٣خٕمٕٜ )
ددد بٛ خٕٙدددزي بٌ رَددَُ ١ددٍخ خٕددُؤد ىددي ىددٜ خ٤ٕ،ددو ٕٖغسوقددص ىددي خٕٙددقُ خألًٕٕٝددي 2

ٌّدُٟ ٔددزَدً زٞيدي خٕىوددٓ فدٜ خٕٙدقُ خٕفدد١ٖي ٕمُٙددٛ خٕسوحدص خٕغسوقودص ٙدٜ رٞدٍ  ٙدد 
خٕفٚدٓ خٕٕٚد٣دل ىْوو زدألًٕٝٓ ٌخض خٕغسوقص خٕيدجَص ىي خ٣ُٕفدص ٣خٕفٚددٓ !! ىدةٌخ 
ّدٛ خٕٙقُ يخجٚدً ،٥ً ٕٖسوحص خـعٚدفوص ّدٝط ؤ٣ عسوقوص ىةٛ خٕٙقُ خألًٕٕٝي ىي ١دٍخ 

 خألًٕٝٓ . خٕٞغدً رقعسُ ،٤َش ؤٙٞوص يٍوَص ٕسوحص
٣رقسُ فٜ ٥ًٙ ظنٖنٔ لدر خٕغسوقدص ىدي ٝيد٤ْ ٘دقُخء خألٝدًٕٓ ٣ٕدٍِٕ َٕس١٤دد 

 ( .4ىي لدٓ ٣ِخ٢ٕد ) «خٕيُي٣ْ خٕٚي٤َي»ىي لدٓ لضدَظ٢دل ٣ «ـٞص خألَع»

                                                           

 . 26خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذ ٚ (9)

ًٕٝٓ فٜ ٙإٔدش ٤َٔط خألًٕٝٓ ٣َؼدء ٘قُخج٢د ٢ٕد رُخــ ٝيك خٕغور ٜٙ موٜ خأل (4)
ل ظمَوٌ ي. بلٕدٛ فسدْل يخَ ،ديَل زو٣ُض 2ل ؾ288: 281خُٕعورل خَُٕٚد خٕعٖٕٚدٝيل ٚ

. 
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

ددد ىددي لْدد٘ خٕٙدددزي فٖدد٦ ؤيذ خ٤ٕ،ددو ٕٖغسوقددص خألًٕٕٝددوص زد٤ٕ،ددو خٕٚددديد 2
ي٣ٛ خٕعإٝي ىي خٕمْ٘ ٕقدًٗ ظقٚو٘ وغوُ ل ٣َؤدن موُ ،دجر رعٕ٘ زدٕٞؾُش خٕٚعقفٖص 

 خٔعَُخج٠ ّٔ ٝٚدٌؾ خٕٙقُ خألًٕٕٝي .
ىضبلً ؤٛ زوحص خألًٕٝٓ ظيو  زدٕمٕٜ ٣ظٙوـ زدٕفٚددٓل ٣ال رْٚدٜ ؤٛ ظىٖد٤ ٙدٜ 

 فٙدً ر٢و٤ٚٛ ىي ١ٍخ خٕفٚدٓ ٣رعن٤ٞٛ ز٠ .
٣ؤٔدْ خٕمضدَش خأليزوص ىي خألًٕٝٓ ظِٖ خٕغسوقص خٕعي ّدٝدط ظُٔدٔ خٕٕٞدٚدض »

وٍ ٘قُخً ٣ظٖيؼ ؤٕمدٝدًل ٣زٍِٕ لسر بٕد٦ ؤ٢ٖ١دد خأليذل ٣عسقد٤خ ؤٝيدٔدً ٤ٙٔوَوصل ظا
 ( .9) «ف٦ٖ ١ٍٟ خٕٙوٚص

٣رَُٛ خٕٙددزي لْٚد٠ فٖد٦ خأليذ خألًٕٕٝدي ىدي خٕغسوقدص زمْٚد٠ فٖد٦ ٘دقُ خزدٜ 
٣ف٦ٖ ١ٍخ خٕٞمد٤ ّدٔ ٙدد ٍدٕد٠ خزدٜ ويدـدص ىدي »ويدـص خألًٕٕٝي ىي ـٚدٓ خٕغسوقص : 

ي خأل٤ٖٔذ ي٣ٛ ؤٛ ظفدً ووددالً ٤ٍرددً ؤ٣ ـٚدٓ خٕغسوقص : زُخفص ىي خ٤ٕ،و ٣ـٚدٓ ى
 ٘ق٤َخً يٍوَدً .

٣بٛ ؤففر ىٖغدجيص ظ٦ٕٚ خزدٜ ويدـدص ٘ددفُ خٕغسوقدصل ٣مدردص ٙدد ؤ٥َ ىود٠ ١د٤ ؤٛ 
 ( .4) «ىي ٝي٠ٕ ٙوبلً ب٦ٕ خٕغسوقص ٘نٖع٠ خٍٕٖش ٣خ٤٢ٖٕ فٜ خإلىودق ف٠ٞ

١٣ددٍخ خٕمْدد٘ رسدد٣ً زقوددًخً فددٜ ـددديش خٕودد٤خذل ألٛ خزددٜ ويدـددص خألًٕٕٝددي ىددعٜ 
دددر خٕسمعدددُد ز  َ دٕغسوقدددص خألًٕٕٝدددوص خٕعدددي ٝٙدددإ ىدددي ؽ٢ٖدددد ٣ٝٙدددٌ فسودددُ ٕٝدددو٢ٚدل ىدددةٌخ ٕم

در زود٤ٞزُد خٕٚندُذل زدٔ مغد٦ خزدٜ ويدـدص فٖد٦ عُرَدص   َ زو٤ٞزُد خًُٕٚٙ ىةٝد٠ ٕم

                                                           

ٗ 9199ل ٙغسقص خألوسدَ زٚوُ 411ل 2ٚظدَره آيخذ خٕقُذل ٙوغي٦ ،ديً خُٕخىقيل ؾ (9)
. 

 . 21ل 26خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (4)
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خٕسمعددُدل ٣زٖنددط عُرَعدد٠ خٕىيدـوددص خٕدد٣ٍَش لعدد٦ ،دددَ ّددٔ ّددبلٗ زقدد١ًد ٙقددديخً فٖدد٦ 
 ( .9ٕٙع٤خ١دل ؤ٣ ٙٞمًَخً ب٦ٕ خَٕٞٛ ي٢ٝ٣د )

،ددو خٕغسوقددص رٕٞدددذ ىددي ّددٔ مددُعل ىددبل رًفدد٠ لعدد٦ ١٣دد٤ رُؼدديل ٙٚددد ـقددٔ ى٤
ٕد٘ رعد٣ّؾل ىدظىدٍ ٙدٜ خٕغسوقدص ٔدْٞدً ٕٞيٕد٠ »ٕٖغسوقص خٕٞوور خألّسُ ىي ٘قُٟل ١٣د٤ 

٣َ٣ل٠ل رسؽ٢د ٌخض ٝي٠ٕل ٣رٚعّؾ ز٢دد ىدي ىٞد٠ ٣لٕد٠ل ىدبل ٝدًَد ٙدٜ ىدُط ٙدد خٙعدّؾ 
 ( .4) «ز٢د ؤ٣خ،و ٕٖغسوقصل ؤٗ ٙعنّٓ ز٢د

ف٦ٖ ،مص ١ٍخ خ٤َٕٓ : ٍووًظ٠ ىي ٣،و خٕفسٔ خٕعي ؤففر ز٢دد ٣ؤ،ًً ٙؽدٓ 
خَٕٞدددي ٣ـق١٤ٖددد يخجٚدددً خٕٞٚدد٤ٌؾ خٕٚىعدددَ ٙددٜ ٘ددقُٟل زددٔ فدد١ًد زقدد  خَٕٞدددي ٙقفددّش 

ٕد٤ ١ٌدر ـٚودـ ٙدد ٍدٕد٠ خزدٜ ويدـدصل »بزًخف٠ ر٤َٓ خٕدًّع٤َ ٙمٚدً َـدر خٕسود٤ٙي : 
 ( .2) «٣زَوط ٣ل١ًد ْٕدٝط ٙقفّش بزًخف٠ل ٣يٕؤ ظي٠ٍ٤

 : (2)ويدـص خألًٕٕٝي ىي ظِٖ خَٕووًش  ر٤َٓ خزٜ
نل  ٌِ ئخَزددددددِص زددددددد ٍم دددددددِق خٕ  ٚ َٜ َع  ٣َؤَََفدددددد

 
ِذ   َِ ددددددٚدِء ِزنددددددد َٕ َٛ خٕ ٓم ؤَفٞددددددد  رمغددددددد٣ِ

ِ ٣ـ٢َددصل    ٔ ّمدد ٢َددرَّ خٕددُرِك َفددٜ  َٙ  ًُّ دد ٕم  َر
 

ددددددِر   ِّ ٞد َٚ دددددد٢َس٠م ِزدٕ ٘م َٕددددددوبلً  ٘م   ٣ََرددددددَّل
إَٝ ددددد٠م   َّ ُِ خَٕيدددددبلِش  َل َفٖددددد٦ َؽ٢ددددد  ٣ٍَددددد٤

 
ودددٕي   َٖ َٓ خٕ ًن ِعدد٤خ ددِر  ىددي ٙغددُ ٍِ  خَٕق٤خ

٘ل   ٘م ٔدددد٤َي َفٚدددددِج ودددد٠ِ خَٕنددددو َٖ  َرٖدددد٤غم َف
 

٣خِجدِر   ٌَ ُم  ٚد ًِ لم ٜ ٣َٙدوِ  خَٕسدُ ِٙ  ٢َٕد 
طن   ِٙ ْم ،دد َُ َٕود٠ِ ١٣َد٤َ ؤَود  ؤََ،ىطم ِب

 
 

دددد٥ُ ِزدَٕقفدِجددددِر   ٕم ٔم خٕ َٕودددد َؼٞي  ًَّ  َىَمدددد
  َٓ َٖفددإَ  : ٣ٍَددد َٙ ّمٞددطم  دد٘  َّ ِل ؤاَل   ىدظدد

 
َٔ ظدِجدددددددددددددِر   ٟل َظَسعَّددددددددددددد خ َٜ ؤ٣َ  ددددددددددددد٤ِع َٙ ٣َ 

 
                                                           

ل يخَ 2خٕغد١ُ ْٙيل ط ل ظُـٚص11ٙـ ٘قُخء خألًٕٝٓ ٣خٕٚعٞسي ٕنُٔوص م٤ٙػل ٚ (9)
 ٗ .9181خٕٚقدَهل 

 ل ٕٕقً بٔٚدفؤ ٖ٘سي .89خٕسوحص خألًٕٕٝوص ٣ؤؼ١ُد ىي خٕٙقُ ٚ (4)

 ٗ .١9189د د 9299ل ط442خأليذ خألًٕٕٝي زوٜ خٕعإؼُ ٣خٕعإؼوُل ٚ (2)

 . 9169ٗل ظمَوٌ خٕٕوً ٙوغي٦ مدِدل يخَ خٕٚقدَه 496ل 491ير٤خٛ خزٜ ويدـص ٚ (2)
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ددد٘ َّ ذل  ٣َ دددَا٣ ِ ٙم ِٕؿل ٣َ دددً ٙم دددٜ  ِٙ َُّ زدددي  ددد َٙ 
 

ددددِر   ِّ ِغددددي ل ٣ََخ َٙ ددددٜ 
ِٙ ٖ ددددي  َٓ ِزِؾ  ٣ٍَددددد

قدددِعيي  َٙ ردددِق  ُِ ددِر خٕ ددٜ ْٝم ِٙ  َ٘  ٣َالَعدد
 

زي  َِ َِ َمدد٤خ ُِ خِٕسمددد ضدد ددٜ وم ِٙ  َ٘  ٣َِخَلدد
ي٥  َُ ًم خٕدد ٘ َردد َٛ ِبال  ؤَٛ َعدد٤َظ٢م  َىٚددد ّددد

 
ض ِز٢ِد٘ َردكم خٕٞ د  ََ ٤َٞخِجدِر ٣َعد  ٥٤ ٣َخٕ

ظعمددًغ فددٜ ٝيٕدد٢د ل ٣رٞغددٌ  «ىددي خٕفسددٔ»وقددص ٙٚؽٖددص ىدددزٜ ويدـددص رفقددٔ خٕغس 
 خ٤ْٕٛ خٕودٙط ٣رفق٠ٖ رٙقُ ٣رمٓ .

ىوّٚؾ خٕٙدفُ زسُخفص ىدجَص زوٜ ٤ٙض٤ؿ خَٕووًش ٤١٣ خالفعسددَ ل ٣٣،دو خٕفسدٔ 
ٌِٕ خ٤ٍ٤َٕ خَٕدَ خٕٚغٚدحٜ خٕٚدعْٜٚ خٕدٍد ٕد٠ ٙدٜ ٙؾدد١ُ خٕقؾٚدص خٕىدٕدًش ٣خٕدًالجٔ 

ءٓ ؤٙدٙدد٠ خٕقؾددو٘ ل ألٝدد٠ ٘ددد١ً ،ددًً فٖدد٦ خٕٞدعَددص زٚددد رعودددمُ ٙقدد٠ خْٕسوددُل ٣رعضددد
 ففدجر خّٕٙدٗ ٣ظنوُ خٕمودش ٣فًٗ زَدج٢د ف٦ٖ لدٓ .

بٕدد٦ ـدٝددر ١ددٍخ خإلرمدددء ٣خُٕٙددّ ىددي ٘ددقُ خٕغسوقددص فٞددً خزددٜ ويدـددص رَددو فٞوددُ 
رعٕددٚـ ،دد٤ض خٕفسددٔ فددٜ »خٕعمٖوددٔ ٣خٕعٙددىوٛ ٣خٕعإٙددٔ ىَددً خٔددعغدؿ خٕٙدددفُ ؤٛ 

خ ظدَرىدد٠ خٕمدىددٔ ل    ٙددٍ  ١َدىددص ؤٌٛ ل ٣ٕغدٍددص لددٓ ىمًؼدد٠ خٕغدد٤ي زدًّوددد ًُ خ ل ٌخّدد ًُ ٙعددإؼ
ًٞد ٕٞدِٔ فدزً ل ٣ًٍ زدض ىود٠ خٕٚدًٕف٤ٛ زدٕٖودٔ ل ٣خٔدعؾٔ  ّدٛ ٖٙفإ َٕدظٔ ل ؤ٣ ٤ٙع
زفدٝسدد٠ خَٕٚوٖدد٤ٛ زد٢ٕٞدددَ ىددإٕي٢٘ ٣ؤٕيدد٤ٟ ل ٣خٔددعغدذ َٙددد٢ٙ٘ ٣خٔددعغدز٤ٟ ل ىٚددد ويددٌ 

ً ؤلسعد٠ ل ؤر٠ْ خَٛ موُ ؤضٖـ َخـيص ل ٣ٙد ٤ٝق لٚدج٠ٚ موُ ،ُوص ٝديذ رسْي ىدُخ
 . (9) «ىة٦ٕ ٙع٦ رس٦َ ٕوٕعَسٔ لسوًسد ؼ٘ ر٤يف٠ زقً لوٜ؟

ل «الٙدُظوٜ»٣رىع٘ ؤز٤ خَٕدٔ٘ خٕٙدزي َؤر٠ ىي خٕغسوقص زٞٚدٌؾ ٙدٜ ؤيذ خٕغسوقدص ٕدد
ل ٣خٕٙدزي ٤١٣ ًٙى٤ؿ زدإلففدذ خٕسدٕل زإيذ خٕغسوقدص فٞدً خٕندُذ رعفد١دٔ «ـوط»٣

ٙددُش ؤودد٥ُل خٕعددي ظُـددـ  «خٕم٤ٖٕوددص»ٙددد ظقددؿ زدد٠ ظٖددِ خٕٞٚدددٌؾ ٙددٜ خ٤ٕؼٞوددص خٕغسوقوددص 
زدإلٕٝدٛ ٕٙدىدض ِٙٞودص ٙعغد٣ٕدص رد٤ٗ ؤٛ ّددٛ خإلٕٝددٛ خأل٣ٓ رد٥ُ ىدي ٙؾدد١ُ خْٕد٤ٛ 

ٗ ٢ٕدد ٙيدُيخض خٕعَدًرٓ ٣خٕقسدديش رَد٤ٓ   ً ٣ؤَٙدٌ »:  «ـودط»٣خٕغسوقص آ٢ٕصل ٣ٍِٕٕ رَ
                                                           

 . 11ي زوٜ خٕعإؼُ ٣خٕعإؼوُ ٚخأليذ خألًٕٕٝ (9)
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خألَع زسوُد ىإ٥َ خأل٘ٞدٛ رٚعٛ مدٍخءٟ ٙدٜ خٕوديدش خٕودًٖشل ٣خٕدُظ٘ رٞسدط ىد٤ً 
ّٚددص خَٕدلددٔ خُٕٚٙددٔ ىوْٙدديدٛ ٕددي فددٜ ٌٕددِ خٕٞسددـ خَٕٚددًْ ٣ظٖددِ خٕمودددش ٔدديك خأل

خ٤َٕرص ىي زدعٜ خٕغسوقدصل ٣ّٞدط ؤ٘دقُ ؤٝدي ؤٍدُذ ٙدد ؤّد٤ٛ بٕد٦ خٕعإٕ د٠ زٚدد ريدو  ىدي 
ٍٖسددي ٙددٜ خٕٙددق٤َ ٣خٕمددٓل ٣ؤ٘ددقُ ٕمؾددص ٣خلددًش فٖدد٦ ٍودد٤َد ٣ضددقييل زَٞغددص 

 . (9) «٣زٍخظ٠ظفُد ىي يٙي ٜٙ ٔقديش ٌِٕ خ٤ٕٚـ٤ي خٍٕد رىٌٖ ّٔ ٘يء ىي ٌخظ٠ 
ّدٛ ؤلد٥ُ زدٕٙددزي ؤٛ رَدو٘ ؤيذ خٕغسوقدص فٞدً خٕندُذ زددٕٞؾُ بٕد٦ خٕٙدْٔ خٕيٞدي 

ىدإلٕٝدددٛ خٕنُزدديل ظمْٚدد٠ فبلٍددص »٣خٕٚضدد٤ٚٛ ال ؤٛ رَعوددُ فٖدد٦ خٕٙددْٔ ىمٕددرل 
خٕدد٣ٍزدٛ ٣خٕعبل٘ددي ىددي خْٕدد٤ٛ ٣ٙؾددد١ُ خٕغسوقددصل لوددػ ردد٥ُ خْٕدد٤ٛ ب٢ٕدددً ٣ٙعقسددًخًل ؤ٣ 

ْد٤ٛ ؤ٣ خٕغسوقدص فد٣ًخً ٍدد١ُخً ٕد٠ل ٣ّبل١ٚدد َئردص فبلٍص خٕدُى  خٕٚعٚدُي لودػ رد٥ُ خٕ
 . (4) «ٔغموص زقوًش فٜ ،٤خذ خٕقَٔ خٕٚيُْ

ؤٙد ىي خٕٚٞؾ٤َ خإلٔبلٙي ىعُظٕد٘ وغد٤ط ظد٤خِٛ ففودر زدوٜ خإلٕٝددٛ ٣خٕغسوقدص 
ظَو فًٞ لً خالًٝٙدؾ ىي ـٚدٓ خٕغسوقصل ٣خٕعقددعو ٙدـ خ٤ٕٚـد٤يخض زمودػ ظٚدٞك 

قددصل ٣زموددػ رسَدد٦ خْٕدد٤ٛ ٕٙددىُخً ٕئلٕٝدددٛ ال خإلٕٝدددٛ خإلرٚدددٛ زىدددٌٕ خْٕدد٤ٛ ٣خٕغسو
فدد٣ًخً ٕدد٠ ؤ٣ ٙعقسددًخًل ىضددبلً فددٜ خالظيدددً ىددي خٕندرددص خ٤ٕخلددًش ١٣ددي فسددديش خر ٔددسمد٠ٝ 
٣ظقد٦ٕ : } ظٕسك ٠ٕ خٕٕدٚد٣خض خٕٕدسـ ٣خألَع ٣ٙدٜ ىدو٢ٜ ٣بٛ ٙدٜ ٘ديء بال رٕدسك 

 . (2)زمًٟٚ ٣ْٕٜ ال ظي٤٢َٛ ظٕسوم٢٘ ب٠ٝ ّدٛ لٖوٚدً مي٤َخً { 
 

                                                           

ل خأل٘ٞدٛ : ٘فُ ٜٙ خٕيووٖص خُُٕٙخٙوص رٞسط ىي 29ل 21خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)
خألَع خُٕٖٙوصل خٕويدش : خٕمفُ خٕقُر  خألٖٙٓل خٕوًٖش : خٕوىُش خٕقُرضص خٕٖٕٚدءل خألّٚص 

 : خٕعٔ خَٕدلٔ خٕودزٓ خألـًذ .

يَخٔص ىي خُٕئرص خإلٔبلٙوص ٣خٕنُزوصل ي. فٚدي خًٕرٜ وٖؤل ىي خٕيٜ خٕعْٙوٖي ٣خٕٚقٚدَدل  (4)
 ٗ .4998ل يخَ خزٜ ّؽوُل 9ل ط46ٚ

 ( .22ٜٙ ٤َٔش خإلُٔخء خَرص ) (2)
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 اخليال الشعري واملرأة يف رأي األدب العربي :رابعًا : 

رد٢ٞؿ خٕٙددزي ىدي ٙقدٕفعدد٠ ٕعٖدِ خَٕضدوص خالظفددٟ ٝيٕدد٠ خٕدٍد ٍدَُٟ ىدي خألٔدددعوُ 
خٕقُزوص ٣خٕغسوقص ىي ؤيذ خٕقُذ ٜٙ خٕٞيدي خَٕددعـ ٣خٕعقٚدو٘ ىدي خٕمْد٘ فٖد٦ خٕٙدقُ 

خٕقُزدي بٕد٦ بٛ ٝؾدُش خأليذ »خٕقُزي ٠ّٖ زى٤ٖٟ ٜٙ خٕٞؾُش خٕٕدٙوص ب٦ٕ خُٕٚؤش رَد٤ٓ : 
ال ظي٢د٘ ٙدٜ خٕٚدُؤش بال  ٙدٜ خٕٚدديشلٙٞمغ دصن بٕد٦ ؤٍود٦ ٍدُخَ خُٕٚؤش ٝؾدُش يٝوحدص ٔددىٖص 

ع٦٢ ٣ٙعقصن ٜٙ ٙعـ خٕقوٗ خًٕٝيءل ؤٙد ظِٖ خٕٞؾدُشم خٕٕددٙوصم خٕعدي ردّي٣ؾ  ًن رٙم ؤ٢ٝد ـٕ
خٕٞؾددُشم خ٣ُٕلوددصم خٕقٚوَددصم خٕعددي ٝفدد١ًد فٞددً  لىو٢ددد خٕمددرم زدددإلـبلٓ ٣خٕٙددنوم زدٕقسددديش

د٠ ال ؤٔدعؽٞي بال خٕٙقُخ ِ ٖ ء خََروٜ ىة٢ٝد ٙٞقًٙصن زعدظدً ؤ٣ ّدٕٚٞقًٙص ىي خأليذ خٕقُزي ّ
ٟ ىددي خٕٚددُؤش َُ َّٔ فٖدد٦ خٕددُم٘ ٙددٜ ؤٛ ؤّؽدد ََ خألٍدد ل ٕدد٘ رقددُه خٕقددُذ ٣ال خٕٙدددفُ خألٝددً

خٕقُزي ظٖدِ خٕٞؾدُش خٕيٞودص خٕعدي ظقدً خٕٚدُؤش َّغقدص ىٞودص ٙدٜ ىٞد٤ٛ خٕٕدٚدء... ىدٕٙددفُ 
 . (9) «ء ـًٕ خُٕٚؤشخٕقُزي ال رعْٖ٘ فٚد ٣َخ

٣ر٤خ،ددٔ خٕٙدددزي ظقٚوٚدظدد٠ خٕىدعحددص ىددي ٤ٍٙددو خٕٙددقُخء خٕقددُذ ٙددٜ خٕٚددُؤش زددإٛ 
لًرؽ٢٘ ف٢ٞد لًرػ خٕيدٌٔ خٕيدـُ خٕٚقٞي زدأل٣،ده خٕفًٕرص خٕٕدىٖصل ٣رُي ٌٕدِ 
بٕدد٦ خٕدد٣ُق خٕقُزوددص خٕعددي ال ظمددوظ زنوددُ خٕؾددد١ُ خٕٚمٕدد٤ْل ٣خٕيْددُش خٕفدددجُش خٕعددي 

َؽبلً ٕٖن َٙ ًَ ٣خٕٖاٗ ٣وٕدٔص خٕغسـ ... ؼ٘ ب١ًخَ لٌ خُٕٚؤش ىدي خٕمُردص ـقٖط خُٕٚؤش 
 . (4)خٕعي ظفسُ خُٕـٔ ف٦ٖ خاللعُخٗ ُٕٖٚؤش 

٣رؤ خٕٙدزي ب٦ٕ ؤ٣ؾ خٕمودش خإلٔبلٙوص ىو٥ُ فًٗ ظإؼُ خٕٙقُخء ز٢د ىدي ٝؾدُظ٢٘ 
ب٦ٕ خُٕٚؤش . ٣خٕٞؾُش خٕٚعإٝوص ىي خأللْدٗ ٣خٕعقٚوٚدض خٕىدعحص خٕعدي ؤ،د١ًَد خٕٙددزي 

يذ خٕقُزي ٣٘قُخج٠ ىي ٤ٍٙي٢٘ ٜٙ خُٕٚؤش رعضك : ؤٛ خٕٙدزي رعدزـ ٙد رََُٟ ف٦ٖ خأل
خٕٕٚع٤ٍُٙٛ خٍٕرٜ رعىو٣ُٛ خٕٞٚدٌؾ خٕنؽص ٜٙ ؤيزٞدد ٕوقٚٚد٤خ خٕمْد٘ فٖد٦ ؤيزٞدد ّٖد٠ل 
ددً ١ًىدد٠ ظّروددو ظُخؼٞدددل ٣عٚددٓ ٙقدددٕ٘ خٕف٤خٝددر خإلٕٝدددٝوص ىودد٠ ٣بال   ٚ ١٣دد٤ خوعودددَ ٙعق

                                                           

 . 21ل 26خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)

 . 28خُٕٚــ خٕٕدزٌل ٚ (4)
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ً  ىٖدددوٓ زددددٕغسـ ّدددٔ ؤيزٞدددد خٕقُزدددي ىدددي خٕ ٚدددُؤش مدددّٓ لٕدددي ىددددلٗ ال رقٞدددي بال زدَٕددد
 ٣خٕىوُ ٣خُٕيه ٣خٕفٚدٓ خٕٚع٢ًٓ خٍٕد ر٤ِٛ زدُٕعٔ !!

١٣ددٍخ خٕمْدد٘ خٕددٍد رَددَُٟ خٕٙدددزي رارددًٟ زقدد  َٝديٝددد ٣يخَٔددوٞد خٕٚعنددُزوٜ فددٜ 
 ظُخؼٞد .

 ىدٕٙدزي رََُ ىي زًخرص لًرؽ٠ فٜ خُٕٚؤش ىي َؤد خأليذ خٕقُزي :
ُٕٚؤش ّددٔ لددً لعدد٦ ؤ،ددسمط ١ددي خٕٖمددٜ ٣ْٕددٜ خٕقددُذ ظفددد٣ِ٣خ ىددي خٕعنٞددي زددد»

خٕفٚؤ خٍٕد ظٕع٢ٔ ز٠ خَٕودجًل ١٣ي خْٕٖٚص خٕٕدمُرص خٕعدي ظٞيدعك ٢ٕدد ّٞد٤ِ خٕٙدقُ 
٣لعددد٦ ؤ،دددسمط فٞددد١ً٘ ّأ٢ٕدددص خٕٙدددقُ فٞدددً ٍدددًٙدء خٕو٤ٝددددٛ ال رسدددًئ٣ٛ خٕٙدددقُ بال 

 . (9) «زٞف٤خ١د
خء ٣لَدددً ّٚددد رَدد٤ٓ خٕٙدددزي ظسدد٤ؤض خٕٚددُؤش خٕقُزوددص ّٕٙٞددص ٔدددٙوص ىددي ٍٖدد٤ذ خٕٙددقُ

ىْدٝط ١ي خٕمسوسص خٕعي رٞدـو٢د خٕٙدفُ ىي خٕودمُخء خٕٙدٔدقص خٕعدي رُظمدٔ ىو٢دد ٙدٜ 
ْٙدٛ َودُ ٣ّدٝدط ؤعدبلٓ يرد١َدد ١دي خ٤ٍٕٚدو خٕدٍد رَدو فٖود٠ ٣رسدًؤ زد٠ ٍودوًظ٠ل 
٣رددٍَه فٖودد٠ خٕددًٙـ ٣خٕمٕددُشل ٣خٔددعُـدؿ خٕددٍُّردض ٙددـ خٕمسوسددص خُٕخلٖددصل ٣خٕمٞددوٜ 

َعوُ ف٦ٖ خٕومُخء ىَظ ل ىدٕٙقُ خٕقُزي ّٖد٠ ب٦ٕ يرد١َد خٕقدُٙش . ١٣ٍخ خٕمْ٘ ال ر
ٕ٘ رٞؾ٘ ىي خٕومُخء ل ٣بٝٚد رًؤ ىي ٝغدً ١ٍخ خٕمْ٘ ؤرًضد خٕمودش خٕمضدُرص ٣ٙدد 
ٝؾدد٘ ىو٢ددد ٙددٜ ٘ددقُ رقْددٓ خَظسدددط خٕٙددقُخء زدددُٕٚؤش ٣ظندد٢ّٕ٘ ىو٢ددد مددّالً فيوًيددد ل ٙٚددد 

 ُ .راًّ ظًَرُ خٕٙدفُ خٕقُزي ُٕٖٚؤش ىي ،مُخج٠ ٣ىي لضدَظ٠ ل ٣ىي ّٔ فو
ٖ د٤خ »٣ْٕٜ خٕٙدزي ردَٞ  ٙدد مّٕد٠ ٣رَد٤ٓ :  ٣ْٕدٜ ال ظعقفٖد٤خ ىعمٕدس٤خ ؤ٢ٝد٘ ؤـ

خُٕٚؤش ٣ٝؾ٣ُخ بٕو٢د ٝؾُش ٔدٙوص ىو٢د ع٢ُ خٕقسديشل ّبل ىةٛ ٘وحدً ٜٙ ١ٍخ ٕد٘ رْدٜل ألٛ 

                                                           

 . 26خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)



 قاسه الشابي ىاقدًاأبو ال

- 3022 - 

 

 نجفة السيذ الشنهاب  د/ 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

خٕٙدفُ خٕقُزي ٙد ّدٛ رس٤ت خُٕٚؤش خّٕٕٚٞص خٕٕدٙوص ٣ٌِٕ خَٕٚدٗ خٕفٚؤ بال ٕوعمدًغ 
ْٕي٦ ف١ًٞد ٙعقص خٕفًٕ ٢ٞٙ٣ٔ خ٤٢ٕٙخضفٜ ٢ٖٙدظ٠ خٕٕدلُش خٕع  . (9) «ي ؤ

بٛ خٕىغددإ خٕددٍد ٣ٍددـ ىودد٠ خٕٙدددزي ىضددبلً فددٜ موددُٟ ٙددٜ خَٕٞدددي ١دد٤ ظقٚددو٘ خٕمْدد٘ 
٣خظىدددٌ خٕمفددص ٙددٜ خٕنددّٓ خٕمٕددي ٕددسق  ٘ددقُخء خٕقوددُ خٕفددد١ٖي ّدددُٙت خَٕددوٓ 
٣خألفٙددد٦ ٣خٕٞدزندددص ٙسدددَُخً الظ٢ددددٗ خأليذ خٕقُزدددي ّٖددد٠ ىدددي ـٚودددـ فوددد٤َٟ زدٕمٕدددوص 

خٕٚديرصل ىدٕىدَؾ خٕٙدٌ ف٦ٖ خٕٚفٚد٤ؿ ر٤ـدً ىدي ّدٔ فودُل ٣ىدي ّدٔ زوحدصل  ٣خٕٞؾُش
٣خٕقيص ىي خ٤ُٖٕٕ ٕوٕط ،يص الِٙدص فٞدً خٕقدُذ ـٚوقددًل ٣بال ظٙددز٠ خٕندّٓ فٞد١ً٘ 
ـٚوقدددًل ىدددالوعبله ٣خٕعسدددرٜ زددوٜ خٕٞدددْ آرددص ٙددٜ آرددص خر ٣ٙددٜ ٔددٜٞ خر ىددي ٤ّٝدد٠ : } 

ل ٣رَد٤ٓ ظقدد٦ٕ: } (4)ٕد٤ٛ ٙىعٖيدوٜ { ٤ٕ٣ ٘دء َزِ ٕفقٔ خٕٞدْ ؤٙدص ٣خلدًش ٣ال رّخ
٣ٜٙ آردظد٠ وٖدٌ خٕٕدٚد٣خض ٣خألَع ٣خودعبله ؤٕٕدٞعْ٘ ٣ؤٕد٤خْٝ٘ بٛ ىدي ٌٕدِ َردص 

 . (2)ٕٖقدٕٚوٜ { 
٣خٕٚددعيمٛ ٕٙددقُ خٕنددّٓ ىددي خٕقوددُ خٕفددد١ٖي رفددً خلعيدددء خٕٙددقُخء خٕقددٍَروٜ 
زدٕفٚددددٓ خ٣ُٕلددديل ٣ٕدددوٓ خٕفدٝدددر خٕمٕدددي ىَدددظ ّٚدددد ردددّف٘ خٕٕٚعٙددد٤ٍُٛ ٣ٙددد٢ٞ٘ 

 . (2)٣زق  َٝدي خٕقُذ  «ٚدٛز٣ُّٖ»
ىدددُٙئ خَٕددوٓ ٣مّٕدد٠ ٙٙدد٤٢َل ٕدد٘ رْددٜ ٕوعقدد٥ً زٙددقُٟ »رَدد٤ٓ ٤ٙٔدد٦ ٔددٖوٚدٛ : 

خٕنّٕيل ٣،و خٕٖم٘ ٣خًٕٗ ٣خ٤٢ٕٙش خٕمٕوص خٕعي رس٣ً ؤؼ١ُد ىي ّٔ زودط ٙدٜ ؤزودظد٠ 

                                                           

 .خُٕٚــ خٕٕدزٌ ٝي٠ٕ ٣خٕويمص ٌخظ٢د  (9)

 ( .998ٜٙ ٤َٔش ٤١ي خَرص ) (4)

 ( .44ٜٙ ٤َٔش خ٣ُٕٗ خَرص ) (2)

ل ّدَٓ ز٣ُّٖٚدٛ ظُـٚص ي. فسً خٕمٖو٘ خٕٞفدَل يخَ 21ل 9ٚرُخــ ظدَره خأليذ خٕقُزيل ؾ (2)
 خٕٚقدَهل خَٕد١ُش .
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 و7102العدد اخلامس               

خٕيدلٙدددصل ّدددٍِٕ ٍدددٔ ىدددي زَودددص خٕٙدددقُخء خٕفدددد١ٖووٜل ّدألفٙددد٦ ٣خٕٞدزندددص خٕدددٍزودٝيل 
 . (9) «و٣ًخ ؤٛ رعن٤ّٕخ ىفدء م٢ّٕ٘ لٕودً ٙدـٞدً ٣مو١ُٚد ٜٙ خٍٕرٜ ٍ

٣ٝمٜ ال ٝسُت ٔدلص ١االء خٕٙدقُخء زند٢ّٕ٘ خٕٚددـٜ ْٕدٜ خٕمْد٘ فٖدو٢٘ زدٍِٕ 
 ٤١ لْ٘ ف٦ٖ ؤوبلً خٕٙدفُ ال لْ٘ ف٦ٖ خٕقٚٔ خٕيٞي .

٣خًَٕٞ خًَٕر٘ ىًُ زوٜ خالفعَدي ؤ٣ خًٕرٜ ٣خٕٙدفُرص ر٤َٓ خٕفُـدٝي ىدي ٙقدُع 
ٖد٤ ّدٝدط خًٕردٝدص فددَخً فٖد٦ خٕٙدقُل ٣ّددٛ ٔد٤ء خالفعَددي ٔدسسدً ى»يىدف٠ فدٜ خٕٚعٞسدي : 

ٕعددإوُ خٕٙدددفُل ٤ٕـددر ؤٛ رٚمدد٦ خٔدد٘ ؤزددي ٝدد٤خْ ٙددٜ خٕدد٣ًخ٣رٜل ٣رمددٍه ٌّددُٟ بٌخ 
فًض خٕغسَدضل ٣ْٕدٛ ؤ٣ال١٘ زٍِٕ ؤ١ٔ خٕفد١ٖوصل ٣ٙدٜ ظٙد٢ً خألٙدص فٖود٠ زددْٕيُل 

ٓ َٔد٤ٓ خر ٤ٕ٣ـر ؤٛ ر٤ْٛ ّقدر زدٜ ١ِودُل ٣خزدٜ خّٕزقدُد ٣ؤضدُخز٢ٚد ٙٚدٜ ظٞدد٣
،دد٦ٖ خر فٖودد٠ ٣ٔددٖ٘ل ٣فدددذ ٙددٜ ؤ،ددمدز٠ زْٚدددً ؤُدددً ٣زْٚدددء ٙيمٚددوٜل ٣ْٕددٜ 

 . (4) «خألُٙرٜ ٙعسدرٞدٛل ٣خًٕرٜ زٚقّٓ فٜ خٕٙقُ
٣رددد٥ُ خٕؽقددددٕسي ؤٛ خًٕردٝدددص ٕوٕدددط فددددَخً فٖددد٦ خٕٙدددقُخء ٣ال ٔددد٤ء خالفعَددددي ٔدددسسدً 

دددعىو زقَودددًش خإلٔدددبلٗ ٣ٍو٢ٚدددد  ٦ ؤٛ خًٕردٝدددص فٖددد»ٕعدددإو١ُ٘ل ٣ْٕدددٜ رٞسندددي ؤٛ  ال رٕم
ٕوٕط فدَخً ف٦ٖ خٕٙقُخءل ٣ال ٤ٔء خالفعَدي ٔسسدً ٕعإوُ خٕٙدفُل ٣ْٕٜ ٕئلٔبلٗ لَد٠ 

 . (2) «ٜٙ خإلـبلٓ خٍٕد ال ر٤ٕك خإلوبلٓ ز٠ ٤ٍالً ٣ىقبلًل ٝؾٚدً ٣ٝؽُخً 
٣ٍدددً ٔدددسٌ خزدددٜ ٔدددبلٗ ٣خزدددٜ ٍعوسدددص ىدددي خإل٘دددديش زدٕفدٝدددر خألوبلٍددديل ٣خٕدددُى  

٣ظفٕددوً ظفدَز٢ددد خٕقدعيوددص ٕٙددع٢عُش زدددَٕو٘ الظفد١دددض ٘ددقُرص ؤودد٥ُ آؼددُض خٕعقددُد 
ىْدددٛ ٙددٜ خٕٙددقُخء ٙددٜ رعإٕدد٠ ىددي ـد١ٖوعدد٠ ٣رعقيددو ىددي »خٕىَٖوددص رَدد٤ٓ خزددٜ ٔددبلٗ : 

                                                           

 ٗ .9112ل 4ل يخَ خٕؽَدىصل زو٣ُضل ط16خٕمر خٕقٍَدل ٦ٔ٤ٙ ٖٔوٚدٛل ٚ (9)

ل ظمَوٌ ٙمًٚ ؤز٤ خٕيضٔ 62ي ٣وو٠ٙ٤ َٕٖدضي خٕفُـدٝيل ٚخ٤ٕٔدعص زوٜ خٕٚعٞس (4)
 بزُخ١و٘ل ٣فٖي خٕسفد٣دل ٙغسقص فو٦ٕ خٕسدزي خٕمٖسيل خَٕد١ُش .

ل ظمَوٌ ٙمًٚ ٙموي خًٕرٜ فسً خٕمٚوًل 9ل ؾ982رعوٚص خ١ًُٕ ألزي ٙٞو٤َ خٕؽقدٕسيل ٚ (2)
 ٗ .9116ط
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٘قُٟل ٣ال رٕعس٢ُ زدٕي٤خلٗل ٣ال رع٢ْ٘ ىدي خ٢ٕفددء ... ٣ٙد٢ٞ٘ ٙدٜ ّددٛ رٞقدي فٖد٦ 
 ٝي٠ٕ ٣رعق٢ُ ٢ٞٙ٣٘ خُٙئ خَٕوٓ ٍدٓ : 

دددددددطم  ٍْ سٖددددددد٦ ٍدددددددً َعُ ْؽٖدددددددِ لم ِٙ ٣
ـل  ضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ُْ ٙم ٣ 

 

ِٓ ى  ْم٤ِ ٙم  ِ٘ إ٢ٕوعم٢َد فٜ ٌد َظٚدج
(9) 

 ِٓ ْمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٤ِ ٙم
(9) 

  
٣رقددذ فٖود٠ ظودُرم٠ زدّٕٝدد ٣خٕدًزور بٕد٦ »٣ر٤َٓ خزٜ ٍعوسدص فدٜ خٙدُت خَٕدوٓ : 

 لُٗ خٕٞدْل ٣خٕٙقُخء ظع٦ٍ٤ ٌِٕ ىي خٕٙقُ ٣بٛ ىقٖع٠ل ٍدٓ : 
ٖم٢َدددد َٗ ؤ١ َٝدددد ددد٤ْٚضم بٕو٢دددد زقدددًٙد  َٔ 

 
  ِٓ سدِذ خٕٚدِء َلدالً ف٦ٖ لدد ٤  لم ٚم ٔم

(4)  
أللْدٗ خًَٕٞرص خٕعي اللَط ٘قُ خٙدُت خَٕدوٓ ىدي خَٕدًر٘ ٣خٕمدًرػ ٣ٙـ ١ٍٟ خ  (4)

ٝفددً زقدد  خًٕخَٔددوٜ ٕٙددقُٟ ىددي خٕنددّٓ ٣ٕٖٙددقُ خٕقُزددي خٕفددد١ٖي فدٙددصل ريٕدد٣ُٛ 
خ٤ٕ،و خٕمٕي ىدي خٕندّٓل زدإٛ خٕٙددفُ خٕقُزدي ال رودو خٙدُؤش زقو٢ٞدد ٣ْٕٞد٠ رودو 

ط فٞددً خٕو٤ٝدددٛ ٙؽدددٓ خٕٚددُؤشل ٣ٙددٜ ؼدد٘ ٍدددٗ خٕٙددقُ خٕقُزددي زدٕدد٣ًَ خٕددٍد ٍدددٗ زدد٠ خٕٞمدد
خَٕدًٙدءل ؤد ؤ٢ٝد٘ ،د٣َ٤خ خٕٞٚددٌؾ خٕودمومص خٕدد٤خىُش خَٕد٤ش ٣خٕفٚددٓ ٣ٕد٘ رَٖد٤خ زدددالً 

 . (2)َٕٖسوك ؤ٣ خًٕٙو٘ 
٣ف٦ٖ ٌٕدِ ىددُٕٚؤش خٕعدي رود١َ٤د خٕٙدقُخء يخودٔ خٕقٚدٔ خٕيٞدي ٕوٕدط ٘دُعدً ؤٛ 
ظْدد٤ٛ ٝيٕدد٢د ودددَؾ خٕقٚددٔ خٕيٞدديل ٣ٙددٜ ؼدد٘ ىٖددوٓ ٘ددُعدً ؤٛ رْدد٤ٛ ١دداالء خٕٙددقُخء 

 خ ٙد ٍد٤ٕٟ ىي ٘ق١ُ٘ .ٙد٤َٔ
ؤٙد مّٕودض خُٙت خَٕوٓ زدٕعمًرً ٣خٕعي ّدٝط ٔسسدً الظ٢دٗ خٕٙقُ خٕقُزي زدٕٞؾُش 
خٕٚديرص ٣خٕنّٓ خٕمٕي ىٜٚ خٕسدلؽوٜ ٜٙ ؤَـق٢د ب٦ٕ خإلَٔدط خٕٞيٕي لوػ بٛ خٙدُؤ 
خَٕوٓ رقدٝي ٜٙ ؤِٙص يخوٖوص فٞويص ؤىًَظ٠ ٘دوحدً ّسودُخً ى٢د٤ رمدد٣ٓ ـد١دًخً ؤٛ رقد٤ع 

                                                           

 . 24ل  29ل ٚ 9عسَدض ىم٤ٓ خٕٙقُخء الزٜ ٔبلٗ خٕفٚميل ؾ (9)

 . 16خٕٙقُ ٣خٕٙقُخء الزٜ ٍعوسصل ٚ (4)

ل ٤َٙٞٙخض خٍُؤ ز٣ًٛ 996رُخــ ٍُخءش ـًرًش ٕٙقُٝد خًَٕر٘ل ،بلق فسً خٕوس٤َل ٚ (2)
 ظدَره .
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ٕٙيء فٜ عُرٌ خٕٚسدٕنص ٣خٕع٤٢رٔ ىي خٕق٢دُ ٣خإلٔدُخه ىدي خاليفددءل ىَدً لسعد٠ ١ٍخ خ
خٕغسوقص ٘دفُرص ووسص َٙعًَش ف٦ٖ خُٕٔ٘ل ٣خٕعو٤رُل ىإـدي بزُخِ ٙد رٙدع٢و٠ل ٣ٙدد ال 
رٕعغوـ ؤٛ رٞد٠ٕ ىي يٝودد خ٤ٕخٍدـ ٕقفدّٟ خٕىَٖدي فٞد٠ زدْٕٖٚددض خ٤ٕٚىودصل ٣خٕعٙدسو٢دض 

٘ ؤٗ ـٞددًذل ٣ظيضددو٢ٖد فَٖٚددص خٕيمددٔ فٖودد٠ ووددُ خًٍٕوَددص خُٕخجقددصل ٣ٕقددٔ ٍضددوص ظمْددو
 . (9)٘د١ً ف٦ٖ ٌِٕ 

ًَٕ ّدٛ خٕقُذ ؤ٣ٓ ٜٙ ٍد٤ًٙخ ٕٖقددٕ٘ ظفُزدص خٕمدر خٕٞسودٔ خٕٚٚعدّؾ زدٕي٣ُٔدوصل 
٣رقً فٞعُش زٜ ً٘خي ؤزدً ٕٖمر خٕقٍَد فًٞ خٕقُذ ّٚد رقً ؤزدً ٕٖي٣ُٔوص خٕقُزودص ىدي 

ٚدد٣ّؾ زدٕسغ٤ٕددص ٣خٕٙددفدفصل ؤٔدد٦ٚ ٙقدٝو٢دددل ىَددً زددُؿ ىددي ٕدد٤ٛ ـًرددً ١دد٤ خٕنددّٓ خٕٚ
٣عًُ ّٔ ؤُٙ ٤،٤ٖٕٓ ب٦ٕ ٍٖر فسٖصل ٢ٕ٣ٍخ رٚعدِ خٕنّٓ خٕقدٍَد خٕفدد١ٖي زفٚقد٠ 
زددوٜ خٕعددًىٌ خٕقدددعيي خٕمددّرٜ ل ٣خٕيىددُ زدددٕسغ٤الض ٣خٕٚقدددَُ ل زوٞٚددد رىٖدد٤ خٕنددّٓ 
خٕقددٍَد خألٙدد٤د ٙددٜ ١ددٍخ خٕٖدد٤ٛ ١٣دد٤ عدددزـ خٕي٣ُٔددوص ٣خٕمددُذ ىٖدد٘ ظْددٜ لودددش زٞددي 

و٢ددد ٙٞدِفدددض خَٕسدجددٔ فٖدد٦ خُٕٚخفددي ٣ٕددٍِٕ وددبل ٘ددق١ُ٘ ٙددٜ فددٍَش ٍدٔددوصل ٣ٕددوٓ ى
خٕمٚدٔص ٣خٕيىُ ٣خ٤١ّٕ خٍٕد ّددٛ ٙٞعٙدُخً زدوٜ ٍسدجدٔ ٝفدًل زوٞٚدد ٝفدً فٞد١ً٘ ٝٚغددً 
آوُ ٙدٜ ٘دقُ مٞددجي ٤ٍخٙد٠ خٕعقسودُ فدٜ آالٗ خٕدٞيٓ بِخء خٕمدرل ٣ّددٛ ٕئلٔدبلٗ ؤؼدُٟ 

خ٣رص خٕعدي ظسقدػ فٖد٦ ىي ١دٍخ خٕندّٓ خٕوددىي خٍُٕودٌل ىضدبلً فدٜ عسوقدص خٕسوحدص خٕودمُ
 خٕٙفدَ ٣خٕمّٛ ٣خألٕ٘ .

٢ٕ٣ٍخ رعٚوّ ١ٍخ خٕنّٓ زدٕعقسوُ فدٜ ؤٔد٦ٚ خٕق٤خعدو خإلٕٝددٝوصل ى٢د٤ مدّٓ ٝمدٓ 
ىو٠ ٍٕؿ خٕمُٙدٛ ٣ؤٛ خُٕـٔ رع٢ور خالٍعدُخذ ٙدٜ خٕٚدُؤشل ى٢دي ّددجٜ ٙبلجْدي ظمد٤ٓ 

ودإْل ًٍٔوع٠ ي٣ٛ ٠ٕٕٚل ٣لع٦ ١ي بٛ ٣،ٖع٠ ال رّخٓ رٙقُ ٘ق٤َخً فٚوَدً زدألٕ٘ ٣خٕ
 زٔ ًٍ ريضي ز٠ لس٠ ب٦ٕ خٕف٤ٞٛ ؤ٣ ب٦ٕ خ٤ٕٚض .

                                                           

: 924ىي ُٙآش خٕٙقُ خٕفد١ٖي ل يَخٔص ىٞوص ظمٖوٖوص َٙدَٝص ل ي. ىعمي ؤلًٚ فدُٙ ل ٚ (9)
 ٗ .9112ل ـدٙقص خَٕد١ُش ل 922
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 ٣ٜٙ ١االء خٕٙقُخء ٙف٤ٞٛ ٕو٦ٖل ٣ـٚؤ زؽوٞصل ٣ٍوٓ زٜ ٌَرك .
٣ًٍ ؽٖدط ١دٍٟ خٕود٤َش خُٕخجقدص ٕٖندّٓ خٕقيودو خٕٚمد٣ُٗ زقدً خٕقودُ خإلٔدبلٙي 

خٕقسددْ زدٜ خأللٞدو ظُخىٌ خٕقُذ ىي فو١َ٤٘ خٕٚىعٖيصل ىًَ ظإؼُ موُ ٘دفُ ٢ٞٙ٣٘ 
 . (9) خ٤٢َٕٙٚ زنّٕودظ٠ ىي خٕقوُ خٕقسدٔي،دلر ى٤ِ 

 : (4)ر٤َٓ فٞعُش ٙىدعسدً فسٖص ٣ٙيدوُخً زسغ٤الظ٠ ٣ى٣ُٔوع٠ 
َٙك َفٞ ددددي ُم ددددإَِٕط خٕدددد َٔ َٕدددد٤  ددددصم  َٖ  ؤََفس

 
  ِٛ ِٖٕددددد ٌم خٕ دددد ِٖ َٞغ ٙم ِِ ١٣َدددد٤َ   ؤَـدَزدددد

٘ل   ََ َظددددددو ٍددددددطم يرددددددد َُ ددددددً َع ٍَ  ِزددددددإَٝ ي 
 

  ِٛ ُل َؼسددددددِط خَٕفٞددددددد ِٔ  َمَضددددددَٞي ْمدددددد  ِز
١ددد  ََ سد ضددطم مم ٔم َظ٢دد٤د ٣َوم  ٣َخَٕىودد

 
  ِٛ ١دددددد َِ ٔدددددد  َُ ٞدددددد َى ََ دددددويي ٣َخٕ َٔ ٣َ 

  ِ ُ َذ خٕ ُِ ُل ٣َِبٛ َع دُِذ َوٚد ٙم ٓم ِز  ـدد
 

   ًِ ُم خٕدددد ٘ َوٚدددد ١م ًَ ٘دددد َم ددددَر  ِٛ ٣ََموَّ  ٝد
ٗن   دددددددددددًخ ٙم ددددددددددد٠م  ٘دددددددددددًد ال رمَنِو سم ُم  َى

 
ٞددددددددٝي  ََ ٢َدددددددِص خٕ ََ ٢ ََ ِٕ  ٣َال ؤم،دددددددني 

يخجٚددً بٕد٦  ىقٞعُش خٍٕد ؽٖ٘ ّؽوُخً ٜٙ ٙفعٚق٠ خٕقٞوُدل رعفد٠ زىغدزد٠ ٣ٙٞدـدظد٠ 
فسٖصل ٕق٠ٖ رٞعّؿ ٢ٞٙدد خفعُخىددً زسغ٤ٕعد٠ ٣ى٣ُٔدوع٠ل بٛ خٕٚفعٚدـ خَٕسٖدي ال ر٢ٚد٠ل زَدًَ 

 ٙد ر٠ٚ٢ ظًَرُ ٙمس٤زع٠ ٠ٕل ٣بففدز٢د زي٣ُٔوع٠ ٣٘فدفع٠ .
٣ٙددٜ ؤٙؽٖددص خٕنددّٓ خٕقددٍَد خٕددٍد ريددو  زد٢ٕودددٗ ٣خٕعودد٤ه خ٣ُٕلددي ىددي خٕمددرل 

ٞددً ٣ؤلّخٝددًل ٣ؤ٘دفدٝدًل ٣فيدصل ٣ع٢دُخًل لوػ رٖٚا١د خٕٙدفُ ٣ـدًخً ٣لٞوٞددًل ٣زْددًء ٣ؤٝو
٣٣،يدً َالٗ خ٣ُٕق ٣ظسدَرك خٕياخي ٣فٍخذ خٕٞيٓ ىي خٕمدرل ٍد٤ٓ ٍدوٓ خزدٜ ٌَردك 

 : (2)ىي ٙمس٤زع٠ ٕس٦ٞ 
ْٛ ّٞددط مديردددً   ؤال َلددي  ٕمْسٞدد٦ خٕودد٤ٗ ِب

 
ْ٘ ز٢دددد ٙدددٜ ٍسدددٔ ؤال ظبلٍودددد   ٣ؤٕٚددد

                                                            

ل ٖٕٖٔص خأليذل ط 44: 91خٕقُذل ٍوٛل ي. ٤ٍ٘ي ضوول ٚخٕمر خٕقٍَد فًٞ  (9)
4991. ٗ 

 ل خًٕٝدٛ : خًّٕ خٍٕد ظ٤ضـ ىو٠ خٕىُٚش .9229ير٤خٛ فٞعُشل ٚ (4)

 . 81خٕمر خٕقٍَد فًٞ خٕقُذل ٍوٛ ي. ٤ٍ٘ي ضوول ٚ (2)
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 و7102العدد اخلامس               

ٔل   ٣بٛ ؤَْلدددَي ؤ٣َْ ؤ١ٖدددِ ىٖٕدددطم زّخجددد
 

دددد َزددد  َٙ ٌن ٕٕددددٝودْٕددد٘ لدىؾددددً  رددد َِ  َّٔ 
دد٤ِٝ فددٜ زقددِ  خألٙدد٤َ ٙضددٞ صً    ؤَ،م

 
  َٜ َْد٘دددددددمو ْٕ ِِ خ ْوددددددد َٖ ددددددد٦ َف َٙ ٣َؤَْو

 خألفديرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

ٕددددً  ْٝيم ُِ ؤَ َدددد ْٕ َٜ ؤَ دددي ِلدددو ِٕ َْٝي ددددٍظم  َٕ  َظ
 

َٛ بال َ،ددد٤َخيرد  َْ ًم دددد َرْوددد َٚ َٛ ى  َردددُْي
دددي لدددُخَشن   ِ ٞٙ ُِ  ٣زدددوٜ خَٕمٙدددد ٣خَّٕٞمددد

 
 

ًل ظعدُُ خَٕٖددَر ٔددد١ود  دد ـْ  ٤ٕ٣َفدصم ٣
ُُّ خٕ  ٥ظٚدددددد ََ  ٖودددددددٕي ٣خٕٙدددددد٤٢َ ٣ال ؤ

 
 ٣َٕمددددد٤ِفي ز٢دددددد ردددددّيخيم ِبالَّ َظٚديردددددد 

ٖددطم ٙدٜ ١دد٥ً٤    ٚ ْض ٣لم ًَّ  ؤال ب٢ٝدد َ،د
 

٣خٔدود  َُّ ددٙىدض خٕ َّٙ  ٢ٕد ٙد را٣ي خٕ
ى٢ددٍخ مددّٓ فيوددو ال رعقددُع ٕٚيدددظٜ خٕٚمس٤زددص ؤ٣ فٙددٌ خٕفٕددًل ٣بٝٚددد رقٙددٌ  

َدً خألفدًخء خ٣ُٕقل ٣روًً خٕٙدفُ ىي فدعيص خٕمر ٣خٕى٤ه فٖد٦ خٕٚمس٤زدص ٙدٜ ل
٣خٕٚسنضوٜل ٣ً٘ش خ٤ٕـً ٣خٕقٌٙ ٕٖٚمس٤زصل لوػ ظعٕددٍظ ٝيدٓ خٕٙددفُ ىدي خَٕٖددء 
ٙٚد ر٤لي زدإلـبلٓ ٣خٕعًَرٓ ٕٖٚمس٤زصل ىضبلً فٜ ؤٕ٘ خٕيُخً ٣خٕوً خٕدٍد رفقدٔ 
ٍٖدددر خٕٙددددفُ ردددّيخي ظقَٖددددً ز٢دددد لعددد٦ ؤ،دددسك ٙمٚدددبلً زدددد٤ٚ٢ٕٗ خٕعدددي ظٞددد٤ء خٕفسددددٓ 

 خٕٙدٙىدض زم٢ٖٚد .
٘ددقُخء ّؽودد٣ُٛ ٣ٙدد٢ٞ٘ : خٕقسدددْ زددٜ خأللٞددو ،دددلر  «َرددكٍددوٓ زددٜ ٌ»٣موددُ 

ى٤ِل ٣ظ٤زص ،ددلر ٕوٖد٦ خألووٖودصل ٣ّؽودُ ،ددلر فدّشل ٣خٕودٚص خَٕٙدوُد ،ددلر 
ٙصل ٣ٌ٣ خُٕٙددص ٣ٙوددصل  ر دددل ٣ٙدٕددِ ،دددلر ؽُريددصل ٣خزددٜ ؤزددي فٚدددَ خٕٞدٔددِ ٣ٔددبل  ََ

 ٣ـٚؤ ٣زؽوٞصل ٣ٍوٓ زٜ خ٤ٖٕٚق خَٕٖٚر زدٕٚف٤ٞٛ ٣،دلسع٠ ٕو٦ٖ .
خٕقسدٔددي خأل٣ٓ خٕددٍد ٘دددؿ ىودد٠ خ٢ٖٕدد٤ ٣خٕٚفدد٤ٛ ٣خٕنددّٓ خٕمٕددي  ٣لعدد٦ خٕقوددُ

خٕيدددلٗل ٣خٕنددّٓ زدٕٚددٍُّل ٕدد٘ رىددٔ ؤرضدددً ٙددٜ خٕنددّٓ خٕقيوددو خٕغددد١ُ ٕدد٥ً زقدد  
خٕٙقُخء ّدٕقسدْ زٜ خأللٞدول ٣فٖدي زدٜ ؤيرد٘ل ٣فْد٘دص خٕقٚد٦ل ٣فٖدي زدٜ خٕف٢د٘ل 
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

خٕقودُ  ظُفُفدط ٣خِي١دُض ىديىدٕنّٓ خٕقيوو ٘دفُش ٝسعدط زدٍَظ٢د ىدي خٕفد١ٖودص ؼد٘ 
 . (9) خأل٤ٙدل ٣خٔعُٚض ىي خٕقوُ خٕقسدٔي

لودظد٠ ىدي ٣ر٤َٓ زٙدَ زٜ زُي ٤١٣ خٕٙدفُ خٕٚدـٜ خٕىٖودـ خٕٚع٢عدِ خٕدٍد ٍضد٦ 
 : (4) «فسًش»خ٤٢ٖٕ ٣خٕٚف٤ٛ ٣خٕيٌٕ ٣خٕيف٤َ ر٤َٓ مّالً فيويدً ىي 

دد ِط ،ددسْ ٤َ فوٞددي ؤَ ٝمدد َٕ  رْْ فوٞددي ز
 

َٗ َىدددددد  ددددددِر ردددددد٤ْ ْٝ ٌَ  ُِ دددددد٦ مْودددددد َٖ ِٞي ف ِع ٍْ  دَ
دددِط ٕودددْمِسيدددد  ٍُّد خ٤ٕٚخؼوٌ ٣خٕق٢دّوو ٕ٘ ظ  ْٖ ٍم دددِط ٕدددي ٣ ْٖ ٍم  ًَ ٣ٙدددد 
ِِ  فٖددددد٦ ُضم سَّ َودددددٙدددددد ظَ    الَّ بِ  َٕدجددددد

 
دددد  َُ سْ َ،دددد ٔ  ٍَ  ٍٖسددددي خٕٚدددد٤ضم  ُد ٣زد٘دددد

دددد  ِٙ ددددٕوعٞددددي  ٍمددددطُّ ٍسددددٔ لسُّ  َُّ ِِ رددددد 
 

دددد   ر ِ ش فوٞددددي ؤ٣ فٙددددطم ىددددي موددددُ لم
ٍددِص خَّْٕٞيددد  ُْ ْٜ ىم دد ِٙ  َّٔ  ٕددْوٓ ٘دديءن ؤـدد

 
 ٓ ىمٕدسي ىفقدطم زددٕٞيٓ لٕدسيد 

 و فوٙددي ٣ٙددد ٝقدد٤ي ّٚددد ّٞدددوددّ 
 

ِزدددددي  ُْ ٢ْدددددً ّ ـَ ِْي  دددددَع ْ٘ َٕددددد٦ خرَّ ؤ َٞد ِب  دددددد
قدٕفددددِص خَّٕٞددددد  ٙم  ْٜ دددد ِٙ ْم  َك خَّٕٞددددد َُ  َىدددد

 
ددددددي  ز ِ ََ ددددددي ٣َ ِ ٚ ددددددِط ١ ْٝ وقدددددددً ٣ؤ ِٚ  ِْ ـ

ى٢ٍٟ ؤزوددض ٝد٥ُ ىو٢دد ٤ٕفدص خٕٚمدر خٕقد٘دٌ ٙدٜ ؤؼدُ خٕيدُخًل ٣خٕٚمدر خٕدٍد ال  
٤ض ٍسدٔ ؤٛ رد٣ًٍ ؤٕد٘ خٕيدُخً ٣ٙدُخَش رمعٚٔ خٕوسُ ٕٚيدٍَص خٕٚمس٤زصل زٔ رع٦ٞٚ خٕٚ

 خٕمُٙدٛ .
 . ى٤٢ مّٓ فيوو ال رعقُع ٕٚيدظٜ خٕٚمس٤زص ؤ٣ رعٞد٣ٓ ىمٙدً ىي خ٤َٕٓ

ىدٝعٙدَ ظودَ خ٤٢ٖٕ ٣خٕٚفد٤ٛ ىدي خٕسوحدص خٕقسدٔدوص ؤ٣ خألًٕٕٝدوص ال رٞيدي ظوددَ خٕندّٓ 
دً ىدٕقيص ىي خ٤َٕٓ موُ ٤١ُٙٝص زقودُ ٙدٜ خٕقود٤َ ١٣دي ٕوٕدط ٣ٍيد»خٕقيوو خٕغد١ُل 

                                                           

ل ي. ر٤ٔو لٕوٜ زْدَ عسـ يخَ 466خظفد١دض خٕنّٓ ىي خَُٕٛ خٕؽدٝي خ٢ٕفُدل ٚ (9)
 خٕٚقدَه زٚوُ .

ل ظمَوٌ خٕٙوه ٙمًٚ خٕغد١ُ زٜ فد٤َ٘ل ُٝٙ 9ل ؾ416ل 411ير٤خٛ زٙدَ زٜ زُيل ٚ (4)
 خْٕٚعسص خٕع٤ٕٝوص ٣خُّٕٙص خ٤ٕعٞوص زدٕفّخجُ .
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فٖدد٦ ٙفعٚددـ ي٣ٛ موددُٟ ٙددٜ خٕٚفعٚقدددضل ألٛ ّددٔ ٙفعٚددـ ر٤ـددً ىودد٠ خٕغ٢ددُ ٣خٕقيددص 
 . (9)«٣خٕىوُ ٣خُٕٙ ٣ر٤ـً خألع٢دَ ٜٙ خٕٞدْ زف٤خَ خٕٚفدٛ ٢ٞٙ٘

ىدٕىغددإ رٞٙددإ ٙددٜ خٕعقٚددو٘ ىددي خٕمْدد٘ل ىدٕٕددٚص خٕندٕسددص ٢ٕددد ؤٔددسدذ زوحوددص ظس١َُددد 
زٚدد ّددٛ رٕد٤ي١د لوػ بٛ خٕسوحص ١ي خٕعي ٔدفًض فٖد٦ وٖدٌ ١دٍخ خٕندّٓ خْٕٚٙد٤ه 

ٜٙ ظ٢عِ خٕف٤خَد ٣وبلفدع٢ٜل ىدةٌخ ٙدد ٣ـدً خٕٙددفُ خٕٚددـٜ ـد٤خً ٢ٙوحددً خٝغٖدٌ ٙدٜ 
 . (4)فَد٠ٕ ٣َظـ ىي خُٕٚف٦ خٕىوور 

 خامسًا : اخليال الشعري والقصة يف األدب العربي :

رسددًؤ خٕٙدددزي لًرؽدد٠ ىددي ١ددٍخ خٕٚسمددػ ىوَددُ ز٤ـدد٤ي خٕىودددٓ خٕقددٍذ خٕٚٙددًُ ىددي 
رٖسػ ؤٛ رَٞ  ١ٍخ خُٕؤد ىوَٕ٘ خَٕوٛ خٕقُزي ب٦ٕ ٍودٛ خَٕوٛ خٕقُزوص ؼ٘ ٙد 

٘ددقُد ٣ٍوددٛ ٝؽددُد ٣رٞيددي فددٜ خَٕوددٛ خٕٙددقُد خالٔددعَبلٓ خٕددٍد را١ٖدد٠ ّٕٕٚٞددص 
ىدددزٜ »خَٕودٛ خٕمَوَدي بال ىدي ٘ددقُ خزدٜ ؤزدي َزوقددص ى٢د٤ رقدًٟ ؤزدددً ٕٖٙدقُ خَٕوودي 
خ خٕيدٜ ؤزي َزوقص ـًرُ ؤٛ ر٦ٕٚ ؤزد خٕٙقُ خَٕوودي ألٝد٠ ١د٤ خٕسددٌَ خأل٣ٓ ٕسدٍَش ١دٍ

... ٣ْٕٜ ١ٍخ خَٕوٛ خٕٙقُد ًٍ خٔع٢ٔ زمودظ٠ ٣خَٝض٦ ز٤ٚظ٠ ٣ٕ٘ رسقػ فٖد٦ ردً 
٘دفُ زقًٟ ٜٙ ـًرً . ٣ظِٖ لودش خَٕوٛ ىي خٕٙقُ خٕقُزدي ١٣دي ّٚدد ظد٣ُٛ لوددش 

 . (2) «٤ٙـّش ٍووُش ّإفٚدَ خ٣َ٤ٕي
ٌٕدِ زٞدًَش خٕٞؽدُ ٣ؤٙد خٕٞؽُ خَٕووي ىود٥ُ خٕٙددزي فدًٗ ٙقُىدص خٕقدُذ ٕد٠ ٣رقٖدٔ 

 . ١ٖيل ٣فًٗ ظ٣ًر٠ٞ ٣خٍعودَٟ ف٦ٖ خٕىغر ٣خٕٚمديؼدضخٕفد

                                                           

ل 9ل ط12خٕنّٓ ىي ٘قُ خٕقوُ خٕقسدٔي خأل٣ٓل ي. فسً خ٢ٕديد فسً خٕٞسي فٖي ؤز٤ فٖيل ٚ (9)
 ٗ .١9181دل 9291

 ل زعوُه .٢ٕ922فُدل ٚخظفد١دض خٕنّٓ ىي خَُٕٛ خٕؽدٝي خ (4)

 . 61خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (2)
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

خٕف٢ددً خٕقَٖددي ٣خٕيٞددي خٕٚسدد٣ٍٓ ىددي خَٕوددوًش »١٣ددٍخ خٕددُؤد ىودد٠ ٝؾددُ : لوددػ بٛ 
خٕقُزوص ٕوٕعَو٘ ٢ِٝ٣د ٣ظغُي ٍدىوع٢د ؤّسُ ٣ؤٌ٘ ٜٙ خٕف٢دً خٕٚسد٣ٍٓ ىدي ٔدُي لْدردص 

ٕف٢ددً ؤ٣ ٍددٛ وسددُل ٣خٕٙددقُ فٖدد٦ ،دد٤َظ٠ خٕعددي ٝقُى٢ددد ٍددً خلعدددؾ ٙددٜ خٕددّٜٙ ٣ٙددٜ خ
خٕيٞدي خٕٙدديء خْٕؽودُ خٕددٍد ال ظمعددؾ بٕودد٠ خَٕودصل ٣ٕددٍِٕ ؤيفدي ٙغٚحٞدددً ؤٛ خٕٚفعٚددـ 
خٕقُزي ىي خٕقوُ خٕفد١ٖي ٙدَْ خَٕوص ٍسٔ ؤٛ رٚددَْ خٕٙدقُل زدٔ َزٚدد ؤـددي ىو٢دد 

 . (9) «ٍسٔ ؤٛ رٕعَو٘ ٠ٕ ف٤ٚي خٕٙقُ
ى٢ددٍخ خٕددُؤد راّددً ٙقُىددص خٕٞؽددُ خٕقُزددي َٕٖوددص ىددي خٕقوددُ خٕفددد١ٖي ٣ؤٛ خَٕوددص 
ّدٝط ٔدزَص فٖد٦ خٕٙدقُ ١٣د٤ َؤد ،ددجر ألٛ ٙدٜ عسوقدص خإلٕٝددٛ ؤٛ رَدٛ ٍوود٠ 
٣ٍودددٛ خَودددُرٜ ٣رْيدددي خَٕودددص خًَٕرٚدددص ؤ٢ٝدددد ،ددد٤َض ٙفعٚق٢دددد ؤ،دددًً ظوددد٤رُ 

ىَددً ظٚوددّض خَٕوددص خٕفد١ٖوددص زعودد٤رُ خٕمودددش خٕعددي »٣فس ددُض فددٜ لدـدظدد٠ ؤظدد٘ ظقسوددُ 
٤ضددك ٙددد رٕدد٤ي ١ددٍٟ فد٘دد٢د خٕٞدددْ ىددي ٌٕددِ خٕقوددُ ظودد٤رُخً يٍوَدددً رمددًي ؤزقدي١ددد ٣ر

خٕمودش ٜٙ فبلٍدض ٣فديخض ٣ٍدو٘ ؤوبلٍودصل ىدي ّدٔ ٙفددٓ ٙدٜ ٙفددالض ١دٍٟ خٕموددش 
 . (4) «ٙفدٓ خٕمُذ ٣ٙفدٓ خٕمر ٣ٙد زو٢ٞٚد ٜٙ ٙفدالض

٣خُٕؤد خٍٕد ؤٙؤ بٕو٠ ٣ؤفضًٟ ٤١ ٙد ١ٌر بٕو٠ ٙقؾ٘ خٕسدلؽوٜ ىي ؤيزٞد خٕقُزدي 
٤فدددص ٙدددٜ خٕٞٚددددٌؾ خَٕوودددوص ؤيزٞدددد خَٕدددًر٘ ٍدددً فدددُه ؤ٘دددْدالً ٙعٞ»خَٕدددًر٘ ١٣ددد٤ ؤٛ 

خَٕووُشل خٕعي ًٍ ظٙدز٠ ٣ظٞدؽُ خَٕوص خَٕووُش ىي خٕقوُ خٕمدًرػل ٣ظدايد ٣ؽويع٢دد 
خٕيٞودصل ٣ٌٕددِ ٙددد راّددً ؤٛ لدـدددض خإلٕٝددٛ خ٣ُٕلوددص ٣خٕٚديرددص ٣خلددًش َمدد٘ خوددعبله 

 . (2) «خٕقو٤َ ٣ظسدرٜ خٕمضدَخض
                                                           

 ٗ .4999ل ْٙعسص خألُٔش 421ل 9ٚخٕٞؽُ ىي خَُٕٛ خُٕخزـل ي. ِّي ٙسدَُل ؾ (9)

ل يخَ 4ل ط241خَٕوص خٕقُزوص ىي خٕقوُ خٕفد١ٖيل ي. فٖي فسً خٕمٖو٘ ٙم٤ٚيل ٚ (4)
 ٗ .9111خٕٚقدَهل خَٕد١ُشل 

ل خُّٕٙص خٕٚوُرص خٕقدٕٚوص 9ل ط٣69ٝٚدٌؾل ي. ع٠ ٣خيدل ٚ خَٕوص ير٤خٛ خٕقُذ ٍضدرد (2)
 ٗ خَٕد١ُش .4999ُٕٖٞٙ ٤ٕٝفٚدٛل 
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

ؤيذ خٕفد١ٖودص ٣ظٚؽٔ ؤردٗ خٕقُذ ؤًٍٗ ٤ٌٚٝؾ ىٞي َٕٖوٛ خٕقُزدي خٕد٤خٍقي ىدي 
ددد ٙددٜ ؤردددٗ خٕسٕدد٤ْ ل لوددػ ظسددًؤ زد٢ٖ٢ٕٚددٔ ٣خٕمدددَغ زددٜ فسدددي ل ٣رعٕدد٢ٖٚد  ًٍ ل خٝغبل
٢ٞٙٚد خٕمدَغ زٜ لّٖش ٣ف٣ُٚ زٜ ّٖؽ٤ٗ ل ٣خٝع٢دء زإرددٗ يخلدٓ ٣خٕنسدُخء لودػ ظسدًؤ 
زَوٓ زٜ ١ِودُ ٣خُٕزودـ زدٜ ِرددي ٣فٞعدُش ل ٣ظٞع٢دي ز١ّودُ زدٜ ؤزدي ٔد٦ٖٚ لودػ رَد٤ٓ 

 . (9)ٙقَٖع٠ خْٕسوُش 
ٍدددجـ خٕقددُذ ٣لدد٣ُز٢٘ ّدٝددط ٙفدددالً ٕىٖددٌ ىددو  ٙددٜ خَٕوددٛ ٣خٕمْدردددض ل ى٤

خٕعي ظو٤َ ّٔ ٙد ٔدي خٕٚفعٚـ خٕفد١ٖي ٜٙ ىضدجٔ ٣ّٔ ٙدد فٖدٌ زد٠ ٙدٜ ٌَخجدٔ ٙدٜ 
ْٞقؿ»ٌِٕ ر٤ٗ  خ زٜ ـٍرٚص خٕقسٕي ل ٤١٣ ٣خًٕ ٍوٓ زٜ ١ِودُ  «َٙ ًُ خٍٕد رَٛ ؤٛ ١ِو

ظ٣ّؾ بٕو٠ ِٖٙ خٕمودُش ،دلر لُذ يخلٓ ٣خٕنسُخء ٔوً ٍوٓ زٜ فوبلٛ ل ّدٛ ًٍ 
ً  خٕٞقٚدددٛ زددٜ خٕٚٞددٍَ ٕٙددُى٠ ٣ٔدداييٟ ل ىإَٔددٔ  ل ١٣دد٤ خٕٞقٚدددٛ زددٜ خٙددُت خَٕددوٓ ـدد
ددد ىْدددٛ ؤ،ددنُ ٣ٕددًٟ ل  ًٔ خٕٞقٚدددٛ بٕدد٦ ١ِوددُ رٕددعّرُٟ زقدد  ؤ٣اليٟ ل ىإَٔددٔ خزٞدد٠ ٘إ
ىإ٠ُّٙ ٣لسدٟ ل ىٖٚدد خٝودُه بٕد٦ ؤزود٠ ّٕددٟ لٖدبلً ٣ؤفغددٟ ٙددالً عوًسدد ل ىىدُؾ ٘دإْ 

دء ٜٙ ٙوددٟ مٞدي زدٜ ؤفودُ ىَعٖد٠ َزددق زدٜ خأل٘دٔ خٕنٞد٤د ٣ؤودٍ ٙدد رُرً ٠ٙ٤ٍ ىسٖل ٙ
ددد ؤٍسددٔ ًٔ ٙددٜ فٞددً خٕٖٚددِ ٣ّدددٛ آوددُ  ّدددٛ ٙقدد٠ ١٣دد٤ ال رقُىدد٠ ل ٣ٍوددٔ ١ّٕوددُ : بٛ ٘إ

خٕق٢ً ز٠ زٚدء ٜٙ ٙودٟ مٞي. ىٕدَ ١ِوُ ب٦ٕ يردَ مٞيل ١٣٘ لٖيددء ىدي زٞدي فددُٙ خزدٜ 
ٕدد٘ رقٖٚدد٤خ وسددُٟل ٍدددٓ:  ،قوددقصل ىدددـعٚق٤خ فٞددًٟل ىٕددإ٢ٕ٘ فددٜ خزٞدد٠ل ىمٖيدد٤خ ؤ٢ٝدد٘

ْٕٞي ؤف٠ٖٚل ىَدٓ ٠ٕ ؤز٤ فدُٙ: ىٚد خٕدٍد رُضدوِ ٙٞدد ؟ ٍددٓ: ٣خلدًش ٙدٜ ؼدبلغ: بٙدد 

                                                           

ؤردٗ خٕقُذ ٍسٔ خإلٔبلٗ ألزي فسوًش ٙقُٚ زٜ خٕٚؽ٦ٞ ل ـٚـ ٣ظمَوٌ ٣يَخٔص ي. فديٓ  (9)
ٗ . ١4992د ل 9242ل يخَ فدٕ٘ خْٕعر ل زو٣ُض ل ٕسٞدٛ  9ط 61ٚ 9ـدٔ٘ خٕسودظي ل ؾ

 )زعوُه( .
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
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 و7102العدد اخلامس               

 ٣زودْٞ٘ يمٞوددً لعد٦ ؤٍعٖد٠ ز٤ٕدًدل ٣بٙدد خٕمدُذ زوٞد ظمو٤ٛ ٥ًٕ٣ل ٣بٙد ظ٤ٖٕٚٛ بٕديَّ 
(9) . 

ىدددُٕخ٣د خٕقدددٕ٘ زْددٔ ٘دديء ١دد٤ خٕددٍد رَددٛ خٕمْدرددص زضددٚوُ خٕندجددر خٕددٍد رددًٓ 
 ي لْدرص خٕو٤ٗ ل ٣ال ؤؼُ ٕٙىو٠ ىي خٕمْي ٕقًٗ ٙٙدَّع٠ ىو٠ .ف٦ٖ خٕٚدضي ى

٣ًٍ ظُُ خٕٙىوودض ظعمدًغ فدٜ ٝيٕد٢د ٙدٜ خٕدًخؤ ل ٣ؤزدُِ ٕٞدد زًخردص خٕمدًغ 
٢ٝدردص زٚد ٠ًٍٙ ٜٙ ٣،ول ظودفً خٕمًغ ٤،٣الً زٖمؾص خٕعد٤ظُ ٣ظدإِٗ خ٤ٍٕٚدو ىدي 

 ُٙ . دخٕمًغ زد٤ٕٚخـ٢ص خٕقٞويص ل ٣خٕىودَ خٕوقر ٣لٕسِ ٜٙ ؤُٙرٜ ؤلبل١ٚ
٣ظددددإظي ٕنددددص خَٕوددددص ؤرًضددددد ٙودددد٤َش ْٙدددددٛ خٕمديؼددددص ٣ِٙد٢ٝددددد ٣ظسدددددرٜ ٤ٙخٍددددو 

أل٢ٝددد  «ّددٛ»خٕٙىودودض ٣ف٤خعي٢دد ل ىعدإظي خٕٖنددص خٕعَُرُردص ىدي زًخردص خٕمْدرددص زٖيدؼ 
ظودد٤َ ؤلددًخًؼد لَوَوددص لددًؼط ٣ٙضددط ل ىضددبلً فددٜ خٔعمضدددَ خٕودد٤َش خٕٚدضددوص ىددي 

 ١ٌٜ خٕٕدٙـ .
ٍٕد رو٤َ ظإِٗ خ٤ٍٕٚدو ٣ظغد٤َ خٕمدًغل ٣خٔعىًٗ خَٕدٚ خأل٤ٖٔذ خًَٕخٙي خ

٣خٝيقدٓ خٕٙىوودض زد٤ٕٚخٍو لوٜ ظُُ خٕٙىووص ظعمًغ فدٜ ٝيٕد٢د ل زدألٔد٤ٖذ 
خٕمدد٤خَد خٕددٍد رقعٚددً فٖدد٦ فٞوددُ خٕٚيدـددإش ل ٣رمٚددٔ ٝسددُش خٕٚعمددد٣َرٜ ٣ٝسضدد٢٘ ل 
ٕعمَوٌ خٕٚعقص خٕيٞوص زدٕع٤ٙرٌ َٕٖدَت ل ىدٕٙىوودض ١دي خٕعدي ظدًرُ خٕمد٤خَ ٣ظٞيقدٔ 

 خٕموص خٕعي ظاؼُ ىي ٔوُ خٕمًغ ٢ٝ٣درع٠ ي٣ٛ ؤي٦ٝ ظًؤ ٜٙ خُٕخ٣د .  زد٤ٕٚخٍو
٣ٕقددٔ خٕٕددسر ىددي َىدد  زقدد  خَٕٞدددي خالفعددُخه ز٤ـدد٤ي خَٕوددص ىددي ؤيزٞددد خٕقُزددي 
خَٕددًر٘ ١دد٤ بوضدددف٢٘ خَٕوددص خًَٕرٚددص َٕٖٚدددروٓ خٕيٞوددص خٕمًرؽددصل ٣ّددإ٢ٝ٘ رغدددٕس٤ٛ 

ه خٕٕدٞوٜ ٙدـ ؤٛ ٍوود٢٘ خًَٕٙدء خالٕعّخٗ زدَٕٚدروٓ خٕيٞوص خٕعي ؽ٢دُض زقد١ً٘ زدأال

                                                           

ل يخَ  9ط 229ٚ 9ْٕدٙٔ ىي خٕعدَره الزٜ خألؼوُ خٕفَّد ل ظمَوٌ فسً خر خَٕدضي ؾخ (9)
 ٗ .١9181د د 9291خْٕعر خٕقٖٚوص ل زو٣ُض ل ٕسٞدٛ 
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خٔع٤ى٦ خٕىودجٛ خٕعي ظٞدٔس٠ ٣ظٞدٔر فوُٟ ٣َـد٠ٕل ٣ٕوٓ ض٣َُردً ؤٛ رٕع٤ىي »
 . (9) «ٜٙ خٕىودجٛ ٙد ٤١ ٙق٣ُه ىي ؤيذ ؤٙص ؤو٥ُ

ىضدبلً فدٜ ؤٛ ظٖدِ خَٕٚدددروٓ خٕيٞودص خٕمًرؽدص َٕٖودص خٔددع٤لد١د خَٕٞددي ٙدٜ ؤفٚدددٓ 
ي خوعودَ خألٔد٤ٖذ خٕدٍد ربلجد٘ ؤيزوص أليزدء ىي خًُٕٙ ٣خٕنُذل ٣ْٕٔ ّدظر خٕمٌ ى

 . (4)ظفُزع٠ ٣خـعٞدذ خٕٚمدّدش ٕنوُٟ 
٣ٜٙ ًٕٛ خٕمُرُد خٝمدظ ١دٍخ »٣رعفد١ٔ خٕٙدزي خألؼُ خأليزي َٕٖٚدٙدض ىو٤َٓ : 

خٕيٜ خٝمغدعدً ّسوُخً ٣ؤ،دسمط خَٕٚدٙدص بٝٚدد ١دي ؤٕيددػ ُٙ،د٤ىص ٣ّٖٚددض ُٙ،٤،دص 
ٕودددسودٛ زُ،دددو خٕمفددددَش رعسدددد٦١ زعٞضدددو١ًد ٣خٕٚىدٕيدددص زدددوٜ ؤ٤ٕخ٢ٝدددد ّٚدددد رعسدددد١ي خ

 . (2) «خٕبلٙقص
ىدٕٙدزي رٞيي فٜ خَٕٚدٙدض ّٔ آؼد١َد خإلرفدزوص ف٦ٖ خأليذ خٕقُزي ٣رُّدّ فٖد٦ 
ؤؼ١ُددد خٕٕددٖسي ىمٕددرل ١٣ددٍخ زقوددً فددٜ خُٕئرددص خًَٕٞرددص خٕودددجسص خٕعددي ظغددُق خٕٕددٚدض 

 ٣خٕٚٚوّخض ؼ٘ ظؽ٦ٞ زدٕٕٖسودض .
ٜٚ ٤ٙضدد٤ف٢د ١٣دد٤ ىدَٕٚدٙدددض زدددٕغسـ ٕدد٘ ظْددٜ ٙفددُي ؤٕيدددػ ُٙ،دد٤ىص زددٔ ظضدد

خ ٕموددش خٕٕٚدٖٚوٜ  ًُ خ ٕٖٚفعٚـ خإلٔبلٙي ىي خَُٕٛ خُٕخزـ خ٢ٕفُدل ٣ظو٤ر ًً خًْٕرص َٝ
 خالـعٚدفوص ٣خٕقَٖوص ٣خأليزوص ىي ١ٍخ خٕقوُ ظو٤رُخً َخجقدً.

ىضددبلً فددٜ ؤ٢ٝددد ؤمٞددط خأليذ خٕقُزددي زدألٔدددٕور ٣خألووٖددص ٣خٕٚقدددٝيل ٣ٔدددفًض 
َٕٚدٙددددض ّؽودددُخً ٙدددٜ ٙيدددُيخض خٕٖندددص فٖددد٦ ؽ٢ددد٤َ ىدددٜ خَٕودددص خَٕودددوُشل ّٚدددد ؤلودددط خ

 ٣ؤٔدٕوس٢دل ٣ٜٙ ،٤َ خأليزدء ٣خٕعقسوُ ىو٢د .

                                                           

 . 61خَٕوص خٕقُزوص ىي خٕقوُ خٕفد١ٖيل ٚ (9)

ل 921خَٕوص خَٕووُش ىي ٙوُل يَخٔص ىي ظإ،ؤ ىٜ ؤيزيل ُْ٘د ٙمًٚ فوديل ٚ (4)
 يخَ خٕٚقُىص .ٗل 9111ل 4زعوُهل ط

 . 61خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (2)
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

ّٚددد ٍددًٙط خَٕٚدٙدددض ٝٚدددٌؾ ؤيزوددص ـٚوٖددص ٕؤليزدددء ٣خٕٚعددإيزوٜ ٕومعدد١٣ٍدل ٙٚددد 
 . (9)رٕدفً ف٦ٖ ٤ٍش خْٕٖٚص ٣خ١٤ٕٚسص ًٕر٢٘ 

وودُ ٙدد ؤٕم دو ىدي »٣ًٍ ؤٝوو خٕٙدزي لوٜ ٍدٓ : بٛ َٔدٕص خٕنيُخٛ ٕٖٚقدُد ٙدٜ 
ٕٞؽُ خَٕووي وودالً ٣ٙن٥ّل ىيي َٔدٕص خٕنيُخٛ رفً خٕسدلػ ىي خٕٞؽُ خَٕووي ٙدد خ

 . (4) «ال رفًٟ ىي موُٟ ٜٙ خٕو٤َ خٕٙقُرص خُٕخجقص ٣خٕفٚدٓ خٕيٞي خٕسًرـ
٣زدوٜ  «َٔددٕص خٕنيدُخٛ»ر٤َٓ ٖٔو٘ خٕسٕعدٝي ىي ؤؼٞدء ظُـٚعد٠ خإلٕوددٌش َٙدَٝددً زدوٜ 

٘ خ٤ٕٕٚدددًرٜل ٖٙمٚدددص ٝؽُردددص ـٚدددـ ىو٢دددد بٛ ٙدددٜ ؤلٕدددٜ ٙبللددد»خ٤ْٕٙودددًرد خإل٢ٕودددص : 
خٕٙدددفُ خإلرغدددٕيل  «يخٝعددي»،دددلس٢د ٘ددعوط خٕٚقدددٝي ٣ؤ٣مددٔ ىددي خٕعودد٤رُ لعدد٦ ٔددسٌ 

خٕٙدددفُ خإلٝفٖوددّدل بٕدد٦ زقدد  ظىوبلظ٢ددد ؤ٣ال ١٣ددي َٔدددٕص خٕنيددُخٛ ألزددي  «ٖٙددعٜ»٣
 . (2) «خٕقبلء خٕٚقُد

مدٛ ٣ر٥ُ خٕٙدزي ؤٛ خَٕودٛ خٕقُزدي ٕد٘ رْدٜ ٙدٜ ٌٕدِ خٕٞد٤ؿ خٕدٍد رَٞدً ٣رٚ
٣رٕسُ ٣رمٖٔ أل٠ٝ ّدٛ ؤلً ؤ٤ٝخؿ ؼبلؼص : بٙد ٍوٛ رَوً ز٠ خٍٕٖش ٣خإلٙعدؿ ٤١٣ ٙدد 
ٝفًٟ ىي ٘قُ خزٜ ؤزي َزوقص ٣ؤٙؽد٠ٕ ٜٙ ظِٖ خأللديرػ خٕنُخٙوص خٕنّٕصل ٣بٙد ٍودٛ 

ل «ّٖوٖدص ٣يٙٞدص»رُخي ٠ٞٙ خٕمْٚص ٣ضُذ خٕٚؽٔ ٤١٣ ١ٍخ خَٕوٛ خٍٕد رٚؽ٠ٖ ّعددذ 
َوددً ْٕٖٞعددص خأليزوددص ٣خٕٞددديَش خٕٖن٤رددص ١٣دد٤ ىددٜ ٣ٙددد ٔدددَ فٖدد٦ ٢ٝفدد٠ل ٣بٙددد ٍوددٛ ر

خَٕٚدٙدض خٍٕد رمٚٔ ٤ٕخءٟ خٕسًرـ ٣ؤٔعدٌٟ . ؼ٘ رفّٗ خٕٙدزي زى٤ٖ خَٕوٛ خٕقُزي 

                                                           

 . 919ل 981زوٜ خأليذ ٣خًَٕٞل ٚ (9)

 . 61خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (4)

ل يخَ بلودء خٕعُخغ خٕقُزي ل زو٣ُض َٝبل فٜ خًَٕٞ خٕعغسوَي  9ل ط 9/964ًَٙٙص خإلٕودٌش :  (2)
ٗل ْٙعسص خٕىدٝي ١9118د د 9218ل ط281ل ٣282خ٤ٕٚخِٝدضل ي. ٙمًٚ خٕوديً فيوييل ٚ

 زدَٕد١ُش .
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اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

ٜٙ خٕىودٓ خٕٙقُدل ٣رُــ ٌِٕ ب٦ٕ خٕسوحص خٕقُزوص خٕومُخ٣رص خٕعي رإوٍ خٕغدُه ٙدد 
 . (9)ىو٢د أل٣ٓ ٝؾُش 

دٕسوحدددص خٕقُزودددص ٣ٌ خٕغسوقدددص ٣ْٕدددٜ خٕدددُؤد خٕوددددجر زىدددبله ٙدددد ردددٍُّٟ خٕٙددددزي ى
خٕومُخ٣رص خ١ُٕوسص ـقٖط خٕقُذ رْؽد٣ُٛ خٕمدًرػ فدٜ ٍودٛ خٕفدٜ خٕدٍد رٕدوغُ 
ف٦ٖ ظيْو١ُ٘ ىًَ ّدٛ ٜٙ فديش خٕقُذ ىي ـد١ٖوع٢د ؤٛ رق٣ٌ٤ٛ زقؾو٘ ٌِٕ خْٕٚددٛ 
ٜٙ خٕفدٛ ؤٛ رودوس٢٘ زٙديء رٕد٤ئ١٘ل ىٖٚدد َؤض خٕفدٜ ؤٛ خإلٝدٓ رقد٣ٌ٤ٛ ز٢د٘ ٙدٜ 

ً ٌّددُ خَٕددُآٛ خْٕددُر٘ ٌٕددِ ىددي ٤ٍٕدد٠ ظقددد٦ٕ: } ٣ؤٝدد٠ ّدددٛ ودد٤ى٢٘ ِخي١٣دد٘ ١ََدددًل ٣ٍدد
 . (4)َـدٓ ٜٙ خإلٝٓ رق٣ٌ٤ٛ زُـدٓ ٜٙ خٕفٜ ىّخي١٣٘       ١ََد { 

ؤد و٤ىدً ٣ب١َدزدً ٣ٌفُخًل ٍدٓ خًٕٕد : ّدٛ خُٕـدٔ رىدُؾ زإ١ٖد٠ ىودإظي خألَع » 
٣ٕدًد ؤ٣ ىو٢ّٕٞد ىو٤َٓ : ؤف٤ٌ زٕوً ١ٍخ خ٤ٕخيد ٜٙ خٕفٜ ؤٛ ؤضُ ؤٝد ىو٠ ؤ٣ ٙدٕي ؤ٣ 

 . (2) «ٙد٘وعي
ّدٝدط ؤلدر »٣ٜٙ ؤ١٘ ؤ٤ٕخٛ خَٕوص فٞدً خٕقدُذ ٍودٛ خألرددٗ ٣خٕمد٣ُذل ىَدً 

خَٕوٛ بٕد٦ خٕٞيد٤ْ ؤوسددَ ؤرددٗ خٕقدُذل خٕعدي ـٚق٢دد خأليزددء ّؽودُخً ىوٚدد زقدًل ٣ىدي 
١ٍٟ خألوسدَ ؤرضدً ٕ٘ رْٜ رمئ خَٕدٚ زدًٍٕدص خٕعدَرىودص ّٚدد ليدٔ زقٞودُ خٕعٙد٤رٌ 

 . (2) «٣ظٚفوً خَٕسوٖص
٣بٌخ ّدددٛ خٕعٙدد٤رٌ ١دد٤ ؤزددُِ خٕقٞد،ددُ خَٕووددوصل ىددةٛ ظٚفوددً خَٕسوٖددص رٙددْٔ زٍخظدد٠ 
يٕوبلً ـًرًخً ٜٙ ؤيٕص ٣ـ٤ي خَٕوص خٕقُزوصل لوػ ب٢ٝد ؤ،ًً ُٙآش ظٞقْٓ ىو٢دد خَٕدو٘ 

                                                           

 . 66ل 61خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)

 . 6ٜٙ ٤َٔش خٕفٜ خَرص  (4)

ل 8ظيٕوُ خَُٕآٛ خٕقؾو٘ ٕٖمدىؼ خزٜ ّؽوُل ظمَوٌ ي. ٙمًٚ بزُخ١و٘ خٕسٞد ٣آو٣ُٛل ؾ (2)
 ل يخَ خٕٙقر خَٕد١ُشل ي ض .466ٚ

 . 948ل 9ظدَره خأليذ خٕقُزي ز٣ُّٖٚدٛل ؾ (2)
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 و7102العدد اخلامس               

خألوبلٍوص ٕٖٚفعٚدـ خٕفدد١ٖيل ١٣دٍخ ردًٓ فٖد٦ وود٤زص خٕىوددٓ خٕقُزدي ٣ؼُخجد٠ل ٣ؤٝد٠ 
 وودٓ ٙسعُْ ٣مٞي زدإلزًخؿ .

 : الروح العربية :  سادسًا

ر٥ُ خٕٙدزي ؤٛ خ٣ُٕق خٕقُزوص وغدزوص ٙٙعقٖص ٣ٙديردص ٙمضدص ال ظقدُه خألٝددش ىدي 
 . (9)خٕيُْ ٣ال ظٕعغوـ خإلٕٚدٗ زنوُ خٕؾ٤خ١ُ ٙٚد رًف٤ ب٦ٕ خالٔعُٔدٓ ٙـ خٕىودٓ 

ى٤٢ زٍِٕ رفقٔ ـدٔ خٕٙدقُ خٕقُزدي وغدزدص ألٝد٠ ظفدُي ٙدٜ فٞودُ خٕىوددٓ خٕدٍد 
 ٌٚ خٕٙق٤َ .رعغٖر يٍص خإللٕدْ ٣ف

زٚقٞدد٦ ؤٛ ٙقؾدد٘ خٕٙددقُ خٕقُزددي ٝؽددُ ٙٞؾدد٤ٗ ال ،ددٖص ٕدد٠ زدٕٙددقُل ود،ددص خٕٙددقُ 
خٕمٚدٔيل ٣رفقدٔ ّؽدُش خٕٚعُخيىددض ىدي خٕٖندص خٕقُزودص ؤؼدُخً ٙدٜ آؼددَ خّٕٞفدص خٕىغدزودص 

٣ٙددٜ ١دظدد٠ خَؼدددَ خٕعددي ؤؼُظ٢ددد خّٕٞفددص خٕىغدزوددص ّؽددُش خٕٚعُخيىدددض ىددي خٕٖنددص »ىوَدد٤ٓ : 
ٛ خٕىغدزدددص ظددداؼُ خٕيوددددلص فٖددد٦ ؤد ٘ددديء آودددُل ٣الزدددً خٕقُزودددصل ٣ٙدددد ٌٕدددِ بال أل

 . (4) «ٕٖيودلص ٜٙ ٤َٙي مّرُ ظٕعًٚ ٠ٞٙ ـٚدٓ خ٤َٕٓ ٣زُخفص خأل٤ٖٔذ
١٣ددٍخ خٕددُؤد رددًٓ فٖدد٦ فددًٗ ى٢دد٘ خٕٙدددزي ألٔددُخَ ٕنددص خٕقددُذ ٣ٕدد٤ ؤٝدد٠ ٍددُؤ فٖدد٦ 

ظددَره »الزٜ ـٞي خٕفّء خٕؽددٝيل ؤ٣ ّعددذ خُٕخىقديل  «خٕىودجٛ»ٔسؤ خٕٚؽدٓ ّعدذ 
خٕفّء خأل٣ٓل أليَُ ؤٛ خٕٖنص خٕقُزوص ؤلْ٘ خٕٖنددض ٝؾدٙددً ىدي ؤ٣ضددؿ  «خٕقُذآيخذ 

 . (2)خٕٚقدٝي ٣ٔودٔع٢د زدألٕيدػل زموػ ال ظًخٝو٢د ىي ٌِٕ ؤد ٕنص    ؤو٥ُ 

                                                           

 . 11خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)

 . 89خُٕٚــ خٕٕدزٌل ٚ (4)

 . ل يخَ خْٕعدذ خٕقُزي411ل 9ٚظدَره آيخذ خٕقُذ ٕٚوغي٦ ،ديً خُٕخىقيل ؾرُخــ  (2)
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 ٣لًش خَٕووًش :
خَٕودددوًش »ىوَددد٤ٓ :  «٣لدددًش خٕسودددط»٣رفقدددٔ خٕٙددددزي ٙدددٜ آؼددددَ خّٕٞفدددص خٕىغدزودددص 

ي خٕٙدقُ خٕقُزدي ظمدوظ زد٠ ٙدٜ ـٚودـ خٕٞد٤خليل خٕقُزودص ال ظد٣ًَ فٖد٦ ٙمد٤َ ٣خلدً ىد
 . (9) «٣بٝٚد ١ي ٤ّٛ ،نوُ ظمُٙ ىو٠ خألىْدَ لُٙخً ٣ظُٚ ىو٠ خٕٚقدٝي َ،دً 

٣رعدزـ خٕٙدزي ٙد ٍَُٟ ٙقؾد٘ خًٕخَٔدوٜ خٕٚمدًؼوٜ ٣خٕٕٚعٙدٍُوٜ خٕدٍرٜ ر٤خِٝد٤ٛ 
 زددوٜ خٕٙددقُ خَٕددًر٘ ٣خٕٙددقُ خٕمددًرػل ي٣ٛ خٕٞؾددُ بٕدد٦ بٍدٙددص ٤ٙخِٝددص فديٕددص زدددٕٞؾُ بٕدد٦
 خٕؾ٣ُه خٕسوحوص ٣خٕمضدَرصل ٣خ٤٢ٕش خٕٕموَص ٜٙ خّٕٜٙ خٕعي ظيؤ زوٜ خٕٙقُرٜ .

خَٕوددوًش خٕقُزوددص ٤ْٙٝددص ٙددٜ ؤٙٙدددؾ ٍّٙٚددصل ٣ؤٛ خٕىٖددٌ خٕيٞددي »:  «ـددر»رَدد٤ٓ 
٥ًٕ خٕقُذ ٖٕٖٔص ٜٙ ز٤خفػ ٙٞيوٖصل ّٔ ٢ٞٙد ظدٗ ٣ٕٙعَٔ زٞي٠ٕل ال رُزظ زو٢ٞٚدد 

 . (4) «خٕقَٔ خٍٕد  ؤزًف٢دمدرص ؤ٣ خٕٝفدٗ ؤ٣ بظَدٛل خ٢ٖٕ٘ بال ٣لًش 
٘  روقر ىود٠ ظمَودٌ خ٤ٕلدًش  ٣خٕٙقُ خٕقُزي ًٍر٠ٚ ٣لًرؽ٠ل ٘قُ  مٞدجيل ٣ٜٙ ؼ

عسوقدددص خٕٙدددقُ خٕنٞددددجي ؤٛ رْددد٤ٛ »خٕقضددد٤رص خٕعدددي ٝددددي٥ خَٕٞددددي خٕٚمدددًؼ٤ٛ ز٢دددد ألٛ 
 . (2) «خٝيقدالض رع٤ٖ زقض٢د زقضدً ٣ٕوٓ خٝيقدالً ٣خلًخً ٙعوبلً 

دي خَٕددًخ٦ٙ يفدد٤خ بٕدد٦ ٣لددًش خَٕوددوًش ل ٣ضدد٣َُش ! ىدَٕٞدد«ٝؾددُ»١٣ددٍخ خٕددُؤد ىودد٠ »
بٛ ؤـ٤ي خٕٙقُ ٙد َؤرع٠ ٙدعبلل٘ »خالٕعمدٗ ٣خالظودٓ زوٜ ؤـّخج٢د ل ىدٕفدلؼ ر٤َٓ : 

خ ًً ًْد ٣خلد خ ل ٣ٔدسِ ٔدس ًً ل  (2) «خألـّخء ل ٢ٔٔ خٕٚىدَؾ ل ىعقٖ٘ ؤ٠ٝ ؤىُك بىُخًمد ٣خلد
ْٖٚص ٣خلًش ىدي خ٘دعسدٟ رفر ؤٛ ظ٤ْٛ خَٕووًش ٢ّٖد ّ»ز٠ٕ٤َ :  «خزٜ عسدعسد»٣٣خى٠َ 

                                                           

 . 89خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)

 . 421خًَٕٞ خٕعغسوَي ٣خ٤ٕٚخِٝدض ٚ (4)

ٗل يخَ 9168ل 9ل ط996د ى٤١ُيل ٍٚضدرد خًَٕٞ خأليزي خٕمًرػل ي. ٙمًٚ خٕٕقً (2)
 خٕغسدفص خٕٚمًٚرص .

 . 919ٚ 9خٕقًٚش الزٜ َ٘وٌ ؾ (2)
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 و7102العدد اخلامس               

ؤ٢ٕ٣ددد زأو١ُددد ٕٝددفدً ٣لٕددٞدً ٣ىودددلص ٣ـّخٕددص ؤٕيدددػ ٣يٍددص ٙقدددٛ ٣،دد٤خذ ظددإٕوول 
 . (9) «٣ر٤ْٛ و٣ُؾ خٕٙدفُ ٜٙ ّٔ ٙق٦ٞ روي٠ ب٦ٕ موُٟ ٜٙ خٕٚقدٝي و٣ُـدً ٕغويدً 

زٚقٞدد٦ ؤٛ  «٣لددًش خَٕوددوًش»١٣ددٍخ رددًٓ فٖدد٦ فٞدرددص خَٕٞددً خَٕددًر٘ زعٖددِ خَٕضددوص 
ىْددددَ خَٕودددوًشل ّٚدددد رفودددً خٔدددعىًخٗ خألٔددد٤ٖذ خألٙؽدددٔ رفودددً خٕٙددددفُ خٕدددُزظ زدددوٜ ؤ

ألمُخضدد٠ل زموددػ ظْدد٤ٛ خألٕيدددػ ـّٕددص ىددي ٙدد٤عٜ خَٕدد٤شل ٣ٍَوَددص ىددي ٙدد٤عٜ خٍُٕددصل 
ىدٕٚغ٤ٖذ ٤١ ظمٌَ ٣لًش خ٤ٕٚض٤ؿل ٣٣لدًش خألٔد٤ٖذل ٣٣لدًش خ٤ٍٕٚدو خٕٞيٕدي 

 خٕٚٚعً وبلٓ خَٕووًش ٣زٍِٕ ظعٕ٘ خَٕووًش زد٤َٕش ىعاؼُ ىي خٕٚعَٖي .
زي ٙددد ٌّددُٟ ٔدددزَدً ىددي خٕىودددٓ خٕٙددقُد ٣خٕغسوقددص ىوَدد٤ٓ : بٛ خأليذ ٣رْددَُ خٕٙددد

خٕقُزددي ؽٖددط ظٕددوغُ فٖودد٠ ٣َق ٣خلددًش ىددي ـٚوددـ ١دظدد٠ خٕقودد٤َل ىدٕقوددُ خألٙدد٤د 
فوددُ فُزددي ىددي عسقدد٠ ٣ّٙٞفدد٠ل ٕدد٘ ظىددعٖظ ىودد٠ خألٙددص خٕقُزوددص زنو١ُدددل ٣ٙددٜ ؼدد٘ ؽٖددط 

ؼدُ ٕٖعفًردً ىو٢دد بال آيخذ ١ٍخ خٕقوُ ٘دسو٢ص ّدٔ خٕٙدس٠ زدأيخذ خٕفد١ٖودص خأل٣ٕد٦ل ال ؤ
 خٕٙقُ خَٕووي خٍٕد خٝيُي ز٠ خزٜ ؤزي َزوقص .

ؤٙد خٕقوُ خٕقسدٔي ىًَ خوعٖظ خٕقُذ ىو٠ زنو١ُ٘ ٜٙ خألٙ٘ ٙٚد ّدٛ ٠ٕ خألؼُ ىدي 
ؽ٤٢َ خٕٙقُ خٕغسقي خٍٕد ٕ٘ رقُى٠ خأليذ خٕفد١ٖي ٣خأليذ خأل٤ٙدل ٣ٙدـ ٌٕدِ ٕد٘ 

 رىٔ ٜٙ خّٕٞفص خٕمٕوص بال ٘وحدً ٍٖوبلً .
قوددُ خألًٕٕٝددي ىْدددٛ الوددعبله زددبلي خألٝددًٕٓ فددٜ ـّرددُش خٕقددُذ ىددي ٣ؤٙددد خٕ

خٕغسوقددص ؤّؽددُ خألؼددُ ىددي عسددـ خألٔدد٤ٖذ خألًٕٕٝددي زغدددزـ ظٖددِ خألَع خٕفٚوٖددصل ْٕددٜ 
ُٔفدٛ ٙد خٍعوُ خٕعفًردً فٖد٦ خٕٙدْٔ ي٣ٛ خٕفد١٤ُ ٣خٕٚقٞد٦ل ىفدًي٣خ ىدي خأل٣ِخٛ 

 ٣ظي٤ٞٞخ ىي خألٔدٕور ي٣ٛ خ٣ُٕق .
يذ خٕقُزي زٕوغُش خ٣ُٕق خ٤ٕخلًش ٣خٕٞؾدُش خٕمٕدوص ٢ٕ٣ٍخ رمْ٘ خٕٙدزي ف٦ٖ خأل

 . (9)خٕسٕوغص خٕٕدٌـص خٕعي ال ظقٌٖ زنوُ خٕؾد١ُ خٕٚم٤ْٕ 
                                                           

ل ظمَوٌ ي. فسً خٕقّرّ زٜ ٝد،ُ خٕٚدٝـل عسقص يخَ خٕق٤ٖٗ 492فودَ خٕٙقُ الزٜ عسدعسدل ٚ (9)
 ٗ .١9189د د 9291
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 و7102العدد اخلامس               

 ٣ًٍ زوٞد وغإ ١ٍخ خُٕؤد ىي خٕىودٓ خٕٙقُد ٣خٕغسوقص ىي َؤد خأليذ خٕقُزي .
 ٍضوص خًَٕر٘ ٣خٕمًرػ :

قوددر ٣رعقددُع خٕٙدددزي َٕضددوص خَٕددًر٘ ٣خٕمددًرػل ىوٞعَددً ٤ٍٙددو خٕٖندد٤روٜ خٕٚع
ضددً خٕٙددقُ خٕفًرددًل ٣رٕددٚو٢٘ َٝددًش خإلٔددبلٗ لوددػ بٛ ي١َ٣دد٘ خٍعوددُ فٖدد٦ ظي٢دد٘ 
مُرر خَُٕآٛ ٣خٕٕٞصل ٣ٜٙ ؼد٘ ى٢ٚد٤خ خأليذ فٖد٦ ؤٝد٠ ؤٕيددػ ٣ـٚدٔ ٣ؤٔددٕور ىْددٛ 
ٙدددٜ خٕغسوقدددي ؤٛ رْددد٤ٛ ؤ٣ٕددد٦ خٕٙدددقُ زدٕعَدددًر٘ ١ددد٤ خٕٙدددقُ خٕفدددد١ٖي خألٍدددًٗ ف٢دددًخً 

 . (4)٣خألىوك ٤ٍالً 
خٕٞمدددش َٝددديخً زدددٕٚق٦ٞ خٕددًٍوٌل ٣بٝٚددد ّدددٛ خظوددد٢ٕ٘ ٣ٕدد٘ رْددٜ ١دداالء خٕٖن٤ردد٤ٛ ؤ٣ 

زدًَٕٞ ٜٙ زدذ خال١عٚددٗ ز٣ُخردص خٕٙدقُ ٣خٕنُردرل ٣خالٔعٙد٢دي زد٠ ال٘دعند٢ٕ٘ زًَخٔدص 
خَٕدُآٛ خْٕددُر٘ ٣٣ضددـ ٤ٍخفددً خٕٖندص ٣لدددـع٢٘ ىددي ٌٕددِ بٕد٦ خٕٙددد١ً خٕٕددٖو٘ ٍسددٔ ؤٛ 

٤ٍددو َٝددًد رىددعٖظ خٕقددُذ زنودد١ُ٘ ٣ٍسددٔ ىٕدددي ٔددٖوَع٢٘ل بال ؤٛ خألٙددُ ظمدد٤ٓ بٕدد٦ ٙ
فدٗ ىي خٕمْد٘ فٖد٦ خٕٙدقُخء ٣ظَدًر٢ٚ٘ فٖد٦ ؤٔددْ ِٙدد٢ٝ٘ ٣رٕدعًٓ خٕٙددزي زَد٤ٓ 
خأل،ٚقي ٜٙ ؤ٠ٝ ـٖٓ زٚفٖٓ ؤزي ف٣ُٚ زٜ خٕقبلء ؼٚدٝي لفؿ ٙدد ٔدٚق٠ خٔدعًٓ 

ٙدد ّددٛ ٙدٜ لٕدٜ ىَدً ٔدس٤َخ »زودط بٔدبلٙي ٍدظل ىْددٛ بٌخ ٔدحٔ فدٜ ٌٕدِ ؤـددذ : 
 . (2) «بٕو٠ل ٣ٙد ّدٛ ٜٙ ٍسوك ىٜٚ ف١ًٞ٘

بففدز٠ ىدي خٕقبلء زُم٘ ٤ٍٙي٠ خُٕخى  ٕٙقُ خ٤ًٕٕٚرٜ ٕ٘ رٕعغـ ؤٛ رىيي  ٣ؤزي
 . (2) «ًَٕ ّؽُ ١ٍخ خٕٚمًغ ٣لٕٜ لع٦ ١ٚٚط ؤٛ آُٙ ،سودٝٞد ز٣ُخرع٠»٠ٕ٤ٍ: 

١٣ٍخ خ٤ٍٕٚو خٕٚعقور ًَٕٖر٘ ضً خٕمًرػ رْٜٚ ظ٤ـو٢د٠ زدإٛ َٕٖدًٙدء ىضدٔ 
 ٦ ٤٢ٔ٣ٕص خٕٞؾ٘ .خٕٕسٌ ٣زُخفص خٕٖيؼ ٤ٍ٣ش خٕٕسِ ٣ٕٖٚمًؼوٜ ىضٔ ـ٤يش خٕٚقٞ

                                                                                                                                                                 

 . 81د  82رُخــ خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)

 ُه( .)زعو 81خُٕٚــ خٕٕدزٌل ٚ (4)

 . 86خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (2)

 . 19ٚ 9خٕقًٚش الزٜ َ٘وٌ ؾ (2)
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٣ال رف٤ِ ؤٛ َٖٝدٔ ٙدٜ ـ٢د٤ي خٕد٣ُخش ٣فٖٚددء خٕقُزودص خٕدٍرٜ ؤَخي٣خ وًٙدص خَٕدُآٛ 
خْٕددُر٘ ٣ظ٤ـودد٠ بفُخزدد٠ ٣ى٢دد٘ ؤٔددُخَٟ لعدد٦ ٣بٛ ّدٝددط َٙدروٕدد٢٘ خًَٕٞرددص ٣ؤلْددد٢ٙ٘ 

 خأليزوص ظمعدؾ ب٦ٕ بفديش خٕٞؾُ .
خٕسددًء ىددي زٞدددء خَٕوددوًش خٕقُزوددص ٙددٜ ضدد٣َُش  «خزددٜ ٍعوسددص»٣رقددُع خٕٙدددزي ٕددُؤد 

زدٕٕٞور ٣خٕعٙسور ٣٣،و خُٕلٖص ٣خ٤ٍ٤ٕه ف٦ٖ خألعبلٓ ٣ٜٙ خٕع٤ٔٔ بٕد٦ خٕٚدًق 
ز٤،ددو ٙٙدددً خُٕلٖددصل ٣يفدد٤ش خزددٜ ٍعوسددص ٕٖٙددقُخء ؤٛ رّٖٙدد٤خ ١ددٍخ خٕعَٖوددً خٕددٍد ٔدد٠ٞ 

 . (9)خُٙئ خَٕوٓ ٕٖٙقُخء 
٣ٔٚقط زق  ؤ١ٔ خأليذ رٍُّ ؤٛ َٙوً خَٕودوً بٝٚدد »لوػ ر٤َٓ خزٜ ٍعوسص : 

خٕددًردَ ٣خٕددًٜٙ ٣خَؼدددَل ىسْدد٦ ٣٘ددْدل ٣ودعددر خُٕزددـل ٣خٔددع٤ٍو  خزعددًؤ ىو٢ددد زددٍُّ
خُٕىوٌل ٕوفقٔ ٌِٕ ٔسسدً ٍُّٕ ؤ٢ٖ١د خٕؾدفٞوٜ ف٢ٞدل ؼ٘ ٣،ٔ ٌٕدِ زدٕٕٞدورل ىٙدْد 
٘دًش خ٤ٕـدًل ٣ؤٕد٘ خٕيدُخًل ٣ىدُط خٕوددسدزص ٣خٕٙد٤ًل ٕوٚودٔ ٝمد٤ٟ خَٕٖد٤ذل ٣روددُه 

ر ٍُرددر ٙددٜ خٕٞيدد٤ْل بٕودد٠ خ٤ٕـدد٤ٟل ٣ٕوٕددعًفي زدد٠ ب،ددندء خألٔددٚدؿ بٕودد٠ل ألٛ خٕعٙددسو
الجظ زد٤َٖٕذل ٕٚد ٍدً ـقدٔ خر ىدي ظُّودر خٕقسددي ٙدٜ ٙمسدص خٕندّٓ ٣بٕدو خٕٕٞددء... 
در زةرفددذ خٕمَدد٤ًل   َ ىدةٌخ فٖد٘ ؤٝد٠ ٍدً خٔدع٤ؼٌ ٙدٜ خإل،دندء بٕود٠ل ٣خالٔدعٚدؿ ٕد٠ل ف
ىُلٔ ىي ٘قُٟل ٣ْ٘د خٕٞور ٣خٕٕد٢ُل ىدةٌخ فٖد٘ ؤٝد٠ ٍدً ؤ٣ـدر فٖد٦ ،ددلس٠ لدٌ 

كل ىسقؽ٠ فٖد٦ خْٕٚدىدإشل ١٣دّٟ ٕٖٕدٚدقل ىدٕٙددفُ خٕٚفودً ٙدٜ خُٕـدء... زًؤ ىي خًٕٚر
 . (4) «ِٖٔ ١ٍٟ خألٔدٕورل ٣فًٓ زوٜ ١ٍٟ خألٍٕدٗ

َٙدًٙع٢د ىدزٜ ٍعوسص لد٣ٓ ؤٛ ريُٕ ٕٞد ٙد٢ٞؿ خَٕودوًش خٕقُزودص خًَٕرٚدصل ٣ّودو ؤٛ 
١ي ٝف٥٤ خٕٙدفُ خٕىد،ص ٜٙ خٕع نٞ ي زدأللّخٛ ٣خألىدُخق ؼد٘ خالٝعَددٓ بٕد٦ زٞددء خَٕودوًش 

٤ٙضدد٤ف٢دل فٖدد٦ ؤٛ رْدد٤ٛ ١ٞدددُ ٕٝددٌ ىٞددي ٣خَظسدددط فضدد٤د زددإٛ ردد٤خِٛ خٕٙدددفُ زددوٜ ٣
١دددٍٟ خألٔددددٕور ٣رٖعدددّٗ خٕعٞدٔدددر خْٕٚدددي زدددوٜ خألىْددددَل ْٕدددٜ خزدددٜ ٍعوسدددص رٖدددّٗ خٕٙدددقُخء 

                                                           

 . 86خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذ ٚ (9)

 . 91ل 92ٚ 9خٕٙقُ ٣خٕٙقُخء الزٜ ٍعوسصل ؾ (4)
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٣ٕددوٓ ٕٚعددإوُ خٕٙددقُخء ؤٛ رىددُؾ فددٜ »خٕٚمددًؼوٜ زدٍعيدددء ؤؼددُ خٕٙددقُخء خَٕددًٙدء ىوَدد٤ٓ: 
ٙٞددّٓ فدددُٙل ؤ٣ رسْددي فٞددً ٙٙددوً  ٦ٙدد١ٍر خٕٚعَددًٙوٜ ىددي ١ددٍٟ خألٍٕدددٗل ىوَددو فٖدد

خٕسٞودددٛل ألٛ خٕٚعَددًٙوٜ ٣ٍيدد٤خ فٖدد٦ خٕٚٞددّٓ خٕددًخؼُ ٣خُٕٔدد٘ خٕقدددىي ل ؤ٣ رُلددٔ فٖدد٦ 
لٚدددَ ؤ٣ زنددٔ ؤ٣ روددي٢ٚد ألٛ خٕٚعَددًٙوٜ َلٖدد٤خ فٖدد٦ خٕٞدٍددص ٣خٕسقوددُ ل ؤ٣ رددُي خٕٚودددٟ 
خٕقدددٍخذ خٕفددد٤خَد ألٛ خٕٚعَدددًٙوٜ ٣َي٣خ فٖددد٦ خأل٣خـدددٜ خٕغددد٤خٙي ل ؤ٣ رَغدددـ بٕددد٦ 

٣ق ٙٞدزددط خٕٞددُـٓ ٣خَْ ٣خٕدد٤َي ألٛ خٕٚعَددًٙوٜ ـدد٣ُخ فٖدد٦ ٍغددـ ٙٞدزددط خٕٚٚددً
 . (9) «خٕٙوك ٣خٕم٤ٞش ٣خٕقُخَش

ل لودػ زدًخ ٤ٍٙيد٠ ٙعٞدٍضددً «خٕٙددزي»١٣ٍخ ٙد ؤوٍٟ فٖو٠ ٙقؾ٘ خًٕخَٔدوٜ ٣ٙد٢ٞ٘ 
ٙدددٜ ٍضدددوص خَٕدددًر٘ ٣خٕٚمدددًغل ١٣ددد٤ خٕدددٍد ٍدددَُ ىدددي زدددًء ّعدزددد٠ ؤٛ خ١٤ٕٚسدددص ٕوٕدددط 

خَٕٚودددْ خٕفدد٤يش ٣ٕددوٓ فدٙددٔ خٕددّٜٙ ٣ؤوددٍ  َٙودد٤َش فٖدد٦ فوددُ ي٣ٛ فوددُل ٣ؤٛ
رقور ف٦ٖ زق  خَٕٞدي ٤ٍٙي٢٘ ٜٙ خٕٙقُ خٕٚمًغ ٣ظقوس٢٘ خألفٚد٦ َٕٖدًر٘ ىَددٓ 

٣ٕدد٘ رَوددُ خر خٕقٖدد٘ ٣خٕٙددقُ ٣خٕسبلمددص فٖدد٦ ِٙددٜ ي٣ٛ ِٙددٜل ٣ال وددٛ زدد٠ ٤ٍٙدددً »: 
ي٣ٛ ٤ٍٗل زٔ ـقٔ ٌٕدِ ٙٙدعُّدً َٕٙد٤ٙدً زدوٜ فسدديٟ ىدي ّدٔ ي١دُل ٣ـقدٔ ّدٔ ٍدًر٘ 

 . (4) «ىي فوُٟلًرؽدً 
ىْدٛ ٜٙ خٕٚٞعؾُ ٜٙ خزٜ ٍعوسص ؤٛ رفدَد ٝؾُش خٕقَٔ خٕٕٖو٘ بٕد٦ خ٢ٕٞدردصل ىودًف٤ 
خٕٙددقُخء بٕدد٦ خٕودد٣ًَ فددٜ عددسق٢٘ ٣ٙبلزٕدددض لودددظ٢٘ ٙددد يخٗ ردد٥ُ ؤٛ خر ٕدد٘ رَوددُ 

 . (2)خٕقٖ٘ ٣خٕٙقُ ف٦ٖ ِٜٙ ي٣ٛ ِٜٙ 
 ٢ٕ٣ٍخ َؤرٞد ؼ٤َش ؤزي ٤ٝخْ ف٦ٖ خًَٕر٘ ىو٤َٓ :

                                                           

 . 96ٚ 9خٕٙقُ ٣خٕٙقُخء الزٜ ٍعوسصل ؾ (9)

 . 6ل 1خُٕٚــ ٝي٠ٕ ٚ (4)

 41خأليذ ٣خٕٖنصل ي. ٙمًٚ ٣ًَٞٙل ٚخًَٕٞ خ٢ٕٞٚفي فًٞ خٕقُذ ٢ٞٙ٣ؿ خٕسمػ ىي  (2)
 ل يخَ ٢ٝضص ٙوُ .4991ٖٕٖٔص خٕيُْ 
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 ٔدددد٘ رٕدددددج٠ٖفدددددؾ خٕٙدددد٦َ فٖدددد٦ َ
 

  ًِ ددَِش خٕسٖد َّٚ ْٜ َو ٓم َفد ْلطم ؤَٔإ َم ٣ 
َٜ ٙدٜ ؤٔدً  ِٔ خٕٚدضو َٖ  رسْي ف٦ٖ َع

 
َ  ي َُ ٍٔ ٕي ٙدٜ زٞد٤ ؤٔدً   ال ي

 ٍضوص خٕوًً ٣خٍْٕذ : 
ىدي خٕٙدقُ خٕقُزدي ٣رفق٢ٖدد ٕٙد٤مدً  «خٕودًً ٣خْٕدٍذ»٣رعقُع خٕٙدزي َٕضوص 

عقدَش ٣ـٞدددْ ؤّؽددُ ٙددٜ َٕٖدد٤ٓ زددإٛ فٞدرددص خَٕٞدددي زدددٕٖيؼ ٣ٙددد ٙددط  بٕودد٠ ٙددٜ ٙفدددِ ٣خٔدد
فٞدرع٢٘ زدٕٚق٦ٞ ٙٚدد ،دُه خٕٙدقُخء بٕد٦ ظ٤ٚرد٠ خألٕيددػ ٣ظفًردً خألٔددٕور ي٣ٛ ؤٛ 

 . (9)رفًي٣خ ٘وحدً ىي ـ١٤ُ خٕٙقُ ٣َ٣ل٠ 
رْٜٚ ظ٤ـو٠٢ ؤٛ خألٔددْ  «ؤفٍذ خٕٙقُ ؤٍّز٠»٣ٙد َآٟ ؤّؽُ خَٕٞدي خًَٕخ٦ٙ زإٛ 

ٕدد٘ رغدددزٌ خ٤ٕخٍددـ خٕمُىددي ؤ٣  ىددي خٕٙددقُ خٕعىووددٔل زٚقٞدد٦ ؤٛ خٕٙدددفُ ال رقددً ّدٌزدددً بٌخ
خٕعدددددَرىي ىدددددٕٚغ٤ٖذ ١دددد٤ خٕوددددًً خٕيٞددددي ٣خٕٚقدرٙددددص خ٤ٕـًخٝوددددص رَدددد٤ٓ ،دددددلر 

: بٛ خٕٙدددقُ ؤّؽدددُٟ ٍدددً زٞدددي فٖددد٦ خْٕدددٍذ ٣خالٔدددعمدٕصل ٣ٍودددٔ ٕدددسق   «خٕودددٞدفعوٜ»
خٕيبلٔديص : ىدبلٛ رْدٍذ ىددي ٘دقُٟل ىَددٓ : ردُخي ٙددٜ خٕٙددفُ لٕدٜ خْٕدبلٗ ٣خٕوددًً 

 . (4)رُخي ٜٙ خألٝسودء 
 . (2) «خٕٙدفُ ال رغدٕر زإٛ ر٤ْٛ ٠ٕ٤ٍ ،ديٍدً »ًد ر٤َٓ : ٣خَٙ

ؤٛ خْٕددٍذ خٕددٍد ؤـٚددـ خٕٞدددْ فٖدد٦ ٍسمدد٠ لٕددٜ ىودد٠ل »٣ٙددٜ ىضدددجٔ خٕٙددقُ : 
 . (2)ّٚد ٍدٓ خزٜ َ٘وٌ خَٕو٣ُخٝي  «٣لٕسِ ٙد لٕٜ خٍْٕذ ٣خمعيُ ٠ٕ ٍسم٠

 . (9)٣خٕٙقُخء زمٕر ٝٛ خَُٕآٛ خُْٕر٘ : } ر٤ٕ٤َٛ ٙد ال ريق٤ٖٛ { 
                                                           

 . 81خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)

خٕوٞدفعوٜ خْٕعدزص ٣خٕٙقُل ألزي ١بلٓ خٕقُْٕدل ظمَوٌ فٖي ٙمًٚ خٕسفد٣دل ٙمًٚ ؤز٤  (4)
 ل يخَ خٕيُْ خٕقُزي .29خٕيضٔ بزُخ١و٘ل ٚ

 . 211ٕآلًٙدل ٚ خ٤ٕٚخِٝص زوٜ ؤزي ظٚدٗ ٣خٕسمعُد (2)

 . 42ٚ 9خٕقًٚش الزٜ َ٘وٌل ؾ (2)
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ٕددٍد ؤـٚددـ خٕٞدددْ فٖدد٦ ٍسمدد٠ لٕددٜ ىددي خٕٙددقُل ١٣دد٤ خْٕددٍذ خٕيٞددي ىدْٕددٍذ خ
خٕددٍد رَدد٤ٗ فٖدد٦ خٕعىووددٔل ألٛ خٕٙدددفُ خٕمددٌ رددًَُ خأل٘ددودء فٖدد٦ ٝمدد٤ ٙددٜ خًٍٕددص 
٣خٕقٌٚ ىوقسُ ف٢ٞد ّٚد رُخ١د أل٠ٝ رٖٚك خٕقبلٍص زو٢ٞٚد ىي ؤفٌٚ ٙدٜ خٕغسَدص خٕؾد١ُردص 

 . (4)سوُٟ ٙيدٍَص ؤ٣ ٍّزدً زوٞٚد خَو٣ُٛ ال رٖٚم٤ٛ ١ٍٟ خٕقبلٍصل ىومٕس٤ٛ ؤٛ ىي ظق
ىدٕودددًً خٕددد٤خٍقي ؤ٣ خألوبلٍدددي ؤ٣ خٕقٖٚدددي ٕدددوٓ َٙودٔددددً ٕفددد٤يش خٕٙدددقُل ٣بٝٚدددد 
خٕوددًً خٕيٞددي خٕددٍد رع٤خىددٌ ٙددـ ٙٞغددٌ خٕقٚددٔ خأليزددي ٤ٙ٣ضدد٤فوع٠ ل ٣رٖددعم٘ زقدعيددص 

 خٕٙدفُ ٣ىُْٟ ٣وود٠ٕ .
زقدددً ؤٛ ظمدددًي ٙي٢ددد٤ٗ خٕودددًً ٣خْٕدددٍذ ىدددي َؤد خَٕٞدددديل ظفدددًَ خإل٘ددددَش بٕددد٦ 

خٕٙدزي ىي ل٠ْٚ فٖد٦ خَٕٞددي خٕقدُذ زدال١عٚددٗ زددٕٖيؼ ي٣ٛ خٕٚقٞد٦ل لودػ  بـمده
بٛ خَٕٞدددي خٕقددُذ خٝع٢فدد٤خ ىددي َٝدد١ً٘ ٢ٝفدددً ٘دد٤ٕٚودً يىق٢دد٘ بٕدد٦ خٕٞؾددُش خٕٙدددٖٙص بٕدد٦ 

ال رٙددن٢ٖ٘ بلْدددٗ خٕقسدددَش فددٜ ٙضدد٢ٝ٤ٚدل ّٚددد ال رٙددن٢ٖ٘ »خٕقٚددٔ خأليزددي زموددػ 
ّ زدألٕيددددػ بٕددد٦ ٤ٙخٍدددو خٕٚضددد٤ٚٛ خٕٚقفٚدددي فدددٜ خإلرمددددءخض خٕٚٞسؽَدددص فدددٜ خُٕٙددد

٣ؤلًخغ ٣ؤ٘ىدٚ ظُخؼوص ٣موُ ظُخؼوصل ٣ال ريع٢ٞ٘ ـًش خٕٚق٦ٞ فدٜ فَٚد٠ ٣ظإؼوُخظد٠ل 
 . (2) «٣ال رٙن٢ٖ٘ زُرٌ خٕو٤َش خٕٚديرص ٣ألالئ١د فٜ ظبلئ٢ٙد ىي خ٤ٍٕٚو ٣ظٞد٢َٔد

ىدَٕٞدي خٕقُذ ى٤ٚ٢خ ٕنص خأليذ ف٦ٖ ؤ٢ٝد ٔودً ٣ظقسوُل ىٖوٓ ٕٖيؼ فدٕ٘ وددٚ 
فدٕ٘ خٕٚق٦ٞل ٣ٕوٓ ٕٖٚق٦ٞ فددٕ٘ وددٚ رٞقدّٓ ىود٠ فدٜ فددٕ٘ خٕٖيدؼل  رٞقّٓ ىو٠ فٜ

٣خٕٚقدددددٝي »رَدددد٤ٓ :  «ىدٕفدددددلؼ»٣بٝٚددددد ١ٚددددد فدٕٚدددددٛ ٙعددددًخٙفدٛ ظددددًخٙفدً فضدددد٤ردًل 
ٙغ٣ُلص ىي خٕغُرٌل رقُى٢د خٕقفٚي ٣خٕقُزيل ٣خَٕد٣ُد ٣خٕسد٣ًدل ٣بٝٚدد خٕٙدإٛ ىدي 

                                                                                                                                                                 

 ( .446ٜٙ ٤َٔش خٕٙقُخء ٜٙ خَرص ) (9)

 . 22ل ٢ٙ24ٚص خٕٙدفُ ىي خٕمودش ل ٔوً ٍغرل ٚ (4)

 ٗ .١9114د د 9292ل 9ل ط12ىي خًَٕٞ خأليزي خإلٔبلٙيل ؤ.ي. بزُخ١و٘ ف٤ضوٜل ٚ (2)



 قاسه الشابي ىاقدًاأبو ال

- 3026 - 

 

 نجفة السيذ الشنهاب  د/ 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

ل ٣ّؽدددُش خٕٚددددءل بٍدٙدددص خٕددد٤ِٛل ٣ظىودددُ خٕٖيدددؼل ٣ٔددد٤٢ٕص خٕٚىدددُؾل ٣ىدددي ،دددمص خٕغسدددـ
 . (9) «٣ـ٤يش خٕٕسِل ىةٝٚد خٕٙقُ ،ٞدفصل ٣ضُذ ٜٙ خٕٕٞؿل ٣ـٞٓ ٜٙ خٕعو٤رُ

ىدٕفدددلؼ ردد٥ُ ؤٛ خأليذ زنوددُ ،ددودمص ّٖٚدددض َٖٙدددش فٖدد٦ ٍدَفددص خٕغُرددٌل ؤد 
راًّ ف٦ٖ خٕعُخزظ زدوٜ خٕٖيدؼ ٣خٕٚقٞد٦ل ى٢ٚٚدد ٔدٚد خٕٚقٞد٦ ىٖدٜ رْد٤ٛ زد٣ًٛ خٕٖيدؼ 

ّؽودُ ٙدٜ َٝددي خٕقدُذ زدإُٙ خٕودودمص ّيددًء ال١عٚدد٢ٙ٘ ىد١عٚدٗ »٣خٕوودمص خأليزوص ؤيزدًل 
 . (4) «زدٕٚقدٝي خٕفّجوص ٣خ٤ٕـ٤ٟ خٕسبلموص

ىدٕفدددلؼ ٕدد٘ رعموددّ ٕفدٝددر خٕٖيددؼ فٖدد٦ لٕدددذ خٕٚقٞدد٦ ّٚددد رعدد١٤٘ ٙددٜ ؽددد١ُ 
خٕددٞٛل ٣بٝٚددد ردد٥ُ ضدد٣َُش ٙغدزَددص خٕٖيددؼ ٕٖٚقٞدد٦ ىددي خٕوددودمص لعدد٦ رعدد٤خىُ ٕدد٠ يٍددص 

خ رْدد٤ٛ خٕقٚدٔ خأليزدي ّٖدد٠ ٣لدًشل ال رَد٤ٗ ؤلددً خأليخء ىدي خٕعقسودُ فددٜ خٕٚقٞد٦ل ٣ز٢دٍ
 . فٞد،١ُد زٍخظ٠

٣بٝٚددد ٔدد٥٤ زو٢ٞٚددد لددوٜ  «خٕٖيددؼ ٣خٕٚقٞدد٦»ؤرضدددً : ٕدد٘ ريوددٔ زددوٜ  «٣خزددٜ ٍعوسددص»
ٙٞدد٠ ضددُذ ٙٞد٠ لٕددٜ ٕيؾدد٠ ٣ـدددي ٙقٞدددٟل ٣ضددُذ »ٍٕد٘ خٕٙددقُ بٕدد٦ ؤَزقددص ؤضددُذ : 

ط ىعٙدع٠ ٕد٘ ـدي ٙقٞدٟل ٣ٍوُض خألٕيدػ فٞد٠ل ٣ضدُذ ٙٞد٠ لٕدٜ ٕيؾد٠ ٣لدبل ل ىدةٌخ ؤٝد
 . (2) «ٙقٞدٟ ظفً ١ٞدُ عدجبلً ل ٣ضُذ ٠ٞٙ ظإوُ ٕيؾ٠ ٣ظإوُ

راّددً فٖدد٦ ضدد٣َُش بـددديش خٕوددودمص خأليزوددص ى٢ددي خٕعددي ظُىددـ ؤٔدد٤ٖزدً  «ىدددزٜ ٍعوسددص»
فٖدد٦ ؤٔدد٤ٖذل ٣خٕٚقٞدد٦ خٕفوددً رعغٖددر خٕوددودمص خٕفٚوٖددصل ألٛ خأليذ ىددٜ ـٚوددٔ ال 

ؤٕيددػ ٙداؼُشل ىدةٌخ ٍودُ رُخي زد٠ فدُع خٕٚقددٝي ىمٕدرل ٣ْٕدٜ ردُخي زد٠ فُضد٢د ىدي 
خٕٖيدددؼ فدددٜ ؤيخء خٕٚقٞددد٦ل ؤ٣ لدددبل خٕٖيدددؼ ٣ٕددد٘ رْدددٜ ٣َخءٟ عدجدددٔ ّددددٛ خْٕدددبلٗ ٙقوسددددً 

                                                           

٣َٛل ٙغسقص خٕمٖسيل خَٕد١ُشل ل ظمَوٌ فسً خٕٕبلٗ ١د924ل 9ٚخٕمو٤خٛ ٕٖفدلؼل ؾ (9)
9128. ٗ 

 . 421خًَٕٞ خأليزي خٕمًرػل ي. ٙمًٚ مٞوٚي ١بلٓل ٚ (4)

 . 2ل 2خٕٙقُ ٣خٕٙقُخء الزٜ ٍعوسصل ٚ (2)
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ىد٤ٕضـ خٕٚاؼُ بٝٚد ٤١ ٣ضـ خٕٙيء خ٤ٕٚضـ خٕبلجٌ ز٠ل ٣ٌٕدِ رْد٤ٛ زددٕع٤خىٌ زدوٜ »
 . (9) «خألٕيدػ ٣خٕٚقدٝي

٘ل خٕٖيددؼ ـٕدد»راّددً فٖدد٦ خٕددعبلل٘ زددوٜ خٕٖيددؼ ٣خٕٚقٞدد٦ ىوَدد٤ٓ :  «خزددٜ َ٘ددوٌ»٣
٣َ٣ل٠ خٕٚق٦ٞل ٣خَظسدع٠ ز٠ ّدَظسدط خ٣ُٕق زدٕفٕ٘ل رضقو زضقي٠ل ٣رَد٥٤ ز٤َظد٠ل 
ىددةٌخ ٔددٖ٘ خٕٚقٞدد٦ل ٣خوعددٔ زقدد  خٕٖيددؼ ّدددٛ َٝودددً ٕٖٙددقُل ١٣فٞددص فٖودد٠ل ىددةٛ خوعددٔ 
خٕٚقٞدد٦ ّٖددد٠ل ٣ىٕددًل زَدددي خٕٖيددؼ ٤ٙخظددددً ال ىدجدددًش ىودد٠ل ٣بٛ ّددددٛ لٕددٜ خٕغدددبل٣ش ىدددي 

٦ ٕدد٘ روددك ٕدد٠ ٙقٞدد٦ ل ألَّٝددد ال ٝفددً خٕٕددٚـل ٣ّددٍِٕ بٛ خوعددٔ خٕٖيددؼ ـٖٚددص ٣ظبل٘دد
 . (4) «٣َلدً ىي موُ ـٕ٘ خٕسعص

ىعٙددسو٠ خٕٖيددؼ زدٕفٕدد٘ل ٣خٕٚقٞدد٦ زددد٣ُٕقل راّددً فٖدد٦ خٕددعبلل٘ زددوٜ َّٞددي خٕقٚددٔ 
خأليزدديل ىفٚدٕوددص خٕقٚددٔ خأليزددي بٝٚددد ظعمَددٌ ٙددٜ وددبلٓ لٕددٜ خٕوددودمصل ٤ٙ٣خءٙع٢ددد 

قٞد٦ ّٚدد رٕد٦ٚ خَٕٞدً ٕٖٚض٤ٚٛ خٍٕد رف١ًٕدل ٤ٕ٣ال ١ٍخ خالظودٓ زدوٜ خٕٖيدؼ ٣خٕٚ
خَٕددًر٘ل ؤ٣ خٕٙددْٔ ٣خٕٚضدد٤ٚٛ ّٚددد رٕدد٦ٚ خَٕٞددً خٕمددًرػ ٕٚددد ؤْٙددٜ بلددًخغ خألؼددُ 

 خُٕٚـ٤ ىي خٕٚعَٖي خٍٕد ٤١ مدرص خأليرر .
ؤٍودد٦  «زدددٕٞؾ٘»خٕددٍد زٖددل زٞؾُرعدد٠ خٕٚق٣ُىددص  «فسددً خَٕددد١ُ خٕفُـدددٝي»ؼدد٘ ّدددٛ 

ٞد٦ فٖد٦ ـدٝددر يَـددض خٕدعبلئٗ زدوٜ خٕٖيددؼ ٣خٕٚقٞد٦ ٕد٘ رمددُي ز٢دد ظدُـوك ـدٝددر خٕٚق
خألٕيدػ خٕٚيُيش ال ظعيدضٔ ٙدٜ لودػ ١دي ؤٕيددػ ٙيدُيشل ٣بٝٚدد »خٕٖيؼ ٣بٝٚد ر٥ُ ؤٛ 

رَـ ٢ٕد خٕفٚدٓ ىي ْٙد٢ٝد ٜٙ خٕٞؾ٘ل ٣لٕٜ ٙبلءٙص ٙقٞد١د ٕٚقدٝي ـدَخظ٢دل ٣ىضدٔ 
 ٙاخٕٝع٢د ألو٤خظ٢د .

                                                           

 . 219ٙي٤٢ٗ خٕٙقُ ىي خٕعُخغ خًَٕٞدل ي. ـدزُ فوي٤َل ٚ (9)

 . 499ل 9ٚخٕقًٚش الزٜ َ٘وٌل ؾ (4)
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ةٌخ ىد»٣ؤٛ ظُظور خألٕيدػ ىي خٕقسدَش بٝٚد رإظي ظدزقدً ٕٖٚق٦ٞ خٍٕد ىي ٝيٓ ٍدجٖد٠ل 
٣ـر ٕٚق٦ٞ ؤٛ ر٤ْٛ ؤ٣الً ىي خٕدٞيٓل ٣ـدر ٕٖيدؼ خٕدًخٓ فٖود٠ ؤٛ رْد٤ٛ ٙؽٖد٠ ؤ٣الً 

 . (9) «ىي خٕٞغٌ
ىٖقسددً خَٕددد١ُ خٕفُـدددٝي خٕيضددٔ ىددي خَٕضدددء فٖدد٦ ؼٞدجوددص خٕيددؼ ٣خٕٚقٞدد٦ ٣ظؽسوددط 

 خ٤ٕلًش زوٜ عسوقص خٕٖيؼ ٣خٕٚق٦ٞ يخؤ خٌٕٕٞ خ٤ٕخلً .
ػ ٙدـ خٕٚقددٝيل ّٚدد ؤٛ ظُظودر ىٕودً خألٕيدػ ٤١ خٍٕد رمًي ٥ًٙ خظٕدً خألٕيدد

خألٕيدددػ ىددي خٕقسدددَش بٝٚددد رددإظي فٖدد٦ لٕددر ظُظوددر خٕٚقدددٝي ىددي خٕددٞيٓل ١٣ددٍخ ٕددوٓ 
ظيضددوبلً ٕٖٚقٞدد٦ فٖدد٦ خٕٖيددؼل ألٛ خٕٚقٞدد٦ بٝٚددد رَددـ ىددي خٕددٞيٓ ؤ٣الًل ٣ٙعدد٦ ٝضددفط 
خٕعفُزددص ٣خإللٕدددْ ىددي ٌخض خأليرددر وُـددط ىددي ،دد٤َش ٕيؾوددصل ٣ٙددٜ ١ٞددد ّدٝددط 

 ٣ظُظوس٢د ف٦ٖ لٕر ظُظور خٕٚقدٝي ىي خٕٞيٓ .خألٕيدػ ظدزقص ٕٖٚقدٝيل 
ىي ٝؾُرص خٕٞؾ٘ ٣خٕعي ظاًّ ف٦ٖ خٕوٖص خ٤ٕؼوَدص زدوٜ  «خٕفُـدٝي»٣ٙد ظ٤،ٔ بٕو٠ 

َٟ خًَٕٞ خٕمًرػ زٚوغٖك خ٤ٕلًش خٕقض٤رص ٕٖٙدْٔ ٣خٕٚضد٤ٚٛ  خٕٖيؼ ٣خٕٚق٦ٞل ع٤ 
ىدٕٙددْٔ ٣خٕٚضدد٤ٚٛ ،دد٤َش وودٕوددص ظٞؽدددٓ ٙددٜ وودددٓ خٕٚسددًؿ ّعٖددص ٣خلددًش ال رْٚددٜ »
 . (4) «و٢ٖد ؤ٣ ظَٕو٢ٚد ؤ٣ لٍه ـّء ٢ٞٙد ؤ٣ ظقًرٔ ٤ٙضق٠ى

رعسددوٜ  «خٕٖيددؼ ٣خٕٚقٞدد٦»٣ز٢ددٍخ خٕعإ،ددؤ ٤ٍٕٚددو خَٕٞددً خٕقُزددي ٙددٜ ظٖددِ خَٕضددوص 
وغإ خٕمْد٘ خٕدٍد ؤ،دًَٟ خٕٙددزي ٙدٜ ؤٛ خأليذ خٕقُزدي ال رقٞدي ىود٠ بال زددٕٖيؼ ٙدٜ 

 ـدٝر خَٕٞدي ٣خٕٙقُخء .

                                                           

ل ٍُخءش ٣ظقٖوٌ ٙم٤ٚي ٙمًٚ ٘دُّل ْٙعسص 14ٚيالجٔ خإلففدِ ٕقسً خَٕد١ُ خٕفُـدٝيل  (9)
 ٗل خ٢ٕوحص خٕٚوُرص خٕقدٙص ْٕٖعدذ .499خألُٔشل 

ل ّعدزدض ًَٝرص ٢ُ٘رصل 446ل 991ٍضدرد خًَٕٞ ٣خإلزًخؿ خٕقُزيل ي. ٔوً خٕسمُخ٣دل ٚ (4)
 ٗل خ٢ٕوحص خٕقدٙص َٕو٤َ خٕؽَدىص .4994ل يرٕٚسُ 941
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ٕو٤ٝدددٛ ٣خ٣ُٕٙدددٛ ٕقددًٗ ظُـٚع٢ددد ٕٚددد ٣ردد٥ُ خٕٙدددزي فددًٗ خٔددعيديش خٕقددُذ زددأيخذ خ
ىو٢ددد ٙددٜ خّٕٞفددص خ٤ٕؼٞوددصل ٣رٕددعسقً ١ددٍخ خٕٕددسر ٙددٜ فددًٗ ظُـٚددص آيخذ ىدددَْ ٣خ٢ٕٞددً 

ىٚددد ٢ٕدد٘ ٕدد٘ رعُـٚدد٤خ ؤيذ ىدددَْ ٣خ٢ٕٞددً ٣ٍددً ظُـٚدد٤خ لْٚع٢ددد ٣خعٖقدد٤خ »٣رَدد٤ٓ : 
فٖو٢د ؟ ١ٍخ ٔاخٓ ٕ٘ رفر فٖو٠ خٕعدَرهل ٣ٙد ؤودٓ خٕٕسر ىي ٌِٕ بال خٕن٣َُل ىًَ 

 . (9) «ٕقُذ ٙقعّرٜ زإيز٢٘ رمٕس٠ٝ٤ ؤ٠ٝ ٤١ ّٔ ٘يء ىي خٕقدّٕ٘دٛ خ
ىعُـٚددص خٕقددُذ ٕمْٚددص ىدددَْ ٣خ٢ٕٞددً ل ٣ىٖٕدديص خٕو٤ٝدددٛ ٣ف٢ٙ٤ٖددد ي٣ٛ آيخز٢ددد 
رُـددـ بٕدد٦ لددػ خٕٞسددي ) ،دد٦ٖ خر فٖودد٠ ٣ٔددٖ٘ ( فٖدد٦ ؤوددٍ خٕمْٚددص ٙددٜ ؤد ٣فدددء 

 . (4) «خٕمْٚص ضدٕص خٕٚاٜٙ ؤٝ ٦ ٣ـ١ًد ى٤٢ ؤلٌ خٕٞدْ ز٢د »وُـط ىَدٓ: 
ؤٙددد فدد٣ّه خٕقددُذ فددٜ ظُـٚددص آيخذ ظٖددِ خألٙدد٘ ىٖعٙددسق٢د زدّٕٞفددص خ٤ٕؼٞوددص خٕعددي 
ـدء خإلٔبلٗ ٕٚمدَزع٢د ل ٣ٙد رضيو٠ خأليزدء ف٦ٖ ظِٖ خًٕردٝدض ٜٙ ىٖٕيدض وديفدصل 
ظدد١٤٘ خإلٕٝدددٛ زددإٛ خإلرندددٓ ىددي ويدرددد خٕقَددٔ ٣خ٤ٕـددًخٛ ٣خٕدد٣ُق رْٚددٜ ؤٛ رٚٞمدد٠ 

 . (2)ظ٤لًٟ ٣ؤ٠ٞٙ خٍٕخظي 

                                                           

 . 88خٕىودٓ خٕٙقُد فًٞ خٕقُذل ٚ (9)

ٕمًرػ ٣َخٟ خٕعٍُٙد ل ّعدذ خٕقٖ٘ ل زدذ ٙد ـدء ىي ىضٔ خٕقٖ٘ ف٦ٖ خٕقسديش ل لًرػ خ (4)
(4681. ) 

 ٗ .4998ل يخَ خزٜ ّؽوُل 9ل ط949رُخــ ىي خًَٕٞ خٕعغسوَيل ي. فٚدي خًٕرٜ وٖؤل ٚ (2)
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 خامتة
 :٣زقً 

ً  ّٔ ٍدًر٘  ىًَ ٣ٍيٞد ف٦ٖ ؤِٙص خٕوُخؿ خٕيُْد خٕعي ؤ،دزط خٕٙدزي زدٕموُشل ىق
دددل زددٔ ؤّيدددٛ خٕٚدد٤ظ٦ خٕسدٕوددصل ٣َؤ٥ ىددي ّددٔ ٙددد رٚددط زوددٖص بٕدد٦  ًٚ َـقددص ٣ظىًٖيددد ٣فَ

خ ٣لًخؼص ٣ٙقد،ُش . ًَ  خٕنُذ ظغ٤
٣ٕقددٔ ١ددٍخ رْٙددو ٕٞددد ؤ٣ٓ ٙددد رْٙددو فددٜ آؼدددَ خٕندد٣ّ خٕيْددُد خٕٚددًُٙل خٕددٍد 

ٜ خٕٙددسدذ ٙٚددٜ ٕدد٘ ظمودد٢ٞ٘ ؼَدددىع٢٘ خٕقُزوددص خأل،ددوٖص ضددً ظٖددِ رٕددعَغر ـددوبلً ٙدد
خٕعوددددَخض خٕعدددي ظٕدددق٦ ـد١دددًش ٕقدددّٓ ٘دددسدذ خٕقدددُذ فدددٜ ظُخؼددد٠ل ٣ٕٙددده ٘ىودددوع٢٘ 
خٕٚعيُيشل زدٕعَٖوً خألف٦ٚل ٣خ٣ٍٕزدٛ ٣خٕعبل٘ي ىي وضد٘ ظٖدِ خٕؽَدىددض خٕنُرسدص فدٜ 

 ٣ٌٍٞد ٣ؤيزٞد ٣فَوًظٞد .
 ص ٣خٕعيُي ٣خٍٕخظوص .٣ًٍ ٔسٌ خٕٙقُ خٕقُزي زدٕمًرػ فٜ خأل،دٕ

عٞددددددددددددددد ٣َزْقددددددددددددددد ََ و َِ  َْٝمٚددددددددددددددي َل
 

َٞدددد   َٜ زو دددَظم زدددو ْٕ ِٗ َر ددد٤ ََ ْٕ   (9)دددد م خ
ىدٕٚدضددي ؤٔدددْ خٕمدضددُل ٣خ٤ٍٕدد٤ه خٕفدٙددً فٞددً خٕٚدضددي ودد٣ُؾ فٖدد٦ ٍددد٤ٝٛ  

 خٕعغ٤َل ٣زعُ ٌِٕ خٕٚدضي ٣خالٝغبلً ٜٙ ىُخكل ٕٙه ٕٚي٤٢ٗ خٕعغ٤َ .
 ومً اليتائج املهنة اليت توصليا إليها :

ر خٕٙدزي ضً خأليذ خٕقُزي خًَٕر٘ ٕوٓ ٠ٕ ٙسَُ ل ٣رَد٤ٗ فٖد٦ ٙم٣ًيردص د ظقو
خٕؽَدىدددص ل ٣ٍٖدددص ٣فدددي زغسوقدددص خأليذ خٕقُزدددي خَٕدددًر٘ ل ٣عسوقدددص خٕسوحدددص خٕٚموغدددص زددد٠ ل 
٣خٕٚعدلدددض خٕؽَدىوددص ٣خالـعٚدفوددص خٕٚعدلددص أليزدجدد٠ ل ٣خٕيدد٣ًُ خًٍٕوَددص زددوٜ ؼَدىددص ؤٙددص 

 ٣ؤٙص ؤو٥ُ .

                                                           

 . 9/442خٕسوط ٕقسوً زٜ خألزُٚ خألًٔدل خٕٙقُ ٣خٕٙقُخء الزٜ ٍعوسص  (9)
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٘ زدٕؽ٤َش ٣خالًٝىدؿ ىي خُٕؤد ٣خضمص ىي ّؽوُ ٙدٜ د زُِض ٣َق خٕٙسدذ خٕعي ظعٕ
 آَخء خٕٙدزي ل ٣ٜٙ ؼ٘ ّدٝط ؤلْد٠ٙ عدجٙص ر٤ٙز٢د خًٍٕص ٣خ٤ٕٚض٤فوص ٣خإلٝوده .

خ ٙددٜ آَخء  ًُ ددد ؼسددط زدٕددًٕؤ خَٕدددعـ ل ٣خٕوَددوٜ خٕٚاّددً ل ٣خٕمفددص خًٕخٙنددص ؤٛ ّؽودد
نُزددي ل ٣خٝمودددِٟ خٕٙدددزي ل ٣ٝؾُخظدد٠ ىددي ّعدزدد٠ موددُ َٙس٤ٕددص ل ىةففدزدد٠ خٕسدددٕل زدددأليذ خٕ

خٕعددددٗ ٕددد٠ ل يىقددد٠ بٕددد٦ بٕوددددً خٕٚؽدٕدددر زددددأليذ خٕقُزدددي ل ٣فدددًٗ خالٔدددعَُخء ٣ُٕخجقددد٠ 
 خ٤ْٕٞٚٝص .

فص خٕعي ؤؼد١َد خْٕعدذ ل ٤ٔخء فًٞ بَٕدج٠ ىي ،د٤َش ٙمدضدُش ؤ٣ فٞدً عسقد٠  د خٕضَّ
٣ب،ددددًخَٟ ىددددي ّعدددددذ ٢ٕددددد ٙددددد رس١َُددددد ل ألٝدددد٠ ليددددٔ زدٕقًرددددً ٙددددٜ خََخء خٕٚن٤ٖعددددص 

 ٍدٗ د ىي خٕندٕر د ف٦ٖ ظقور ٙٞد١  رٞسني ؤٛ رٞإ٥ خٕٞدًٍ ف٠ٞ .٣خٕٚعٞدٍضص ل ٣
٢ٕ٣ٍخ ؤؼددَ خْٕعددذ خٕقًردً ٙدٜ خَٕٞددي ىدٝدًىق٤خ ٕٚٞدٍٙدع٠ ٣خٕدُي فٖود٠ ل ٣ٍدً زوٞدط 

 ٌِٕ ىي ٤ٍٙو خَٕٞدي ٠ٞٙ .
د ٝدٍٙط آَخء خٕٙدزي ىي ّؽوُ ٜٙ خَٕضددرد خًَٕٞردص خٕعدي فدُع ٢ٕدد ٙسوٞدص ٤ٍٙدو َٝديٝدد 

٢ٞٙددد ٣ٝؾددُخظ٢٘ خٕودددجسص خٕٚوددم٤زص زدد٣ُق خإلٝوددده ٣خ٤ٕٚضدد٤فوص ل خَٕددًٙدء ٣خٕٚمددًؼوٜ 
زوٞٚدد خزعقدً ف٢ٞدد خٕٙدددزي بٕد٦ لدً ّسودُ ل ٙٚددد ردًل  ٣ـ٢دص ٝؾدُ خٕٙدددزي ىدي ظقودس٠ ضددً 

 خأليذ خٕقُزي ٣َٝديٟ .
د رَعضي ٙٞد خإلٝوده ٣خ٤ٕٚض٤فوص ؤٛ ٝٙوُ ب٦ٕ ؤ٠ٝ رمًٚ ٕٖٙددزي ّؽدُش خَٕضددرد خٕعدي 

ض٠ ىو٢د ٜٙ آَخء ود،ص ز٠ لع٦ ٣بٛ خوعٖيٞد ىدي زقد  آَخجد٠ فُع ٢ٕد ىي ّعدز٠ ل ٣ٙد فُ
 ٣ٝؾُخظ٠ ل ٣بٛ ٣ـ٢ط بٕو٠ زق  خٕٚأوٍ .

د زدأليٕدص  ًٙ د ّدٛ خ٢ًٕه خألٔدٔي ٜٙ زمؽي خ٤،٤ٕٓ ب٦ٕ ٣ـ٢ص خٕمٌ ٣خٕو٤خذ ًٙف٤
٣خٕسُخ١وٜ ٣خٕٚٞدٍٙص خ٢ٕديجص خٕسٞدءش زدٕمفص خ٤َٕرص ل ٣خالزعقددي فدٜ ٣َق خٕعقودر خٕٚمددزي 

فٖد٦ خٕٕد٤خء ل ٣ؤَـد٤ ؤٛ رْد٤ٛ ١دٍخ خ٢ٕدًه ظمَدٌ ىدي ٔدودً خٕسمدػ ٣٣،دٔ ٣خٕٚٞد١  
ٙقي ب٦ٕ ١ًى٠ خ٤ٕٙٞٚي ل ٣٣ضـ ّعدذ خٕٙدزي ىي ٤ٙضق٠ خٕٚٞدٔر ل ٣ّٙو فٜ ّٔ ٙدد 

 رعض٠ٞٚ خْٕعدذ ٜٙ آَخء ٣ًَٝخض ٙد ٤١ َٙس٤ٓ ٢ٞٙد ٣ٙد ٤١ موُ َٙس٤ٓ .
 ٣خر ٣ٕي خٕع٤ىوٌ للل
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 ثبت املصادر واملراجع

 . خَُٕآٛ خُْٕر٘ -9
خٕغسقدص ل شخالظفد١دض خٕفًرًش ىي خٕٙدقُ خٕقُزدي خٕٚقد،دُل ي. فسدً خٕمٚودً ـودً -4

 .ٗل ٙإٔص ٤ٝىٔ زو٣ُض 9189ل خأل٦ٕ٣
عسددـ يخَ  خظفد١دددض خٕنددّٓ ىددي خَٕددُٛ خٕؽدددٝي خ٢ٕفددُدل ي. ر٤ٔددو لٕددوٜ زْدددَل -2

 خٕٚقدَه زٚوُ .
ص ؤيذ خألعيدددٓل ىٖٕدديع٠ ى٤ٞٝدد٠ ٣ٔدددجغ٠ل ي. ١ددديد ٝقٚدددٛ خ٢ٕوعدديل خ٢ٕوحددص خٕٚوددُر -2

 خٕقدٙص ْٕٖعدذل يخَ خٕٙح٤ٛ خٕؽَدىوص زسنًخي .

خأليذ خٕقُزددي خٕٚقد،ددُ ىددي ٙوددُ ل ي/٘دد٤ٍي ضددوول خٕغسقددص خٕؽدٕؽددص فٙددُش ل يخَ  -1
 خٕٚقدَه ل ْٙعسص خًَٕخٔدض خأليزوص .

١دد د 9299سقدصع ي. ٙمٚدً َـدر خٕسود٤ٙيلُل وخأليذ خألًٕٕٝدي زدوٜ خٕعدإؼُ ٣خٕعدإؼ -6
9189. ٗ 

ٙوددغي٦ خٕٙددْقصل زودد٣ُضل يخَ خٕقٖدد٘ ي. ٠ل خأليذ خألًٕٕٝددي ٤ٙضدد٤فدظ٠ ٣ى٤ٞٝدد -1
 ٕٖٚبلروٜ .

 ٙمٚدددً فسدددً خٕٚدددٞق٘ي. ؤٔدددُخَ خٕسبلمدددص ٕقسدددً خَٕدددد١ُ خٕفُـددددٝيل ٘دددُق ٣ظقٖودددٌ  -8
 ٗ .٣9119َ٘وً َضدل خْٕٚعسص خٕعفدَرص  ٙمًٚ فسًٟل ويدـيل

 خألٔغ٤َش ىي خٕٙقُ خٕقُزي خٕمًرػ ل ي. ؤٙٓ يخ٣ي ل ْٙعسص فوٜ ٘ٚٓ . -1

زددي فسوددًش ٙقٚددُ زددٜ خٕٚؽٞدد٦ ـٚددـ ٣ظمَوددٌ ؤردددٗ خٕقددُذ ٍسددٔ خإلٔددبلٗ أل -99
١دددد د 9242ل يخَ خْٕعدددر خٕقٖٚودددص زوددد٣ُض ٕسٞددددٛ  ٣9يَخٔدددص ي. فدددديٓ خٕسوددددظي ط

4992.ٗ 
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خٕسنددًخيدل ٘ددُْد خأل٤ٕٔددي  ٙمٚدد٤يزٖدد٤ك خألَذ ىددي ٙقُىددص ؤلدد٤خٓ خٕقددُذل  -99
 . يخَ خْٕعدذ خٕٚوُد سقصل ظمَوٌ ٙمًٚ ز٢فص خألؼُدل ع4ؾ
خٕٚوُرصل ي. فسً خٕيعدق فؽٚدٛل ْٙعسدص خٕٙدسدذل زٞدء خ٣ُٕخرصل يَخٔص ىي خ٣ُٕخرص  -94

 ٗ .9114عسقص 
ؤيزوددص ٙٙدد٤٢َش ٙددٜ خأليذ خٕقُزددي خَٕددًر٘ل  َؼدددَزددوٜ خأليذ ٣خَٕٞددًل يَخٔدددض  -92

 ظدَره . خٕغسقص خأل٦ٕ٣ ز٣ًٛزَٖ٘ ٙمًٚ فسً خٕٚٞق٘ ويدـي 
 يخَ خْٕعدذ خٕقُزي .ل 9ظدَره آيخذ خٕقُذل ٙوغي٦ ،ديً خُٕخىقيل ؾ -92
ظُـٚص ي. فسً خٕمٖو٘ خٕٞفددَل يخَ  ل9ل ؾّدَٓ ز٣ُّٖٚدٛ ُزيلظدَره خأليذ خٕق -91

 خٕٚقدَهل خَٕد١ُش .

ظدَره خًَٕٞ خأليزي فًٞ خٕقُذ ٜٙ خٕقوُ خٕفد١ٖي ب٦ٕ خَُٕٛ خُٕخزـ خ٢ٕفُد ل  -96
ٗ ل يخَ ١9181ددد د 9291ظددإٕوو خألٔددعدٌ عدد٠ ؤلٚددً بزددُخ١و٘ ل خٕغسقددص خأل٣ٕدد٦ ل 

 خْٕعر خٕقٖٚوص ل زو٣ُض ل ٕسٞدٛ .
خُّٕٚددّ عسقددص عددُخغ خٕقُزددي ٢ٞٙفدد٠ ٣ظغدد٤َٟل ي. فسددً خٕٚفوددً يردددذل ظمَوددٌ خٕ -91

 ٗ .9182ل خٕقُزي ٕٖؽَدىصل خَٕد١ُش
ظيٕددددوُ خَٕددددُآٛ خٕقؾددددو٘ ٕٖمدددددىؼ خزددددٜ ّؽوددددُل ظمَوددددٌ ي. ٙمٚددددً بزددددُخ١و٘ خٕسٞددددد  -98

 .ل يخَ خٕٙقر خَٕد١ُش ٣8آو٣ُٛل ؾ
ل ١9181ٗددل 9291ز٣ًد عسدٝصل عسقدص ي. خٕعودَخض خٕٚقد،ُش ىي خًَٕٞ خأليزيل  -91

 .يخَ خٕؽَدىص زو٣ُض 
لدضُ خًَٕٞ خأليزيل َٙدالض ىي عسوقص خأليذل ظُـٚص ي. ٙم٤ٚي خُٕزوقيل يخَ  -49

 . مُررل خَٕد١ُش
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خٕغسقددص خٕمدر خٕقدٍَد فٞدً خٕقدُذ ٍوددٛل ي. ٘د٤ٍي ضدوول ٖٕٔدٖص خأليذل  -49
 ٗ .4999خٕىدٕٙصل 

 . يخَ خٕؽَدىصل زو٣ُض ل9112خٕغسقص خٕؽدٝوصل خٕمر خٕقٍَدل ٦ٔ٤ٙ ٖٔوٚدٛ  -44
ؼص خٕٚمدىؾص ٣ؤ،دٕص خٕعفًردً ىدي َٝدً فٖدي فٙدُدل ي. ٙمٚدً فسدً خٕقّردّ لًخ -42

 . ٗل خ٢ٕوحص خٕٚوُرص خٕقدٙص َٕو٤َ خٕؽَدىص4991 عسقصخ٤ٕٚخىيل 
خٕمًخؼص ٣خٕعُخغل خٕمًخؼدص ز٤،دي٢د بفدديش ظإٔدوٓ ـًردً ٕٖعدُخغل فسدً خٕٚفودً  -42

 . ٗل يخَ خٕغٖوقصل زو٣ُض9112 خٕغسقص خأل٦ٕ٣ز٤ٍُزصل 
ل ظمَوددٌ فسددً خٕٕددبلٗ ١ددد٣َٛل ٙغسقددص خٕمٖسدديل خَٕددد١ُشل 9ؾخٕمودد٤خٛ ٕٖفدددلؼل  -41

9128. ٗ 

خٕىوددددٓ خٕٙدددقُد فٞدددً خٕقدددُذ ل ألزددد٤ خَٕدٔددد٘ خٕٙددددزي ل ٘دددُّص ّٖٚددددض فُزودددص  -46
 ٕٖعُـٚص ٣خُٕٞٙ .

خٕىوددددٓ ىدددي خٕٙدددقُ خٕقُزددديل ؤ. خٕٕدددوً ٙمٚدددً خٕىضدددُ لٕدددوٜ خٕع٤ٕٝددديل عسقدددص  -41
 . ٗل خْٕٚعسص خٕقُزوص ىي ي١9144ٌٙٙد د 9229

دَره خأليذ خٕقُزي ىدي ؤ١ِد٦ فود٤َٟل ي. فسدً خٕدُلٜٚ فؽٚددٛل يَخٔدض ىي ظ -48
 ي. ٙمًٚ فسً خٕٚٞق٘ ويدـيل ٙغسقص خًٕٚٝي .

يردد٤خٛ خزددٜ ويدـددص خألًٕٕٝددي ل ظمَوددٌ خٕٕددوً ٙوددغي٦ مدددِد ل يخَ خٕٚقدددَه  -41
9169. ٗ 

ل ظمَودددٌ ٙمٚدددً خٕغدددد١ُ زدددٜ فد٘ددد٤َل ٝٙدددُ خْٕٚعسدددص 9يرددد٤خٛ زٙددددَ زدددٜ زدددُيل ؾ -29
 دٕفّخجُ .خٕع٤ٕٝوص ٣خُّٕٙص خ٤ٕعٞوص ز

 .ٗل يخَ ،قر زو٣ُض 9189ل 2ير٤خٛ فٞعُش ظمَوٌ ى٤ِد فغ٤دل ط -29



 قاسه الشابي ىاقدًاأبو ال

- 3022 - 

 

 نجفة السيذ الشنهاب  د/ 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

ٌ ٙمٚدد٤ي ٙمٚددً ٘دددُّل ودديالجددٔ خإلففدددِ ٕقسددً خَٕددد١ُ خٕفُـدددٝيل ٍددُخءش ٣ظقٖ -24
 ٗل خ٢ٕوحص خٕٚوُرص خٕقدٙص ْٕٖعدذ .4999ْٙعسص خألُٔش 

يخَ  خٕغسقددص خأل٣ٕدد٦لَئرددص بٔددبلٙوص ىددي ٍضدددرد ٙقد،ددُشل ي. فٚدددي خٕددًرٜ وٖوددٔل  -22
 ٗ .١4991د د 9246ّؽوُ خزٜ 

خٕدد٣ُع خألٝددو ىددي ظيٕددوُ خٕٕددوُش خٕٞس٤رددص الزددٜ ١ٙدددٗ ٕئلٙدددٗ ؤزددي خَٕدٔدد٘ فسددً  -22
 ل ظمَوٌ فسً خر خٕٚٞٙد٣دل يخَ خٕمًرػل خَٕد١ُش .9خُٕلٜٚ خٕىؽقٚيل ؾ

ٔسدجِ خ١ٍٕر ىي ٙقُىص ٍسدجٔ خٕقُذ ٕٖٙوه ؤزي خٕي٤ِ ٙمٚدً ؤٙدوٜ خٕسندًخيد  -21
 . 4991ٗ يخَ خْٕعر خٕقٖٚوص زو٣ُض ٕسٞدٛ لخٕغسقص خُٕخزقصخ٢ٕٙوُ زد٤ٕٕرًدل 

ل 4خٕٕددوُش خٕٞس٤رددص فددُع ٣ٍدددجـ ٣ظمٖوددٔ ؤلددًخغل ي. ٙمٚددً فٖددي خٕوددبلزيل ؾ -26
 ل ْٙعسص ىودع .١4991د د 9248ط
٘ددُق خٕٚقَٖدددض خٕقٙددُ ٣ؤوسدددَ ٘ددقُخج٢دل ؤ. ؤلٚددً زددٜ خألٙددوٜ خٕٙددَٞوغيل يخَ  -21

 .خْٕعر خٕقٖٚوصل زو٣ُض 
ل يخَ خٕٚقدددَه خٕغسقددص خٕؽدٝوددصوً ٤ٝىددٔل ٘ددقُ خٕغسوقددص ىددي خأليذ خٕقُزدديل ي. ٔدد -28

9118. ٗ 
خٕٙدددقُ خٕقُزدددي خٕٚقد،دددُ ٍضددددردٟ ٣ؽددد٤خ١ُٟ خٕيٞودددص ٣خٕٚق٤ٞردددصل ي. فدددّ خٕدددًرٜ  -21

 . 9116ٗ لبٔٚدفؤل عسقص يخَ خْٕعدذ خٕقُزي
٘قُٝد خًَٕر٘ ٣خًَٕٞ خٕفًرًل ي. ١٣ر ؤلًٚ ٣َٙوصل ٖٕٖٔص ّعر ؼَدىوص ىُْردص  -29

٤ٛ ٣خَيخذ خ٤ْٕردددطل فددددٕ٘ خٕٚقُىدددص روددد١ًَد خٕٚفٖدددٓ خٕددد٤عٞي ٕٖؽَدىدددص ٣خٕيٞددد
 ٗ .١9116د د ٙدَْ 9296ل ٤٘خٓ 491

ٗل ظمَوددٌ ٙيوددً ٍٚومددصل يخَ 9181خٕٙددقُ ٣خٕٙددقُخء الزددٜ ٍعوسددصل خٕغسقددص خٕؽدٝوددصل  -29
 ٗل يخَ فدٕ٘ خْٕعر .١9182د د 9292خْٕعر خٕقٖٚوصل زو٣ُضل ٣خٕغسقص خٕؽدٕؽصل 
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عسددص خًَٕخٔدددض ،ددُودض ىددي ٣ـدد٠ خٕقوددُل ـددبلٓ خٕقٙددُدل يخَ خٕٚقدددَهل ْٙ -24
 .خأليزوص 

ل ألزددددي ١ددددبلٓ خٕقٕددددُْدل ظمَوددددٌ فٖددددي ٙمٚددددً خْٕعدزددددص ٣خٕٙددددقُ خٕوددددٞدفعوٜ -22
 خٕسفد٣دل ٙمًٚ ؤز٤ خٕيضٔ بزُخ١و٘ل يخَ خٕيُْ خٕقُزي .

عسَددض ىمد٤ٓ خٕٙدقُخء ٕٚمٚددً زدٜ ٔدبلٗ خٕفٚمدديل ظمَودٌ ؤ. ٙمٚد٤ي ٙمٚددً  -22
 . (14خ٢ٕوحص خٕقدٙص َٕو٤َ خٕؽَدىص ل خٍٕودجُ )٘دُّل 

فٖدددي خٕمٕدددٜ زدددٜ َ٘دددوٌ خَٕو٣ُخٝددديل  ألزددديل ،دددٞدفص خٕٙدددقُ ٣َٝدددًٟ ىددديخٕقٚدددًش  -21
ٗل ْٙعسدددص ١4999دددد د 9249ل خٕغسقدددص خأل٣ٕددد٦ل 9ظمَودددٌ ي. خٕٞسددد٤د ٘دددقبلٛل ؾ

 . 9189ٗل عسقص 9خٕىدٝفي خَٕد١ُشل ٣ظمَوٌ ٙمًٚ ٙمي خًٕرٜ فسً خٕمٚوًل ؾ
ظمَودٌ ي.  ظإٕوو ؤزي خٕمٕٜ ٙمًٚ زٜ ؤلًٚ زٜ عسدعسدد خٕقٖد٤دل فودَ خٕٙقُل -26

 . ١9189ٗد د 9291ٝد،ُ خٕٚدٝـل عسقص يخَ خٕق٤ٖٗ  زٜ ً خٕقّرّفس
خٕنّٓ ىدي ٘دقُ خٕقودُ خٕقسدٔدي خأل٣ٓل ي. فسدً خ٢ٕدديد فٖدي ؤزد٤ فٖديل خٕغسقدص  -21

 ٗ .١9181د د 9291خأل٦ٕ٣ 
 ىو٤ٓ ىي خٕٙقُ ٣ًَٟٝل ي. ٤ٍ٘ي ضوول خٕغسقص خٕؽدٕؽصل يخَ خٕٚقدَه . -28
ٕعغسودددٌل ي. فسدددً خٕٖغودددو خٕيدددٜ خَٕوودددي ىدددي ضددد٤ء خَٕٞدددً خأليزدددي خٕٞؾُردددص ٣خ -21

 ٗ .١9116د د 9296خٕمًرًدل ط 
خٕغسقددص ٦ خٕقدددٕ٘ ىددي خٕٕٚددُق خٕنُزددي خٕٚقد،ددُل ي. فٚدددي خٕددًرٜ وٖوددٔل ضددى٤ -19

 .ٗ ١4991د د 9248 لل يخَ خزٜ ّؽوُخأل٦ٕ٣
ٗ 9111ل يخَ خٕٙد٣ًُل خٕغسقص خأل٦ٕ٣ىٖٕيص خًَٕٞل ي. ِّي ٝفور ٙم٤ٚيل ىي  -19
. 



 قاسه الشابي ىاقدًاأبو ال

- 3026 - 

 

 نجفة السيذ الشنهاب  د/ 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الدراسات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

ي.     ص ىددي خُٕئرددص خإلٔددبلٙوص ٣خٕنُزوددصل ىددي خٕيددٜ خٕعٙددْوٖي ٣خٕٚقٚدددَدل يَخٔدد -14
 ٗ .4998ل يخَ خزٜ ّؽوُل خٕغسقص خأل٦ٕ٣فٚدي خًٕرٜ وٖؤل 

ىي ُٙآش خٕٙدقُ خٕفدد١ٖي يَخٔدص ىٞودص ظمٖوٖودص ل ي. ىعمدي ؤلٚدً فددُٙ ل ـدٙقدص  -12
 ٗ .9112خَٕد١ُش ل 

١ددد د 9292ىددي خَٕٞددً خأليزددي خإلٔددبلٙيل ي. بزددُخ١و٘ ف٤ضددوٜل خٕغسقددص خأل٣ٕدد٦  -12
9114. ٗ 

   ُخءش ـًرًش ٕٙقُٝد خًَٕر٘ل ،بلق فسً خٕوس٤َل ٤َٙٞٙخض خٍُؤ ز٣ًٛ ظدَره .ٍ -11
ٍُخءش ىي خٕعُخغ خَٕٞدًدل ي. ـددزُ فودي٤َل ٖٕٔدٖص خٕقٖد٤ٗ خالـعٚدفودصل خ٢ٕوحدص  -16

 . 4996ٗخٕٚوُرص خٕقدٙص ْٕٖعدذل 
 ىددي خأليذ خَٕددًر٘ ٣ؤيذ خٕقودد٤َ خ٤ٕٔددغ٦ل ظوددٞوو ٍوددص خأليذ ىددي خٕقدددٕ٘ -11

ٚددد٤يل خٕفددّء خأل٣ٓل خٕغسقددص خٕؽدٝودددصل خ٢ٕوحددص خٕقدٙدددص ٙم ؤلٚددً ؤٙددوٜل ِّدددي ٝفوددر
 ٗ .4994َٕو٤َ خٕؽَدىصل ر٤ٝو٠ 

خٕٙدددُّص  خٕغسقدددص خأل٣ٕددد٦لخَٕوددص يرددد٤خٛ خٕقدددُذ ٍضددددرد ٣ٝٚددددٌؾل ي. عددد٠ ٣خيدل  -18
 خَٕد١ُش . ٗل4999خٕٚوُرص خٕقدٕٚوص ُٕٖٞٙ ٤ٕٝفٚدٛل 

ل خٕؽدٝودصخٕغسقص خَٕوص خٕقُزوص ىي خٕقوُ خٕفد١ٖيل ي. فٖي فسً خٕمٖو٘ ٙم٤ٚيل  -11
 .دَٕد١ُش زيخَ خٕٚقدَهل 

٘دُْد ٙمٚدً فودديل ي. خَٕوص خَٕووُش ىي ٙوُل يَخٔص ىي ظإ،دؤ ىدٜ ؤيزديل  -69
 ٗل يخَ خٕٚقُىص .9111ل خٕغسقص خٕؽدٝوص

 .١دل يخَ خ٣ًُٕٙ 9292ل خٕغسقص خأل٦ٕ٣ٍضدرد خٕٙقُ خٕمًرػل ـ٢دي ىدضٔل  -69
ٗل يخَ 9112ل ٝودصخٕغسقدص خٕؽدٍضدرد خٕيُْ ىدي خأليذ خٕٚقد،دُل ٣يردـ ىٖٕدغوٜل  -64

 خٕفًرً .
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 و7102العدد اخلامس               

 خٕغسقدددص خأل٣ٕددد٦لٍضددددرد خَٕٞدددً خأليزدددي خٕمدددًرػل ي. ٙمٚدددً خٕٕدددقًد ى١ُددد٤يل  -62
 ٗل يخَ خٕغسدفص خٕٚمًٚرص .9168

( 941ٍضدرد خًَٕٞ ٣خإلزًخؿ خٕقُزدي ل ي. ٔدوً خٕسمدُخ٣د ّعدزددض ًَٝردص ٘د٢ُرص ) -62
 ٗ ل خ٢ٕوحص خٕقدٙص َٕو٤َ خٕؽَدىص .4994يرٕٚسُ 

زٞددط »ي خَٕددًر٘ ٣خٕٚقد،ددُل ي. فدجٙددص فسددً خٕددُلٜٚ ٍددو٘ ـًرددًش ٕددؤليذ خٕقُزدد -61
 ل يخَ خٕٚقدَه .12ل خٕغسقص خٕؽدٝوصل ْٙعسص خًَٕخٔدض خأليزوص «خٕٙدعث

ل يخَ خْٕعددر 9خْٕدٙددٔ ىددي خٕعدددَره الزددٜ خألؼوددُ ل ظمَوددٌ فسددً خر خَٕدضددي ل ط -66
 ٗ .١9181د د 9291خٕقٖٚوص زو٣ُض 

ٗل يخَ 9181خٕغسقدددص ٙغدٕقددددض ىدددي خْٕعدددر ٣خٕموددددشل فسددددْ ٙمٚددد٤ي خٕقَدددديل  -61
 خٕٚقدَه .

ٙقدددٕ٘ خَٕٞددً خأليزددي خٕٚقد،ددُل ي. فسددً خٕددُلٜٚ فؽٚدددٛل يخَ خٕٚقدددَه زٚوددُل  -68
 ٗل ٙغسقص خًٕٚٝي .9168

ٙـ ٘قُخء خألًٕٝٓ ٣خٕٚعٞسيل ٕنُٔوص م٤ٙػل ظُـٚدص ي. خٕغدد١ُ ْٙديل خٕغسقدص  -61
 ٗ .9181خُٕخزقصل يخَ خٕٚقدَهل 

٤َل خ٢ٕوحددص خٕٚوددُرص خٕقدٙددص ٙي٢دد٤ٗ خٕٙددقُ ىددي خٕعددُخغ خَٕٞددًدل ي. ـدددزُ فوددي -19
 . 4991ْٕٖٗعدذل 

يريوددً يرعٙدديل ظُـٚددص ي. ٙمٚددً  ٙٞددد١ؿ خَٕٞددً خأليزددي زددوٜ خٕٞؾُرددص ٣خٕعغسوددٌل -19
 . ٗل يخَ ،ديَل زو٣ُض4991ر٤ٔو ٝف٘ل ُٙخـقص ي. بلٕدٛ فسدْل عسقص 

 خٕغسقددص خأل٣ٕدد٦ل٢ٙٚددص خٕٙدددفُ ىددي خٕمودددش ٣٘ددقُ خٕفوددٔ خٕمدضددُل ٔددوً ٍغددر  -14
 . ٗل ٤َٙٞٙخض خٕف9116ٔٚ

ٖمٕددٜ زددٜ زٙددُ خَٙددًدل ظمَوددٌ ٙمٚددً ٕخ٤ٕٚخِٝددص زددوٜ ؤزددي ظٚدددٗ ٣خٕسمعددُدل  -12
 ٗل خْٕٚعسص خٕقٖٚوص زو٣ُض .١9122د د 9262ٙموي خًٕرٜ فسً خٕمٚوًل عسقص 
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 . 4999ٗل ْٙعسص خألُٔش 9خٕٞؽُ ىي خَُٕٛ خُٕخزـل ي. ِّي ٙسدَُل ؾ -12
ٌ ي. ل ظمَود2ٜ مودٜ خألٝدًٕٓ خُٕعودرل خَٕٚدُد خٕعٖٕٚددٝيل ؾٙدٝيك خٕغودر  -11

 بلٕدٛ فسدْل يخَ ،ديَل زو٣ُض .
 . ٙغسقص خٕيفدٕص زدَٕد١ُشخًَٕٞ خأليزي خٕمًرػل ي. ٙمًٚ مٞوٚي ١بلٓل  -16
١دددد د 9218سقدددص خَٕٞدددً خٕعغسوَدددي ٣خ٤ٕٚخِٝددددضل ي. ٙمٚدددً خٕودددديً فيويددديل ع -11

 ٗل ْٙعسص خٕىدٝي زدَٕد١ُش .9118
ًرٜ ٙمًٚ ٙمدي خٕدخ٤ٕٔدعص زوٜ خٕٚعٞسي ٣وو٠ٙ٤ َٕٖدضي خٕفُـدٝيل ظمَوٌ  -18

 ٗ .9116فسً خٕمٚوًل عسقص 
 خ٣ًَٕردض : 

٣ؤ.ي. ٙفٖددص ؤزدد٤ ٕدد٤ خٕٚفٖددً خٕؽدددٝيل يَخٔددص ٣ظمَوددٌل ؤ.ي. فسددً خٕقّرددّ ٘ددُهل  -11
 . 4992ٗٙمًٚ فسً خٕٚٞق٘ ويدـيل خ٢ٕوحص خٕٚوُرص خٕقدٙص ْٕٖعدذ 

ٙفٖص ؤز٤ٕ٤ خٕٚفًٖ خُٕخزـل ٖٕٖٔص ٤ِّٞ خٕٚقُىصل ٙغسقص خ٢ٕوحص خٕٚودُرص خٕقدٙدص  -89
 .ٗ 4992ْٕٖعدذ 

ٙفٖدددص خأليذ خإلٔدددبلٙيل خٕقدددًي خٕىددددٙٓ ٣خٕقٙددد٣ُٛل خٕٚفٖدددً خٕٕددددزـ ٕٕدددٞص  -89
 ٗ .١4999د د 9249

 ٗ .١4996د د 9241ٙفٖص خأليذ خإلٔبلٙيل خٕقًي خٕؽدٝي ٣خٕى٤ٕٚٛ ٕٕٞص  -84
ٙفٖص خأل١ُِل ٙفٖص بٔبلٙوص ٢ُ٘رصل رو١ًَد ٙفٚدـ خٕسمد٤غ خإلٔدبلٙوص ٕٕدٞص  -82

 ١د .9226،يُ  88
   . ١9189ٗد د ٣9299خٕى٤ٕٚٛ ٕٕٞص ٙفٖص خ٣ًٕلصل خٕقًي خٕىدٙٓ  -82


